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༄༅། །ལོ་ཆེན་གྱི་མཛད་པའྱི་རྣམ་ངེས་ཀྱི་ཊྱིཀྐ་བཞུགས་སོ།། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སངས་
རྒྱས་ཐམས་ཅད་དག་པས་ན། །འཕགས་པས་དགེ་འདུན་དང་བཅས་པ། །ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པའྱི་སྐུ་ལྡན་
པ། །སོབ་པ་མཆོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གཞུང་རོམ་རྣམས་ཀྱི་བོ་ལ་ཡང་། །གང་ཞྱིག་ལེགས་པར་གྱི་གསལ་
བ། །ཚད་མའྱི་དེ་ྱིད་དཀའ་བ་རྣམས། །དེ་བཞྱིན་དུ་ནྱི་འདྱིར་ངེས་བྱ། །འདྱི་ལྟར་དེ་ྱིད་འདོད་པ་རྣམས། །དེ་
ྱིད་ལ་ནྱི་རྣམ་པར་གནས། །འདོད་པའྱི་དོན་ནྱི་ཐམས་ཅད་ལ། །ལོག་པའྱི་རོག་པའང་གསལ་བ་ཡྱིན། །གང་ལ་
འཕགས་པ་ྱིད་བྱོན་པས་ནྱི་བསྟན་ཆོས་བརམ་པའྱི་རྒྱུ་བསྟན་ཏེ། དེ་ཡང་གསུམ་སྟེ། འབྲས་བུ་དང་། སྱིའྱི་དོན་
དང་། ཚིག་གྱི་དོན་ནོ། །སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ལྟར་ན་དང་པོ་ནྱི་སོབ་དཔོན་ལ་སོད་པ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་ྱིད་
དུ་ངེས་པར་བྱ་བའྱི་དོན་ཏུའོ། །སྱིའྱི་དོན་ནྱི་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་བཤད་པར་བྱ་བ་ྱིད་དུ་གྲུབ་པའོ། །དེ་ཡང་
འབྲས་བུའྱི་དོན་ནྱི། མྱི་བདེན་པའྱི་ེས་པས་སོད་པ་དེའྱི་གཞུང་བཤད་པས་སྤང་པར་ནུས་པ་དང་། དེ་སྤངས་པ་
འདོད་པའྱི་འབྲས་བུར་གྲུབ་པ་དང་། གཞུང་མ་བཤད་པར་དེ་སྤངས་མྱི་ནུས་པ་དང་། མྱི་བདེན་པའྱི་ེས་པས་
སོད་པ་ྱིད་ཀྱི་ཤེས་པར་བྱེད་པའོ། །དེ་ཡང་ེར་བརེན་འཇྱིག་རེན་རྒྱས་མཛད་དེ་ལ་རོངས་པས་ཅུང་ཟད་རད་
བྱེད་ནའང་། དོན་མྱིན་སེ་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་བཟོག་པའྱི་དོན་ཏུ། དེ་ཡྱི་ལུགས་ནྱི་གསལ་བར་བྱ། །ཞེས་
བྱ་བས་ནྱི་དང་པོའ།ོ །འོ་ན་བསྟན་བཅོས་རོམ་པའྱི་སྐབས་སུ་སོབ་དཔོན་ལ་བརྙས་པ་ལྡོག་པ་འབྲས་བུར་མྱི་
འཐད་དེ། སྐབས་སུ་མ་བབ་པའྱི་འབྲས་བུ་དོན་ཏུ་གེར་བ་ནྱི་རོག་པ་དང་མྱི་ལྡན་པ་ཡྱིན་པའྱི་སོར་རོ་སྙམ་ན། 
རོངས་པས་ཞེས་སོས་སོ། །བསྟན་ཆོས་རོམ་པ་ནྱི་བརེ་བས་ཡྱིན་གྱི་གཞན་གྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ལ། དེ་དང་ལྡན་པ་
ཡང་གཞན་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བར་འདོད་དོ། །འབྲས་བུའྱི་མཚན་ྱིད་ཀང་འདོད་པ་ཡྱིན་པས་དེ་
སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་ནོ། །དཔེར་ན་ལོག་པའྱི་ཤེས་པ་ལས་འཇུག་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་སྤང་པར་
འདོད་པས་ཡང་དག་པའྱི་ཤེས་པ་བསྟན་པ་ལྟར། སོབ་དཔོན་ལ་སོད་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་སྤང་བར་འདོད་
ནས་དེའྱི་གཞུང་འཆད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེས་ན་བརེ་བས་འཇུག་པའྱི་སྐབས་སུ་དོན་ཏུ་གེར་བར་བྱ་བར་རྱིགས་
པར་འདྲ་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་སྤང་པར་དཀའ་བའྱི་རྣམ་ངེས་ལས་ཀང་ཀུན་ལས་བཏུས་པའྱི་དོན་ངེས་པས་
རོངས་པ་ལྡོག་པ་ནས་སྟོན་པ་དེ་སྤང་བར་ནུས་སོ། །དེས་ན་དེའྱི་གཞུང་འཆད་པའྱི་འབད་པ་ལྷག་པ་ནྱི་དོན་མེད་
དོ་སྙམ་ན། འཇྱིག་རེན་བོ་གོས་བོན་པོ་འདྱིས་ནྱི་དེ་ཚིག་བརེང་བ་མ་བཤད་ན། གསལ་བར་མྱི་ཤེས་པས། དེ་
ཡྱི་ལུགས་ནྱི་གསལ་བར་བྱ། །ཞེས་འབྲེལ་ཏེ། འདྱིས་ནྱི་དོན་གསུམ་པ་བརོད་དོ། །གལ་ཏེ་མྱི་བདེན་པའྱི་ེས་
པས་སོད་ན་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་བདེན་ཡང་། འདྱིར་ནྱི་མྱི་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པས་སོད་པ་ཡང་སྡུག་



2   རྔོག་ལྔོ་ཙཱ་བ་བྔོ་ལྡན་ཤེས་རབ། 

བསྔལ་གྱི་རྒྱུར་མ་གྲུབ་བོ་སྙམ་ན། རྐང་པ་དང་པོ་བརོད་དོ། །མངས་པར་དོགས་སོ། །ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི་
སའོ། །གང་དག་ཕྱེད་སྔ་མས་ནྱི་ཟོས་པ་སྤངས་ལ། ཕྱྱི་མས་ནྱི་རང་རྒྱུད་སྤངས་སོ་ཞེས་འཆད་པ་དེ་ནྱི་མྱི་འཐད་
དེ། སྤང་ཞེས་བསྡུ་བ་མེད་པས་བརེད་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་དང་། རང་རྒྱུད་སྤངས་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཟོས་པ་སྤངས་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཏེ། སྦ་བ་དང་བཤད་པ་ནྱི་ཟོས་པར་དོགས་པ་མེད་པས་སོ། །ཡང་ཞྱི་བ་བཟང་པོ་ན་རེ། ཡང་དག་པའྱི་
ཤེས་པ་བརོད་བྱར་བྱས་པའྱི་དོགས་པ་དེ་རོགས་པ་ཡྱིན་པར་བརོད་པས་ནྱི་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལ་དགོས་པ་དེ་
ཡོད་པར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ན། ཕན་པ་དང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ནྱི་ཀུན་ལས་བཏུས་པའྱི་དགོས་པ་བསྟན་
ཏོ། །འོ་ན་རྣམ་ངེས་དོན་མེད་དེ་དོགས་པ་དེ་ནྱི་ཀུན་ལས་བཏུས་ཁོ་ནར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་དོགས་པ་ལ། 
རྣམ་ངེས་ཀང་དགོས་པ་དེ་དང་འབྲེལ་པར་སྟོན་པ་ནྱི། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་པོའ།ོ །ཀུན་ལས་བཏུས་ལ་
རོངས་པ་དག་ལ། རྣམ་ངེས་ཀྱིས་དེ་གསལ་བར་བྱས་པའྱི་སོ་ནས་དགོས་པ་དེ་ྱིད་བསྒྲུབ་པར་བརོད་པ་ཡྱིན་
ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ཡང་མྱི་བདེན་ཏེ། ཡྱི་གེའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུའྱི་ལོག་པར་རོགས་པ་ཡང་རྣམ་
འགེལ་དུ་བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སྤང་བར་ནུས་པས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་བཤད་པ་དོན་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །བདག་ཅག་ནྱི་འདྱི་ལྟར་འཆད་དོ། །འདྱིའྱི་འབྲས་བུའྱི་དོན་ནྱི་སོབ་དཔོན་ལ་སྡང་བ་དོར་བ་དང་གུས་པ་
བསེད་པའོ། །བསྡུས་པའྱི་དོན་ཡང་སྙྱིང་རེ་རོམ་པའྱི་རྒྱུར་བསྟན་པའོ། །དེ་ཡང་གསུམ་སྟེ། སྙྱིང་རེའྱི་དམྱིགས་
པ་དང་རྣམ་པ་དང་། བྱེད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་ལ་གནས་པ་ཡྱིན་ལ་དེ་ཡང་སོབ་དཔོན་ལ་སོད་པ་
ཡྱིན་ནོ། །སོད་པ་ལ་ཡང་དྲུག་སྟེ། གང་ཟག་དང་། རྒྱུ་དང་། ཡུལ་དང་། རྣམ་པ་དང་། འབྲས་བུ་དང་། དེ་དག་གྱི་
ཤེས་བྱེད་དོ། །དེ་ལ་འཇྱིག་རེན་བོ་གོས་བླུན་པོ་འདྱིས་ནྱི་སད་བྱས་ནས་ཞེས་བྱ་བར་འབྲེལ་པ་ནྱི་གང་ཟག་གོ །དེའྱི་
ཚིག་བརྱིང་པ་གསལ་བར་མྱི་ཤེས་པས་སད་བྱས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་རྒྱུའོ། །ེར་རེན་འཇྱིག་རེན་རྒྱས་མཛད་དེ་ལ་
སད་བྱས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ཡུལ་ལོ། །རོངས་པས་ཞེས་བྱ་བས་རྣམ་པ་སྟེ། སོད་པའྱི་མཚན་ྱིད་དོ། །ཅུང་ཟད་སད་བྱས་
ནའང་དོན་མྱིན་སེ་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པས་ཞེས་བྱ་བས་འབྲས་བུའོ། །དེ་མཐའ་དག་གྱི་ཤེས་བྱེད་ནྱི་རྐང་པ་དང་
པོའ།ོ །སྙྱིང་རེའྱི་རྣམ་པ་ནྱི་བརེ་བས་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། མྱི་བཟོད་པའྱི་རྣམ་པས་ེ་བར་མཚོན་ནས་ཐ་སྙད་བྱས་པ་ནྱི་རྣམ་པ་ྱིད་
སྟོན་པ་ལྷུར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །བྱེད་པ་ནྱི་དེའྱི་ལུགས་ནྱི་གསལ་བར་བྱ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། སྡུག་བསྔལ་སེལ་བའྱི་ཐབས་འཇུག་
པ་ནྱི་དེའྱི་བྱ་བར་བསྟན་ཏོ། །ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི་དོགས་པ་བརྒྱད་བཀོད་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་སྱིའྱི་དོན་དེ་ྱིད་བརོད་
པའོ། །བརྒྱད་ནྱི་ཡུལ་མེད་པ་དང་། ནུས་པ་མེད་པ་དང་། མྱི་བཟོད་པ་མེད་པ་དང་། མྱི་རྱིགས་པ་མེད་པ་དང་། གནོད་པ་མེད་
པ་དང་། ངེས་བྱེད་མེད་པ་དང་། སྐབས་ཀྱི་འདོད་པར་བྱ་བ་ྱིད་མེད་པ་དང་། རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་མེད་པ ར་དོགས་
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པའོ། །དེ་ཡང་འདྱི་ལྟར་སར་ཏེ། རང་རྒའྱི་ཚུལ་དོར་ནས་འབད་པ་ལྷག་པ་ལ་རེན་པའྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་སོབ་དཔོན་ལ་སོད་པ་དོར་
བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པ་སོབ་དཔོན་ལ་སོད་པ་ལོག་པ་དེ་ྱིད་འབྲས་བུ་ཇྱི་ལྟར་འཐད། སོབ་དཔོན་ལ་སོད་པ་ནྱི་སུ་ཡང་མེད་
པས་དོན་མེད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་དོགས་ན། འཇྱིག་རེན་བོ་གོས་བླུན་པོ་འདྱིས་ནྱི་ཞེས་སོས་ཏེ། བོན་པོ་དག་སོད་པ་ནྱི་མཐོང་བ་
ཁོ་ནའོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །འོ་ན་ནྱི་ཤར་དུ་ཕྱྱིན་པར་འདོད་པ་ནུབ་ཏུ་གོམ་པ་འདོར་བས་སྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་པ་བཞྱིན་དུ་དེའྱི་
གཞུང་བཤད་པས་ཀང་སོད་པ་བཟོག་པར་མྱི་ནུས་ཏེ། སོན་དག་པར་བྱ་བ་དང་། ཡོན་ཏན་བརོད་ པ་དང་། ནོར་བྱྱིན་པ་ལ་
སོགས་པས་མཐུན་པར་རེས་སུ་བསྒྲུབས་པས་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ཚིག་བརྱིང་པ་གསལ་བར་མྱི་ཤེས་པས་ཞེས་
སོས་ཏེ། དེའྱི་གཞུང་མ་རོགས་པས་བྱས་པའྱི་སོད་པ་ནྱི་རྒྱུ་ལ་མྱི་གནོད་པར་གཞན་གྱིས་སྤོང་བར་མྱི་ནུས་ཀྱི་འོན་ཀང་དེའྱི་
གཞུང་བཤད་པ་ཁོ་ནས་སྤང་པར་ནུས་སོ་ཞེས་འཐད་པ་བརོད་པའོ། །གལ་ཏེ་སོབ་དཔོན་ལ་སོད་པ་ཡོད་ཅྱིང་དེའྱི་གཞུང་
བཤད་པས་བཟོག་པར་ནུས་མོད། དེ་ལ་སོད་པ་ལ་མྱི་བཟོད་པའྱི་རྒྱུ་ལྷག་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞེས་སེར་ས་ལ་སོགས་པ་དང་
འཇྱིག་རེན་པ་ཐ་མལ་པ་ལ་སོད་པ་ལ་མྱི་བཟོད་པར་འདྱི་བཟོག་པ་ལ་འབད་སྙམ་ན། ེར་རེན་འཇྱིག་རེན་རྒྱས་མཛད་དེ་ལ ་
ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྱིན་པ་ལ་སོགས་བསྡུས་ཏེ། རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་ས་བོན་རས་པས་རྒྱས་པར་མཛད་པ་ནྱི་བདག་ྱིད་ཆེན་
པོ་ཡྱིན་ཏེ། གཞན་གྱི་དོན་ལྷུར་ལེན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་དེ་ྱིད་ལས་ཕྱོགས་སུ་ལྷུང་པར་རྱིགས་པས་དེ་ལ་སོད་པ་ྱིད་མྱི་
བཟོད་པའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེ་རང་ྱིད་ལ་སོན་ཡོད་པས་སོད་པ་ནྱི་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་མྱི་བཟོད་པའྱི་
ཡུལ་ཡྱིན་ཡང་བཟོག་པར་མྱི་རྱིགས་ཏེ། རྱིགས་པ་བཟོག་པ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེ་ན། རོངས་པས་ཞེས་གསུངས་ཏེ། 
སོབ་དཔོན་སོན་མེད་པ་ལ་དེ་དང་ལྡན་པས་སེམས་པ་དང་བརོད་པ་དང་། དེ་དང་མཐུན་པའྱི་ལུས་ཀྱི་ཐ་སྙད་བྱེད་པ་ནྱི་དེའྱི་
རང་བཞྱིན་དང་། དེས་སེད་པས་རོངས་པས་ཞེས་བརོད་དོ། །དེ་ཚིག་བརྱིང་པ་གསལ་བར་མྱི་ཤེས་པ་ནྱི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་
དོན་ལ་རོངས་པ་ཡྱིན་ལ། འདྱི་ནྱི་གང་ཟག་གྱི་ཆེ་བ་ལ་རོངས་པ་ཡྱིན་པས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་རྒྱུ་དང་རང་བཞྱིན་ནོ། །འོ་ན་མྱི་
རྱིགས་པ་བདེན་ཡང་དེས་གཞན་ལ་གནོད་པ་མེད་པས་ན་བརེ་བ་ཅན་གཞན་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བའྱི་དོན་དུ་གེར་བས་དེ་
བཟོག་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་དོགས་ན། ཅུང་ཟད་སད་བྱས་ན་ཡང་དོན་མྱིན་སེ་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པས་ཞེས་གསུངས་
སོ། །དོན་ལྔ་པོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་ཡྱིན་གྱི་གཞན་དུ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་འཐད་པ་ཅྱི་ཡོད་སྙམ་ན། ལན་རྐང་པ་དང་
པོའ།ོ །འདྱིས་ནྱི་ཤེས་བྱེད་མེད་པའྱི་དོགས་པ་སྤངས་སོ། །དེ་ལྟར་དོགས་པ་དྲུག་སྤངས་པས། སྙྱིང་རེའྱི་ཡུལ་བསྟན་ནས་
གཞན་དག་གལ་ཏེ་སོབ་དཔོན་ལ་སོད་པ་སྤངས་པ་འདྱིའྱི་འབྲས་བུ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞེས་བརྒལ་བ་དང་། ལན་སོབ་དཔོན་ཆོས་
མཆོག་གྱི་བཤད་པ་བཀོད་པ་བཞྱིན་བལྟའོ། །འོ་ན་དེའྱི་གཞུང་མ་རོགས་པར་བྱས་པའྱི་རོངས་པ་དེའྱི་གཞུང ་རོགས་པས་
བཟོག་པའྱི་ཕྱྱིར། ཚིག་དོན་སོ་སོར་ཕྱེ་བ་དང་སར་ནས་དེའྱི་གཞུང་མ་བཤད་པར། དེའྱི་གཞུང་མྱི་ཤེས་པ་དེ་མ་ཤེས་ན་



4   རྔོག་ལྔོ་ཙཱ་བ་བྔོ་ལྡན་ཤེས་རབ། 

རོངས་པ་བཟོག་པར་མྱི་ནུས་སོ་ཞེས་དོགས་ན། དེའྱི་ལུགས་ནྱི་གསལ་བར་བྱ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། གཞུང་རྱིམ་པར་མ་བཤད་
ཀང་རྱིགས་པས་འཐད་པའྱི་དོན་དེའྱི་ཡྱིན་པར་བཞག་པས། དེ་བཟོག་པར་ནུས་སོ། །དེ་ལྟར་གང་ཟག་དང་། རྒྱུ་དང་། འབྲས་
བུ་དང་། རྣམ་པ་བཞྱིས་ནྱི་སྡང་བ་དོར་བའྱི་ཡན་ལག་དང་། ཡུལ་དང་། ཤེས་བྱེད་གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་རང་དང་གཞན་གྱི་དོན་གྲུབ་
པས་གུས་པའྱི་ཡན་ལག་དང་། རྣམ་པ་དང་བྱེད་པས་ནྱི་དོགས་པ་ཙམ་སྤོང་བའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ཁྱད་པར་དང་
བཅས་པའྱི་དགོས་པ་བརོད་ནས་ཁྱད་པར་དང་བྲལ་བའྱི་དགོས་པ་སྟོན་པ་ནྱི། ཕན་པ་དང་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱིར་ཡང་དགོས་
པ་དང་། སྱིའྱི་དོན་དང་། ཚིག་གྱི་དོན་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ། ངེས་པས་འཇུག་པའྱི་དོན་དུའོ། །སྒྲ་ཙམ་ངེས་
པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། ལུང་ནྱི་རེས་དཔག་དང་འདྲ་བར་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ དོན་ངེས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་
ཟེར་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡང་བསྟན་བཅོས་དག་ནྱི་ཐམས་ཅད་དམ། །ཡང་ན་ལས་ནྱི་གང་ཞྱིག་ལ། །ཇྱི་སྱིད་དགོས་པ་མ་བརོད་པ། །དེ་
སྱིད་དེ་ནྱི་སུ་ཡྱིས་འཛིན། །ཅེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏེ། རོག་པ་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་འཇུག་པ་ནྱི་དགོས་པ་ལ་མྱི་
ལྟོས་པས། དེའྱི་དབང་དུ་བྱེད་པ་མྱི་འཐད་པ་དང་། སེས་བུ་ཙམ་གྱི་ཚིག་ལ་འཁྲུལ་པ་མཐོང་བ་དང་། ཁྱད་པར་རོགས་པར་
དཀའ་བ་དང་། སེས་བུས་མ་བྱས་པ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པ་དང་། ཡོད་ཀང་དོན་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་མ་ངེས་པ་སྟེ། སུན་
འབྱྱིན་པ་ལྔའོ། །སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་རོག་པ་དང་ལྡན་པ་ཐེ་ཚོམ་སེད་པས ་འཇུག་པ་ནྱི་ངག་དང་པོའ་ི
དགོས་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྒྲུབ་བྱེད་དང་གནོད་པ་མེད་པའྱི་དོན་ལ་ཐེ་ཚོམ་དང་པོ་ནས་གནས་ཀང་ཁྱད་པར་ཅན་འཇུག་པའྱི་ཡན་
ལག་ཏུ་འགྱུར་བའྱི་ཐེ་ཚོམ་ནྱི་ངག་གྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་དོན་དུ་འགྱུར་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའོ། །འདྱི་ལྟར་བསྟན་བཅོས་
བྱེད་པའྱི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དང་པོར་བརོད་པར་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་མེད་བཞྱིན་དུ་ལོག་པར་སྟོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་མཐོང་བ་
མེད་ལ། དེ་ལྟར་སྔར་འཇུག་པ་ཡང་མཐོང་བ་མེད་དེ། དེས་ན་དེ་ལས་དོན་ཡོད་པ་ལ་ཤས་ཆེར་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་ཐེ་ཚོམ་བྱ་
བར་རྱིགས་སོ་ཞེས་གསུང་ངོ་། །འདྱི་ཡང་མྱི་རྱིགས་ཏེ། དོན་དུ་འགྱུར་བར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ྱིད་རེ ་ཤྱིག་གང་ལ་
འདོད། ཅྱི་ཡོད་པ་ལ་ཤས་ཆེར་རོག་པའམ། ཁྱད་པར་དང་འབྲེལ་པའམ། གྱི་གའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ཡྱིན། དང་པོ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། 
ལོག་པར་སྟོན་པའྱི་རྒྱུ་མ་མཐོང་བ་དང་། དེ་ལྟར་སྟོན་པའྱི་འཇུག་པ་མཐོང་བ་མེད་པས། དགོས་འབྲེལ་གྱི་ངག་ལ་ཐེ་ཚོམ་བྱ་
བར་རྱིགས་ན། འོ་ན་རྱིགས་པ་དེ་གྱིས་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་གྱི་ངག་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་ངག་མེད་ཀང་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་
རོམ་པ་ྱིད་ལས་ཡོད་པ་ལ་ཤས་ཆེར་རོག་པའྱི་བོར་འགྱུར་ཏེ། དགོས་པ་མེད་པར་བསྟན་བཅོས་རོམ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མ་
མཐོང་བ་དང་། འཇུག་པ་ཡང་མ་མཐོང་བ་ནྱི་དེ་ལ་ཡང་ཡོད་པས་གང་དུ་རྱིགས་པས་དེ་གྱིས་སྱིད་པ་དེར་ཐེ་ཚོམ་དེར་
འགྱུར་རོ། །རྱིགས་པ་དེ་དག་ནྱི་དགོས་འབྲེལ་གྱི་ངག་མེད་ཀང་ཡུལ་གཞན་ལ་བརེན་ནས་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ངག་འདྱི་དོན་
མེད་དོ། །གང་དུ་མཆོད་རོད་ཡོད་པ་དེར་ནྱི་དེ་ལས་ཀང་རྱིགས་པ་དེ་དག་ཁོ་ནའྱི་རེས་སུ་འབྲངས་ཏེ། ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་བས་
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ན་དོན་མེད་པ་ཁོ་ནའོ། །གྱིས་པ་ལ་ཡང་དགོས་འབྲེལ་གྱི་ངག་འཇུག་པ་པོ ་ལ་མྱི་དགོས་པ་དང་། མྱི་ནུས་པ་དང་། དོན་དུ་
གེར་བ་ྱིད་སེད་པར་མྱི་ནུས་པ་དང་། ཚིག་ཅྱིག་ཁོ་ནས་ནུས་པར་ཐལ་བ་སྟེ་བཞྱིའོ། །དང་པོ་ནྱི་གལ་ཏེ་ཁྱད་པར་དེ་རང་
ྱིད་དོན་དུ་གེར་བ་ཡྱིན་ན། བོ་ལ་གནས་པ་དང་། ངེས་པར་བྱེད་པ་མེད་པས་གྲུབ་ཟྱིན་པས་དེ་སེད་ཅྱི་དགོས། འོན་ཏེ་ཁྱད་
པར་དེ་དོན་དུ་མྱི་གེར་ན་ཡང་ཐེ་ཚོམ་གྱིས་འཇུག་པར་མྱི་ནུས་ཏེ། མྱི་འདོད་པའྱི་དོན་གཞན་ལ་ཐེ་ཚོམ་སེས་པ་བཞྱིན་
ནོ། །དོན་དུ་གེར་བའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ནྱི་ངེས་པ་སེས་ཀང་མྱི་འཇུག་ན། ཐེ་ཚོམ་ཙམ་གྱིས་ཅྱི་སོས། གསུམ་པ་ནྱི་དགོས་
འབྲེལ་གྱི་ངག་མེད་པར་རང་ྱིད་དོན་དུ་མྱི་གེར་ཡང་ཡོད་ན་དེ་ལས་དོན་དུ་ག ེར་བ་སེ་བས་ཐེ་ཚོམ་གྱི་འཇུག་གོ་ཞེ་ན། དེ་
ཡང་མྱི་ནུས་ཏེ། འདྱིར་ཡང་སྱིའྱི་ཆ་ཕན་པ་དང་། མྱི་ཕན་པ་ཙམ་ནྱི་འཁོར་བ་པ་མཐའ་དག་གྱིས་དོན་དུ་གེར་བྱ་ཡྱིན་པ་
དང་། དོན་དུ་གེར་བའྱི་ཡུལ་ྱིད་ཀྱིས་བོ་ལ་གནས་པས་ཐེ་ཚོམ་ཡང་གྲུབ་ཟྱིན་པས་ན་ཁྱད་པར་ལ་དོན་དུ་གེར་བ་སེད་
པར་ཁས་བང་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། ཁྱད་པར་གྱི་དགོས་པ་བརོད་པ་མེད་པ་དང་། སྱི་ཙམ་བརོད་པས་
ཀང་ཁྱད་པར་ལ་དོན་དུ་གེར་བ་སེད་པར་མྱི་ནུས་སོ། །གལ་ཏེ་ནུས་ན་སྔར་ྱིད་སྱིའྱི་བོ་ལ་ཡོད་པ་ལས་ཀང་ཁྱད་པར་ལ་ཐེ་
ཚོམ་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ། བརོད་པས་ནྱི་རོགས་པ་ཙམ་སྒྲུབ་ལ་རོགས་པ་དེ་ནྱི་སྔར་ཡང་ཡོད་པས་སྱི་བརོད་པས་ཅྱི་བྱ། བཞྱི་པ་
ནྱི་འདྱིས་ཁྱད་པར་ལ་དོན་དུ་གེར་བ་སེད་པས་ཐེ་ཚོམ་གྱི་འཇུག་པར་བྱེད་ན། བཞྱི་བཀོད་པ་དོན་མེད་དེ། དགོས་པ་ཙམ་
བརོད་པས་དེ་དང་འབྲེལ་པ་བརོད་བྱ་དང་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་དཔོད་པས་སེ་བས་ཐེ་ཚོམ་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གལ་ཏེ་གྱི་གའྱི་ཁྱད་པར་འཇུག་པའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ཏེ། ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པར་ཤས་ཆེར་
རོག་པའོ། །སྱིར་ཡོད་པར་ཤས་ཆེར་རོག་པའམ། ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ཤས་ཆེར་མྱི་རོག་པ་ནྱི། འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་ན། 
འདྱི་ལ་ེས་པ་གསུམ་སྟེ། མ་འབྲེལ་པ་བརོད་པར་ཐལ་བ་དང་། མྱི་ནུས་པ་དང་། མྱི་དགོས་པ འོ། །འདྱི་ལྟར་འདྱིར་རྣམ་པར་
རོག་པ་གྱིས་ཏེ། ཁྱད་པར་འབའ་ཞྱིག་ལས་སྱི་དོན་དུ་མྱི་གེར་བ་ལ་འདྱི་འཇུག་པའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ནམ། འོན་ཏེ་སྱི་ཡང་
དོན་དུ་གེར་བ་ལ། དང་པོ་ལྟར་ན་མ་འབྲེལ་པ་བརོད་པར་ཐལ་ཏེ། དོན་དུ་གེར་བའྱི་ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་ནྱི་ངག་འདྱིས་མ་
བརོད་པ་ལ་མྱི་འདོད་པའྱི་ཡུལ་སྱི་ནྱི ་བརོད་པས་སོ། །གཞན་ཡང་འདྱིར་ཁྱད་པར་གྱི་དགོས་པ་བརོད་པ་ཡོད་ཀང་དེས་དེ་
ཡོད་པ་ལ་ཤས་ཆེར་རོག་པ་སེད་པར་མྱི་ནུས་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་བརེ་བ་ལ་སོགས་པ་ལོག་པར་སྟོན་པའྱི་རྒྱུ་མ་མཐོང་བ་ལྟར་བརེ་བ་
ལ་སོགས་པ་ཡང་དག་པར་སྟོན་པའྱི་རྒྱུ་ཡང་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ལོག་པར་བརོད་པ་ལ་འཇུག་པ་མ་ མཐོང་བ་ཡང་མ་
གྲུབ་པས་ཏེ། བསྟན་བཅོས་བྱེད་པ་ཕལ་ཆེར་དོན་ལོག་པར་སྟོན་པར་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དོན་ཅྱིག་ལ་བསྟན་བཅོས་བྱེད་པ་དུ་
མ་འགལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཁས་ལེན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་རྒྱུ་མཚན་དེ་གྱིས་ཀྱིས་ཡོད་པ་ལ་ཤས་ཆེར་རོག་པ་སེད་ན་
བཟོག་པ་གྱིས་ཀྱིས་མེད་པ་ལ་ཤས་ཆེར་རོག་པ་ཡང་ཅྱི ་སྟེ་མྱི་སེད། འོན་ཏེ་སྱི་ཡང་དོན་དུ་གེར་ན། འོ་ན་གྱིས་ཀའྱི་རང་



6   རྔོག་ལྔོ་ཙཱ་བ་བྔོ་ལྡན་ཤེས་རབ། 

བཞྱིན་ཅན་གྱི་ཐེ་ཚོམ་དོན་མེད་དེ། རྒྱུ་མཚན་གཞན་ལས་སྱི་ཡོད་པར་རོག་པ་ྱིད་ཀྱིས་འཇུག་པ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་
ཡྱིན་ན། ཁྱད་པར་ཡོད་པར་ཤས་ཆེར་རོག་པས་ཀང་ཇྱི་ལྟར་འགྲུབ། དོན་དུ་གེར་བར་འགྱུར་བར་འདྲ་བ་ལ་ སྱི་ཡོད་པ་ལ་
ཤས་ཆེ་བས་ནྱི་མྱི་འཇུག་ལ། ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ལ་ཤས་ཆེ་བས་འཇུག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་མྱི་རྱིགས་སོ། །དེ་ལྟར་རྣམ་པར་རོགས་
པ་དང་པོ་ལ་རྒྱུ་མཚན་གཞན་གྱི་གྲུབ་པ་དང་། གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་དང་། གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། བརྒྱད་ཀྱི་མྱི་འཐད་དོ། །ངེས་
པ་དང་ཐེ་ཚོམ་གྱིས་འཇུག་པར་ས་བ་གྱིས་ཀ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ེས་པ་དྲུག་སྟེ། ཅྱི་ངག་དང་པོ་བསྟན་བཅོས་སུ་རོགས་སམ། 
འོན་ཏེ་མ་ཡྱིན། དང་པོ་ལྟར་ན་ཞུགས་ཟྱིན་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་མྱི་དགོས་སོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན་ཡང་གེགས་སུ་ཐལ་
ཏེ། དེ་མེད་ན་དེའྱི་གནས་སུ་བསྟན་བཅོས་ྱིད་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་སྙམ་དུ་བསྟན་བཅོས་ལྟ་བ་ཙམ་ནྱི། དེ་ལ་ཞུག ས་
པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཡྱིན་ན་ེས་པ་དེ་གྱིས་སུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོན་ཀང་ཐོས་པ་ལ་སོགས་པས་རེས་སུ་སོར་བའྱི་གོ་གོན་
པའོ། །དེས་ན་སོན་དེ་གྱིས་མེད་དོ་སྙམ་ན། འོ་ན་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དོན་དང་པོར་མཐོང་བ་ྱིད་གོ་བགོས་པའྱི་མཚན་ྱིད་
ཅན་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་ན་དགོས་འབྲེལ་གྱི་ངག་དོན་མེད་དོ། །གཞན་ཡང་དགོས་འབྲེལ་གྱི་ངག་ལ་འཇུག་པའྱི་ཡན་
ལག་གཞན་དགོས་སམ་མྱི་དགོས། དང་པོ་ལྟར་ན་ཐུག་པ་མེད་དོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན་ངག་དང་པོ་ཡང་མྱི་དགོས་སོ། །གཞན་
ཡང་འདྱི་ཐ་སྙད་པ་ཡྱིན་ནམ། དོན་དམ་པ་ཡྱིན། དང་པོ་ལྟར་ན་མྱི་འཐད་དེ། ཐ་སྙད་ནྱི་འཇྱིག་རེན་ན་ཇྱི་ལྟར་མཐོང་བའྱི་རེས་
སུ་འབྲང་བ་ཡྱིན་ན། དགོས་འབྲེལ་གྱི་ངག་ཡོད་ན་དེ་ལས་འཇུག་གྱི མ་བསྟན་ན་མྱི་འཇུག་པ་ནྱི་མ་མཐོང་ངོ་། །དེས་ན་མེ་མྱུ་
གུའྱི་རྒྱུར་བསྟན་པ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་ལྟར་འདྱི་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །དོན་དམ་པར་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ་དོན་དམ་པར་འཇུག་པ་དང་ལྡོག་
པ་མ་གྲུབ་པས་དེའྱི་རྒྱུར་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་ངག་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི ་ཐ་སྙད་དུའམ། དོན་དམ་པར་ཡང་འཇུག་པ་རྒྱུ་
མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་སོབ་དཔོན་ཞྱི་བ་འཚོའྱི་རེས་འབྲང་དང་བཅས་པ་དག་ནྱི། འདྱི་ནྱི་བརམ་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དགོས་པ་ལ་
སོགས་པ་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་བྱ་རོག་གྱི་སོ་བརག་པའྱི་བསྟན་བཅོས་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་ཁྱབ་བྱེད་མྱི་དམྱིགས་པ་ལྟར་འཆོས་
པས་བསྟན་བཅོས་རོམ་པའྱི་སྐབས་འགོག་པ་ལ། མ་གྲུབ་པ་བརོད་པས་དེ་སྤང་བའྱི་དོན་དུ་འདྱི་བཀོད་དོ་ཞེས་བརོད་དོ། །དེ་
ཡང་དཔད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟར་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པས་འདྱི་ལ་འཇུག་པར་བྱའམ། འོན་ཏེ་གཞན་གྱི་ལོག་རོགས་བཀག་པ་ཙམ་
འབྲས་བུ་ཡྱིན་ནམ། དེ་སྟེ་དེ་ལྟར་བརོད་པས་བསྟན་བཅོས་ལ་ཞུགས་པས་མཛེས་པའྱི་ཡན་ལག་ ཏུ་འགྱུར་ཞེས་རྣམ་པར་རོག་
པ་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་བཀག་ནས་ངེས་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་སེད་པས་འཇུག་པ་ནྱི་སྔར་བཀག་པ་དང་། རྣམ་པ་
གཞན་ཡང་འཇུག་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། དགག་པར་མྱི་ནུས་པ་དང་། གང་རུང་
བཀག་པ་འབྲས་བུར་མྱི་འཐད་པ་དང་། བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དོན་དང་འབྲེལ་པ་བཀག་པ་འབྲས་བུར་མྱི་འཐད་པ་དང་། རོམ་པ་
དང་འབྲེལ་པ་བཀག་པ་འབྲས་བུར་མྱི་འཐད་པ་དང་། ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ་བ་སྟེ། ེས་པ་ལྔའོ། །དང་པོ་ནྱི་རྱིགས་པ་མེད་
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པར་ཚིག་ཙམ་ལས་རོགས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ལོག་རོགས་ལྡོག་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཤ་པ་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་པ་དང་། རྫ་
མ་ས་མ་ཡྱིན་པར་ལོག་པར་རོགས་པ་བཀག་པ་ཡང་ངག་དང་པོའ་ིའབྲས་བུར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི་བསྟན་བཅོས་
ཀྱི་ལུས་མཐའ་དག་ངག་དང་པོར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེའྱི་དོན་བྱེད་པས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་བསྟན་བཅོས་འདྱི་ནྱི་བརམ་པར་བྱ་བ་
མ་ཡྱིན་ཏེ། ནོར་ཟད་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ལོག་ པར་རོགས་པ་བསལ་བ་ཡང་དེའྱི་དགོས་པར་
ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལྔ་པ་ནྱི་དགོས་འབྲེལ་གྱི་ཚིག་ྱིད་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལ་ཡང་དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་
ཞེས་བྱ་བ་ཡང་དགག་དགོས་པས་ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་འཇུག་པ་དང་ལོག་རོགས་བསལ་བ་ཙམ་གྱི་
ག་དགོས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་འདྱི་ཅྱིའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་ཞེ་ན། བསྟན་བཅོས་ཀྱི་སྐབས་མངོན་དུ་བྱས་ནས་བསྟན་བཅོས་བཀོད་
པ་ནྱི་མཛེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན་གོ་བུར་དུ་ཐོག་རུངས་བསྟན་བཅོས་འཇུག་པ་ནྱི་མྱི་མཛེས་སོ། །དེས་ན་
སོབ་དཔོན་ཞྱི་བ་འཚོས་ལོག་རོགས་བཀག་པ་འདྱིའྱི་དོན་ཡྱིན་པར་གསུངས་པ་ཡང་དེ་འདྲ་བའྱི་ལོག་རོ གས་ནྱི་རོག་པ་དང་
ལྡན་པ་ལ་མྱི་སྱིད་ལ། སོན་པ་ལ་དེ་ལྟ་བུ་སེས་ཀང་དེ་དགག་པར་འོས་པ་མ་ཡྱིན་གྱི། དེ་འདྲ་བའྱི་ཚིག་རང་གྱིས་བཀོད་ནས་
བསྟན་བཅོས་ལ་ནམ་ཞུགས་པ་ནྱི་མཛེས་པ་ཙམ་དུ་དགོངས་པར་གདོན་མྱི་ཟ་བ་སྟེ། གཞན་དུ་ནྱི་དེ་ལྟར་ཁྱབ་བྱེད་མྱི་
དམྱིགས་པ་སུན་དབྱུང་བ་འདྱི་འབྲས་བུ་ཅྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། དེས་ན་ཤྱིན་ཏུ་ས་བའྱི་དོན་འདྱི་ལ་གཞན་གྱི་རོངས་པ་ཚབས་
ཆེན་པོ་ཡོད་པས་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་བར་གྱུར་ཀང་དོན་ནྱི་འདྱི་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །དགོས་པའྱི་དོན་ཏོ། །སྱི་དོན་ཀང་སོབ་དཔོན་ཆོས་
མཆོག་ལྟར་ན་གཙོ་བོའ་ིདོན་གྱིས་སྟོན་ཏོ། །དེ་ཡང་ཁྱད་པར་དང་བཅས་པ་རྣམ་པ་བཞྱིའོ། །དེ་ལ་བརོད་བྱའྱི ་དགོས་པ་དང་། 
རོད་བྱེད་ཀྱི་དགོས་པ་ནྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་ཏེ། ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བ་ྱིད་དུ་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བརོད་བྱ་དང་འབྲེལ་པ་དག་ནྱི་རྱིམ་
པ་བཞྱིན་དུ་དེ་གྱིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དུ་རོགས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པས་གཙོ་བོ་མ་ཡྱིན་པའོ། །དེ་ལ་ངག་གཅྱིག་གྱིས་དོན་དུ་མ་རང་
དབང་དུ་མྱི་འཇོག་པས་ན་དང་པོ་ནྱི་དངོས་སུ་བསྟན་ལ། ལྷག་མ་གསུམ་ནྱི་ཤུགས་ཀྱིས་བསྟན་ཏོ། །དེས་ན་སྒྲའྱི་བརོད་བྱ་ལ་
ལྟོས་ཏེ། བརོད་བྱའྱི་དགོས་པ་ཁོ་ན་གཙོ་བོ་ཡྱིན་ལ། འདོད་པས་ཡུལ་དུ་བྱས་པའམ། རོགས་པས་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་
ནྱི་སྒྲའྱི་དགོས་པ་ཡང་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པས་གྱིས་སོ། །དེ་བཞྱི་བསྟན་པ་ཡང་དོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཐེ་ཚོ མ་སེད་པ་དང་། དོན་དུ་མྱི་
འགྱུར་བའྱི་ཐེ་ཚོམ་བཟོག་པ་ལ་བཞྱི་ཁོ་ན་ེ་བར་མཁོ་སྟེ། མང་ན་མྱི་དགོས་པ་དང་། ཉུང་ན་མྱི་ནུས་པས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། 
རེ་ཤྱིག་དོགས་པ་བཞྱི་པོ་བརོད་པར་བྱ་བའྱི་དགོས་པ་མེད་པ་ྱིད་དང་། བསྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་པ་དང་། རོད་པར་བྱེད་པའྱི་
དགོས་པ་འདོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། ཐབས་ས་བ་གཞན་གྱིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའམ། འདྱི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་
བཞྱི་ལས་གང་རུང་ཅྱིག་ཡོད་ཀང་དོན་དུ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ྱིད་ཡྱིན་པས་མྱི་འཇུག་ཅྱིང་། གཞན་འཇུག་པ་ཡང་
བཟོག་པ་ལ་མྱི་དགོས་ལ། དེ་བཞྱི་ཡང་དགོས་འབྲེལ་འདྱི་དག་ཁོ་ནས་ལྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བར་འཆད་དོ། ། འདྱི་ནྱི་མྱི་
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འཐད་དེ། གངས་ངེས་པ་མྱི་རུང་བ་དང་། གྱི་ག་གཙོ་བོར་མྱི་རུང་པས་སོ། །དང་པོ་ནྱི་གལ་ཏེ་བརོད་པར་བྱ་བའྱི་དགོས་པ་
མེད་པ་དང་། བསྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་པར་དོགས་པ་ལྡོག་པའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་དུ། འདོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་དང་བསྟན་
བཅོས་འདྱིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པར་དོགས་པ་ཡང་ལྡོག་པའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་པས། དེ་བཟོག་པའྱི་ཕྱྱིར་དེའྱི་གེན་པོའ་ི
དོན་གྱིས་བསྟན་པར་བྱ་བར་འགྱུར་ལ། རོད་པར་བྱེད་པའྱི་དགོས་པ་ལ་ཡང་མེད་པ་དང་བསྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་པར་དོགས་
པའྱི་གེན་པོ་གྱིས་བསྟན་དགོས་པས་དགོས་འབྲེལ་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་བརོད་བྱའྱི་དགོས་པ་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པ་
ྱིད་ཀྱིས་འདོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་སྤངས་ཏེ། དོན་གྲུབ་པ་ཡོད་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ཡང་འཁོར་བ་པ་དེར་མྱི་འདོད་པ་ནྱི་སུ་
ཡང་མེད་པས་སོ་ཞེ་ན། འོ་ན་སྒྲུབ་པར་ནུས་པ་ྱིད་དུ་ངེས་པས་མེད་པར་དོགས་པར་དོགས་པ་ཡང་ལྡོག་སྟེ། མེད་པ་ནྱི་སྒྲུབ་
པར་ནུས་པ་ྱིད་དུ་མྱི་སྱིད་དོ། །གཞན་ཡང་བརོད་བྱའྱི་དགོས་པ་བསྟན་བཅོས་འདྱི་དང་མ་འབྲེལ་པར་དོགས་པ་ལྡོག་པའྱི་
ཡན་ལག་ཇྱི་ལྟར་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་འབྲས་བུས་ནྱི་འདྱི་ལ་མྱི་འཇུག་སྟེ། ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་
འདྱི་ལ་མྱི་འཇུག་པ་ྱིད་ལྡོག་པ་ལས་གཞན་ཅྱི་ཡྱིན། དེས་ན་བརོད་བྱའྱི་དགོས་པ་ལ་དོགས་པ་བཞྱི་གཅད་པའྱི་དོན་དུ་
དགོས་འབྲེལ་བཞྱིའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་རོད་བྱེད་ཀྱི་དགོས་པ་ལ་མེད་པར་དོགས་པ་སྤང་དགོས་སོ། །གལ་ཏེ་འདོད་པ་བྱ་བ་ྱིད་
དུ་ངེས་པས་དེ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། འདོད་པར་བྱ་བ་ཙམ་གྱིས་ཡོད་པར་མྱི་འགྲུབ་སྟེ། དབུལ་པོ་ལ་ནོར་བཞྱིན་
ནོ། །ཡང་ན་བརོད་པར་བྱ་བའྱི་དགོས་པ་ལ་ཡང་སྒྲུབ་པར་ནུས་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཡོད་པར་ངེས་པས་ལོ གས་སུ་བསྟན་པས་ཅྱི་བྱ། 
གལ་ཏེ་དགོས་པའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་བསྟན་པ་ྱིད་ཀྱི་ཤུགས་ཀྱིས་འདོད་པར་བྱ་བར་གྲུབ་ཀྱི། འདྱིར་འདོད་པར་བྱ་བ་ྱིད་དངོས་
སུ་བསྟན་པའྱི་ཚིག་ནྱི་མེད་དོ། །དེས་ན་འདོད་པར་བྱ་བ་ྱིད་འཕེན་པའྱི་ཚིག་གྱིས་ཡོད་པར་འགྲུབ་ཀྱི། བརོད་བྱའྱི་དགོས་པ་
ལ་ནྱི་ཡོད་པ་ྱིད་རང་གྱི་སྒྲས་བསྟན་ལ་སྒྲུབ་པར་ནུས་པ་ནྱི་སྒྲ་གཞན་ཡྱིན་པས་ལོགས་སུ་བརོད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་འདོད་པར་བྱ་
བ་ྱིད་འདྱིར་མྱི་འགྲུབ་སྟེ། ཡོད་པར་བརོད་པས་འདོད་པར་བྱ་བ་རོགས་ན་ཐམས་ཅད་དུ་དོན་དང་སྒྲའྱི་དགོས་པ་ཡོད་པར་
བརོད་པས་ཁྱད་པར་གཞན་འགྲུབ་པས་ཁྱད་པར་གཞན་སྒྲུབ་པའྱི་ཚིག་དོན་མེད་དོ། །དེས་ན་དགོས་འབྲེ ལ་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་
བའམ། ཡང་ན་གང་རུང་ཅྱིག་གམ། གྱིས་ཙམ་བསྟན་པར་བྱ་བས་གངས་ངེས་པ་མྱི་འཐད་དོ། །ཇྱི་ལྟར་གྱི་གར་གཙོ་བོར་
མྱི་རུང་ཞེ་ན། ཅྱི་གྱི་ག་དོན་དུ་གེར་བ་ལ་འདྱི་གྱིས་བརོད་དམ། གང་རུང་དོན་དུ་གེར་བ་ལ་དང་པོ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། གྱི་
གའྱི་དོན་དུ་གེར་བ་ལ་གཅྱིག་ཁོ་ནས་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་དོན་དུ་གེར་བས་དེ་ཁོ་ན་ལས་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་
ཡྱིན་ན་གྱི་ག་དོན་དུ་གེར་བ་ྱིད་དུ་མྱི་འགྱུར་རོ། །གང་རུང་དོན་དུ་གེར་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྒྲའྱི་དགོས་པ་ལ་མ་ལྟོས་
པར་བརོད་བྱའྱི་དགོས་པ་དོན་དུ་གེར་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ན་བསྟན་བཅོས་ལ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུར་མྱི་འགྱུར་རོ། །བ སྟན་བཅོས་ཀྱི་
དངོས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བརྒྱུད་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་ན་ཡང་དངོས་ཀྱི་དགོས་པ་ལ་ལྟོས་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་
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རོ། །གཞན་ཡང་གང་རུང་དོན་དུ་གེར་ན་བརོད་བྱའྱི་དགོས་པ་མེད་པར་མྱི་འཇུག་པར་བརོད་པ་ཡང་འགལ་ཏེ། སྒྲའྱི་དགོས་
པ་འབའ་ཞྱིག་ལས་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་དོན་གྱི་དགོས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཅྱི་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་དངོས་པོ་ྱིད་ཀྱི་དགོས་པ་
ཡྱིན་ནམ། འོན་ཏེ་གཞན་ཡྱིན། དང་པོ་ལྟར་ན་དེ་ནྱི་བསྟན་བཅོས་ལ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྤང་བྱ་ལ་སོགས་པ་དང་། 
ནུས་པ་མེད་པ་བརོད་པའྱི་སྒྲ་ལ་ཡང་འཇུག་པས་སོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན་དེ་ྱིད་སྒྲ་ྱིད་ཀྱི་དགོས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་ད གོས་
པའྱི་དགོས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས་དངོས་ཀྱི་སྒྲའྱི་དགོས་པ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཇྱི་ལྟར་རེ་རེའྱི་དོན་དུ་གེར་བར་བྱ་བ་ཡྱིན། དེས་
ན་བསྡུས་པའྱི་དོན་འདྱི་ལྟར་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། འདྱིས་རེ་ཤྱིག་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་འབྲས་བུ་གཞན་འཇུག་པའྱི་ཡན་ལག་མ་ཚང་
བ་མེད་པ་ཞྱིག་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཆོས་བཞྱི་དང་ལྡན་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟ་སྟེ་དགོས་པ་ཡོད་པ་ྱིད་དང་། སྒྲུབ་
པར་ནུས་པ་དང་། འདོད་པར་བྱ་བ་དང་། རབ་ཏུ་བྱེད་པ་དེ་ྱིད་དང་རེས་སུ་འབྲེལ་པའོ། །དེ་ལ་དགོས་པ་མེད་པ་ནྱི་བརོད་བྱ་
མེད་པ་སྟེ། དགོས་པ་ནྱི་དེ་ཁོ་ན་དཔོད་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ། དེ་ཁོ་ནའྱི་རང་བཞྱིན་རོགས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་བརོད་བྱ ་དང་ལྡན་པའྱི་
སྒྲ་ལས་གཞན་ལ་མྱི་སྱིད་པས་སོ། །འདྱི་ལྟར་བརོད་བྱ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། དངོས་ཀྱི་དོན་སྒྲའྱི་ཡུལ་དང་ཞེན་པའྱི་དོན་རང་གྱི་
མཚན་ྱིད་དོ། །དེ་མེད་པ་ཡང་རྱིམ་པ་བཞྱིན་སེའུ་བཅུ་ལ་སོགས་པའྱི་ངག་དང་། བྱ་རོག་གྱི་སོ་བརག་པའྱི་བསྟན་བཅོས་ལྟ་
བུའོ། །དེ་འདྲ་བ་དག་ལས་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཤེས་བྱའྱི་དེ་ཁོ་ན་ཚོལ་བ་བསྟན་བཅོས་དོན་དུ་གེར་བའྱི་དགོས་པ་
བདེན་པའྱི་དོན་རོགས་པ་སྱིད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རོགས་པ་ཙམ་ནྱི་དེའྱི་ཁྱབ་བྱེད་ཡྱིན་ལ། དངོས་ཀྱི་དོན་མེད་པ་ལ་ནྱི་ཁྱབ་བྱེད་
མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བདེན་པའྱི་དོན་ཡོད་པ་ཡང་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ཞེན་པའྱི་དོན་མེད་པ་ལ་ནྱི་དེ་མེད་པས་སོ། །སྒྲུབ་པ ར་མྱི་ནུས་པ་
ནྱི་དགོས་པ་མེད་པ་སྟེ། དོན་དུ་གེར་བའྱི་འཇྱིག་རེན་དང་། འབྲེལ་བའྱི་རོགས་པ་སེད་པ་ལ་ནུས་པ་མེད་པ་ནྱི་སྒྲུབ་པར་མྱི་
ནུས་པའོ། །དེས་ན་སེས་བུ་འགའ་ཞྱིག་ལ་འབྲས་བུ་རོགས་པ་སྒྲུབ་ནུས་པས། བསྟན་བཅོས་འདྱི་དགོས་པ་ཡོད་པ་ཅན་ཡྱིན་
ཡང་ན་པ་པོའ་ིསེས་བུ་ལ། སྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་པས་ནུས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །འདོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་དགོས་པའྱི་
དགོས་པ་མེད་པ་སྟེ། དགོས་པ་ཙམ་གྱིས་འདོད་པ་ཡོངས་སུ་མ་རྫོགས་པ་དང་། དེ་ལས་གཞན་པའྱི་རེན་ཡང་མ་ཡྱིན་ན། 
བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དགོས་པ་ཡོད་ཀང་འདོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །རབ་ཏུ་བྱེད་པ་འདྱི་དང་མ་འབྲེལ་པ་ནྱི་འབྲེལ ་པ་
མེད་པའོ། །དེ་རྣམས་ཀང་དཔེར་ན་སེའུ་བཅུ་དང་བྱ་རོག་གྱི་སོ་བརག་པའྱི་བསྟན་བཅོས་ལྟ་བུའམ། ཀླུ་འཇོག་པོའ་ིསྱི་བོའ་ི
རྱིན་པོ་ཆེ་རྒྱན་གྱི་མན་ངག་ལྟ་བུའམ། མ་བག་མར་ལེན་པའྱི་རྱིམ་པའྱི་མན་ངག་གྱི་བསྟན་བཅོས་ལྟ་བུའམ། མཐོ་རྱིས་ཀྱི་
ཐབས་སུ་མཆོད་སྱིན་གྱི་ཐབས་ེ་བར་སྟོན་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་དག་ཀང་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་བརོད་པར་བྱ་བ་དང་། དགོས་པ་དང་། 
དགོས་པའྱི་དགོས་པ་དང་། འབྲེལ་པ་རྣམས་བསྟན་པ་ཁོ་ནས་ལྡོག་པས་འདྱི་དག་ལས་མང་བའམ། ཉུང་བ་ེ་བར་སྟོན་པ་ནྱི། 
མྱི་དགོས་པ་དང་། མྱི་ནུས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་གངས་བཞྱི་ཁོ་ནའོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་། འབྲེལ་པ་དང་ནྱི་རེས་མཐུན་



10   རྔོག་ལྔོ་ཙཱ་བ་བྔོ་ལྡན་ཤེས་རབ། 

ཐབས། །སེས་བུའྱི་དོན་ནྱི་རོད་བྱེད་ངག །ཡོངས་བརགས་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན། །དེ་ལས་གཞན་པ་དབང་བྱས་མྱིན། །ཞེས་
གསུངས་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཚིག་གྱི་དོན་ནྱི་ས་བས་མ་བཤད་དོ། །ངག་དང་པོའ།ོ །དེ་ལྟར་ཁྱད་པར་དང་བཅས་པ་དང་ཁྱད་པར་
དང་བྲལ་བའྱི་དགོས་པ་བརོད་ནས། ཚད་མ་སྱིའྱི་རྣམ་གཞག་འཆད་དོ། །དེ་ཡང་སོབ་དཔོན ་ཆོས་མཆོག་ལྟར་ན། རྣམ་པ་
གསུམ་སྟེ། དབྱེ་བ་དང་། སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་དང་། དབྱེ་བ་ངེས་པ་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཡང་དག་པའྱི་ཤེས་པ་དེ་ནྱི་རྣམ་
པ་གྱིས་ཏེ། མངོན་སུམ་དང་ནྱི་རེས་སུ་དཔག་ཅེས་བྱ་བའོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ཡང་རྣམ་པ་བཞྱིས་གཏན་
ལ་དབབ་སྟེ། དབྱེ་བའྱི་དབང་དུ་བྱ་བའྱི་གཞྱི ་དང་། དབྱེ་བའྱི་དོན་དང་། དབྱེ་བའྱི་དགོས་པ་དང་། མྱིང་གྱི་དོན་ཏོ། །དང་པོ་
སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ན་རེ། དོན་བྱེད་པར་སྣང་བ་དང་། དེའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་སྣང་བ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི་དཔད་བྱ་མ་ཡྱིན་
ཏེ། དེ་ཡོད་ན་སེས་བུའྱི་དོན་གྲུབ་ཟྱིན་པས་རོག་པ་དང་ལྡན་པ་བང་བྱ་ྱིད་དུ་ངེས་པས་ཡྱིད་གྱི ས་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་བསྟན་
བཅོས་སུ་ཡང་དེ་དཔད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ནྱི་སེས་བུའྱི་དོན་བྱེད་པའྱི་དངོས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་ན་དེ་ཡོད་ན་དོན་གྲུབ་པ་
ཁོ་ནའོ། །དེས་ན་གང་ལ་མྱི་སླུ་བ་ཡོད་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་སྣང་བ་དེ་ཁོ་ན་དཔད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པས་དེ་གཟུང་བའྱི་
དོན་དང་། ཅྱིག་ཤོས་གཅད་པའྱི་དོན་དུ་དེ་ནྱི་ཞེས་དབང་དུ་བྱ་བའྱི་དོན་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུང་ངོ་། །དེ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། 
ཤེས་པ་དེ་དོན་བྱ་བའྱི་དངོས་ཀྱི་རྒྱུར་མ་གྲུབ་པ་དང་། གྲུབ་ཀང་དོན་བྱ་བ་ྱིད་ལས་ཤེས་པ་ཚད་མར་མྱི་འཐད་པ་དང་། 
འཐད་ཀང་ཚད་མར་ངེས་པ་ཙམ་གྱིས་དཔད་བྱ་མ་ཡྱིན་པར་མྱི་འཐད་པ་དང་། དེ་ཙམ་གྱི ས་དཔད་བྱ་མ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་
བ་དང་། དེ་དཔད་བྱ་མ་ཡྱིན་ན་འགལ་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་ེས་པ་ལྔའོ། །དང་པོ་ནྱི་གསུམ་གྱི་ཏེ། དོན་གྲུབ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་རྒྱུར་
མངོན་སུམ་གྱི་གཟུང་བ་ལ་མྱི་སྣང་བ་དང་། དོན་མ་ངེས་པ་དང་། ཐ་སྙད་མ་ངེས་པའོ། །ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། འདྱི་ལ་འབྲས་བུ་དོན་
བྱེད་པ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཆོས་སོ། །དང་པོ་ལ་ལྟོས་ན་ནྱི། འདྱི་དངོས་ཀྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དོན་བྱེད་པར་སྣང་བའྱི་ཤེས་པ་ནྱི་དེའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པ་དང་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡུལ་དུ་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །འབྲས་བུ་ྱིད་ནྱི་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་ཏེ། ེ་བར་ལེན་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་བྱེད ་པ་མ་ཡྱིན་ན། ཇྱི་ལྟར་དེའྱི་དངོས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དཔོད་
ཅྱིག་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཆོས་ལ་ལྟོས་ཏེ་ནྱི་འདྱི་རྒྱུར་མྱི་འཐད་དེ། དོན་བྱེད་པར་སྣང་བའྱི་ཤེས་པ་ྱིད་ནྱི་དེའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པས་རང་
ྱིད་རང་གྱི་རྒྱུར་འགྱུར་རམ། དེས་ན་འབྲས་བུ་དང་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པས་རྒྱུར་འགལ་ལོ། །དེས་ན་མངོན་སུམ་གྱིས་གཟུ ང་
པ་ལ་རྒྱུར་སྣང་བ་ག་ལ་སྱིད། སྣང་དུ་ཆུག་ཀང་སྣང་ངོ་ཆོག་ལ་ངེས་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། ེས་པའྱི་རེན་གཞན་ཡྱིད་ེ་བར་གཏོད་
པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ལྟོས་པས་སོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་ཆོས་ཅན་མཐོང་བ་ན་དེའྱི་བདག་ྱིད་ཐམས་ཅད་སྣང་བས་མྱི་རག་པ་ལ་
སོགས་པ་རེས་སུ་དཔག་པར་འགལ་ལོ། །གལ་ཏེ་ངེས་ཀང་ཐ་སྙད་ཀྱི ་ཡུལ་དུ་མྱི་འགྱུར་སྱིད་དེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་སྱིར་ས་བ་
དང་། སེམས་ཙམ་དུ་ས་བ་ལ་སོགས་པ་ཚད་མས་མཐོང་བ་ལ་ཐ་སྙད་གཞན་དུ་བྱེད་པ་མེད་པར་ཐལ་ན་མཐོང་བ་མ་ཡྱིན་
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ནོ། །དེ་ལྟར་གསུམ་གྱིས་དངོས་ཀྱི་རྒྱུར་མ་གྲུབ་པའོ། །གལ་ཏེ་དོན་བྱེད་པར་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་འབྲས་བུ་མོང་བ་ྱིད་ལ་ནྱི་
བརོད་པར་མྱི་འདོད་དེ། འོན་ཀང་རྒྱུ་མཐོང་བ་ྱིད་ན་འབྲས་བུ་དང་འབྲེལ་པར་འཛིན་པའོ། །དེས་ན་ཤེས་པ་རྒྱུའྱི་ཡུལ་ཅན་
ཡྱིན་ཡང་འབྲས་བུར་སྣང་བའྱི་བོ་ལ་ལྟོས་ཏེ། དངོས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ་འབྲས་བུར་སྣང་བ་ྱིད་ཀང་སེས་བུའྱི་དོན་གྲུབ་པ་ཡྱིན་
པས་མྱི་འགལ་ལོ་ཞེས་རོག་ན། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་བསམ་པ་ནྱི་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་ཡྱིན་ན། འོན་ཀང་དོན་བྱེད་པའྱི་གནས་
སྐབས་སུ་མེ་མཐོང་བའྱི་ཤེས་པ་དེ་དཔད་བྱ་མ་ཡྱིན་པ་ཅྱི་ལྟར་འབྲས་བུ་སྣང་བ་མྱི་སླུ་བ་དང་། འབྲེལ་པས་ཚད་མར་ངེས་ཟྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། ཅྱི་མྱི་སླུ་བའྱི་མཚན་ྱིད་འབྲས་བུ་དང་འབྲེལ་པར་མ་མཐོང་ན་ཚད་མར་མྱི་ངེས་པ་ཁོ་ནའམ། འོན་ཏེ་ངེས་
པ་ཡང་ཡོད། དང་པོ་ལྟར་ན་ཐུག་པ་མེད་ལ་གྱིས་པ་ལྟར་ན་མྱི་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་དོན་བྱེད་པར་སྣང་བ་ྱིད་མྱི་
དཔད་པའྱི་འཐད་པ་དངོས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ེ་བར་མ་བཀོད་ན་མཛེས་ཏེ། འབྲས་བུ་སྣང་བ་ྱིད་དཔད་དགོས་པར་ཐལ་བའྱི་
ཕྱྱིར་དང་། སྒྲུབ་བྱེད་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་སྣང་བ་ཡང་མྱི་དཔད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱི ར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི་དེ་དངོས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་ཚད་
མར་ངེས་ཀང་ཆ་གཞན་གྱིས་ཅྱི་སྟེ་མྱི་དཔད་དེ། ཅྱི་ཚད་མ་འདྱི་རོག་པ་དང་བཅས་པའམ་དེ་མེད་པ་རག་པའམ། མྱི་རག་པ། 
རྣམ་པ་དང་བཅས་པའམ་མ་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་བར་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་སྔོན་པོར་ངེས་པའམ་ཤེས་པར་ངེས་པ་ལ་སྐད་ཅྱིག་མ་དང་
ཚད་མ་ྱིད་དུ་ཡང་ཅྱི་ལྟར་དཔད་པར་བྱ། བཞྱི་པ་ནྱི་རང་ལས་ངེས་པ་ཀུན་མྱི་དཔད་པར་ཐལ་བ་དང་། གཞན་ལས་ངེས་པ་
ཀུན་ཀང་མྱི་དཔད་པར་ཐལ་བ་དང་། ཚད་མ་ྱིད་ལ་བསྟན་བཅོས་ཚད་མར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དང་པོ་ནྱི་རེས་དཔག་དང་
གོམས་པའྱི་མངོན་སུམ་མཐའ་དག་མྱི་དཔད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཚད་མར་ངེས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཐ་ སྙད་གཞན་
ལས་ངེས་པ་ཡང་མྱི་དཔད་པར་ཐལ་ཏེ། ཐབས་གཞན་ྱིད་ཀྱིས་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི་རང་དང་གཞན་ལས་མ་ངེས་
པ་དེ་བསྟན་བཅོས་ལས་ངེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་དཔོད་ན་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་ྱིད་སྒྲུབ་པའྱི་ཚན་མར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་
ལྟར་ནྱི་རང་ྱིད་ཀང་མྱི་བཞེད་དེ། རང་ལས་མ་ངེས་པ་ནྱི་ཐ་སྙད་ཁོ ་ན་ལས་ངེས་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སོབ་དཔོན་གྱིས་
ཀང་། རང་ལས་རང་གྱི་ངོ་བོ་རོགས། །ཐ་སྙད་ལས་ནྱི་ཚད་མ་ྱིད། །བསྟན་བཅོས་རོངས་པ་ཟོག་བྱེད་ཡྱིན། །ཞེས་རང་དང་
གཞན་ལས་ཚད་མར་ངེས་ཟྱིན་པ་དེ་ལ་དྲན་པ་རོངས་པ་ཐ་སྙད་ཙམ་ཞྱིག་བསྟན་བཅོས་ཀྱིས་རོགས་པར་བྱེད་པར་གསུངས་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ནྱི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་པའྱི་ཚད་མར་ཡང་མྱི་ཐལ་ཏེ། སྱིར་མཚན་ྱིད་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཙམ་ཞྱིག་ལས་ཡུལ་
སོ་སོར་ངེས་པ་ལ་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལྔ་པ་དེ་མྱི་དཔད་པ་འགལ་བ་ཅྱི་ལྟར་ཞེ་ན། དོན་བྱེད་པར་སྣང་བ་དང་། དེ་སྒྲུབ་
པར་སྣང་བ་གྱིས་རང་དང་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་རོག་པ་དང་བྲལ་ཞྱིང་མ་འཁྲུལ་པ་དང་། མྱི ་སླུ་བར་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་གཅྱིག་གྱི་
མཚན་ྱིད་དེ་བརོད་པས་བཤད་ལ། གྱིས་པ་མ་བཤད་པ་ནྱི་ཕན་ཚུན་འགལ་ཏེ། གྱི་ག་ཁྱད་པར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱིར་
ཁྱད་པར་གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་ཅྱི་ཡང་བརོད་པ་མེད་ལ། སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ཐུན་མོང་བའྱི་སོ་ནས་གྱི་ག་ཡང་བཤད་པས་དེ་མ་
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བཤད་པ་ཅྱི་ལྟར་མྱི་འགལ་སོམས་ཤྱིག དེས་ན་དེ་ནྱི་ཞར་ཙམ་ལ་དཔད་པ་ཡྱིན་གྱི་དེའྱི་དོན་དུ་ནྱི་བསྟན་བཅོས་འཇུག་པ་མ་
ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། ཐུན་མོང་གྱི་ཆོས་ལ་གྱི་ག་མཚུངས་པས་གང་གཙོ་བོ་ཡྱིན། ལོག་པར་རོགས་པའྱི་ཡུལ་
མ་ཡྱིན་ན། ཞར་ལ་དཔད་པ་ཡང་མྱི་མཛེས་ཏེ། དེ་ལ་གཏན་མྱི་ལྟོས་ན་ཞར་ལ་ཡང་དཔད་བྱར་མྱི་འཐད་ལ། ཅུང་ཟད་ལྟོ ས་ན་
ཡང་དགོས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་དེ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པའྱི་ཤེས་པ་ཙམ་ནྱི་འདྱིར་དབྱེ་བར་མྱི་འདོད་ཀྱི། 
མྱི་སླུ་བས་སར་བའྱི་ཡང་དག་པའྱི་ཤེས་པ་མ་ཐག་པ་དེ་ནྱི་གྱིས་སོ་ཞེས་ཡང་དག་པའྱི་ཤེས་པ་མཐའ་དག་དབྱེ་བའྱི་ཡུལ་དུ་
འཇོག་པ་གདོན་མྱི་ཟའོ། །དབྱེ་བའྱི་དོན་ནྱི། འདྱིར་ངོ་བོ་གྱིས་སམ། ངོ་བོ་གཅྱིག་ལ་ཆོས་གྱིས་སམ། ངོ་བོ་གཅྱིག་འགོག་
པ་ཙམ་ཡྱིན་ཞེས་གསུམ་སྱིད་དོ། །ཁ་ཅྱིག་ན་རེ། འདྱིའྱི་ཚད་མའྱི་གཟུང་ཡུལ་གྱི་དབྱེ་བ་ལྟར་གཅྱིག་འགོག་པ་ཙམ་བྱེད་པ་
ཡྱིན་ཏེ། རེས་སུ་དཔག་པ་ནྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་ྱིད་ཀྱིས་ན་ཡུལ་མེད་པས་ཤེས་པ་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། རང་དང་གཞན་རྱིག་
པ་མེད་པ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ན་རྱི་བོང་གྱི་རྭ་ཅྱི་ལྟར་དེ་མ་ཡྱིན། དེས་ན་འདྱི་ནྱི་དོན་དམ་པ་མ་ཡྱིན་ལ། མོང་བ་ནྱི་དོན་དམ་པ་ཡྱིན་
པས་གཅྱིག་པ་མེད་པ་ཙམ་དབྱེ་བའྱི་དོན་ཏོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་རོག་མེད་འཁྲུལ་པ་མཐའ་དག་རྱིགས་པ་འདྱིས་མེད་
པར་འགྱུར་རོ། །རང་རྱིག་པ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། རྣམ་པར་རོག་པ་ཡང་དེ་ལྟ ་བུ་ཁོ་ནའོ། །དེ་དག་ཀང་མེད་ན་འབད་པ་མེད་པར་གོལ་
བས་འཁོར་བ་གང་ཡྱིན། མྱི་བདེན་པ་དང་བདེན་པ་ནྱི་འབྲེལ་པ་མེད་པས་ཀུན་རྫོབ་པ་གོ་བུར་གྱི་འཁྲུལ་པ་དེ་འཁོར་བའྱི་
སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལ་སྒྲྱིབ་ན། སྒྲྱིབ་པ་དག་པའྱི་མཐར་ཕྱྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཀང་དེས་སྒྲྱིབ་པར་ཐལ་ཏེ། མ་འབྲེལ་
བས་སྒྲྱིབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་གྱི་ག་ཡང་མ་བསྒྲྱིབས་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་རོག་པ་དངོས་པོར་ཡོད་པ་ལ། གནོད་པ་
མེད་པ་དང་། ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པ་ལ་ཡང་སྒྲུབ་བྱེད་མེད་པར་ཐལ་བ་དང་། དེ་ཡོད་པ་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་ཡོད་པས་འགོག་པ་ལ་གནོད་
པ་ཡོད་པ་གསུམ་གྱིས་དེ་མྱི་རྱིགས་སོ། །དང་པོ་ནྱི་གལ་ཏེ་གཟུང་བ་དངོས་པོ ་མེད་པས་འཁྲུལ་བའྱི་བོམེད་ན། གཟུང་བ་ཐ་
དད་པ་བཀག་པས་རང་རྱིག་ཡོད་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་མྱི་གནོད། རང་རྱིག་ཡུལ་གཞན་ཡོད་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་ན་དེ་བཞྱིན་དུ་འཁྲུལ་པ་
ཡང་ཡུལ་དངོས་པོར་ཡོད་པ་ལ་ཡང་མྱི་ལྟོས་པས་མཚུངས་སོ། །རྱིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་མོང་བའམ་ཞེན་པ་ལ་བརོད། དང་པོ་
ལྟར་ན་ཅྱི་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །བེམས་པོར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། རོགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་ཅྱི་ཡང་མ་རྱིག་པས་དེ་བེམས་པོར་ཐལ་
ན། མྱི་རག་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་ཅྱིའང་མྱི་རྱིག་པས་རྱིག་པའྱི་མྱི་རག་པ་བེམས་པོ་ཡྱིན་ནམ། རྱིག་པའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པས་སོ་ཞེ་
ན། རོག་པ་ཡང་དེ་བཞྱིན་ཏེ། རང་རྱིག་གྱི་ཆོས་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་མྱི་རག་པ་ལྟར་རོག་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས ་ཅྱི་ལྟར་ཡུལ་འཇོག་
སྙམ་ན། ལྷག་པར་ཞེན་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །དངོས་པོར་གྱུར་པའྱི་ཞེན་བྱ་མེད་པར་དེ་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། ང་རྒྱལ་གྱི་བདག་
ྱིད་འདྱི་དངོས་པོ་ལ་ཡུལ་ཡོད་ན་མྱི་འཐད་ཀྱི་མེད་པ་ལ་ནྱི་མྱི་འཐད་པ་ཅྱི་ཡང་མེད་པས་བརད་པར་མྱི་བྱའོ། །འགོག་ན་ཐ་
སྙད་དུ་ཡང་དེ་བསྒྲུབ་པར་ཇྱི་ལྟར་ནུས་ཏེ། མངོན་སུམ་ནྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པ་དང་། དབང་པོའ་ིམངོན་
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སུམ་ལ་སོགས་པ་སོ་སོར་མྱི་སྱིད་པས་སོ། །རེས་སུ་དཔག་པས་ཀང་མ་ཡྱིན་ཏེ། རགས་དང་དཔེ་དང་ཁྱབ་པ་ཐུག་པ་མེད་
པས་སོ། །ཐ་སྙད་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་ན། རེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཤེས་པ་མ་སེས་པའྱི་གནས་སྐབས་དང་ཁྱད་པར་མེད་པས་ཅྱི་ལྟར་
དེས་མྱི་རག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་གཞལ་བྱ་རོགས་ཏེ། དེ་མ་སེས་པར་དེའྱི་གཞལ་བྱ་དེས་རོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་འགལ་བ་བཞྱིན་
ནོ། །དེ་འགོག་པ་ལ་གནོད་པ་ཡང་ཡོད་དེ། གནོད་པ་མེད་པའམ། མྱི་སླུ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་མོང་བས་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་བསྙོན་ན་ཐ་
སྙད་མེད་པར་ཐལ་བས་སོ། །གཞན་གྱི་བོ་དཔོག་པས་རེས་སུ་དཔག་པས་ཀང་ངེས་ཏེ། མོང་བ་ནྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་
མ་ཡྱིན་པས་དཔག་པར་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་ལ་ངེས་པ་སེད་པར་འདོད་ནས་དམ་བཅས་པས་རང་གྱི་ཚིག་དང་ཡང་
འགལ་ལོ། །རང་རྱིག་པར་བྱ་བར་གསུངས་པ་དང་། སོམས་པ་ལས་རོག་མེད་སེ་བ་བཤད་པས་ཁས་བངས་པ་དང་ཡང་
འགལ་ལོ། །ཐ་སྙད་སྤོང་ན་གགས་པས་གནོད་དེ། ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་མཚན་ྱིད་མཐོང་བས་དཔོག་པ་དང་། བརྡའྱི་ཡུལ་དུ་ཡང་
ཀུན་དཔོག་པར་ནུས་སོ། །དེས་ན་འདྱིར་དངོས་པོ་གཅྱིག་ལ་ཆོས་ཐ་དད་པ་ཙམ་ཞྱིག་དབྱེ་བའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །གངས་རྣམ་པ་
གྱིས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། ངེས་པར་གཟུང་བའྱི་དོན་དུ་སྟེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་འདྱིར་ནྱི་རེ་ཤྱིག་འདྱི་དག་བརོད་ པར་ཟད་ཀྱི་གཞན་
ཡང་མེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་དོགས་པར་འགྱུར་རོ། །སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱིས་དོན་རོགས་པ་ལ་གངས་ཀྱིས་ཚིག་
སོར་བ་ནྱི་འཇྱིག་རེན་པ་དང་། མཐུན་པར་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ་ཞེས་བཤད་པ་གྱིས་པ་མཛད་པ་ནྱི་མྱི་བདེན་ཏེ། དགོས་པ་མེད་
པར་འཇྱིག་རེན་པའྱི་རེས་སུ་འཇུག་པ་ྱིད་མྱི་མཛེས་པས་སོ། །དེ་ནྱི་དབྱེ་བ་བརོད་པའྱི་སྒྲའྱི་དགོས་པའོ། །དེས་ན་ཁ་ཅྱིག་ན་
རེ། གངས་ལ་སོགས་པས་དབྱེ་བ་བརོད་པ་ནྱི། མྱི་འཐད་དེ་དོན་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ལྟར་དབྱེ་བ་བརོད་པས་དགོས་པ་ནྱི་
དེའྱི་དོན་རོགས་པ་ཡྱིན་ན། དགོས་པ་འདྱི་ནྱི་དབྱེ་བ་བརོད་པ་མེད་ཀང་མཚན་ྱིད་ཙམ་ངེས་པས་འགྲུབ་སྟེ། འདྱི ར་མངོན་
སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་མཚན་ྱིད་ངེས་པ་གྱིས་བརོད་པས་གངས་ངེས་པ་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་སྒྲ་ལ་དགོས་
པ་ཡོད་ཀང་གངས་རོགས་པ་ྱིད་ལ་དགོས་པ་མེད་དེ། ཡང་དག་པའྱི་ཤེས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཤེས་པ་ཁོ་ནས་དེའྱི་མཚན་ྱིད་
ཅན་ལེན་པ་དང་། དེ་དང་བྲལ་བ་སྤོང་བས་སེས་བུའྱི་དོན་གྲུབ་པ ་ལ་ཆད་པ་མེད་པས་དབྱེ་བ་རོགས་པ་ཅྱིའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་
འགྱུར་ཞེས་རོད་པ་དེ་ལ། རོད་པ་དང་པོའ་ིལན་བཏབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ལ་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། གངས་ངེས་པ་མ་རོགས་ན་
མཚན་ྱིད་དེ་ྱིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མྱི་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ལྟར་མྱི་སླུ་བ་དེ་ནྱི་སྱི་དང་ཁྱད་པར་གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་
རོགས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཐ་སྙད་པ་དེ་ལྟར་རོགས་པ་དོན་དུ་གེར་བས་སོ། །དེ་ལ་དབྱེ་བ་མ་བསྟན་ན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་རང་
བཞྱིན་དང་འབྲེལ་པར་མྱི་རོགས་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་རོགས་པ་པོ་ཡོངས་སུ་ཚིམ་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདོད་པ་མ་རྫོགས་པས་སོ། །དེ་
ལྟ་ན་ནྱི་ཐ་སྙད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། ཁྱད་པར་དང་བྲལ་བའྱི་སྱི་ཙམ་ནྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་མ་
ཡྱིན་ཏེ། རེས་སུ་སྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་པས་སོ། །དབྱེ་བ་བསྟན་པས་དབྱེ་བ་ངེས་པ་དེ་ཁྱད་པར་རོགས་པ་ལ་ཅྱི་ཕན་ཞེ་ན། དབྱེ་
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བ་རོགས་ན་གསལ་བ་ཐ་དད་པ་རོགས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་མཚན་ྱིད་རོགས་སོ། །དེས་ན་
མཚན་ྱིད་དེ་དང་ལྡན་པའྱི་གསལ་བ་ལ་མྱི་སླུ་བ་ཡོད་ལ་གཞལ་ལ་ནྱི་མེད་དོ་ཞེས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དོན་དང་སྱི་དེ་འབྲེལ་
པར་ངེས་པར་འགྱུར་གྱི། གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །མ་ཡྱིན་ཏེ་སོ་སོར་ངེས་པའྱི་མཚན་ྱིད་མ་རོགས་ཀང་གང་ལ་སྱིའྱི་མཚན་
ྱིད་དམྱིགས་པའྱི་ཁྱད་པར་དེ་ལ་ཚད་མ་ྱིད་དུ་ངེས་པས་ཁྱད་པར་དང་སྱི འྱི་ཐ་སྙད་དུ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏེ་
སོ་སོར་ངེས་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་མ་མཚོན་པར་གསལ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་སྱི་མྱི་རོགས་ན་སོ་སོར་ངེས་པའྱི་གསལ་བ་དེ་
ཡང་གཞན་གྱིས་མཚོན་དགོས་པས་ཐུག་པ་མེད་དོ། །འོན་ཏེ་མཚོན་བྱེད་གཞན་མེད་པར་རོགས་ན་སྱི་ཡང་དེ་ལྟར་འགྱུར་
བས་ཁྱད་པར་གྱིས་ཅྱི་བྱ་ཞེ་ན། མཐོང་བའྱི་དངོས་པོ་ལ་ཁྱད་པར་གྱིས་མ་མཚོན་པར་རང་ྱིད་རོགས་པར་སྱིད་ཀང་མ་
མཐོང་བའྱི་དོན་ལ་ནྱི་ཁྱད་པར་འདྱི་འདྲ་བའྱི་མཚན་ྱིད་གང་ལ་ཡོད་པའྱི་དོན་དེ་ལ་མྱི་སླུ་བ་སྱིད་དོ། །ཞེས་ཁྱད་པར་གྱི་
མཚན་ྱིད་ཀྱིས་མ་མཚོན་པར་ཁྱད་པར་སོ་སོར་ངེས་པ་དང་། འབྲེལ་པའྱི་ཐ་སྙད་དུ་མྱི་འགྱུར་བ ས་དེས་མཚོན་པར་བྱ་བ་ལ་
ལྟོས་སོ། །འོ་ན་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱི་རང་བཞྱིན་ྱིད་ཇྱི་ལྟར་ངེས་ཞེ་ན། མཐོང་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གཞན་སྱིད་པས་
མཐོང་བའྱི་རེས་སུ་འབྲངས་པས་ངེས་སོ། །འོ་ན་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ཀང་དེ་ལྟར་ངེས་པས་ཁྱད་པར་གྱི་མཚན་ྱིད་མྱི་དགོས་སོ་
ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ངེས་པར་ནུས་ཀང་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་རང་བཞྱིན་དང་འབྲེལ་པར་བསྙད་མྱི་ནུས། ཐ་སྙད་མ་རྫོགས་པར་འགྱུར་
རོ་ཞེས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །འོ་ན་ཁྱད་པར་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་གཞན་གྱི་མཐོང་བ་ལ་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མྱི་འགྱུར་ཏེ། 
དེ་ནྱི་བསྟན་པར་བྱ་བའྱི་གཙོ་བོ་མ་ཡྱིན་གྱི་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་ནོ། །རང་གྱི་རང་བཞྱིན ་ངེས་པ་ཙམ་གྱིས་སྱིའྱི་
ཁྱད་པར་དུ་གྲུབ་ལ། དེས་ཀང་སྱི་ལ་ཐ་སྙད་རྫོགས་སོ། །ཁྱད་པར་ནྱི་རང་ྱིད་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བ་ལ་གཙོ་བོ་མ་ཡྱིན་པས་དེ་ལ་ཐ་
སྙད་མ་རྫོགས་ཀང་སའོ། །འོ་ན་སྱི་ྱིད་ལ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཐ་སྙད་རྫོགས་པས་ཅྱི་བྱ་སྟེ། མཐོང་བ་ལ་ཐ་སྙད་
རྫོགས་པས་ཆོག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། མཐོང་བ་ལ་ནྱི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ཐ་སྙད་དོན་མེད་དོ། །དེས་ན་མ་མཐོང་བ་ཁོ་
ན་ལ་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བ་ཡྱིན་པས་ཐ་སྙད་ཙམ་མོ། །མྱིང་གྱི་དོན་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནྱི་མངོན་སུམ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་དབང་པོ་ལ་རེན་
པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ེ་བར་བཟུང་བའོ། །འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་དོ ན་ལ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ཡྱིན་
ནོ། །བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཁྱད་པར་ཅྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བརྡའྱི་ཡུལ་ནྱི་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་ཏེ། 
དཔེར་ན་མཚོ་སེས་ཀྱི་སྒྲ་པདྨ་ལ་བརྡར་བྱས་པས་པདྨ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུའོ། །སོ་སོར་ངེས་པའྱི་བརྡའྱི་ཡུལ་
མ་ཡྱིན་ཡང་སྒྲའྱི་ཡུལ་ྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་བཤད་པས་ཐོབ་པའྱི་དོན་ནྱི་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཏེ། དཔེར་ན་མཚོ་སེས་ཀྱི་སྒྲ་ལ་
ཡྱི་གེའྱི་དོན་དཔད་ན། མཚོ་ནྱི་ཆུ་གཏེར་ལ་བྱ་བ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལས་སེས་པ་ནྱི་དེར་རང་གྱི་ངོ་བོར་གྲུབ་པའོ། །དེས་ན་ཡྱི་གེའྱི་
དོན་གྱི་རེས་སུ་འབྲངས་ན་་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་མོ ད་ཀྱི། དེ་ལ་བརྡ་མ་བཏགས་པས་དེའྱི་རོད་
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བྱེད་ནྱི་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །རེས་སུ་དཔག་པ་ལ་ནྱི་ཡན་ལག་གཞན་གྱི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་འཇལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་སྒྲ་བཤད་
པ་དེ་ྱིད་བརྡའྱི་ཡུལ་ཡང་ཡྱིན་པས་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་བཤད་པ་དང་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འགལ་བ་ཡང་
ཡོད་དེ། ཏྱིལ་འཐུང་དང་བྱ་ལུག་རྫྱི་མོ་ལ་སོགས་པའྱི་སྒྲ་བཞྱིན་ནོ། །ཕན་ཚུན་མྱི་འཁྲུལ་པ་ཡང་ཡོད་དེ་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་སྒྲ་
བཞྱིན་ནོ། །འགལ་བ་དང་མྱི་འཁྲུལ་བ་གྱི་ག་མེད་པས་འཁྲུལ་པ་དང་དོན་གཅྱིག་ལ་འདུ་བ་སྱིད་པ་ཡང་ཡོད་དེ། པྲ་ཏྱ་ཀྵའྱི་
སྒྲ་བཞྱིན་ནོ། །སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ལ་གསུམ་སྟེ། འདོད་པའྱི་མཚན་ྱིད་གཟུང་བ་དང་། མཚན ་ྱིད་ཀྱི་སོན་སྤང་བ་དང་། མཚན་
ྱིད་ངེས་པར་བྱེད་པའྱི་ཤེས་པ་དཔད་པ་གསུམ་ནྱི་བསྡུས་པའྱི་དོན་ཏོ། །དེ་ཡང་འདྱི་དག་གྱིས་དོན་ཡོངས་སུ་བཅད་
ནས་ཞེས་བྱ་བ་དང་། འཇུག་པ་ན་ཞེས་བྱ་བ་དང་། དོན་བྱ་བ་ལ་མྱི་སླུ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཚིག་གསུམ་དུ་བཅད་
དེ། ཐ་མས་ནྱི་འདོད་པའྱི་མཚན་ྱིད་བཟུང་བ། བར་པས་ནྱི་མྱི་སྱིད་པ་སྤང་བ། དང་པོས་ནྱི་ཧ་ཅང་ཁྱབ་པ་སྤང་བ། མ་ཁྱབ་པ་
སྤང་བ་ནྱི་དོན་གྱི་གོ་བས་ཏེ། མཚན་ྱིད་ཀྱི་སོན་གསུམ་སྤང་བ་དང་། ངེས་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་པ་དཔད་པ་ཡང་དོན་གྱིས་ཤེས་པར་
བྱ་བ་སྟེ། དེ་ལྟར་སྱི་དོན་གསུམ་དང་ཚིག་འདྱི་སར་རོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནྱི་འདྱི་སྐད་ཅེས་ཡང་དག་པའྱི ་ཤེས་པ་དེ་ནྱི་རྣམ་པ་
གྱིས་ཏེ་ཞེས་བཤད་པ། གང་ཞྱིག་བཀག་པས་གངས་མང་བ་བཀག་པ་དང་། གང་ཞྱིག་བསྒྲུབས་པས་གངས་ཉུང་བ་འགོག་
པར་འགྱུར་བའྱི་མཚན་ྱིད་དེ་གང་ཡྱིན། ཅྱི་དངོས་པོའ་ིརང་བཞྱིན་ལ་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་ཡང་དག་པའྱི་ཤེས་པར་འདོད་དམ། 
འོན་ཏེ་མྱི་སླུ་བ་ཡང་དག་པའྱི་ཤེས་པ་ཡྱིན། དང་པོ་ལྟར་ན་རེས་སུ་དཔག་པ་ལ་མ་ཁྱབ་བོ། །གྱིས་པ་ལ་ཡང་རྣམ་པར་རོག་
པ་གྱིས་ཏེ། མྱི་སླུ་བ་ནྱི་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་བྱེད་པ་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ན། ཅྱི་བཟུང་བའམ་མ་བཟུང་བ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན། 
དང་པོ་ལྟར་ན་མྱི་སྱིད་དེ། མངོན་སུམ་ལ་སྣང་བ་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་པ་དང་། རེས་སུ་དཔག་པ་ལ་སྣང་བ་ཡང་སྒྲོ་བཏགས་པ་
ཡྱིན་པས། ཐོབ་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན་ཧ་ཅང་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། མ་བཟུང་བ་ལ་ནྱི་ལོག་པའྱི་ཤེས་པ་ལ་
སོགས་པས་ཀང་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་ཕྱོགས་འདྱི་ལ་གང་ཞྱིག་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་འཇུག་པ་དང་ཚོགས་པའྱི་
ཐོབ་པ་མ་ཚང་བའམ། འགལ་བའྱི་རེན་གྱིས་གནོད་པ་བྱས་པ་དེ་ཡང་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བ ས་མ་ཁྱབ་པའྱི་ེས་པར་
ཡང་འགྱུར་རོ་ཞེས་རོག་ན། དེ་ལ་མྱི་འདོད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ལ་མ་ཁྱབ་པའྱི་ེས་པ་བརོད་པ་དང་། འདོད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ལ་
ེས་པ་གསུམ་བརོད་པ་སྤང་བའྱི་ཕྱྱིར་ངག་འདྱི་བཀོད་པས་མཚན་ྱིད་རྣམ་པར་གཞག་གོ །དེ་ལ་དོན་བྱ་བ་ལ་སླུ་བ་མེད་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །ཞེས་བྱ་བས་ནྱི་དངོས་པོ་འཛིན་པ་ྱིད་སྤངས་ཏེ། མྱི་སླུ་བར་བྱེད་པ་ཁས་བངས་པས། འདོད་པའྱི་མཚན་ྱིད་
གཟུང་བའོ། །འདྱི་ལྟར་མྱི་སླུ་བར་བྱེད་པ་ནྱི་ཐོབ་པར་བྱེད་པའྱི་ནུས་པ། ཡོངས་སུ་བཅད་པའྱི་དོན་གྱི་མཐར་ཐུག་པ། ཤེས་
པར་བྱེད་པའྱི་བྱེད་པ་དང་འབྲེལ་པ་སྟེ། ངོ་བོའ་ིཁྱད་པར་གྱིས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་ཟྱིན་པའོ། །དེས་ཀང་དངོས་པོ་རོ གས་པ་ཙམ་
ཚད་མ་ཡྱིན་པ་དང་། མ་བཅད་པའྱི་དོན་ཐོབ་པའྱི་ནུས་པ་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་དང་། འཇལ་བྱེད་ཀྱི་བྱེད་པ་མེད་པ་ལ་ཡོད་པའྱི་
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ནུས་པ་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་བསལ་ལོ། །དེས་ན་མྱི་སླུ་བར་བྱེད་པའྱི་སྒྲ་ྱིད་ཀྱིས་དོན་གསུམ་ལས་ཐ་དད་པ་
འཕངས་ཀང་དེ་ྱིད་གསལ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཡུལ་དང་བྱེད་པ་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལ་འཇུག་པ་ན་ཞེས་བྱ་བས་ནྱི་གཟུང་ཡུལ་
ཚད་མའྱི་གཞལ་བྱ་ཡྱིན་པ་བཀག་ལ། ཡོངས་སུ་བཅད་ནས་ཞེས་བྱ་བས་ཀང་རོགས་པའྱི་བྱེད་པ་ཅན་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་དང་། 
རོགས་པའྱི་ཡུལ་ཚད་མའྱི་ཡུལ་དུ་བསྒྲུབས་པས་ན་ཤུགས་ཀྱིས་བཟུང་བ་ལས་གཞན་རོགས་པའྱི་ཡུལ་ཐོབ་བྱར་བསྟན་ཏེ། 
དེས་ན་ཡོངས་སུ་བཅད་པའྱི་དོན་གྱི་མཐར་ཐུག་པ་དང་། ཤེས་བྱེད་ཀྱི་བྱེད་པ་ལ་གནས་པའྱི་ནུས་པ་ཚད་མ་ཡྱིན་པར་ཚིག་
གྱི་ག་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པས་འགྲུབ་བོ། །མྱི་སྱིད་པ་སྤང་བའྱི་ཕྱྱིར་འཇུག་པ་ན་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། ངེས་པར་བྱ་བ་ཞེན་ཡུལ་ལ་ལྟོས་
ཏེ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའྱི་ནུས་པ་ཡྱིན་ལ། རེས་སུ་དཔག་པ་ཡང་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་རོགས་པར་ཞེན་པ་ད ང་། མངོན་སུམ་ཡང་
རྒྱུན་ལ་ཞེན་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་པས་ཐོབ་པར་རུང་བས་སོན་མེད་དོ། །གང་ཞྱིག་ཞེན་པས་ཐ་སྙད་ཀྱི་ལམ་དུ་མ་སར་བ་དེ་ནྱི་
འཇུག་པའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པས། གཟུང་ཡུལ་ཙམ་ཡང་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་མུ་བཞྱིར་འགྱུར་ཏེ། གཟུང་བ་
ཡྱིན་ལ་འཇུག་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་དཔེར་ན་སྒྲོ་བཏགས་པའམ། རང་གྱི་རྣམ་པ་ལྟ་བུའམ། ཡང་ན་རྣམ་པར་འཇོག་པའྱི་སྐད་
ཅྱིག་མ་ངེས་པས་ཡུལ་དུ་མ་བྱས་པ་ལྟ་བུའོ། །འཇུག་ཡུལ་ཡྱིན་ལ་གཟུང་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་དཔེར་ན་མྱིག་གྱི་བོ་ལ་རེག་པ་
ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །གྱི་ག་ཡྱིན་པ་ནྱི་རྣམ་པར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་ངེས་པས་ཡུལ་དུ་བྱས་པའམ། འཛིན་པའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་
བཞྱིན་ནོ། །གྱི་ག་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་དུ་བ་འཛིན་པའྱི་བོ་ལ་མེ་ལྟ་བུའོ། །འོ་ན་ཚོགས་པ་གཅྱིག་ལ་རག་ལས་པའྱི་གཟུགས་ལ་
སོགས་པ་རོ་ལས་དཔོག་པར་བཤད་པ་ཅྱི་ལྟར་ཞེ་ན། སེ་མཆེད་དང་སྐད་ཅྱིག་གྱི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ཤེས་པ་ཞྱིག་མོ་དག་ལ་
རེས་འགའ་རེས་སུ་དཔག་པ་དེ་འདྲ་བས་ཐེ་ཚོམ་སེལ་བ་སྱིད་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་བརོད་པར་ ཟད་ཀྱི། དེ་ལྟར་མྱི་དཔད་པ་ལ་
གཟུགས་འཛིན་པས་རེག་པ་ཚད་མའྱི་ཡུལ་དུ་མྱི་བྱེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན་སྐད་ཅྱིག་གྱི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་དང་། 
སེ་མཆེད་ཐ་དད་པར་རོགས་པ་ག་ལ་སྱིད། དོན་འདྱི་ཡང་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བཤད་པར་བྱའོ། །མ་བཟུང་བ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་ལ་ཧ་
ཅང་ཁྱབ་པ་སྤང་བའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་དག་གྱི་དོན་ཡོངས་སུ་བཅད་ནས་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེས་ན་ཡོངས་སུ་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་བྱེད་པ་དང་
འབྲེལ་བའྱི་ནུས་པ་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བརོད་དོ། །ཡོངས་སུ་གཅོད་བྱེད་ཀང་འདྱིར་ཐ་སྙད་པའྱི་གཅོད་བྱེད་ལ་འདོད་ཀྱི། 
དོན་དམ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཐ་སྙད་ནྱི་ཞེན་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ལ། དོན་དམ་པ་ནྱི་གསལ་བ་ཙམ་མོ། །འོ ་ན་མངོན་སུམ་ལ་བྱེད་
པ་དང་མེད་པར་མྱི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རང་གྱི་བྱེད་པ་ལ་ངེས་པའྱི་ཞེན་པ་སེད་པས་ཐ་སྙད་དུ་བྱེད་པ་པོ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་རེས་སུ་དཔག་པ་སེད་པའྱི་རགས་ཀང་ཚད་མའྱི་བྱེད་པ་ཅན་དུ་ཐལ་ཏེ། མངོན་སུམ་དང་འདྲ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་
ན། མྱི་འདྲ་སྟེ་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡོངས་སུ་གཅོད་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ལ་སྱིད་དེ། རང་གྱི་དོན་དམ་པའྱི་བྱེད་པ་ལ་ཞེན་པ་
སེད་པར་བྱེད་པ་དང་། རང་ྱིད་ཞེན་པ་བྱེད་པའྱི་ཤེས་པ་དག་གོ །རགས་ནྱི་རང་ལ་དོན་དམ་པའྱི་བྱེད་པ་མེད་པས་དེ་ལ་རེས་
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སུ་མཐུན་པའྱི་ཞེན་པ་སེད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ། ཐ་སྙད་རང་ྱིད་ཀྱིས་བྱེད་པ་ཡ ང་མ་ཡྱིན་པས་ན། ཇྱི་ལྟར་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡོངས་སུ་
གཅོད་བྱེད་དུ་འགྱུར། དེ་གྱིས་ྱིད་ཐ་སྙད་དུ་ཡོངས་སུ་གཅོད་བྱེད་དུ་ཡྱིན་པ་ཡང་གང་ལས་ཞེ་ན། དེ་གྱིས་ཁོ་ན་ལ་དེའྱི་
མཚན་ྱིད་དུ་ཡོད་པས་སོ། །ཅྱི་ལྟར་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར་གང་ཞྱིག་ཡོངས་སུ་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བ་དེ་ནྱི་ཐ་སྙད་པའྱི་
གཅོད་བྱེད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ། །ཐ་སྙད་ཀང་ལྷག་པར་ཞེན་པའྱི་ར་བ་ཅན་ཡྱིན་པས་གང་གཅོད་བྱེད་དུ་ལྷག་པར་མོས་པ་
དེ་ལྟར་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནྱི་རང་གྱིས་བསེད་པའྱི་བོ་གཞན་གྱིས་འདྱི་ནྱི་དོན་འདྱི་རོགས་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་
ནོ་ཞེས་མོས་པ་བྱས་པས་ཐ་སྙད་དུ་གཅོད་བྱེད་ཡྱིན་ལ། གྱིས་པ་ནྱི་རང་ྱིད་ངས་ནྱི་རགས་འདྱི་ལ་བརེན་ནས་དོན་འདྱི་
རོགས་སོ་ཞེས་གཅོད་བྱེད་དུ་མོས་ཤྱིང་། དེའྱི་བྱེད་པ་ངེས་པའྱི་བོ་ཕྱྱི་ལས་ཀང་འདྱིས་ནྱི་རགས་འདྱི་ལ་བརེན་ནས་དོན་འདྱི་
ངེས་སོ་ཞེས་ཞེན་པས་ཐ་སྙད་དུ་ཡོངས་སུ་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ། །རེས་སུ་དཔག་པའམ། དེའྱི་རེས་སུ་འབྲངས་
བའྱི་བོ་གཞན་གྱིས་དུ་བ་འདྱིས་ནྱི་མེ་བཟུང་ངོ་ཞེས་ནྱི་ཞེན་པ་མེད་པས་ཅྱི་ལྟར་ཐ་སྙད་དུ་གཅོད་བྱེད་ཡྱིན། དེ་བཞྱིན་དུ་
མངོན་སུམ་གྱིས་བསེད་པའྱི་ངེས་ཤེས་ཀང་དོན་དམ་པར་ཡོངས་སུ་གཅོད་བྱེད་མ་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་མྱི་འཛིན་པས་སོ། །ཐ་
སྙད་དུ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཞེན་པས་དོན་ལ་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི ་བསམ་པ་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་དོན་རོགས་པར་ཞེན་གྱི། 
ངས་མཐོང་ངོ་ཞེས་ནྱི་ཞེན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བོ་ལྔའོ། །སྣང་ལ་མ་ངེས་པ་དང་། བཅད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་
དང་། ལོག་པའྱི་ཤེས་པ་དང་། ཡྱིད་དཔད་དང་། ཐེ་ཚོམ་རྣམས་ནྱི། ཐ་སྙད་པའྱི་ཡོངས་སུ་གཅོད་བྱེད་མ་ཡྱིན་པས་སོ། །དང་
པོ་གྱིས་ལ་ནྱི་དོན་དམ་པར་རྱིག་པའྱི་བྱེད་པ་ཡོད་ཀང་། སྔར་མ་རོགས་པ་ངེས་པ་མེད་པ་ཡོངས་སུ་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་ཐ་སྙད་
དུ་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ལ། གསུམ་པ་ནྱི་ཡོངས་སུ་གཅོད་བྱེད་ཙམ་ཡྱིན་ཡང་། མྱི་སླུ་བ་མེད་པས་ལོག་པར་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྱི་
ཕྱྱིར་དང་། བཞྱི་པ་ཡང་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དཔེར་ན་དུ་བ་དང་ དུས་མམ་དུ་སེས་པའྱི་རངས་པ་ལ་
སོགས་པ་མེ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཡོད་ཀང་མེའྱི་འབྲས་བུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་མྱི་སྤོང་བ་ཡྱིན་ཏེ་དེ་དང་ལྡོག་པ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་བོ་འདྱི་དོན་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཡོད་ཀང་ལོག་པའྱི་ཤེས་པ་དོན་མེད་པ་ྱིད་དུ་མྱི་སྤོང་སྟེ། དོན་མེད་ཀང་འབྱུང་
བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལྔ་པ་ནྱི་དོན་འགའ་ཡང་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། གང་ཡང་རྣམ་པར་མྱི་གཅོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡོངས་སུ་
གཅོད་པ་ནྱི་རྣམ་པར་གཅོད་པ་མེད་པར་མྱི་སྱིད་དོ་ཞེས་རྣམ་པ་མང་དུ་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ན་
རེ། ཐེ་ཚོམ་ནྱི་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་གྱི་གའྱི་བདག་ྱིད་དུ་འཛིན་པ་ཡྱི ན་པས་ལོག་པའྱི་ཤེས་པར་འདུ་ལ། ཡྱིད་
དཔོད་གསུམ་པོ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་དང་། ལོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་དང་། བདེན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཏན་ལ་མ་ཕེབས་པ་ཅན་ཡང་
ཐེ་ཚོམ་གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་འདུས་པས། ལོག་པའྱི་ཤེས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་འཁྲུལ་པར་གསལ་ཏེ། ཐེ་ཚོམ་གྱིས་
གྱི་གའྱི་རང་བཞྱིན་ཡོངས་སུ་མ་བཅད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་དང་པོ་གྱིས་ནྱི་མ་རོགས་པ། བར་པ་གྱིས་ནྱི་ལོག་པར་



18   རྔོག་ལྔོ་ཙཱ་བ་བྔོ་ལྡན་ཤེས་རབ། 

རོགས་པ། ཐ་མ་གཅྱིག་ནྱི་ཐེ་ཚོམ་ྱིད་དེ། དེ་གྱིས་སུ་བསྡུ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གནས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་ཧ་ཅང་ཁྱབ་པ་མེད་
དོ། །ཧ་ཅང་ཁྱབ་པ་སྤང་པའྱི་ཚུལ་འདྱི་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི་ལོག་པར་རོགས་པ་སྤངས་པ་ཡང་འགྲུབ་བོ། །དེ་ཡ ང་སོབ་དཔོན་ཤེས་
རབ་འབྱུང་གནས་ན་རེ། སོ་གསེབ་ཀྱི་བུ་གའྱི་ནོར་བུའྱི་འོད་ལ་ནོར་བུར་སྣང་བ་ཕུག་གྱི་ནོར་བུ་ལ་མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མ་
ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བའམ། སོབ་དཔོན་ཤཱཀ་དེ་ལ་ནོར་བུར་ངེས་པར་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟར། 
ཡུལ་གཞན་དུ་རོགས་པའྱི་ཤེས་པ་ཡུལ་གཞན་ན་གནས་པའྱི་དངོས་པོ་ལ་ཚད་མར་འདོད་པ་དང་། ཁ་ཅྱིག་དུས་གཞན་དུ་
རོགས་པའྱི་ཤེས་པ་དུས་གཞན་དང་ལྡན་པའྱི་དོན་ལ་ཚད་མར་རོག་པ་དང་། སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གང་པོའ་ིསོབ་མ་འགའ་
དང་ཕྱྱི་རོལ་པ་ཁ་ཅྱིག་དུང་དཀར་པོ་ལ་སེར་པོར་འཛིན་པ་ལྟ་བུར་རྣམ་པ་གཞན་དང་ལྡན་པའྱི་དོན་ལ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་རོགས་
པའྱི་ཚད་མར་འདོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟ་མོད་ཀྱི་འདྱི་ལའང་ཅུང་ཟད་རྣམ་པར་དཔད་དུ་ཡོད་དོ། །དེ་ལ་ཡུལ་དང་དུས་ལ་འཁྲུལ་
བ་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་གནས་པའྱི་ཡུལ་དང་དུས་སུ་དངོས་པོ་གཞན་སྒྲོ་འདོགས་པ་དང་། ཇྱི་ལྟར་གནས་པའྱི་དངོས་
པོ་ལ་ཡུལ་དང་དུས་གཞན་སྒྲོ་འདོགས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་དཔེར་ན་ཁང་པའྱི་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་ཡུལ་ལ་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་རོགས་ཏེ། ཡུལ་
གཞན་ན་གནས་པའྱི་ནོར་བུ་སྒྲོ་འདོགས་པའམ། ད་ལྟར་གྱི་དུས་ལ་དེ་ཁོ་ན་བཞྱིན་རོགས་ཏེ། དུས་དེར་དུས་གཞན་ན་ཡོད་
པའྱི་དོན་སྒྲོ་འདོགས་པ་དཔེར་ན་ནམ་ཕྱེད་ལ་ནམ་ཕྱེད་དུ་རོགས་ཏེ། དུས་དེར་ྱི་མ་ཕྱེད་ན་འོངས་པའྱི་བུ་ཡོད་པར་སྒྲོ་
འདོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །འདྱིར་ནམ་ཕྱེད་ཀྱི་དུས་སུ་ྱི་མ་གུང་ལ་བུ་འོངས་པར་རོགས་པའྱི་རྱི་ལམ་གྱི་བོ་ནྱི་དུས་ལ་འཁྲུལ་པ་མ་
ཡྱིན་ཏེ། ཤེས་བྱའྱི་དུས་ཇྱི་ལྟར་བར་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཤེས་པ་དང་ཤེས་བྱ་དུས་མྱི་མམ་པ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་དུས་ལ་འཁྲུལ་
བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྱི་ཤེས་པ་ཡང་དེ་ལྟར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར ་རོ། །མྱི་འདྲ་སྟེ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྱི་ཤེས་པས་ནྱི་
དུས་གཞན་ན་ཡོད་པའྱི་ཤེས་བྱ་ལ་དེ་འཛིན་པའྱི་ཤེས་པ་དང་དུས་མམ་པར་རྱིག་པ་མེད་ལ། རྱི་ལམ་གྱི་ཤེས་པས་ནྱི་ྱི་མ་
གུང་གྱི་བུ་ལ་དེ་ལྟར་འཛིན་པ་མཚན་མོ་སེས་པའྱི་བོ་དང་དུས་མམ་པར་རྱིག་པས་ན། ྱི་མ་གུང་གྱི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པའྱི་
བུ་འོངས་པ་དུས་དེ་ྱིད་ཀྱི་ཚེ་ཡོད་པར་སྒྲོ་བཏགས་པའྱི་ཕྱྱིར་དུས་ལ་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱི་
བསམ་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་ཡྱིན་པ་བདེན་ན། འདྱི་རྣམ་པར་དཔད་ན་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་ཏེ། མྱིག་ཕྱེ་བ་ལས་སེས་པའྱི་ཤེས་པ། གཟུགས་
ཀྱི་རྣམ་པ་གསལ་བར་སྣང་བ་ཅན་གྱིས་བུ་མཐོང་བར་དོགས་ཀྱི། རྣམ་པར་རོ ག་པའྱི་ཤེས་པས་བུ་འོངས་པར་རོགས་པ་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་ཇྱི་ལྟར་ཤེས་བྱ་བུ་འཁྲུལ་པས་སྒྲོ་བཏགས་པ་བཞྱིན་དུ་དེ་འཛིན་པའྱི་དབང་པོ་བོ་གསལ་བར་སྣང་བ་ཡང་སྒྲོ་
བཏགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་འཛིན་པ་དེ་དང་དུས་མམ་པར་རོགས་དང་དེས་མཚན་མོ་སེས་པའྱི་བོ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས། 
ཇྱི་ལྟར་མཚན་མོ་སེས་པའྱི་བོའ་ིདུས་སུ་ཡོད་པར་རྱིག མཚན་མོ་སེས་པའྱི་བོ་ནྱི་ཤེས་བྱ་དང་། ཤེས་པ་སྒྲོ་འདོགས་ཀྱི་རྣམ་
པར་རོག་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ནྱི་དེ་ལྟར་མ་རོགས་པས་དེའྱི་དུས་སུ་ཤེས་བྱ་ཡོད་པར་རྱིག་པ་ག་ལ་སྱིད། རྣམ་པར་རོག་པ་དེ་རོགས་



རྣམ་ངེས་ཊཱིཀྐ།   19 

སུ་ཟྱིན་ཀང་། དེས་རྱི་ལམ་གྱི་དོན་ཡུལ་དུ་བྱས་པར་རྱིག་པ་ནྱི ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་དེའྱི་ཚེ་སེས་པའྱི་ཤེས་པའྱི་དུས་
སུ་ྱི་མ་གུང་ལ་འོངས་པའྱི་བུ་ཡོད་པར་རོགས་པ་ནྱི་མེད་པར་དུས་ལ་འཁྲུལ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ཡང་སྐབས་ཇྱི་ལྟ་བ་
བཞྱིན་བསྟན་པར་བྱའོ། །ཡུལ་དང་དུས་ལ་འཁྲུལ་བ་རྣམ་པ་གྱིས་པ་ནྱི། དཔེར་ན་སྔ་དྲོ་དམྱིགས་པའྱི་དངོས་པོ་ལ་ཕྱྱི་དྲོ ་ཡོད་
པའྱི་དོན་ཡྱིན་པར་འཛིན་པ་དང་། ཁང་པའྱི་ནང་དུ་དམྱིགས་པའྱི་དངོས་པོ་ལ་ཕྱྱི་རོལ་ན་ཡོད་པའྱི་དོན་དུ་སྒྲོ་འདོགས་
པའོ། །འདྱི་ལྟ་བུ་ནྱི་དངོས་པོ་ལ་མྱི་སླུ་བས་དེ་ལ་བརེན་པའྱི་ཡུལ་དང་དུས་ལ་ལོག་པར་འཛིན་ཀང་ཚད་མ་ྱིད་ལས་མ་འདས་
སོ། །རྣམ་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་ཡང་རོགས་བཞྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་དང་། མྱི་མཐུན་པའྱི་དོན་ལ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་གྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་
ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དུང་དཀར་པོ་ལ་སེར་པོ་སྣང་བའྱི་དབང་པོའ་ིདོན་ལ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་དེ་དང་ལྷན་ཅྱིག་
པའྱི་རེག་བྱ་ལ་སོགས་པ་ལ་ནྱི་ཚད་མ་ཁོ་ནའོ། །འདྱི་ལྟར་དུང་དཀར་པོ་འཇམ་ཞྱིང་སྦྲམ་པ་ལ་སེར་པོ་འཇམ་ཞྱིང་སབ་པར་
སྣང་བ་ནྱི་སྦྲམ་པ་དང་ལྱི་བའྱི་རེག་བྱ་ལ་མྱི་སླུ་བས་ཚད་མའྱི་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པ་ཁོ་ནའོ། །དཔེར་ན་གཤེར་ཞྱིང་འཇམ་པ་
ལ་འཁྲུལ་པ་མེད་པའྱི་ཆུའྱི་མདོག་སྣང་བའྱི་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ཅྱི་ཁ་དོག་འབའ་ཞྱིག་ལ་ཚད་མ་ཡྱིན་ནམ། འོན་ཏེ་
རེག་པ་ལ་སོགས་པ་སེ་མཆེད་ཀྱི་རྫས་གཞན་ལ་ཡང་ཚད་མ་ཡྱིན། དང་པོ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ།  ཐ་སྙད་པའྱི་ཚད་མའྱི་ཡུལ་གྱི་
ཆོས་ནྱི་གཞན་ལ་ཡང་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཐ་དད་པར་མ་རོགས་པའྱི་རེག་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཡོངས་སུ་བཅད་པར་ཞེན་པར་
བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་དོན་དམ་པར་སྣང་བཞྱིན་པའྱི་ཁ་དོག་དང་ཐ་དད་པས་རེག་པ་ཚད་མའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ན། འོ་ན་དོན་
དམ་པར་སྣང་བཞྱིན་པའྱི་ཁ་དོག་དང་ཐ་མྱི་དད་པས་བདག་མེད་པ་དང་། སྐད་ཅྱིག་མ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དེའྱི་ཚད་མའྱི་ཡུལ་དུ་
འགྱུར་རོ། །དེས་ན་དངོས་པོའ་ིཐ་དད་པ་དང་ཐ་མྱི་དད་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཞེན་པས་ཇྱི་ལྟར་བཅད་པ་ལ་མྱི་སླུ་བས་ཚད་མ་
ཡྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཆུར་སྣང་བ་དང་། བུམ་པར་སྣང་བ་ཁ་དོག་ལས་གཞན་ལ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་ན་ངོམས་པ་དང་། ཆུ་ཆུ་བའྱི་
དོན་བྱེད་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་ཚད་མ་མྱི་འཐད་པར་ཡང་ཐལ་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའྱི་དོན་བྱེད་པར་ནྱི་རེག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། 
དེ་ལ་ཁ་དོག་ཏུ་སྣང་བ་ནྱི་ཚད་མར་མྱི་འདོད་ལ་རེག་པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་མངོན་སུམ་དང་། རེས་སུ་དཔག་པ་གཞན་ཡང་
འཇུག་པའྱི་སྔོན་རོལ་དུ་མ་སེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་སེ་མཆེད་གཞན་བཞྱིན་དུ་སྐད་ཅྱིག་གཞན་ལ་ཡང་ཚད་མའྱི་ཡུལ་
མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ཏེ། བརྒལ་ཞྱིང་བརག་པར་མཚུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་མངོན་པར་འདོད་པའྱི་འབྲས་བུའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་
ཅྱི་ལྟར་ཡོངས་སུ་བཅད་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་མྱི་སྱིད་པས་མྱི་སླུ་བ་ཆད་པར་འགྱུར་རོ། །མྱི་སླུ་བས་ེ་བར་མཚོན་པའྱི་བདེན་
པ་དོན་རོགས་པ་ཚད་མའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་པ་ལྟར་ན་ཡང་། མྱི་སླུ་བས་ཤེས་པ་དེའྱི་ཡུལ་བདེན་པར་མཚོན་པར་མྱི་ནུས་ཏེ། 
འདོད་པ་གྲུབ་པའྱི་མཚན་ྱིད་མྱི་སླུ་བ་ནྱི་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་པའྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་ལས་གཞན་གྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྐད་ཅྱིག་གཞན་ྱིད་སྔ་མའྱི་ཡུལ་ལས་སེས་པས་བདེན་པར་གྲུབ་ན་ཡང་སྐ ད་ཅྱིག་གྱིས་ཀྱིས་འབྲེལ་པ་
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བཟུང་བ་ལ་ལྟོས་ཏེ་སྔ་མ་ཚད་མར་ངེས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ནྱི་མྱི་སླུ་བ་ཡང་དོན་མེད་དེ། ཡུལ་གྱི་སྐད་ཅྱིག་ཕྱྱི་
མས་ཤེས་པ་སྔ་མ་ཚད་མར་མཚོན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་སེ་མཆེད་གཞན་ཡང་ཚད་མའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པ་བཟོག་ཏུ་མེད་པ་
དང་། འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་འགའ་ཞྱིག་མེད་པར་ཐལ་བ་དང་། སྐད་ཅྱིག་གཞན་ཡང་ཚད་མའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བས་ན། 
ཁ་དོག་ཙམ་ནྱི་དེར་སྣང་བའྱི་ཚད་མའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ནོ། །སེ་མཆེད་གཞན་ཚད་མའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱོགས་ལྟར་ན་ཡང་དུང་
དཀར་པོ་སྣང་བའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་དེ་ལ་ངེས་པར་ཡོད་པའྱི་རེག་བྱ་ལ་སོགས་པ་ངེས་པར་བྱས་པ་ལྟར་སེར་པོར་ སྣང་
བས་ཀང་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་སྣང་ཞྱིང་ཞེན་པར་བྱས་པའྱི་ཁ་དོག་གྱི་ཆ་ལ་སླུ་བ་དང་མྱི་སླུ་བའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་ཀང་ངེས་པར་བྱ་
བའྱི་སེ་མཆེད་ཀྱི་རྫས་གཞན་ལ་ནྱི་གྱི་ག་ཡང་ཁྱད་པར་མེད་དོ། །དེས་ན་སེ་མཆེད་གཞན་དུ་རོགས་པའྱི་དབྱྱིབས་ལ་
སོགས་པ་ལ་མྱི་སླུ་བ་ཡོད་པས་ཚད་མ་ཁོ་ནའོ། །ཁ་དོག་གྱི་ནྱི་དབྱྱིབས་ལ་ཡང་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་ཡུལ་དང་དུས་
དེར་ཡུལ་དང་དུས་གཞན་ན་ཡོད་པའྱི་དངོས་པོ་སྒྲོ་འདོགས་པའྱི་ཡུལ་དང་དུས་ལ་འཁྲུལ་བ་དང་། ཁ་དོག་སེར་པོར་སྣང་བ་
དཀར་པོའ་ིམདོག་དང་དབྱྱིབས་ལ་ཚད་མར་འདོད་པ་ཡང་། ཧ་ཅང་ཁྱབ་པ་སྤངས་པའྱི་ཚུལ་འདྱིས་དགག་པ་འགྲུབ་བོ། །གལ་
ཏེ་འདྱི་དག་ཚད་མ་ཡྱིན་ན། སྣམ་བུ་ལ་བུམ་པར་འཁྲུལ་པ་དང་། སྱིག་སྒྱུ་ལ་ཆུར་འཁྲུལ་བ་ཚད་མར་མྱི་འདོད་པ་དེ་དག་ལ་
ཡང་མཚན་ྱིད་ཁྱད་པར་མེད་པས་ཧ་ཅང་ཁྱབ་པ་བཟོག་ཏུ་མེད་དོ། །འདྱི་དག་ནྱི་ཆ་འགའ་ལ་ཡང་མྱི་སླུ་བ་མ་ཡྱིན་ལ། རྣམ་
པ་ལ་འཁྲུལ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་དབྱྱིབས་ལ་སོགས་པའྱི་ཆ་ལ་མྱི་སླུ་བ་ཡོད་པས་སོ་ཞེ་ན། འདྱི་ཡང་ཡོ ད་པའྱི་ཆ་ལ་མྱི་སླུ་བས་
སོ། །སྱིག་སྒྱུ་མ་བཟུང་ན་དེའྱི་ཡོད་པ་ཚད་མའྱི་ཡུལ་དུ་མྱི་འགྱུར་ན། དཀར་པོ་མ་བཟུང་བར་དེའྱི་དབྱྱིབས་ཀང་ཚད་མའྱི་
ཡུལ་དུ་མྱི་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་མྱི་རག་པ་ཚད་མས་མ་རོགས་པར་དེ་དང་ཐ་མྱི་དད་པའྱི་སྔོན་པོ་ཙམ་ཡང་ཚད་མའྱི་ཡུལ་དུ་མྱི་
འགྱུར་རོ་སྙམ་ན། ཆ་གཞན་མ་རོགས་པར་དེ་ཙམ་ཚད་མའྱི་ཡུལ་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། ཆ་དེ་ྱིད་དངོས་པོའ་ི
ཆོས་མ་ཡྱིན་པས་ཚད་མའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ་ཁོ་ནའམ་ཡྱིན་ཡང་མ་རོགས་པའྱི་ཆ་གཞན་ལ་བརེན་པའོ། །སྔོན་པོ་ནྱི་དེ་ལྟ་མ་
ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོའ་ིཆོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྐད་ཅྱིག་མ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆ་གཞན་ལ་མྱི་རེན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ།  །དབྱྱིབས་ནྱི་ཁ་
དོག་མ་རོགས་པར་ཚད་མའྱི་ཡུལ་དུ་མྱི་འགྱུར་ཏེ། རྫས་གཅྱིག་གྱི་བདག་ྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་དབྱྱིབས་ནྱི། དངོས་པོའ་ིཆོས་མ་
ཡྱིན་པ་དང་། བཀོད་པའྱི་དབྱྱིབས་དངོས་པོའ་ིཆོས་ཡྱིན་ཡང་། བཀོད་པ་ཅན་གྱི་ཁ་དོག་ལ་བརེན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་
དངོས་པོའ་ིཆོས་སུ་འདྲ་བ་གྱིས་ལ་རེན་དང་བརེན་པ་ཇྱི་ལྟར་འཐད། འདྱི་ལྟར་ཡོད་མེད་དག་རེན་མེད་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བས་
དེ་ཁོ་ནར་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཆ་མེད་པ་ལ་གྱིས་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡོད་དུ་ཆག་དང་སྔོན་པོ་ནྱི་མྱི་རག་པ་ལ་མྱི་རེན་
ལ། མྱི་རག་པ་ནྱི་དེ་ལ་བརེན་པ་དང་། བཀོད་པ་ནྱི་ཁ་དོག་ལ་བརེན་ལ་ཁ་དོག་ནྱི་དེ་ལ་མྱི་རེན་པ་ཞེས་བྱ ་བའྱི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་
མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། དོན་དམ་པར་མྱི་འཐད་མོད་ཀྱི། འོན་ཀང་ཤེས་པའྱི་ཡུལ་ལ་ལྟོས་ནས་རྣམ་པར་གཞག་པ་འདྱི་ལ་
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རྒྱུ་མཚན་ཚད་མས་མཐོང་ངོ་། །ཅྱི་ལྟར་ཞེ་ན། བདག་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱོགས་གྱིས་ལས་ཆོས་གཞན་གྱི་ཁྱད་པར་དུ་མ་བྱས་
པར་རོགས་པར་བྱ་བ་དེ་ནྱི་རེན་ཡྱིན་ལ། ཁྱད་པར་དུ ་བྱས་ནས་རོགས་པར་བྱ་བ་དེ་ནྱི་བརེན་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་རོགས་པར་
བྱ་བ་ྱིད་ཀང་མོང་བས་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རྱིགས་པས་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འཇྱིག་པ་ནྱི་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་
ཅན་དུ་ཚད་མས་རོགས་པར་མངོན་སུམ་གྱིས་ངེས་ཏེ། བུམ་པ་མ་མཐོང་བར་དེ་ཆག་པ་རགས་པའྱི་མྱི་རག་པ་མངོན་སུམ་
གྱིས་དམྱིགས་པ་ནྱི་མེད་དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་བཀོད་པ་ནྱི་བཀོད་པ་ཅན་གྱི་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་སྣང་གྱི་དེ་དང་བྲལ་བའྱི་བཀོད་པ་
ཙམ་སྣང་བ་ནྱི་མེད་དོ། །བཟོག་སྟེ་སྔོན་པོ་དང་། བཀོད་པ་ཅན་ནྱི་མྱི་རག་པ་དང་། བཀོད་པའྱི་ཁྱད་པར་དང་། བྲལ་བར་ཡང་
མངོན་སུམ་ལ་སྣང་བར་རོགས་སོ། །དེ་ལྟར་ནྱི་འཐད་པ་ཡང་ཡྱིན་ཏེ ། མྱི་རག་པ་ནྱི་གཏན་དུ་ཡོད་པའམ། གཏན་དུ་མེད་པ་
ལས་བཟོག་སྟེ་རེས་འགའ་ཡོད་པའྱི་ཁྱད་པར་སྔར་ཡོད་པ་ཕྱྱིས་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་འཇྱིག་པ་སྔར་ཡོད་པ་མ་རོགས་ན་དེ་
ཕྱྱིས་མྱི་གནས་པར་རོགས་པ་མྱི་འཐད་པས་དེའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་རོགས་པར་བྱ་བར་གྲུབ་བོ། །དབྱྱིབས་ཀང་དེ་བཞྱིན་ཏེ། 
ཀུན་ནས་མམ་པར་བསྐོར་བའྱི་རྡུལ་གྱི་ཚོགས་གཞན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཁ་དོག་ནྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ྱིད་ཟླུམ་པོ་ཡྱིན་ལ། ཕན་ཚུན་
དུ་མངར་བའྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཞན་དང་ལྷན་ཅྱིག་པ་ནྱི་རྱིང་པོ། ཡན་མན་དུ་རེགས་པའྱི་རྡུལ་གྱི་ཚོགས་གཞན་དང་འབྲེལ་པ་ནྱི་
མཐོན་པོའ་ིདབྱྱིབས་སུ་རོགས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་དཀར་པོའ་ིརྡུལ་དེ་ྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་ཆ་གཞན་རོགས་པའྱི་ཡུལ་
དུ་བྱས་པ་ལ་དབྱྱིབས་སུ་བརོད་པས་དེ་ྱིད་མ་རོགས་པར་ཆ་གཞན་དང་ལྡན་པ་ཇྱི་ལྟར་རོགས། དེ་ྱིད་དང་གཞན་ྱིད་གྱི་
ག་རོགས་པ་ལ་ནྱི་དེ་ྱིད་ཁྱད་པར་དུ་རོགས་པར་ངེས་སོ། །འོ་ན་མྱིག་མྱི་གསལ་བས་བུམ་པ་སྔོན་པོ་ལ་ས་བོར་འཁྲུལ་བ་
དང་། དེ་ཆག་པར་དམྱིགས་པའྱི་ཚེ་དེའྱི་འཇྱིག་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་རོགས་ཀང་དེའྱི་ཁ་དོག་མ་རོགས་པས་མྱི་རག་པ་མངོན་
སུམ་དུ་རོགས་ཀང་ཁ་དོག་མ་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རེན་དང་བརེན་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། འདྱི་ལ་འཇྱིག་པ་ཚད་མས་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་ན་
འཇྱིག་པ་ཅན་རེག་བྱ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཚད་མས་རོགས་པ་ྱིད་ལ། ཁ་དོག་ས་བོ་ཚད་མས་མ་རོ གས་པའྱི་འཇྱིག་པ་ནྱི་རྱི་
ལམ་གྱི་བུ་ཤྱི་བ་ལྟར་ལོག་པའྱི་ཡུལ་ཁོ་ནའོ། །དེས་ན་དེར་ཡང་ཁ་དོག་ཚད་མའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ་ལྟར་དེའྱི་འཇྱིག་པ་ཡང་དེ་
ལྟ་བུ་ཡྱིན་ལ། བུམ་པ་ཆག་པ་ཙམ་ཚད་མས་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་ལྟར་འཇྱིག་པ་ཅན་སེ་མཆེད་གཞན་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་ཡྱིན་
ནོ། །དེས་འཇྱིག་པ་ཚད་མས་རོགས་པ་ནྱི་རེག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་འཇྱིག་པ་ཡྱིན་པར་ཤེས་སོ། །འོ་ན་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པ་
རྫས་ཀྱི་དབྱྱིབས་དང་། བརེན་པའྱི་ཆོས་བཀོད་པའྱི་དབྱྱིབས་བཏང་ཡང་རེན་གྱི་ཆོས་ཁ་དོག་ཚད་མའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། 
མགལ་མེ་ལ་འཁོར་ལོར་སྣང་བ་ཚད་མར་ཐལ་ལོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་འགོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ྱིད་ཡུལ་གཞན་དུ་ཕྱྱིན་པ་ནྱི་དངོས་པོ་
མེད་པའྱི་ཆོས་ྱིད་ཡྱིན་ཞྱིང་། རྒྱུན་གཞན་དུ་ཕྱྱིན་པ་ཡང་ཡུལ་གྱིས་སུ་ཕྱུང་བའྱི་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་ལ་བརེན་པའྱི་ཕྱྱིར། ལོན་
ཤྱིང་འགོ་བར་སྣང་བ་ཡང་ཤྱིང་གྱི་མདོག་དང་རེག་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཚད་མར་འགྱུར་རོ། །དུ་བ་ལས་ཙནྡན་གྱི་རྱིགས་དང་



22   རྔོག་ལྔོ་ཙཱ་བ་བྔོ་ལྡན་ཤེས་རབ། 

ལྡན་པའྱི་མེ་དཔོག་པ་ཡང་མེའྱི་དོན་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚད་མར་འགྱུར་ཏེ། ཙནྡན་གྱི་ལ་སོགས་པའྱི་རྱིགས་ནྱི་ནུས་པའྱི་གསལ་བ་ལ་
བརེན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་དུ་བ་ལས་ཡན་ལག་ཅན་དང་། རག་པའྱི་མེ་དཔོག་ཡང་ཚད་མར་འགྱུར་ཏེ། སྐད་ཅྱིག་ལ་སོགས་པ་
ནྱི་སྱིའྱི་ཆོས་ཡྱིན་པས་ཁྱད་པར་ལ་བརེན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཕྲ་རབ་བསགས་པ་ཡང་བསགས་པ་ཅན་ལ་བརེན་པའྱི་ཕྱྱིར། 
བརེན་པ་ཚད་མའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ཡང་རེན་ཙམ་ཚད་མས་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། རེ་ཤྱིག་མགལ་མེ་ལ་འཁོར་ལོར་སྣང་བ་
ནྱི་ཚད་མར་མྱི་ཐལ་ཏེ། རེན་ཁ་དོག་ྱིད་ལ་འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མེའྱི་མདོག་མེད་པའྱི་ཡུལ་དུ་མེའྱི་མདོག་སྒྲོ་འདོགས་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཏེ། རྱི་ལམ་གྱི་ཁ་དོག་ཏུ་སྣང་བ་བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ལོན་ཤྱིང་འགོ་བར་སྣང་བ་ འདྱི་ལ་ཡང་། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་
ན་རེ་ནྱི། ཡུལ་དེ་ན་ལོན་ཤྱིང་མེད་བཞྱིན་དུ་ལོན་ཤྱིང་དུ་སྣང་བ་ཡྱིན་པས་མདོག་ལ་སོགས་པའྱི་དངོས་པོ་ྱིད་ལ་འཁྲུལ་བས་
ཚད་མ་མ་ཡྱིན་ཏེ། མགལ་མེ་ལ་འཁོར་ལོར་འཁྲུལ་བ་བཞྱིན་ནོ་ཞེའོ། །འདྱི་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། དེ་མེད་པའྱི་ཡུལ་དུ་དེར་སྣང་བ་
མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ྱི་མ་ཤར་བའྱི་རྱིའྱི་རེ་མོ་ན་གནས་པར་སྣང་བ་རང་གྱི་དོན་བྱེད་པའྱི་རེན་གྱི་ཡུལ་དང་མ་བྲལ་བར་སྣང་
བས་དེ་ཡོད་པའྱི་ཡུལ་ྱིད་དུ་འཛིན་པས་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཡང་རང་ྱིད་ཀྱིས་ཆུང་ངུ་ལ་ཆེན་པོར་འཛིན་པ་ཚད་མ་
མ་ཡྱིན་ཡང་། ཆེན་པོ་ལ་ཆུང་ངུར་སྣང་བ་ནྱི་རང་གྱི་དོན་བྱེད་པའྱི་ཡུལ་ྱིད་ལས་མ་འདས་ པར་སྣང་བས་མེད་པར་སྣང་བ་མ་
ཡྱིན་པར་བརོད་པ་བཞྱིན་དུ་འདྱི་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་གྱིས་ལ་ཁྱད་པར་ཅྱི་ཡོད། དེའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་ལྟ་བུ་ནྱི་ཁྱད་པར་འགོ་བའྱི་བྱ་
བ་ལ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་ཡང་། མདོག་ལ་སོགས་པ་ཤྱིང་གྱི་དངོས་པོ་ཙམ་ལ་ནྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་ཚུ་རོལ་མཐོང་
བའྱི་ཤེས་པ་ལ་ཚད་མ་ྱིད་མྱི་སྱིད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཆ་ཐམས་ཅད་མ་སྤངས་པའྱི་བོ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྲུར་ཞུགས་པ་དང་
རབ་རྱིབ་ལ་སོགས་པས་འཁྲུལ་བའྱི་ཤེས་པ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པར་བཤད་པ་ནྱི། ཁྱད་པར་གྱི་ཆ་འགོ་བའྱི་བྱེད་པས་སྟོང་པ་
དང་། དཀར་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་མདོག་ལ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ལྟོས་པས་ཡྱིན་གྱི་ཤྱིང་གྱི་མདོག་དང་རེག་པ་ལ་སོགས ་པའྱི་
བདག་ྱིད་ཀྱི་དབྱྱིབས་ལ་ནྱི་ཚད་མ་ཁོ་ནའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་འབྲོག་དགོན་པར་མེ་དོན་དུ་གེར་བའྱི་སེས་བུས་འཁྲུལ་བའྱི་རྒྱུ་
འགའ་ཞྱིག་ལས་དུ་བ་མཐོང་བས་ཙནྡན་གྱི་མེ་དཔོག་པ་ཡང་། མེ་ཙམ་ལ་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་ཁོ་ནའོ། །འོན་ཀང་དེ་ལ་བརེན་པ་
ཙནྡན་གྱི་རྱིགས་ལ་ནྱི་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་མེ ་རག་པ་དཔོག་པ་ལ་ཡང་བལྟ་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ཏེ། བརེན་
པའྱི་ཆ་དོར་བ་ཙམ་གྱིས་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པའམ། རེན་གྱི་ཆ་མ་རོགས་ཀང་བརེན་པའྱི་ཆ་ཙམ་ཚད་མའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ན། ཚད་མ་
ཆད་པ་དང་གངས་ངེས་པ་མས་པར་ཐལ་བ་སྤང་དཀའོ། །དེ་བས་ན་དངོས་པོའ་ིཆ་གཅྱིག་ལ་མྱི་སླུ་ན་བདག་ྱིད་ཐམས་ཅད་
ལ་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་མྱི་སླུ་བ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ན། གང་ཞྱིག་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་པ་དེ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པར་
འགྱུར་བས་མ་ཁྱབ་བོ་ཞེས་ཟེར་ན། ཐོབ་པར་བྱེད་པ་ནྱི་དེར་རུང་བ་ཙམ་མ་ཚོགས་པ་ལ་གནས་པའྱི་ནུས་པ་ཡྱིན་པས་སོན་
མེད་དོ། །མ་ཚོགས་པའྱི་ཐོབ་པར་རུང་བ་ཙམ་ནྱི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པས་ཧ་ཅ ང་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། ཐ་དད་པ་དང་
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རང་དབང་དུ་ཡུལ་རྣམ་པར་འཇོག་པས་ན། གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་རུང་བ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཐལ་བ་
མེད་དོ། །འོ་ན་གཙོ་བོར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡུལ་རྣམ་པར་འཇོག་པར་བྱེད་པ་ྱིད་ཚད་མ་ཡྱིན་མོད། ནུས་པ་ལ་ལྟོས་པས་
ཅྱི་བྱ། ནུས་པ་དང་ཡུལ་འཇོག་པ་ཐ་མྱི་དད་ན་ཡང་དངོས་པོ་རོགས་པ་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་ཅྱི་སྟེ་དགག དངོས་པོ་རོགས་པ་ཚད་
མའྱི་བྱེད་པ་ཡྱིན་གྱི་ཚད་མ་ྱིད་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཀང་ཇྱི་ལྟར་བརོད། འོན་ཏེ་ཡུལ་རྣམ་པར་འཇོག་པ་མཚོན་བྱར་བཞག་ནས་
དེའྱི་མཚན་ྱིད་མྱི་སླུ་བ་ལ་བརོད་ན་ཡང་ཕན་ཚུན་བརེན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཡུལ་རྣམ་པར་འཇོག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ཁོ ་ན་
མྱི་སླུ་བ་ཡྱིན་པ་དང་། མྱི་སླུ་བས་ཀང་ཡུལ་རྣམ་པར་འཇོག་པ་མཚོན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། འདྱི་ནྱི་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ལ་
དྲྱི་བར་བྱའྱི་བདག་ཅག་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་མྱི་འདོད་པས་སོ། །འོ་ན་ཅྱི་ལྟར་འདོད་ཅེ་ན། བདེན་པའྱི་དོན་གཏན་ལ་
འབེབས་པ་ནྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་ཐ་སྙད་ལ་ལྟོས་ཏེ་མྱི་སླུ ་བས་ེ་བར་མཚོན་པའོ། །དེས་ན་དོན་གང་ལ་ཚད་མ་ཞུགས་
པ་ན། དེ་ལ་མྱི་སླུ་བ་ཡང་ཡོད་ན། ཤེས་པ་དང་མྱི་སླུ་བ་དོན་གཅྱིག་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར། མྱི་སླུ་བ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། 
དབང་པོ་དང་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱིར་ནྱི་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱི་ལུགས་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཚད་མའྱི་མཚན་ྱིད་
བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །མཚན་ྱིད་ངེས་པར་བྱེད་པ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། རང་དང་གཞན་ལས་སོ། །དེ་ལ་རེས་སུ་དཔག་པ་མཐའ་དག་ནྱི། 
རང་ལས་ངེས་པའོ། །དེཡང་རང་རྱིག་པའྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི། གཞན་རྱིག་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །དེ་ཡང་རེས་སུ་དཔག་
པའྱི་དོན་བདེན་པར་ངེས་པ་ནྱི་དེ་ལ་འཛིན་པའྱི་བོ་དེ་ྱིད་ལ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོ གས་པ་སྤོང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཤེས་བྱ་བདེན་
པ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡོད་པར་རོགས་པའྱི་ཤེས་པ་ཚད་མ་ྱིད་ཡྱིན་པ་ནྱི་གྲུབ་བདེ་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དོན་བྱེད་པར་སྣང་
བའྱི་མངོན་སུམ་ཡང་དེ་བཞྱིན་ཏེ། གཞལ་བྱའྱི་འབྲས་བུ་མྱི་སླུ་བ་གཞན་རྱིག་གྱི་བོ་དེས་གཞལ་བྱ་དང་དེའྱི་འབྲས་བུ་ཡོད་
པར་ངེས་པས་དེ་རོགས་པའྱི་བོ་ཡང་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པར་དོགས་པ་སྤོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ཙམ་དམྱིགས་པས་སེམས་མགུ་བ་
ནྱི། འདོད་པ་མས་སུ་མོང་བར་སྣང་ཡང་གཞལ་བྱ་ལ་མེད་པར་དོགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །སྒྲུབ་བྱེད་དུ་སྣང་བའྱི་མངོན་སུམ་ནྱི་
གྱིས་ཏེ། གོམས་པ་པ་དང་དང་པོ་པའོ། །སྔ་མ་ནྱི་རང་ལས་ཚད་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཡུལ་དང་དུས་དང་གསལ་ བྱེད་དང་། རྨུགས་པ་
མེད་པའྱི་རོགས་པ་པོ་དང་། འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པའྱི་དོན་བདེན་པར་ངེས་པ་ན། རང་ྱིད་ལ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
དོགས་པ་སྤོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་འདྱི་ཡང་གཞན་རྱིག་པས་ཡུལ་བདེན་པར་རོགས་པའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་དེའྱི་བོ་ཚད་མར་
ངེས་པ་ནྱི་རང་ལས་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་གཞན་ལས་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་ཡང་གསུམ་སྟེ། གཞན་ལས་ངེས་པར་བྱ་བའྱི་ཁྱད་པར་
དང་། ངེས་པར་བྱེད་པའྱི་ཁྱད་པར་དང་། ངེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །དང་པོ་ནྱི་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ལྟར་ན་གསུམ་སྟེ། དོན་ཡོད་
པ་ཙམ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་། སྱི་ཡོད་པར་ངེས་ཀང་ཁྱད་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་། སྣང་བ་ྱིད་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའོ་ཞེའོ ། །དེ་ལ་
དང་པོ་ནྱི་དཔེར་ན་མེར་སྣང་བ་ངེས་ཀང་། ཅྱི་སྒྱུ་མའྱི་མེ་ལྟར་མྱི་བདེན་པའམ། འོན་ཏེ་བདེན་ཞེས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའོ། །འདྱི་ནྱི་
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སྣང་བ་ངེས་པས་ཚད་མ་ཡྱིན་ཡང་། ཚད་མ་ལ་ཡྱིད་མྱི་ཆེས་པ་ཡོད་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བས་རང་ལས་ཚད་མའྱི་ཐ་སྙད་མ་གྲུབ་
བོ། །འདྱི་ལ་ཡོད་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཚད་མའྱི་བྱ་བ་ལ་མྱི་གནོ ད་ཀང་། ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་ངེས་ན་ནྱི་ཚད་མའྱི་བྱ་བ་ལ་གནོད་པས་
ཚད་མ་མ་ཡྱིན་ཏེ་འཇུག་པའྱི་ནུས་པ་བཅོམ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཞེས་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་འདོད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་ཐག་རྱིང་པོས་
ཆོད་པས་ཐོབ་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ངེས་པ་ཡང་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །དེས་ན་སྣང་བ་ངེས་ན་ཡོད་པ་ལ་ལོག་པར་
ངེས་ཀང་ཚད་མར་ལྟའོ། །ཡོད་པའྱི་ཁྱད་པར་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ནྱི་ཤྱིང་དུ་ངེས་ཀང་ཤ་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའམ། དམར་པོར་ངེས་
ཀང་མེ་དང་ནོར་བུར་མ་ངེས་པ་ལྟ་བུའོ། །འདྱི་ལ་སྱིའྱི་ཆ་ལ་ནྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་རང་ལ་ངེས་པ་ཡྱིན་ལ། ཁྱད་པར་གྱི་ཆ་ལ་ནྱི་
ཚད་མ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི་གཞན་ལས་ངེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཁྱད་པར་ལ་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་སྱི་ནྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་དོན་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
དང་། དོན་དུ་གེར་བའྱི་ཚད་མའྱི་ཡུལ་ཡང་དོན་བྱེད་པ་ྱིད་ཡྱིན་པས་སོ། །འོ་ན་ཁྱད་པར་འཛིན་པའྱི་བོས་ཁྱད་པར་ཡུལ་དུ་
བྱས་པ་ན་ཚད་མའྱི་ཡུལ་མ་ལུས་པར་གྲུབ་པས་ཕྱྱིས་ཀྱི་སྱི་བོ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཁྱད་པར་ལ་
མ་རེག་པའྱི་ཚད་མའྱི་ཡུལ་མེད་ཀང་ཁྱད་པར་དེ་ྱིད་ཚད་མ་དུ་མའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ཏེ། སྱི་གཞན་དང་གཞན་གྱིས་ཟྱིན་པ་ན་
འབྲས་བུ་གཞན་དང་གཞན་ལ་མཁོ་བས་དོན་དུ་གེར་བ་གཞན་དང་གཞན་གྱི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་ཁྱད་པར་
ཙམ་འཛིན་པས་སྱི་གཞན་གྱིས་འཛིན་པའྱི་ཁྱད་པར་དེ་ྱིད་གཞལ་བྱ་གཞན་དུ་གྱུར་པ་མ་རོགས ་ཀང་། སྱི་འཛིན་པའྱི་ཚད་
མས་ནྱི་ཁྱད་པར་དེ་རོགས་པ་ཁོ་ནའོ། །གལ་ཏེ་སྱི་འཛིན་པ་ཁྱད་པར་ངེས་པར་བྱེད་ན། ཡོད་པ་ཙམ་དུ་རོགས་པའྱི་ཚད་མ་
ཡང་སྔོན་པོར་རོགས་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་གཞལ་བྱ་རོགས་པའྱི་ཚད་མས་མྱི་རག་པ་ངེས་པར་ཡང་ཐལ་ལོ་ཞེ་
ན། རེ་ཤྱིག་སྔོན་པོ་ལ་རྒྱང་རྱིང་པོ་ནས་ས་བོར་སྣང་བ་ནྱི་སྔོན་པོའ་ིཁ་དོག་ལ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་ན་དེ་དང་ཐ་མྱི་དད་པ་དེ་ལ་
བརེན་པའྱི་ཡོད་པ་ལ་ཡང་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་དོ། །དེ་སྟེ་དེ་འདྲ་བ་ཡོད་པ་ལ་ཚད་མར་འདོད་ན་ནྱི་རེག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་
ཡོད་པ་ལ་ཚད་མ་ཡྱིན་པས། ཡོད་པ་ངེས་པ་དེའྱི་ཚད་མའྱི་ཁྱད་པར་ལ་ཚད་མར་འདོད་པ་ཁོ་ནའོ། །གཞལ་བྱ་ནྱི ་མྱི་རག་པ་
ལ་ལྟོས་ཏེ་སྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱིར་ཁྱབ་ཆེ་བ་ཙམ་གྱི་སྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ་འདོད་པ་མ་ཡྱིན་གྱི། སྔར་བཤད་པའྱི་རེན་དང་བརེན་
པ་ལ་དེར་འདོད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གཞལ་བྱ་ྱིད་ཀང་མྱི་རག་པ་ྱིད་ལ་མྱི་རེན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་སྣང་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་
ནྱི། དཔེར་ན་སྔོན་པོར་སྣང་བའྱི་བོ་ང་ལ་སེས་སམ་མ་སེས་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་སྟེ། དེ་ཡང་ཐེ་ཚོམ་གྱིས་སྣང་བའྱི་ཆ་ལ་ཞེན་པར་
བྱས་པས་སྣང་བ་ངེས་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་ཚད་མའྱི་བྱ་བ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གསུང་
ངོ་། །འདྱི་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་རྱིགས་ཏེ། སྣང་བར་མ་ངེས་པ་ཡང་ཚད་མའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ན་སྐད་ཅྱིག་མ་ལ་སོ གས་པ་ཡང་ཅྱི་སྟེ་མངོན་
སུམ་གྱིས་ཚད་མའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན། དེ་ལ་ནྱི་འདྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་ནམ་མ་ཡྱིན་ཞེས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡང་དེ་མངོན་སུམ་གྱི་བྱེད་
པ་སྟོན་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། སྣང་ངམ་མྱི་སྣང་ཞེས་སྣང་བར་ཞེན་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། འོ་ན་སྣང་བའྱི་རང་བཞྱིན་སྐད་ཅྱིག་
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མར་ཤེས་པར་འདོད་པ་མེད་པར་ཐལ་ཏེ། སྣང་བ་རག་པར་ངེས་པའམ་མ་རོགས་པ་ཁོ་ནའྱི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་
དེ་ལ་ཤེས་པར་འདོད་པས་བྱས་པའྱི་རེས་དཔག་ཀང་མྱི་འཇུག་པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལ་སྐད་ཅྱིག་མ་སྣང་བར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་
བ་ཡོད་ཀང་མོང་བས་སེད་པ་མ་ཡྱིན་པས་དེ་ལ་མོང་བ་ཚད་མར་མྱི་ཐལ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། བུམ་པ་མཐོང་བས་དྲངས་ པའྱི་ཐེ་
ཚོམ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མ་མཐོང་ན་དོན་ལ་དེ་ཕྱོགས་པའྱི་རྣམ་པར་དཔོད་པ་མྱི་འཇུག་པར་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་མྱི་
རག་པ་ལ་སོགས་པ་སྔོན་པོར་སྣང་བའྱི་མངོན་སུམ་གྱི་གཞལ་བྱར་ཐལ་བ་ཇྱི་ལྟར་བཟོག དེས་ན་སྣང་བར་ངེས་པ་ལ་ལྟོས་
ནས་ཚུ་རོལ་མཐོང་བའྱི་མངོན་སུམ་ཚད་མར་འདོད་པར་བྱའོ། །མྱི་རག་པ་ནྱི་སྣང་བར་མ་ངེས་པས་ཚད་མའྱི་ཡུལ་དུ་ཐལ་བ་
ག་ལ་ཡོད། དེ་ལྟ་ན་གཞན་ལས་ངེས་པར་བྱ་བའྱི་ཚད་མ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། ཡོད་པ་ཙམ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་། དེ་ངེས་ཀང་ཡོད་
པའྱི་ཁྱད་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའོ། །ངེས་པར་བྱེད་པ་ཡང་རྣམ་པ་བཞྱི་སྟེ། རགས་ལ་བརེན་པའྱི་རེས་སུ་དཔག་པ་དང་། ལྷན་ཅྱིག་
སོད་པའྱི་དོན་གཞན་འཛིན་པའྱི་མངོན་སུམ་དང་། དེ་ྱིད་ལ་བར་དུ་རྣམ་པར་གསལ་བར་འཛིན་པའྱི་མངོན་སུམ་དང་། མྱི་སླུ་
བར་ངེས་པར་བྱེད་པ་དོན་བྱེད་པར་སྣང་བའྱི་མངོན་སུམ་མོ། །ཤེས་པ་བཞྱི་པོ་དེ་ནྱི་རང་གྱི་གཞལ་བྱ་བདེན་པར་ངེས་པར་
བྱེད་པ་ན་ཤེས་པ་སྔ་མའྱི་གཞལ་བྱ་བདེན་པར་ངེས་པར་བྱེད་པས་ཤེས་པ་སྔ་མ་ཚད་མར ་ཤུགས་ཀྱིས་ངེས་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་
ནོ། །ངེས་པའྱི་དོན་ཅྱི་ཞེ་ན། འདྱིས་ཐ་སྙད་དུ་བྱེད་པའྱི་དོན་ཏོ། །འདྱིས་ནྱི་སྔ་མས་དོན་གྲུབ་པ་ཁོ་ན་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་པའྱི་ཚད་མ་
ཡྱིན་ནོ། །དོན་དམ་པར་ན་ཚད་མ་ྱིད་ནྱི་ཐམས་ཅད་དུ་རང་གྱིས་ངེས་པ་ཡྱིན་ཏེ་ཚད་མ་མཐའ་དག་ཤེས་བྱ་ལ་ཚད་མ་ཡྱིན་
པ་དང་། ཤེས་བྱ་རོགས་པ་ཡང་ཤེས་པ་རོགས་པར་བྱེད་པ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དབྱྱིག་པ་མ་རོགས་པར་དབྱྱིག་པ་ཅན་མྱི་
རོགས་པ་ལྟར་འཛིན་པ་མ་རོགས་པར་ནྱི་གཟུང་བ་ཡང་མྱི་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་གཞལ་བྱ་གཏན་ལ་འབེབས་པས་
རང་ྱིད་ཚད་མར་ཡང་དོན་རོགས་མོད་ཀྱི། གཞལ་བྱ་བདེན་པའྱི་ཐ་སྙད་དུ་བྱེད་པས་ཚད་མའྱི་ཐ་སྙད་དུ་བྱེ ད་པ་ཙམ་མོ། །དེ་
ལྟ་ན་གཞན་ལས་ཚད་མར་ངེས་པའྱི་དོན་ནྱི་གཞན་གྱིས་ཚད་མའྱི་ཐ་སྙད་དུ་བྱས་པའྱི་དོན་ཏོ། །དེ་ནྱི་མཚན་ྱིད་ངེས་པར་
བྱས་པའོ། །ཚད་མའྱི་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་དོ། །དབྱེ་བ་གཞན་དགག་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། དང་པོ། རེ་ཤྱིག་མང་བ་འགོག་པ་ནྱི། 
གལ་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ལན་དུ། ཚད་མ་རྣམ་གྱིས་ཁོ་ན་སྟེ་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཅྱི་ལྟར་རྣམ་པ་གྱིས་ཁོ་ན་ཡྱིན་པ་
དེ་སྟོན་པ་ནྱི། ཚད་མ་ཡྱིན་ན་འདྱི་གྱིས་ཁོ་ནར་འདུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་གཏན་ཚིགས་སྟོན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་
གྱི་འོན་ཀང་དེ་ལྟར་གྱི་དོན་དེ། ཚུལ་དེ་ལྟར་རྣམ་པ་གྱིས་ཁོ་ནའོ། །ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །འདྱི་ནྱི་རེ་ཤྱིག་དམ་བཅའ་བ འྱི་
དོན་ཏོ། །དེ་མངོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པ་ལས་གཞན་ནྱི་ཆོས་ཅན་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་ཏེ་ཞེས་ཁོ་ནའྱི་དོན་དུ་གནས་
པའོ། །གཏན་ཚིགས་ནྱི་གཞལ་བྱ་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་དོན་གྱིས་བལྟའོ། །ཡང་ན་ཚད་མར་གྱུར་པའྱི་ཤེས་པ་ནྱི་
ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་སྟེ། མངོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པ་ལས་གཞན་མ་ཡྱིན་ཏེ། མངོ ན་སུམ་དུ་བྱ་བ་དང་རགས་ཀྱིས་དཔག་



26   རྔོག་ལྔོ་ཙཱ་བ་བྔོ་ལྡན་ཤེས་རབ། 

པར་བྱ་བ་ལས་མ་རོགས་པའྱི་གཞལ་བྱ་གཞན་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བའྱི་གཏན་ཚིགས་དོན་གྱིས་བལྟའོ། །འདྱི་ལ་
གཏན་ཚིགས་དང་པོ་ནྱི་མ་གྲུབ་སྟེ། གཞལ་བྱ་ནྱི་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་གཟུང་བ་ཙམ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་རེས་སུ་དཔག་
པ་ལ་ཡོད་པ་བཞྱིན་དུ་ཤེས་པ་གསུམ་ལ་ཡང་ཡོད་པས་མ་གྲུབ་བོ། །འོན་ཏེ་དོན་དམ་པའྱི་གཟུང་བ་མེད་པས་འདོད་ན་མ་
ངེས་ཏེ། རེས་སུ་དཔག་པ་ལ་དེ་མེད་ཀང་ཚད་མར་འདོད་པས་སོ་ཞེས་དོགས་ན། འདྱི་ལ་གཟུང་ཡུལ་ནྱི་གཞལ་བྱར་བརོད་
པར་མྱི་འདོད་ཀྱི་འོན་ཀང་ཞེན་ཡུལ་ལོ། །དེ་ཡང་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ཡྱིན་དང་ཤེས་པ་གཞན་ ལ་ཞེན་
ཡུལ་མེད་པར་མ་གྲུབ་པ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། མངོན་སུམ་དང་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ྱིད་ཀྱིས་གཞལ་བྱ་དང་ལྡན་པའམ། འོན་ཏེ་དེ་ལས་
གཞན་གྱིས། དང་པོ་ནྱི་མྱི་སྱིད་དེ། གཞལ་བྱ་དེ་གྱིས་དང་ལྡན་པ་ནྱི་མངོན་སུམ་རེས་དཔག་གྱིས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཤེས་
པ་གསུམ་པ་ཡང་དེ་གྱིས་འགལ་བས་དེའྱི་ཁྱབ་བྱ་གཞལ་བྱ་གྱིས་དང་ལྡན་པ་དང་འགལ་བས་སོ། །གཞལ་བྱ་གྱིས་དང་
ལྡན་པ་ལ་མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་ཁྱབ་ཅེ་ན། མངོན་སུམ་གྱི་གཞལ་བྱ་ཅན་ལ་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མ་
ལས་གཞན་དུ་སུ་ཡང་ཁས་མྱི་ལེན་པས་འབད་མྱི་དགོས་སོ། །ལོག་གྱུར་གྱི་གཞལ་བྱ་ཅན་ལ་ཚད་མ་གཞན་དུ་ལོག་པར་
རོགས་པ་ཡོད་པས་དེ་དགག་པའྱི་སོ་ནས་ལོག་གྱུར་གྱི་གཞལ་བྱ་ཅན་ལ་རེས་སུ་དཔག་པས་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནྱི། འབྲེལ་པ་
ནྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དེས་ནྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་པོ་བསལ་བས་མ་གྲུབ་པ་སྤངས་སོ། །གྱིས་པ་འགོག་པ་ཡང་
དོན་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ྱིད་དེ་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ལྟར་རྣམ་པར་རོག་པ་གྱིས་བཀག་པས་ཤེས་པ་གཞན་ལ་གཞལ་བྱ ་དང་
མྱི་ལྡན་པའྱི་གཏན་ཚིགས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཏན་ཚིགས་གྱིས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྔ་མ་བཞྱིན་དོགས་པ་བསུ་སྟེ། མ་
གྲུབ་པ་སྤོང་བ་གཞུང་འདྱི་དང་འདྱི་ལྟར་སར་རོ། །ཚད་མ་ལ་གཞལ་བྱ་གཞན་མེད་པར་མ་གྲུབ་པ་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ་མངོན་
སུམ་དང་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ྱིད་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བ་དང་། དཔག་པར་བྱ་བ་ལས་གཞན་ཡྱིན་པས་དེ་གྱིས་ྱིད་ཀྱིས་གཞལ་བྱ་
གཞན་དང་ལྡན་པའམ། འོན་ཏེ་གྱི་ག་མ་ཡྱིན་པས་གཞལ་བྱ་གཞན་དང་ལྡན། དང་པོ་ནྱི་མྱི་སྱིད་དེ། དེ་གྱིས་ནྱི་མངོན་སུམ་
དུ་བྱ་བ་དང་རགས་ལས་དཔག་པར་བྱ་བས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱི་ལྟར་ཞེ་ན་རེ་ཤྱིག་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱི་
གཞལ་བྱ་ལས་གཞན་དུ་སུ་ཡང་མྱི་འདོད་དོ། །ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་རགས་ཀྱིས་དཔག་པར་བྱ་བ་ལས་གཞན་དུ་ལོག་པར་
རོགས་པ་ཡོད་པས། དེ་དགག་པའྱི་དོན་དུ་དེའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཚད་མ་ལ་རེས་དཔག་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་བསྟན་པས་
ལོག་གྱུར་གྱི་དོན་རགས་ལས་དཔག་པར་བྱ་བས་ཁྱབ་པར་དོན་གྱིས་སྟོན་པ་ནྱི། འབྲེལ་པ་ནྱི་ ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་
པའོ། །རྣམ་པར་རོག་པ་གྱིས་པ་ནྱི་དོན་ནྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྟེ་སྔ་མ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཕྱོགས་ཆོས་བསྒྲུབས་ནས། 
གཞལ་བྱ་གཞན་དང་མྱི་ལྡན་ཡང་ཚད་མ་གཞན་ཡྱིན་པ་ཅྱི་འགལ་ཏེ། མངོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་ཅན་
ྱིད་རྣམ་པ་གཞན་དང་ལྡན་པས་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཚད་མ་གཞན་དུ་འགྱུར་ལ་རག་གོ་ཞེས་མ་ངེས་པར་དོགས་པ་སེལ་བ་དེ་
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ལ་གང་ཞྱིག་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱི་བཤད་པའོ། །འདྱི་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། ཤེས་པ་
གཞན་ལས་གཞལ་བྱ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་གཏན་ཚིགས་དང་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་དོན་རྣམས་ཐ་སྙད་ཀྱི་
སོ་ནས་ཀང་ལྡོག་པས་བྱས་པའྱི་ཐ་དད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན་རེས་སུ་དཔག་པ་དང་དོན་བྱེད་པར་སྣང་བའྱི་
མངོན་སུམ་གཞལ་བྱ་དང་ལྡན་པར་རང་ྱིད་ཀྱིས་ངེས་ཀང་ཚད་མ་གཞན་གྱིས་ངེས་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞལ་བྱ་དང་
ལྡན་པར་ངེས་པ་ན་ཚད་མའྱི་དོན་གྲུབ་ཀང་ཐ་སྙད་མ་གྲུབ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། རེས་སུ་དཔག ་པའྱི་ཤེས་པ་ཡང་གཞན་ལས་
ཚད་མའྱི་ཐ་སྙད་དུ་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་ལྟ་ན་དེའྱི་ཚད་མ་ྱིད་གཞན་ལས་ངེས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་གཏན་ཚིགས་
གྱིས་པ། མངོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ལས་གཞན་པའྱི་གཞལ་བྱ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་མངོན་སུམ་དང་ལོག་ཏུ་
གྱུར་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་གཞལ་བྱ་མེད་པར་གྲུབ་པ་དང་། གཞལ་བྱ་དེ་གྱིས་ལ་མངོན་སུམ་དང་དཔག་བྱས་ཁྱབ་པར་
བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་གཞལ་བྱ་གྱིས་པོའ་ིཡུལ་ཅན་ཡང་མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁྱབ་པར་ངེས་པས་གྲུབ་པ་
ཡྱིན་ལ། དེ་ལྟར་ངེས་པ་ཡང་ཚད་མ་གྱིས་ྱིད་དུ་ངེས་པས་ཁྱབ་སྟེ། གཞལ་བྱ་དང་ལྡན་པ་གྱིས་སུ་ངེས་པ་ྱིད་ཚད་མ་
གངས་ངེས་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཕན་ཚུན་བརེན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བས་ན་འདྱིར་དམ་བཅའ་བ་ནྱི་ཚད་མ་རྣམ་
གྱིས་ཁོ་ན་ཞེས་བྱ་བའྱི་ངེས་གཟུང་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་དོན་ཚད་མ་ྱིད་ལ་གངས་གཞན་དང་ལྡན་པ་དགག་པ་དང་། གཞན་ལ་
ཚད་མ་ྱིད་དགག་པ་སྟེ། གཅྱིག་རོགས་པས་གྱིས་པ་ཡང་དོན་གྱིས་ངེས་པས་རོགས་པ་གཅྱིག་གྱི་ཡུལ་དུ་ གྱུར་པའྱི་དོན་
གང་ཡང་རུང་བའོ། །དེའྱི་གཏན་ཚིགས་ནྱི་དམ་བཅའ་དང་པོའ་ིདབང་དུ་བྱས་ཏེ། མངོན་སུམ་དང་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་མ་
རོགས་པའྱི་གཞལ་བྱ་གཞན་དང་མྱི་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ལ། གྱིས་པའྱི་ནྱི་མངོན་སུམ་དང་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་གཞལ་བྱ་
གྱིས་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་གཏན་ཚིགས་དང་པོའ་ིདབང་དུ་བྱས་ཏེ། གཞལ་བྱ་གཞན་དང་མྱི་ལྡན་
པ་ནྱི་མ་གྲུབ་སྟེ། གཞན་འགོག་པའྱི་ཚད་མ་མེད་པས་སོ་སྙམ་ན། གཞལ་བྱ་མངོན་སུམ་དང་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཕན་ཚུན་སྤངས་
པར་ཚད་མས་ངེས་པ་ཡྱིན་ཏེ། གཅྱིག་གྱི་རང་བཞྱིན་ངེས་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཚད་མ་དེ་ཁོ་ནས། དེ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་དང་། 
གཞན་རྣམ་པར་གཅོད་པ་དང་། ཕུང་པོ་གསུམ་པ་ཡང་མེད་པར་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཚད་མ་གཅྱིག་གྱིས་དེ་ལྟར་ངེས་པ་ཡང་
རང་རྱིག་པའྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་ངེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་གཞལ་བྱ་གྱིས་ཁོ་ནར་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་དངོས་སུ་མ་
བརོད་ཀང་ར་བར་དོན་གྱིས་གོ་བར་འཕངས་པས་གཏན་ཚིགས་གྲུབ་བོ། །འོ་ན་གཞལ་བྱ་གཞན་དང་ མྱི་ལྡན་མོད། ཚད་མ་
གཞན་དུ་འགྱུར་ན་ཅྱི་འགལ་སྙམ་ན། གཞལ་བྱ་གཞན་དང་མྱི་ལྡན་པ་ལ་ཚད་མ་གཞན་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་རེས་སུ་འགོ་བའྱི་
སོ་ནས་སྟོན་པ་ནྱི། འབྲེལ་པ་ནྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །འདྱི་ལ་གཞལ་བྱ་གཞན་མེད་པ་ཚད་མ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ནྱི་
རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། གཞལ་བྱ་མེད་པའྱི་ཚན་མའམ། གཞལ་བྱ་གྱིས་པོ་དེ་ྱིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཞྱིག་ཡྱིན། དང་པོ་ནྱི་མྱི་སྱིད་དེ། 
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གཞལ་བྱ་མེད་པ་དང་། གཞལ་བྱ་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པའྱི་ཚད་མ་ྱིད་ཕན་ཚུན་འགལ་བར་རྱིག་པས་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་
པ་ཡང་མྱི་སྱིད་དེ། གཞལ་བྱ་གྱིས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཚད་མའྱི་རང་བཞྱིན་ངེས་པར་འཛིན་པའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་རྱིག་པའྱི་མངོན་
སུམ་གྱིས་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །ར་བའྱི་དོན་དེ་ྱིད་འཆད་པ་ན། ར་བའྱི་དོན་གྱིས་ཐོབ་པའྱི་མ་གྲུབ་པ་
སྤང་བ་ྱིད་གསལ་བར་སྟོན་པ་ནྱི། དོན་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ྱིད་དེ་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ལྟར་མ་གྲུབ་པ་སྤངས་ནས་མ་ངེས་པ་
སྤང་བའྱི་ཕྱྱིར། གཞལ་བྱ་གཞན་དང་མྱི་ལྡན་པ་ལ་ཚད་མ་གཞན་དང་མྱི་ལྡན ་པ་ལ་ཚད་མ་གཞན་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ྱིད་
སྟོན་པ་ནྱི་དེ་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །ཡང་ན་གཏན་ཚིགས་གྱིས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། གཞལ་བྱ་གྱིས་དང་མྱི་ལྡན་
ཡང་ཚད་མ་ྱིད་ཅྱི་འགལ་སྙམ་ན། འདྱི་ལ་གཞལ་བྱ་གྱིས་དང་མྱི་ལྡན་པར་ཚད་མར་འགྱུར་བ་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། གཞལ་
བྱ་གཏན་མེད་པའམ། གཞལ་བྱ་གསུམ་པ་དང་ལྡན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་སྔ་མ་ལྟར་ཚད་མ་དང་། གཞལ་བྱ་མེད་པ་ྱིད་འགལ་
བར་རང་རྱིག་པས་ངེས་པས་འགོག་གོ །གྱིས་པ་མངོན་སུམ་གྱི་གཞལ་བྱའྱི་རང་བཞྱིན་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྱི་མངོན་སུམ་
གྱིས་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་འགོག་པས་བཀག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ར་བར་དོན་གྱིས་གོ་བས་གྲུབ་བོ། །འོ་ན་ཆོས་ཅན་ཤེས་པ་གཞན་
ལ་གཞལ་བྱ་གྱིས་དང་མྱི་ལྡན་པ་ྱིད་ཇྱི་ལྟར་ངེས་སྙམ་ན། ཕྱོགས་ཆོས་སྟོན་པ་ནྱི་འབྲེལ་པ་ནྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་
པའོ། །གཞལ་བྱ་གྱིས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ལ་ནྱི་མངོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པས་ཁྱབ་པ་ན། ཁྱབ་བྱེད་བཀག་པ་དང་ལྡན་པར་
ངེས་པ་དེ་ལ་ཁྱབ་བྱ་བཀག་པ་ཡང་ཡོད་པས་ངེས་སོ། །དེ་ལ་མངོན་སུམ་གྱི་གཞལ་བྱ་ཅན་ལ་མ ངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ྱིད་
ཀྱིས་ཁྱབ་པ་ལ་ནྱི་ལོག་པར་རོགས་པ་རབ་ཏུ་གགས་པ་མེད་པས་ས་བར་བསམས་ཏེ་ར་བར་མྱི་བྲྱིས་སོ། །ལོག་གྱུར་གྱི་
གཞལ་བྱ་ཅན་ལ་རེས་དཔག་གྱིས་ཁྱབ་པ་ལ་ནྱི་ལོག་པར་རོགས་པ་མཐོང་བས་ར་བར་དངོས་སུ་བསྟན་ཏོ། །རྣམ་པར་འགེལ་
པ་ན་ར་བར་དོན་གྱི་གནས་པ་ྱིད་སྟོན་པ་ནྱི། དོན་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ྱིད་དེ། མངོན་སུམ་དང་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའོ་ཞེས་བྱ་
བའོ། །མངོན་སུམ་དང་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་དག་ནྱི་ཤེས་པ་གཅྱིག་ལ་ལྟོས་ཏེ། ཕན་ཚུན་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ྱིད་དོ། །དེས་ན་སོབ་
དཔོན་ཆོས་མཆོག་ན་རེ། མངོན་སུམ་གྱི་དོན་གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་ཤེས་པ་ལ་སྣང་བ་གཏོད་པར་བྱེད་པ་དང་། ཤེས་པའྱི་སྣ ང་བ་
དང་གཅྱིག་ཏུ་ཞེན་པར་བྱས་པ་སྟེ། དོན་དང་བོ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཆོས་གྱིས་དང་ལྡན་པའོ། །སྐད་ཅྱིག་མ་ྱིད་ལ་ནྱི་ཤེས་པའྱི་སྣང་
བ་དང་། གཅྱིག་ཏུ་བཟུང་བ་མེད་པས་མངོན་སུམ་ྱིད་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་གངས་ངེས་པ་ལ་
གནོད་པ་དང་། དབང་པོའ་ིབོ་རྣམ་པར་རོག་པར་ཐལ་བ་དང་ ། མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ྱིད་ལ་མ་ཁྱབ་པའྱི་ེས་པ་གསུམ་
མོ། །དང་པོ་ནྱི་ལོག་གྱུར་གྱི་དོན་སྐད་ཅྱིག་མ་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའྱི་དབང་པོའ་ིབོ་ལ་རེས་དཔག་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་མ་ཁྱབ་པས་
ཚད་མ་གཞན་ཇྱི་ལྟར་དགག གལ་ཏེ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བོའ་ིའཇུག་པ་གཞན་ཡོད་ཀང་ཚད་མ་ནྱི་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པས་མྱི་
གནོད་ན་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པའྱི་བོ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་རེས་དཔག་གྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པས་འཇུག་ན། ཚད་མ་ལ་ཡང་དེ་དང་
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འདྲ་བར་འགོ་བསྒྲེས་པས་གངས་གཞན་དགག་པ་ལ་གནོད་པས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་གལ་ཏེ་སྐད་ཅྱིག་མ་མངོན་སུམ་གྱི་དོན་མ་
ཡྱིན་ན་ལོག་ཏུ་གྱུར་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ལོག་གྱུར་གྱི་དོན་སྐལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དེ་འདྲ་བ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་དབང་པོའ་ི
ཤེས་པ་རྣམ་པར་རོག་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་རེས་སུ་དཔག་པ་རྣམ་པར་རོག་པར་ཇྱི་ལྟར་གཞག བརོད་པ་དང་འདྲེར་
རུང་བར་སྣང་བས་སོ་ཞེ་ན། དོན་ེ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་སྣང་བ་ངེས་པ་མེད་པར་གྲུབ་ལ། དེས་ན་བརོད་པ་དང་འདྲེར་རུང་བ་
ཡང་གྲུབ་པས་ད་ནྱི་དབང་པོའ་ིབོ་སྐད་ཅྱིག་མ་ལ་སོགས་པས་འཛིན་པ་ཡང་རོགས་པར་གྲུབ་བོ། །གསུམ་པ་ནྱི་གལ་ཏེ་ེས་
པ་དེས་འཇྱིགས་པས་སྐད་ཅྱིག་མ་རོགས་པའྱི་དབང་པོའ་ིབོ་སྣང་བ་ལ་མ་ངེས་པ་དེ་འདྲ་བ་ཡང་རང་གྱི་དོན་མངོན་དུ་བྱེད་
པས་མངོན་སུམ་གྱི་ཤེས་པ་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་ཡུལ་ཡང་ཤེས་པ་དེ་ྱིད་ལ་ལྟོས་ཏེ། ལོག་ཏུ་མ་གྱུར ་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཚེ་སྣང་བ་
དང་ཅྱིག་ཏུ་ཞེན་པར་བྱས་པ་མེད་ཀང་མངོན་སུམ་གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ཁས་བངས་པས་མཚན་ྱིད་མ་ཁྱབ་བོ། །འོ་ན་མངོན་
སུམ་གྱི་གཞལ་བྱ་རོགས་པས་དེ་འཛིན་པ་ཚད་མར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མངོན་སུམ་གྱི་དོན་ལ་འཇུག་གོ་ཅོག་མངོན་སུམ་གྱི་
ཚད་མར་ཐལ་ན་ལོག་གྱུར་གྱི་དོན་ལ་འཇུག་གོ ་ཅེས་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཚད་མར་ཇྱི་ལྟར་མྱི་ཐལ། དེ་ལྟ་ན་ཡྱིད་དཔོད་པ་ལ་
སོགས་པ་ཀུན་ཚད་མར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་ཡང་ཚད་མའྱི་གཞལ་བྱར་མ་ངེས་སོ། །གལ་ཏེ་
མངོན་སུམ་དང་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་དག་ཤེས་པ་གཅྱིག་ལ་ལྟོས་ཏེ་འགལ་བ་ཡྱིན་ན། སྐད་ཅྱིག་མ་ནྱི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་སྔོན་པོ་ྱི ད་
ནྱི་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་སྙད་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཡུལ་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཤེས་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ནྱི་གྱི་ག་ལོག་ཏུ་
གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དེའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ནྱི་གྱི་ག་ཡང་མངོན་སུམ་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། འདྱི་ནྱི་རང་ངེས་
པར་བྱེད་པའྱི་ཚད་མ་ལ་ལྟོས་ནས་བརོད་པར་ཟད་དེ། དོན་དེ་ྱིད་ཀྱི་སྔོན་པོའ་ིཆ་ནས་ནྱི་དོན་དེ་ལ་ལྟོས་ཏེ་མངོན་སུམ་གྱི་
མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་ཚད་མས་ངེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ལ། དོན་དེ་ྱིད་མྱི་རག་པའྱི་ཆ་ནས་ནྱི། དོན་དེ་ྱིད་ལ་ལྟོས་པའྱི་རེས་
དཔག་གྱི་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་ཚད་མས་དོན་དེ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པས་ངེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ།  །ཤེས་པ་དེ་གྱིས་
ཀང་ཐ་དད་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས་ན་མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་གྱི་བོ་དེ་ལ་ནྱི་གྱི་ག་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་
ལ། རེས་དཔག་ལ་ནྱི་གྱི་ག་ཡང་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཁོ་ནའོ། །དེས་ན་ཚད་མ་ཅན་གྱི་སེས་བུས་དོན་རང་ལ་བལྟོས་པའྱི་མཚན་
མའྱི་སོ་ནས་ཐ་སྙད་དེ་ལྟར་འཐད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་སྐད་ཅྱིག་མ་སྣང་བ་ལ་མ་ངེས་པའྱི་དབང་པོའ་ིབོ་ལ་བལྟོས་ནས་གཞལ་
བྱ་མ་ཡྱིན་ན། དེ་ཤེས་པ་དེ་ལ་བལྟོས་ཏེ་མངོན་སུམ་དང་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་གྱི་ག་མ་ཡྱིན་པར་གཞག་ན་ཅྱི་སོན་སྙམ་ན། འོན་
ཏེ་དོན་དེ་རང་འཛིན་པའྱི་ཚད་མ་ལ་བལྟོས་ནས་ཀང་མངོན་སུམ་དང་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་གྱི་ག་མ་ཡྱིན་པ་སྱིད་པ ་ཇྱི་ལྟར་དགག 
ཇྱི་ལྟར་ཚད་མ་ལ་བལྟོས་ཏེ་གཞལ་བྱ་གཞན་མྱི་སྱིད་པ་ལྟར་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་བལྟོས་ནས་ཀང་། སོད་ཡུལ་གསུམ་པ་མྱི་
སྱིད་དེ། རྱིགས་པ་འདྲ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་མངོན་སུམ་དང་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནྱི་རང་རོགས་པའྱི་ཤེས་པ་ལ་བལྟོས་ཏེ་འགལ་
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བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གནས་སོ། །དེ་ལྟར་ར་བར་དོན་གྱིས་གནས་པ་འགེལ་པར་གསལ་བར་བསྟན་པས་གཏན་ཚིགས་གྱིས་པ་
ལ་བལྟོས་ཏེ་ཁྱབ་པ་བརོད་ནས། ཕྱོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ལ་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱིར་མངོན་སུམ་གྱི་གཞལ་བྱ་ཅན་ལ་ནྱི་
མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པ་ཁྱབ་པ་སྟོན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ར་བའྱི་དོན་དག་ཀང་འགེལ་པ་ནྱི་བརོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱས་པར ་
བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ར་བས་ནྱི་མདོ་ཙམ་བརོད་པས་འདྱིར་མ་བརོད་དོ། །གང་ཞྱིག་རེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པའྱི་རེས་སུ་
མཐུན་པར་བྱེད་པ་ཞེས་སར་ཏེ། མཐུན་པར་འཇུག་པ་དེ་ནྱིའོ། །ད་འདྱིས་ནྱི་དོན་དེ་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་བརོད་དོ། །ཅྱི་བརྒྱུད་པའྱི་
རྒྱུ་ཡང་དེ་ལྟར་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་ན། བདག་ྱིད་ཀྱི་ཞེས་སོས་ཏེ། འདྱིས་ནྱི་དངོས་ཀྱི་རྒྱུར་བསྟན་ཏོ། །འོ་
ན་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པའྱི་རྒྱུ་ཡང་དེར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ན། སྣང་བའྱི་ཞེས་སོས་ཏེ། རྣམ་པའྱི་རྒྱུའོ། །འོ་ན་བེམས་པོ་ལ་གནས་
པའྱི་སྣང་བའྱི་རྒྱུ་ཡང་དེར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ན། ཤེས་པའྱི་ཞེས་སོས་ཏེ། འདྱིས་ནྱི་མེ་ལོང་གཟུགས་བརྙན་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་བུམ་
པ་ལ་སོགས་པ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པར་ཐལ་བ་སྤངས་སོ། །འོ་ན་མྱི་འདྲ་བའྱི་རྣམ་པའྱི་རྒྱུ་དུང་དཀར་པོ་ལྟ་བུ་ཡང་། སེར་
པོར་སྣང་བའྱི་ཤེས་པ་ལ་བལྟོས་ཏེ། མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པར་ཐལ་སྙམ་ན། ཤེས་པའྱི་སྣང་བ་བདག་ྱིད་ཀྱི་ཞེས་པ་དང་འབྲེལ་
པས་མྱི་འདྲ་བའྱི་རྒྱུ་ཡང་བཀག་གོ །དེ་ལྟར་ན་སེར་པོའ་ིརྣམ་པ་ཅན་དེའྱི་དབྱྱིབས་ཀྱི་ཆ་ལ་ཚད་མར་འདོད་པ་ན། མངོན་སུམ་
གྱི་ཚད་མར་ཇྱི་ལྟར་ཁས་ལེན་སྙམ་ན། དོན་དམ་པར་དཀར་པོའ་ིརྣམ་པ་ཅན་དུ་ཡང་དུང་གྱི་རེག་པ་ལ་སོགས་པས་བསྡུས་
པའྱི་དབྱྱིབས་ལ་མངོན་སུམ་ྱིད་མ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི། དེ་ལྟ་ན་ཡང་རོགས་པ་པོ་དོན་གང་ལ་མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མས་རོ གས་པར་
སེམས་པ་དེ་ནྱི་ཐ་སྙད་དུ་མངོན་སུམ་ཡྱིན་པས་མྱི་འགལ་ལོ། །འདྱིར་ནྱི་མདོ་སྡེ་པའྱི་ལྟ་བ་ལ་བལྟོས་ཏེ། དོན་དམ་པར་མངོན་
སུམ་གྱི་རང་བཞྱིན་དང་ལྡན་པའྱི་དོན་དེ་ལ་ཚད་མ་གཞན་དགག་པ་ཙམ་ཞྱིག་སྟོན་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིར་ཡང་གཞན་རྱིག་གྱི་
མངོན་སུམ་གྱི་ཡུལ་ེ་བར་བཟུང་ནས་མཚོན་པ་ཙམ་བྱེད་པར་ཟད་ཀྱི ་མཚན་ྱིད་སྟོན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། རང་རྱིག་པའྱི་ཡུལ་
ལ་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ་བས་སོ། །འདྱིས་མཚོན་པར་བྱ་བ་ཡང་གང་ཞྱིག་ཡན་ལག་གཞན་གྱི་རེས་སུ་མྱི་འབྲང་པར། མོང་བའྱི་
སྟོབས་ཀྱིས་རང་དབང་དུ་རོགས་པར་བྱ་བ་དེ་ཡྱིན་པས། རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ་མ་ཡྱིན་ཡང་རུང་། འདྲ་བའམ་མྱི་འདྲ་ཡང་རུང་སྟེ། 
རང་དབང་དུ་མོང་བའྱི་ཚད་མས་རོགས་པར་བྱ་བ་དེ་ཡྱིན་པས་དུང་གྱི་རེག་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དཀར་པོ་དང་སེར་པོར་སྣང་
བའྱི་མོང་བ་ལ་བལྟོས་ཏེ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ཁོ་ནའོ། །གཞལ་བྱ་འདྱི་གྱིས་ཀང་ཚད་མའྱི་ཡུལ་ཞེན་པར་བྱ་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་
གྱི་གཟུང་བ་ཙམ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་རང་གྱི་རང་བཞྱིན་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་མོད་ཀྱི ། འོན་ཀང་རང་གྱི་རང་
བཞྱིན་དང་གཞན་གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་རོགས་པར་བྱ་བ་ྱིད་ཀྱིས། དང་པོ་ནྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ལ། གྱིས་པ་ནྱི་སྱིའྱི་
མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་པའྱི་དོན་དུ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་དོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཅྱི་ལྟར་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་སྙམ་
ན། དེ་ནྱི་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་རང་གྱི་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་བརོད་པ་ནྱི། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དངོས་པོའ་ིརང་བཞྱིན་
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ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་སོས་སོ། །མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའྱི་དངོས་པོའ་ིརང་བཞྱིན་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་ལ། རོགས་པའྱི་ཡུལ་ནྱི་ཐུན་མོང་
ཡྱིན་པས་རྣམ་པ་ཕན་ཚུན་འགལ་བས་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་ཡུལ་དེ་གྱིས་ལ་འཇུག་པའྱི་སྣང་བ་གྱིས་ཀང་ཐ་དད་པར་
གྲུབ་པས། རོག་པའྱི་སྣང་བ་དོན་ལ་མྱི་ལྟོས་ཀང་རོག་མེད་དེ་ལྟར་མྱི་ཐལ་བས་མྱི་སྱིད་པའྱི་སོན་མེད་དེ། འོ་ན་ཡུལ་འགལ་བ་
ྱིད་དུ་ཇྱི་ལྟར་གྲུབ། རྣམ་པ་མྱི་མཐུན་པ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ེ་བ་དང་རྱིང་བ་ནས་གསལ་བ་དང་མྱི་གསལ་བར་
དམྱིགས་པར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་ཡང་དེ་ལྟར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་དོགས་པའྱི ་ལན་དུ། རང་གྱི་མཚན་ྱིད་དོ་ཞེས་བརོད་
དོ། །རྣམ་པ་མྱི་མཐུན་པ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་དོན་ཅྱིག་འགོག་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་གྱི། འོན་ཀང་ནུས་པ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་
པའྱི་རྣམ་པ་མྱི་འདྲ་བ་དེའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ། །གསལ་བ་དང་མྱི་གསལ་བ་ཙམ་ནྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་པ་མ་ཡྱིན་
ལ། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་དང་བཟོག་པ་ནྱི་དེ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་ཏེ། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཅེས་བྱ་བའྱི་དོན་བྱེད་
ནུས་པ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་པས་ཞེས་འཆད་པ་ནྱི་མ་འབྲེལ་ཏེ། ཡུལ་འགལ་བས་སྣང་བ་ཐ་དད་པ་གྲུབ་ན། ཡུལ་འགལ་བ་ཇྱི་
ལྟར་སྒྲུབ། སྣང་བ་ཐ་དད་པས་དེ་བསྒྲུབ་པ་ལས་ཐབས་གཞན་ནྱི་མེད་ལ། དེ་ལ་ཡང་ཕན་ ཚུན་བརེན་པའྱི་སོན་ཡོད་དོ། །གལ་
ཏེ་སྣང་བ་ཐ་དད་པས་མ་གྲུབ་ན་དེ་ལ་འདྲ་གཞྱིར་གྱུར་པའྱི་ཡུལ་གྱི་དབྱེ་བ་མ་འགྲུབ་བོ། །དེས་ན་སྔ་མ་ལྟར་བཤད་པར་
བྱའོ། །ལོག་གྱུར་གྱི་གཞལ་བྱ་ཅན་ལ་རེས་དཔག་གྱིས་ཁྱབ་པར་བསྟན་པའྱི་དོན་དུ་ར་བ་གཞུང་ྱིད་འཆད་པ་ནྱི། གཞན་ནྱི་
ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་རང་གྱི་ངོ་བོས་མཚོན་པར་བྱ་བ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་གཞལ་བྱ་ལས་གཞན་སྱིའྱི་རང་
བཞྱིན་དུ་རོགས་པར་བྱ་བ་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའོ། །མྱི་འཐད་པ་ྱིད་དོ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནྱི་ཡན་ལག་གཞན་ལ་མ་
བལྟོས་པར་རོགས་པར་བྱ་བ་འགོག་གོ །ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནྱི་མ་འབྲེལ་པ་གཞན་ལས་རོགས་པ་འགོག་
གོ །འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནྱི་འབྲེལ་པ་གཞན་ལས་རོགས་པར་བསྒྲུབ་བོ། །དེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་འབྲེལ་པ་ནྱི། 
གཞན་ལས་མངོན་སུམ་མ་ཡྱིན་པ། རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་བཤད་ནས། འདྲ་བའྱི་བདག་ཏུ་རོགས་པ་འཆད་པ་ནྱི་ དེ་ནྱི་
ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་བྱེད་པའྱི་བར་རོ། །གྱི་གའྱི་དོན་སྡུད་པ་ནྱི་འབྲེལ་པ་ལས་སྱིའྱི་ཚུལ་དུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་
པའོ། །དེ་ལྟར་གཞན་འགོག་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་ནས་འགལ་བ་མྱི་འཁྲུལ་བ་ྱིད་ཀྱིས་ངེས་བྱེད་དུ་མྱི་རུང་བར་དོགས་པ་
སྤོང་བའྱི་ཕྱྱིར་གནོད་བྱེད་སྤོང་ངོ་། །དེ་ཡང་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ། སྒྲ་ལས་སེས་པ་ནྱི་ཚད་མ་གཞན་དུ་གྲུབ་སྟེ། ལོག་ཏུ་གྱུ ར་པ་ལ་
འཇུག་པས་མངོན་སུམ་མ་ཡྱིན་པ་དང་ཚུལ་གསུམ་པས་མ་བསེད་པས་རེས་སུ་དཔག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱི་ལྟར་ཞེ་ན། 
སྒྲ་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་མྱི་འཐད་པས་སོ། །འདྱི་ལྟར་སེས་བུ་ཆོས་ཅན་མ་ཡྱིན་ཏེ། བསྒྲུབ་བྱ་དང་ལྡན་པ་བསལ་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །སྒྲའྱི་སྱི་ཆོས་ཅན་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཁྱད་པར་རོགས་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་མྱི་རུང་བས་སོ། །ཁྱད་པར་ཆོས་ཅན་མ་ཡྱིན་ཏེ། བསྒྲུབ་
བྱ་དང་ལྡན་པ་བསལ་བས་སོ། །དོན་གྱི་སྱི་ཆོས་ཅན་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཁྱད་པར་ལ་བལྟོས་ནས་སྒྲ་གོ་བྱེད་མ་ཡྱིན་པས་སོ། །ཁྱད་



32   རྔོག་ལྔོ་ཙཱ་བ་བྔོ་ལྡན་ཤེས་རབ། 

པར་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། གོ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་དང་མ་འབྲེལ་པས་སོ། །དེ་ལྟར་སྒྲ་གང་ཞྱིག་གོ་བར་བྱེད་པ་དེ་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་མེད་ ལ། 
གང་ལ་ཕྱོགས་ཡོད་པ་དེ་ཡང་གོ་བྱེད་མ་ཡྱིན་པས། ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱིས་སྟོང་པའྱི་གོ་བྱེད་ཀྱི་སྒྲས་བསེད་པའྱི་ཤེས་པ་ནྱི་ཚད་
མ་གཞན་དུ་གྲུབ་བོ། །དེ་ྱིད་སྟོན་པ་ནྱི། འེའྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་དག་དེ་ལ་མ་མཐོང་ན་ཞེས་བྱ་བའྱི་ལན་གྱི་
དོན་ནྱི་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་གཞྱི་དང་དུས་དང་། རང་བཞྱིན་ཁྱད་པར་ཅན་མྱི་སྟོན་ན་དགག་པ་དང་སྒྲུབ་པའྱི་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་ཏེ། 
གཞྱི་ངེས་པར་མ་རོགས་པའྱི་ར་བྱའྱི་སྒྲ་ལས་ར་བྱ་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་རོགས་པ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་པ་ཡང་ཚད་མར་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་གཞྱི་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་དང་བཅས་ཏེ་སྒྲ་མ་བརོད་པས་ཕྱྱིར་ཚིག་གྱི་དོན་ངེས་པ་ཚད་མ ་
མ་ཡྱིན་ཡང་ངག་གྱི་དོན་ངེས་པ་ནྱི་ཚད་མ་ྱིད་དོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལ་ཡང་ངག་གང་གྱི་དོན་དང་དེ་བརོད་པའྱི་ངག་འབྲེལ་པ་
བཟུང་ངམ། འོན་ཏེ་མ་བཟུང་། དང་པོ་ལྟར་ན་འབྲེལ་པ་འཛིན་པས་བཟུང་བའྱི་དོན་འཛིན་པས་བཅད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཚད་མར་
མྱི་རུང་ངོ་། །གྱིས་པ་ལྟར་ན་ཡང་རོགས་པར་མྱི་རུང་སྟེ། ཧ་ཅང་ཐལ་བས་སོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོགས་པ་བསྡུས་ནས་སས་པ་ནྱི། 
གང་སྔར་མཐོང་བ་དེ་ལ་དྲན་པར་བྱེད་དོ་ཞེ་ན་ཞེས་བྱ་བའོ། །དོན་ནྱི་འབྲེལ་པ་མ་བཟུང་བར་རོགས་པར་མྱི་རྱིགས་པས་
འབྲེལ་པ་འཛིན་པས་རོགས་ཟྱིན་པ་ྱིད་ཡུལ་དང་དུས་གཞན་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་དྲན་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །བཅད་པའྱི་ཡུལ་
ཅན་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། དུས་དེའྱི་ཚེ་སེས་པའྱི་འཁྲུལ་པ་སེལ་བས་འབྲས་བུ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་སེ་བ་
གཞན་དུ་འཁོར་བ་མྱི་རག་པར་ངེས་ནས། སེ་བ་འདྱིར་བརེད་པ་ལས་ཕྱྱིས་ངེས་པར་བྱེད་པའྱི་རེས་སུ་དཔག་པ་ཚད་མ་མ་
ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ནྱི་མྱི་འདྲ་སྟེ། ཤེས་པ་སྔ་མའྱི་བྱེད་པ་ེ་བར་གནས་ ན་དེ་ལ་ཤེས་པ་སྔ་མ་ཚད་མ་ཡྱིན་
ཡང་། ཤེས་པ་སྔ་མའྱི་བྱེད་པ་མེད་ན་དོན་སྔར་རོགས་པ་ལ་ཡང་ཕྱྱི་མ་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་བརེད་པའྱི་དོན་ལ་འཇུག་པ་
ནྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་ཡང་། སྔར་བཟུང་བའྱི་དོན་ལ་འབྲེལ་པ་འཛིན་པའྱི་བྱེད་པ་མ་བརེད་པ་འཇུག་པ་ཅན་གྱི་སྒྲའྱི་ཤེས་པ་ནྱི་ཚད་
མར་མྱི་རུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་མཐོང་བའྱི་མོད་ལ་འཇུག་པའྱི་དྲན་པ་མཐའ་དག་དང་། རེས་དཔག་གྱི་རྒྱུན་མཐའ་དག་དེ་
ལྟར་ཐལ་ལོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི་སྒྲ་དང་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཚིག་གྱི་རོགས་པ་ཚད་མར་མྱི་རུང་བ་འཇུག་སྡུད་པ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་
འགའ་ཞྱིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་དང་། འགོག་པར་མྱི་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ལ། ངག་གྱི་རོགས་པ་ ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པའྱི་འཇུག་
སྡུད་པ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་མ་གྲུབ་པ་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་སྒྲུབ་པའམ་འགོག་པར་མྱི་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་
པའོ། །དེ་ལྟར་འབྲེལ་པ་ཡོད་ཀང་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པར་བསྟན་ཏེ། འབྲེལ་པ་ྱིད་འགོག་པ་ནྱི་དེ་དག་ལས་ཞེས་བྱ་བའོ། །སོབ་
དཔོན་ཆོས་མཆོག་འཇུག་སྡུད་པ་དང་བཅས་པས་ནྱི་ཚིག་གྱི་རོགས་པ་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་བཀག་ནས། དེ་དག་ལས་ཞེས་བྱ་བ་
མན་ཆད་ཀྱིས་ངག་གྱི་རོགས་པ་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་འགོག་གོ་ཞེས་འཆད་པ་ནྱི་ནོར་བ་ཡྱིན་ཏེ། འབྲེལ་པ་ཁས་བངས་པ་ལ་ངག་
གྱི་ཤེས་པ་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་དགག་པར་མྱི་ནུས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དེ་ལྟ་ན་འབྲེལ་པ་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་སུན་
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འབྱྱིན་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་འབྲེལ་པ་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་གྱི་ག་སུན་འབྱྱིན་པར་ཤྱིན་ཏུ་
གསལ་བར་གཞུང་ལ་སྣང་བས་རོད་བྱེད་ཀང་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཕྱྱི་རོལ་ལ་སྒྲའྱི་ཤེས་པ་ཚད་མ་ྱིད་བཀག་ནས་བོ་ལ་
གནས་པའྱི་དོན་ལ་རེས་སུ་དཔག་པར་སྡུད་པ་ནྱི་ས་བ་པོའ་ིཞེས་བྱ་བའོ། །བོ་ལ་གནས་པའྱི་དོན་དེ་ཡང་དོན་དུ་སྣང་བའྱི་
བསམ་པ་ཁོ་ནའོ། །འོ་ན་སྒྲའྱི་རྒྱུ་ནྱི་གནས་དང་བྱེད་པ་ཕྲད་པ། དེའྱི་རྒྱུ་བརོད་པར་འདོད་པ། དེའྱི་ཡང་རྒྱུ་དོན་དུ་སྣང་བའྱི་
བསམ་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། དེས་ན་བརོད་པར་འདོད་པ་དང་། གནས་དང་བྱེད་པ་ཕྲད་པ་ལ་བུམ་པའྱི་སྒྲ་འཁྲུལ་པ་མེད་ཀང་། བུམ་
པར་སྣང་བའྱི་སེམས་པ་མེད་པར་གཞན་གྱི་རེས་སུ་ཟོས་པ་དང་འཁྲུལ་པ་ལས་བུམ་པའྱི་སྒྲ་འཇུག་པར་དམྱིགས་པས་ཇྱི་ལྟར་
དེ་དཔག་པར་ནུས་ཞེ་ན། ཁ་ཅྱིག་ན་རེ། དོན་དེ་བསྟན་པར་འདོད་པ་མེད་པར་བུམ་པ་བརོད་པའྱི་སྒྲ་འབྱུང་བ་ནྱི་མྱི་སྱིད་དེ། 
རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུ་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དོན་དེ་བསྟན་པར་མྱི་འདོད་བཞྱིན་དུ་དོན་གཞན ་བསྟན་པར་འདོད་པ་ལས་བུམ་པ་
ཞེས་འཁྲུལ་ནས་བརོད་པར་རོགས་པ་ལ་ཡང་བར་དེར་བུམ་པ་བསྟན་པར་འདོད་པ་སྐད་ཅྱིག་སེས་པ་མ་ཚོར་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་
ཟེར་རོ། །དེ་མྱི་འཐད་དེ། ངེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་རྣམ་པར་རོག་པ་མ་ངེས་པར་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གོ་ལ་སོགས་པའྱི་སྒྲ་
བསམ་པ་གཞན་ལས་སེས་པར་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ། བསམ་པ་གཞན་ལས་སེས་པའྱི་སྒྲ་ནྱི་ཐ་དད་པ་ཡྱིན་
ཏེ། ས་བོན་དང་ལྱི་བ་ལས་སེས་པའྱི་ཨུད་པ་ལ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ཡང་མྱི་འཐད་དེ་དངོས་ཀྱི་རྒྱུ་ཐ་དད་པ་ཁོ་ནས་
འབྲས་བུ་ཐ་དད་ཀྱི་བརྒྱུད་པའྱི་རྒྱུས་ནྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བསམ་པ་ཡང་བརྒྱུད་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་
འདྱི་དག་ཐ་དད་པར་མངོན་སུམ་གྱིས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཡང་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་འདྱི་
ལྟར་འཆད་དོ། །འདྱིར་བུམ་པའྱི་དོན་སྣང་བ་མེད་པར་བུམ་པའྱི་སྒྲ་འབྱུང་བ་ནྱི་གྱིས་ཏེ་སོ་བ་དང་། ལད་ཟོས་པ་དང་། ཚིག་
ཙམ་གོམས་པ་ལ་སོགས་པ་དགོས་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་ཞུགས་པ་དང་། ལུང་ནོད་པ་དང་། ནོར་བ་ལྟ་བུ་དགོས་པ་ལ་ལྟོས་
ཀང་། དོན་དེ་རོགས་པའྱི་དགོས་པ་ལས་དོགས་པ་གཞན་ལ་ལྟོས་པའོ། །དེ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི་ས་བ་པོའ་ིརང་བཞྱིན་
གྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་རྣམ་པར་གཅད་པ་འགྲུབ་སྟེ། གྱིས་པ་ལུང་ནོད་པ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །གྱིས་པའྱི་ཁྱད་པར་ནོར་བར་
སར་བ་ནྱི་སྒྲའྱི་རང་བཞྱིན་མྱི་འདྲ་བས་ཀང་རྣམ་པར་གཅད་པ་འགྲུབ་སྟེ། འཁྲུལ་པས་སེད་པའྱི་སྒྲ་ནྱི་མྱུར་བ་དང་མྱི་གསལ་བ་
དང་། འཆོལ་བའྱི་རྣམ་པར་འཇུག་པས་སོ། །འོ་ན་ཐ་དད་པ་མ་དམྱིགས་པར་བརོད་པ་དང་མྱི་འགལ་ལམ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་གཟུང་
བ་གཞན་སྣང་བས་སྒྲ་ཐ་དད་པར་མ་དམྱིགས་པར་བརོད་ལ། འདྱིར་ནྱི་འཛིན་པ་འཁྲུལ་པའྱི་དབང་གྱིས་སྒྲ་མྱི་འདྲ་བར་འདོད་
པས་སོ། །སོ་བ་ལ་སོགས་པས་འཛིན་པ་འཁྲུལ་པ་ཡང་འབྲས་བུ་མྱི་འདྲ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ། །དོན་རོགས་པའྱི་བསམ་པ་འཁྲུལ་
པས་ཀང་སྒྲ་མྱི་འདྲ་བར་མྱི་རུང་སྟེ། བརྒྱུད་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། འདྱིར་བརྒྱུད་པའྱི་རྒྱུ་འདྲ་བ་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་
དབང་གྱིས་འབྲས་བུ་འདྲ་བ་དང་མྱི་འདྲ་བར་བརོད་ན་དེ་བདེན་ན། ད་ལྟ་ནྱི་བརྒྱུད་པའྱི་རྒྱུ་མྱི་འདྲ་བ་ལ་འབྲས་བུ་འདྲ་བ་སྱིད་
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ཀང་། སོ་བ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པ་འཁྲུལ་པ་ནྱི་བརྒྱུད་པའྱི་འབྲས་བུ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་བྱེད་པ་མཐོང་བས་ན། མོང་བའྱི་ཚད་
མའྱི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་དེ་སྐད་བཤད་པ་ཡྱིན་གྱི། རྒྱུ་མྱི་འདྲ་བས་འབྲས་བུ་མྱི་འདྲ་བར་འཐད་པས་དཔོག་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་
པས་མྱི་འགལ་ལོ། །བརྒྱུད་པའྱི་རྒྱུ་མྱི་འདྲ་བ་ཁ་ཅྱིག་འབྲས་བུ་འདྲ་བ་བྱེད་ལ་ཁ་ཅྱིག་མྱི་འདྲ་བ་བྱེད་པ་ྱིད་ཅྱི་སྟེ་ཞེ་ན། ཆོས་
ྱིད་དེ་ལྟར་མཐོང་བར་ཟད་མོད། འདྱི་ལ་འདྲྱི་བ་ཅྱི་ཡོད། འོ་ན་དངོས་ཀྱི་རྒྱུ་ཐ་དད་པ་ནྱི་འབྲས་བུ་ཐ་དད་པ་ལ་ངེས་པ ་ཡྱིན་ལ། 
བརྒྱུད་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་མ་ངེས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ྱིད་འགལ་བར་མྱི་འགྱུར་རམ། འབྲས་བུ་ཐ་མྱི་དད་ན་དེའྱི་དངོས་ཀྱི་རྒྱུ་ཐ་མྱི་དད་པ་
དེ་བཞྱིན་དུ་ཐ་མྱི་དད་ན་བརྒྱུད་པའྱི་རྒྱུ་ཡང་ཐ་མྱི་དད་པར་ཐལ་བས་སོ་ཞེ་ན། མྱི་འགལ་ཏེ་བར་དུ་རྒྱུ་གཞན་ཐ་མྱི་དད་པ་སྱིད་
པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ེར་ལེན་ལ་དངོས་ཀྱི་རྒྱུར་འདོད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བར་དུ་རྒྱུ་གཞན་མ་ཞུགས་ཀང་ནུས་པ་འཕོས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དང་པོ་ནྱི་མྱི་འདྲ་བ་གྱིས་འདྲ་བར་བྱེད་པའྱི་རེན་གཞན་དང་མྱི་ལྡན་པས་འདྲ་བ་མྱི་བྱེད་ཀང་། དེའྱི་འབྲས་བུ་རེན་
གཞན་དང་ལྡན་པས་འབྲས་བུ་འདྲ་བར་བྱེད་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་གྱིས་ྱིད་ནྱི་རེན་གཞན་དེ ་དང་འགལ་ལ། དེའྱི་འབྲས་བུ་
ནྱི་མྱི་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དོན་མེད་པའྱི་བོ་ནྱི་དོན་དང་ཚོགས་པར་འགལ་ལ། གནས་དང་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་མྱི་འགལ་
བ་བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པ་ནྱི་རྒྱུན་གྱིས་བསེད་པར་བྱ་བའྱི་འབྲས་བུ་སེ་བ་ན་ེ་བར་མ་ངེས་ལ་ེ་བར་ལེན་
པ་ནྱི་ངེས་པས་དངོས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ེ་བར་ལེན་པའྱི་རྒྱུན་ལ་ཕན་འདོགས་པས་ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པར་བརོད་
དོ། །གསུམ་པ་ནྱི་འདྲ་བ་མེད་པ་དེ་དག་ལས་འདྲ་བ་འབྱུང་ན་དེ་རེས་སུ་འགོ་བ་མེད་པའྱི་ེས་པར་འགྱུར་ཡང་དེའྱི་འབྲས་བུ་
འདྲ་བ་དང་ལྡན་པས་ཀང་འབྲས་བུ་འདྲ་བ་སེད་པས་མྱི་འགལ་ལོ། །འདྲ་བ་མེད་པའྱི་དོན་གྱིས ་ཀྱི་འབྲས་བུ་འདྲ་བ་ཅན་ཅྱི་
ལྟར་མྱི་འགལ་ཞེ་ན། མྱི་འདྲ་བའྱི་ཆ་དང་ལྡན་པས་འདྲ་བ་མེད་པའྱི་བསེད་བྱར་མྱི་འགལ་ལོ། །འདྲ་བའྱི་ཆ་ག་ལས་ཞེ་ན། ལྷན་
ཅྱིག་བྱེད་པ་འདྲ་བ་གཞན་ལས་སོ། །འོ་ན་མྱི་འདྲ་བ་མེད་པའྱི་འབྲས་བུ་ྱིད་ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པ་འདྲ་བ་གཞན་ལས་ཡྱིན་མོད། 
འདྲ་བ་མེད་པ་དང་མྱི་འདྲ་བ་མེད་པའྱི་བར་གྱི་མྱིའྱི་སེང་གེ་ལྟ་བུ་དེས་ཅྱི་བྱ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་འདྲ་བ་མེད་པའྱི་མྱི་འདྲ་བ་མེད་པའྱི་
ེར་ལེན་དུ་བརྒྱུད་ནས་ཀང་མྱི་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །འདྱིར་ནྱི་མྱི་འདྲ་བ་བརྒྱུད་ནས་འདྲ་བའྱི་ེར་ལེན་དུ་བསྟན་པར་འདོད་
པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་ཕྱོགས་གསུམ་ཀ་ལྟར་ཡང་ེས་པ་མེད་དོ། །འོ་ན་སྒྲ་ལས་བྱུ ང་བའྱི་ཚད་མ་གཞན་མ་གྲུབ་མོད། དོན་
གྱིས་གོ་བ་གཞན་གྲུབ་པས་གངས་གཞན་དགག་པ་ལ་གནོད་དོ་ཞེས་རྒོལ་བ་ནྱི། འོ་ན་ཞེས་བྱ་བའོ། །རེས་སུ་དཔག་པ་མ་
ཡྱིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། ཡོད་ན་ཡོད་པ་དང་མྱི་དམྱིགས་པ་དག་རེས་དཔག་གྱི་རྒྱུའྱི་རགས་མ་ཡྱིན་པའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། 
རེས་སུ་འགོ་བ་སྟེ། མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པར་གྲུབ་པའྱི་མཚན་ྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ྱིད་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། འདྱི་ལ་
དཔེ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་སོས་ཏེ། བསྒྲུབ་བྱ་དང་ལྡན་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་འཇུག་པའྱི་ཆོས་ཅན་
གཞན་མེད་པས་སོ། །དེ་ྱིད་ལ་གཏན་ཚིགས་བརོད་པ་ནྱི། སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་གཞན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དཔེ་སྒྲུབ་
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པར་བྱེད་པ་དེ་ཕྱོགས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལས་གཞན་ཡྱིན་ནམ། དེ་ྱིད་ཡྱིན་འགང་ན། དང་པོ་ནྱི་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གྱིས་པ་
ཡང་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་མེད་པར་གྲུབ་བོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །འདྱི་ལ་རེས་སུ་དཔག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
འཐད་པ་ནྱི། རེས་སུ་འགོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་རེས་སུ་འགོ་བའྱི་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པ་མེད་པ། དེའྱི་འཐད་པར་ནྱི་ དཔེ་ཞེས་བྱ་བ་དཔེ་གྲུབ་
པ་མེད་པ་སྟེ། རེས་འགོ་སྒྲུབ་པའྱི་ཚད་མ་ཡུལ་ངེས་པ་ལ་ལྟོས་ལ། དེ་ཡང་ཕྱོགས་ྱིད་ཡྱིན་ན་གྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་པར་ཐལ་བས། 
གཞན་ཡྱིན་པ་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པ་ལ་དེ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་འཐ ད་པར་ཡང་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ཚད་མ་གཞན་
མེད་པ་སྟེ། དཔེ་སྒྲུབ་པ་དང་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་པས་དཔེ་སྒྲུབ་པའྱི་ཚད་མ་གཞན་བཀག་པས་སོ་ཞེས་འཆད་པ་ནྱི་
མྱི་རུང་སྟེ། རེས་སུ་འགོ་བའྱི་ཁྱབ་པ་མེད་པར་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ལྡོག་པའྱི་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ངེས་པ་ནྱི་རེས་སུ་འགོ་བའྱི་
ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ངེས་པ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལྡོག་པ་ངེས་པས་རེས་སུ་འགོ་བ་མྱི་འགྲུབ་ན། རེས་སུ་འགོ་བ་ངེས་པའྱི་
ཚད་མ་བཟོག་ན་གནོད་པ་ཅན་ཡྱིན་པར་བཤད་པ་འགལ་ལོ། །དཔེ་མ་གྲུབ་པས་རེས་སུ་འགོ་བའྱི་ཁྱབ་པ་ངེས་པ་འགོག་པ་
ཡང་མྱི་འཐད་དེ། གནོད་པ་ཅན་གྱི་ཚད་མས་ལྡོག་པ་ངེས་པ་ན། མཐུན་པའྱི་དཔེ་མེད་ཀང་རེས་སུ་འགོ་བ་གྲུབ་པ་ཡོད་པས་
སོ། །ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ཚད་མ་གཞན་བཀག་པས་དཔེ་མེད་པར་བསྒྲུབ་པ་ཡང་མྱི་ནུས་ཏེ། རེས་སུ་འགོ་བའྱི་ཁྱབ་པ་ངེས་པའྱི་
ཚད་མ་གཞན་མེད་པར་ཁས་མ་བངས་པ་དང་། རྱིགས་པས་བསྒྲུབ་པར་ཡང་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ་ལྡོག་པའྱི་ཁྱབ་པ་ངེས་པ་
ཁས་བངས་པས་རེས་སུ་འགོ་བ་ཡང་དོན་གྱིས་ངེས་པ་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་ཡང་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དཔེ་མེད་པ་རྱིགས་པར་བྱེད་ན་ཕན་ཚུན་བརེན་པར་ཐལ་ལོ། །ཚད་མ་གཞན་མེད་པར་གྲུབ་ཀང་དེས་དཔེ་མེད་པ་ནྱི་མྱི་
འགྲུབ་སྟེ། འབྲས་བུ་ལོག་པས་རྒྱུ་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་ཕྱོགས་སྔ་མ་ེ་བར་བཀོད་པ་ཡང་རྱིགས་པར་དགོད་པ་
ཡྱིན་གྱི་ཤྱིན་ཏུ་རྣར་མྱི་འོང་བའྱི་རྒོལ་བ་ནྱི་མཁས་པས་དགོད་པར་མྱི་བྱ་སྟེ། མྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ལོག་པར་ཁོང་དུ་
ཆུད་པས་སོ། །འདྱི་ལ་ལན་མ་ཡྱིན་ཏེ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དཔེ་མེད་པས་རེས་སུ་དཔག་པར་མྱི་རུང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ཏེ། དཔེ་ཡོད་པས་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །ཇྱི་ལྟར་དཔེ་ཡོད་ཅེ་ན། བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་ན་རེ་ནྱི་འདྱིར་ནྱི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་
པ་ཡྱིན་ལ། ཐ་སྙད་ཅེས་བྱ་བ་ཡང་སྔར་ཚད་མས་ངེས་པའྱི་གཞལ་བྱ་དེ་ྱིད་རོགས་པའྱི་རྣམ་པ་མྱི་འདྲ་བའྱི་སྒྲའྱི་རྣམ་པ་ཅན་
བརོད་པ་དང་། འཇུག་པ་ཀུན་ནས་སོང་བའྱི་ནུས་པ་ཅན་གྱིས་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་གཞལ་བྱ འྱི་དོན་དེ་ལ་ཚད་མ་
གཞན་འཇུག་པ་དེས་དཔེ་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་འཆད་དོ། །མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མས་ངེས་པར་བྱས་པ་ྱིད་ལ་ཐ་སྙད་ཙམ་
བྱེད་པ་ཡྱིན་པས་དོན་དེ་མངོན་སུམ་གྱི་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའྱི་དོན་ལ་བལྟོས་ཏེ། དཔེ་མྱི་སྱིད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་
ཏོ། །ཡང་ན་ཁོ་བོ་ཅག་འདྱི་ལྟར་དཔེ་མ་གྲུབ་པ་སྤོང་ངོ་། །ཅྱི་དོན་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་བལྟོས་ཏེ་དཔེ་མེད་པར་རྒོལ་ལམ། འོན་
ཏེ་ཐ་སྙད་ཙམ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་བལྟོས་ཏེ། དང་པོ་ནྱི་ཁས་མྱི་ལེན་ཏོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན་དཔེ་བསྒྲུབ་པའྱི་ཚད་མ་དངོས་
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པོའ་ིསྟོབས་ཀྱིས་ཞུགས་པ་གཞན་མེད་མོད། དཔེ་ཡང་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་གྲུབ་པས་ཚད་མ་མེད་ཀང་མྱི་ལྡོག་ གོ །བསྒྲུབ་བྱ་ཐ་
སྙད་ཙམ་ཡྱིན་ན་དཔེ་ཡང་དེ་ལྟར་གྲུབ་པས་ཆོག་སྟེ། གནོད་སྱིན་དང་གཏོར་མ་མཐུན་པས་སོ། །དེ་ཡང་འདྱིར་དོན་གསུམ་
གྱིས་རོགས་པར་བྱ་སྟེ། ཐ་སྙད་པའྱི་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་དཔེ་བསྒྲུབ་པའྱི་ཚད་མ་དང་། བསྒྲུབ་བྱའྱི་དེ་ཁོ་ན་དེ་ལ་རོད་པ་སྤང་
བའོ། །དང་པོ་ནྱི་འདོད་པ་སོད་པའྱི་བརྡ་ལན་ཅྱིག་ཞུགས་པའོ། །དཔེར་ན་ནོག་དང་ལོག་ཤལ་དང་ལྡན་པ་ལ་འདྱི་ནྱི་བ་ལང་
ངོ་། །ཞེས་ལན་ཅྱིག་ཞུགས་པ་ན་འདྱི་འདྲ་བའྱི་དོན་ནྱི་སྒྲ་འདྱི་འདྲ་བས་བརོད་པར་བྱའོ་ཞེས་བཟུང་བ་ཡྱིན་ལ། དེས་ཀང་དེའྱི་
རང་བཞྱིན་ཅན་མཐའ་དག་དེ་འདྲ་བའྱི་སྒྲས་བརོད་པར་བྱ་བར་ཁས་བངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཁས་བངས་པས ་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་
པ་ཡྱིན་གྱི་གདོད་ཚད་མས་བསྒྲུབ་པར་ནྱི་བྱར་མེད་དོ། །ཁས་དེ་ལྟར་ལེན་ན་ཡང་འདོད་རྒྱལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དོན་གཞན་དེས་
བརོད་པའམ། དེ་སྒྲ་གཞན་གྱི་བརོད་བྱར་མྱི་གཞག་པའྱི་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དཔེར་ན་སྔོན་པོ་གཅྱིག་སྔོན་པོའ་ིམཚན་ྱིད་
ཁོ་ནས་སྔོན་པོ་མ་ཡྱིན་པ་དང་བྲལ་བར་མངོན་སུམ་གྱིས་ངེས་ནས། དེའྱི་རང་བཞྱིན་མཐའ་དག་དེས་ཁྱབ་པར་ངེས་པ་བཞྱིན་
ཏེ། དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཁྱབ་པ་གང་ཡང་ངེས་པར་མྱི་ནུས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འདྱིའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། སོབ་དཔོན་
ཆོས་མཆོག་ན་རེ་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བའོ། །དེ་ཡང་བརགས་པ་ྱིད་ཡྱིན་གྱི། དེ་ཁོ་ནར་ནྱི་གགས་པའྱི་ཚད་མའྱི་གཞལ་བྱ་ ཐམས་
ཅད་ཀང་མེད་དེ། དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་སུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེའོ། །དེ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་བརགས་པ་ཚད་མའྱི་གཞལ་
བྱ་ཡྱིན་ན། བརགས་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཀུན་ཚད་མར་ཐལ་ལོ། །དེ་ལྟར་ན་འགལ་བ་མྱི་འཁྲུལ་བ་ཇྱི་ལྟར་སྤང་། དེའྱི་མཚན་ྱིད་
ཅན་ཡྱིན་པས་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀྱི་ཚད་མ་ལ་ཡང་དེ་སྱིད་པར ་ཐལ་ལོ། །ཡང་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་ན་རེ། འདྱིར་ནྱི་རོགས་
པའྱི་རྣམ་པ་སྔ་ན་མེད་པ་ཙམ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ཀྱིས་བསེད་པར་ཟད་ཀྱི། ཚད་མ་འདྱིའྱི་གཞལ་བྱ་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་
གྲུབ་པའྱི་དོན་ཐ་སྙད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞེའོ། །དེ་ཡང་མྱི་རུང་སྟེ། གཞལ་བྱ་དེ་ྱིད་ལ་རོགས་པའྱི་རྣམ་པ་མྱི་འདྲ་ བ་
ཙམ་གྱི་བོ་གཞན་ཚད་མར་འགྱུར་ན། དོན་ཅྱིག་ལ་གགས་པའྱི་སྒྲའྱི་རྣམ་གངས་ཀྱིས་འཛིན་པའམ། མ་གགས་པའྱི་སྒྲའྱི་རྣམ་
པས་འཇུག་པ་དཔེར་ན་ར་ལ་གོར་བུ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ལྷ་འདྲེ་ཞེས་བྱ་བས་འཇུག་པའྱི་ཤེས་པ་མཐའ་དག་གཞལ་བྱ་དེ་ལ་
ཚད་མར་ཐལ་བ་ཅྱི་ལྟར་སྤང་། འོ་ན་བརྡ་ལ་མྱི་མཐུན་པ་མེད་པར་དགག་པ་ཙ མ་དེའྱི་གཞལ་བྱ་ཡྱིན་མོད་སྙམ་ན། དེ་ལྟ་ན་
བརྡ་དང་ཐ་སྙད་ཀྱི་གགས་པ་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ་བ་དང་། རྒྱུ་མཚན་བཀག་པས་ཐ་སྙད་མྱི་ལྡོག་པར་ཐལ་བ་དང་། ཐམས་
ཅད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བརོད་པར་བྱ་བར་གྲུབ་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་ནྱི་ཚད་མའྱི་གཞལ་བྱ་ཡྱིན་པས་དངོས་པོའ་ི
ཆོས་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་ཚད་མས་གྲུབ་ཟྱིན་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། འོན་ཀང་སྔོན་དོན་དེ་ལ་བཀོད་པའྱི་བརྡའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཆོས་མྱི་འདྲ་
བ་མེད་པ་ྱིད་དོ། །དེ་ཡང་ཐ་སྙད་དུ་བརྡའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཆོས་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ྱིད་དོ། །རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡང་ནོག་དང་ལོག་
ཤལ་ྱིད་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། ཆོས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དཔེར་ན་བྱས་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་ཁས་བངས་ཀང་བྱས་
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པ་དང་། གཏན་ཚིགས་ཆོས་ཐ་དད་པ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱིར་ནོག་དང་ལོག་ཤལ་ཡོད་པར་ངེས་ཀང་བ་ལང་གྱི་སྒྲའྱི་རྒྱུ་མཚན་མ་
ཡྱིན་པར་དོགས་པས་ངེས་པའྱི་ཡུལ་དུ་ཆོས་ཐ་དད་པར་གྲུབ་བོ། །དེས་ན་ནོག་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་ཀང་བ་ལང་གྱི་སྒྲའྱི་རྒྱུ་
མཚན་དུ་ཁས་བངས་པ་ཡྱིན་པར་མ་གྲུབ་པས་ན་བརྡའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བཟུང་བའྱི་ཆོས་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་ཡང་བརྡ་དང་
མཐུན་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་མ་གྲུབ་ཀང་བརྡ་ལ་བལྟོས་ནས་ཀུན་བརགས་པར་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྔོན་ཡུལ་དེ་
ལ་ཁས་བངས་པའྱི་བརྡའྱི་ཡུལ་དང་བརྡའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྱི་འདྲ་བ་མེད་པ་ཙམ་ནྱི་བརྡ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་གྲུབ་བོ ། །དེ་ཡང་མ་གྲུབ་
སྟེ། དང་པོ་བུམ་པ་ལ་བ་ལང་གྱི་བརྡ་བྱས་ན་བ་ལང་གྱི་བརྡའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་སྔོན་གྱི་བུམ་པ་དང་ད་ལྟར་གྱི་ནོག་དང་ལོག་
ཤལ་ཅན་མྱི་འདྲ་བ་མེད་པར་བཀག་པ་མེད་པས་དེ་ྱིད་ལ་བ་ལང་གྱི་བརྡར་བྱས་པ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཞེ་ན་མྱི་ལྟོས་ཏེ། 
འཇྱིག་རེན་ན་བརྡ་མྱི་འདྲ་བ་གཞན་བུམ་པ་ལ་བ་ལང་གྱི་བརྡ་མྱི་བྱེད་དམ། རང་གྱིས་དེ་ལ་བ་ལང་གྱི་བརྡ་སྔར་མ་བྱས་ཀང་། 
ཆོས་ཅན་གཞན་དུ་དོན་དེ་ལ་ཁས་བངས་པའྱི་བརྡའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་མྱི་འདྲ་བར་མེད་པ་ནྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་གནས་སོ། །ཆོས་
ཅན་གཞན་དུ་དོན་དེ་ལ་བརྡའ་ཁས་བངས་ཀང་། འདྱིར་ནྱི་གཞྱི་དང་ཡུལ་དང་དུས་དང་ཚད་ལ་སོགས་པ་གཞན་མེད་པ ས་
བརྡའྱི་རྒྱུ་མཚན་མ་ཚང་བར་སྒྲོ་བཏགས་ནས་ཐ་སྙད་མྱི་བྱེད་པས་མྱི་འགལ་ལོ། །དོན་དེ་ལ་དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་སྒྲ་གཞྱི་
གཞན་དུ་ཁས་མ་བངས་ཀང་། ཁས་བངས་སུ་བཅུག་ན་རྒྱུ་མཚན་མྱི་འདྲ་བར་བརག་པར་མྱི་ནུས་པ་ནྱི་དང་པོའ་ིབརྡའྱི་ཡུལ་
ལ་ཡང་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་བོ། །དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལོག་ན ་ལྡོག་པས་དོན་དེ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་མྱི་སྱིད་པས། བརྡའྱི་གགས་པ་
དང་མྱི་འདྲའོ། །མེད་དགག་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ན། བསྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། རོགས་པ་པོའ་ིབསམ་པས་
བསྒྲུབ་པར་རོམ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དོན་དམ་པར་སྒྲ་རོག་གྱི་མྱི་སླུ་བའྱི་ཡུལ་མེད་པར་དགག་པ་ཡྱིན་པར་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་། གང ་
ལ་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་ཞེན་པ་དེ་བསྒྲུབ་པའྱི་རགས་སུ་བཤད་པ་བཞྱིན་ནོ། །གསུམ་པ། རོད་པ་སྤང་བ་འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། 
བརགས་པ་དང་དངོས་པོའ་ིཡུལ་ཅན་གྱིས་དང་། བསྒྲུབ་པ་དང་དགག་པའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱིས་ཁྱབ་པ་ངེས་པར་བྱེད་པ་དང་། 
བསྒྲུབ་བྱ་ངེས་པར་བྱེད་པ་མ་མཐུན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བའྱི་རོད་པ་གྱིས་ སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་འདོད་རྒྱལ་གྱི་བོ་ཁྱབ་པ་བཟུང་
བས་བསྒྲུབ་བྱ་དངོས་པོའ་ིཆོས་རོགས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། བྱས་པ་ལ་རག་པས་ཁྱབ་པ་བོས་གཞག་པ་ལ་བརེན་
ནས། དོན་དམ་པར་སྒྲ་རག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མྱི་འདྲ་སྟེ། འདྱི་དང་པོ་འདོད་རྒྱལ་བ་ཡྱིན་ཡང་། དེའྱི་རེས་སུ་འབྲང་པ་དེ་
དང་མཐུན་པར་ཞུགས་པ་ྱིད་དུ་ངེས་པར་བྱས་པ་ལ་བལྟོས་ཏེ། རང་རྱིག་པའྱི་མངོན་སུམ་ྱིད་ཡྱིན་པས་དངོས་པོ་བ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དང་པོ་དོན་དེ་འདྲ་བ་ཁོ་ན་ལ་བརྡ་དེ་འདྲ་བ་ཁོ་ན་ཁས་བངས་པར་ནྱི་དོན་དང་སྒྲའྱི་རྣམ་པ་ཅན་རང་རྱིག་པའྱི་
མངོན་སུམ་གྱིས་ངེས་ལ། དེས་ཀང་དོན་འདྲ་བའྱི་བརྡ་དེ་འདྲ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པར་ངེས་སོ། །དེས་ནྱི་ཕྱྱིས་ཀྱི་
བསྒྲུབ་བྱ་ལ་བལྟོས་ཏེ་དངོས་པོ་བ་ྱིད་པས་ག་ལ་འགལ། རོད་པ་སྤང་བ་གྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་མེད་དགག་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ན་
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ནོག་དང་ལོག་ཤལ་ཅན་ལ་མེད་དགག་དེས་ཁྱབ་པ་ངེས་པར་བྱ་དགོས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མྱི་འགྱུར་ཏེ། སྒྲའྱི་བརོད་བྱ་
བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་སུ་ཞེན་པས་ན། དེ་ཁོ་ན་བཞྱིན་ཁྱབ་པ་ཡང་ངེས་པར་བྱེད་པ་མྱི་འགལ་ལོ། །མྱི་འདྲ་བ་མེད་པ་བསྒྲུབ་བྱར་
བརོད་པ་ནྱི། སྒྲ་དེའྱི་བརོད་བྱ་མ་ཡྱིན་པར་རོག་པ་ནྱི། སྔོན་ཞུགས་པའྱི་ཡུལ་དང་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་མྱི་འདྲ་བར་སྒྲོ་འདོགས་
པའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པ་དང་། ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བར་ངེས་པ་ཡང་མྱི་འདྲ་བ་འགོག ་པ་ངེས་པ་ཡྱིན་ལ། བཀག་པ་དེ་ཡང་དེའྱི་མྱི་སླུ་
བའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པ་ལ་བསམས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཐ་སྙད་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ན་དཔེ་ཡོད་པ་བདེན་མོད། དེ་ྱིད་ཅྱི་ལྟ་ཞེ་ན། རྒྱུ་དང་
འབྲས་བུ་དག་གྱི་ཞེས་སོས་ཏེ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའྱི་ཐ་སྙད་དུ་བྱེད་པའྱི་ཚད་མའྱི་ཡུལ་གྱི་རང་བཞྱིན་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་བྱ་
བ་དེའྱི་ངོ་བོ་སྟེ། བརོད་པའྱི་ཡུལ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་དོན་དམ་པར་ཡོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་རེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པ་
ལས་གཞན་མ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་མ་ཡྱིན་ན་དེ་ྱིད་ཡྱིན་ནམ། དེ་ལྟའོ་ཞེ་ན། དེ་རོགས་པས་བསྒྲུབ་བྱ་བ་ཅྱི་ཡོད། དེ་ྱིད་ཀང་
མ་ཡྱིན་ན། རེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པ་དག་ལས་གཞན་ཞེས་བྱ་བའྱི་དམྱིགས་ཀྱིས་བསལ་བ་དོན་མེད་དེ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་
དག་གྱི་ངོ་བོ་ནྱི་མེད་དོ་ཞེས་བརོད་པར་རྱིགས་སོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུ་འབྲས་བུ་ཐ་སྙད་བྱེད་པའྱི་ཚད་མའྱི་ཡུལ་ནྱི་རེས་སུ་
འགོ་ལྡོག་ལས་ཆོས་ཐ་དད་དོ་ཞེས་སྔར་བཤད་པའྱི་རེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་གོ་བར་ཟད་དོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་དངོས་པོ་གནས་པའྱི་
རང་བཞྱིན་དེས་དེ་རྣམ་པར་གཞག་པར་གོ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར། དེའྱི་དེ་ཁོ་ན་ནྱི་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བརགས་
པར་ཟད་དེ། དཔེར་ན་དོན་རྱིག་པའྱི་དེ་ཁོ་ན་ནྱི་དོན་དང་འདྲ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པ་བཞྱིན་ནོ་དེས་ན་སོན་མེད་དོ། །མྱི་
དམྱིགས་པ་ཡང་ཐ་སྙད་བསྒྲུབ་པར་བསྟན་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་བཞྱིན་དུ་ཞེས་གསུངས་སོ། །མེད་དོ་ཞེས་བརོད་དེ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་
མེད་པར་བརོད་པར་བྱ་བ་ཙམ་ཞྱིག་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །བརོད་པ་ཙམ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ཕྱྱིར་
རྒྱུ་མཚན་ེ་བར་བསྟན་པས་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དོ། །རྣམ་པར་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། མྱི་དམྱིགས་ན་དེ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་
བར་ཏེ། མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བར་རོ། །རྒྱུ་མཚན་གྲུབ་ན་རང་ྱིད་ཐ་སྙད་ལ་འཇུག་མོད་སྙམ་ན། རོངས་པ་
ལ་ཞེས་སོས་སོ། །འདྱི་ལ་མཁས་པ་དག་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་འཛིན་པའྱི་མངོན་སུམ་ྱིད་ཀྱིས་ཐ་སྙད་ལ་འཇུག་ཀང་མྱི་མཁས་པ་
དག་རགས་ལ་ལྟོས་སོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །རྒྱུ་མཚན་ཡང་བརོད་བྱ་ྱིད་རྣམ་པར་འཇོ ག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་
པ་ལ། ཐ་སྙད་ཀྱི་རྒྱུར་བརགས་པ་ཡྱིན་གྱི། ཐ་སྙད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ྱིད་ནྱི་དེ་ལས་ཆོས་གཞན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། གཏན་
ཚིགས་ྱིད་ཀྱི་དཔེས་བསྟན་ཟྱིན་ཏོ། །འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་འཆད་པ་ནྱི་རོངས་པ་ལ་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་ཐ་སྙད་
དུ་བྱ་བ་དཔོག་པས་མེད་པར་ངེས་ཀང་། མ་རོངས་པ་ལ་ནྱི་དེ་ྱིད་དོན་འགོག་པའྱི་ཁྱབ་བྱེད་མྱི་དམྱིགས་པར་གྱུར་པས་མེད་
པའྱི་ཐ་སྙད་ངེས་སོ་ཞེས་སོ། །དོན་མེད་པའྱི་ཐ་སྙད་འཐད་པ་ལ་ལྟོས་ག་ལས་ཞེ་ན། དེ་ཡང་རྣམ་པ་ལྔས་སྟོན་ཏེ། མཁས་པ་
ཡང་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་ལྟོས་པ་ཁོ་ནས་དོན་མེད་པར་ངེས་པ་དང་། ཤེས་པ་མེད་པར་ངེས་ པ་གཏན་ཚིགས་
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ལ་ལྟོས་པར་མ་ངེས་པ་དང་། དོན་མེད་པར་ངེས་པ་ྱིད་ཐ་སྙད་དུ་གཞག་པའྱི་རྒྱུ་དང་། ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བ་དཔགས་པ་ལ་བལྟོས་
ནས་མེད་པར་ངེས་པ་ྱིད་རོངས་པར་གཞག་པའྱི་རྒྱུ་དང་། དོན་མེད་པར་ངེས་པའྱི་ཐ་སྙད་མངོན་སུམ་གྱིས་བྱེད་པར་མྱི་
ནུས་པའྱི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་ལྟར་རུང་བ་ཡོད་པ་ལ་དམྱིགས་པར་བྱ་བ་ྱིད་ཀྱིས་ཁྱབ་ལ། དེ་མེད་པ་ནྱི་ཤེས་པ་མེད་པར་
ངེས་པ་ཁོ་ནས་གྲུབ་སྟེ། ཤེས་བྱའྱི་ཆོས་དམྱིགས་པར་བྱ་བ་དང་། ཤེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དམྱིགས་པར་བྱེད་པ་དག་ཐ་སྙད་
ཀང་རོགས་པ་གཅྱིག་གྱི་ཡུལ་དུ་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་གྲུབ་པས་ཀང་དམྱིགས་པར་བྱ་བ་ཡོད་པ་འགོག་པ་ཡྱིན་པས་དོན་
མེད་པར་ངེས་པ་ནྱི་ཁྱབ་བྱེད་མེད་པར་ངེས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་གྲུབ་བོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་སྱིར་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། བདག་
ྱིད་འགོག་པ་ལ་ཡང་ཁྱབ་བྱེད་བཀག་པར་ངེས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བས་ཁྱབ་པ་བསྟན་པ་དང་། ཐ་དད་པ་འགོག་པ་ཁོ་ན་ལ་སྣང་
བ་མྱི་དམྱིགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་བསྟན་པ་གསུམ་གྱིས་བསྟན་ཏོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཤེས་པ་ཡོད་པ་ནྱི། དམྱིགས་
པར་བྱ་བ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་པས་གཅྱིག་ཏུ་ངེས་པའྱི་ཤེས་པ་མོང་བ་ྱིད་ཀྱིས་དགག་པ་གྲུབ་བོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་རགས་
ལས་མེད་པར་ངེས་པ་སེས་ཀང་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་ཟྱིན་པའྱི་དོན་ལ་འཇུག་པ་དང་། མོང་བའྱི་རེས་སུ་འབྲང་པར་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་
ཏེ། མངོན་སུམ་ལ་ལྟར་རུང་གྱི་བུམ་པས་དབེན་པར་སྣང་བས་དེ་མེད་དེ་ཞེས་ངེས་པས་ན། རོགས་ཟྱིན་པ་རོགས་པར་བྱེད་པ་
དང་། བསམ་པས་ཀང་རོམ་པས་ཐ་སྙད་དུ་གཞག་གོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བ་དཔགས་པས་མེད་པར་ངེས་པ་
ནྱི་རོངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཐ་སྙད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་འཁྲུལ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མྱི་བདེན་པའྱི་སྒྲོ ་འདོགས་པ་ལ་བལྟོས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །ཁྱབ་བྱེད་མེད་པས་ཁྱབ་བྱ་མེད་པར་རོགས་པའྱི་དངོས་པོའ་ིརེས་སུ་འབྲང་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རྒྱུ་མཚན་དང་རྒྱུ་མཚན་ཅན་
ལ་མ་འཁྲུལ་པས་རོངས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །ལྔ་པ་ནྱི་མེད་པའྱི་ཐ་སྙད་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་བྱེད་པར་མྱི་ནུས་ཏེ། མེད་
པའྱི་དོན་དམྱིགས་པ་དང་། ཡོད་པའྱི་དོན་མ་དམྱིགས་པས། བྱེད་པར་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དམྱིགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་བྱ་བའྱི་
རང་བཞྱིན་མེད་དང་། མེད་པ་ལ་འཁྲུལ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡོད་པའྱི་ཐ་སྙད་ནྱི་ཡོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་དམྱིགས་པས་བྱེད་པ་མྱི་
འགལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱི་ཡང་མྱི་འཐད་མོད་ཀྱི། གཞུང་མང་བར་འགྱུར་བས་སུན་འབྱྱིན་པ་ནྱི་མྱི ་བྲྱིའོ། །དེ་ལྟར་སྒྲུབ་བྱེད་
དགོད་པ་དང་། སྒྲ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚད་མ་གཞན་གྲུབ་པ་དང་། དོན་གྱིས་གོ་བའྱི་ཚད་མ་གཞན་གྲུབ་པས་གནོད་པ་ཡང་མེད་
པར་བསྟན་པས་གངས་མང་བ་བཀག་ནས། ཉུང་བ་འགོག་པའྱི་དོན་དུ་རྒོལ་བ་དགོད་པ་ནྱི་གཞན་དག་ཅེས་བྱ་བའོ། །དེ་ལ་
དང་པོ་ཁས་བངས་པས་རེས་སུ་དཔག་པ་ཚད་མར་བསྒྲུབ་པ་ན། རགས་གསུམ་གྱི་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་གཞལ་བྱ་བདེན་པར་
ཁས་བངས་པས་དེ་ཚད་མ་ྱིད་འགོག་པ་ལ་གནོད་དོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི་ཚད་དང་ཅྱིག་ཤོས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །ཚད་
དང་ཅྱིག་ཤོས་སྱི་གཞག་ཅེས་བྱ་བས་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་ཀྱིས་བསེད་པའྱི་ན་པ་པོའ་ིཤེས་པ་ཚད་མར་ཁས་བངས་
པར་སྟོན་ཏོ། །གཞན་བོ་རོགས་པར་བྱེད་ཕྱྱིར་དང་ཞེས་བྱ་བས་ནྱི་འབྲས་བུའྱི་རགས་ལས་བྱུང་བ་འཆད་པ་པོའ་ིཤེས་པ་
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ཚད་མར་ཁས་བངས་པར་སྟོན་ཏོ། །འགའ་ཞྱིག་འགོག་པར་བྱེད་ཕྱྱིར་ཡང་ཞེས་བྱ་བས་ནྱི་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ལས་
བྱུང་བ་འཆད་པ་པོ་དང་། ན་པ་པོ་གྱི་གའྱི་ཤེས་པ་ཚད་མར་ཁས་བངས་པར་སྟོན་ཏོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ ན་པ་པོའ་ིབོ་ཚད་
མར་ཁས་བངས་པ་འཆད་པ་ནྱི་དེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །འདྱི་ཡང་ལྔས་སྟོན་ཏེ། ེར་བར་བསྟན་པའྱི་རང་བཞྱིན་དང་། 
ེ་བར་བསྟན་པའྱི་རྒྱུ། ེ་བར་བསྟན་པའྱི་དགོས་པ་དང་། ེ་བར་བསྟན་པའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་གདོན་མྱི་ཟ་བར་ཁས་བངས་པའྱི་
དོན་དང་། དེ་ཁས་མྱི་ལེན་ན་ེ་བར་བསྟན་པ་འགལ་བའོ། །དེ་ཡང་མངོན་སུམ་ཁོ་ན་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ས་བ་ན་ཞེས་བྱ་བའྱི་
བར་གྱིས་ནྱི་དང་པོའ།ོ །དེ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་དམྱིགས་ནས་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་གྱིས་ནྱི་གྱིས་པ་སྟོན་ཏོ། །ཇྱི་ལྟར་ནས་ཕྱྱིར་
གྱི་བར་གྱིས་ནྱི་གསུམ་པའོ། །ཆོས་མཐོང་བ་ནས་མ་འདས་སོའ་ིབར་གྱིས་ནྱི་བཞྱི་པའོ། །དེ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་
ལྔ་པའོ་དོན་དེ་ལྔ་བརོད་པས་ཀང་། འདྱི་ལྟར་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། མྱི་འཁྲུལ་པ་དང་དེའྱི་ཡུལ་གྱི་རང་བཞྱིན་ཁྱབ་པ་
ྱིད་ེ་བར་བསྟན་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པར་བསྟན་པ་དང་། དེ་ཡང་དཔེ་ལ་ཚད་མས་ངེས་པ་དང་། དེ་ངེས་པས་ཀང་ན་པ་པོའ་ི
འཇུག་པའྱི་ཡུལ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དང་། དེའྱི་གཞན་བྱ་འགོག་ན་ེ་བར་བསྟན ་པའྱི་དོན་ལྡོག་པ་སྟེ། རྱིམ་པ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱི་
ལ་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་འདྱི་ལྟར་འཆད་དོ། །འདྱིས་ནྱི་འཆད་པ་པོའ་ིཤེས་པ་ཚད་མར་བསྟན་ཏོ། །དེ་ཡང་ལྔ་སྟེ། ེ་བསྟན་
རང་བཞྱིན་དང་། རྒྱུ་དང་། དགོས་པ་དང་། ེ་བར་བསྟན་པའྱི་ཡུལ་གྲུབ་ན་རེས་དཔག་ཚད་མར་གྲུབ་པ་དང་། མ་གྲུབ་ན་ེ་
བར་བསྟན་པ་འགལ་བའོ། །དེས་ཀང་འདྱི་ལྟར་གྲུབ་པར་འདོད་དེ། སྱིའྱི་གཞག་པ་ེ་བར་བསྟན་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པ་དང་། ེ་
བར་བསྟན་པའྱི་དོན་དེ་མངོན་སུམ་གྱིས་མ་གྲུབ་པ་དང་། མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་ེ་བར་བསྟན་པའྱི་དོན་དུ་མྱི་འཐད་པ་དང་། 
དེས་ན་རེས་དཔག་གྱི་དོན་དུ་གྲུབ་པ་དང་། དེ་སྤོང་ན་ེ་བར་སྟོན་པ་ལ་གནོད་ པའོ། །དེ་ཡང་རྱིམ་པ་བཞྱིན་སར་རོ། །འདྱི་ནྱི་
མྱི་འཐད་དེ། ཤེས་པའྱི་གསལ་བ་འགའ་ལ་མྱི་སླུ་དམྱིགས་པས་སྱིའྱི་ཁྱབ་པ་མྱི་འགྲུབ་ན། ཚད་མ་གཅྱིག་གྱི་འཇུག་པས་ཕུང་
པོ་གསུམ་པ་སེལ་བ་སོབ་དཔོན་དང་། རང་ྱིད་ཀྱིས་བཤད་པ་མྱི་འཐད་པ་དང་། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཁྱབ་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་
ནམ་ཡང་མྱི་འགྲུབ་པས་རག་ཏུ་རེས་སུ་དཔག་པས་ངེས་ན། ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ེ་བར་བསྟན་པའྱི་དོན་ཆོས་
མཐུན་པའྱི་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཡུལ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཆོས་ཅན་མ་མཐོང་བ་མཐའ་དག་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གང་དངོས་པོ་
འཛིན་པའམ། དངོས་པོ་མེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ་དེ་ནྱི་མྱི་སླུ་བ་ཡྱིན་ཏེ། སྔོན་མཐོང་བ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་ ཁྱབ་པ་རོགས་པའྱི་ཤེས་པ་
དང་། མཐོང་བའྱི་དངོས་པོ་འཛིན་པ་དང་། དངོས་པོ་དང་འབྲེལ་པ་དག་ཀང་འཛིན་པ་དང་། འབྲེལ་པ་ྱིད་ཀྱིས་མྱི་སླུ་བ་ཡྱིན་
ནོ་ཞེས་བསྒྲུབ་བྱ་རོགས་པའྱི་ཤེས་པ་དག་ཁྱད་པར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འདྱི་ཁྱབ་པ་ྱིད་ཀང་མངོན་སུམ་གྱིས་མ་གྲུབ་པས་
མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་འདྱིའྱི་ཁྱབ་པ་ནྱི་དངོས་པོ་འཛིན་པ་ྱིད་དམ། དངོས་པོ་དང་འབྲེལ་པ་ྱིད་ལ་ཐོབ་པར་བྱེད་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ལ་མྱི་རོགས་པས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པ་དང་། དེ་ཡོད་ཀང་མྱི་སླུ་བ་མེད་ན་དེ་དང་འགལ་བས་ཁྱབ་བྱེད་འགལ་
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བ་དམྱིགས་པས་འགྲུབ་ན། འོ་ན་འཛིན་པ་དང་འབྲེལ་པ་ལ་མྱི་སླུ་བའྱི་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པའྱི་རྒྱུ ་མཚན་གྱིས་ཁྱབ་པ་ྱིད་
མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་ན་སྱིའྱི་གཞག་པ་དེའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ་འགལ་ལོ། །དེས་སྟེ་དེས་མ་གྲུབ་ན་ཁྱབ་བྱེད་འགལ་བ་དམྱིགས་
པ་ྱིད་མེད་དེ། ཁྱབ་པ་ྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་འདྱི་ནྱི་བདག་ཅག་དཔོད་པས་ཁྱབ་པ་རོགས་པར་བྱེད་པའྱི་ཚུལ་ཁས་
མ་བངས་ཀང་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཡུལ་ྱིད་དུ་འདོད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ངེད་ཀྱི་ལྟར་ན་དཔོད་པས་འདུ་བྱེད་བརག་པའྱི་མངོན་
སུམ་དང་རེས་དཔག་གྱིས་ངེས་སམ། དཔོད་པ་ྱིད་ཀྱིས་ངེས་ཀང་གཞུང་འདྱི་མྱི་འགལ་ཏེ། གཞན་གྱི་ཁས་བངས་པ་ལ་
བལྟོས་ནས་བརོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལུས་ྱིད་ནྱི་བོ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་གྲུབ་ཀང་བོའ་ིརྣམ་པར་བརགས་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་
བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི། བོ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ལུས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ཏེ། ལུས་རྱིག་པའྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་བོ་ལ་
ཡོད་པའྱི་ལྟར་རུང་གྱི་ཁྱད་པར་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའམ། ཡང་ན་ལུས་ནྱི་བོའ་ིརང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ཏེ། བོ་ལ་
ཡོད་པའྱི་རྣམ་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་བདག་ྱིད་དུ་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཁྱབ་བྱེད་མྱི་དམྱིགས་པའམ། རང་བཞྱིན་མྱི་
དམྱིགས་པའོ། །འདྱི་ནྱི་མ་ངེས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལུས་འཛིན་པའྱི་མངོན་སུམ་གྱིས། དེའྱི་བདག་ྱིད་མྱི་རག་པ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན་དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ལྟར་རུང་གྱི་ཁྱད་པར་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཁྱད་པར་བརོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པར་རག་པའྱི་སྒྲ་སར་བ འྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །འདྱིར་མྱི་རག་པ་ལ་ཡོད་པའྱི་ལྟར་རུང་གྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ། དེ་ལས་མ་རོགས་པའྱི་ལྟར་རུང་
བའྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་མྱི་རག་པ་ལ་མེད་པས་མ་ངེས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་བོ་ལ་ཡོད་པའྱི་ལྟར་རུང་གྱི་ཁྱད་པར་ཡང་ལུས་ཀྱི་རྣམ་
པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ ་བོའ་ིརྣམ་པའྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་དགའ་བ་དང་། གདུང་བ་དང་། འདོད་པ་དང་། 
སྡང་བ་ལ་སོགས་པ་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པ་ལས་གཞན་ཡྱིན་པར་མངོན་སུམ་གྱིས་ཚོར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་ཐག་རྱིང་པ་ནས་ཤྱིང་
མངོན་སུམ་གྱིས་རོགས་ཀང་ཤ་པ་ལ་ཡོད་པའྱི་རྣམ་པའྱི་ཁྱད་པར་མ་རོགས་པས་མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཤྱིང་
དང་ཤ་པའྱི་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི་ཆ་ཤས་ཚོགས་པ་ཡྱིན་གྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རེ་རེའམ། ཆ་ཤས་ཅུང་ཟད་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་
ཐག་རྱིང་པོ་ནས་ཤྱིང་གྱི་ཐ་སྙད་བྱ་བའྱི་དབྱྱིབས་ཀྱི་ཆ་སྣང་ཡང་། ཤ་པའྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་དབྱྱིབས་ནྱི་མྱི་སྣང་སྟེ། ཤྱིང་གྱི་
དབྱྱིབས་སུ་བརོད་པ་དེ་ྱིད་མྱི་སྣང་བའྱི་ཆ་གཞན་ལྡན་པའྱི་ཤ་པའྱི་དབྱྱིབས་སུ་བརོད་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་དོན་གཞན་མྱི་
སྣང་བ་ཡྱིན་པས་མྱི་འགལ་ལོ། །སྣང་བའྱི་ཆ་དང་ཐ་མྱི་དད་པའྱི་ཤ་པའྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་སྣང་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས་ཅྱི་ལྟར་
མ་ངེས། འོན་ཀང་སྣང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཙམ་གྱིས་ཤ་པའྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཚང་བ་མ་ཡྱིན་པས་ཐ་སྙད་ཀྱི་རྒྱུ་ མཚན་གཞན་
མྱི་སྣང་བར་ཟད་དོ། །འོ་ན་དངོས་སུ་ཐུན་མོང་གྱི་མ་ངེས་པ་མ་ཡྱིན་མོད། དེའྱི་སྣང་བའྱི་ཁྱད་པར་མྱི་སྣང་ཡང་སྣང་བའྱི་བདག་
ྱིད་ཡྱིན་པ་ཅྱི་འགལ་ཞེ་ན། ས་ཕྱོགས་སུ་བུམ་པ་འགོག་པ་ན་ས་ཕྱོགས་སྣང་བའྱི་ཤེས་པ་ལ་བུམ་པ་མ་དམྱིགས་ཀང་ཡོད་པ་
ཅྱི་འགལ་ཞེས་ཟེར་ན། ལན་ཅྱི་ཡོད། རང་བཞྱིན་ཁྱད་པར་མེད་པ་གྱིས་ལས་གཅྱིག་སྣང་བ་ན་གཞན་མྱི་སྣང་བ་ནྱི་འགལ་
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བས་སོ་ཞེ་ན། ཐ་དད་པ་ལྟར་རུང་བ་གྱིས་ལས་གཅྱིག་སྣང་བ་ན་གཞན་མྱི་སྣང་བ་འགལ་ན། ཐ་མྱི་དད་པའྱི་རྣམ་པ་ལྟར་རུང་
གྱིས་གཅྱིག་སྣང་བ་ན་གཞན་མྱི་སྣང་བ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་འགལ་བར་གསལ་བས་ལྡོག་པ་ངེས་སོ། །དགག་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་བཞྱི་
དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པ་ེས་པ་མ་ཡྱིན་པས་བོ་ཆོས་ཅན་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པ་ནྱི་སོན་མ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་
དགག་པ་བྱེད་པ་ཡང་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཡང་། ལྟར་རུང་བའྱི་གཞྱི་ལས་གཞན་ལྟར་མྱི་རུང་བའྱི་གཞྱི་ལ་དགག་པ་བྱེད་
པའོ། །དེས་ན་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་ཞེས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཁྱད་པར་དོན་མེ ད་པས་
སོ། །ལྟར་མྱི་རུང་བའྱི་གཞྱི་ལ་དགག་པ་བྱེད་པ་ཡང་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། དངོས་པོ་འཛིན་པའྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་དངོས་པོ་
གཞན་རྣམ་པར་བཅད་པས་དགག་པ་བྱེད་པ་དང་། དངོས་པོ་མེད་པ་ྱིད་རང་དབང་དུ་འཛིན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་མྱི་སྱིད་དེ། 
ལྟར་མྱི་རུང་བའྱི་གཞྱི་ལ་མངོན་སུམ་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འཇུག་ན ་གཞྱི་ལྟར་མྱི་རུང་བར་ཐལ་བས་སོ། །དེས་ན་གྱིས་
པ་འདོད་དགོས་སོ། །དེའང་མྱི་འཐད་པ་ནྱི་དོན་གྱི་ནུས་པ་ལ་ལྟོས་པས་མེད་པ་དེའྱི་ཡུལ་དུ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་
བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །འོ་ན་བསྐལ་པའྱི་དོན་ལ་མངོན་སུམ་མྱི་འཇུག་པས་དངོས་པོ་མེད་པར་རོགས་སོ་སྙམ་ན། དེ་མེད་པ་
ཡང་ཡྱིན་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །འདྱིར་ས་ཕྱོགས་ལ་འཇུག་པའྱི་མངོན་སུམ་ྱིད་བུམ་པ་ལས་མེད་པར་རོགས་སོ་
ཞེས་རོག་པ་ལ། ལན་དུ་དེ་མེད་པ་ཡང་ཡྱིན་ལ་ཞེས་བྱ་བ་མྱི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན་ཤེས་པ་མེད་པ་ཡང་མངོན་སུམ་གྱིས་མྱི་
རོགས་པར་ཐལ་ཏེ། རྣམ་པ་གཅྱིག་ཏུ་ངེས་པའྱི་ཤེས་པ་རྱིག་པ་དེ་ཤེས་པ་གཞན་ལས་ལོག་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ལ་བལྟོ ས་ཏེ་མངོན་
སུམ་མེད་པ་ཡྱིན་པས་དེས་རོགས་པ་འགལ་བར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་འདྱི་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་དགག་པ་བྱེད་པ་
ཡང་སྟེ། དགག་པ་དངོས་སུ་རོགས་པའྱི་སོ་ནས། གཞལ་བྱ་ེ་བར་འཇོག་པ་ཡང་མངོན་སུམ་གྱིས་ནྱི་བྱ་བར་འོས་པ་མ་
ཡྱིན་ཏེ་ཞེས་འཆད་དོ། །དེའྱི་བསམ་པ་ནྱི་རང་གྱིས་དགག་པ་དངོས་སུ་རོགས་པའྱི་སོ་ནས། གཞལ་བྱ་དངོས་པོའམ་དངོས་
པོ་མེད་པ་ནྱི་རེས་སུ་དཔག་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། མངོན་སུམ་ནྱི་རང་ྱིད་དགག་པ་མྱི་འཛིན་པ་དང་། དེས་བསེད་པའྱི་ངེས་ཤེས་
ཀང་རང་གྱིས་དགག་པ་རོགས་ཀང་གཞལ་བྱ་འཇོག་པའྱི་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པས་སོ། །གལ་ཏེ་མངོན་སུམ་གྱི་དགག་པ་རོགས་
ན་དགག་པའྱི་དོན་ནྱི་དངོས་མེད་ཡྱིན་པས་ཕན་འདོགས་པ་མེད་པ་དེ་ཇྱི་ལྟར་མ་འཁྲུལ་པའྱི་ཡུལ་ཡྱིན། དོན་འདྱི་ྱིད་ལ་
བསམས་ནས་དགག་པ་གང་ཇྱི་སྙེད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ནྱི་མྱི་དམྱིགས་པ་ལས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཀང་བཤད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྱི་
ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། རང་ྱིད་དགག་པ་རོགས་པར་བྱེད་པས་ཅྱི་བྱ་སྟེ། འབྲས་བུ་ངེས་ཤེས་ཀྱིས་དགག་པ་ལ་མངོ ན་སུམ་ཚད་མར་
འཐད་པས་སོ། །རང་ྱིད་དགག་པ་རྣམ་པ་དང་མ་འབྲེལ་པས་ནྱི། ཕ་རོལ་ལ་ཆད་པ་མེད་དེ། ཚད་མ་གཞན་མེད་ཀང་མེད་པ་
ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྣམ་པ་གཅྱིག་ཏུ་དགག་པའྱི་དོན་སྒྲོ་བཏགས་ནས། མངོན་སུམ་གྱིས་དངོས་པོ་
གཞན་མ་གྲུབ་པར་ངེས་ན་འགལ་བ་ཅྱི་ཡོད། དེ་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་སྒྲོ ་འདོགས་ཀྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པ་ལ་མྱི་གནོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དོན་
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གྱི་ནུས་པ་ལས་སེས་པ་ལ་རག་ཏུ་དོན་ཁོ་ན་སྣང་བ་མ་ངེས་ཏེ། ཟ་བའྱི་ནུས་པ་ལས་སེས་པ་ལ་གྱིས་ཀྱི་རྣམ་པ་སྣང་བའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །མཐོན་པ་དེ་དོན་ཡྱིན་ནམ་ཤེས་པ་ཡྱིན། དོན་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། དོན་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར། ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མངོན་སུམ་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་འཆད་པ་ནྱི། 
གལ་ཏེ་མཐོང་བ་དོན་གྱི་ཆོས་ཡྱིན་ལ་དེ་མྱི་སླུ་བའྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་བྱེད་ན་དེའྱི་ཚེ་དོན་ཡོད་པ་ྱིད་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་
ཏེ། མཐོང་བ་གཏན་ཚིགས་སུ་བངས་ན་མཐོང་བའྱི་ཡོད་པ་ྱིད་དེར་བངས་པ་ཡྱིན་ལ་མཐོང ་བའྱི་ཡོད་པ་ཡང་དོན་གྱི་ཡོད་པ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་མཐོང་བའྱི་དོན་ནྱི་ཡོད་པས་ཐོབ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱས་པ་ན་ཐོབ་བྱ་ལོག་ན་ཡོད་པ་ལྡོག་
པས་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཐོབ་བྱ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡོད་པ་ལ་ལོག་ཏུ་མ་གྱུར་པས་ཁྱབ་པ་ན་ཐམས་ཅད་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་སོ། །དེ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། གཞལ་བྱ་དང་འབྲེལ་པ་མྱི་སླུ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་ཁས་ལེན་
པ་ལ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་ཐལ་ལོ། །དེར་ཡང་འབྲེལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་གཞལ་བྱའྱི་ཆོས་སམ། ཚད་མའྱི་ཆོས་གྱི་ག་ལྟར་ཡང་འབྲེལ་
པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བངས་པ་ན། དེའྱི་ཡོད་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བཟུང་བ་ཡྱིན་ལ། འབྲེལ་པའྱི་ཡོད ་པ་ཡང་འབྲེལ་པ་ཅན་གྱི་ཡོད་པ་
ལས་ཐ་མྱི་དད་པས་ཤེས་པ་དང་ཤེས་བྱའྱི་ཡོད་པ་ྱིད་རགས་སུ་བསྟན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡོད་པ་ལ་མྱི་སླུ་བས་ཁྱབ་
པས་མྱི་སླུ་བ་མེད་པ་རྣམས་ཡོད་པ་ྱིད་ལྡོག་གོ །དེ་ལྟ་ན་དོན་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་བྱ་བའམ། བྱེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཐམས་
ཅད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་མཚུངས་སོ། །དེས་ན་འདྱི་ནྱི་གཞུང་ལ་ཇྱི་སྣང་བ་བཞྱིན་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། ས་
བར་ཟད་དོ། །ཕྱྱིའྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཡང་ན་དང་པོ་དགོས་པ་གྱིས་བཤད་ནས། འདྱིའྱི་དབྱེ་བ་སྟོན་པའོ། །དེའང་
གྱིས་ཏེ་མདོར་བསྟན་པ་དང་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ཡང་ཅེས་བྱ་བའོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་གྱིས་མང་བ་དགག ་པ་
མདོར་བསྟན་ལ། འདྱི་དག་གྱིས་དོན་ཡོངས་སུ་བཅད་ནས་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཚིག་གྱིས་ཉུང་བ་དགག་པ་མདོར་བསྟན་ཏོ། །རྒྱས་
པར་བཤད་པ་ཡང་སྒྲུབ་བྱེད་དགོད་པ་དང་། གནོད་པ་སྤང་བ་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། གསུམ་གྱིས་མང་བ་དགག་པ་བཤད་ལ། 
ཁས་བངས་པ་དང་དངོས་པོའ་ིཚད་མ་གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་ཉུང་བ་དགག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡྱི ན་ནོ། །མངོན་སུམ་གྱི་ཐུན་མོང་
གྱི་མཚན་ྱིད་སྟོན་པ་ནྱི། དེ་ལ་མངོན་སུམ་རོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །འདྱི་ཡང་རྣམ་པ་བཞྱིས་གཏན་
ལ་དབབ་སྟེ། མཚོན་བྱ་དང་མཚན་ྱིད་བསྒྲུབ་པ་དང་རེས་སུ་བརོད་པའྱི་ཚུལ་དང་། མཚན་ྱིད་ེ་བར་བཟུང་བའྱི་དགོས་པ་
དང་། མཚན་ྱིད་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་། མཚན་ྱིད་ཀྱི་དོན་ལ་གཞན་གྱི་ལོག་པར་རོགས་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། སོབ་དཔོན་ཆོས་
མཆོག་ན་རེ། མངོན་སུམ་ཞེས་བྱ་བའྱི་མཚོན་བྱ་ནྱི་རེས་སུ་བརོད་པ་ཙམ་ཡྱིན་ཏེ། རོག་པ་དང་བྲལ་བ་དང་མ་འཁྲུལ་བར་མ་
གྲུབ་པ་དེ། སྒྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་གྲུབ་ཟྱིན་པ་ྱིད་ཡང་བཟས་ཏེ་བརོད་པ་ནྱི་རེས་སུ་བརོད་ པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མཚན་ྱིད་ནྱི་སྒྲུབ་
པ་ཡྱིན་ཏེ་རེས་སུ་བརོད་པར་བྱ་བའྱི་དོན་དང་འབྲེལ་པར་མ་གྲུབ་པ་ནྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྱི་ལ་སོབ་



44   རྔོག་ལྔོ་ཙཱ་བ་བྔོ་ལྡན་ཤེས་རབ། 

དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤྱི་ལ་ན་རེ། དེ་ལྟ་ན་ནྱི་སྒྲུབ་པ་དང་རེས་སུ་བརོད་པ་མྱི་འཐད་དེ། མཚོན་བྱ་དང་མཚན་ྱིད་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་
གྲུབ་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འཇྱིག་རེན་ན་མཚན་ྱིད་ནྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་གགས་ལ་མཚོན་བྱ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱར་གགས་ཏེ། གང་གཡོ་
བ་དེ་ནྱི་མ་ངན་འཚང་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་མ་ངན་འཚང་མ་གྲུབ་པ་དེ་གཡོ་བར་རབ་ཏུ་གྲུབ་པས་སྒྲུབ་པར་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་
ཞེས་ཟེར་བའྱི་སོན་དུ་ཡང་མྱི་འགྱུར་ཏེ། འདྱིར་ནྱི་མཚན་ྱིད་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་གནས་སྐབས་ཡྱིན་པས་སོ། །གནས་
སྐབས་ནྱི་གྱིས་ཏེ། གཏན་ལ་འབེབས་པ་དང་དེས་ཐ་སྙད་དུ་བྱེད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་དཔེར་ན་ཀུན་ཏུ་རྒྱུའྱི་མཚན་ྱིད་གང་
ཡྱིན་མྱི་ཤེས་པ་ལ། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་འདྱིའྱི་རགས་ནྱི་གཙུག་ཕུད་དོ། །ཞེས་མཚོན་བྱ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་རེས་སུ་བརོད་ནས་གཙུག་ཕུད་
སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཡུལ་གཞན་དུ་སོང་ནས་འདྱི་གང་ཡྱིན་ཞེས་རོག་པ་ན། གཙུག་ཕུད་ཡོད་པས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ཡྱིན་
ནོ་ཞེས་གཙུག་ཕུད་རེས་སུ་བརོད་ནས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་འདྱིར་མཚན་ྱིད་གཏན་ལ་འབེབས་པས་མཚོན་
བྱ་གྲུབ་པ་མྱི་འགལ་ལོ་ཞེས་ལན་འདེབས་སོ། །སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤྱི་ལ་སོགས་པ་ན་རེ ་ནྱི། མངོན་སུམ་ཞེས་བྱ་བའྱི་
མཚོན་བྱ་ནྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ་མཚན་ྱིད་ནྱི་རེས་སུ་བརོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། མངོན་སུམ་ཞེས་བྱ་བ་མ་གྲུབ་ན་དེ་རོག་པ་དང་བྲལ་
ཞྱིང་མ་འཁྲུལ་པའོ། །ཞེས་རང་གྱི་ལུགས་ེ་བར་བརོད་དོ། །འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་སུན་འབྱྱིན་པ་ནྱི། དེ་ལྟ་ན་འཇྱིག་
རེན་པ་དང་འགལ་བ་དང་། རྱིགས་པ་དང་འགལ་བ་གྱིས་སོ། །དང་པོ་ནྱི་འཇྱིག་རེན་ན་མཚན་ྱིད་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ན་དེ་
བསྒྲུབ་པར་གགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ལ་གཙུག་ཕུད་བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཅྱི་མཚན་ྱིད་དེ་གཞྱི་ལ་གྲུབ་བམ་འོན་ཏེ་
གཞྱི་མེད་པར་ཐ་མ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ་ཆོས་ཙམ་ཚད་མས་མྱི་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དང་པོ་ལྟར་ན་གཞྱི ་ཡང་སྔར་མཚན་ྱིད་དང་
དུས་མམ་པར་གྲུབ་པས་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་ཏུ་ཅྱི་ཡོད་ཅེས་བརོད་དོ། །སུན་འབྱྱིན་པ་འདྱི་ཡང་ཡང་དག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། 
ཀུན་ཏུ་རྒྱུའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་གཙུག་ཕུད་མ་ཡྱིན་པས་དེ་མ་གྲུབ་ཀང་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ྱིད་དུ་བྱེད་པའྱི་ཆོས་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུར་གྲུབ་
མོད། མཚན་ྱིད་མེད་པར་མཚོན་བྱ་གྲུབ་པ་གང་དུ་མཐོང་། སེས་བུ་ཙམ་ལ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུའྱི་མཚན་ྱིད་སྒྲུབ་པ་ནྱི་མཚོན་བྱ་ལ་
མཚན་ྱིད་བསྒྲུབ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་གཞྱི་མེད་པར་མཚན་ྱིད་མྱི་འགྲུབ་པས་མཚན་ྱིད་གྲུབ་པ་མཚོན་བྱ་གྲུབ་
པ་ལ་ལྟོས་ན་ཐ་སྙད་དུ་བྱེད་ཚེ་ཡང་མཚོན་བྱ་མ་གྲུབ་པར་མཚན་ྱིད་མྱི་འགྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། ། གཞན་ཡང་མཚོན་བྱ་མངོན་
སུམ་ྱིད་ནྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་རེན་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། འོན་ཀང་མཚོན་བྱ་ྱིད་མཚན་ྱིད་ལ་བརེན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མཚོན་བྱ་དང་
མཚན་གཞྱི་ཡང་ཐ་དད་དེ། དུ་བ་དང་གཏན་ཚིགས་ྱིད་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤྱི་ལས་བརོད་པའྱི་སུན་
འབྱྱིན་པ་ཡང་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ལ་མེད་ལ། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་སུན་འབྱྱིན་པ་ཡང་སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤྱི་ལ་མེད་
མོད་ཀྱི། གྱི་ག་ཐུན་མོང་དུ་ེས་པ་གཞན་ཡོད་དོ། །འདྱི་ལྟར་གལ་ཏེ་མཚོན་བྱ་མངོན་སུམ་དང་། མཚན་ྱིད་རོག་བྲལ་མ་
འཁྲུལ་པ་དག་ལ་གྲུབ་པ་དང་མ་གྲུབ་པའྱི་དོན་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་ན། སྒྲུབ་པ་དང་རེས་སུ་བརོད་པའྱི་དོན་མྱི་ འཐད་
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དོ། །འོན་ཏེ་ཡོད་ན་ཡང་མཚན་ྱིད་དང་མཚོན་བྱ་མྱི་འཐད་དེ། བྱས་པ་དང་མྱི་རག་པ་དག་ཀང་དེ་ལྟར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །ཡང་འཆོལ་པར་ཐལ་ཏེ། མངོན་སུམ་གྱིས་ཀང་རོག་བྲལ་མཚོན་པར་ཐལ་ལོ། །ཡང་ན་ཐུག་པ་མེད་དེ་རོག་བྲལ་ལ་
མཚོན་བྱེད་ཡང་དང་དེ་ལ་ཡང་གཞན་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་འདྱི་དག་ལ་སྒྲའྱི་སོད་ཡུལ་ཙམ་ལས་དོན་ྱིད་དུ་གྲུབ་པ་
དང་མ་གྲུབ་པ་མེད་པས། མངོན་སུམ་གྲུབ་ལ་མཚོན་བྱེད་མ་གྲུབ་པ་དང་། མཚོན་བྱེད་གྲུབ་ལ་མངོན་སུམ་མ་གྲུབ་པའྱི་
ཕྱོགས་གྱི་ག་སུན་ཕྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་འདྱི་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། མྱིང་དང་མྱིང་ཅན་འབྲེལ་པར་བྱེད་པ་ཙམ་སྟེ། མངོན་སུམ་
ཞེས་བྱ་བའྱི་མྱིང་གྱིས་དོན་ནྱི་རོག་པ་དང་བྲལ་ཞྱིང་མ་འཁྲུལ་པའོ་ཞེས་སོ། །འདྱིར་རོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་པ་དང་། མངོན་སུམ་
རྣམ་གངས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི། འོན་ཀང་དོན་ལ་མངོན་དུ་བྱེད་པའྱི་ཆོས་བྱེད་པ་དང་བཅས་པ་ནྱི་བརགས་པ་ཡྱིན་ལ་དེའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ཡང་རོག་པ་དང་བྲལ་བ་དང་མ་འཁྲུལ་པའྱི་ཤེས་པ་ཡྱིན་པས་དེ་ཁོ་ནར་དཔ ད་ན་དོན་མངོན་དུ་བྱེད་པར་བརག་པར་
བྱ་བ་ནྱི་རོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་གྱི། རང་དབང་དུ་གྱུར་པའྱི་བྱེད་བཅས་མེད་པར་བསྟན་པའྱི་ཆེད་དུ་ཆོས་ཐ་དད་ཀང་
གཅྱིག་ཏུ་ེ་བར་བཏགས་ནས་མྱིང་དང་མྱིང་ཅན་འབྲེལ་པ་ཞེས་བྱ་བར་བསྙད་པར་མྱི་འགལ་ལོ། །འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་ཆོས་
མཆོག་སུན་འབྱྱིན་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་ན་སྐབས་སུ་མ་བབ་པ་དང་། དགོས་པ་མེད་པ་དང་། མྱིང་གྱི་དོན་མ་ཡྱིན་པ་གསུམ་
མོ། །དང་པོ་ནྱི་ལོག་པར་རོགས་པ་བཞྱི་སེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་མྱིང་དང་མྱིང་ཅན་གྱི་འབྲེལ་པ་ཅྱི་ཞྱིག་འབྲེལ། གྱིས་པ་ནྱི་མྱིང་
གཞན་བྱས་ཀང་དོན་ལ་ལོག་པར་རོགས་པ་བཀག་པའྱི་དགོས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི་མྱིང་གྱི་ཡུལ་ལ་ལོ ག་
རོགས་བསལ་བ་ཡོད་ཀང་འདྱིར་མངོན་སུམ་གྱི་མྱིང་གྱི་དོན་ནྱི་རོག་བྲལ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དོན་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ྱིད་དང་། དབང་
པོ་ལ་བརེན་པ་ྱིད་དང་། གསལ་བར་སྣང་བ་ྱིད་ཡྱིན་པས་སོ་ཞེས་སོ། །དང་པོ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། མྱིང་དང་མྱིང་ཅན་གྱི་འབྲེལ་
པ་འདྱི་འདྲ་བ་ནྱི་མཚན་ྱིད་ལ་ལོག་པར་རོགས་པ་སེལ་བས་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ཡང་མྱི་བདེན་ཏེ། དོན་
ལ་ལོག་རོགས་མྱི་སེལ་བས་དོན་མེད་ན། ཐ་སྙད་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་མཐའ་དག་དོན་མེད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་
པ་ཡང་མྱི་བདེན། དོན་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ྱིད་ནྱི་བྱ་བ་དང་བྱེད་པ་མེད་པས་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར། རོག་པ་དང་བྲལ་ཞྱིང་མ་འཁྲུལ་
པ་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་བརགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེས་ན་དེ་བརོད་པ་ནྱི་དེ་ལ་བཏགས་པར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དབང་པོ་ལ་བརེན་
པ་དང་གསལ་བ་སྣང་བ་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱི་དོན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཟ་བ་གྱིས་སུ་སྣང་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་
གྲུབ་པར་ཐལ་བས་སོ། །དེས་ན་སོབ་དཔོན་རབ་ཏུ་ཞྱི་བ་བཟང་པོས་མྱིང་དང་མྱིང་ཅན་འབྲེལ་པ་ཙམ་བྱེད་པར་བཤད་པ་ནྱི་
རྱིགས་པར་མཐོང་ངོ་། །མཚན་ྱིད་ེ་བར་བཟུང་བའྱི་དགོས་པ་ནྱི། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ལྟར་ན་ལོག་པར་རོགས་པ་
བསལ་བ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་རྱིགས་མྱི་མཐུན་གཅད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དོན་མེད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱིར་མངོན་སུམ་མ་ཡྱིན་
པ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། ཡང་དག་པའྱི་ཤེས་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། ཡྱིན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་མྱི་སླུ་བས་བཅད་ཟྱིན་པས་དོན་
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མེད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི་རེས་སུ་དཔག་པ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་ཟད་དོ། །དེས་ན་མ་འཁྲུལ་པ་རྱིགས་མྱི་མཐུན་པ་གཅོད་པའྱི་དོན་ཡྱིན་
ན་རེས་སུ་དཔག་པ་གཅད་པའྱི་དོན་དུ་འགྱུར་ན། དེ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། དེ་དང་ལྷན་ཅྱིག་པ་རོག་པ་དང་བྲ ལ་བས་གཅད་པར་གྲུབ་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་རོག་པ་དང་བྲལ་བ་ཡང་རྱིགས་མྱི་མཐུན་པའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་ན། རེས་དཔག་བཅས་པ་དེའྱི་དགོས་
པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་མྱི་རྱིགས་ཏེ། དེ་ནྱི་རང་གྱི་སྣང་བ་དོན་མེད་པ་ལ་དོན་དུ་འཁྲུལ་པས་མ་འཁྲུལ་པ་གཅད་པ་གྲུབ་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་རོག་དང་བྲལ་བ་སོས་པས་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་མངོན་སུམ་ཐམས་ཅད་ངེས་པའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པས་མ་འཁྲུལ་
དང་རྣམ་པར་རོག་པར་འདོད་པ་བསལ་ལ། མ་འཁྲུལ་པ་སོས་པས་ལོན་ཤྱིང་འགོ་བར་སྣང་བ་ནྱི་འཁྲུལ་ཀང་མྱི་སླུ་བའྱི་གཅད་
བྱ་མ་ཡྱིན་ཏེ། མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་རོག་པ་དང་། གཞན་དག་དེ་མྱི་སླུ་བས་བཅད་ཀང་རྣམ་པར་རོ ག་པ་ཡྱིན་
པས་རོག་མེད་ལ་འཁྲུལ་པ་མྱི་སྱིད་དོ་ཞེས་དོགས་པ་བཀག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སོ། །བདག་ཅག་ནྱི་མཚན་ྱིད་ེ་བར་བཟུང་
བས་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བ་གྱིས་གཅོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྣམ་པར་རོག་པ་ཅན་མཐའ་དག་དང་རོག་མེད་འཁྲུལ་པ་མཐའ་དག་
གོ །རྣམ་པར་རོག་པ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནྱི་གྱི་གའྱི་གཅད་བྱ་ཡྱིན་ནོ། །ཁྱད་པར་གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་སྱི་ྱིད་གྲུབ་པ་ལ་མྱི་
ལྟོས་པར་རང་གྱི་གཅད་བྱ་སེལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། སྱི་དེ་ྱིད་མཐོང་བ་དང་མ་མཐོང་བའྱི་ཁྱད་པར་ལ་ཁྱད་པར་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་
མཚོན་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡང་མ་འཁྲུལ་པའྱི་དོན་གཟུང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་ན། གྱིས་དོན་མེད་དེ་དེ་
གཅྱིག་པུས་མངོན་སུམ་མ་ཡྱིན་པ་ཀུན་གཅོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོན་ཏེ་མྱི་སླུ་བ་ཡྱིན་ན་ཁྱད་པར་གྱི་མཚན་ྱིད་མ་གྲུབ་པར་
འགྱུར་ཏེ། ཁྱད་པར་གྱིས་ནྱི་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་སོ་སོར་ངེས་པའྱི་གཞྱི་ལ་མཚོན་པ་དེ་ཡང་མྱི་སླུ་བ་ྱིད་ཡྱིན་པས་སོ་ཞེ་ན། མ་
འཁྲུལ་པའྱི་དོན་ནྱི་དེ་གྱི་ག་མ་ཡྱིན་ཏེ། མྱི་སླུ་བ་མེད་པའྱི་བཅད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་དང་། སྒྲོ་འདོགས་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྣང་ལ་མ་
ངེས་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཡུལ་བདེན་པར་ཡོད་པ་ཙམ་མོ། །མཚན་ྱིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ། རོག་པ་
དང་བྲལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་འཇྱིག་རེན་ན་གགས་པའྱི་རོག་པས་སྟོང་པ་སྟེ་མྱི་མཐུན་པ་མེད་དོ། །མ་འཁྲུལ་པའྱི་ངོ་བོ་ནྱི། སོ བ་
དཔོན་ཆོས་མཆོག་ལྟར་ན། གཟུང་བའྱི་དོན་ལ་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པའོ། །འདྱིར་ཐོབ་པར་བྱ་བའྱི་དོན་ལ་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་ཙམ་
ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། འཁྲུལ་པ་ནྱི་ལོག་པར་སྣང་བའོ་ཞེས་བཤད་པས་དེ་མེད་པ་མ་འཁྲུལ་པར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་རྣམ་
རོག་དངོས་མྱི་སྣང་ཕྱྱིར་ཞེས་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བར་བཤད་པའྱི ་ཕྱྱིར་ཏེ། གཟུང་ཡུལ་འཁྲུལ་པ་མངོན་སུམ་ཡྱིན་ན་ནྱི། 
དངོས་པོ་མྱི་སྣང་བས་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བ་མྱི་འཐད་དོ། །དེས་ན་དངོས་པོ་མྱི་སྣང་བ་ལས་བཟོག་པས་བཟུང་ཡུལ་མ་
འཁྲུལ་པར་གྲུབ་བོ། །རེས་དཔག་གཟུང་བའྱི་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པར་བཤད་པ་ན། མངོན་སུམ་དེ་ལས་བཟོག་པར་བཞེད་ན། 
བཟུང་བ་ལ་མ་འཁྲུལ་པ་གྲུབ་བོ། །དེས་སྟེ་མྱི་བཞེད་ན་རེས་དཔག་དམྱིགས་ཀྱིས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་ཅྱི་ཡོད། གཞན་ཡང་ཡང་
དག་པའྱི་ཤེས་པ་མྱི་སླུ་བར་གྲུབ་བཞྱིན་དུ་ཡང་འདྱིར་མ་འཁྲུལ་པས་མྱི་སླུ་བ་དེ་ྱིད་བརོད་ན། མྱི་སླུ་བ་ནྱི་རོག་པ་དང་བྲལ་
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ཞྱིང་མྱི་སླུ་བའོ་ཞེས་བརོད་པ་མ་འབྲེལ་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་བཟུང་བའྱི་དོན་ལ་མ་འཁྲུལ་པ་ྱིད་མཚན་ྱིད་དུ་འདོད་
པར་བྱའོ་ཞེས་སོ། །འདྱི་ནྱི་མྱི་བདེན་ཏེ། ལོག་པར་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བས་འཁྲུལ་པའྱི་སྒྲའྱི་བརོད་བྱ་ཀུན་གྱི་མཚན་ྱིད་བཤད་
པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། བཟུང་བའྱི་ཡུལ་འཁྲུལ་པ་ཙམ་གྱི་མཚན་ྱིད་སྟོན་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན། འཁྲུལ་དང་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་
པ་དང་། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་ཡང་འཁྲུལ་པའྱི་དོན་ལོག་པར་སྣང་བ་ཙམ་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་
དེར་འདུས་པས་ལོགས་སུ་བརོད་པ་མྱི་འཐད་དོ། །གཞན་ཡང་རྣམ་རོག་དངོས་མྱི་སྣང་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བས་དངོས་པོ་མྱི་སྣང་བ་
མངོན་སུམ་ལྟར་དུ་བརོད་པ་ན། མངོན་སུམ་དེ་ལས་བཟོག་པར་གྲུབ་མོད། གཟུང་ཡུལ་མ་འ ཁྲུལ་པ་ཇྱི་ལྟར་གྲུབ། དངོས་པོ་
མྱི་སྣང་བའྱི་དོན་ནྱི་གཟུང་བའྱི་དོན་ལ་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་པས་སོ་ཞེ་ན། ེ་བར་བསད་པ་ཡང་དངོས་པོ་མྱི་སྣང་བར་འདུས་པས་
ལོགས་སུ་ཅྱི་སྟེ་སྟོན། དངོས་པོ་མྱི་སྣང་བའྱི་ཁྱད་པར་སླུ་བ་ནྱི་ལོགས་སུ་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་སོ་ཞེ་ན། རྣམ་རོག་སླུ་བ་ཡང་
ལོགས་སུ་སྟོན་པར་ཐལ་ལོ། །དེས་ན་སོབ་དཔོན་གྱི་གཞུང་དང་མྱི་མཐུན་ནོ། །འཐད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། གལ་ཏེ་རོག་མེད་
འཁྲུལ་པ་ལ་དངོས་པོ་མྱི་སྣང་ན། དངོས་པོར་ཞེན་པ་ཡོད་དམ་མེད། དང་པོ་ལྟར་ན་རོག་པར་ཐལ་ལོ། །མེད་ན་ཡང་དངོས་
པོར་མྱི་འཛིན་པར་ཐལ་ཏེ། སྣང་བ་དང་ཞེན་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་འཛིན་པའྱི་བྱེད་པ་ནྱི་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱི ར་རོ། །དེས་ན་
དངོས་པོ་མེད་ཀང་དེ་སྣང་བས་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་ཏེ། སེར་པོ་དང་ཟ་བ་གྱིས་མེད་ཀང་སྣང་བའྱི་བོ་བཞྱིན་ནོ། །དེས་ན་འཁྲུལ་པ་
ལ་དངོས་པོ་མྱི་སྣང་ན་ལུང་དང་འཐད་པས་གནོད་དོ། །གཞན་ཡང་། རེས་དཔག་གཅྱིག་པུ་དམྱིགས་ཀྱིས་འཛིན་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་
རེས་དཔག་གཟུང་བ་ལ་འཁྲུལ་པར་ངེས་པ་ཡྱིན་ཏེ ། མངོན་སུམ་ནྱི་དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ནོ། །མྱི་སླུ་བ་ནྱི་མ་འཁྲུལ་པའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་
མོད་ཀྱི། ཁས་བངས་ཀང་ཇྱི་སྐད་བརོད་པའྱི་ེས་པ་ནྱི་མེད་དེ། དང་པོ་སྱིར་གྲུབ་ཀང་མངོན་སུམ་གྱི་མཚོན་བྱེད་དུ་མ་གྲུབ་
པས་ཡང་སོས་པ་དོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དོན་གྱིས་ཡོད་པ་ཙམ་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ན། གཞལ་བྱ་དང་ཡོ ད་པ་ལ་སོགས་པ་
ཡང་དེར་ཐལ་ལོ། །ཡང་ན་མངོན་སུམ་ྱིད་ལ་མྱི་སླུ་བ་ཡོད་པར་དོན་གྱིས་ཡོད་པར་གྲུབ་པས་མཚན་ྱིད་གསུམ་པར་ཐལ་
ལོ། །རེས་སུ་དཔག་པ་ལ་ཡང་རགས་ཀྱིས་བསེད་པ་དང་། བསྒྲུབ་བྱ་ལ་དམྱིགས་པ་ལས་མྱི་སླུ་བ་མཚན་ྱིད་གསུམ་པར་
ཐལ་ལོ། །དེ་ལྟར་འདོད་ན་མཚན་ྱིད་རྣམ་གཅོད་ལ་ལྟོས་དགོས་ན ་འདྱིས་གང་གཅོད། གལ་ཏེ་དོན་གྱིས་གྲུབ་པ་མཚན་ྱིད་
ཡྱིན་ཡང་སྔ་མ་གྱིས་སུ་འདུས་པས་མཚན་ྱིད་གསུམ་པར་མྱི་ཐལ་ན། ཅྱི་མྱི་སླུ་བ་སྔ་མ་ལས་ཆོས་ཐ་དད་བཞྱིན་དུའམ། 
འོན་ཏེ་ཐ་མྱི་དད་པ་སྔ་མར་འདུའ། དང་པོ་ལྟར་ན་བྱས་པ་དང་གཞལ་བྱ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་འདུས་པར་ཐལ་ལོ། །གྱིས་པ་
ལྟར་ན་ཧ་ཅང་ཁྱབ་པར་འགྱུར་ཏེ། མྱི་སླུ་བར་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་མཚན་ྱིད་གྱིས་འདུས་པས་མངོན་སུམ་ལ་ཡང་རེས་
དཔག་གྱི་མཚན་ྱིད་གྱིས་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་རེས་སུ་དཔག་པ་ལ་ཡང་མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ྱིད་ཡོད་པས་
སོ། །ཡང་ན་རོག་པ་དང་བྲལ་བར་མྱི་སླུ་བ་འདུས་པས། རེས་དཔག་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པའམ། རགས་ཀྱིས་བསེད་པར་མྱི་སླུ་བ ་



48   རྔོག་ལྔོ་ཙཱ་བ་བྔོ་ལྡན་ཤེས་རབ། 

འདུས་པས། མངོན་སུམ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཟོས་པའྱི་ེས་པ་ཡང་སོ་ན་འདུག་སྟེ། སྔར་མྱི་སླུ་བར་བརོད་ནས་
ཡང་དེའྱི་རང་བཞྱིན་རོག་པ་དང་བྲལ་བ་ལ་སོགས་པ་བརོད་པས་སོ། །གཞན་ཡང་། མྱི་སླུ་བ་ནྱི་གང་ཡྱིན་དེ། །བསོམ་བྱུང་
མངོན་སུམ་ཚད་མར་འདོད། །ཅེས་སྔར་གྲུབ་པའྱི་མྱི་སླུ་བ་ཡང་བརོད་པ་ཇྱི་ལྟར་ཟོས་པ་མ་ཡྱིན། དེས་ན་མ་འཁྲུལ་པའྱི་དོན་
ནྱི། ཡུལ་བདེན་པར་ཡོད་པ་ཙམ་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་གཟུང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་པ་དང་། མྱི་སླུ་བ་གྱི་ག་ལ་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་
ཏེ། དེས་ན་མྱི་སླུ་བའྱི་ཆོས་ཡྱིན་ནོ། །དཔེར་ན་ཁ་དོག་ནྱི་དཀར་པོ་དང་སེར་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་སྱི་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་
སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱི་བརོད་པའྱི་གནོད་བྱེད་སྤང་བ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ནྱི་གཞུང་དང་འཐད་པས་གྲུབ་པ་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། མངོན་
སུམ་ལྟར་སྣང་བ་གྱིས་སུ་བཤད་པས་དེ་ལས་བཟོག་པ་གྱིས་མཚན་ྱིད་དུ་གཞུང་ལ་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རྣལ་འབྱོར་གྱི་
མངོན་སུམ་ལ་མངོན་སུམ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ཐ་དད་པའྱི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར ་རོ། །གལ་ཏེ་མཚན་ྱིད་མ་ཡྱིན་པ་ཁྱད་པར་
དུ་བྱེད་ན་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཅྱི་སྟེ་ཁྱད་པར་དུ་མྱི་བྱེད། འོན་ཏེ་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་པས་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་
ྱིད་མ་ཡྱིན་པས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་མངོན་སུམ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ཐ་དད་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་སུ་སྟོན་པ་མྱི་འཐད་དོ། །དེ་
ནྱི་ལུང་ངོ་། །འཐད་པ་ཡང་གཟུང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་པ་མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ན། གཟུང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པའྱི་རོག་
མེད་མྱི་སླུ་བ་ཚད་མ་གསུམ་པར་འགྱུར་རོ། །གཟུང་ཡུལ་འཁྲུལ་པ་མྱི་སླུ་བར་འགལ་ན་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡང་ཚད་མར་མྱི་
འགྱུར་རོ། །རེས་སུ་དཔག་པ་གཟུང་ཡུལ་འཁྲུལ་ཀང་མྱི་སླུ་བར་འཐད་ན་རོག་མེད་གཟུང་ཡུལ་ལ་འཁྲུ ལ་པ་མྱི་སླུ་བར་མྱི་རུང་
བའྱི་རྒྱུ་ལྷག་པ་སོས་ཤྱིག དེ་ལྟར་ན་ཚུ་རོལ་མཐོང་བའྱི་བོ་མེད་པ་སྣང་བ་དང་བྲལ་བ་མྱི་སྱིད་པས། དེ་ལྟར་མངོན་སུམ་གྱི་
ཚད་མ་ཆད་པ་ཡང་ཐལ་ལོ། །མཚན་ྱིད་ཀྱི་ལོག་པར་རོགས་པ་བསལ་བ་ཡང་། ཁ་ཅྱིག་ན་རེ། ཆ་གང་རུང་ཅྱིག་ལ་མྱི་སླུ་
བས་ཀང་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དཀར་པོའ ི་ཁ་དོག་ལ་འཁྲུལ་པ་ཡང་དེའྱི་དབྱྱིབས་ལ་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་སོབ་དཔོན་
ཕྱོགས་ཀྱི་གང་པོས་མ་འཁྲུལ་པ་མ་གསུངས་པ་ནྱི། དེ་འདྲ་བའྱི་འཁྲུལ་པ་ཚད་མར་བཞེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་ཚུ་
རོལ་མཐོང་བ་ལ་མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྱི་མྱི་སྱིད་དེ་ཁ་དོག་ལ་སླུ་ཡང ་དེ་ལ་བརེན་པའྱི་
དབྱྱིབས་ལ། མྱི་སླུ་བ་སྱིད་ན་བུམ་པ་ལ་སྣམ་བུར་འཁྲུལ་བ་ཡང་། ཡོད་པ་ཙམ་ལ་མྱི་སླུ་བར་ཐལ་བས་ཚད་མ་གྱིས་ཁོ་ནར་
ངེས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ན་རེ། དོན་བྱེད་པའྱི་ཆ་གཅྱིག་ལ་མྱི་སླུ་ན་
ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེའང་ཁྱད་པར་ཁྱད་པར་གྱི་ཆ་དོར་ན་སྱིའྱི་ཆ་ཙམ་ནྱི་མྱི་སླུ་བའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ལ། ཁྱད་པར་གྱི་ཆ་མ་དོར་ན་
སྱིའྱི་ཆ་དོར་ཡང་ཚད་མའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ནོ། །ཁྱད་པར་གྱི་ཆ་དོར་བ་ཡང་། ཡུལ་དང་དུས་དང་རྣམ་པ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་པའོ། །འོ་ན་
མ་འདྲེས་པ་ལ་འདྲེས་པར་སྣང་བ་དང་། གསལ་བ་ལ་མྱི་གསལ་བར་སྣང་བ་དང་། མྱི་རག་པ་ལ་རག་པར་འཛིན་པ་ལ ་སོགས་
པ་ཁྱད་པར་གྱི་ཆ་དོར་བས་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པར་མྱི་ཐལ་ལམ་ཞེ་ན། མྱི་ཐལ་ཏེ་དེ་ལ་ཡང་མངོན་སུམ་ལ་རྣམ་པ་ལ་སོགས་པ་
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གཞན་དུ་སྣང་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ལྟར་མ་འདྲེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡུལ་ཐ་དད་པའམ་རང་བཞྱིན་ཐ་དད་པའམ་སྟོང་པའམ། 
དངོས་པོ་གཞན་གྱིས་བར་ཆོད་པ་ལ་འདོད། དེ་ལ་དང་པོ་དང་གྱིས་པ་ལྟར ་ན། དེ་ལ་འདྲེས་པར་སྣང་བ་མེད་དེ། གོང་བུ་
རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཙམ་དུ་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པ་ལྟར་ན། སྟོང་པ་དང་བར་གྱི་དངོས་པོ་མ་བཟུང་མོད། ཕ་རོལ་
དང་ཚུ་རོལ་གྱི་གཟུང་བའྱི་དོན་ལ་ལོག་པར་སྣང་བ་ཅྱི་ཡོད། དེས་ན་དེ་ལྟར་རྣམ་པར་བརགས་ནས་དབང་པོའ་ིཤེས་པ་ལ་
འདྲེས་པར་སྣང་བ་མེད་པར་འདོད་དོ། །དེ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་འཁྲུལ་པའྱི་ཡུལ་ལ་འཐད་པས་གནོད་པ་མྱི་སྣང་བར་བརོད་
ན་རྣམ་པར་རོག་པ་འདྲེས་པར་རོག་པ་ཡང་རྱིགས་པ་དེ་ཁོ་ནས་དཔད་ན་མྱི་འཐད་པས་བུམ་པ་གཅྱིག་ཏུ་སྒྲོ་འདོགས་པ་མེད་
པར་ཐལ་ལོ། །དེ་ལ་ཡང་ཕ་རོལ་དང་ཚུ་རོལ་གྱི་ཆ་ཡུལ་དང་རང་བཞྱིན་ཐ་དད་པ་གཅྱིག་ཏུ་རོག ས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། གོང་བུ་
རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཙམ་དུ་བརགས་པར་ཐལ་ལོ། །བར་གྱི་སྟོང་པ་མ་རོགས་པ་དང་། སེ་མཆེད་ཀྱི་དངོས་པོ་གཞན་མ་རོགས་པ་ཡང་
ཇྱི་ལྟར་རོགས་པའྱི་དོན་ལ་ལོག་པར་འཛིན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་མཚུངས་སོ། །དེས་ན་འགལ་བས་ཁྱབ་
པ་རོག་པས་ངེས་པ་ལྟར་རོག་མེད་འཁྲུལ་པ་ལ་སྣང་བར་འགྱུར་བས་འཁྲུལ་པའྱི་ཡུལ་ལ་དཔད་པར་མྱི་བྱའོ། །དཔེར་ན་རྱི་
ལམ་ན་རང་གྱིས་རང་ཁུར་བར་སྣང་བ་བཞྱིན་ནོ། །དེས་ན་མངོན་སུམ་ལ་རྣམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་སྣང་ཡང་མ་
འདྲེས་པ་ལ་འདྲེས་པར་སྣང་བ་རེན་གྱི་ཆ་མ་དོར་བས་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ཡང་སྔར་རྣམ་པར་དཔད་ཟྱིན་ཏོ། །བརོད་པ་
དང་འདྲེར་རུང་བ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། གལ་ཏེ་དངོས་སུ་མ་འདྲེས་ན་རུང་བ་ཇྱི་ལྟར་ངེས། དེས་ན་དངོས་སུ་མ་འདྲེས་པ་
ལ་རུང་བ་ཡང་མེད་པས་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་ལ་མ་ཁྱབ་བོ་སྙམ་ན། ལུས་ངག་གྱི་བྱ་བ་ལས་
དཔགས་པའྱི་བརྡ་མ་བྱས་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་ནྱི་བརོད་པ་དང་འདྲེར་རུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་འདྲེས་པར་སྣང་བར་ནུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། 
སྣང་བ་ངེས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྣང་བའྱི་ནུས་པ་ངེས་པ་མེད་པའྱི་དོན་དེ། འདྱི་ཁོ་ན་སྣང་བར་ནུས་ཀྱི་གཞན་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ། །ཞེས་བྱ་བའྱི་ངེས་པ་ནྱི་མེད་དེ། ཇྱི་ལྟར་ཡང་སྣང་བར་ནུས་པའོ། །དམ་བཅའ་བ་ནྱི་ཁྱད་པར་སྣང་བར་ནུས་པ་ཡྱིན་ལ། 
གཏན་ཚིགས་ནྱི་ནུས་པའྱི་སྱི་ཡྱིན་ནོ། །སྱི་ལས་ཁྱད་པར་དཔོག་པས་མ་ངེས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། བུམ་པ་ལས་རེག་པ་དཔོག་
པ་ལྟར་ཚོགས་པའྱི་སྱི་ནྱི་ཁྱད་པར་ལས་ངེས་པས་སོ། །རྱིགས་ཀྱི་སྱི་ནྱི་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་རོ། །དོན་དམ་པ་ན་ཚོགས་པ་
གྲུབ་ཀང་ཁྱད་པར་མེད་པར་སྒྲོ་འདོགས་བཀག་པས་དོན་སྒྲུབ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི། ཐ་སྙ ད་སྒྲུབ་པ་མྱི་འགལ་ལོ། །སྣང་བའྱི་ནུས་
པ་ངེས་པ་མེད་པ་ྱིད་ག་ལས་ཞེ་ན། སྣང་བའྱི་ནུས་པ་ངེས་པའྱི་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྒྱུ་ནྱི་གཟུང་བའྱི་དོན་དེ་གལ་ཏེ་
གཟུང་བའྱི་དོན་ལ་ལྟོས་ན་དེའྱི་དབང་གྱིས་ནུས་པ་ངེས་པར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་ཟ་བ་གྱིས་སུ་སྣང་བ་དང་། སྐྲ་ཤད་དུ་སྣང་བ་
ལ་སོགས་པས་མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན། འདྱིར་སྣང་བའྱི་ནུས་པ་ངེས་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་གསུམ་སྟེ། དོན་དང་དབང་པོ་དང་། དེ་མ་ཐག་པའྱི་
ཁྱད་པར་རོ། །འདྱིར་བྱྱིས་པའྱི་རོག་པ་དབང་པོ་ལས་བྱུང་བར་ནྱི་ལོག་པར་རོགས་པ་མེད་དོ། །མ་ངན་གོམས་པ་ལ་སོགས་པ་
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དེ་མ་ཐག་པ་ལ་གནས་པའྱི་སྣང་ངེས་པའྱི་རྒྱུ་ཡང་ཁས་མྱི་ལེན་ལ། དེ་འདྲ་བ་སྱིད་ན་ ཡང་གསལ་བར་སྣང་བ་ཅན་དེ་ལྟ་བུ་
ཕྱོགས་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྣམ་པར་རོག་པར་གྱི་ག་ལ་གྲུབ་པ་ཕྱོགས་ཡྱིན་པས་སོ། །ལྷག་མ་དོན་འབའ་ཞྱིག་ཡོད་པར་དོགས་པས། 
དེ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལྟར་གྲུབ་ན་ཡང་སྣང་བ་ངེས་པའྱི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་མེད་པར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་མ་ངེས་པ་
མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་ལ་དབང་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་རྒྱུ་ཡོད་པས་སོ། །རྒྱུ་དོན་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་ྱིད་གང་ལས་ཞེ་ན། སྔ་མ་དང་ཕྱྱི་མ་
གཅྱིག་ཏུ་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ྱིད་ག་ལས་ཞེ་ན་མངོན་པར་འདོད་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན་རོག་
པའྱི་ངོ་བོ་དཔོག་པའྱི་ཚད་མས་ཆོས་ཅན་དང་ལྷན་ཅྱིག་བསྒྲུབས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ སྣང་བ་ངེས་པ་མེད་པས་བརོད་པ་
དང་འདྲེར་རུང་བ་དེ་ཡང་སྣང་བ་ངེས་པའྱི་རྒྱུ་དོན་ེ་བ་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་ལས། དེ་ཡང་སྔ་ཕྱྱི་གཅྱིག་ཏུ་བྱེད་པ་ལས། དེ་ཡང་
འཇུག་པར་བྱེད་པ་ལས་སོ། །ཐུན་མོང་གྱི་མཚན་ྱིད་དོ། །དབང་པོའ་ིམངོན་སུམ་ལ་རོག་པ་དང་བྲལ་བའྱི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་
བོ། །དེ་ལས་དང་པོ་དོན་གྱི་མཐུས་སེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་དགོད་པ་དང་། རེས་འགོའ་ིསོ་ནས་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པ་དང་། 
ལྡོག་པའྱི་སོ་ནས་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པ་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནྱི་དོན་གྱི་མཐུ་ཡྱིས་ནྱི། ཡང་དག་སེ་བ་ཡྱིན་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། 
གཟུང་བའྱི་དོན་གྱིས་སེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་རྣམ་པ་ལྔས་སྟོ ན་ཏེ། གཟུང་བའྱི་མཐུས་བསེད་པ་ལ་དོན་ཇྱི་
ལྟར་སྣང་བས་ཁྱབ་པ་དང་། དོན་ཇྱི་ལྟ་བར་སྣང་བ་ལ་ཡང་མྱིང་དང་མ་འབྲེལ་པར་སྣང་བས་ཁྱབ་པ་དང་། མྱིང་དང་མ་འབྲེལ་
པར་སྣང་བ་ྱིད་མྱིང་སྣང་བ་མེད་པ་ཡྱིན་པ་དང་། འཇུག་བསྡུ་བ་དང་། རྣམ་པར་རོག་པ་སྱིད་པའྱི་ཡུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི་གཟུང་
བ་ལས་སེ་བ་ལ་ནྱི་གཟུང་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་སྣང་བས་ཁྱབ་སྟེ། ཇྱི་ལྟ་མ་ཡྱིན་པར་སྣང་བ་ཡང་གཟུང་བ་སེད་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི། ཟ་བ་
གྱིས་སུ་སྣང་བ་དང་། དུང་སེར་པོར་སྣང་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དེ་ལྟར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་
གཟུང་བའྱི་དོན་ཇྱི་ལྟ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཡང་སྒྲ་དང་མ་འབྲེལ་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་བདག་ྱིད་དང་དེ ་ལས་བྱུང་བའྱི་འབྲེལ་པ་གྱི་ག་
མྱི་སྱིད་པས་སོ། །དེས་ན་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་སྣང་བ་ནྱི་སྒྲ་དང་མ་འབྲེལ་པར་སྣང་བས་ཁྱབ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་ གང་གྱིས་ཞེས་
བྱ་བ་ནས་མ་ཡྱིན་ནོའ་ིབར་གྱིས་བསྟན་ཏོ། །གསུམ་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་དོན་གྱི་མཐུས་བསེད་པ་ལ་མྱིང་དང་མ་འབྲེལ་པར་སྣང་
བར་ཁྱབ་མོད། མ་འབྲེལ་པར་སྣང་བ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་མྱིང་སྣང་བ་མེད་པར་མ་གྲུབ་སྟེ། མ་འབྲེལ་པར་སྣང་བ་ཡང་རོད་བྱེད་ཡྱིན་
པས་སོ། །ཞེས་དོགས་ན། མྱིང་སྣང་བ་ནྱི་དོན་དང་འབྲེལ་པར་སྣང་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས་དོན་ཡང་མྱིང་དང་འབྲེལ་པར་སྣང་བར་
འགྱུར་རོ། །དེས་ན་མྱིང་དོན་མ་འབྲེལ་པར་སྣང་བ་ནྱི་མྱིང་སྣང་བ་མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྲུབ་བོ ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་རྱིག་པའྱི་
ཆོས་འདྱི་ཞེས་བྱ་བས་སྟོན་ཏོ། །འདྱིའྱི་དོན་ནྱི་མྱི་སྣང་བའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི། དོན་དང་འབྲེལ་པར་སྣང་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། མྱིང་ནྱི་
དོན་ལ་བརྡར་སར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དོན་ལ་ེ་བར་བཀོད་པ་ནྱི་དོན་དང་འབྲེལ་པར་སྣང་བར་བྱས་པ་ལས་གཞན་མ་ཡྱིན་
ནོ། །གལ་ཏེ་དོན་དང་འབྲེལ་པར་མྱི་སྣང་ན་ནྱི། དེ་ལས་དོན་མྱི་རོགས་པར་ཐལ་ཏེ། མ་འབྲེལ་པར་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གཟུང་
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བའྱི་རྣམ་པར་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མ་འབྲེལ་པར་སྣང་བའྱི་གཟུང་བའྱི་རྣམ་པས་མ་འབྲེལ་པའྱི་དོན་གཞན་རོགས་པ་ན། ཧ་ཅང་
ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། བུམ་པར་སྣང་བས་ཀང་སྣམ་བུ་རོགས་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འཛིན་པའྱི་རྣམ་པ་ནྱི་མ་ འབྲེལ་པར་སྣང་
ཡང་དོན་གཞན་རོགས་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། བདེ་བའྱི་ཤེས་པས་བུམ་པ་ཡྱིད་དུ་མྱི་འོང་བ་བཞྱིན་ནོ། །དེས་ན་ཁྱད་པར་དང་
བཅས་པ་ྱིད་དོན་མྱི་རོགས་པར་ཐལ་བར་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་འཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱི་
ེ་བར་གྱུར་པས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་གཟུང་བའྱི་དོན་འདྱི་ེ་བར་གྱུར་པའྱི་དེ་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེད་པ་ན་བདག་ྱིད་
མ་ཡྱིན་པ་དོན་གཞན་དེ་མེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ་གཞན་གྱིས་གཞག་པར་བྱ་བས་སྣང་བ་མདུན་དུ་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་གཟུང་
བའྱི་རྣམ་པ་གཏོད་པར་བྱེད་པར་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། མདུན་དུ་བྱས་པའྱི་སྣང་བ་དེའྱི་གཟུང་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་སྒྲར་སྣང་བའྱི་གཟུང་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ཡང་དོན་དུ་སྣང་བའྱི་གཟུང་ཡུལ་དུ་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་དོན་གཞན་གྱིས་
བསེད་པར་བྱ་བའྱི་སྣང་བ་འཇོག་ཀང་གཟུང་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྒྲར་སྣང་བ་ནྱི་དོན་དུ་སྣང་བ་དང་འབྲེལ་
པར་སྣང་བས་སྒྲས་དབེན་པའྱི་དོན་དེ་ནྱི་སྒྲ་དང་འབྲེལ་པའྱི་སྣང་བའྱི་ཡང ་གཟུང་ཡུལ་དུ་འགལ་ཏེ། རྣམ་པ་མྱི་མཐུན་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཞེས་བྱ་བ་གཟུང་བའྱི་དོན་དེ་ལས་སེས་པ་ཡང་དོན་གཞན་གྱི་རྣམ་པ་དང་འབྲེལ་པར་རྱིགས་པ་
མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱིས་ཀང་དེ་གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱེད་ན། སེར་པོར་སྣང་བས་ཀང་དཀར་པོ་གཟུང་
ཡུལ་དུ་བྱེད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལྔ་པ་རྣམ་པར་རོག་པ་སྱིད་པའྱི་ཡུལ་སྟོན་པ་ནྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་ཅན་ནྱི་ཞེས་བྱ་
བའོ། །དེ་ཡང་ལྔས་སྟོན་ཏེ། རོག་པའྱི་ངོ་བོ་དང་། མཚན་ྱིད་དང་། ངེས་པར་བྱེད་པ་དང་། ངེས་པར་བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་གསུམ་དང་། 
ངེས་པར་བྱེད་པ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སྤང་བའོ། །ངོ་བོ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྟེ་ཞེས་བྱ་བའོ། །མཚན་ྱིད་ནྱི་རྣམ་པར་
རོག་པ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། སྔ་ཕྱྱི་དང་སྒྲ་དོན་སེ་བའམ། དེ་དག་འདྲེས་པར་སྣང་དུ་རུང་བ་ཅན་ནོ། །འདྱིའྱི་ངེས་པར་བྱེད་པ་ནྱི་
དབང་པོའ་ིདོན་མ་ངེས་པར་འཛིན་པ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། སྣང་བ་ངེས་པ་མེད་པ་ཅན་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །དེ་ྱིད་ག་
ལས་ཞེ་ན། དོན་གྱི་ནུས་པ་ེ་བ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། སྣང་བ་ངེས་པའྱི་རྒྱུ་མེད་པར་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་
གོ །འདྱི་ནྱི་ངེས་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་གསུམ་གྱིས་དང་པོར་མ་ངེས་པར་འཛིན་པའྱི་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུའོ། །འོ་ན་དེ་རྒྱུ་གང་ལས་སེ་ཞེ་ན། 
རྣམ་པར་རོག་པའྱི་བག་ཆགས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསངས་པ་ལས་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། འདྱི་ནྱི་རྒྱུ་གྱིས་པ་སྟེ། མ་ངེས་པར་
འཛིན་པ་སེ་བའྱི་རྒྱུའོ། །དོན་གྱི་དབང་གྱིས་མྱི་སེ་བའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་སེ་ན། དབང་པོའ་ིདོན་འཛིན་པའྱི་རྒྱུ་ག་
ལས་ཞེ་ན། མས་སུ་མོང་བ་དང་འབྲེལ་པ་ལས་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། འདྱིས་ནྱི་ངེས་པར་བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་གསུམ་པ་དབང་པོའ་ི
དོན་དུ་འཛིན་པར་བྱེད་པའྱི་རྒྱུའོ། །གལ་ཏེ་མ་རྱིག་པའྱི་བག་ཆགས་དང་མོང་བའྱི་བག་ཆགས་ལས་མ་ངེས་པ་དང་དབང་པོའ་ི
དོན་དུ་འཛིན་པ་ཡྱིན་ན་རྣམ་པར་རོག་པ་ཐམས་ཅད་བག་ཆགས་གྱིས་དང་འབྲེལ་བར་ཁྱད་པར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཐམས་ཅད་



52   རྔོག་ལྔོ་ཙཱ་བ་བྔོ་ལྡན་ཤེས་རབ། 

ཀྱིས་ཐམས་ཅད་འཛིན་པར་ཐལ་ཏེ། རྒྱུ་གྱིས་ལས་སྣང་བ་མ་ངེས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ ཞེ་ན། རྣམ་རོག་གྱི་མཚན་ྱིད་
ངེས་པར་བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་དབང་པོའ་ིདོན་མ་ངེས་པར་འཛིན་པ་ྱིད་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སྤང་བའྱི་དོན་དུ་བརོད་པ་ནྱི། འགའ་ཞྱིག་
དང་འབྲེལ་པ་ལས་ལྷན་ཅྱིག་གམ་སོ་སོར་འཛིན་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱིས་ནྱི་སྣང་བའྱི་ནུས་པ་ངེས་པ་མེད་
ཀང་སྣང་བ་ྱིད་ནྱི་མོང་བའྱི་ཁྱད་པར་ལས་ངེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་སྣང་བ་ྱིད་ངེས་པའྱི་རྒྱུ་བརོད་དོ། །འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་
ཆོས་མཆོག་འཆད་པ་ནྱི། དོན་གྱི་མཐུ་ཡྱིས་ནྱི། ཡང་དག་སེ་བ་ཡྱིན་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་ཁོ་ན་
ཞེས་བྱ་བའྱི་ངེས་པར་གཟུང་བ་ཁོ་ན་ཡོད་པར་འཕངས་པ་སྒྲས་མ་བསེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱིའྱི་ཁྱབ་ བྱེད་མེད་
པའོ། །ཁྱབ་བྱེད་མྱི་དམྱིགས་པ་འདྱིའྱི་ཁྱབ་པ་སྱིར་སྟོན་པ་ནྱི། གང་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །མ་གྲུབ་པ་སྤང་བ་ནྱི། 
གང་གྱིས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་རོ། །མ་ངེས་པ་ྱིད་དངོས་སུ་སྤོང་བ་ནྱི་རྱིགས་པའྱི་ཆོས་འདྱི་ནྱི་
ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། གལ་ཏེ་སྒྲའྱི་སྣང་བ་སྱིར ་སྒྲས་བསེད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ན། སྒྲའྱི་འབྲས་བུ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ཡང་སྣང་
བར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ན་སྒྲའྱི་འབྲས་བུར་གྲུབ་པ་ནྱི་སྒྲའྱི་འབྲས་བུ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་སྣང་བ་མྱི་སྱིད་དོ། །ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །དེའྱི་
ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ནྱི་འགལ་བས་ཁྱབ་པ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་ཀང་སྒྲའྱི་སྣང་བ་འགོག་ པའོ། །དེ་ལ་
དང་པོ་ནྱི་ེ་བར་གནས་པའྱི་དོན་ཆོས་ཅན་རང་གྱི་ཤེས་པ་ལ་སྒྲའྱི་སྣང་བ་གཏོད་པར་མྱི་བྱེད་དེ། རང་གྱི་སྣང་བ་གཏོད་པའྱི་
རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །རང་གྱི་སྣང་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ལ་ནྱི་གཞན་གྱིས་བསེད་པར་བྱ་བའྱི་སྣང་བ་ལས་ཐ་དད་པར་
བྱེད་པས་ཁྱབ་སྟེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་ཐ་དད་པ་ཐ་དད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་པས་མཐའ་དག་གྱི་སྣ་ཚོགས་རྒྱུ་མེད་པར་ཐལ་
བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་སྒྲའྱི་སྣང་བ་ཡང་དེས་བྱེད་ན་ནྱི་སྒྲ་བསེད་པར་བྱ་བ་ལས་ཐ་དད་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་པས་འགལ་བས་ཁྱབ་
པ་དམྱིགས་པའོ། །འདྱི་དོན་དམ་པར་ན་དགག་པར་བྱ་བ་སྒྲའྱི་སྣང་བ་གཏོད་པ་ལ་ནྱི་ཐ་དད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་པས་ ཁྱབ་ལ། 
དེ་དང་འགལ་བ་ནྱི་ཐ་དད་པར་བྱེད་པ་ྱིད་ཡྱིན་ཞྱིང་དེས་ཁྱབ་པ་ཡང་རང་གྱི་སྣང་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་བྱེད་འགལ་བས་
ཁྱབ་པ་ཡྱིན་ཡང་བཟོག་པ་ཁྱབ་བྱ་ཁྱབ་བྱེད་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་ནས་འགལ་བས་ཁྱབ་པ་དམྱིགས་པར་བརོད་དེ། ཐ་སྙད་ས་བའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དེའྱི་སྟོབས་ལས་སེས་པའྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནྱི་སེད་བྱེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་
སྣང་བ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྣང་བའྱི་རྒྱུ་ལས་སེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་སེད་བྱེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་སྣང་ན་ནྱི། སེད་བྱེད་
གཞན་གྱིས་འབྲས་བུ་ལས་ཐ་དད་པར་མྱི་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཡང་བསེད་བྱ་སེད་བྱེད་འཇྱིག་པར་འགྱུར་རོ། །དེས ་ན་དགག་
པར་བྱ་བ་སེད་བྱེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་སྣང་བའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་སེད་བྱེད་དེའྱི་འབྲས་བུ་མ་ཡྱིན་པ་དང་འདྲ་བ་ཡྱིན་ལ། དེ་དང་
འགལ་བ་ནྱི་དེས་མ་བྱས་པ་དང་། མྱི་འདྲ་བ་དེས་ཁྱབ་པ་ནྱི་སྣང་བའྱི་རྒྱུ་ལས་སེས་པ་ཡྱིན་པས་སྔ་མ་ལྟར་འགལ་བས་ཁྱབ་པ་
དམྱིགས་པའོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །སྱིའྱི་དོན་ནྱི ་མྱིག་དང་རྣ་བ་དང་སྣ་དང་ལེ་དང་ལུས་ཀྱི་དབང་པོ་ལས་སེས་པའྱི་ཤེས་པ་ནྱི་
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ཆོས་ཅན་དེ་དག་གྱི་མྱིང་སྣང་བ་མེད་དེ། དེ་དག་གྱི་མྱིང་གྱིས་མ་བསེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ཁྱབ་བྱེད་མེད་པའྱི་དོན་
ཏོ། །རོད་བྱེད་ཀང་སྒྲ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ལ་འདོད་ཀྱི། སྱི་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དབང་པོའ་ིབྱ་བ་མེད་པ་ ལ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཟོས་
པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཡྱི་གེའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེའོ། །འདྱི་ལ་དཔད་དེ། དང་པོ་ཁྱབ་བྱེད་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཁྱབ་པ་
མེད་པ་དང་། ཕྱོགས་ཆོས་མེད་པ་དང་མ་ངེས་པ་སྤངས་པ་ཡང་མྱི་འགྲུབ་བོ། །དང་པོ་ནྱི་ཤེས་པ་ལ་སེད་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་སྣང་
བ་མེད་པས་ཁྱབ་པ་གང་གྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་སྒྲུབ་ན། དེ་མྱི་འཐད་དེ། ཟ་བ་གྱིས་སུ་སྣང་བ་ལ་སོགས་པ་ལ། 
སེད་བྱེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་གཞན་སྣང་བས་སོ། །འོན་ཏེ་ཚད་མའྱི་ཤེས་པ་ལ་སེད་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་མྱི་སྣང་ངོ་ཞེས་སྒྲུབ་ན། དེ་
ཡང་མྱི་འཐད་དེ། མདུན་གྱི་བུམ་པ་ལ་མྱི་སླུ་བའྱི་ཤེས་པ་ལ་ནམ་ཀའྱི་རབ་རྱིབ་ཀྱིས་རྣམ་པར་ སྣང་བས་སོ། །རབ་རྱིབ་ལ་
ལྟོས་ཏེ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་ན། མྱིང་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཡང་ཚད་མ་ཡྱིན་པས་ན། དབང་པོའ་ིཤེས་པ་ནྱི་དོན་གྱི་མྱིང་མྱི་སྣང་སྟེ། མྱིང་ལ་
ཚད་མ་ཡྱིན་པ་དང་མྱིང་ལས་མ་སེས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བའྱི་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་བོ། །གཞན་ཡང་དངོས་སུ་མ་སེས་པའམ། 
བརྒྱུད་ནས་མ་སེས་པ་ཞྱིག་མྱི་སྣང་བའྱི་རགས་སུ་འདོད། དང་པོ་ལྟར་ན་རེས་སུ་དཔག་པས་མ་ངེས་ཏེ། རང་གྱི་གཞལ་བྱ་
ལས་དངོས་སུ་མ་སེས་པ་དང་། དེ་ལ་ཚད་མ་ཡྱིན་ཡང་དེའྱི་རྣམ་པ་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན་མ་གྲུབ་སྟེ། མྱིང་གྱི་
རྣམ་པ་ཅན་གྱི་སྒྲ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ལས་ན་པའྱི་ཤེས་པ་དེས་དེ་མ་ཐག་པའྱི་རེན་བྱས་པས་གཟུགས་ལ་སོགས ་པའྱི་ཤེས་
པ་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གང་གྱིས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ཀང་མ་གྲུབ་པ་སྤང་བ་མྱི་འགྲུབ་སྟེ། དེ་ལ་ཡོད་པ་དང་དེའྱི་བདག་
ྱིད་ཀྱི་མྱིང་མེད་པས་དེས་མ་སེད་དུ་ཆུག་ཀང་། མྱི་ཐ་དད་པར་ཡོད་པས་བསེད་པ་ཅྱིས་འགོག དེ་མ་བཀག་པར་ནྱི་མྱིང་
ལས་མ་སེས་པ་མྱི་འགྲུབ་བོ། །སྒྲའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་མ་དམྱིགས་པས་སོ་ཞེ་ན། དམ་བཅས་པ་དང་རགས་ཕན་ཚུན་བརེན་པར་
འགྱུར་རོ། །རྱིགས་པའྱི་ཆོས་འདྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་མ་ངེས་པ་སྤང་བར་ཡང་མྱི་ནུས་ཏེ། ཅྱི་འདྱིས་སྣང་བ་དངོས་སུ་
དོན་གྱི་འབྲས་བུར་རམ། འོན་ཏེ་བརྒྱུད་པས་དོན་གྱིས་འབྲས་བུར་བསྒྲུབ་གང་། དང་པོ་ནྱི་མྱི་རུང་སྟེ། དོན་དུ་སྣང་བ་མྱི ་སླུ་བ་
ཅན་ཡྱིན་པས་དངོས་སུ་དོན་གྱི་འབྲས་བུར་མ་ངེས་ཏེ། རེས་སུ་དཔག་པས་མ་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བརྒྱུད་པས་སྒྲའྱི་སྣང་བ་
དོན་གྱི་འབྲས་བུར་བསྒྲུབས་པ་ནྱི་མ་ངེས་པ་སྤང་མྱི་ནུས་ཏེ། གཏན་ཚིགས་ནྱི་དངོས་སུ་མྱིང་ལས་མ་སེས་པ་ཡྱིན་པས། 
དབང་པོའ་ིཤེས་པ་དངོས་སུ་མྱིང་ལས་མ་སེས་པ་དང་། བརྒྱུད་པའྱི་མྱིང་གྱི་འབྲས་བུ་སྣང་བ་མྱི་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མ་
འཁྲུལ་པའྱི་སྣང་བ་ཞེས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ན་དངོས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་ལོ་ཞེ་ན། དོན་གྱི་འབྲས་བུར་མ་གྲུབ་ན་མ་འཁྲུལ་
པར་མྱི་འགྲུབ་བོ། །དོན་ཐ་དད་པ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་པ་ནྱི་དེའྱི་འབྲས་བུས་སྒྲུབ་པ་འབྲས་བུར་ཡང་དེས་སྒྲུབ་པས་སོ། །དེ ས་ན་
བཤད་པ་སྔ་མ་ལྟར་ངེས་པར་བྱའོ། །ད་ནྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་མྱིང་དང་འབྲེལ་པར་སྣང་བ་ལ་གཟུང་ཡུལ་གྱི་དོན་གྱི་ནུས་པ་
ལྟོས་པ་མེད་པས་ཁྱབ་པར་སྟོན་པ་ནྱི། གཞན་ཡང་ཞེས་བྱ་བའོ། །དོན་གྱི་ནུས་པ་ལ་ལྟོས་པ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། གཟུང་ཡུལ་དེ་
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རང་ྱིད་ཀྱི་ནུས་པ་ལྟོས་པ་དང་། གཟུང་ཡུལ་གྱི་རྒྱུན་གྱི་ནུས་པ་ལ་ལྟོས་པའོ། །དེ་གྱི་ག་ལ་ཡང་བརོད་པ་སྣང་བ་ལྡོག་
གོ །དང་པོ་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱིས་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། བརོད་པ་སྣང་བ་བརྡ་དྲན་པ་ལ་ལྟོས་པ་དང་། བརྡ་དྲན་པ་དོན་གྱི་ཕན་འདོགས་
པས་བྱས་པ་དང་། དེ་ཡང་དོན་དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕན་འདོགས་པས་བྱས་པ་དང་། དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕན་པས་བྱས་པའྱི་དྲན་པ་དེ་བར་ཆད་དུ་
གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་གང་གྱི་ཕྱྱིར་ནས་སྒྲ་གཞན་བཞྱིན་ནོའ་ིབར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དོན་གྱི་ནས་མྱི་རྱིགས་ཏེའྱི་བར་
རོ། །འདྱིས་ནྱི་དྲན་པ་ལ་ལྟོས་ཀང་དྲན་པ་དང་དོན་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་བྱེད་པར་རོགས་པ་སྤངས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི ་དེ་དེས་མ་བྱས་
ན་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཕྱྱིར་རོའྱི་བར་རོ། །འདྱིས་ནྱི་དོན་གྱི་ཕན་པ་ལ་ལྟོས་ཀང་བར་ཆོད་མ་ཡྱིན་ཏེ། དོན་གྱི་སྐད་ཅྱིག་དང་པོས་
དྲན་པ་སད་ལ། གྱིས་པ་དང་དྲན་པས་དབང་པོའ་ིབོ་བསེད་དོ་ཞེས་རོགས་པ་སྤངས་སོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་དེས་ན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་
སོགས་པའོ། །འོ་ན་དབང་པོའ་ིཤེས་པའྱི་གཟུང་ཡུལ་གྱི་སྐད་ཅྱིག་གྱི་རྒྱུན་ལས་དབང་པོའ་ིབོ་སེ་བས་དོན་ལ་ལྟོས་སོ་སྙམ་ན། 
དེ་དགག་པའྱི་དོན་དུ་དེའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་སོས་ཏེ། གཟུང་བ་ྱིད་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ན། དེས་དེའྱི་རྒྱུན་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དགག་པ་གྲུབ་བོ་ཞེས་
བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །འདྱིར་འཐད་པ་འདྱི་ལྟར་དགོད་དེ། སྔར་དབང་པོའ་ིབོའ་ིསེད་བྱེད་མ་ཡྱིན་པར་གྲུབ་པ་དང་རང་བཞྱིན་ཁྱད་
པར་ཅན་གྱི་དོན་གྱི་སྐད་ཅྱིག་ཕྱྱི་མ་ནྱི་ཆོས་ཅན་དབང་པོའ་ིབོ་སེད་པར་མྱི་བྱེད་དེ། ེར་སོར་ཏེ་འབྲས་བུ་སེད་པ་ལ་ནུས་པ་
འཇུག་པ་ཁྱད་པར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ནུས་པ་ཁྱད་པར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །འདྱི་ནྱི་ར་བའྱི་གཏན་
ཚིགས་སོ། །འདྱིའྱི་ཁྱབ་པ་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། ནུས་པ་ནྱི་འབྲས་བུའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་པས་འབྲས་བུ་ཁྱད་པར་ཡོ ད་ན་ཁྱད་པར་ཡོད་
པས་ཁྱབ་སྟེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏེ་ནུས་པ་འདྲ་ཡང་འབྲས་བུ་མྱི་འདྲ་ན་ནུས་པ་འབྲས་བུའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་ྱིད་མ་
ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་འབྲས་བུ་འདྲ་བ་ཅན་གྱི་དོན་གྱི་སྐད་ཅྱིག་ཕྱྱི་མ་འབྲས་བུ་དང་ལྡན་ན་སྔ་མ་ཡང་དེ་དང་ལྡན་པར་
འགྱུར་ལ། སྔ་མ་འབྲས་བུ་དང་མྱི་ལྡན་པར་དངོས་སུ་ས་བས་ནྱི་དེ་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར་གཅྱིག་ལ་དུས་གཅྱིག་ཏུ་ཆོས་འགལ་བ་
སྒྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ནུས་པ་འདྲ་བ་ནྱི་འབྲས་བུ་དང་ལྡན་པ་དང་མྱི་ལྡན་པར་འདྲ་བས་ན་ཁྱབ་པ་གྲུབ་བོ། །འོ་ན་གཏན་
ཚིགས་ཇྱི་ལྟར་གྲུབ་ཅེ་ན། སེད་བྱེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་དང་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁྱད་པར་འདྲ་བའྱི་ཕྱྱི ར་རོ། །ཆོས་ཅན་གྱི་ཁྱད་
པར་རགས་སུ་བཟུང་བས་དམ་བཅའ་བ་རགས་སུ་བྱས་པ་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། གོང་བུ་རྭ་ཅན་འདྱི་ནྱི་ར་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྭ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱིའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་སོ། །འདྱིའྱི་ཕྱོགས་ཆོས་གང་གྱིས་ངེས་ཞེ་ན། རང་བཞྱིན་
གྱི་ཁྱད་པར་མ་དམྱིགས་པའྱི་མངོན་སུམ་མམ། རེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པ་ལས་གང་གྱིས་འབྲས་བུ་ལ་ེ་བར་སོར་བའྱི་རང་
བཞྱིན་གྱི་ཁྱད་པར་དེ་འདྲ་བར་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །དོན་འདྱི་ྱིད་འགེལ་པར་གསལ་བར་བྱེད་པ་ནྱི། བདག་
ྱིད་ཐ་དད་པ་མེད་པས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དོན་འདྱི་ཏྱི་ཀ་ནས་རྣམ་པར་བཞྱིས་སྟོན་ཏེ། ཕྱོགས་ཆོས་མདོར་
བསྟན་པ་དང་། ཁྱབ་པ་མདོར་བསྟན་པ་དང་། ཕྱོགས་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་དང་། ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་རེས་སུ་འགོ་བ་དང་



རྣམ་ངེས་ཊཱིཀྐ།   55 

ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཁྱད་པར་མེད་པ་ཡྱིན་ནོའ་ིབར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དེས་སྣང་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐམས་ཅད་ཀང་ཡྱིན་ནོའ་ིབར་
རོ། །གསུམ་པ་ནྱི་འདྱི་ལ་འབྲས་བུ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་མྱིག་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་ནོའ་ིབར་རོ། །འདྱིས་ནྱི་ཚོགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་
ཀྱིས་སྔ་མ་དང་ཕྱྱི་མ་རང་བཞྱིན་འདྲ་བ་དང་། ཚོགས་པར་བྱེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་རྒྱུ་མྱི་འདྲ་བར་བསྟན་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། 
ཚོགས་པ་ནྱི་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་བོ་ཞེས་རོགས་པ་སྤངས་སོ། །ཚོགས་པའྱི་གནས་
སྐབས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁྱད་པར་དང་ནུས་པ་རྒྱུ་འདྲ་བར་བསྟན་པས། བཞྱི་པ་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པ་ནྱི། དེ་ལ་རེ་ཤྱིག་ཅེས་བྱ་བ་
ལ་སོགས་པའོ། །འདྱིར་རྣམ་པར་རོག་པ་གྱིས་ཏེ། འབྲས་བུ་ལ་ེ་བར་སོར་བར་མཐོང་བའྱི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པ་ཁོ་ན་ལ་
ནུས་པ་གནས་སམ། འོན་ཏེ་གཞན་ལ་ཡང་གནས། ཕྱྱི་མ་ལྟར་ན་འབྲས་བུ་ཡང་གཞན་ལ་དམྱིགས་པར་ཐལ་ལོ་ཞེས་སྟོན་པ་
ནྱི། གང་གྱི་ཕྱྱིར་ནས་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞྱིན་ནོའ་ིབར་རོ། །དེ་ལྟར་ནུས་པ་གཞན་ལ་གནས་པ་བཀག་ནས། རང་བཞྱིན་
གྱི་ཁྱད་པར་ལ་གནས་པའྱི་ནུས་པ་དེ་དང་རྒྱུ་གཅྱིག་པར་སྒྲུབ་བོ། །དེ་ཡང་རང་གྱི་ངོ་བོའ་ིརྒྱུ་ཙམ་ནུས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དགག་
པ་དང་། རང་བཞྱིན་གྱི་ཁྱད་པར་གྱི་རྒྱུ་བརྒྱུད་པ་གཞན་ནུས་པའྱི་ཡང་རྒྱུར་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ཡང་བཞྱི་སྟེ། ེར་ལེན་ཙམ་
ལས་བྱུང་ན་དེས་བསེད་པར་བྱ་བའྱི་ངོ་བོ་ཙམ་ནུས་པར་ཐལ་བ་དང་། དེ་ལྟར་འདོད་ན་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའྱི་ནུས་པའྱི་རྣམ་
དབྱེ་བ་འགལ་བ་དང་། དེ་ྱིད་ལ་འཁྲུལ་པ་སྤང་བ་དང་། འཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་མྱིག་གྱི ་ཁྱད་པར་ཞེས་པ་ནས་རང་གྱི་
རྒྱུད་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནོའ་ིབར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ནུས་པའྱི་རྒྱུ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁྱད་པར་མེད་པ་དང་། ཡུལ་དང་
དུས་ཐ་དད་པ་ཙམ་ནུས་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་ལས། དང་པོ་ནྱི་འདྱི་སྙམ་དུ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐལ་བར་འགྱུར་རོའ་ིབར་ཡྱིན་ལ། 
གྱིས་པ་ནྱི་རྒྱུད་གཅྱིག་ལས་ནས་འཁྲུལ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོའ་ིབར་རོ། །གསུམ་པ་འཁྲུལ་པ་སྤང་བ་ལ་གྱིས་ཏེ། རང་གྱི་
རྒྱུ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པས་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་དང་། རང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་འབྲས་བུ་མ་ཡྱིན་པས་འཁྲུལ་པ་མེད་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི་གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་ཞེས་བྱ་བ་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོའ་ིབར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་ཞེས་པ་ནས ་ས་བོན་
བཞྱིན་ནོའ་ིབར་རོ། །འཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི་དེ་ཕྱྱིར་ནས་ཐ་དད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོའ་ིབར་རོ། །རང་བཞྱིན་གྱི་ཁྱད་
པར་གྱི་རྒྱུ་བརྒྱུད་པ་གཞན་ནུས་པའྱི་ཡང་རྒྱུར་སྒྲུབ་པ་ནྱི་རྣམ་པ་ལྔས་སྟོན་ཏེ། མ་མཐོང་བ་རྒྱུར་བརག་པར་མྱི་ནུས་པ་དང་། 
འབྲས་བུ་དང་པོའ་ིནུས་པའྱི་རྒྱུ་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། གྱིས་པའྱི་ནུས་པའྱི་རྒྱུ་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། རྒྱུ་འདྲ་བ་ལས་
བྱུང་བའྱི་ནུས་པ་མྱི་འདྲ་བ་དགག་པ་དང་། འཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ནས་བརག་པར་ནུས་པ་མ་
ཡྱིན་ནོའ་ིབར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དེས་ན་ནས་ཡྱིན་ནོའ་ིབར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི་གང་གྱིས་ཚེ་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་རོའ་ིབར ་
རོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་གང་གྱི་ཚེ་ནས་མ་མཐོང་ངོའ་ིབར་རོ། །ལྔ་པ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་པ་ནས་སོ། །འདྱི་མཐའ་དག་གྱི་དོན་བསྡུས་པ་
ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། ནུས་པ་ཅན་གྱི་ཁྱད་པར་འདྲ་ན་ནུས་པ་མྱི་འདྲ་བ་ནྱི་འགལ་ཏེ། རྒྱུ་ཐ་མྱི་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྲ་བ་དང་མྱི་འདྲ་



56   རྔོག་ལྔོ་ཙཱ་བ་བྔོ་ལྡན་ཤེས་རབ། 

བ་ནྱི་རྒྱུ་འདྲ་བ་དང་མྱི་འདྲ་བས་བྱས་པས། གལ་ཏེ ་སྔ་མ་དང་ཕྱྱི་མའྱི་སྐད་ཅྱིག་རྣམས་སུ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁྱད་པར་འདྲའང་
ནུས་པ་མྱི་འདྲ་ན། དེའྱི་རྒྱུ་ཡང་འདྲ་བ་དང་མྱི་འདྲ་བར་ཐལ་བས་ཐ་དད་པར་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་གཅྱིག་པར་ཡང་འགྲུབ་སྟེ། དེས་
ན་ཁྱབ་པ་གྲུབ་བོ། །རྒྱུ་གཅྱིག་པར་ཇྱི་ལྟར་གྲུབ་ཅེ་ན། རེ་ཤྱིག་ནུས་པ་ཅན་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པ་ ལས་གཞན་ལ་
ནུས་པ་གནས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལ་འབྲས་བུ་མཐོང་བར་ཐལ་བས་སོ། །རང་བཞྱིན་གྱི་ཁྱད་པར་ཅན་ྱིད་ལ་གནས་ན་ཡང་
དེའྱི་རྒྱུ་གང་ཡྱིན། ེ་བར་ལེན་པ་ཙམ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། འབྲས་བུ་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཙམ་ལ་ནུས་པ་ཡོད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དངོས་དང་བརྒྱུད་པའྱི་ནུས་པ་དག་ནུས་པར་འདྲ་བས་ངོ་བོ་ཙམ་ནུས་པར་ཐལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། 
དེ་ལ་ན་ནུས་པ་ལ་དངོས་ཀྱི་རྒྱུད་པའྱི་རྣམ་དབྱེ་མེད་པར་ཐལ་ཏེ། རང་གྱི་རྒྱུད་རང་བཞྱིན་ཁྱད་པར་མེད་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །སྐད་ཅྱིག་ཐ་དད་པས་ནུས་པའྱི་རྣམ་པར་དབྱེ་བར་འགྱུར་བས་ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་མ་ངེས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། 
སྐད་ཅྱིག་གྱི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ནྱི་རེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པ་ལས། འབྲས་བུ་རང་བཞྱིན་མྱི་འདྲ་བའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་རོགས་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་བྱྱི་བའྱི་དུག་ལ་སོགས་པའྱི་ནུས་པ་ལ་ཡང་སྔ་ཕྱྱི་ཐ་དད་པ་མེད་པར་ཐལ་ཏེ། རྒྱུ་རང་བཞྱིན་འདྲ་བ་ལས་
བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ། རང་གྱི་རྒྱུད་རྒྱུར་ཁས་བངས་ཀང་རྒྱུའྱི་རང་བཞྱིན་མྱི་འདྲ་བས་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་མ་
གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རང་བཞྱིན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱིས་ངེས་པས། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རང་གྱི་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བ་ྱིད་མ་གྲུབ་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་རྒྱུ་གྱུར་པས་བསེད་པར་བྱ་བའྱི་འབྲས་བུ་ནུས་པ་ཡྱིན་ཡང་རྒྱུ་འདྲ་བ་ལས་འབྲས་བུ་ནུས་པར་རབ་
འབྲྱིང་ཐ་དད་པ་ཡོད་པ་བཞྱིན་དུ་འདྱིར་ཡང་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་དེ་ལྟར་རྒྱུད་གཞན་གྱིས་ངེས་ན་མྱིག་གྱི་ཤེས་པ་ལ་ནུས་པ་དང་
དྲན་པ་ལ་ནུས་པ་ཡང་རྒྱུད་གཞན་ཁོ་ན་ལས་ངེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱུད་གཞན་གཅྱིག་ལས་ཀང་མོང་བའྱི་ནུས་པ་དང་དྲན་པའྱི་
ནུས་པ་ཐ་དད་པའྱི་ནུས་པ་འགལ་ན། རྒྱུད་གཞན་གཅྱིག་ལས་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའྱི་ནུས་པ་ཡང་ཇྱི་ལྟར་མྱི་འགལ་ཞེས་
རྒོལ་ན། འདྱིར་ལན་འདྱི་ལ་རྒྱུད་གཞན་གྱིས་དེ་ལྟར་ངེས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ནུས་པའྱི་རྱིགས་འདྲ་བ་དག་གཅྱིག་གྱིས་འཕེན་པ་མྱི་
འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རྱིགས་གཅྱིག་པ་ྱིད་ཀང་འབྲས་བུ་གཅྱིག་ལ་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྔ་མ་དང་ཕྱྱི་མར་ནུས་པ་རབ་
འབྲྱིང་ཐ་དད་པ་ནྱི་ཚོགས་པ་དེ་ྱིད་ཀྱི་ནང་གྱི་ཁྱད་པར་ལས་ཡྱིན་ཏེ། ེ་བར་ཚོགས་བྱེད་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཚོགས་པ་ལས་
བྱུང་བའྱི་ནུས་པ་ཐ་དད་པར་གྲུབ་ལ། དེ་ལས་ཀང་དེའྱི་འབྲས་བུ་གྱིས་ཐ་དད་ཅྱིང་། དེ་ལས་ཀང་དེའྱི་འབྲས་བུ་ཐ་དད་པས་
སོ། །མོང་བའྱི་ནུས་པ་དང་དྲན་པའྱི་ནུས་པ་རྱིགས་མྱི་འདྲ་བ་དག་ནྱི་རྒྱུད་གཞན་གཅྱིག་གྱིས་བྱེད་པ་ འགལ་བ་ཡྱིན་པས་མྱི་
མཚུངས་སོ། །ཡང་ན་རྒྱུད་གཞན་གཅྱིག་གྱིས་འཕངས་པའྱི་ནུས་པ་དང་པོ་ནས་ཐ་མའྱི་བར་དུ་ཁྱད་པར་མེད་མོད་ཀྱི། འབྲས་
བུ་ེ་བ་དང་མྱི་ེ་བའྱི་དུས་ཙམ་གྱིས་ཐ་དད་པར་ཟད་དེ། དཔེར་ན་གཤེད་མའྱི་སེས་བུ་གསད་པར་བྱ་བ་དང་གོམ་པ་རེ་
ེའང་ནུས་པ་འཕེལ་བ་ནྱི་མེད་པ་བཞྱིན་ནོ། །དེས་ན་ཡུལ་དང་དུས་མྱི་འདྲ་བར་སེས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་རྣམས་དུས་ཅྱིག་ཏུ་ཡོད་
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པར་གྱུར་པའྱི་འབྲས་བུ་ལ་བལྟོས་ནས་ནུས་པ་ཐ་མྱི་དད་ཀང་། ཡུལ་དང་དུས་ཀྱིས་ཆོད་པ་དང་། མ་ཆོད་པ་ལ་བལྟོས་ནས་
རབ་འབྲྱིང་ཐ་སྙད་དུ་བྱེད་པར་ཟད་དོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཐམས་ཅད་འཐད་དོ། །དཔད་པར་བྱེད་པ་ྱིད་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐ་དད་པ་
མེད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། ཡྱིད་ཀྱི་བོའ་ིདཔོད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པ་དེ་ལྟར་དབང་པོའ་ིཤེས་པའྱི་
དཔོད་པ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དཔོད་པའྱི་མཚན་ྱིད་གཞན་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་དོན་ནྱི་དབང་པོའ་ིབོ་ནྱི་ཡྱིད་
ཀྱི་བོ་དང་དཔོད་པའྱི་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཐ་མྱི་དད་པར་ཐལ་ཏེ། ེ་བར་མྱི་གནས་པའྱི་དོན་འཛིན་པའྱི་མཚན་ྱིད་
ཀྱིས་དཔོད་པར་བྱེད་པ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །ཐལ་འགྱུར་གྱིས་ལས་དང་པོ་སྟོན་པ་ནྱི། དེ་ནྱི་རོགས་
པས་བསང་ན་ཡང་ཞེས་བྱ་བའོ། །གཏན་ཚིགས་གཅྱིག་ྱིད་དམ་པ་གྱིས་ལ་བཀོད་པའོ། །དེས་ན་བཟོག་པའྱི་རང་རྒྱུད་ནྱི་
གྱིས་སུ་འགྱུར་རོ། །མ་ཡྱིན་ཏེ་བརྡ་མ་མཐོང་བ་ལ་མེད་པས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་ནྱི། སོབ་དཔོན་ཆོས་
མཆོག་ལྟར་ན་དོན་ེ་བ་ནྱི་མ་མཐོང་བཞྱིན་དུ་སྒྲ་དྲན་པའྱི་བག་ཆགས་སད་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་འབྲེལ་པ་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་
བོ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བས་འཕངས་དོན་དམ་པར་སྒྲ་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན ་དོན་ེ་བས་བྱས་པའྱི་ནང་གྱི་རྣམ་པར་
འགྱུར་བ་མེད་པར་ཡང་སྒྲའྱི་ཁྱད་པར་དྲན་པར་མྱི་རྱིགས་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། དེ་ནྱི་སྒྲ་དོན་གྱི་འབྲེལ་པ་ཁས་
བངས་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །འདྱིར་ནྱི་དངོས་པོ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་དངོས་པོ་ལ་འབྲེལ་པ་ཡོད་པ་དེ། འབྲེལ་ཟ་མ་
མཐོང་བཞྱིན་དུ་དྲན་པ་སད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་ནམ་མ་ཡྱིན། ཕྱྱི་མ་ལྟར་རྒྱུ་མཚན་མ་ཡྱིན་པ་བཀག་པས་རྒྱུ་མཚན་ཅན་མ་
ཡྱིན་པ་འགོག་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དང་པོ་ལྟར་ན་མེ་དང་དུ་བ་དག་ཀང་མ་མཐོང་བ་ཕན་ཚུན་དྲན་པ་སད་པའྱི་རྒྱུར་
འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འབྲེལ་པ་དངོས་པོ་ལ་ཡོད་པ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། ཤེས་པའྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ལ་མ་ལྟོ ས་པ་དང་ལྟོས་པའོ། །དང་པོ་
ནྱི་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མ་ཡྱིན་ལ། གྱིས་པ་ནྱི་ཡྱིན་ནོ། །སྒྲ་དོན་ཡང་གལ་ཏེ་དོན་དམ་པར་འབྲེལ་པ་ཡོད་ན། ཤེས་
པའྱི་སོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཤེས་པའྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་སྒྲས་དོན་ཤེས་པའྱི་ཡུལ་དུ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་བརོད་བྱ་རོད་
བྱེད་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་སོན་མེད་དོ། །དོན་དམ་པར་སྒྲ་དང་མ་འབྲེལ་པ་ྱིད་ག་ལས་ཞེ་ན། བརྡ་མ་
མཐོང་བ་ལ་མེད་པས་ཞེས་བྱ་བས་དེ་སྒྲུབ་པ་པོ་ཞེས་པའོ། །འདྱིར་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་གྱིས་ཏེ། སེ་བའྱི་དང་། རྣམ་པར་འཇོག་
པའྱི་རྒྱུའོ། །དེ་གྱི་ག་མེད་པ་ཡྱིན་ཡང་མྱི་རག་པ་མེད་པ་ནྱི་བྱས་པ་མེད་པ་ལ་ རགས་ཡྱིན་ཏེ། ཁྱབ་བྱེད་ཡྱིན་པས་སོ། །དེས་
ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་མེད་དོ། །གཞན་ཡང་དོན་ེ་བས་ནང་གྱི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་སད་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ན། དོན་གྱི་མཐུས་བསེད་
པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཁྱབ་པ་ཚད་མ་ཅན་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་མ་མཐོང་བར་དྲན་པའྱི་བག་ཆགས་
སད་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་འབྲེལ་པ་མེད་པ་རགས་སུ་ལེན་ན། ཅྱི་འབྲེལ་པ་འགའ་ཡང་མེད་པའམ། འོན་ཏེ་བརོད་བྱ་རོད་བྱེད་
ཀྱི་འབྲེལ་པ་མེད་པ་ཅྱིག་ཡྱིན་གང་། དང་པོ་ནྱི་མ་གྲུབ་སྟེ། དོན་ལས་དེ་མཐོང་བ། དེ་ལས་སྒྲ་དྲན་པ། དེ་ལས་སྒྲ་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར་
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རོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་འབྲེལ་པ་མེད་པ་ྱིད་བསྒྲུབ་པ་ལ་བརྡ་མ་མཐོང་བ་ལ་མེད་པ་ཡང་མ ་ངེས་པར་འགྱུར་ཏེ། དོན་མཐོང་བ་སྒྲའྱི་རྒྱུ་
ཡྱིན་པས་སྒྲ་དང་འབྲེལ་པ་ལ་ཡང་བརྡ་མ་མཐོང་བ་མེད་པ་ྱིད་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ཡང་མྱི་རུང་སྟེ། དོན་དམ་པར་
སྒྲ་དང་བརོད་བྱ་རོད་བྱེད་ཀྱི་འབྲེལ་པ་མེད་ཀང་དྲན་པའྱི་བག་ཆགས་སད་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཅྱི་འགལ་ཏེ། འདྲ་བ་དང་འབྲེལ་པ་
གཞན་ཡང་བརོད་བྱ་རོད་བྱེད་ཀྱིས་མ་འབྲེལ་པ་གཞན་ལ་དྲན་པའྱི་ས་བོན་སད་པའྱི་རྒྱུ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། བ་ལང་ལས་བ་
མེན་དྲན་པའམ་དུ་བ་ལས་མེ་དྲན་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཡང་ན་དོན་མཐོང་བ་ྱིད་ཀྱིས་མ་ངེས་ཏེ། དེ་ནྱི་སྒྲའྱི་བརོད་བྱ་མ་ཡྱིན་ཡང་
སྒྲ་ལ་དྲན་པ་སད་པའྱི་རྒྱུ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་བུ་ནྱི ་མཐོང་བ་ལ་བལྟོས་ནས་གཞན་ལ་བག་ཆགས་སད་པའྱི་རྒྱུ་
ཡྱིན་ཡང་། འདྱིར་ནྱི་མ་མཐོང་བཞྱིན་དུ་ཞེས་བྱ་བས་མཐོང་བ་ལ་མ་ལྟོས་པར་དྲན་པའྱི་ས་བོན་སད་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་འགོག་
པས་མ་ངེས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་མ་མཐོང་བར་དྲན་པའྱི་བག་ཆགས་སད་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ལ་འབྲེལ་པས་ཁྱབ་པ་
མ་དམྱིགས་པས་བཟོག་པའྱི་འབྲེལ་པ་མ་གྲུབ་པ་ནྱི་དགག་པའྱི་རགས་སུ་མྱི་རུང་ངོ་། །འདྱི་ལྟར་མ་མཐོང་བར་གཞན་ལ་དྲན་
པའྱི་འདུ་བྱེད་སད་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་དོན་ནྱི་འགའ་ཡང་མ་རོགས་སོ། །དེས་ན་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱི་བཤད་པ་ནྱི་ནོར་
བ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་འདྱིའྱི་དོན་ཅྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞེ་ན། ེ་བར་གནས་པའྱི་དོན་ནྱི་མ་མཐོང་བ ར་དྲན་པ་སད་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དོན་
དང་སྒྲ་དྲན་པ་སད་པ་དེའྱི་བསེད་བྱ་དང་སེད་བྱེད་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་གོམས་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་
རང་རྒྱུད་དུ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ཅྱི་ལྟར་ཞེ་ན། བརྡ་མ་མཐོང་བ་ལ་མེད་པས་སྟེ། བརྡ་གོམས་པར་བྱས་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བརྡའ་མ་མཐོང་བ་ལ་མེད་མོད། བརྡའྱི་རྒྱུ་ལས་དོན་ྱིད་སད་བྱེད་ཀྱི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་བསེད་པས་ན་
འབྲེལ་པ་ནྱི་གོམས་ལས་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཡང་ནས་ཡང་དུ་མ་གོམས་ཀང་ལན་ཅྱིག་མཐོང་བས་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་
སེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གོམས་པ་ལ་ལྟོས་པ་ན་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་ཆོས་ྱིད་མ་ཡྱིན་གྱི ། སེས་བུའྱི་སྤོབས་པའྱི་ནུས་པ་ཡྱིན་པས་སེས་
བུའྱི་ཆོས་སུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་དོགས་ན། སེས་བུའྱི་འདོད་པའྱི་དབང་གྱིས་ནྱི་ཞེས་སོས་ཏེ། དེས་ནྱི་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་
དོན་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྣམ་པར་རོག་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་གསལ་བར་ཚོར་བ་དོན་ཡྱིན་པ་འགོག་
པའྱི་ཚད་མ་མས་སུ་མོང་བ་ྱིད་ཡྱིན་པར་སྟོན་པ་ནྱི། ནང་དུ་ཡོངས་སུ་གསལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་ཞེས་བྱ་བའོ། །མས་སུ་
མོང་བ་དེ་ཅྱི་རང་རྱིག་པའམ་གཞན་རྱིག་པ་ཡྱིན་ཞེས་རྣམ་པར་མ་དཔད་པར་མཐོང་བ་ཙམ་ཚད་མར་བྱས་པའོ། །འདྱི་ལ་
རྱིགས་པའྱི་འཐད་པ་ཡང་སྟོན་པ་ནྱི། འདོད་པའྱི་དབང་གྱིས་སེ་བ་དང་འགག་པར་མྱི་རྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཞེས་བྱ་
བ་སྟེ། དོན་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ལྷག་མའོ། །གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་ནྱི་རོགས་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་གསལ་བར་ཚོར་བ་ནྱི་དོན་
མ་ཡྱིན་ཏེ། རང་གྱི་ངོ་བོ་འདོད་པ་ཙམ་གྱིས་སེ་བ་དང་འགག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱི་མོང་བ་དང་འཐད་པའྱི་ཚད་མའྱི་དོན་ཙམ་
འགོག་གམ། རང་གྱི་རྒྱུད་ལས་ཕྱྱི་རོལ་དུ་གྱུར་པ། དང་པོ་ནྱི་མྱི་རུང་སྟེ་འདོད་པའྱི་དབང་གྱིས་སེ་བ་དང་འགག་པའྱི་ལུས་
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དང་ངག་གྱི་རྱིག་བྱེད་ལ་ཡང་ཡོད་པས་སོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན་ནང་གྱི་དོན་འགོག་པའྱི་རྱིགས་པ་བརོད་པར་བྱ་བར་ཐལ་བའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བྱ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་རྱིགས་པ་གཞན་ཡང་ཕྱོགས་དང་པོ་ལ་བརོད་པར་
རྱིགས་པ་ཅྱི་སྟེ་འཇོག་ན། འདྱིར་དོན་ཙམ་འགོག་པ་ལ་ལུས་དང་ངག་གྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཀྱིས་མ་ངེས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་
དག་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་འདོད་པ་ཙམ་གྱིས་འཇུག་པ་དང་ལྡོག་པ་མ་ཡྱིན་པ་སྟེ། ལུས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་སྔ་མ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་གཞན་
ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྒྲ་ཡང་གནས་དང་བྱེད་པ་ཕྲད་པ་ལ་སོགས་པ་ལུས ་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་གཞན་ལ་བལྟོས་ནས་རང་གྱི་ངོ་བོ་
རེས་སུ་འཇུག་པ་དང་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ནོ། །གནས་དང་བྱེད་པ་ཀུན་ནས་སོབ་པའྱི་རླུང་ཡང་ལུས་ཀྱི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་སྔ་མ་ལ་
ལྟོས་པ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་གསལ་བར་ཚོར་བ་ཡང་རྣམ་པར་རོག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཡྱིན་ལ། རྣམ་པར་རོག་པ་
ཡང་རང་གྱི་བག་ཆགས་ལ་བལྟོས་ཀྱི། འདོད་པ་ཙམ་ལས་ངོ་བོ་མྱི་འགྲུབ་པས་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་
བག་ཆགས་ྱིད་འདོད་པ་ཡྱིན་ན་འདོད་པ་ལོག་པ་བག་ཆགས་ཆད་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། འདྱིར་བག་ཆགས་དང་འདོད་པ་ཐ་
དད་ཀང་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ནྱི་འདོད་པ་ཙམ་ལ་རག་ལས་པ་ཡྱིན་གྱི་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་ནྱི ་མ་ཡྱིན་ཏེ། བག་
ཆགས་ནྱི་ཁྱད་པར་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལ། འདོད་པ་ནྱི་དེ་མ་ཐག་པའྱི་རེན་ཡྱིན་པས་རང་གྱི་ངོ་བོ་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །ཡང་ན་བག་ཆགས་ཀང་འདོད་པ་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། འདོད་པ་དང་དུས་མམ་པ་ནྱི་འདོད་པ་ྱིད་ལ་གནས་པའོ། །འདོད་པ་
ལྟོག་པ་ན་ནྱི་རེན་གཞན་ལ་འཕོ་བས་ཆད་པར་ཐལ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་འདོད་པ་དང་བག་ཆགས་ཐ་དད་པ་དང་
གཅྱིག་པའྱི་ཕྱོགས་གྱི་ག་ལ་ཡང་མྱི་འཐད་པ་མེད་དོ་ཞེས་གནས་སོ། །རྣམ་པར་རོག་པའྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་འདོད་པ་ལས་བཟོག་
པར་མྱི་ནུས་ཏེ། བླུན་པོ་ྱིད་ལྡོག་ཅྱིང་མཁས་པ་འཇུག་པར་འདོད་ཀང་དེ་ལྟར་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱིས་ནྱི། དེ་ནྱི་རོག་
པས་བསང་ན་ཡང་། །འདོད་པས་འཇུག་དང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ཡང་བལྟ་བར་བྱའོ། །བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་མོང་བ་ཡང་བོ་
ཡྱིན་ལ། ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི་གྱིས་ཏེ། ཕན་པ་དང་གནོད་པ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་མོང་བ་ལས་གཞན་
དེའྱི་འབྲས་བུ་ཚིམ་པ་དང་གདུང་བའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་ལ་བརོད་པ་དང་། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་མོང ་བ་ྱིད་ལ་བརོད་
པའོ། །དང་པོ་ལྟར་ན་རྣམ་པར་རོག་པ་བཞྱི་སྟེ། བདེ་སྡུག་ཡོད་པ་ཙམ་མམ། རང་དབང་ཡོད་པའམ། ཡོད་པར་རོགས་པ་ཙམ་
མམ། རང་ལ་ཡོད་པར་རོགས་པ་ཞྱིག་དངོས་སུ་ཚིམ་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། དང་པོ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཀུན་གྱི་བདེ་བས་ཚིམ་པར་ཐལ་
བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན་ཡང་དེ་བཞྱིན་ཏེ། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་བདག་ལ་རག་ཏུ་ཡོད་པས་དུས་གཅྱིག་ཏུ་ཚིམ་པ་
དང་གདུང་བ་ལ་སོགས་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ལྟར་ན་རྣལ་འབྱོར་པ་གཞན་གྱི་བདེ་སྡུག་རོགས་པས་ཀང་ཚིམ་པ་
དང་གདུང་བར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་ལྟར་ན་བདེ་སྡུག་རྱིག་པར་བྱེད་པ་དང་། དེ་འབྲེལ་པར་འཛིན་པ་ན་རང་ཡང་བཟུང་
བས་རང་རྱིག་པར་གྲུབ་བོ། །བཤད་པ་གྱིས་པ་ལྟར་ན་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་མོང་བ་ཡང་བོ་ཡྱིན་ལ། བོ་དེའང་ལོག་ཏུ་
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གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར། ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་བོའ་ིཡུལ་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་ལས་ཕན་པ་དང་གནོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་བདེ་བ་མོང་བ་
དང་སྡུག་བསྔལ་མོང་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། དམྱིགས་པ་མ་རོགས་པར་ཡུལ་མྱི་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་གཞན་གྱིས་མོང་བའྱི་བདེ་
བ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་སའོ། །ཡུལ་གྱི་སོ་ནས་རོག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི་དབང་པོའ་ི
ཡུལ་ནྱི་ཆོས་ཅན། སྒྲས་བརོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྒྲའྱི་ཤེས་པ་ལ་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། ཁྱབ་བྱེད་མེད་
པའོ། །དེ་སྟོན་པ་ནྱི། དབང་པོའ་ིབྱ་བ་མེད་པ་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་ནྱི་བརོད་མེད་རོག་བྱེད་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་
བ་ནྱི་དངོས་ཀྱི་དམ་བཅའ་བའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་རོགས་པ་གཅྱིག་གྱི་ཡུལ་དུ་གྲུབ་པའྱི་དོན་བརོད་པ་སྟེ། དབང་པོའ་ིབོ་རོག་མེད་དུ་
སྒྲུབ་པའྱི་སྐབས་སུ་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དམ་བཅའ་བའྱི་དོན་ྱིད་ ནྱི་དབང་པོའ་ིཤེས་པའྱི་རོགས་པར་བྱ་བ་ྱིད་ནྱི། 
སྒྲའྱི་བརོད་བྱ་མ་ཡྱིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བའོ། །གཏན་ཚིགས་བརོད་པ་ནྱི་སྒྲ་ཡྱིས་བོ་ལ་སྣང་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་སྒྲའྱི་
ཤེས་པ་ལ་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །དེ་ྱིད་མ་གྲུབ་བོ་སྙམ་ན། འདྱིར་དབང་པོའ་ིཡུལ་སྒྲའྱི་ཤེས་པ་ལ་མྱི ་
སྣང་བར་མ་གྲུབ་ན། ཅྱི་དོན་ེ་བར་གནས་པ་ལ་དབང་པོའ་ིབྱེད་པ་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཚེ། སྒྲའྱི་ཤེས་པ་ལ་སྣང་ངམ། འཇུག་པའྱི་
ཚེ། དང་པོ་ནྱི་མྱི་རུང་སྟེ། དབང་པོའ་ིབྱ་བ་མེད་པ་ཡང་མཐོང་བ་བཞྱིན་སྣང་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱིའྱི་དོན་ནྱི་དབང་པོའ་ིབྱ་
བ་མེད་པ་ན། སྒྲའྱི་ཤེས་པ་ལ་སྣང་བའྱི་དོན་ནྱི། དབང་པོའ་ིཡུལ་མ་ཡྱིན་ཏེ། མཐོང་བ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་
དབང་པོའ་ིཡུལ་ནྱི། དབང་པོའ་ིབྱ་བ་མེད་པ་ན་སྒྲའྱི་ཤེས་པ་ལ་སྣང་བའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ཏེ། རང་གྱི་ཤེས་པ་ལ་རྣམ་པ་
གཞན་དུ་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །རྣམ་པར་རོག་པ་གྱིས་པ་ནྱི་དང་པོ་བཀག་པས་འདྱི་ལྟར་གྲུབ་བོ། །དབང་པོའ་ིབྱ ་བ་
ཡོད་པ་ན་སྒྲའྱི་དོན་སྣང་བའྱི་ཤེས་པ་ནྱི་དངོས་པོའ་ིཡུལ་ཅན་མ་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་ཡོད་པ་དང་མེད་པའྱི་རེས་སུ་མྱི་བྱེད་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ལྟར་དབང་པོའ་ིབྱ་བ་མེད་པ་ན་སྒྲས་དེའྱི་དོན་སྣང་བའྱི་ཤེས་པ་སེད་པར་ནུས་ན། དབང་པོའ་ིབྱ་བ་ཡོད་པ་ན་
དེའྱི་ནུས་པ་མས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་སྣང་བ་དེ་སྒྲ་ཙམ་གྱིས་སེད་པས་དངོས་པོ་ལ་རག་མ་ལས་པར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །འདྱིའང་འགེལ་པར་སྟོན་པར་འགྱུར་རོ། །འདྱི་ྱིད་འགེལ་པར་དོན་གསུམ་གྱིས་སྟོན་ར་བའྱི་དོན་ཙམ་གཞག་པས་གཏན་
ཚིགས་དགོད་པ་དང་། ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པ་དང་། གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཕྱྱིར་རོའ ་ིབར་
རོ། །མངོན་སུམ་དེ་ནྱི་བརོད་དུ་མེད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་ཏེ་ཞེེས་བྱ་བ་ནྱི། སྔ་མ་ལྟར་མངོན་སུམ་གྱི་ཡུལ་བརོད་པར་
བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པར་དམ་བཅའ་བའྱི་དོན་དུ་བྱེད་པའོ། །གཏན་ཚིགས་ནྱི་སྒྲས་བོ་ལ་སྣང་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། 
སྒྲའྱི་ཤེས་པ་ལ་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མ་གྲུབ་པ་སྤོང་བའྱི་ཁྱད་པར ་འགོད་པ་ནྱི། དབང་པོའ་ིབྱ་བ་མེད་པ་ལ་མཐོང་བ་
བཞྱིན་དུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་གང་གྱི་ཕྱྱིར་ནས་མ་ཡྱིན་ནོའ་ིབར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། 
དབང་པོའ་ིབྱ་བ་མེད་པ་ན་སྒྲའྱི་ཤེས་པ་ལ་མྱི་སྣང་བར་སྒྲུབ་པ་དང་། དབང་པོའ་ིབྱ་བ་ཡོད་པ་ན་དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་དང་། འཇུག་
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བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་སྒྲའྱི་ཡུལ་ྱིད་ནྱི་ནས་ཕྱྱིར་རོའ་ིབར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དངོས་པོ་མེད་ཀང་ནས་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་
ཡུལ་མ་ཡྱིན་ནོའ་ིབར་རོ། །མ་གྲུབ་པ་སྤང་བ་སྔ་མའྱི་དོན་ནྱི། སྒྲྱིའྱི་ཡུལ་ནྱི་དབང་པོའ་ིཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་
ཏེ། མཐོང་བ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཏན་ཚིགས་འདྱི་ྱིད་སྟོན་པ་ནྱི་དེ་དང་རོགས་པ་གཅྱིག་པའྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པས་དེ་
འཕེན་པའྱི་ཆོས་གཞན་བརོད་པ་ནྱི། མཐོང་བ་ལ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །མ་གྲུབ་པ་སྤང་བ་ཕྱྱི་
མའྱི་དོན་ཡང་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏེ། དབང་པོ་བྱེད་པ་འཇུག་བཞྱིན་པའྱི་བུམ་པ་ཡོད་ཀང་སྒྲའྱི་དོན་སྣང་བའྱི་ཤེས་པ་དེ་ནྱི་ཆོས་
ཅན། ཕྱྱི་རོལ་གྱི་བུམ་པ་དེའྱི་བདག་ྱིད་འཛིན་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་བུམ་པ་ཡོད་པ་དང་མེད་པའྱི་རེས་
སུ་མྱི་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར། ར་བའྱི་གཏན་ཚིགས ་དྲྱི་ལ་རོའ་ིབོ་བཞྱིན་དང་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་མཐུན་པའྱི་དཔེ། གཟུགས་ལ་མྱིག་གྱི་
བོ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་དཔེའོ། །རེ་ཤྱིག་ར་བའྱི་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་སྤོང་བ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་སར་
རོ། །ཤེས་པ་དེ་ནྱི་མེད་པ་དང་ཡོད་པའྱི་རེས་སུ་མྱི་བྱེད་དེ། མེད་པའྱི་དོན་སྣང་བ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གང་
གྱི་སོ་ནས་ཁྱད་པར་མེད་ཅེ་ན། དངོས་པོ་མེད་ཀང་སྒྲ་ལས་བྱུང་བའྱི་སྣང་བ་མྱི་མས་པས་ཏེ། དེའྱི་སོ་ནས་སོ། །སྒྲ་
ཙམ་ལ་རག་ལས་པར་ཁྱད་པར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །འདྱི་ྱིད་ཇྱི་ལྟར་ཞེས་ན། དབང་པོ་བྱེད་པ་དང་བཅས་
པའྱི་ཚེ་ན་སྒྲའྱི་ཤེས་པ་སེད་པའྱི་ནུས་པ་སྔོན་པས་མ་ཚང་བའམ་མས་པར་བྱེད་པ་ནྱི་མྱི་སྱིད་དོ། །དེས་ན་དོན་ལ་མ་ལྟོས་
པར་སྔོན་བཞྱིན་དུ་ད་ལྟར་ཡང་རང་གྱི་བརོད་བྱ་ལ་ཤེས་པ་བསེད་པར་ནུས་པས་ཤེས་པ་དེ་ཙམ་སྒྲ་ལ་རག་ལས་པར་གྲུབ་
བོ། །འོ་ན་ར་བའྱི་གཏན་ཚིགས་གྲུབ་མོད། དོན་གྱི་རེས་སུ་མྱི་བྱེད་པས་ཀང་དོན་འཛིན་པ་འགལ་བ་མ་གྲུབ་པས་མ་ངེས་སོ་
སྙམ་ན། ར་བའྱི་གཏན་ཚིགས་དེའྱི་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པ་ནྱི་རྣམ་པར་གཏོད་པར་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེའྱི་བདག་
ྱིད་མྱི་འཛིན་པ་ལས་བཟོག་པ་ནྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཡྱིན་ལ་དེ་ནྱི་འབྲས་བུས་ཁྱབ་བོ། །འབྲས་བུའྱི་ཆོས་ཀང་རེས་སུ་
འགོ་ལྡོག་གྱི་བྱེད་པ་ཡྱིན་པས། གཏན་ཚིགས་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་རེས་སུ་མྱི་བྱེད་པ་དང་འགལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་
ནོ། །དེས་ན་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་གཏན་ཚིགས་དང་འགལ་བས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ལྡོག་པ་ངེས་སོ།  །ཡང་ན་རེས་སུ་འགོ་
ལྡོག་གྱི་རེས་སུ་མྱི་བྱེད་པ་ལ་ནྱི་འབྲས་བུ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བཀག་པ་ནྱི་འབྲས་བུའྱི་མཚན་ྱིད་བཀག་
པ་ཡྱིན་པས། མཚན་ྱིད་མེད་པ་ལ་དངོས་པོ་མེད་པས་ཁྱབ་བོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་། མཚན་ྱིད་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་ནྱི། འགའ་གང་
ན་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཞེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འབྲས་བུ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ཡང་འཛིན་པ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། འཛིན་པའྱི་མཚན་
ྱིད་ནྱི་རྣམ་པ་རེས་སུ་བྱེད་པའྱི་འབྲས་བུ་ྱིད་ཡྱིན་པས་འདྱིར་ཡང་མཚན་ྱིད་བཀག་པ་ལ་ངོ་བོ་བཀག་པས་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་
ནོ། །དེ་ལྟར་རེས་སུ་འགོ་བ་ངེས་པའྱི་དོན་འདྱི་ྱིད་སྟོན་པ་ན། རོགས་པ་གཅྱིག་གྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པས་དོན་གཅྱིག་པ་ཡྱི ན་པའྱི་
ཕྱྱིར་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་སྟོན་པ་ནྱི་རེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པའྱི་རེས་སུ་མྱི་



62   རྔོག་ལྔོ་ཙཱ་བ་བྔོ་ལྡན་ཤེས་རབ། 

བྱེད་པ་ནྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་ཞེས་བྱ་བའོ། །རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་སྟོན་པ་ནྱི། རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཡུལ་
མ་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཁྱབ་པ་འདྱི་ྱིད་བསྒྲུབ་པའྱི་དོན་དུ་ཡུལ་གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་ྱིད་ཡྱིན་པར་སྟོན་པ་ནྱི། 
རྣམ་པར་གཏོད་པའྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཤེས་པའྱི་ཡུལ་ནྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ལྟར་གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབས་པ་ྱིད་
འཇུག་བསྡུ་བ་སྟོན་པ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཡུལ་གྱི་སོ་ནས་རོག་མེད་དུ་དོན་གྱིས་སྒྲུབ་པའྱི ་གཏན་ཚིགས་གྱིས་པ་
ནྱི། དབང་པོའ་ིདོན་ཆོས་ཅན། ཐ་སྙད་ཀྱི་སྒྲས་བརོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ། བརྡའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
ཞེས་བྱ་བ་ཡང་ཁྱབ་བྱེད་མེད་པའོ། །མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། བརྡའྱི་ཡུལ་ལ་ནྱི་བརྡ་བྱ་བར་ནུས་པ་དང་། དགོས་པ་ཡོད་པས་ཁྱབ་པ་
ཡྱིན་ན། རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ལ་བརྡ་བྱར་ནྱི ་དགོས་པ་མེད་དོ། །ཅྱི་ལྟར་ཞེ་ན། གང་ལ་བརྡ་བྱས་ན་དགོས་པ་ཡོད་པ་དེ་ནྱི་དུས་
གཞན་དུ་རེས་སུ་འགོ་བས་ཁྱབ་སྟེ། བརྡའྱི་དགོས་པ་ནྱི་དུས་གཞན་དུ་འཇུག་ལྡོག་གྱི་ཡུལ་དུ་བཏང་བར་རོགས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་
པས་སོ། །དོན་འདྱི་འདྱི་ྱིད་སྟོན་པ་ནྱི་སྒྲ་སར་བ་ཡང་། ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། བརྡའྱི་སྒྲའྱི་སྒྲ་སར་བ་ཡང་ངོ་། །ཡང་ན་དབང་པོའ་ི
ཡུལ་ནྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་སྒྲས་བརོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དུས་གཞན་དུ་རེས་སུ་མྱི་འགོ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཁྱབ་པ་སྟོན་པ་ན། ཐ་སྙད་
ཀྱི་སྒྲས་བརོད་པར་བྱ་བ་ལ་དེའྱི་འབྲས་བུ་རོགས་པའྱི་ཡུལ་གྱིས་ཁྱབ་ལ་སྒྲ་ལས་བྱུང་བའྱི་རོགས་པས་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་ལ་
དུས་གཞན་དུ་སྒྲ་དང་འབྲེལ་པར་གྲུབ་པ་ཡང་དུས་གཞན་དུ་རེས་སུ་འགོ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེས་ན་སྒྲས་བརོད་པར་བྱ་བ་ལ་དུས་
གཞན་དུ་རེས་སུ་འགོ་བས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་བོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི་སྒྲས་སར་བ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། ཐ་སྙད་ཀྱི་སྒྲས་སར་བའོ། །སྔ་མ་
ལྟར་ན་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་སམ། ཕྱྱི་མ་ལྟར་ན་ར་བའྱི་གཏན་ཚིགས་མ ་གྲུབ་པ་སྤོང་བ་ནྱི། འདྱི་ལྟར་ཞེས་བྱ་
བའོ། །ནུས་པ་དང་སྣང་བ་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ལྟར་ན་ནུས་པ་ཐ་
དད་ནྱི་ཐ་དད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ལ། སྣང་བ་ཐ་དད་པ་ནྱི་དེ་རྣམ་པར་འཇོག་པའྱི་ཚད་མ་སྟེ། སྣང་བ་ཙམ་ནྱི་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་
ལ། འདྱིར་གཏན་ཚིགས་ཐ་དད་པར་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པས་སོ། །དེའང་གསུམ་གྱིས་སྟོན་ཏེ། ཐ་དད་པའྱི་མཚན་ྱིད་དང་། དེ་
ངེས་པར་བྱེད་པའྱི་ཚད་མ་དང་། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་མྱི་འཐད་པ་མེད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་འབྲས་བུ་དུ་མ་ནུས་པ་ཙམ་ནྱི་ནུས་པ་
ཐ་དད་པའྱི་མཚན་ྱིད་མ་ཡྱིན་གྱི། འོན་ཀང་འབྲས་བུ་དེ་ལ་ནུས་པ་ཡོད་པ་དང་མེད་པའོ། །ནུས་པ་གྱིས་ནྱི ་ཡོད་པ་དང་
མེད་པས་མ་ཁྱབ་པ་ན་རང་གྱི་ངོ་བོས་འགལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཡོད་པ་དང་མེད་པའྱི་ཆོས་མ་རོགས་པར་ཕན་ཚུན་དགག་པ་མྱི་
འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་ཚད་མ་གང་གྱིས་དོན་གང་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་ན། འཛིན་པ་གང་ཞྱིག་གདོན་མྱི་ཟ་བར་འགོག་པའྱི་
འཛིན་པ་དེའྱི་ཡུལ་དང་ཚད་མ་དེའྱི་ཡུལ་ནྱི་དངོས་སུ་འགལ་བ་ཡྱིན་ལ ། དེའྱི་ཁྱབ་བྱེད་ངེས་པ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་བཟོག་པར་
བྱ་བའྱི་བོའ་ིཡུལ་དང་ནྱི་དེ་བརྒྱུད་ནས་འགལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ནས་བོའ་ིའཇུག་པ་ལ་བལྟོས་ཏེ་གྱིས་སུ་གནས་སོ། །འདྱིར་
ནྱི་ཕན་ཚུན་སྤངས་པའྱི་དངོས་འགལ་ཁོ་ན་གཅྱིག་དགག་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ངེས་པར་བྱེད་པའྱི་ཚད་མ་ནྱི་
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གྱིས་ཏེ། འགལ་བའྱི་དོན་ངེས་པར་བྱེད་པ་དང་། ཐ་སྙད་ངེས་པར་བྱེད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་མངོན་སུམ་ྱིད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི་
ཐམས་ཅད་མྱི་དམྱིགས་པ་ཁོ་ན་སྟེ། མངོན་སུམ་ཙམ་དང་བསྒྲུབ་པ་ཙམ་དང་སྒྲུབ་པ་ངེས་པར་བྱེད་པའྱི་རེས་དཔག་གྱིས་མྱི་
ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་གཞན་ལ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་མྱི་དམྱིགས་པ་ཁོ་ནས་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་མངོ ན་སུམ་གྱིས་མེད་པའྱི་དོན་ཇྱི་ལྟར་
འཛིན་ཏེ། མེད་པ་ལ་དབང་པོའ་ིབོ་མྱི་འཇུག་པས་སོ་ཞེ་ན། མངོན་སུམ་གྱིས་དོན་ཐ་དད་པ་ཅྱིག་མཐོང་བ་ན། དངོས་པོ་མེད་
པ་དང་དངོས་པོ་གཞན་ཡྱིན་པར་སྒྲོ་འདོགས་འགོག་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་གྱིས་ཀྱིས་དོན་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་མཐོང་བ་ན་དེ་ཡོད་
པར་ངེས་པ་ཁོ་ནས་དེ་མེད་པར་དོགས་པ་བཀག་པ་ནྱི་དེ་མེད་པར་ངེས་པའྱི་འབྲས་བུ་བྱེད་པས་དོན་གྱིས་དངོས་པོ་མེད་པ་
མེད་པར་རོགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་དེ་དམྱིགས་པ་ྱིད་ནྱི་གཞན་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ལ། གཞན་མྱི་དམྱིགས་པར་ངེས་
པ་ྱིད་ཀྱིས་ཀང་གཞན་ཡོད་པར་དོགས་པ་བཀག་པས་མེད་པར་ངེས་པའྱི་འབྲས་བུ་བྱེད་པས་དོན་གྱིས་དངོས་ པོ་གཞན་
མེད་པར་ངེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་མངོན་སུམ་གཅྱིག་གྱིས་རང་གྱི་ཡུལ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་ན། དངོས་དང་བརྒྱུད་པས་
འགལ་བའྱི། དངོས་མེད་དང་དངོས་པོ་གཞན་རྣམ་པར་གཅོད་པ་དང་། རྣམ་པ་གཞན་ཡང་སེལ་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱི་
གའྱི་རྣམ་པ་ནྱི་གཅྱིག་ཏུ་ངེས་པ་འདྱི་མེད་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱྱིར་བརྒྱུད་འགལ་དུ་འདུས་པས་སམ། འདྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་མཐའ་
དག་འདྱིའྱི་ངོ་བོར་ངེས་པས་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ན། འགའ་ཞྱིག་ཏུ་འདྱིའྱི་རང་བཞྱིན་འདྱི་ྱིད་འདྱི་མེད་པ་དང་མྱི་འགལ་ན། 
འདྱིར་ཡང་འགལ་བར་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དངོས་འགལ་བཀག་པའྱི་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་གཞན་དུ་འདྱི་མེད་པ་དང་
གཅྱིག་པ་དེ་འདྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་གྱི་གར་མྱི་འགྲུབ་བོ། །གྱི་ག་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཡང་འདྱི་མེད་པས་ཁྱབ་
པའྱི་ཕྱྱིར་བརྒྱུད་འགལ་དུ་འདུས་པས་སམ། འགའ་ཞྱིག་ཏུ་འདྱི་མེད་པ་བཀག་པས་འདྱིའྱི་རང་བཞྱིན་མྱི་གནས་ན་འདྱི་ྱིད་
ཀང་འདྱིའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་མྱི་གནས་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་མངོན་སུམ་གྱི་སྣང་བ་ཐ་དད་པ་ནྱི་མེད་པའྱི་ དོན་ངེས་པའྱི་
ཚད་མ་ཡྱིན་པས་འགལ་བའྱི་མཚན་ྱིད་ངེས་པར་བྱེད་པར་གྲུབ་བོ་ཞེའོ། །གསུམ་པ་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་མྱི་འཐད་པ་སྤང་བ་
ནྱི། ཡུལ་དང་དུས་ཐ་དད་པ་དང་འབྲེལ་པའྱི་ཁྱད་པར་དག་ནྱི་ཕན་ཚུན་རེས་སུ་མྱི་འགོ་སྟེ། ནུས་པ་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་སྒྲུབ་
པ། འགལ་བའྱི་ཆོས་དང་ལྡན་པར་ཁྱད་པར་མེད་པ་ལས། ཡུལ་དང་དུས་ཐ་དད་པ་ཆོས་ཅན་དུ་བྱེད་ལ། ནུས་པ་ཐ་དད་པ་
གཏན་ཚིགས་སུ་བྱེད་པ་ཅྱི་ལྟར་འཐད་དེ་ཁྱད་པར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། སྔ་མ་ནྱི་བརྒྱུད་འགལ་ཡྱིན་པས་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་ལ། 
འདྱི་ནྱི་དངོས་འགལ་ཡྱིན་པས་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བྱེད་དོ་ཞེའོ། །འདྱི་ལ་སྣང་བ་ཐ་དད་པ་འགལ་བའྱི་མཚན་ྱིད་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་མྱི ་
འཐད་དེ། ནུས་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་དམྱིགས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པ་དང་མ་ཡྱིན་པ་འགལ་བས་སོ། །གཞན་དུ་ནུས་པ་ཐ་དད་པ་
འབྲས་བུ་ཐ་དད་པས་ངེས་ན་འབྲས་བུ་ཡང་ནུས་པ་ཐ་དད་པར་གཞན་ལས་ཡྱིན་པས་ན་ཐུག་པ་མེད་དོ། །ཚད་མ་ཐ་དད་པ་
ྱིད་ཀང་གང་གྱིས་ངེས། དེ་ལ་ཡང་ནུས་པ་ཐ་དད་ྱིད་སྒྲུབ་བྱེད་ཡྱིན་ན་ཐུག་པ་མེད་དོ། །ཐ ་དད་པར་དམྱིགས་པས་སོ་ཞེ་ན། 



64   རྔོག་ལྔོ་ཙཱ་བ་བྔོ་ལྡན་ཤེས་རབ། 

དོན་ཡང་དེ་བཞྱིན་ནོ། །དམྱིགས་པའྱི་དོན་གྱི་ཆོས་མ་ཡྱིན་ན་དམྱིགས་པར་བྱ་བ་མེད་པས་གཞལ་བྱ་དང་པོ་མེད་དོ། །ཐ་དད་
པ་ངེས་པར་བྱེད་པའྱི་ཚད་མ་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ཕན་ཚུན་འགལ་བར་ནྱི་དོན་དང་ཐ་སྙད་གྱི་ག་མཁས་པ་ལ་མངོན་
སུམ་ཁོ་ནར་ངེས་སོ། །མངོན་སུམ་མངོན་སུམ་མ་ཡྱིན་པ་དང་འགལ་བ་དེ་བཞྱིན་ནོ། །མངོན་སུམ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་
ཡང་མ་གྲུབ་ན། དེའྱི་ཆོས་ལྟ་མངོན་སུམ་གྱི་ག་ལ་གྲུབ། ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་རེས་དཔག་གྱིས་གྲུབ་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པ་ནྱི་
རང་བཞྱིན་གྱི་ཁྱད་པར་ངེས་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རེས་སུ་དཔག་པ་ྱིད་ལས་སོ། །མངོན་སུམ་ལས་ཐ་དད་པར་ཡང་མངོན་སུ མ་གྱི་
རང་བཞྱིན་མྱི་འདྲ་བར་ངེས་པའྱི་རེས་དཔག་ྱིད་ཁོ་ན་ལས་སོ། །ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་རྣམས་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་ན་དེའྱི་
ཆོས་བསམ་དུའང་ཅྱི་ཡོད། མངོན་སུམ་གྱི་ཡུལ་དང་རེས་དཔག་གཞན་གྱི་ཡུལ་ལས་རང་བཞྱིན་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་མ་གྲུབ་པ་
ནྱི་ཐ་དད་པར་མྱི་འགྲུབ་བོ། །དེས་ན་གཅྱིག་དགག་པ་ལ་ནུས་པ་ཐ་དད་པ་ནྱི། རེས་སུ་དཔག་པས་གྲུབ་པའྱི་འགལ་བ་རགས་
ཡྱིན་ལ། སྣང་བ་ཐ་དད་པ་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་འགལ་བའོ། །དེས་ན་སེ་བ་དང་འགག་པ་ལ་སོགས་པ་འགལ་བ་
གཞན་དག་ཀང་རོགས་པར་འཕངས་མོད་ཀྱི། རེས་དཔག་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་མངོན་སུམ་གྱི་གྲུབ་པ་ལས་མྱི་འདའ་བས་གྱིས་
དངོས་སུ་སོས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ནུས་པ་ཐ་དད་པ་ཡང་རེས་འགའ་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་སྱིད་མོད་ཀྱི། ཕལ་ཆེར་རེས་སུ་
དཔག་པས་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རེས་དཔག་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་མཚན་བྱེད་དུ་སོས་སོ། །དེས་ན་དེའྱི་ཕྱྱིར་དབང་དང་ནུས་སོགས་ལ། 
དབང་པོའ་ིབོ་ནྱི་མེད་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་མངོན་སུམ་གྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་བྱ་
བ་ནྱི། གཅྱིག་དང་དུ་མའྱི་ཐ་སྙད་འཇྱིག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །གཅྱིག་གྱི་ཐ་སྙད་འཇྱིག་མོད། དུ་མའྱི་ཐ་སྙད་ཇྱི་
ལྟར་འཇྱིག་སྙམ་ན། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་འཆད་པ་ནྱི། ལན་དུ་ཐ་དད་པར་མ་རོགས་པས་ཞེས་བྱའོ། །ཐ་དད་པར་རོགས་
པར་ཁས་བངས་ཀང་དེའྱི་ཁྱབ་བྱེད་བཀག་པས་འགྱུར་བས་སོ། །ཁྱབ་བྱེད་བཀག་པ་ྱིད་སྟོན་པ་ནྱི། ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་
ྱིད་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དོན་ནྱི་རོག་པ་དང་ལྡན་པས་ཐ་དད་པའྱི་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བ་ལ་ནྱི་དེ་ལྟར་བདེན་པས་ཁྱབ་ལ། 
དེ་ལ་ཡང་ཡུལ་ངེས་པའྱི་ངོ་བོས་ཁྱབ་སྟེ། ཐམས་ཅད་ལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐ་སྙད་དུ་བྱས་ན་བདེན་པར་མྱི་འགྱུར་བས་སོ། །ངེ ས་
པ་ལ་ཡང་གཞན་ལས་ལྡོག་པས་ཁྱབ་བོ། །དེས་ན་དེའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལྡོག་པ་ངེས་པ་ནྱི་དེའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་
པའྱི་མཚན་ྱིད་ངེས་དགོས་སོ། །འདྱིར་ནྱི་གལ་ཏེ་གཅྱིག་ཏུ་སྣང་བ་ལ་དུ་མར་དོགས་ན་གང་དུ་ཡང་གཅྱིག་མྱི་ངེས་པར་དེ་
ལས་བཟོག་པའྱི་དུ་མ་ཡང་ངེས་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་གཅྱིག་དང་དུ་མ་འགལ་བས་ཕན་ཚུན་མ་ཁྱབ་ཀང་དེ་དག་གྱི་
མཚན་ྱིད་ངེས་པ་ནྱི་ཕན་ཚུན་ཁྱབ་བོ། །ཞེའོ། །འདྱི་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ་ཐ་དད་པར་རོགས་པ་ལ་གཅྱིག་རོགས་པས་ཁྱབ་ན། ཅྱི་
རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པས་སམ། འོན་ཏེ་རྒྱུ་ཡྱིན་པས། དང་པོ་ནྱི་མྱི་རུང་སྟེ། དོན་འགའ་ཞྱིག་རོགས་པ་ལ་དེའྱི་འགལ་ཟ་རོགས་པ་
རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ན། མྱི་ནུས་པ་དང་མྱི་དགོས་པ་དང་འཆོལ་བར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་བུམ་པ་གཅྱིག་རོགས་པར་བྱ་བ་ན་དེའྱི་
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བཟོག་ཕྱོགས་བུམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་གསལ་བ་མཐའ་ཡས་པས་དེ་སྙེད་རོགས་པ་ག་ལ་ནུས། དེས་ན་བུམ་པ་ཡང་རོགས་པ་མེད་
པར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་བུམ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱི་ཙམ་རོགས་པས་བུམ་པ་རོགས་པར་ནུས་ན། འོ་ན་འདྱིར་ཡང་ཐ་དད་པ་
བཀག་པ་ཙམ་རོགས་པས་ཐ་དད་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་གཅྱིག་རོགས་ཅྱི་དགོས། དེས་ན་གཞུང་གྱི་དོན་མ་འབྲེལ་ལོ། །གསུམ་པ་
གལ་ཏེ་འགའ་ཞྱིག་ན་རེ། བུམ་པ་རོགས་པ་ལ་དེ་མེད་པ་རོགས་པས་ཁྱབ་སྟེ། ཡོད་པ་མེད་པའྱི་ཟས་དྲངས་ཏེ་ཞེས་གསུངས་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་ན། དེ་ལྟར་ན་རྣམ་གཅོད་དང་ཡོངས་གཅོད་ཁྱད་པར་མེད་པས་འཆོལ་བར་ཐལ་ཏེ། དངོས་པོ་རོགས་པ་
དང་དངོས་མེད་རོགས་པའྱི་བོ་སོ་སོར་མྱི་གྲུབ་བོ། །འོན་ཏེ་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱོགས་འདོད་ན། དེའྱི་ཚེ་ཡང་ཕན་ཚུན་བརེན་པ་དང་
ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །དེས་ན་དོན་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏེ། བུམ་པ་འདྱི་བུམ་པ་ཁོ་ནའྱི་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཏུ་མ་རོགས་པས་
སྣམ་བུ་ལས་ཐ་དད་པར་མྱི་རོགས་ལ། དེས་ན་དུ་མར་འདོད་པ་ཡང་དུ་མར་མྱི་རོགས་ཏེ་སྣམ་བུ་ལ་བུམ་པ་ཡོད་པ་དང་། བུམ་
པ་ལ་ཡང་སྣམ་བུ་ཡོད་པར་མ་བཀག་པར་དེ་གྱིས་ཐ་དད་པར་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཐ་དད་
མེད་རྱིག་ཅྱིག་ཡྱིན་ན། །དེ་ལྟར་གང་མྱིན་དེ་ཐ་དད། །གྲུབ་འགྱུར་ཞེས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །རོག་པ་མེད་པའྱི་མངོན་སུམ་ཐ་
སྙད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་གྲུབ་པ་ནྱི་འོ་ན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་ལྟར་གཞན་གྱིས་རང་གྱི་ངོ་བོ་དང་ནུས་པ་ངེས་པ་མེད་
པས་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མྱི་རུང་བར་བརྒལ་པ་ན། རང་གྱི་རང་ྱིད་ཀྱིས་མ་ངེས་ཀང་། ངེས་པར་བྱེད་པ་མྱི་འགལ་བ་ནྱི་འདྱིར་
དངོས་སུ་མ་བརོད་དོ། །ནུས་པ་རང་ྱིད་མ་ངེས་ཀང་ངེས་པ་སེད་པས་འཇུག་པའྱི་རྒྱུར་སྟོན་པ་ནྱི། སོན་འདྱི་ནྱི་མེད་དེ་
ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །བརྒལ་བ་འདྱི་ཕ་རོལ་པོ་མངོན་སུམ་རོག་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ས་བ་ཡང་མཚུངས་པར་སྒྲུབ་པའྱི་
ཕྱྱིར་འདྱིར་དོན་གསུམ་སྟོན་ཏེ། རོག་པ་ཡོད་མེད་གྱི་ག་ལྟར་ཡང་འདོད་པ་ཁོ ་ན་དངོས་སུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་པ་དང་། 
དེ་ཡང་མངོན་སུམ་གྱི་བྱེད་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་ལ་མངོན་སུམ་ནུས་པ་ཡོད་པའོ། །དེ་ཡང་འཇུག་རྒྱུའྱི་ངོ་བོ་དང་ཡུལ་
དང་སད་བྱེད་ཀྱི་རེན་བརོད་པས་སྟེ། མངོན་པར་འདོད་པ་ཡྱིས་ཐ་སྙད་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་བ་དང་། དེ་
མཐོང་ྱིད་ན་མཐོང་རྣམས་ལ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། མོང་བའྱི་མཐུ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱི། དྲན་པས་ཞེས་བྱ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རྱིམ་
པ་བཞྱིན་ནོ། །དེས་ན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ལ་སོགས་པ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་ཁོ་ན་ཚད་མར་ས་བ་ལྟར་ན། འདོད་པ་ཡང་ཚད་
མར་ཐལ་ལོ། །ཡྱིན་མོད་ཅེ་ན། མངོན་སུམ་མམ་རེས་དཔག་དང་པོ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
དང་། དེ་ལྟ་ན་ཡང་མངོན་སུམ་ཡྱིན་ན་དྲན་པ་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རེས་སུ་དཔག་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། མ་
ངེས་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། འབྲས་བུ་ཡོད་པ་མ་ངེས་པས་སོ། །གཞན་ཡང་ནུས་པ་ྱིད་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཡུལ་
ཡྱིན་ན་མངོན་སུམ་ཡུལ་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །དེའྱི་ཡུལ་ནྱི་དོན་གྱི་ངོ་བོ་ཙམ་ཡྱིན་ན། ནུས་པ་ལས་གཞན་པའྱི་ངོ་བོ་དེ་ཇྱི་ལྟར་
ཚད་མའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་མོང་བར་བྱ་བ་ཙམ་ནུས་པ་ལས་གཞན་དུ་ཚད་མའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་མོང་བར་བྱ་བ་ྱིད་ལ་ཇྱི་
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ལྟར་མྱི་འཇུག་སྟེ་རེས་སུ་དཔག་པས་ནུས་པ་ངེས་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་ལྟོས། དེ་ནྱི་ཐོབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ཚད་མ་གཏན ་
མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ཏེ་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་མ་རོགས་པས་སོ། །དབང་པོའ་ིམངོན་སུམ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཡྱིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་ནྱི་རྣམ་
པ་བཞྱིས་སྟོན་ཏེ། མཚན་ྱིད་དང་མཚན་ྱིད་ེ་བར་བཟུང་བའྱི་དགོས་པ་དང་། ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པའྱི་དོན་ལ་གན་ཀ་སྤང་བ་
དང་། སོད་ཡུལ་གཏན་ལ་ཕབ་པས་ཚད་མ་ྱིད་བསམ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དབང་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་མངོན་སུམ་ཡྱིན་
ནོའ ་ིབར་གྱི་ར་བ་དང་ར་བའྱི་དོན་ཙམ་དགོད་པའྱི་འགེལ་པས་བསྟན་ཏོ། །དེའང་བཞྱིས་སྟོན་ཏེ། བདག་པོའ་ིཁྱད་པར་དང་ེ་
བར་ལེན་པའྱི་ཁྱད་པར་དང་། དམྱིགས་པའྱི་ཁྱད་པར་དང་། མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཚིག་གྱིས་འཕངས་པའྱི་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་རོ། །དང་
པོ་ནྱི་ཡྱིད་ཅེས་བྱ་བ་སྟེ། ཡྱིད་ཙམ་གྱི་བདག་པོ་ལས་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །དེ་ལ་ཤེས་པའྱི་
རྒྱུ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། ེ་བར་ལེན་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཙམ་སྒྲུབ་པ་སྟེ། རྱིགས་པ་ྱིད་དུ་བྱེད་
པའོ། །དེ་ཡང་སྔ་མའྱི་རྱིགས་པ་ཙམ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་རྱིགས་པ་དེ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཁྱད་པར་ངེས་པ་དག་བྱེད་དོ། །དེ་
དག་ལས་ཡྱིད་ནྱི་བདག་པོའ་ིརེན་ཡྱིན་པས་ཁྱད་པར་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་གྱི་རྱིག་པ་ཙམ་དུ་བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ེ་བར་ལེན་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་
ནོ། །དེས་ན་གང་ཞྱིག་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིད་ཙམ་ལས་བྱུང་བ་དེ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡྱིན་ལ། གང་ཞྱིག་དབང་པོའ་ི
ནུས་པ་ལས་བྱུང་བ་དེ་ནྱི་དབང་པོའ་ིབོ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་རང་རྱིག་པ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་མངོན་སུམ་ཡྱིད་དུ་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། དབང་པོ་
དང་གཞན་གྱི་ཤེས་པའྱི་རང་རྱིག་པ་མཐའ་དག་ནྱི་ེ་བར་ལེན་པ་ཙམ་ལས་བྱུང་བས་ཡྱིད་དུ་ཐལ་བ་མེད་དོ། །རྣལ་འབྱོར་གྱི་
ཤེས་པ་ནྱི་ཡྱིད་དུ་འདོད་པ་ཁོ་ན་སྟེ། འོན་ཀང་དེ་ནྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཡྱིད་ཡྱིན ་པས་མངོན་སུམ་གཞན་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པར་
ཟད་དོ། །ེ་བར་ལེན་པའྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་དབང་པོའ་ིརྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའྱི་རེན་གྱིས་བསེད་པ་
ཞེས་བྱ་བས་བསྟན་ཏེ། དབང་པོའ་ིཤེས་པ་ལ་ཡོད་པའྱི་རང་རྱིག་པའྱི་ེ་བར་ལེན་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་དོན་ཏེ། དེ་མ་ཐག་པ་ནྱི་ེ་
བར་ལེན་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །དེ་ལྟ་ཡང་དབང་པོའ་ིཤེས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་བརྒྱུད་མར་འཇུག་པ་ན་ཡྱིད་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་ངམ། མྱི་
འབྱུང་། ཐ་མ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། རྒྱུ་མ་ཚང་བ་མེད་པས་སོ། །དང་པོ་ལྟར་ན་ཡྱིད་དང་དབང་པོ་ཡེ་ཤེས་དང་གྱིས་ལ་ཡྱིད་ཕྱྱི་མ་
འབྱུང་བས་ེ་བར་ལེན་གྱིས་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་ཤེས་པ་དྲུག་གྱི་དེ་མ་ཐག་ པ་ལས་ཡྱིད་སེ་ན་ཡང་
རོགས་པ་ཡོད་པའམ། མེད་པའྱི་ཡྱིད་དེ་ེར་ལེན་དུ་མ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་ེར་ལེན་གཅྱིག་ལས་དུ་མ་དང་དུ་མ་
ལས་ཀང་གཅྱིག་འབྱུང་བ་ཁོ་ནའོ་སྙམ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། འཕེལ་འགྱིབ་ཀྱི་རེས་སུ་མྱི་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་དག་ཕུལ་བྱུང་
འགྱིབ་པ་ལས། འགྱིབ་དང་འཕེལ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཞེས་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། འདྱི་ལ་འཕེལ་བའྱི་རེས་སུ་བྱེད་པ་ཡོད་
པ་ཁོ་ན་སྟེ་དོན་དྲུག་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་པས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་རྱིག་པ་ཙམ་ལ་འཕེལ་བ་མེད་དོ་ཞེ་ན། རྒྱུ་ལ་ཡང་རྱིག་པ་
ཙམ་དུ་ཁྱད་པར་ཅྱི་ཡོད། དུ་མ་ྱིད་དོ་ཞེ་ན། དུ་མའྱི་རྣམ་པ་སྣང་བའོ། །དུ་མར་སྣང་བ་རེན་བྱེད ་པ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་དུ་ཐ་དད་དུ་
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རྒྱུ་ལ་ཡོད་པ་ཡང་ེ་བར་ལེན་པའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་དུ་མ་གཅྱིག་གྱི་ེར་ལེན་དུ་འཐད་དོ། །ཡང་ན་འདྱིར་ནྱི་
དབང་པོའ་ིཤེས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིད་ཀྱི་ེར་ལེན་ཡྱིན་གྱི། ཡྱིད་སྔ་མ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྒྲོན་མ་ྱིད་འོད་ཀྱི་ེ་བར་ལེན་པ་ཡྱིན་གྱི། འོད་
སྔ་མ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །འོད་ལས་འོད་འབྱུང་ན་སྒྲོན་མ་ཆད་ཀང་གནས་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དམྱིགས་པའྱི་ཁྱད་
པར་ནྱི། རང་གྱི་ཡུལ་གྱི་དེ་མ་ཐག་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པ་ཅན་ཞེས་བྱ་བས་བསྟན་ཏོ། །མཚན་ྱིད་ཀྱི་
ཚིག་གྱིས་འཕངས་པའྱི་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་ནྱི། མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའྱི་རེན་ཞེས་ལུང་གྱི་ཚིག་གྱིས ་ཐ་སྙད་དུ་བྱས་པ་ནྱི་
ལུང་ལས་གྲུབ་པ་ཙམ་དུ་བསྟན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཞེས་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་འཆད་དོ། །འདྱི་ལ་གལ་ཏེ་འདྱི་ལུང་ལས་གྲུབ་
པར་ཟད་ཀྱི་ཚད་མར་མ་གྲུབ་ན་ནྱི། གཞལ་བྱའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ཏེ། གཞལ་བྱ་གྲུབ་ན་ནྱི་ཚད་མ་གྲུབ་པ་ལ་རག་
ལས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཞེས་ནྱི་མྱི་བརད་དེ། རང་གྱི་ངོ་བོ་གྲུབ་ཀང་ཡྱིད་ཀྱི་བདག་པོ་ཙམ་ལས་བྱུང་བར་མ་གྲུབ་སྟེ། རྱིགས་མ་
གྲུབ་ཀང་གསལ་བ་གྲུབ་པ་ནྱི་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་མ་ཐག་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་ཞེས་བྱ་བས་ཀང་ཡུལ་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་ཁོ་
ནར་བསྟན་པས་ཡྱིད་ཀང་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་ཏུ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེའང་དབང་པོ་བྱ་བ་རྫོགས་མ་ཐག་པར་ཏེ། དབང་ པོ་བྱེད་
པ་འཇུག་པའྱི་དབང་པོའ་ིདོན་རྱིག་པ་མཐའ་དག་ནྱི་དབང་པོ་ལས་སེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པ་
གང་ཡང་དབང་པོ་ལ་བརེན་པ་མྱི་འཐད་དོ་ཞེས་ཀང་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་འཆད་དོ། །འདྱི་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ་རྒྱུ་མ་ཚང་བ་མེད་
པའྱི་འབྲས་ལྡོག་པ་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མ་ཚང་མེད་རྒྱུ ་དེ་ལ་ནྱི། །འབྲས་བུ་གང་གྱིས་ལྡོག་པར་འགྱུར། །ཞེས་བཤད་པ་
བཞྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་མེ་ེ་བར་གནས་པ་ན་ཡོད་པའྱི་དུ་བ་མཐའ་དག་ནྱི་མེའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་དུ་བ་
གང་ཡང་མེའྱི་འབྲས་བུ་མྱི་འཐད་དོ་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་འགྱུར་ཏེ། རྱིགས་པ་ཁྱད་པར་མེད་པས་སོ། །དེ་ལྟར་དུ་བ་ལས་དུ་བ་ སེ་
བར་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བས་གནོད་དོ། །དེ་ནྱི་མཚན་ྱིད་དོ། །མཚན་ྱིད་ེ་བར་བཟུང་བའྱི་དགོས་པ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། རྱིགས་
མྱི་མཐུན་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་དང་ཀླན་ཀ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་དབང་པོའ་ིཤེས་པ་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། 
རྒྱུད་གཞན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་པའྱི་ཤེས་པ་དང་། རྣམ་པར་རོག་པའྱི་མཚན་ྱིད་དང་འཁྲུལ་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཡྱིད་
རྣམས་ཡྱིད་ཅེས་བྱ་བ་དང་། དབང་པོའ་ིཤེས་པ་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའྱི་རེན་གྱིས་ཞེས་བྱ་བ་དང་། རང་གྱི་ཡུལ་གྱི་དེ་མ་
ཐག་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པ་ཅན་ཞེས་བྱ་བས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་བསལ་ལོ། །ཀླན་ཀ་སྤང་བ་ནྱི་གཞན་དག་དབང་པོའ་ི
བྱེད་པ་ལ་གཏན་མྱི་ལྟོས་པ་དང་། ལྟོས་ཀང་ཡུལ་གཞན་ལ་འཛིན་པས་ན་འོན་ལོང་མེད་པར་ཐལ་དང་། བཅད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་
དུ་ཐལ་བར་རྒོལ་བ་ནྱི་དབང་པོའ་ིཤེས་པའྱི་དེ་མ་ཐག་པའྱི་རེན་ལས་བྱུང་བས་དབང་པོའ་ིབྱེད་པ་ལ་ལྟོས་པ་དང་། དེའྱི་ཡུལ་
གྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པ་ཅན་ཡྱིན་པས་ཡུལ་གཞན་ལ་འཛིན་པ་དང་། བཅད་པའྱི་ཡུལ་ཅན ་མ་ཡྱིན་པར་བསྟན་པས་
སྤང་བ་ཡྱིན་ནོ། །དོན་དེ་ྱིད་སྟོན་པ་ནྱི་དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ནས་མ་ཡྱིན་ནོའ་ིབར་རོ། །གསུམ་པ་ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པའྱི་དོན་ལ་
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ཀླན་ཀ་སྤང་བ་ནྱི། རང་གྱི་ཤེས་པའྱི་ནས་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་གྱིས་སྟོན་ཏེ་
སའོ། །སོད་ཡུལ་གཏན་ལ་དབབ་པའྱི་སོ་ནས་ཡྱིད་ཀྱི་ཚད་མ་ྱིད་བསམ་པ་ནྱི། འདྱི་ཚད་མ་སྔ་མའྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་
པའོ། །འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ན་རེ། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། སྒྲུབ་བྱེད་ལས་འདས་པ་དང་། མྱི་སྱིད་པ་གསུམ་གྱིས་
ཤེས་པ་སྔ་མས་བཟུང་ཟྱིན་པ་བཀག་པས་སྐད་ཅྱིག་གཞན་གྱི་ཡུལ་ཅན་ཚད་མར་བསྒྲུབས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མོད་ཀྱི་ཚུ་རོལ་
མཐོང་བའྱི་མངོན་སུམ་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་གྱི་ཁྱད་པར་ལ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རྒྱུན་གྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཚད་མ་ཡང་སྐད་
ཅྱིག་དང་པོ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་དབང་པོའམ་ཡྱིད་ཀྱི་ཤེས་པ་ནྱི་བཅད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ལས་མྱི་
འདའོ། །འདྱི་སྐད་ཅྱིག་གཞན་ལ་ཚད་མར་བརོད་པ་ནྱི་རྣལ་འབྱོར་པའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་མངོན་སུ མ་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྣལ་འབྱོར་
པའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་གཞན་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་པའྱི་ཚད་མར་བསྟན་པའྱི་དོན་དུ་འདྱི་བཀོད་དོ་ཞེའོ། །འདྱི་ནྱི་
མྱི་འཐད་དེ། བོ་གསལ་བའྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་དག་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་མཐོང་བ་ྱིད་ཀྱིས་དེའྱི་ནུས་པ་ངེས་པ་ན། འབྲས་བུ་ཡང་
དེའྱི་ཁྱད་པར་དུ་རོགས་ཟྱིན་པས། ཇྱི་ལྟར་ཡྱིད་བཅས་པའྱི་ཡུལ་ཅན་མ་ཡྱིན། དེས་ན་འདྱི་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། གཞུང་གྱི་
ཚོགས་འདྱིས་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་དབང་པོའ་ིཤེས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་སྔ་མ་དང་བསྡོམས་པས་ཚད་མ་གཅྱིག་གྱི་དོན་བྱེད་པ་
ཡྱིན་ཏེ། དེས་ན་བཅད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་མ་ཡྱིན་ནོ། །བཅད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ནྱི་བྱ་བ་རྫོགས་པའྱི་ཚད་མ་སྔ་མ ས་བཟུང་ཟྱིན་པ་ལ་
འཛིན་པ་ཡྱིན་ན། འདྱིར་དབང་པོའ་ིསྐད་ཅྱིག་སྔ་མས་ཚད་མའྱི་བྱ་བ་རྫོགས་སོ་ཞེས་འཆད་པ་ཡྱིན་ནོ།།  །།དོན་འདྱི་ྱིད་
བསྟན་པའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་ཚད་མ་སྔ་མའྱི་ནས་ཚུལ་ལས་འདས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་གྱིས་ནྱི་བྱ་བ་རྫོགས་ཟྱིན་པའྱི་
ཚད་མ་སྔ་མ་དང་ཚད་མའྱི་ཡུལ་གཅྱིག་ལ་འགོག་ལ། དོན་དེ་ནས་རོགས་པ་ཡྱིན་ནོའ་ིབར་གྱིས་བྱ་བ་རྫོགས་པ་དང་མ་
རྫོགས་པའྱི་བོ་སྔ་མ་དང་བཟུང་བའྱི་ཡུལ་གཅྱིག་པ་འགོག་གོ །དེ་ལྟར་བསྟན་པས་ཀང་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་བཅད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་
གྱི་སོན་སྤང་བ་དང་། དེ་དོན་དེ་མ་ཐག་པ་འཛིན་ཅེས་བྱ་བའྱི་ཁྱད་པར་ལ་ལོག་རོགས་སྤངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དབང་
པོའ་ིཤེས་པ་སྐད་ཅྱིག་སྔ་མ་ྱིད་ཀྱིས་ཅྱི་ལྟར་ཚད་མའྱི་བྱ་བ་མ་རྫོགས་ནས་ཡྱིད་ལ་ལྟོས་སྙམ་ན། ངེས་པའྱི་རེན་མ་ཚང་བ་
སྱིད་པའམ། ངེས་པའྱི་རེན་གཞན་ལ་བལྟོས་ན་ཡང་ཤེས་པ་ཕྱྱི་མ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཚད་མར་འགྱུར་བས་སོ། །ངེས་པའྱི་རེན་
རྣམ་པ་དང་ལྡན་པའྱི་དོན་མོང་བ་དང་ཡྱིད་ཀྱི་ེ་བར་གཏོད་པ་ཡོད་ན་ངེས་པ་མྱི་སེ་ མྱི་སྱིད་ཀང་རེས་འགའ་ཡྱིད་ཡེངས་པ་
སྱིད་པ་དང་། དེ་ཡང་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་གཏད་པར་མྱི་ནུས་པ་ཡང་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ་མར་མེ་སྤོར་བ་བཞྱིན་ནོ། །སོབ་དཔོན་ཤེས་
རབ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ལྟར་ན་ནྱི་ཐ་མལ་པའྱི་དོན་གོམས་པ་ལས་སེས་པའྱི་གསལ་བར་སྣང་བ་ཅན་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་ཡུལ་ལ་
དམྱིགས་ཏེ། སེས་པ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་ཡྱིན་ལ་ཡང་དག་པའྱི་དོན་ལ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གོམས་པ་ལས་དེ་གསལ་བར་སྣང་བ་
ནྱི་རྣལ་འབྱོར་པའྱི་མངོན་སུམ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན། གོམས་ཕྱྱིར་མདུན་ན་གནས་པ་ལ། །འདྱི་ཡྱི་ཤེས་སོགས་ཤེས་པ་
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གང་། །མངོན་དུ་བྱེད་ཕྱྱིར་དེ་ལ་ནྱི། །ཡྱིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་ཡྱིན་པར་རོད། །ཅེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་གོ མས་པ་ལས་
འདྱི་ཞེས་ཞེན་པའྱི་རྣམ་པར་མདུན་ན་འདུག་པའྱི་དངོས་པོ་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་འཛིན་པ་ཡང་ཡྱིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་ཡྱིན་
ནོ། །དེ་དཔགས་ནས་གོམས་པ་ནྱི་མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ། འགོ་བའྱི་རྱིགས་ལ་སོགས་པས་གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་ཡང་ཡྱིད་ཀྱི་
མངོན་སུམ་དུ་འདོད་པར་གསལ་ལོ། །དེ་ལྟ་ཡྱིད་དང་དབང་པོའ་ིཤེས་པ་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའྱི་རེན་ལས་བྱུང་བ་ནྱི་
མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ། མམ་པར་མ་བཞག་པའྱི་ཤེས་པ་དབང་པོའམ། ཡྱིད་ྱིད་དམ། རང་རྱིག་པའྱི་ཤེས་པ་ལས་ཀང་འདོད་
པར་ལྟའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་དེའྱི་དོན་གྱི་དེ་མ་ཐག་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་མཚོན་པ་སྟེ། དེ་ཁོ་ན་ལ་དབང་པོའ་ིབོ་མྱི་འཇུག་པས་ན། དེའྱི་
ཡུལ་གྱི་དེ་མ་ཐག་པས་ནྱི་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་དོན་གང་ཡང་རུང་བ་གསལ་ལོ། །ཡྱིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་མོ། །རང་རྱིག་པའྱི་མངོན་སུམ་
ལ་རྣམ་པ་གསུམ་བཤད་དེ། ངོ་བོ་དང་། རོག་པ་དང་བྲལ་བ་ྱིད་སྒྲུབ་པའྱི་ཚད་མ་དང་། ངོ་བོ་ངེས་པར་བྱེད་པའྱི་ཚད་
མའོ། །དང་པོ་ནྱི་མངོན་སུམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་དོ། །འདྱིར་འདྱི་སད་དེ། ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་རང་རྱིག་
པ་ཡྱིན་ན། དེ་ཀུན་ཚད་མ་ཡང་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། འདྱི་ལ་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཙམ་དང་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་སྱིད་པ་ལས། 
དང་པོ་ལ་ལྟོས་ན་རོག་པའྱི་ཤེས་པ་མཐའ་དག་དང་། རོག་པ་སེད་པའྱི་རོག་མེད་མཐའ་དག་དང་། འཁྲུལ་པ་ཟད་པའྱི་མངོན་
སུམ་མཐའ་དག་སྟེ། དེ་གསུམ་ནྱི་ཚད་མ་ཁོ་ནའོ། །ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། སྒྲོ་འདོགས་རང་གྱི་ངོ་བོའ་ིཡུལ་ཅན་སེལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་
གསུམ་ལས་གཞན་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ཚད་མ་ྱིད་མ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁྱད་པར་ལ་ཡང་གྱིས་ཏེ། རྣམ་པ་
དང་ལྡན་པ་ལ་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་རྣམ་པ་མེད་པ་སྐད་ཅྱིག་མ་དང་། ནུས་པ་ལས་སོགས་པ་ལ་ནྱི་ངེས ་པ་
མེད་དོ། །སྒྲྱིབ་པ་ཟད་པའྱི་མངོན་སུམ་ནྱི་རྣམ་པ་མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁྱད་པར་ལ་བལྟོས་ཏེ། རང་གྱི་ངོ་བོའ་ིཚད་མ་ལས་
གཞན་དུ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པ་ཁོ་ན་སྟེ། རྣམ་པའྱི་ཁྱད་པར་མྱི་གསལ་བས་མ་རོགས་པའྱི་དོན་གསལ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཐ་
སྙད་མེད་པས་མྱི་སླུ་བ་ཡང་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྣལ་འབྱོར་པ་ཤེས་བྱའྱི་སྒྲྱིབ་པ་མ་སྤངས་པ་ལ་གོམས་སྟོབས་ལས་རྣམ་པ་
མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་རྣམ་པ་དང་ལྡན་པར་གསལ་བ་ནྱི། རང་གྱི་ངོ་བོའ་ིཚད་མ་ལ་གཞན་དུ་ཡང་ཁྱད་པར་དེ་ལ་ཚད་མ་
ཡྱིན་མོད་ཀྱི། འོན་ཀང་འཁྲུལ་པ་དང་བཅས་པའྱི་མྱི་སླུ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་ཚེ་ནྱི་འཇུག་ལྡོག་མ་སྤངས་པས་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལས་
གཞན་མྱི་རག་པའྱི་ཆ་ནས་དོན་དུ་གེར་བའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ངོ་བོའ།ོ །རོག་བྲལ་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ཚད་མ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། 
བདེ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ནྱི་བརོད་པའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་རྱིག་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། བརྡ་མ་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གཏན་ཚིགས་ྱིད་བསྒྲུབ་པ་ནྱི། གང་གྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །འདྱིའྱི་དོན་ནྱི་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ལྟར་
ན། བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་བརྡ་བྱ་བར་མྱི་ནུས་ཏེ། གཞན་ལ་བརེན་མྱིན་ཏེ། ཡུལ་དང་དུས་གཞན་དང་རང་བཞྱིན་གཞན་
དང་མ་འདྲེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ནྱི་ཁྱབ་བྱེད་མེད་པའོ། །འདྱི་ྱིད་ཀྱི་རེས་སུ་འགོ་བའྱི་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་གལ་ཏེ་སྐད་ཅྱིག་
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གཞན་དང་མ་འདྲེས་པ་ལ་བརྡར་བྱེད་ན། ཅྱི་རྱིགས་པ་དེ་ྱིད་ཀྱིས་སམ། འོན་ཏེ་གཞན་གྱིས། དང་པོ་ལྟར་ན་ཡུལ་དུ་མ་བྱས་
པ་ྱིད་དང་། གཟུང་བ་ྱིད་དུ་མྱི་སྣང་བ་དང་། གཟུང་འཛིན་མེད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་གསུམ་གྱིས་མྱི་འཐད་དོ། །ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། 
རྱིག་པ་དེ་ྱིད་ཀྱིས་སྐད་ཅྱིག་གཞན་ན་མེད་པ་ལ་བརྡར་བྱེད་པར་ཁས་ལེན་ན་རང་གྱི་ངོ ་བོ་མ་སེས་པ་ལའམ་སེས་པ་ལ། 
དང་པོ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་མ་སེས་པ་ནྱི་རང་གྱིས་བརྡར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རང་གྱིས་ཡུལ་དུ་མ་བྱས་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །གཏན་ཚིགས་དེ་ྱིད་སྟོན་པ་ནྱི། རྱིག་པས་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཡུལ་དུ་མ་བྱས་པ་ྱིད་ག་
ལས་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་སྟེ། རྱིག་པ་ནྱི་མ་སེས་པ་དེའྱི་བདག་ྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མ་སེས་པའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་
པས་ཡུལ་དུ་བྱེད་མཁན་ྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །འོ་ན་སེས་པ་ལ་བྱེད་དོ་ཞེ་ན། འདྱི་དག་ལ་འདྱི་ཞེས་
སོས་སོ། །བདག་ྱིད་ལ་དེ་ལྟར་འཇུག་པ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་བྱེད་པ་པོ་ལ་ཐ་དད་པའྱི་གཟུང་བར་སྣང་བ་
དང་། སྒྲ་དང་གཅྱིག་ཏུ་སྣང་བ་མེད་པས་བདག་ལ་དེ་ལྟར་བརྡ་བྱེད་པས་འཇུག་པ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །སེས་
པའྱི་ཕྱོགས་ལ་བརྡའ་བྱ་བ་མྱི་ནུས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་གྱིས་པ་སྟོན་པ་ནྱི། དེའྱི་རང་བཞྱིན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་
པའོ། །བརྡའྱི་ཚེ་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་སེས་པ་ལ་དེ་ྱིད་ཀྱིས་བརྡ་བྱ་མྱི་ནུས་སོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །སེས་
པའྱི་དུས་ྱིད་བརྡའྱི་དུས་ཡྱིན་པས་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་བོ་སྙམ་ན། དེའྱི་རང་བཞྱིན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་བསྒྲུབ་
བོ། །སྔོན་མཐོང་བ་མེད་པ་ནྱི་བརྡའྱི་ཡུལ་དུས་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཕྱྱིས་འཛིན་པ་ནྱི་མྱི་འཛིན་པས་མ་གྲུབ་བོ་སྙམ ་ན། བརོད་
པར་གཟོ་བ་ཡང་ཞེས་བྱ་བའོ། །རྣམ་པར་རོག་པ་གྱིས་པ་འགོག་པ་ནྱི། གཞན་གྱིས་ཀང་ཞེས་བྱ་བའོ། །བདེ་བ་ལ་
དམྱིགས་པའྱི་བོ་གཞན་གྱིས་ཀང་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་གྱི། བདེ་བ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་བོ་གཞན་སྱིད་པ་འགོག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདས་
པ་ཞེས་སོས་པ་ནྱི་དོན་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་འདས་པའྱི་བདེ ་བ་ལ་དམྱིགས་པ་ཙམ་ཡང་མྱི་སྱིད་ན་ནྱི། ད་ལྟ་དང་མ་
འོངས་པ་གྱིས་དང་འདས་པ་ཁྱད་པར་མེད་པས་འདས་པ་ཞེས་ཇྱི་སྟེ་སོས་ཏེ། གཞན་གྱིས་ཀང་ཞེས་བརོད་པར་ཐལ་
ལོ། །དེ་ལྟ་ན་ནྱི་འདས་པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་བོ་སྱིད་ཀང་། རང་རྱིག་པའྱི་ཡུལ་རང་གྱི་བདག་ྱིད་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་དངོས་
སུ་རྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་པ་ན་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟ་ལ་བསམ་དུ་ཡང་མེད་དེ། དེ་དག་ལ་ནྱི་དམྱིགས་པ་ཙམ་ཡང་མྱི་
སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱི་བཤད་པ་འདྱི་ནྱི་གཅྱིག་ཏུ་མཐོང་བའྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་
རྱིགས་པ་དེ་ྱིད་ཡང་ཟོས་པར་འགྱུར་རོ། །རྱིགས་པའྱི་ཡུལ་ཐ་དད་པ་ལ་ཡང་རྱིགས་པ་གཅྱིག་གྱིས་གོ ་བའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་ནྱི་དོན་
མེད་པར་ཐལ་ལོ། །བདག་ཅག་འདྱི་ལྟར་འཆད་དོ། །གཞན་ལ་བརེན་མྱིན་བདག་ྱིད་ཕྱྱིར། །ཞེས་བྱ་བའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་
དོན་ནྱི་བརྡ་བྱེད་པ་པོར་འདོད་པ་ལས་ཐ་དད་པའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱི་ལ་བདག་དང་ཐ་མྱི་དད་པ་
ལ་བརྡ་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ྱིད་བསྒྲུབ་པ་ནྱི ་བདག་དང་ཐ་མྱི་དད་པ་མ་འོངས་པའམ། ད་ལྟ་བའམ། འདས་པ་ལ་བྱེད་
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གང་ན། གང་ཡང་མྱི་སྱིད་དོ། །ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །བདག་དང་ཐ་མྱི་དད་པ་མ་འོངས་པ་ནྱི་
བརྡར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྱིག་པར་བྱེད་པ་ཡང་མ་སེས་པས་ཡུལ་དུ་མ་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མ་འོངས་པ་རྱིག་པས་ཡུལ་དུ་བྱེད་
པ་ལ་ནྱི་དེ་གྱིས་ཐ་དད་པས་ཁྱབ་སྟེ། རང་ྱིད་རང་ལས་ལྟོས་ཏེ་མ་འོངས་པར་འགལ་བས་སོ། །རྣམ་པར་རོག་པ་གྱིས་པ་
སེལ་བ་ནྱི། འདྱི་དག་ལ་འདྱི་ཞེས་བྱ་བའོ། །འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། བྱ་བ་དང་བྱེད་པ་ནྱི་གྱིས་ལ་བརེན་པས་
ན། གྱིས་མེད་པ་ལ་དེ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལ་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ ཡང་གྱིས་མེད་པ་ལ་མྱི་འགལ་བར་ཐལ་བའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །ད་ལྟ་བ་ལ་གནོད་པ་གཞན་བརོད་པ་ནྱི ་སྔོན་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་ཞེས་བྱ་བའོ། །བརྡའྱི་ཡུལ་ནྱི་སྔོན་གྱི་མཐོང་
བས་ཁྱབ་ལ་དེའང་འཛིན་པ་ལ་ཐ་དད་པས་ཁྱབ་སྟེ། བདག་ལས་བདག་སྔོན་ཡྱིན་པ་ནྱི་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྣམ་པར་རོག་པ་
གསུམ་པ་འགོག་པ་ནྱི་བརོད་པར་གཟོ་བ་ན་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདས་པ་ལ་བྱེད་པ་ལ་ཡང་བྱེད་པ་པོ་ལས་བྱ་བ་ཐ་དད་པས་
ཁྱབ་སྟེ། བདག་ྱིད་ལས་བདག་ྱིད་འདས་པར་འཇོག་པ་འགལ་བས་གྱིས་ག་མེད་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་
པ་རང་རྱིག་པའྱི་ངོ་བོ་གྲུབ་པའྱི་ཚད་མ་འཆད་དོ། །དེ་ལས་དང་པོ་རྱིགས་པ་ཅན་ལ་རང་གྱི་ངོ་བོ་སྒྲུབ་པ་ན་བདེ ་བ་ལ་སོགས་
པ་ནང་གྱི་དོན་ཡྱིན་པ་འགོག་པ་ནྱི། དེ་དང་དེ་མྱིན་ཞེས་བྱ་བའོ། །བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཤེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཏེ། ཞེས་
བྱ་བ་ནྱི་དམ་བཅའ་བའྱི་དོན་ནོ། །བདེ་སོགས་ཅྱི་ཕྱྱིར་ཤེས་མ་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་བས་སྟོན་ཏོ། །ཤེས་པའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའྱི་
ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་གཏན་ཚིགས་ནྱི། དེས་ཤེས་ཐ་དད་མེད་རྒྱུས་བསེད་ཞེས་བྱ་བས་ཆོས་ཅན་གྱི་ཁྱད་པར་བརོད་པས་
བསྟན་ཏོ། །དེས་ཞེས་བྱ་བས་ནྱི་ཁྱབ་པ་སྟེ་དེ་ལྟར་གྲུབ་པས་ན་ཞེས་ཁྱབ་པ་བརོད་པའོ། །ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་
བརོད་པ་ནྱི་ཚིག་རྐང་སྔ་མ་གྱིས་སོ། །འདྱིར་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་དགོད་པ་དང་། བརྒལ་བ་དང་ལན་གསུམ་ལས་དང་པོ་
ནྱི་བརོད་ཟྱིན་ཏོ་གྱིས་པ་ནྱི་ཐུན་མོང་གྱི་མ་ངེས་པ་དང་། དངོས་སུ་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་མ་གྲུབ་པ་དང་། ལྡོག་པ་
ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་བརྒལ་བ་བཞྱིའོ། །དེ་ལ་ཅྱི་ཚོགས་པ་གཅྱིག་པ་ཙམ་མམ། འོན་ཏེ་ེར་ལེན་གཅྱིག་པའམ། ཡང་ན་གྱི་ག་
ཐ་མྱི་དད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན། དང་པོ་ལྟར་ན་སྣང་བ་ནས་གྱིབ་ཁང་དུ་ཞུགས ་པའྱི་མྱིག་ལ་སོགས་ཕན་ཚུན་ཕན་འདོགས་
པས་བསེད་པའྱི་འབྲས་བུ་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པས་དངོས་སུ་མ་ངེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན་ཡང་འདུ་བྱེད་སྐད་ཅྱིག་མ་
ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པ་སོ་སོར་འབྲས་བུ་སེད་ནུས་པ་དག་ལ་ེ་བར་ལེན་པའྱི་ཁྱད་པར་མ་གྲུབ་པས་དངོས་སུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་
ནོ། །ཡང་ན་ེ་བར་ལེན་པའྱི་ཁྱད་པར་གྲུབ་ཀང་། འདྱིར་དེ་གཅྱིག་པ་ྱིད་དུ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བས་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་
གྱི་ག་ཐ་མྱི་དད་པ་རགས་སུ་འདོད་པ་ལ་ཡང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་མ་གྲུབ་པ་ཁོ་ནའོ། །ཡང་དེ་གྱིས་ཐེ་ཚོམ་མྱི་ཟ་མོད་ཤེས་པའྱི་
རྒྱུས་བསེད་པ་ཡང་ཤེས་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་འགལ་བ་མ་གྲུབ་པས་ལྡོག་པ་ཡང་ཐེ་ཚོམ་ཟའོ་ཞེས་བྱ་བ ་ནྱི་རྒོལ་བའོ། །འདྱིར་
ལན། རེ་ཤྱིག་ཚོགས་པ་གཅྱིག་པ་ཙམ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྱིན་པས་རོད་པ་དང་པོ་མེད་དོ། །ལྷག་མ་སོབ་དཔོན་ཆོས་
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མཆོག་ནྱི་ེ་བར་ལེན་པ་གཅྱིག་ལ་གཏན་ཚིགས་སུ་བཞེད་དོ། །འདྱི་ལ་ེ་བར་ལེན་པའྱི་ཁྱད་པར་མ་གྲུབ་པ་སྤོང་བ་ནྱི། ཁ་
ཅྱིག་ན་རེ། དངོས་སུ་འབྲས་བུ་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། མྱུ་གུ་ལ་ས་བོན་བཞྱིན་ནོ། །བརྒྱུད་ནས་ཕན་འདོགས་པ་ནྱི་ལྷན་
ཅྱིག་བྱེད་པ་སྟེ། མྱུ་གུ་ལ་ཆུ་བཞྱིན་ནོ་ཞེའོ། །དེ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། ེར་ལེན་གྱི་མཚན་ྱིད་ཧ་ཅང་ཁྱབ་པ་དང་། བརྒྱུད་པ་ྱིད་
མྱི་སྱིད་པ་དང་། ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་མྱི་སྱིད་པས་སོ། །དང་པོ་ནྱི་ཆུ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ས་བོན་གྱི་ེར་ ལེན་དུ་ཐལ་
ཏེ། དངོས་སུ་ཕན་འདོགས་པས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་གལ་ཏེ་ཆུ་ལ་སོགས་པ་ས་བོན་ལ་བརྒྱུད་པས་ཕན་འདོགས་པས་ན་ཐུག་
པ་མེད་པས་བརྒྱུད་པས་ཕན་འདོགས་པ་ྱིད་མྱི་སྱིད་པའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པ་བརྒྱུད་པས་ཕན་འདོགས་པ་དེ་ེ་
བར་ལེན་པ་དང་། དུས་མྱི་མཚུངས་པར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་དུས་གཅྱིག་པ་འགལ་བས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་ེ་བར་ལེན་
པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པ་ལ་དེ་མེད་པས་མྱི་སྱིད་པ་ཡྱིན་ཏེ། མཚོན་པར་བྱ་བའྱི་གཞྱི་ལ་མྱི་སྱིད་པས་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཁྱད་པར་
རོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་དང་། ཐུན་མོང་བ་ནྱི་དེ་གྱིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་ཏེ། ནས་ཀྱི་མྱུ་གུ་ལ་ས་བོན་དང་
ས་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྱི་ལ་ེ་བར་ལེན་པ་ྱིད་ལ་འབྲས་བུ་དུ་མ་མཐོང་བས་དེའྱི་མཚན་ྱིད་མྱི་སྱིད་
པའམ། འགའ་ཞྱིག་སྱིད་དུ་ཆུག་ཀང་མ་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལས་ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀང་ཧ་ཅང་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་
ནོ། །ཡང་གཞན་དག་ན་རེ། ེ་བར་ལེན་པ་ནྱི་འབྲས་བུ་དང་འདྲ་བ་ཡྱིན་ལ། གཞན་ནྱི་ ཅྱིག་ཤོས་ཡྱིན་ནོ་ཞེའོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡང་
ེར་ལེན་གྱི་མཚན་ྱིད་མ་ཁྱབ་པ་དང་། འཁྲུལ་པ་དང་། མྱི་སྱིད་པ་དང་། ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་མ་ཁྱབ་པ་དང་། 
འཁྲུལ་པ་སྟེ་ལྔའོ། །དང་པོ་ནྱི་མེ་དང་རྔ་ལ་སོགས་པ་དུ་བ་དང་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་དང་མྱི་འདྲ་བས་མ་ཁྱབ་བོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཤེས་
པ་ལ་རྣམ་པ་གཏོད་པའྱི་ཡུལ་དང་། འབྲས་བུ་དང་འདྲ་བས་འཁྲུལ་པའོ། །འཛིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་དང་མྱི་འདྲ་བ་ཧ་ཅང་མ་ཁྱབ་
པ་མེད་པར་བརོད་ན། བདག་ྱིད་ཀུན་གྱིས་འདྲ་བ་མྱི་སྱིད་པས་ན་གསུམ་པ་མྱི་སྱིད་པའོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་
པའྱི་མཚན་ྱིད་མྱི་འདྲ་བ་ཡང་། མ་ཁྱབ་པ་དང་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྣམ་པར་འཇོག་པའྱི་དོན ་ལ་མེད་པ་དང་། དུ་བའྱི་ེ་བར་
ལེན་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡོད་པས་སོ། །ཡང་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱི་ཞལ་ནས་འབྲས་བུ་སེ་བ་ན། རྒྱུ་གང་གྱི་རྒྱུན་ལྡོག་པ་
དེ་ནྱི་ེ་བར་ལེན་པ་ཡྱིན་ལ། བཟོག་པ་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྱི་ལ་ཡང་དཔེ་བསྟན་པ་དང་། མ་
ཁྱབ་པ་སྤང་བ་དང་། མ་འཁྲུལ་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་དཔེར་ན་མྱུ་གུ་སེ་བ་ན། ས་བོན་གྱི་སེད་བྱེད་ཀྱི་ཆ་སྙྱིང་པོ་ལྡོག་
པའམ། མེ་སེ་བ་ལ་ལག་མག་དང་གཙུབ་ཤྱིང་ལ་སོགས་པ་སེད་བྱེད་ཀྱི་ཆ་ལྡོག་པའམ། སྣམ་བུ་སེ་བ་ལ་སྣལ་མའྱི་ཚོགས་
ལྡོག་པ་བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་མེ་ཤེལ་དང་ཆུ་ཤེལ་ལས་མེ་དང་ཆུ་འབྱུང་བ་དང་། རྔ་ དང་བསྱིལ་གཡབ་ལ་སོགས་པ་ལས་
སྒྲ་དང་རླུང་འབྱུང་བ་ན། དེ་དག་གྱི་ེ་བར་ལེན་པ་མྱི་ལྡོག་པར་མཐོང་བས་མ་ཁྱབ་བོ། །ཡང་ན་མེ་ཏོག་ལས་འབྲས་བུའྱི་ཆ་དུ་
མ་དང་། འོ་མ་ལས་ཞོ་དང་ཞོ་ག་ཆུ་དང་དཔྲྱིས་མ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་དང་། དེ་དག་ལོག་ཀང་ཀུན་གྱི་ེར་ལེན་མ་ཡྱིན་
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པས་ན་ཧ་ཅང་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། རེ ་ཤྱིག་མ་ཁྱབ་པ་སྤང་བ་ནྱི། མེ་ཤེལ་དང་ཆུ་ཤེལ་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པ་ཙམ་ཡྱིན་ཏེ། ེ་
བར་ལེན་པ་ནྱི་ྱི་ཟའྱི་འོད་ཡྱིན་པས་ཆད་པ་ྱིད་དོ། །འོད་ཀྱི་ེ་བར་ལེན་པ་གང་ཡྱིན། ྱི་མ་དང་ཟ་བའོ་ཞེ་ན། འོ་ན་འོད་སེ་བ་
ན་དེ་དག་མ་ལོག་པས་མ་ཁྱབ་པ་སོ་ན་འདུག་གོ་ཞེས་རོག་ན། དེར་ཡང་དེ་དག་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག ་བྱེད་པ་ཡྱིན་ལ། ེ་བར་ལེན་པ་
ནྱི་སྣང་བ་དང་མུན་པའྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཡྱིན་པས་སེད་བྱེད་ཆད་པ་ཁོ་ནའོ། །དེས་ན་མེ་ལེ་ལ་སོགས་པའྱི་ེ་བར་ལེན་པ་ཡང་
སྣང་བ་དང་མུན་པའྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཡྱིན་ལ། མཐར་ཡང་རྡུལ་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཤེས་པའྱི་རྒྱུན་བཞྱིན་དུ་ེ་བར་ལེན་པ་ཙམ་ལ་རག་
ལས་པའྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་ནུས་པ་མེད་པ་ཇྱི་ལྟར་དངོས་པོར་འགྱུར། སྒྲ་ལ་སོགས་
པ་ནྱི་འགེལ་བཤད་ྱིད་ནས་གསལ་བར་ཟད་དོ། །ཁྱབ་པ་སྤང་བའོ། །གསུམ་པ་འཁྲུལ་པ་སྤང་བ་ཡང་འགེལ་བཤད་ྱིད་ནས་
གསལ་ལོ། །འདྱི་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། རྒྱུན་ལྡོག་པ་ནྱི་འབྲས་བུ་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ཏེ། རང་གྱི་ངོ་བོ་ནྱི་རྒྱུ ན་གྱི་དོན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དེའང་འབྲས་བུ་མཐའ་དག་ལྡོག་པ་ལ་ནྱི་མྱི་འཐད་པས་ན། འབྲས་བུ་དེ་ལས་གཞན་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཡང་རྣམ་པ་
གྱིས་ཏེ། ེ་བར་ལེན་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་འབྲས་བུ་གཞན་ནམ། འོན་ཏེ་ཁྱད་པར་མེད་པར་འབྲས་བུ་གཞན་ཙམ་ལྡོག་པ་ཡྱིན། 
ཐ་མ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། དེ་མྱི་སྱིད་པའམ་མ་ཁྱབ་པས་སོ། །དང་པོ་ལྟར་ན་ཡང་མ་ཁྱབ་པར་འགྱུར་ཏེ་ེ་བར་ལེན་པ་གཅྱིག་ལས་
འབྲས་བུ་དུ་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོན་ཏེ་བསེད་བྱའྱི་འབྲས་བུ་ཀུན་ལ་བལྟོས་ཏེ། འབྲས་བུ་གཞན་ལྡོག་པ་ནྱི་དེ་ལ་ཡང་
ཡོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པ་ལ་ཡང་དེ་ཡོད་པས་ཧ་ཅང་ཁྱབ་སྟེ། དེའྱི་བསེད་བྱ་མ་ཡྱིན་ པ་མ་ཆད་པ་ནྱི་མྱི་སྱིད་
དོ། །སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱིས་ཁྱད་པར་མཐའ་དག་གང་གྱི་ནང་དུ་འདུ་བའྱི་ཆ་དེ་སེད་པ་ནྱི་ེ་བར་ལེན་པ་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་
ཁྱད་པར་སེ་བ་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པ་དེ་ནྱི་ལེགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཁོ་ན་ལྟར་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་བས་
ན་ལན་དུ་འདྱི་ྱིད་བརོད་དོ། །འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ན་རེ། རང་གྱི་བསེད་བྱའྱི་ཆ་ལ་བལྟོས་ཏེ་རྒྱུ་མཐའ་
དག་རང་གྱི་ེར་ལེན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་འཆད་པ་དེའྱི་ལྟར་ན། རྒྱུན་ལྡོག་པར་བྱེད་པ་ནྱི་ེར་ལེན་ཡྱིན་ལ། རེས་འགའ་ཕན་
འདོགས་པར་བྱེད་པ་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སོབ་དཔོན་གྱིས་བཤད་པ་དང་། ཚད་མས་ཀང་འ ཐད་པ་དང་འགལ་
ལོ། །སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ལྟར་ེར་ལེན་གཅྱིག་པས་འབྲས་བུ་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་པ་སྒྲུབ་པ་མ་ངེས་པར་འགྱུར་ཏེ་རླུང་
དང་སྒྲ་རང་བཞྱིན་མྱི་འདྲ་བ་གྱིས་རླུང་གྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ་ཚོགས་པ་དེ་ྱིད་ཀྱི་
ནང་གྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཐེ་ཚོམ་དང་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བས་ལན་
བཏབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ེ་བར་ལེན་པ་དང་ཚོགས་པ་གཅྱིག་ཏུ་གཏོགས་པའྱི་ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གལ་ཏེ་སྒྲ་དང་རླུང་གྱི་ངོ་བོ་མ་ཡྱིན་ནམ། ཅྱི་ལྟར་ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ་ལུས་ཅན་གྱི་རང་
བཞྱིན་ཡུལ་ན་གནས་པ་ནྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པས་ེ་བར་ལེན་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་ལ། མྱིག་གྱི་བལྟ་བར་བྱ་བ་དང་རྣ་བས་གཟུང་བར་
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བྱ་བ་ནྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་པས་རེན་གྱི་འབྲས་བུ་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བལྟ་བྱ་དང་བལྟ་བྱ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་
སྐབས་རྫས་ཀྱི་རྒྱུན་གཅྱིག་ལ་ཡོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །འོ་ན་རྱིག་པ་དང་བེམས་པོ ་ཡང་གནས་སྐབས་ཡྱིན་པས་ེ་བར་ལེན་པ་
གཅྱིག་ལས་བྱུང་བ་མྱི་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ེར་ལེན་གཅྱིག་གྱི་ནུས་པའྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་ངོ་བོ་གང་ཡྱིན་ཡོད་པའོ་ཞེ་ན། 
ཡོད་པ་ནྱི་རྱིག་པར་ཡོད་པ་དང་བེམས་པོར་ཡོད་པ་ྱིད་ཡྱིན་གྱི་ཡོད་པ་ཙམ་གྱི་ཁྱད་པར་གཞན་མྱི་སྱིད་དོ། །དོན་གཅྱིག་ལ་
རྱིག་པ་ཡོད་པ་དང་ཡོད་པ་ཙམ་གྱི་ཆོས་གྱིས་བོའ་ིཡུལ་དུ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་ཡོད་པ་ཙམ་ནྱི་ཁྱད་པར་ལ་
བཏགས་པས་ཁྱད་པར་སེད་པའྱི་རྒྱུ་ལས་གཞན་གྱི་འབྲས་བུ་མྱི་འཐད་དོ། །ཐོགས་བཅས་ཡུལ་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་དང་། མན་
བྱ་དང་བལྟ་བྱ་ལ་སོགས་པ་གནས་སྐབས་དག་ནྱི་ཆོས་ཐ་དད་པ་དང་རེན་དང་བརེན་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀང་ ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། 
ེ་བར་ལེན་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པ་གྱིས་ཀྱི་བསེད་བྱར་འཐད་དོ། །དེས་ན་མ་ངེས་པ་མ་ངེས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་དུ་བ་དང་
སོལ་བ་དང་ཐལ་བ་ྱིད་སེད་པའྱི་རྡུལ་ཐ་དད་པར་བསྟན་པ་མྱི་འཐད་དེ། ཐལ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པའྱི་འབྲས་བུ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་ེར་ལེན་ཐ་དད་ཀྱི་བསེད་བྱར་བསྟན་པར་འགལ་ལོ། །དེ་སྟེ་དེ་དག་ེར་བར་ལེན་པའྱི་འབྲས་བུ་
ཡྱིན་ན། མན་བྱ་དང་བལྟ་བྱ་ཡང་ཡྱིན་པས་ེར་ལེན་འདྲ་བ་ལས་འབྲས་བུ་མྱི་འདྲ་བར་སྣང་བས་མ་ངེས་པ་སོ་ན་འདུག་གོ་
ཞེ་ན། འདྱིར་ཡང་རྡུལ་ཐ་དད་པར་བསྟན་པ་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པ་མྱི་འདྲ་བ་དང་། ལྡན་པར་བསྟན་པའྱི་དོན་ དུ་ཡྱིན་པས་མྱི་
འགལ་ཏེ། སྔ་མ་ལྟར་ཚོགས་པ་དེའྱི་ནང་གྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་བསེད་པས་ལན་བཏབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་འདྱིར་ེར་ལེན་དང་
ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པ་གྱི་ག་ཐ་མྱི་དད་པ་ལས་འབྲས་བུ་བདག་ྱིད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐ་མྱི་དད་པར་བསྒྲུབས་པས་མ་ངེས་པ་མ་
ཡྱིན་ནོ། །ེར་ལེན་གཅྱིག་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། མྱིག་དང་གཟུགས་དང་སྣང་བ་དག་བདེ་བའྱི་ེར་ལེན་ཡྱིན་ན། 
གཟུགས་ཅན་གྱི་ངོ་བོར་ཐལ་ཏེ་དེ་དག་གྱི་རྒྱུན་བཞྱིན་ནོ། །དེས་ན་དེ་བསེད་པར་བྱ་བ་གཞན་དང་ངོ་བོ་མྱི་འདྲ་བས་དེའྱི་ེར་
ལེན་ཅན་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་ཤེས་པའྱི་ེར་ལེན་ལས་བྱུང་བར་གྲུབ་བོ། །ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པ་གཞན་ཡང་ཤེས་པ་དང་འདྲ་
བར་དེའྱི་ཡང་ཡྱིན་པས་གཏན་ཚིགས་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། ེ་བར་ལེན་པ་འདྲ་བ་
ལས་འབྲས་བུ་མྱི་འདྲ་བའམ། གྱི་ག་འདྲ་བ་ལས་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཆ་དང་ལྡན་པའྱི་འབྲས་བུ་འབྱུང་ན་མྱི་འདྲ་བ་རྒྱུ་མེད་པར་ཐལ་
བས་རྒྱུ་འབྲས་འཇྱིག་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གོ་བུར་བ་ྱིད་ཅེས་བྱ་བ་ནྱི་གལ་ཏེ་རྒྱུ་ཐ་མྱི་དད་ཀང་འབྲས་བུ་ཐ་དད་པར་
འགྱུར་ན་ནྱི། ཐ་དད་པ་རྒྱུ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། གཅྱིག་ཀང་ཐ་དད་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ནྱི་གཅྱིག་ཀང་རྒྱུ་
མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཐ་དད་པ་སེས་པའྱི་གཅྱིག་པོ་གཅྱིག་མྱི་བྱེད་པས་དེ་ལ་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཅྱིག་དང་དུ་མ་ལས་
གཞན་པའྱི་འགོ་བ་ཡང་མེད་པས་མཐའ་དག་གོ་བུར་བ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བརོད་པ་ཅན་རྒྱུ་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་ལྟར་འདོད་དོ་ཞེ་
ན། ཡུལ་དང་དུས་དང་རང་བཞྱིན་ངེས་པ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཡུལ་གཅྱིག་ཁོ་ནར་གནས་ཤྱིང་ཡུལ་གཞན་སྤོང་བ་དང་། 
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དུས་གཅྱིག་ན་ངེས་ཤྱིང་གཞན་སྤོང་བ་དང་། རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཁོ་ནར་ངེས་ཤྱིང་རང་བཞྱིན་གཞན་སྤོང་བ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། 
ཡུལ་དང་དུས་ཐམས་ཅད་ན་རང་བཞྱིན་ཐམས་ཅད་ཡོད་པའམ། འགའ་ན་ཡང་འགའྱི་ཚེ་འགའ་ཡང་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །ཞེས་
བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །རང་བཞྱིན་ངེས་པ་མེད་པར་ཐལ་བ་འདྱི་ལ། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ན་རེ། མེ་ྱིད་དུ་ངེས་ཀྱི་ཆུའྱི་རང་
བཞྱིན་ཇྱི་སྟེ་མ་ཡྱིན་ངེས་པ་ནྱི་ཐལ་བའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་མེ་ྱིད་ཆུར་ཐལ་བ་ན་མེའྱི་ཡུལ་དུ་ཆུ་སེས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་
ན་ཡང་ཡུལ་ངེས་པ་མེད་པར་འདུས་པས་ལོགས་སུ་བརོད་པར་མྱི་རྱིགས་སོ། །གལ་ཏེ་གཅྱིག་ྱིད་དུ་མར་ཐལ་ལོ་ཞེས་བྱ་
བའྱི་དོན་ཡྱིན་ན་ཡང་། དུ་མ་རྒྱུ་མེད་པར་འདོད་པ་ལ་མྱི་འཐད་དེ། གཅྱིག་གྱི་རྒྱུ་ལས་གཅྱིག་ཁོ་ནར་སེ ས་པས་དུ་མར་མྱི་
ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེའོ། །འདྱི་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་འཐད་དེ། ཡུལ་སོ་སོར་སེས་པ་དག་ནྱི་ཡུལ་ངེས་པ་མེད་པ་དང་འགལ་ཏེ། གཞན་
དུ་གཞན་སེས་པས་དེ་དང་གཞན་གྱི་ཡུལ་ངེས་པ་སྤོང་བ་ནྱི་མྱི་སྱིད་པས་སོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏེ་མེ་ཆུའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ཐལ་
བས་ཆུ་ཡུལ་ངེས་པ་མེད་པར་འགྱུར་ན། ཅྱི་ཡུལ་གཞན་ན་གནས་པའྱི་ཆུ་ཡུལ་ངེས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རམ། ཡུལ་དེར་སེས་
པའྱི་ཆུ་གྱིས་ཀ་ལྟར་ཡང་རྒྱུ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་ཡང་དངོས་པོ་མཐའ་དག་ཡུལ་ངེས་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། རྱིགས་
མཐུན་པའྱི་དངོས་པོ་གཞན་སེས་པས་གཞན་མནའ་མ་དང་དེ་གྱི་ག་ཡུལ་ངེས་པ་མེད་པར་འགྱུར་བས་སོ། །གཞན་ཡང་དུ་
མར་ཐལ་བ་ཡང་གཅྱིག་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་ཁས་ལེན་པ་ལ་མྱི་འཐད་པ་ཇྱི་ལྟར་ཏེ། དུ་མ་རྒྱུ་མེད་ན་འགའ་ལ་ཡང་ལྡོག་པ་འགལ་
བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྒྱུ་མེད་པར་ཡོད་པར་ནྱི་ཐམས་ཅད་ལ་འགྱུར་རོ། །གཅྱིག་གྱི་རྒྱུ་ལས་གཅྱིག་ཏུ་སེས་པ་དུ་མར་འགལ་ལོ་ནས་
ཐལ་བའྱི་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། མྱི་འགལ་ན་སོན་མེད་པར་ཐལ་བའྱི་དོན་ཅྱི་ཡོ ད་དེ་འདོད་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་རང་གྱི་
ལུགས་མེ་དང་ཆུའྱི་རྣམ་པ་དང་ལྡན་པའྱི་དོན་དག་ྱིད་ནུས་པ་གཞན་དང་ལྡན་པར་ཐལ་དང་། ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་འཛིན་
པའྱི་ནུས་པ་གཞལ་དུ་ཐལ་བ་དང་ལྷན་ཅྱིག་སོད་པའྱི་དོན་གཞན་དང་འབྲེལ་བར་ཐལ་བ་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་
འགལ་ཏེ། གལ་ཏེ་མེ་དང་དེ་ཆུའྱི་ནུས་པ་དང་ཆུའྱི་མདོག་དང་ལྡན་ན་ནྱི་འོ་ན་ཆུའྱི་ཡུལ་དུ་མེ་བྱུང་བ་ལས་འདས་པ་ཅྱི་ཡོད་དེ། 
རྣམ་པ་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་སོད་པའྱི་མདོག་དབྱྱིབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མེ་ཆུའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ཐལ་བས་སོ། །གལ་ཏེ་མེའམ་ཆུ་རང་གྱི་
རྣམ་པ་ལས་མ་འདས་ཀང་གཞན་གྱི་ནུས་པ་དང་འབྲེལ་ན། མེ་སྔོན་པོ་དང་ཆུ་དམར་པོ་ཡུལ་དེ ར་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་
ན་ཡང་ཡུལ་ངེས་པ་མེད་པ་ལས་འདས་པ་ཅྱི་ཡོད། གཞན་ཡང་མེའྱི་རྒྱུ་ལས་སེས་པར་ཁས་བངས་པ་དེ། ཆུའྱི་ནུས་པ་ལ་
སོགས་པ་དང་འབྲེལ་པར་མྱི་འཐད་དེ། དུ་བ་ཙམ་རྒྱུ་མེད་ཀྱི་གཅྱིག་གྱི་རྒྱུ་ཡོད་པར་ཁས་བངས་པས་སོ། །ཞེས་རང་གྱིས་
བརོད་པ་དེ་ྱིད་གནས་སོ། །དེས་ན་སྔ་མ་ལྟར་འཐད་དོ། །ཕྱྱི་རོལ་ཁྱད་པར་མེད་ན་ཡང་། །དགའ་དང་ཡོངས་སུ་
གདུང་བ་དག །ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་བོ་ཁས་བངས་པ་དོར་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་སྣང་བཞྱིན་པའྱི་བདེ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་གྱི་
བདག་ྱིད་ཡྱིན་པ་འགོག་པ་ཡྱིན་ནོ། །སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ན་རེ། བོའ་ིབདེ་བ་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་བྱས་པ་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་གཟུགས་
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བརྙན་སྣང་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དམ་བཅས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུང་ངོ་། །དེ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། རྣམ་འགེལ་ལས་ཚིགས་སུ་བཅད་
པ་འདྱིའྱི་དེ་མ་ཐག་པར། གལ་ཏེ་བོ་ཡང་བདེ་སོགས་ཀྱི། །བདག་ྱིད་ཡྱིན་པས་མྱི་འགལ་ན། །ཞེས་དོགས་པ་བསུ་ནས། ད་
ནྱི་ཕྱྱི་དེ་བདེ་སོགས་ཀྱི། །བདག་ྱིད་ཡྱིན་ཞེས་ཇྱི་ལྟར་རོགས། །ཞེས་བྱ ་བ་དང་གཞན་གྱི་དོགས་པ། གལ་ཏེ་ཕྱྱི་རོལ་བདེ་བ་
མ་ཡྱིན་ན་བོ་བདེ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དང་། རྱིགས་མྱི་འདྲ་བས་གཟུང་འཛིན་དུ་མྱི་འཐད་པ་ལས་ཕྱྱི་རོལ་བདེ་བ་
ཡྱིན་པར་རོགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ། གལ་ཏེ་རྱིགས་ནྱི་ཐ་དད་དག །གཟུང་བ་མྱིན་ན་ཞེས་བྱ་བས་དོགས་པ་བསུ་ནས། ཡང་ལན་
དུ་སེས་བུ་ནྱི། ཀུན་གྱི་འཛིན་བྱེད་མྱི་འགྱུར་ཏེ། །དེས་ན་ཟ་བ་པོ་ྱིད་མས། །ཞེས་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རྣམ་ངེས་འདྱི་ྱིད་
དུ་འདྱིའྱི་བདག་ྱིད་འདྱི་འཇོག་པར་བྱེད་པ་བྱེད་པ་གཞན་ཡྱིན་པར་ནྱི་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་འདྱི་
ཟོས་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་འདྱིར་ནྱི་མོང་བཞྱིན་པའྱི། །དེ་ྱིད་ཕྱྱི་རོལ་གྱི ་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་འགོག་ལ་ཕྱྱི་མས་ནྱི་
ཕྱྱི་རོལ་གྱིས་རྣམ་པར་གཞག་པ་འགོག་པར་ངེས་སོ། །རྣམ་པ་འགོག་པ་ཡང་མོང་བཞྱིན་བའྱི་བདེ་བ་ནྱི་ཕྱྱི་རོལ་གྱིས་གཏད་
པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཕྱྱི་རོལ་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་ཁྱབ་བྱེད་འགལ་བ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །མོང་བ་
ལ་གནས་པའྱི་རྣམ་པ་ཕྱྱི་རོལ་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་། ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པ་ནྱི་མ་གྲུབ་སྟེ། ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བ་ནྱི་བོ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོགས་པ་བསུ་བ་ནྱི་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པ་ནྱི་བོ་ཡྱིན་གྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །འདྱིར་བོ་ནྱི་ཡུལ་གྱི་རྣམ་
པ་ཅན་གྱི་དོན་མོང་བ་མེད་པ་ཡྱིན་ལ། ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་དོན་མོང་བ་མེད་པ་ལས་གཞན་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་རྱིགས་
པ་ནྱི་མོང་བའོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བོ་ལ་ནྱི་རྣམ་པ་ཡོད་ལ། མོང་བ་ནྱི་རྣམ་པ་མེད་པར་ཁས་ལེན་པ་ནྱི་སྱིར་འདོད་པ་ཡྱིན་
ཡང་། འདྱིར་དེ་ལྟར་བཀོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ་སྐབས་སུ་མ་བབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་པ་བརོད་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ན་སྔར་གྱི་
ཚད་མའྱི་ལན་གདབ་དགོས་སོ། །དེས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །མོང་བའྱི་བདེ་བ་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་ན་དེ་ནྱི་མ་གྲུབ་
བོ། །ཞེས་བརྒལ་བ་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། སྔར་གྱི་ཚད་མ་མ་བཀག་པར་དེ་ལྟར་བརོད་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་བོའ་ི
བདེ་བ་འཕེལ་ཡང་མོང་བའྱི་བདེ་བ་མྱི་འཕེལ་བས་མ་གྲུབ་བོ་ཞེས་སྔར་གྱི ་ཚད་མ་ཁས་བངས་ནས་མ་གྲུབ་པར་བརོད་པར་
འདོད་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་མོང་བ་ལ་བདེ་བའྱི་རྣམ་པ་ཡོད་པར་གྲུབ་བོ། །རྣལ་འབྱོར་གྱི་མངོན་སུམ་ནྱི་གང་ཟག་ཁྱད་
པར་དང་། རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་དང་། རང་བཞྱིན་གྱི་ཁྱདཔར་དང་། ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་དང་། དཔེ་དང་རྣམ་པ་ལྔས་ངེས་པར་
བྱའོ། །དེ་ལ་གང་ཟག་གྱི་ཁྱད་པར་ནྱི། འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་ཤེས་པ་ཅན་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཀྱི་ཚུ་རོལ་མཐོང་བ་ལ་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ནོ། །དེ་དག་གྱིས་ནྱི་དབང་པོ་ལས་འདས་པའྱི་དོན་བསོམས་པས་མཐོང་ཡང་ཡྱིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་ཙམ་ཡྱིན་ཏེ། འཇྱིག་
རེན་ལས་འདས་པའྱི་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་དང་སོས་པ་མེད་པའྱི་དོན་དམ་པ་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཡྱིད་ ཁོ་ན་དོན་དམ་པའྱི་
ཡུལ་ཅན་ྱིད་ཀྱིས་ཡྱིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་མངོན་སུམ་དུ་འདོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྒྱུའྱི་རྣམ་
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པ་གྱིས་ཏེ། སེ་བར་བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་དང་། ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པའྱི་རྒྱུའོ། །སེ་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་དེ་ཁོ་ན་གོམས་པ་དང་སོན་ལམ་གྱི་ཁྱད་
པར་རོ། །དེ་ལ་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་དང་སོས་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་མེད་པའྱི་ཤེས་པ་སེ་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་
དེ་ཁོ་ན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་གོམས་པ་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་བདག་པོ་ལས་བྱུང་བའྱི་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཤེས་
པ་ནྱི་སོན་ལམ་གྱི་དབང་གྱིས་སེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིར་དག་བཅོམ་པའྱི་རྒྱུད་ལ ་ཡོད་པའྱི་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཤེས་པ་དེ་ཁོ་ན་མཐོང་
བའྱི་བདག་པོ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཅྱི་རྱིགས་པར་དབང་པོ་དང་ཡྱིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་དེ་ཁོ་
ནའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གོམས་པ་དང་། སོན་ལམ་ནྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་སེ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ། །ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་
འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་ཡང་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པ་ལ་ནྱི་ཡུལ་གྱི་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་གྱི། དེ་ཁོ་ན་གོམས་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེ་བའྱི་རྒྱུ་དེ་
ྱིད་ཡྱིན་ལ། འཇྱིག་རེན་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་མངོན་སུམ་ལ་ནྱི་སྒྲྱིབ་པའྱི་ས་བོན་ཟད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལོག་པར་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་མེད་
པས་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མྱི་རག་པའྱི་དོན་གོམས་པ ་ལས་དེ་ལ་ཤེས་པ་སེས་པ་ནྱི། འཁྲུལ་པ་ཡང་སྱིད་ཀྱི། རག་
པའྱི་དོན་ལ་དེ་མྱི་སྱིད་པས་ནྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ། །དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ྱིད་མྱི་རག་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེས་ན་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་མ་ཡྱིན་
ནོ། །འོ་ན་སོམས་པའྱི་ཤེས་པས་བཅད་པའྱི་དོན་དེ་རྣལ་འབྱོར་པའྱི་ཤེས་པས་མཐོང་བས་བཅད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཚད་མར་མྱི་
རུང་ངོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏེ་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པ་སྔར་མ་མོང་བའྱི་ཁྱད་པར་མོང་བའྱི་ཕྱྱིར་དོན་ཙམ་ལ་ཚད་མ་ཡྱིན་
ནོ། །སྱིའྱི་དོན་ནྱི་སྔར་མཐོང་བ་ཁོ་ནའོ། །འོ་ན་ཁྱད་པར་ལ་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་ཅྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན་སོབ་དཔོན་ཆོས་
མཆོག་ནྱི། ཡུལ་གྱི་ཕན་འདོགས་པ་ཡྱིན་པར་བཞེད་ན། དེ་ནྱི ་གོམས་པ་ཙམ་གྱི་ནུས་པ་ལས་སེ་བ་གྲུབ་པས་གནོད་པ་
སའོ། །དེས་ན་དེ་ཁོ་ན་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ྱིད་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལྟར་དེ་ཁོ་ན་ཡྱིད་ལ་བྱེད་པ་ནྱི་དེ་ཁོ་ནའྱི་ཁྱད་པར་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་
གསལ་བ་སེད་པ་ལ་ནུས་པ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། མེ་རོགས་པ་ནྱི་དེའྱི་ཁྱདཔར་མོང་བ་ཡང་ནུས་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འཇྱི ག་རེན་
གྱི་དོན་མ་བསོམས་པ་སྣ་ཚོགས་ལ་རེས་ཐོབ་ཀྱི་ཤེས་པ་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་སྒྲྱིབ་པའྱི་ས་བོན་བཅོམ་པ་
ལས་སྟེ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་དོན་གྱི་ཆོས་ྱིད་ནྱི་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་། དེས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་གསལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ལོག་
པར་གསལ་བ་ནྱི་ཤེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་གྱི། མ་རྱིག་པའྱི་ནུས་པའོ། །ནུས་པ་དེ་ཡང་དག་པའྱི་མཐོང་བས་གསལ་བ་ནྱི་
ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་ཤེས་པ་དོན་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་འཇུག་པས་ན་ཚད་མར་གྲུབ་བོ། །དེ་ནྱི་རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་རོ། །རང་བཞྱིན་གྱི་ཁྱད་
པར་ཡང་གསལ་བར་སྣང་ལ་རྣམ་པར་རོག་པ་མེད་པ་ྱིད་དོ། །ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ནྱི། འཇྱིག་རེན་འདས་པའྱི་ཤེས་པའྱི་ཡུ ལ་ནྱི་
མྱི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་དོན་དམ་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ལ་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཤེས་པའྱི་ཡུལ་ནྱི་ཀུན་རྫོབ་པའྱི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་སྟེ། 
དེ་ལ་བལྟོས་ནས་མྱི་སླུ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡུལ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་གོམས་པ་ཙམ་གྱིས་གསལ་བར་སྣང་བའྱི་དཔེ་ནྱི་
འཇྱིགས་པ་ལ་སོགས་པ་གོམས་པ་ལས་དེའྱི་དོན་གསལ་བར་སྣང་བའྱི་ཤེས ་པ་འགྲུབ་པ་བཞྱིན་ནོ། །རྒྱུ་གོམས་པ་དེ་ྱིད་
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ཀང་། དམྱིགས་པ་དང་། རྣམ་པ་དང་། དུས་དང་། རྒྱུ་བཞྱིས་སྟེ། སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདེན་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། མྱི་རག་པ་ལ་
སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་དང་། སོ་བ་ཙམ་དང་སྙྱིང་རེའྱི་རྒྱུས་ན་ཐོས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསོམས་པ་དང་། སྱིད་པ་
གསུམ་དང་བསྐལ་པ་གངས་མེད་པ་གསུམ་ལ་སོགས་པའྱི་དུས་སོ། །རྣལ་འབྱོར་གྱི་མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ྱིད་གང་ཟག་ལ་
སོགས་པ་ལྔས་བསྟན་པའོ། །སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའྱི་ཚད་མ་ཡང་རུང་བ་ྱིད་དང་ངེས་པའོ། །དེ་ལ་མ་འོངས་པ་སེ་བ་ལ་ནྱི་རུང་བ་
སྒྲུབ་པའྱི་ཚད་མ་དང་། འདས་པ་བྱུང་ཟྱིན་པ་ལ་ནྱི་ངེས་པའྱི་ཚད་མ་འཇུག་གོ །དང་པོ་ནྱི་ཚད་མ ས་གྲུབ་པའྱི་མྱི་རག་པ་དང་། 
བདག་མེད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་སེམས་ནྱི་གོམས་པའྱི་ཡན་ལག་དང་མ་བྲལ་ན་རབ་ཀྱི་མཐར་ཕྱྱིན་པ་ྱིད་དུ་འགོ་
བར་ངེས་ཏེ། རེན་བརེན་པ་དང་གོམས་པ་ལས་རང་གྱི་ངང་གྱིས་ཁྱད་པར་དུ་འགོ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱིར་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་
གོམས་པའྱི་ཡན་ལག་དང་མ་བྲལ་བ་ཡང་རབ་ཀྱི་མཐར་མྱི་འགོ་བ་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་ངེས་པ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་
ཐམས་ཅད་དེ་ལྟར་ཐལ་བས་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་གོམས་པ་ལ་ཡང་མྱི་གསལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་གསལ་བར་མྱི་
འགྱུར་བ་རེས་འགའ་བ་འདྱི་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་ངེས་པ་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱུ་མཚན་ཡང་བྱས་ཟྱིན་པ་འབད་རོལ་ལ་ལྟོས་པ་དང་། 
རེན་མྱི་བརན་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། གཞན་བརག་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ཡང་ངང་གྱིས་འཕེལ་བ་དང་། རེན་བརན་པ་དང་། 
འགལ་བ་ཡྱིན་པས་ན་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྱབ་བྱེད་དང་གཏན་ཚིགས་འགལ་བས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་བོ། །བྱས་ཟྱིན་པ་ཡང་
རོལ་བ་ལ་ལྟོས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ། རེན་ཡང་བརན་ནྱི་ཁྱད་པར་དུ་མཐར་ཕྱྱིན་པར་མྱི་འགོ་བའྱི་རྒྱུ་མེད་པས་འགོ་བ་ཁོ་
ནའོ། །དེས་ན། དེའྱི་ཕྱྱིར་རྱིགས་མཐུན་གོམས་པ་ཡྱིན། །ས་བོན་ལས་འབྱུང་གང་འགྱུར་བ། །བརེ་བ་ལ་སོགས་བོ་དེ་
དག །གོམས་པར་འགྱུར་ན་ག་ལ་གནས། །ཞེས་བཤད་དོ། །འདྱིར་མཐའ་གཞན་བཀག་པའྱི་ངེས་པ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ་
ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ལས་འབྲས་བུ་སེ་བར་རེས་སུ་དཔག་པ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་བཞྱིན་དུ་གཟུང་ངོ་། །གྲུབ་ཟྱིན་པ་
རེས་སུ་དཔོག་པ་ནྱི། རོད་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ལས་ཤེས་པ་དེ་འདྲ་བ་དཔོག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། རྣམ་འགེལ་རྒྱན་ནས་བཤད་པ་
བཞྱིན་ནོ། །དེ་ནྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་མངོན་སུམ་ྱིད་སྒྲུབ་པའྱི་ཚད་མའོ། །རོག་པ་དང་བྲལ་བ་ྱིད་སྒྲུ བ་པའྱི་ཚད་མ་ནྱི། གསལ་
བར་སྣང་བ་དང་རོག་པ་ྱིད་ཕན་ཚུན་ལྡོག་པར་ངེས་པའོ། །དེ་ཡང་རང་གྱི་ངོ་བོས་ཕན་ཚུན་འགལ་བར་ངེས་པ་དང་། རྒྱུའྱི་སོ་
ནས་ངེས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་ཕན་ཚུན་སྤངས་པའྱི་དངོས་འགལ་ྱིད་མངོན་སུམ་གྱི་ངེས་པ་ལས་ཡྱིན་ཏེ། སྔོན་པོ་དང་སེར་པོ་
འགལ་བར་ངེས་པ་ཡང་དངོས་འགལ་མངོན་སུམ་གྱིས་ངེས་པ་ལས་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱི་ནྱི་རྒྱུའྱི་སོ་ནས་ངེས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། མྱི་གསལ་བ་ྱིད་རྣམ་པར་རོག་པ་སེད་པའྱི་ནུས་པ་ལས་རེན་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་ངེས་ལ། དེ་ལྟར་ངེས་
ན་ཡང་རྣམ་རོག་ཐམས་ཅད་ལ་མྱི་གསལ་བས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་སྟེ། གང་ཞྱིག་གང་གྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ ་མེད་པ་དེ་
ནྱི། དེའྱི་ངོ་བོར་ངེས་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་རྱིགས་པས་སོ། །རྒྱུ་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་ཇྱི་ལྟར་ངེས་ཞེ་ན། རེན་ངེས་པ་ལོག་ཀང་མྱི་
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ལྡོག་པས་རྣམ་རོག་གྱི་རྒྱུ་ཙམ་ནུས་པར་གྲུབ་པས་སོ། །རེན་ངེས་པ་ལྡོག་པས་ཀང་སད་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་
པ་མེད་ཀང་། རྱི་ལམ་ན་མྱི་གསལ་བར་རོག་པ་སེ་བས་སོ། །གལ་ཏེ་རེན་གཞན་གྱི་ནུས་པ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ཚེ་གསལ་བར་སྣང་
བའྱི་རེན་ཚང་བའྱི་གནས་སྐབས་ན་ཡོད་པའྱི་རོག་པ་མྱི་གསལ་བ་སེད་པའྱི་ནུས་པ་ལས་མ་སེས་པས་ན་མྱི་གསལ་བར་སྣང་
བ་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །དེའྱི་ཚེ་མྱི་གསལ་བར་སྣང་བའྱི་རེན་ཡོད་ན་ཡྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གསལ་བར་སྣང་བ་ཇྱི་ལྟ ར་ཡྱིན། གྱི་
གའྱི་རེན་ཡོད་ན་ཡང་གྱི་གར་ཡང་ཐལ་བའམ། ཡང་ན་གྱི་གར་ཡང་མྱི་འགྱུར་རོ། །གསལ་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་མྱི་གསལ་
བ་མེད་པས་ན། དེའྱི་ཚེ་མྱི་གསལ་བར་བྱེད་པའྱི་རེན་གཞན་མེད་པར་ངེས་པ་ཁོ་ནའོ། །སད་པའྱི་གནས་སྐབས་ན་ནྱི། 
གསལ་བའྱི་བོ་ཡོད་ཀང་དེ་དབང་པོ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་པས་ན་ཡྱིད་ཀྱི་ཤེས་པ་ལ་མྱི་གསལ་བའྱི་རེན་མེད་པར་ངེས་པའྱི་རྒྱུ་
མ་ཡྱིན་ཏེ། ཤེས་པ་གྱིས་ཀྱི་ཚོགས་པ་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་རྱི་ལམ་གྱི་དྲན་པ་མྱི་གསལ་བར་ངེས་པས་དེ་ལ་མྱི་
གསལ་བའྱི་ནུས་པ་རོག་པའྱི་རྒྱུ་ཙམ་ཡྱིན་པར་གྲུབ་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་རོག་པ་ཐམས་ཅད་མྱི་གསལ་བས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་བོ། །དེ་
ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་རང་གྱི་ངོ་བོས་ཕན་ཚུན་སྤངས་པ་ངེས་པ་ལ་རྱི་ལམ་གྱི་དྲན་པ་མྱི་གསལ་བར་གྲུབ་པ་ཡན་ལག་མ་ཡྱིན་ལ། 
གཅྱིག་འགོག་པས་ན་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་པའྱི་འགལ་བ་ྱིད་ངེས་པར་བྱེད་པ་ཡང་འདྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་སོབ་དཔོན་ཆོས་
མཆོག་གྱི་སྔོན་མཐོང་བ་ཡུལ་ཅན་ལ་ནྱི་ད་ལྟར་གསལ་བར་མྱི་སྣང་བས་ཁྱབ་ལ་གསལ་བར་སྣང་བ་ནྱི ་ད་ལྟ་བར་སྣང་བ་ཡྱིན་
པས། འགལ་བས་ཁྱབ་པ་དམྱིགས་པ་ལས་དྲན་པ་ཐམས་ཅད་མྱི་གསལ་བས་ཁྱབ་པ་ངེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ལ། འདྱི་ནྱི་ལོག་
པར་རོགས་པ་སེལ་བ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། དངོས་སུ་ཁྱབ་པ་ངེས་པར་བྱེད་པའྱི་ཚད་མ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་དེ་འཁྲུལ་པར་
རོགས་པར་བྱ་བའོ། །གཞན་ཡང་རྱི་ལམ་དྲན་པ་མྱི་གསལ་བར་འབྲས་བུ་དྲན་པ་ལས་རེས་སུ་དཔོག་པར་བརོད་པ་ཡང་
འཁྲུལ་པར་བལྟའོ། །དེས་ན་དེ་ནྱི་མངོན་སུམ་ཁོ་ནས་ངེས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དྲན་པ་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱི་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་
ན་མཐོང་མ་ཐག་དུ་དྲན་པ་ལས་མོང་བ་དཔོག་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་ལྟ་ན་ནྱི་དྲན་དང་མོང་བའྱི་འབྲེལ་པ་འཛིན་པའྱི་རེས་སུ་དཔག་
པ་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་འབྲས་ནྱི་གྱི་ག་ངེས་པས་འཛིན་པ་ཡྱིན་ལ། དེའང་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །འདྱི་
ནྱི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་པར་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། ཐ་སྙད་ནྱི་དྲན་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་ཐ་སྙད་ལས་ཀང་ཐ་སྙད་
དཔོག་པས་ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སོས་བཤད་ལྷག་མ་ནྱི ་འགེལ་བཤད་ྱིད་ནས་གསལ་ལོ། །རྣལ་འབྱོར་
མངོན་སུམ་མོ། །འཁྲུལ་པ་དབང་པོ་བ་ྱིད་དུ་རྱིགས་པས་གྲུབ་པ་ལ་དང་པོ་ཡོད་ན། ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བའོ། །གལ་ཏེ་
འདྱི་ནྱི་མ་གྲུབ་སྟེ། དབང་པོ་ཡོད་ན་ཡོད་པ་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ན་དེ་མྱི་འགྲུབ་སྟེ། དབང་པོ་ལས་ནྱི་དངོས་སུ་ཟ་བ་གཅྱིག་ཏུ་
སྣང་བ། དེ་ལས་ནྱི་ཟ་བ་གྱིས་སུ་སྣང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་སྟེ་ཡོད་ན་ཡོད་པ་ཙམ་མམ་བརྒྱུད་ནས་ཡོད་པ་གཏན་
ཚིགས་ཡྱིན་ཏེ་དེའྱི་ཚེ་མ་ངེས་ཏེ། དབང་པོའ་ིཤེས་པ་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་དུ་འུ་ཅག་གྱི་ག་འདོད་པ་ལ་ཞུགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། 
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རེ་ཤྱིག་བརྒྱུད་པ་སྱི་ཙམ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྱིན་ནོ། །དངོས་ཀྱི་ཕྱོགས་མ་གྲུབ ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟར་ཟ་བའྱི་རྣམ་པ་
ཅན་དུ་ངེས་པར་མཚོན་པ་ྱིད། བརྒྱུད་ནས་དབང་པོ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་མས་སུ་མོང་བས་གནོད་དོ། །བར་ཆོད་མ་
དམྱིགས་པས་དང་བར་ཆོད་མ་དམྱིགས་པ་གཞན་དུ་མྱི་འཐད་པས་སོ། །ཟ་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དབང་པོ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ལ་
འཁྲུལ་པ་ནྱི་གངས་ཙམ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་རོགས་པ་ཡྱིན་པས་དངོས་སུ་དབང་པོའ་ིའབྲས་བུ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཟ་བའྱི་རྣམ་པ་
ཅན་ྱིད་གྱིས་ཀྱི་རྣམ་པར་རོགས་པར་འགལ་ཏེ། གངས་ཙམ་སྒྲོ་འདོགས་པས་ནྱི་རྣམ་པ་ྱིད་དུ་མ་སྣང་བར་མ་མཐོང་བའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་འཁྲུལ་པ་དངོས་སུ་དབང་པོའ་ིའབྲས་བུ་མ་ཡྱིན་ན། འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྱི་འཐད་དོ། །དབང་ པོ་ྱིད་
འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། དངོས་སུ་དབང་པོས་བསེད་པ་ཡང་འཁྲུལ་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དབང་པོའ་ིཤེས་པ་རྒྱུ་མཚན་
ྱིད་ཡྱིན་པ་ཡང་མྱི་འཐད་པས་ཏེ། དེ་ནྱི་མཐོང་བ་དང་དེ་འདྲ་བ་ཁོ་ན་ལ་ངེས་པ་སེད་པ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་ལ། ཟ་བ་གྱིས་སུ་
ངེས་པ་ནྱི་དེ་གྱི་གར་ཡང་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་གསལ་བར་སྣང་བ་འགལ་ཏེ། །དེ་ལ་རྣམ་པར་རོག་པ་ནྱི་
རགས་སུ་མྱི་གསལ་བར་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མྱི་གསལ་བར་སྣང་བ་ཡང་གསལ་བར་སྣང་བ་དང་གཅྱིག་ཏུ་བསེས་པས་དེ་ལྟར་
མཚོན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྣང་བ་དང་བརག་པར་བྱ་བ་འདྲ་ན་དེར་འགྱུར་གྱི་འདྱིར་ནྱི་གཅྱིག་དང་གྱིས་རྣམ་པར་མྱི་མཐུན་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་ཟ་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ྱིད་དངོས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མ་ཡྱིན་ན། མོང་བས་གནོད་པ་དང་དེ་ལ་གངས་གཞན་
རོག་པ་ཙམ་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་ན། ཟ་བའྱི་རྣམ་པ་ཡུལ་ཐ་དད་པར་སྣང་བར་གུས་པས་མྱི་འཐད་པ་དང་། དངོས་སུ་དབང་པོའ་ི
འབྲས་བུ་མ་ཡྱིན་ན་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྱི་འཐད་པ་དང་། རོག་པ་འཁྲུལ་པར་ཁས་ལེན་ན་ག སལ་བར་སྣང་བས་གནོད་པ་
སྟེ། བཞྱིའོ། །མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བའོ། །ཚད་མ་དང་འབྲས་བུ་ནྱི་ཕྱྱིའྱི་དོན་དང་། ཤེས་བྱ་ནང་གྱི་ཚུལ་གྱིས་སོ། །དང་པོ་ནྱི་
ཕྱྱི་དོན་ས་བའྱི་ལུགས་ཀྱི་རེས་སུ་འབྲངས་པ་དང་། ཇྱི་ལྟར་འཐད་པ་བཞྱིན་རྣམ་པར་བཞག་པའོ། །འདྱི་ནྱི་རྣམ་པར་དང་བཅས་
པའྱི་ལྟ་བ་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ེ་བར་འགོད་དོ། །རེ་རེ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་བཞྱིས་བསམ་སྟེ། ཚད་མའྱི་དོན་དཔད་པ་དང་། འབྲས་བུའྱི་
དོན་དཔད་པ་དང་། གཞལ་བྱའྱི་རང་བཞྱིན་དཔད་པ་དང་། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཚུལ་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་ཅྱི་དོན་འདྲ་བ་
ཚད་མའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ནམ། འོན་ཏེ་མཚོན་བྱ་ཡྱིན་ནམ། དེ་སྟེ་གྱི་ག་མ་ཡྱིན། དང་པོ་ལྟར་ན་མྱི་རུང་སྟེ། མྱི་སླུ་བ་དང་མ་
རོགས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཁོ་ན་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་འདྲ་བ་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ན་དེའྱི་ཚེ་མྱི་རོགས་པ་
རོགས་པར་བྱེད་པ་དང་། མྱི་སླུ་བ་དང་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་དེ་གྱིས་ཀྱིས་ཚད་མ་ྱིད་དུ་མཚོན་པ་ལྟར་འདྲ་བས་
ཀང་མཚོན་པའམ་འདྲ་བ་རོགས་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡྱིན་པ་ལྟར་དེ་དག་ཀང་འགྱུར་རོ། །འདྲ་བས་ནྱི་མཚོན་པར་མྱི་ནུས་ཏེ། ཧ་
ཅང་ཁྱབ་དང་མ་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཧ་ཅང་ཁྱབ་པ་ནྱི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འདྲ་བ་ཡོད་པས་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ་
ལོ། །གལ་ཏེ་དོན་གྱི་རྣམ་པ་ཙམ་ནྱི་འདྲ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དོན་དང་མཐུན་པའྱི་རྣམ་པ་འདྲ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་འོ་
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ན་དྲན་པ་དང་སྣང་བ་ལ་མ་ངེས་པའྱི་འདྲ་བས་ཧ་ཅང་ཁྱབ་པ་མྱི་ལྡོག་གོ །མ་ཁྱབ་པ་ནྱི་རང་རྱིག་པའྱི་ཚད་མ་ལ་འདྲ་བ་མེད་
ཀང་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་འདྲ་བས་ཚད་མར་མཚོན་པར་མྱི་འཐད་དོ། །མྱི་སླུ་བ་དང་མ་རོགས་པ་རོགས་པ་དག་
ནྱི་དོན་རོགས་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀང་མ་ཡྱིན་ཏེ། མ་རོགས་པ་རོགས་པ་ནྱི་རོགས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ྱིད་དུ་འདུས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མྱི་སླུ་
བ་ཡང་རོགས་པ་ལ་བལྟོས་ནས་བཞག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། རོགས་པའྱི་དོན་ཐོབ་པར་བྱེད་པའྱི་ནུས་པའམ། མྱི་སླུ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་
ཡུལ་རོགས་ཏེ། ཕྱོགས་གྱི་ག་ལྟར་ཡང་རོགས་པ་དང་ཕན་ཚུན་བརེན་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས ་ན་དེ་དག་ནྱི་རོགས་པའྱི་
སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་མཚན་ྱིད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འདྲ་བ་ནྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་མཚོན་པར་བྱ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་
གྲུབ་ན་དེ་དག་གྱིས་འདྲ་བ་མཚོན་པར་བྱ་བའམ། དེ་དག་གྱིས་མཚོན་པར་བྱས་པས་རོགས་པའྱི་འབྲས་བུ་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་
རོ། །དང་པོ་ལྟར་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། མྱི་སླུ་བས་འདྲ་བ་མཚོན་པར་བྱེད་ན། ཧ་ཅང་ཁྱབ་པ་དང་མ་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། རང་རྱིག་པ་
འདྲ་བ་མེད་པ་ལ་མྱི་སླུ་བ་ཡོད་པས་སམ། ལོག་པའྱི་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་འདྲ་བ་ལ་མྱི་སླུ་བ་ལ་སོགས་པས་མ་ཁྱབ་པས་
སོ། །དེས་དེ་དག་གྱི་མཚོན་བྱ་མ་ཡྱིན་ནོ། །མྱི་སླུ་བ་ལ་སོགས་པས་མཚོན་པར་བྱ་བའྱི་ཚད་མ་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི་རོ གས་པ་སྒྲུབ་པ་
ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཕན་ཚུན་བརེན་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རོགས་པ་ལ་བལྟོས་ནས་མྱི་སླུ་བ་ལ་སོགས་པས་མཚོན་པར་བྱ་བར་
གནས་ལ་དེས་ཀང་རོགས་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་ནྱི་གྱི་ག་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རང་གྱི་ངོ་བོ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །འདྱི་ལྟར་རོགས་པ་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཅན་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདྲ་བས་མཚོན་པར་བྱས་པ་བདག་ྱིད་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ཡང་
རང་གྱི་མཚོན་པར་བྱེད་པ་ལ་ལྟོས་པ་ན་གང་ཞྱིག་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་རག གྲུབ་པའྱི་ཆོས་ནྱི་མ་གྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་སྱིད་ཀྱི། གྱི་
ག་མ་གྲུབ་པ་ལ་ནྱི་དེ་མེད་དོ། །དེས་ན་མཚོན་བྱ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །གྱི་ག་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ཚད་མའྱི་སྒྲ་འཇུག ་ན་ནྱི། ཚད་མའྱི་
སྒྲ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་ཅན་དུ་ཐལ་ལོ། །དེའྱི་མཚན་ྱིད་དམ་དེའྱི་མཚོན་པར་བྱ་བ་མེད་བཞྱིན་དུ་འཇུག་པའྱི་མྱིང་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་
ཅན་མ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་འདྲ་བ་ལ་དེ་ལྟར་བརྡར་གགས་པས་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཟ་བ་ལྟར་གཞན་དེ་མ་ཡྱིན་པ་
ལ་ཡང་མྱི་འདོད་པར་ཐལ་ལོ། །སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ ་ཙམ་ལ་གགས་ན་ཡང་མེ་ཚ་བ་དང་བ་ལང་གྱི་ནོག་དང་ལྡན་པ་ལ་སོགས་པ་
ལ་ཡང་དེར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་གྱི་ག་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་དེ་མྱི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། འཐད་དེ་མཚན་ྱིད་ཀྱི་གཞྱི་ལ་ཚད་མར་ཁས་
ལེན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ལྟར་ན་འཇྱིག་རེན་ན་གགས་པ་ཁོ་ན་སྟེ་མེའྱི་མཚན་ྱིད་གང་ལ་ཡོད་པ་དེ་ལ་ནྱི་མེའོ་ཞེའམ། ཆུའྱི་མཚན་
ྱིད་གང་ལ་ཡོད་པ་ལ་ཆུའོ་ཞེས་མཚན་གཞྱི་ལ་དེའྱི་མྱིང་གགས་སོ། །མཚན་གཞྱི་དང་མཚན་ྱིད་ལ་ནྱི་ཁྱབ་ཆེས་པ་དང་། 
མ་ཁྱབ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རོག་པ་ཡང་མྱི་འཇུག་སྟེ། དུ་བ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་གཞྱི་ཡྱིན་ཀང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ལ་སོགས་
པ་དང་མ་ཁྱབ་པ་དང་ཧ་ཅང་ཁྱབ་པའྱི་མྱི་སེམས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་འཇལ་བར་བྱེ ད་པའྱི་བྱེད་པ་ནྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་
ཏེ་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཡུལ་ནྱི་རྱིག་པའྱི་རང་བཞྱིན་ནམ། ཡང་ན་དོན་རོགས་པའམ། མངོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པ་མ་ཡྱིན་
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ནམ་ཞེ་ན། རྱིག་པ་ཙམ་ནྱི་ཡུལ་ངེས་པ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཚད་མའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མྱི་འཐད་དོ། །དོན་རོགས་པ་ཡང་
བརགས་པ་ྱིད་ཀྱིས་དེའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ནོ། །མངོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡང་འདྲ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་ཁོ་ན་ཡྱིན་
ཏེ། །མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་འདྲ་བ་ནྱི་མངོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་འདྲ་བ་ནྱི། 
རེས་དཔག་ཡྱིན་པས་སོ། །གལ་ཏེ་འདྲ་བ་མཚན་གཞྱི་ཡྱིན་ན། མཚན་ྱིད་དུ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ། མཚན་གཞྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱི ན་
ལ། མཚན་ྱིད་ནྱི་ཆོས་ཡྱིན་པས་ཆོས་ཅན་ནྱི་ཆོས་སུ་འགྱུར་བ་མྱི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། གཞན་གྱི་ཆོས་གཞན་གྱི་
ཆོས་ཅན་དུ་མྱི་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མྱི་སླུ་བའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་གཞྱི་ཁོ་ན་རོགས་པ་འགྲུབ་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་པ་ན་རྱིག་པའྱི་
རང་བཞྱིན་མཚན་གཞྱིར་གྱུར་པའྱི་ཆོས་ཡྱིན་པས་མྱི་འགལ་ལོ། །དེས་ན ་འདྲ་བ་ཁོ་ན་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ནྱི་
ཚད་མའྱི་དོན་དཔད་པའོ། །འབྲས་བུའྱི་དོན་ཅྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཡུལ་དེ་ལས་དེའྱི་ལས་ལ་ལྟོས་པའྱི་བྱ་བ་སྟེ། དེའྱི་
དབང་གྱིས་འགྲུབ་པའྱི་ཆོས་ཡྱིན་ནོ། །དེའང་རང་གྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྱི་དོན་རོགས་པ་སྟེ། འདྲ་བའྱི་བྱེད་པ་ནྱི་རོགས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །ཡང་ན་བྱེད་པའྱི་བྱ་བ་སྟེ། བྱེད་པ་འདྱི་ལ་འབྲས་བུ་རོགས་པ་གནས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །བསྒྲུབ་བྱ་དང་སྒྲུབ་
བྱེད་ཀྱི་དོན་དཔད་པ་ནྱི། བརྒལ་བ་དང་། ལན་དང་། ངེས་བྱེད་དང་། ཐལ་བ་སྤང་བ་བཞྱིས་ངེས་པར་བྱའོ། །དང་པོ་བརྒལ་བ་
ནྱི་ཅྱི་བསེད་བྱ་སེད་བྱེད་ཡྱིན་པས་སམ། འོན་ཏེ་སྒྲ ་དང་དོན་བཞྱིན་དུ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པས་སམ། འོན་ཏེ་གཏན་
ཚིགས་དང་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པས་སམ། འོན་ཏེ་མཚོན་བྱ་མཚོན་བྱེད་ཡྱིན་པས། དེ་ལ་བྱ་བ་དང་བྱེད་པ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། བསེད་
བྱ་སེད་བྱེད་དང་རྣམ་པ་གཞག་འཇོག་གོ །དང་པོ་ནྱི་དང་པོ་གཅྱིག་ཡྱིན་ལ། གྱིས་པ་རྣམ་པར་གཞག་འཇོག་ནྱི་རྣམ་པར་
རོག་པ་ལྷག་མ་གསུམ་གྱིས་བསྟན་ཏོ། །རེ་ཤྱིག་བསེད་བྱ་སེད་བྱེད་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། བདག་གཅྱིག་ལ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཚད་མའྱི་འབྲས་བུ་ཤེས་བྱར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཏན་ཚིགས་དང་བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་
མ་ཡྱིན་ཏེ། གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་དང་སྔོན་པོར་སྣང་བ་ཙམ་གྲུབ་ཀང་ཡུལ་མེད་པ འྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དངོས་པོ་སྒྲུབ་ན་རོགས་པ་
ཐ་སྙད་ཡྱིན་པ་དང་། ཐ་སྙད་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མ་སད་པའྱི་བོ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་ཤེས་པས་དོན་རོགས་པར་འདོད་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་མཚན་ྱིད་དང་མཚོན་བྱ་ཡྱིན་ན་ཡང་རྣམ་པར་རོག་པ་བཞྱི་སྟེ། མཚན་ྱིད་ཀྱིས་མཚོན་བྱ་གོ་བར་བྱེད་
དམ། འོན་ཏེ་མྱི་བྱེད། མཚན་ྱིད་དང་མཚོན་བྱ་ཆོས་ཐ་དད་པར་གྲུབ་པའམ། འོན་ཏེ་གཅྱིག་ཅེས་བྱ་བའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ལྟར་
ན་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཁོ་ནར་ཐལ་ཏེ། འབྲེལ་པ་གཞན་ལས་འབྲེལ་པ་ཅན་གཞན་དུ་གྲུབ་ན། དེ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་
དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མ་འབྲེལ་པས་གཞན་གོ་བར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལ་ཡང་ེས་པ་ བརོད་མ་ཐག་པ་ཡྱིན་ནོ། །གོ་
བར་མྱི་བྱེད་ན་མཚན་ྱིད་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ཐ་དད་པར་གྲུབ་
ན་ནྱི། དེའྱི་ཚེ་མཚན་ྱིད་དང་མཚོན་བྱ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། བྱས་པ་དང་མྱི་རག་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཡང་ན་ཕན་ཚུན་གྱི་གས་གྱི་
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ག་ཅྱི་སྟེ་མྱི་མཚོན་ཏེ་དེས་ན་འཆལ་བར་ཐལ་ལོ། །ཡང་ན་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། མཚོན་པར་བྱེད་པ་ཡང་མཚོན་བྱེད་
གཞན་བརག་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཞྱི་པ་གཅྱིག་ན་ཡང་རྣམ་གངས་པར་ཐལ་ཏེ་ར་དང་གོ་རུ་བཞྱིན་ནོ། །དེས་ན་བསྒྲུབ་བྱ་
སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་མྱི་འཐད་དོ། །ཞེ་ན་ཞེས་དགོལ་བ་དགོད་པའོ། །ལན་ནྱི་བསེད་བྱ་སེད་བྱེད་དང་། ཡུ ལ་དང་། ཡུལ་ཅན་
དང་། གོ་བྱ་གོ་བྱེད་ནྱི་ཁས་མྱི་ལེན་ཏོ། །མཚོན་བྱ་མཚོན་བྱེད་ཀྱི་དོན་ཡང་རྣམ་པར་རོག་པ་བཞྱིས་བརགས་པ་དེ་ལྟར་ནྱི་
ཁས་མྱི་ལེན་གྱི། འོན་ཀང་རྣམ་པ་གཞན་དུའོ། །ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། མཚན་ྱིད་ནྱི་འདོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་ལ། མཚོན་བྱ་ནྱི་
བཏགས་པའྱི་ཆོས་ཡྱིན་ཏེ། དེས་ན་གོ་བྱེད་ཀང་མ་ཡྱིན་ལ། གོ་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་མཚན་ྱིད་ཁས་བངས་པ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་
ཡང་མེད་དོ། །ཐ་དད་པ་ལ་བརོད་པའྱི་ེས་པ་ཡང་ཆོས་ཐ་དད་པ་འདྲ་ལྟ་གྱིས་གྲུབ་ན་འཆོལ་བ་དང་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་
བ་བདེན་ཡང་། འདྱིར་ནྱི་གཅྱིག་བཏགས་པར་ཡོད་པ་དང་། གཞན་ནྱི་རྫས་སུ་ཡོད་པར་འདོགས་པས་ེས་པ་མེད་དོ། །ཐ་མྱི་
དད་པར་ཁས་བངས་ན་རྣམ་གངས་པར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ན། ད་ལྟ་ནྱི་ཆོས་ཐ་དད་པ་གྱིས་རྫས་ཡོད་དང་བཏགས་ཡོད་ཡྱིན་
པས་ེས་པ་མེད་དེ། དེས་ན་རྫས་སུ་ཡོད་པའྱི་འདྲ་བ་ལ་བརེན་ནས་རོགས་པར་འདོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཚུལ་ལ་
དོན་རྱིག་པ་རྫས་སུ་ཡོད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཤེས་པ་རྣམ་བཅས་ཕྱོགས་ལ་ནྱི། །དངོས་སུ་དེ་ད ག་མྱི་སྱིད་ཀང་། །དེ་དང་
གཟུགས་བརྙན་འདྲ་བས་ན། །གདགས་པ་ཙམ་གྱིས་ཚོར་བར་རུང་། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་ལན་ནོ། །དོན་འདྱི་
ལ་ངེས་པར་བྱེད་པ་ཅྱི་ཡོད་ཅེ་ན། རེ་ཤྱིག་འདྲ་བ་རྫས་སུ་ཡོད་པ་ལ་བརེན་ནས་རོགས་པ་ེ་བར་འདོགས་པ་མ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་
ཚེ་གྱི་ག་རྫས་སུ་ཡོད་པ་མཚུངས་པས་རོགས་པ་འདྲ་བས་འཇོག་པ་མྱི་འཐད་དོ། །ཡང་ན་ནྱི་འདྲ་བ་ཡང་རོགས་པས་ཅྱི་སྟེ་
མྱི་འཇོག གཞན་ཡང་འདྲ་བ་ཡང་རྣམ་པར་འཇོག་པ་གཞན་ལ་ལྟོས་ན་ཐུག་པ་མེད་དོ། །དེས་ན་གྱི་ག་རྫས་སུ་ཡོད་པ་ནྱི་མ་
ཡྱིན་གྱི། འདྲ་བ་ལ་བརེན་ནས་རོགས་པ་ེ་བར་འདོགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ངེས་པར་བྱའོ། །དེ་ནྱི་ངེས་པར་བྱེད་པའོ། །ག ལ་ཏེ་
ཡོད་པ་ལ་བརེན་ནས་མེད་པ་ེ་བར་འདོགས་ན། དེའྱི་ཚེ་བདག་ལ་སོགས་པ་ཡང་འདྲ་བས་ཅྱི་ལྟར་མྱི་འཇོག་སྟེ། རོགས་པ་
དང་ེ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡོད་ན་གྱི་ག་ཡོད་ན་དངོས་པོར་ཐལ་ལོ། །དེས་ན་དངོས་པོ་ལས་དངོས་པོ་མེད་པ་ཅན་དུ་
འཇོག་པ་མྱི་འཐད་དོ། །གཞན་ཡང་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་ནྱི་གཅྱིག་པར་འགལ་བས་ཚད་མ་དང་འབྲས་བུ་བདག་
ྱིད་གཅྱིག་པར་དམ་བཅས་པ་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ངེས་པར་མེད་པ་ཐལ་བ་དང་། བདག་ྱིད་གཅྱིག་པ་མེད་
པར་ཐལ་བ་འདྱི་སྤང་བར་བྱའོ་ཞེ་ན། དངོས་པོ་ེ་བ་མེད་ཀང་ཤེས་པ་ེ་བ་ནྱི་དགག་ཏུ་མེད་དེ། དངོས་པོ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དེས་ན་དབྱྱིབས་དངོས་པོ་མེད་ལ་རྱི་བོང་གྱི་རྭ་ཡང་དངོས་པོ་མེད་མོད་ཀང་ཁ་དོག་མཐོང་བ་ལས་དབྱྱིབས་སུ་སྒྲོ་
འདོགས་པ་ནྱི་འཇུག་ཅྱིང་རྱི་བོང་གྱི་རྭའྱི་སྒྲོ་འདོགས་པ་ནྱི་མྱི་འཇུག་པ་ལྟར། འདྲ་བ་མས་སུ་མོང་བ་ལས་ཀང་རོགས་པའྱི་
སྒྲོ་འདོགས་པ་ནྱི་འཇུག་གྱི བདག་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་པ་མྱི་འཇུག་པ་ནྱི་མོང་བའྱི་ནུས་པ་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ ། །དེས་ན་ངེས་པ་མེད་
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པར་ཐལ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །བདག་ྱིད་མྱི་གཅྱིག་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། རོགས་པ་མཚོན་པ་དངོས་པོ་མེད་ཀང་། ེ་བར་བཏགས་
པའྱི་ཆོས་ནྱི་དངོས་པོ་ཁོ་ནའྱི་ཆོས་ཡྱིན་ཏེ། སེང་གེ་མཚན་ྱིད་པ་མྱི་མ་ཡྱིན་ཡང་། ེ་བར་བཏགས་པ་ནྱི་མྱིའྱི་དངོས་པོ་ྱིད་
ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཧ་ཅང་ཁྱབ་པ་སྤང་བའོ། །འདྱི ་གཞལ་དཔད་པ་ནྱི་རྣམ་པར་འཇོག་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱི་རོལ་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། 
དེས་ངེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེའང་རྣམ་པའྱི་རྒྱུའམ་དེ་དང་གཅྱིག་ཏུ་ལྷག་པར་ཞེན་པ་བྱས་པའྱི་དངོས་པོ་གཞན་
ཡང་ཡྱིན་ཏེ། གྱི་ག་འདྲ་བའྱི་དབང་གྱིས་རོགས་པར་རྣམ་པར་གཞག་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ཡང་རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ རྣམ་
པ་འཇོག་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཚད་མ་དང་འབྲས་བུའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་པོའ།ོ །རྣམ་པར་རོག་པ་ལྷག་མ་ཡང་འདྱི་
དང་འདྲ་བར་བསམ་མོ། །ཕྲད་པ་ཡང་ཚད་མ་ཡྱིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་ནྱི། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ན་རེ། 
སྔོན་པོ་དང་དབང་པོ་བདག་ྱིད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཕྲད་ཀང་སྐད་ཅྱིག་མ་ྱིད་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་གཞན་མྱི་རོགས་པ་སྔོན་པོ་
ྱིད་ལ་སོགས་པ་ྱིད་རོགས་པས་ན། ཕྲད་པ་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡྱིན་ཏེ། བྱེད་པ་པོ་དམ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་
ནོ། །འདྱི་ལ་གཞན་གྱིས་འོ་ན་སྐད་ཅྱིག་མ་ྱིད་ལ་སོགས་པའྱི་བདག་ྱིད་ཐམས་ཅད་སྣང་ཡང་ཆ་འགའ་ཞྱིག་ཁོ་ན་རོགས་
པས་སྣང་བ་ཡང་རོགས་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མྱི་འགྱུར་ཏེ་ཕྲད་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་རྒོལ་ན། ལན་ནྱི་མྱི་འདྲ་སྟེ། རྣམ་པར་རོག་པའྱི་
སྒྲུབ་བྱེད་ཡྱིན་ཞེས་ཏེ་སྣང་བ་ཙམ་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་རོགས་པ་རྣམ་པར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི། འོན་ཀང་གཞན་ལ་
ལྟོས་པ་སྒྲུབ་བྱེད་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པ་མེད་པར་ན་རོགས་པ་ངེས་མྱི་སྱིད་པས་ན་ཡང་རྣམ་པ་སྒྲུབ་བྱེད་ཡྱིན་ནོ། །རེན་གཞན་
ཡང་རང་ྱིད་ངེས་པའྱི་རེན་ཏེ། དེས་ན་རང་ངེས་པར་བྱེད་པའྱི་རེན་གཞལ་ལ་ལྟོས་པའྱི་རྣམ་པ་ནྱི་རོགས་པ་རྣམ་པར་འཇོག་
པར་ནུས་པས་དེ་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འཐད་དོ། །རང་ངེས་པའྱི་རེན་ཚང་བའྱི་རྣམ་པས་ཀང་རོགས་པ་རྣམ་པར་འཇོག་པར་ཇྱི་ལྟར་
ནུས་ཞེ་ན། ནུས་ཏེ། རང་ྱིད་ངེས་པ་ཁོ་ན་རོགས་པར་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཕྲད་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ཏེ། 
རང་ངེས་པའྱི་རེན་ཚང་བའྱི་ཕྲད་པ་ཙམ་རོགས་པ་རྣམ་པར་འཇོག་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རང་ངེས་པ་ཡང་
རོགས་པ་རྣམ་པར་འཇོག་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དང་པོ་ནྱི ་རང་ངེས་པའྱི་རེན་ཚང་བའྱི་ཕྲད་པ་ལ་ནུས་པ་མེད་
པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་མྱི་ནུས་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་རང་ངེས་པ་ྱིད་དོན་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡྱིན་ན། 
དེའྱི་ཚེ་རང་ངེས་པའྱི་རེན་ཚང་བ་ལ་རང་ངེས་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ྱིད་རོགས་པ་རྣམ་པར་འཇོག་པའྱི་ནུས་པ་ཡྱིན་པས་ནུས་
པ་འགྲུབ་པ་ཞྱིག་ན། རང་ངེས་པ་ནྱི་དོན་ངེས་པའམ། རོགས་པ་ངེས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དོན་ངེས་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་
ཞེས་ངེས་པ་དང་རོགས་པ་ངེས་པ་ཡང་ཐ་མྱི་དད་དེ། དེས་ན་རང་ངེས་པ་ནྱི་རོགས་པ་རྣམ་པར་གནས་པའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་
ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་རང་ངེས་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་ཀང་དོན་ངེས་པའམ། རོགས་པ་ངེས་པ ་བསྒྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ན་རང་ངེས་
པའྱི་རེན་ཚང་བའྱི་ཕྲད་པ་ནྱི་མྱི་འགྲུབ་སྟེ། དོན་ངེས་པ་ྱིད་རེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དེ་ཡང་རོགས་པ་རྣམ་པར་གནས་པའྱི་
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སྔོན་རོལ་དུ་མ་གྲུབ་པས་སོ། །དེས་ན་རང་ངེས་པའྱི་རེན་ཚང་བའྱི་ཕྲད་པ་ནྱི་རོགས་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་
ཕྲད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ངེས་པ་ཡང་རོགས་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡྱིན་ཏེ། མ་གྲུབ་པའམ་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ལྟར་ཕྲད་པར་
ངེས་པ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། བྱེ་བྲག་དང་ཕྲད་པ་ངེས་པ་དང་སྱི་དང་ཕྲད་པ་ངེས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་མ་གྲུབ་སྟེ། དོན་གྱི་ཁྱད་པར་རོགས་
པ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འབྲས་བུ་མྱི་གནས་པ་ན་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་རོགས་པ་ཡང་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པས་ནྱི་མྱི་
ནུས་ཏེ། དོན་གྱི་སྱི་དང་ཕྲད་པ་ཇྱི་ལྟར་གྲུབ་བཅུག་ཀང་དེས་ཁྱད་པར་རོགས་པ་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཁྱད་པར་ཐམས་ཅད་
རོགས་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་ཕྲད་པ་ནྱི་རང་ངེས་པའྱི་རེན་ཚང་བ་ཅན་ནམ།རང་ངེས་པར་གྱུར་པ་གྱི་ག་ཡང་
རོགས་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡྱིན་པས་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མྱི་རུང་ངོ་། །རྣམ་པ་ནྱི་རོགས་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་མྱི་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རང་ངེས་
པ་ལ་ནུས་པ་ཁོ་ནས་དོན་རོགས་པ་ལ་ནུས་པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་དག་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མ་གྲུབ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། རང་གྱི་
ངོ་བོ་དོན་གྲུབ་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱིར་ནྱི་སྣང་བ་གྲུབ་པ་ཙམ་ཞྱིག་སྒྲུབ་བྱེད་ཡྱིན་ནོ་
ཞེས་གསུང་ངོ་། །དེ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། རང་ངེས་པའྱི་རེན་ལ་བལྟོས་ནས་ལྟོས་པར་བྱ་བ་གཞན་གྱིས་ཆོད་པའྱི་ཕྱྱིར་སྒྲུབ་བྱེད་
དམ་པ་ྱིད་མས་པ་དང་། ཡང་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དོན་ངེས་པ་རེན་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྲད་པའམ། དོན ་ྱིད་ཀང་སྒྲུབ་
བྱེད་དུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ངེས་པའྱི་རེན་མ་ཚང་བ་རོགས་པ་ྱིད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ལྟར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་དམ་པ་
ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་འཇོག་པ་ལ་བརོད་ལ། དེ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་འདྲ་བ་ལ་ལྟོས་པའྱི་དབང་
པོ་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་ངེས་པའྱི་རེན་ལ་ལྟོས་པའྱི་འདྲ་བ་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། ཁྱད་པར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཧ་ཅང་ཐལ་
བ་ནྱི། དཔེར་ན་ངེས་པའྱི་རེན་ལ་ལྟོས་པའྱི་འདྲ་བ་སྒྲུབ་བྱེད་ཡྱིན་ན། དོན་ངེས་པའྱི་རེན་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྲད་པའམ། རང་ྱིད་
ངེས་པའྱི་རེན་ཚང་བ་ཅན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་བྱེད་ཅྱི་སྟེ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དོན་ངེས་པ་ྱིད་དོན ་རོགས་པ་ངེས་པ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །འོ་ན་ཕྲད་པ་དང་དོན་གྱིས་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མྱི་འགྱུར་ཏེ། ངེས་པའྱི་རེན་ཁོ་ན་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ནྱི་
རྣམ་པ་ཡང་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མྱི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ངེས་པའྱི་རེན་ཁོ་ན་སྒྲུབ་བྱེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྣམ་པ་མེད་པར་ནྱི་ངེ ས་པའྱི་རེན་
ཙམ་རོགས་པ་རྣམ་པར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། དོན་དང་ཕྲད་པའྱི་ངེས་པའྱི་རེན་ཡང་རོགས་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པས་
མཚུངས་སོ། །དོན་ནྱི་ཕྲད་པ་མེད་ཀང་འཁྲུལ་པས་ངེས་པ་སེད་དོ་ཞེ་ན། རྣམ་པ་མོང་བ་མེད་ཀང་འཁྲུལ་པས་ངེས་པ་ཅྱི་སྟེ་མྱི་
བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་ཡང་མཚུངས་སོ། །དེ་བས་ན་འདྱི་གཞན་དུ་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། འདྱི་ལྟར་ཕྲད་པ་ནྱི་དབང་པོ་དང་དོན་དུ་ཕྲད་
པའོ། །དེ་ཡང་དངོས་དང་བརྒྱུད་པས་རྣམ་པ་དྲུག་སྟེ། སོར་བ་ནྱི་དཔེར་ན་དབང་པོ་དང་བུམ་པ་བཞྱིན་ནོ། །བུམ་པ་ལ་འདུས་
པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་འབྱོར་བའྱི་འདུ་བའོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་སྱི་དཀར་པོ་ྱིད་ལ་སོགས་པ་དང་ནྱི། ནམ་ཀའྱི་ཡོ ན་ཏན་གྱི་བདག་
ྱིད་སྒྲ་དང་ནྱི་རྣ་བ་འདུ་བའོ། །སྒྲ་ྱིད་དང་འདུས་པའྱི་འདུ་བའོ། །ཕྱོགས་ཀྱི་བུམ་པ་མེད་པ་དང་ནྱི་དབང་པོ་དག་འབྱོར་པ་དང་
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ཁྱད་པར་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་གལ་ཏེ་སོར་བ་དང་འདུ་བའྱི་འབྲེལ་པ་ཙམ་རོགས་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡྱིན་ན། 
ཡོན་ཏན་དང་སྱི་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་མྱི་རོགས་པར་ཐལ་བས་བརྒྱུད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་ཁས་བང་ངོ་། །དེ་ལྟར་ན་
ཡང་བུམ་པ་མཐོང་བ་ན་དྲྱི་ལ་སོགས་པ་དང་དབང་པོ་ཕྲད་པ་ཡོད་པས་ཆོས་འགའ་ཞྱིག་རོགས་པར་འགལ་ལོ། །དེས་ན་
གཟུགས་དང་དྲྱི་ལ་སོགས་པ་དང་བདག་ྱིད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཕྲད་ཀང་བུམ་པ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་འགའ་ཞྱིག་རོགས་པ འྱི་ཕྱྱིར་
རམ། བུམ་པ་དང་བདག་ྱིད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཕྲད་ཀང་དེའྱི་ཆོས་འགའ་ཞྱིག་ཁོ་ན་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་
ཏོ། །བུམ་པ་དང་བདག་ྱིད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཕྲད་ཀང་མོང་བའྱི་ཤེས་པས་དེའྱི་ཆོས་བདག་ྱིད་དུ་གྱུར་པ་མྱི་རག་པ་ལ་
སོགས་པ་འགའ་ཞྱིག་ཁོ་ན་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་མྱི་འཐད ་དེ། རྣམ་པ་ས་བ་དང་འདྲ་བར་གཞན་ཡང་མོང་བའྱི་
ཤེས་པ་དེའྱི་བདག་ྱིད་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རོགས་པར་ཁས་ལེན་པ་བཟོག་ཏུ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་འདྱི་ཁོ་ན་ལྟར་ཡྱིན་
ནོ། །འོ་ན་ཡུལ་མཚུངས་པའྱི་ཤེས་པ་དེ་མ་ཐག་པ་ཡུལ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། གལ་ཏེ་རྣམ་པར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་
ཡྱིན་པར་ཁས་བངས་པ་ན་མྱིག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ེ་བར་སོར་བ་ཐ་དད་པས་ན་རྱིག་པའྱི་རང་བཞྱིན་ྱིད་དེ་མ་ཐག་པའྱི་
རེན་ལས་སེའོ། །དོན་གྱི་རྣམ་པ་ནྱི་རག་ཏུ་དོན་ཁོ་ན་ྱིད་ལས་མ་ཡྱིན་ནམ། དེས་ན་རྣམ་པའྱི་རྒྱུ་དེ་མ་ཐག་པ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞེ་
ན། ཕྱྱིའྱི་དོན་ཡོད་པ་ན་རྣམ་པར་རོག་པ་འདྱིར་འགྱུར་ཡང་དོན་མེད་པ་ན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན། དེས་ན་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ། དྲན་པ་དོན་གྱི་
མ་སེས་པ་མས་སུ་མོང་བ་ཙམ་ལས་སེ་བ་ན། དེ་ནྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྔ་མའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན་པས་ན་ཐལ་བ་འདྱིར་འགྱུར་
རོ་ཞེའོ། །དེ་ནྱི་ཐལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། མོང་བ་ནྱི་དྲན་པའྱི་ཡུལ་དུ་འདོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་དྲན་པ་གོམས་པ་ལས་མོང་བ་
སེའམ། དམྱིགས་པ་མེད་པའྱི་མོང་བའྱི་རྣམ་པ་མཚུངས་པ་སེ་བ་ན། སྔ་མ་ཕྱྱི་མའྱི་ཡུལ་དུ་ཐལ་ན་འདོད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་དེ་ལྟ་
ནའང་གང་ཞྱིག་གཟུང་བའྱི་རྣམ་པ་དང་འདྲ་བ་དང་། དེའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་ཡུལ་ན་སྔ་མ་ནྱི་བཟུང་བའྱི་རྣམ་པ་དང་འདྲ་བ་མ་
ཡྱིན་ཏེ། བཟུང་བའྱི་རྣམ་པ་ཕྱྱི་མ་ནྱི་ཆ་གཅྱིག་ཏུ་སྣང་དང་ཤེས་པ་སྔ་མ་ནྱི ་ཆ་གྱིས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། བདག་ྱིད་
ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འདྲ་བ་ཡུལ་ཡྱིན་ན་མ་ཁྱབ་པར་འགྱུར་ཏེ། སྔོན་པོ་ཡང་སྔོན་པོའ་ིརྣམ་ཅན་དུ་འདྲ་བའྱི་རགས་པ་དང་ཕྲ་བ་
བསགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་ཤེས་པའྱི་རྣམ་པ་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་མྱི་སྱིད་པར་འགྱུར་ཏེ། བདག་ྱིད་
ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འདྲ་ན་ནྱི་ཐ་དད་པ་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་བལྟས་པའམ་མན་ནོ་ཞེས་མཐོང་བའམ་ཐོས་པ་
དག་ལས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་ནྱི། ངེས་པ་ནྱི་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྱི་མཚན་ྱིད་དུ་གནས་པ་ལ་སེ་བ་ཡྱིན་ལ། 
ངེས་པ་སེས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཀང་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྱི་མཚན་ྱིད་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཕན་ཚུན་བརེན་པ་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་བའྱི ་
དོན་ཏོ། །དེ་ལྟ་བ་པོའ་ིཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྱི་མཚན་ྱིད་ངེས་པ་མ་ནོར་བ་འདྱི་ནྱི་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྱི་མཚན་ྱིད་སྔར་
གནས་པ་ལས་སེ་བ་ཡྱིན་ན་ེ་བ་དེ་ྱིད་ནྱི་ད་ལྟར་སོད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། དེས་ན་དེ་ནྱི་མྱི་གནས་པ་ན། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་
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རྣམ་པར་འཇོག་པའྱི་ངེས་པ་གང་ལས་སེ། ངེས་པ་སེས་པ་ནྱི་ཡུལ་མེད་པ་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་དོན་གཞན་ཡྱིན་ཏེ། 
མོང་བའྱི་རེས་སུ་འབྲང་བའྱི་ངེས་པ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དུ་ངེས་པར་བྱས་པ་དེ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་
ན། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྱི་མཚན་ྱིད་མས་སུ་མོང་བར་གྲུབ་ན་ངེས་པ་སེ་བའྱི་རེས་སུ་འབྲང་བར་གྲུབ་ལ། དེ་གྲུབ་ན་ཡང་
ངེས་པས་མོང་བའྱི་ཡུལ་འཇོག་པ་ཞྱིག་ན། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་མས་སུ་མོང་བར་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་
ྱིད་སོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་ལྟ་བ་པོའ་ིངེས་པ་མོང་བའྱི་རེས་སུ་འབྲང་བ་འདྱི་ནྱི་དེ་དག་གྱི་འབྲེལ་པ་མོང་བ་ལ་
བརེན་ནས་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེས་ན་འབྲེལ་པ་མོང་བ་དེ་མེད་ན་ངེས་པའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་དེར་མྱི་འགྱུར་བས་ཁྱད་པར་
ཅན་མོང་བའྱི་རེས་སུ་འབྲང་བའྱི་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་ངེས་པས་མ་གྲུབ་བོ། །གང་གྱི་ཕྱྱིར་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ྱིད་གཅྱིག་
གྱི་ནྱི་ཡྱིད་དུ་འོང་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་ན་རེ། སྔོན་པོ་དང་སྔོན་པོ་མ་ཡྱིན་པ་འགལ་བཞྱིན་དུ་གཅྱིག་གྱིས་བདེ་བ་
བཟུང་བ་དང་གཞན་གྱིས་སྡུག་བསྔལ་དུ་བཟུང་བ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ན་འགལ་བར་རོགས་པ་ནྱི་དངོས་པོ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་
རོགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་དུ་བཟུང་བའྱི་རྣམ་པ་ཡོངས་སུ་མ་བཅད་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །འཛིན་པར་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་ན་རེ། དེ་ལྟར་ཡང་གཅྱིག་གྱིས་བདེ་བའྱི་རྒྱུར་རོགས ་པ་དང་། གཞན་གྱིས་
སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུར་རོགས་པ་ནྱི་དངོས་པོ་གཅྱིག་ལ་འགལ་བས་དེར་འཛིན་པ་དང་དངོས་པོ་དང་མཐུན་པར་རོགས་པ་མ་
ཡྱིན་ནོ་ཞེའོ། །དེའང་མྱི་འཐད་དེ། འགལ་བ་གྱིས་ཀྱི་ལན་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་འགལ་གྱི། རེན་ནྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ལ་
སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ྱིད་ན་རེ། བདེ་བ་ཁོ་ནའྱི ་རྒྱུར་གཅྱིག་གྱིས་བཅད་ལ། གཞན་གྱིས་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུར་བཅད་
པས་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དངོས་པོ་དང་མཐུན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དངོས་པོ་ཇྱི་ལྟར་བ་བཞྱིན་རོགས་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་
ཀྱི་རྒྱུར་རོགས་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེའོ། །འདྱི་ཡང་བདེན་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྣམ་པར་རོག་པས་གཞན་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་རྣམ ་པར་
བཅད་ཀང་མོང་བ་དངོས་པོ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་འཐད་པར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར། རྣམ་པར་རོག་པས་ཀང་གཞན་གྱི་རྒྱུ་བཅད་པས་ནྱི་
མ་ཡྱིན་ཏེ། གཞན་ལ་རྣམ་པར་རོག་པ་མ་ཞུགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་བཤད་ཅེ་ན། ཡྱིད་དུ་འོང་བ་དང་མྱི་འོང་བ་འགལ་
བར་གཅྱིག་དང་གཞན་གྱིས་བཅད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ན་རེ། དེ་ནྱི་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་
བྱ་བས་བཀག་གོ་ཞེའོ། །དེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྡུག་པ་དང་མྱི་སྡུག་པ་ནྱི་དབང་པོའ་ིབོའ་ིཡུལ་དུ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་
ན་འགའ་ཡང་དབང་པོའ་ིཡུལ་དུ་བརགས་པར་མྱི་ནུས་སོ། །འདྱི་ལ་རྣམ་པར་གཞག་པ་འདྱི་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་བཞྱིན་
ཡྱིན་གྱི། དེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་གཞལ་བྱ་བ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་། དེ་འཛིན་པའྱི་
ཚད་མ་རུང་བའྱི་རང་བཞྱིན་དང་། དེའྱི་འབྲས་བུ་རང་རྱིག་པའམ། དོན་གཞལ་བྱ་རྱིག་པ་ནྱི་ཐ་དད་པར་འཁྲུལ་པ་ལ་སྣང་བ་ཁོ་
ན་ལྟར་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་གྱི། དེ་ཁོ་ན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཞེས་བྱ་བ་དངོས་པོའ ི་ས་བོན་ལ་བརེན་ནས་གཞག་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་
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བའྱི་དོན་ཏོ། །འདྱིར་ནྱི་གང་ལ་གསུམ་དུ་གཞག་པའྱི་གཞྱི་བརགས་པ་ཡྱིན་པས་ན། འཁྲུལ་པ་ཇྱི་ལྟར་བར་བརོད་ཀྱི། དེ་ལྟ་མ་
ཡྱིན་ན་ཕྱྱི་དོན་ལ་ཡང་འཁྲུལ་པ་ཇྱི་ལྟར་བར་ཅྱི་སྟེ་མ་བརོད། དེ་ལ་རྣམ་པར་རྱིག་པ་ཙམ་ལ་ཚད་འབྲས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནྱི་
གྱིས་ཏེ། ཕྱྱི་རོལ་གྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཚད་མའྱི་འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། བདག་གྱི་ཡུལ་གྱིའོ། །དེ་ལ་
བདག་གྱི་ཡུལ་ཅན་ལ་ལྟོས་ཏེ་ནྱི་འཁྲུལ་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཞེས་བརོད་པར་མྱི་ནུས་ཏེ། མ་འཁྲུལ་པའྱི་ཤེས་པ་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་
རྣམ་པར་གཞག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཕྱྱི་རོལ་གྱི་དོན་དུ་ས་བ་ཡང་འཁྲུལ་པར་ཐལ་བའྱི ་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་ཡུལ་ཅན་ལ་
ལྟོས་ཏེ་ནྱི་གཟུང་བའྱི་རྣམ་པ་གཞལ་བྱ་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པ་རུང་བའྱི་མོང་བ་ཅན་ནྱི་ཚད་མ་རང་ྱིད་རྱིག་པའམ། དོན་རྱིག་པ་
ནྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་རང་གཞལ་བྱ་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པ་ནྱི་ཚད་མ་རང་རྱིག་པ་ནྱི་འབྲས་བུའོ། །འཁྲུལ་པས་
དམྱིགས་པ་ྱིད་སྟོན་པ་ནྱི་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་འགའ་ཞྱིག་དང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །འདྱིའྱི་དོན་ནྱི་གཟུང་བ་དང་འཛིན་
པའྱི་ཆ་གྱིས་པོ་གང་ཞྱིག་གཞལ་བྱ་དང་འབྲས་བུ་གཞག་པ་དེ་ནྱི། རུང་བ་ྱིད་ཅེས་བྱ་བར་རང་རྱིག་པ་སེ་བ་ན་མཚོན་པ་
ཡྱིན་ནོ། །དེས་ནྱི་འཁྲུལ་པ་དམྱིགས་པ་དེ་ལ་ཚད་མ་ལ་སོགས་པ་གཞག་པ་འདྱི་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་བཞྱིན་ནོ ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་
ཏོ། །ཡང་ན་གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་ན། ཚད་མ་ཡང་འཁྲུལ་པས་བརགས་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཚད་མ་ནྱི་
འཛིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་དུ་སྙད་པའྱི་རུང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བརོད་ནྱི་ཡུལ་ཀྱི་རྣམ་པ་འགའ་ཞྱིག་དང་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེས་ན་
རང་བཞྱིན་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་འདྱི་འཁྲུལ་པ་ཁོ་ན ་ལྟར་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་དུ་གཅྱིག་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་དུ་
མར་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཡང་གཅྱིག་པར་བརག་པར་
ཐལ་ལོ། །འདྱི་དག་ནྱི་དུས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་མྱི་བདེན་ཏེ། ཡུལ་ཐ་དད་པ་ཡང་ཐ་དད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་རང་བཞྱིན་ཐ་དད་པ་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡྱིན་ན། ཡུལ་དང་དུས་ཀང་མ་ཡྱིན་ཏེ། རང་བཞྱིན་ལས་མ་རོགས་
པར་དེ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཤེས་པ་གཅྱིག་གྱིས་དམྱིགས་པ་གཅྱིག་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡྱིན་ཏེ། དམྱིགས་པར་བྱ་བ་ལས་ཐ་དད་
པའྱི་ཤེས་པ་གཅྱིག་གྱི་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཐ་དད་པ་ཡང་གཅྱིག་པ་ྱིད་དུ་འགལ་བས།  གཅྱིག་གྱིས་དམྱིགས་པ་མ་གྲུབ་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཡང་ཤེས་པ་གཅྱིག་གྱིས་དམྱིགས་པར་ཐལ་ཏེ་ཁྱད་པར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དངོས་མཐོང་མེད་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པས་གཅྱིག་འགོག་པའོ། །དེ་ལ་སྔོན་པོའ་ིརྣམ་པ་ནྱི་བདེ་བ་དང་
གཅྱིག་པའྱི་བདེ་བའྱི་བདག་ྱིད་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྣང ་དུ་རུང་བ་ལས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །འདྱི་ལ་གཏན་
ཚིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་པ་སྤང་བ་དང་། ཁྱད་པར་མ་གྲུབ་པ་སྤང་བ་དང་། མ་ངེས་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་མ་དམྱིགས་པ་ནྱི་མ་
གྲུབ་བོ་སྙམ་ན། དེ་སྤང་བའྱི་དོན་དུ་བོ་དངོས་ཐ་དད་མེད་མཐོང་བས། ཐ་དད་མེད་པ་ངེས་པར་འགྱུར་ཞེས་བྱ ་བའོ། །འདྱིའྱི་
དོན་ནྱི་རྣམ་པ་དང་ལྡན་པའྱི་དོན་དམྱིགས་པ་ནྱི་ཡྱིད་མངོན་དུ་གཏོད་པ་ཡོད་ན་ངེས་པས་ཁྱབ་སྟེ། དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན་སྣང་བ་
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མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཐ་སྙད་མཐའ་དག་འཇྱིག་པས་གང་ཡང་དགག་པ་མྱི་འགྲུབ་བོ། །དེས་ན་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་གྲུབ་
བོ། །ཁྱད་པར་སྣང་དུ་རུང་བ་ྱིད་ཀང་སྣང་བའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པས་གྲུབ་བོ། །གལ་ཏེ་སྔོན་པོ་ནྱི་སྣང་དུ་རུང་བ་དང་། བདེ་བ་
སྣང་དུ་མྱི་རུང་བ་ཡྱིན་ན་ནྱི་དེའྱི་ཚེ་འགལ་བས་དེའྱི་བདག་ྱིད་ལ་གནོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་སྐད་ཅྱིག་མ་སྣང་དུ་མྱི་རུང་བ་
སྔོན་པོ་སྣང་དུ་རུང་བ་དང་བདག་གཅྱིག་པ་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། སྐད་ཅྱིག་རྣམ་པ་ནྱི་སྔོན་པོ་ྱིད་ཡྱིན་གྱི་གཞན ་ནྱི་མེད་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་སྐད་ཅྱིག་མ་ནྱི་རང་གྱི་རྣམ་པ་སྣང་བ་ཁོ་ནའོ། །དེས་ན་འགལ་བ་མེད་དོ། །ཡང་ན་རྣམ་པ་དང་ལྡན་པ་
སྣང་བའྱི་བདག་ྱིད་མྱི་སྣང་བ་འགལ་གྱི་རྣམ་པ་མེད་པའྱི་སྣང་བ་བདག་ྱིད་ཡྱིན་ཡང་མྱི་འགལ་བས་ཁྱད་པར་ཡོད་དོ། །ཁྱབ་
པ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་སྣང་རུང་ཡོད་པ་ནྱི་དམྱིགས་པས་ཁྱབ་སྟེ། དེ ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལྷན་ཅྱིག་དམྱིགས་པ་ངེས་
པའྱི་གཏན་ཚིགས་ནྱི། དམ་བཅའ་བའྱི་དོན་དང་། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སོན་སྤང་བ་གྱིས་ཀྱིས་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་དམ་བཅའ་
བའྱི་དོན་ཡང་ཆོས་ཅན་གྱི་རང་བཞྱིན་དང་། བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དཔད་པ་གྱིས་སོ། །དེ་ལ་ཆོས་ཅན་ནྱི་འདྱིར་སྔོན་པོ་ལ་
སོགས་པ་གཟུང་བའྱི་རྣམ་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་གྱི། འཛིན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། འཛིན་པ་ནྱི་གཟུང་བ་ལས་ཐ་དད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྐབས་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཐ་དད་པ་ལྡོག་པ་ཡྱིན་པས་གཟུང་བ་མེད་པ་ལས་ཐ་དད་པར་འཐད་དོ། །དེས་ན་ཐ་དད་པ་དགག་པ་ནྱི་
གཟུང་བའྱི་རྣམ་པ་ལ་བྱ་བ་ཡྱིན་གྱི། འཛིན་པ་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་ ཆོས་ནྱི་འདྱིར་མེད་པར་དགག་པའྱི་རང་
བཞྱིན་ཡྱིན་གྱི། མ་ཡྱིན་པར་དགག་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཡང་མེད་པར་དགག་པ་ལ་གནོད་པ་སྤང་བ་དང་། མ་ཡྱིན་པ་ལ་
གནོད་པ་བསྒྲུབ་པ་གྱིས་ཀྱི་ངེས་པར་བྱའོ། །དང་པོ་ནྱི་གལ་ཏེ་གཟུང་བའྱི་རྣམ་པ་གསལ་པོར་ཚོར་བ་མེད་ན་འཛིན་པ་ཡང་
ཡོད་པར་མྱི་འགྲུབ་པས་ཐམས་ཅད་འཇྱིག་པར་ཐལ་བ་དང་། གཞན་མེད་པར་དགག་པ་ཤེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་
གསལ་ན་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་དོན་ནམ། ཤེས་པ་གཞན་ཐ་དད་པར་ཡང་གསལ་བར་ཐལ་བས་གཟུང་འཛིན་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་ལྟ་
ན་འཛིན་པ་མྱི་འགྲུབ་པ་དང་གཟུང་བ་གཞན་བདེན་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། ལན་ནྱི་འཛིན་པ་ནྱི་མོང་བ་དང་མྱི་སླུ་བ་ཡོད་པས། དེ་
ཡོད་པར་བརོད་ཀྱི། གཟུང་བ་ནྱི་གསལ་བར་ཚོར་ཡང་ཚད་མས་གནོད་པས་མྱི་སླུ་བ་མེད་དེ། དེས་ན་གསལ་བར་ཚོར་བར་
ཁྱད་པར་མེད་ཀང་གང་ཡང་གནོད་བྱེད་མེད་པར་གྲུབ་པའྱི་མྱི་སླུ་བ་ཡོད་པ་དེ་ནྱི་བདེན་ལ་དེ་མེད་པ་ནྱི་བརྫུན་པས་ན་ཁྱད་
པར་གྲུབ་བོ། །གཞན་ཡང་བཟུང་བ་བདེན་པར་གསལ་བར་ཐལ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། བདེན་པ་དང་འབྲེལ ་པས་མྱི་འཐད་པས་
ཏེ། དུས་གཅྱིག་དང་རང་བཞྱིན་མྱི་གཅྱིག་པ་ལ་འབྲེལ་པ་གྱི་ག་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གསུམ་པ་ཡང་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དེ་ནྱི་མེད་པར་དགག་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་གནོད་པ་སྤང་བའོ། །མ་ཡྱིན་པ་ལ་གནོད་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། རྣམ་པ་རྣམས་
ཤེས་པ་གཅྱིག་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་ལ་གནོད་པ་དང་། དུ་མའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་ལ་གནོད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱིས་
རྱིག་པར་བྱ་སྟེ། ཡན་ལག་ཅན་བཞྱིན་དུ་ཤེས་པ་ཡང་ཆ་དུ་མས་གཅྱིག་པ་འགལ་བ་དང་། ཁ་བསྒྱུར་བ་དང་མ་བསྒྱུར་བ་ཡང་
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ཤེས་པས་རགས་པ་ལ་མྱི་ལྡོག་པ་དང་། ཆ་ཐ་དད་པ་ཙམ་གྱིས་གཅྱིག་དགག་པར་མྱི་ནུས་ན་ཁ་བསྒྱུར་བ་དང་མ་བསྒྱུར་བས་
ཀང་མྱི་ནུས་པ་དང་། དེས་གཅྱིག་དགག་པར་ནུས་ཀང་ཆ་ཐ་དད་པས་མྱི་ནུས་ན་ཡན་ལག་ཅན་དགག་པར་མྱི་ནུས་པའོ། །ཐ་
མ་ནྱི་གལ་ཏེ་ཆ་ཐ་དད་པར་སྣང་བ་འགོག་བྱེད་མ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་ཚེ་ཁ་བསྒྱུར་བ་དང་མ་བསྒྱུར་བའྱི་གནས་སྐབས་སུ་གཅྱིག་མ་
ཡྱིན་མོད། གཞན་གྱི་ཚེ་སྐད་ཅྱིག་གཞན་གྱི་མཚན་ྱིད་གོ་ཅྱི་སྟེ་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེས་ན་ཡན་ལག་ཅན་འཐད་དོ་ཞེས་
བྱའོ། །དུ་མའྱི་ཕྱོགས་ལ་གནོད་པ་ལ་རྣམ་པ་ལྔས་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་སད་པ་ཤེས་པའྱི་སྣང་བ་ཕྲ་རབ་ལ་ཡང་
འདྲ་བ་དང་། སྣང་བ་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་ཡོད་ན་རགས་པ་སྣང་བ་འགལ་བ་དང་། རགས་པ་སྣང་བ་མྱི་བདེན་ན་རྡུལ་ཕྲ་རབ་
ཏུ་སྣང་བ་བརག་པར་མྱི་ནུས་ཤྱིང་བརགས་པ་དོན་མེད་པ་དང་ ། རགས་པ་སྣང་བ་རྣམ་རོག་ཡྱིན་ན་གསལ་བར་སྣང་བ་འགལ་
བ་དང་། རང་གྱི་རྣམ་པ་མཐར་ཐུག་པ་གྱིས་ཀྱིས་རྣམ་པར་རོག་པ་ྱིད་ལ་རགས་པར་སྣང་བ་མྱི་འཐད་པ་དང་། དེ་ལ་རགས་
པ་སྣང་བ་ཁས་བངས་ཀང་མེད་པར་གསལ་བར་འགྲུབ་པའོ། །ཐ་མ་ནྱི་གལ་ཏེ་རྣམ་པར་རོག་པ་དོན་མེད་པ་ལ་དོན་དུ་ཞེན་
པས་དེ་ལྟར་སྣང་བ་མྱི་འགལ་ལོ་ཞེས་པ་བརོད་ན། དོན་མེད་པར་རང་གསལ་བ་འགལ་བ་དང་། གཞན་གྱིས་གསལ་ན་རྣམ་
པར་ཤེས་པའྱི་མེད་པ་གསལ་བའྱི་ནུས་པ་གྲུབ་པ་དང་། རང་རྱིག་པས་གསལ་ན་དེ་མེད་པར་འགལ་བ་དང་། ཡོད་ན་ཤེས་
པའྱི་མེད་པ་གསལ་བའྱི་ནུས་པ་འགྲུབ་པ་དང་། མེད་པ་གསལ་བའྱི་ནུས་པ་ཁས་མྱི་ལེན་ན་འཁྲུལ་པ་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །དམ ་
བཅའྱི་དོན་ཏོ། །གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སོན་སྤང་བ་ནྱི། མ་གྲུབ་པའྱི་དོན་དང་། འགལ་བ་དང་། ཐུན་མོང་གྱི་མ་ངེས་པ་དང་། ལྡོག་
པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ེས་པ་སྟེ་བཞྱི་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་གཞན་ན་རེ། འདྱི་ནྱི་མ་གྲུབ་སྟེ། འདྱི་ལྟར་ལྷན་ཅྱིག་དམྱིགས་པ་ངེས་
པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་ནྱི་ཤེས་པ་མ་དམྱིགས་པར་ཤེས་བྱ་དམྱིགས་པ་མེད་པས་ཤེས་བྱ་དམྱིགས་པ་ཤེས་པ་དམྱིགས་
པས་ཁྱབ་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ལ་དེ་ཡང་ཁྱབ་བྱེད་འགལ་བ་དམྱིགས་པར་འདོད་པ་ཡྱིན་ན། ཟ་བ་དང་གད་ལ་ལྟ་བ་ནྱི་ཤེས་པ་མ་
དམྱིགས་ཀང་ཤེས་བྱ་འབའ་ཞྱིག་དམྱིགས་པས། ལྷན་ཅྱིག་དམྱིགས་པ་ྱིད་མ་གྲུབ་བོ། །ཡང་ན་འགལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ལྷན་ཅྱིག་
གྱི་སྒྲ་ནྱི་ཐ་དད་པར་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་ཐ་དད་པའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཐ་དད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་
འགྱུར་ན་དེ་ནྱི་ཟོག་པས་ཁྱབ་པས་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་ཐུན་མོང་གྱི་མ་ངེས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་དང་
དེའྱི་ཤེས་བྱ་དག་ལྷན་ཅྱིག་དམྱིགས་ཀང་ཤེས་བྱ་རྒྱུད་གཞན་ནྱི་ཤེས་པ་དང་ཐ་མྱི་དད་པ་མ་ཡྱི ན་པས་སམ། སེམས་དང་
སེམས་ལས་བྱུང་བ་དག་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་མཚུངས་པར་དམྱིགས་ཀང་ཐ་དད་པ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་པས་སོ། །ཡང་ན་སྣང་བ་དང་
གཟུགས་ཀྱིས་མ་ངེས་སོ། །གལ་ཏེ་ཐུན་མོང་གྱི་མ་ངེས་པ་མ་ཡྱིན་དུ་ཆུག་ཀང་ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ནྱི་བཟོག་པར་མྱི་
ནུས་ཏེ། ཐ་དད་པ་ལ་ལྷན་ཅྱིག་དམྱིགས་པ་མེད་པས་ཁྱབ་པའམ། ལྷན་ཅྱིག་དམྱིགས་པ་དང་འགལ་བ་གྲུབ་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་རོད་པ་རྣམ་པ་བཞྱིའོ། །འདྱི་ལ་ལན་ནྱི། མ་གྲུབ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཟ་བ་དང་གད་ལ་ལྟ་བ་ན་ཡང་ཤེས་པའྱི་
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ཁྱད་པར་ཐ་དད་པས་དེ་མ་དམྱིགས་ཀང་དེའྱི་ཤེས་བྱ་དམྱིགས་མོད་ཀྱི། འོན་ཀང་ཤེས་པ་ཙམ་མེད་པ་མ་དམྱིགས་སོ། །དེ་ལྟ་
ན་ནྱི་ཤེས་པའྱི་ཁྱད་པར་དང་དོན་ཐ་མྱི་དད་པ་ནྱི་མྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་འོན་ཀང་སྱི་དང་ཡྱིན་ནོ། །གང་ལས་ཐ་མྱི་དད་དང་མེད་པར་
བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་སྱི་དེ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་དམྱིགས་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཤེས་པ་ཙམ་དང་བྲལ་བའྱི་ཟ་བ་དང་གད་ནྱི་
མཐོང་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེ ན་པའྱི་ཤེས་བྱ་ཡང་དེའྱི་མཁྱེན་པ་མ་དམྱིགས་
ཀང་རྒྱུད་གཞན་ལ་རང་རྱིག་པས་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྣལ་འབྱོར་པ་ཅན་གྱིས་རྒྱུད་གཞན་དེ་མ་བཟུང་བར་ཐམས་ཅད་
མཁྱེན་པ་ནྱི་ཐུགས་འབའ་ཞྱིག་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་དམྱིགས་པ་ཙམ་ཡང་མེད་
ན་ངེས་པ་ལ་ག་ལ་ཡོད། གཟུགས་དང་སྣང་བ་ནྱི་འོག་ནས་སྤོང་ངོ་། །དེས་ན་ཐུན་མོང་གྱི་མ་ངེས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ལྡོག་པ་ལ་
ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ནྱི་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ཚད་མ་སྟོན་པས་འགོག་པར་འགྱུར་རོ། །རྱིག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་ཡང་ཚིག་རྣམ་པར་
བཤད་པའྱི་ཚུལ་དང་། དོན་གྱི་དེ་ྱིད་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ། ལྷན་ཅྱིག་དམྱིགས་པ་ངེས་པའྱི་ཕྱྱི ར་ཐ་དད་མེད་
པར་གྲུབ་ན་ཐ་དད་པའྱི་ཐ་སྙད་ཅྱི་ལྟར་མྱི་འགལ་ཞེས་གཏན་ཚིགས་སྔ་མའྱི་དམ་བཅའ་ཐ་སྙད་ལ་གནོད་པར་དོགས་པ་བསུ་
ནས། རྱིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་དེའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གཞུང་འཇུག་པ་ཡྱིན་ནོ་
ཞེའོ། །དེས་ན་བདག་ྱིད་རྱིག་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་གཏན་ཚིགས་སྔ་མའྱི་སོས་པ་ལ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་
ེས་པ་གྱིས་ཏེ། ཟོས་པ་དང་། དམ་བཅའ་བ་དང་གཏན་ཚིགས་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་
མས་སུ་མོང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་དེའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་མས་སུ་མོང་བ་ྱིད་དོ་ཞེས་བརོད་ཟྱིན་པའྱི་དོན་དེ་ྱིད་ཡང་ཟོས་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བས་ནྱི་དེ་གཞན་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཞེས་བརོད་པ་དེ་ྱིད་གཏན་ཚིགས་སུ་བཟུང་བ་
ཡྱིན་ལ། དེ་ནྱི་དོན་གཞན་དུ་རྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་དམ་བཅའ་བའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་
ནྱི་དོན་གཞན་མ་ཡྱིན་ཏེ། དོན་གཞན་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟར་དམ་བཅའ་ྱི ད་གཏན་ཚིགས་སུ་
བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་གཏན་ཚིགས་སྔ་མས་གནས་པའྱི་དོན་ྱིད་ལ་བརེན་པ་རོད་པ་སྤངས་ཤྱིང་དེ་ཡང་གཏན་ཚིགས་
སུ་བཀོད་པ་ན། དམ་བཅས་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གསུང་ངོ་། །རང་ྱིད་ཀྱི་བཤད་པ་ནྱི། 
རྱིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་རྱིག་པའྱི་སྒྲས་བརོད་པར་བྱ་བ་ྱིད་ནྱི། དེ་ལྟར་ཞེས་བྱ་བ་རྱིག་པར་བྱེད་པའྱི་བདག་
ྱིད་དུ་གསལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །རྱིག་པར་བྱ་བ་རྱིག་པར་བྱེད་པའྱི་བདག་ྱིད་དུ་གསལ་བས་ཁྱབ་པ་ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། རྱིག་
པར་བྱ་བ་ནྱི་གསལ་བར་བྱ་བ་ཙམ་གྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བརོད་པ་ནྱི་དེའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་
བྱ་བའོ། །གསལ་བ་ཙམ་གྱིས་རྱིག་པ་ལ་ཁྱབ་མོད་དེ་ལྟ་ན་ཡང་རྱིག་པར་བྱེད་པའྱི་བདག་ྱིད་དུ་གསལ་བ་གོ་གང་ལས་སྙམ་
ན། དེ་གཞན་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་ཞེས་སོས་ཏེ། གསལ་བ་ཙམ་པོ་དེ་ནྱི་རྱིག་པར་བྱེད་པ་ལས་གཞན་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ཆོས་ནྱི་མ་ཡྱིན་
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ཏེ། དཔེར་ན་བདག་རྱིག་པའྱི་གསལ་བ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་དེ་ཕྱྱིར་ཡ ང་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་རྱིག་པར་བྱ་བ་
གསལ་བར་ནྱི་རྱིག་པར་བྱེད་པའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ཕྱྱིའྱི་དོན་དུ་ས་བས་ཀང་ཁས་ལེན་ཏེ། 
གསལ་བ་ནྱི་སྔོན་པོའ་ིརང་བཞྱིན་ལས་ཐ་དད་པ་ཤེས་པའྱི་ཆོས་སུ་འདོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་སོ། །འདྱི་ལ་མྱི་འཐད་མོད་ཀྱི། 
འོན་ཀང་ཡྱི་གེའྱི་དོན་ནྱི་ཕལ་ཆེར་དེ་ལྟར་ཡྱིན་ནོ། །དོན་གྱི་དེ་ྱིད་དཔད་པ་ནྱི། སོབ་དཔོན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་སྦས་པ་
དང་། ཞྱི་བ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པ་ན་རེ། སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ནྱི། ཤེས་པ་ལས་གཞན་མ་ཡྱིན་ཏེ། རང་རྱིག་རྱིག་
པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་ནྱི་མས་སུ་མོང་བས་ངེས་སོ། །ཁྱབ་པ་ཡང་རྱིག་པར་བྱ་བ་ འགལ་བ་ལ་ནྱི་རྱིག་
པར་བྱེད་པ་ཡང་འགལ་བས་ཁྱབ་སྟེ། དེས་ན་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་འགལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལྟར་སྔོན་པོ་རང་གྱི་རང་བཞྱིན་རྱིག་
པ་ྱིད་ཀྱིས་རྱིག་ན་དེ་རང་གྱི་རང་བཞྱིན་ཁོ་ནའོ། །བྱེད་པ་གཞན་གྱིས་རྱིག་ན་ནྱི་རྱིག་པ་ཡང་གཞན་ཁོ་ནའོ། །དེས་ན་རྱིག་
པར་བྱ་བ་ཐ་དད་པ་ལ་རྱིག་པར་བྱེད་པ་ཐ་དད་པས་ཁྱབ་པས་ཁྱད་པར་ངེས་སོ་ཞེའོ། །དེ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་བདག་དང་
བདག་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་ཡང་འགལ་བས་དེ་དག་རྱིག་པ་ཡང་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང་རྱིག་པར་བྱ་བ་དང་
རྱིག་པར་བྱེད་པ་བདག་གཅྱིག་པར་མ་གྲུབ་ན་རྱིག་པར་བྱ་བ་ཐ་དད་པས་རྱིག་བྱེད་ཐ་དད་པར་མྱི་འགྲུབ་སྟེ། འབྲས་བུ་ཐ་དད་
པས་རྒྱུ་ཐ་དད་པར་མྱི་འགྲུབ་པ་བཞྱིན་ནོ། །བདག་གཅྱིག་པར་གྲུབ་ན་ཡང་ཕན་ཚུན་བརེན་པའྱི་སོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་
ན་དེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ྱིད་ན་རེ། སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྱིག་པར་བྱེད་པ་ལས་
ཐ་དད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྱིག་པར་བྱེད་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་གསལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ ཡྱིན་ཏེ། ཐ་དད་པ་དང་འགལ་བ་ནྱི་ཐ་མྱི་
དད་པ་ཡྱིན་ལ་དེས་འདྲེས་པ་སྣང་བ་ལ་ཁྱབ་པས་ན་འགལ་བས་ཁྱབ་པ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སོ། །འདྱི་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། 
འབྲེལ་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་པ་ནྱི་རྣམ་གངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་འབྲེལ་པར་གསལ་བ་ཞེས་བརོད་དམ། ལྷན་ཅྱིག་གསལ་བ་ཞེས་
བརོད་ཀང་ལྷན་ཅྱིག་དམྱིགས་པ་ལས་ཁྱད་པར་ཅྱི་ཡོད་དེ། གསལ་བ་ཡང་དམྱིགས་པ་ཙམ་ལས་གཞན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གལ་ཏེ་སྔ་མར་ནྱི་ངེས་པའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་ཡྱིན་ལ། འདྱིར་ནྱི་འབའ་ཞྱིག་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་ངེས་པའྱི་ཁྱད་པར་དོན་མེད་དེ། 
འབའ་ཞྱིག་ལ་ཡང་སྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་འདྲ་བ་ནྱི་ཡྱི་གེའྱི་དོན་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྔ་མ་བས་ཀང་ཤྱིན་ ཏུ་
ཆེས་མྱི་འཐད་དོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ནྱི་ཤེས་པ་ལས་གཞན་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྱིག་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་རང་གྱི་ངོ་བོ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་ཁྱབ་པ་ནྱི་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ཤེས་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ཏེ། དེ་
ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་རོག་པ་མེད་པའྱི་སེམས་ལ་ཤེས་པའྱི་ཆོས་ཅྱི་ཞྱིག ་ཡོད། རང་དང་གཞན་ལ་བྱེད་པ་ནྱི་རོག་པས་སྒྲོ་བཏགས་
པས་སྒྲོ་བཏགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་འཛིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་མེད་པ་ཁོ་ནའོ། །ཞེན་པ་ཡང་རོག་པའྱི་ཆོས་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་རོག་པ་
མེད་པ་ལ་ཤེས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅྱི་ཡོད་ཅེས་བརགས་པ་ན། གདོན་མྱི་ཟ་བར་གསལ་བར་ཙམ་བྱ་བ་དང་བྱེད་པ་དང་བྲལ་བ་
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དོན་དམ་པར། དེའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་བརོད་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་ན་རྱིག་པའྱི་ཐ་སྙད་ལ་བརེན་པ་ཡང་གསལ་བ་ཙམ་ཡྱིན་པས་ན་
ཤེས་པའྱི་ཆོས་དང་ལྡན་པ་དེའྱི་ངོ་བོར་གྲུབ་བོ་ཞེས་བརོད་དོ། །འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ན་རེ། དེ་ནྱི་མྱི་རུང་སྟེ། མེད་
པ་གསལ་བ་འགལ་བར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེའོ། །ད་ནྱི་དེ་དཔད་པར་བྱ་སྟེ། དཔེར་ ན་སྔོན་པོ་ྱིད་ནྱི་ཁ་དོག་གྱི་རང་བཞྱིན་
ཡྱིན་པས། གལ་ཏེ་སྔོན་པོར་སྣང་བ་དེ་བདེན་པ་གཞན་གྱི་ངོ་བོར་འགལ་བ་ཡྱིན་ཡང་མེད་པར་ནྱི་མྱི་འགལ་ཏེ། རྱི་ལམ་གྱི་
སྔོན་པོ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཤེས་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་དང་ལྡན་པ་དེ་ཡང་ཤེས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ངོ་བོར་
བདེན་པ་ནྱི་འགལ་མོད་ཀྱི། མྱི་བདེན་པར་ནྱི་མྱི་འགལ་ལོ། །དེས་ན་དེའྱི་རང་བཞྱིན་གཞན་དུ་འགལ་ཡང་བརྫུན་པར་མྱི་
འགལ་བས་ན། གསལ་བ་བརྫུན་པ་ལ་མྱི་འཐད་པ་མེད་དོ། །དེས་ན་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་ནྱི་རྣམ་པར་དཔད་ན་འདྱི་ཁོ་ན་
རྱིགས་སོ། །ཡྱི་གེའྱི་དོན་དུ་ཡང་འདྱི་ཁོ་ན་ལྟར་གསལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བཟུང་བའྱི་རྣམ་པ་གཞལ་བྱར་བྱས་ན ས་འཁྲུལ་
པའྱི་ཡུལ་ཇྱི་ལྟར་བར་ཚད་མ་དང་། འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པ་གཞག་ནས་ད་ནྱི་རང་ྱིད་གཞལ་བྱར་བྱས་པའྱི་འབྲས་བུ་ལ་
སོགས་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་སྟོན་པ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། དོན་དམ་པར་རྣམ་རྱིག་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་དེའྱི་
ཕྱྱིར་གཞལ་བྱ་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཚད་མ་ལ་སོགས་པ་འདྱི་ལྟར ་གཞག་གོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་དེ། དཔེར་ན་འདོད་
ཆགས་སོགས་ཚོར་བཞྱིན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ། འདྱི་ནྱི་ཀུན་ལ་སར་བར་བྱ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་དོན་དམ་པའྱི་ཡུལ་
ཅན་དེ་ཁོ་ན་མཐོང་བའྱི་ཚད་མ་ལ་ཡང་སར་བར་བྱའོ། །ཡང་ན་ཕྱྱིའྱི་དོན་དུ་ས་བ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀྱི། གཞུང་ལུགས་
གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་འཐད་དོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །མངོན་སུམ་གྱི་ལེའུའྱི་དཀའ་གནས་རྣམ་པར་བཤད་པ་རྫོགས་
སོ།།  །། གྱིས་པ། རང་དོན་རེས་དཔག་གྱི་ལེའུའྱི་དཀའ་གནས་རྣམ་པར་བཤད་པ། རང་གྱི་དོན་གྱི་རེས་སུ་
དཔག་པའྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ལ་གསུམ་ལས། དབྱེ་བ་མདོར་བསྟན་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། དབྱེ་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་པའྱི་གཞྱི་
དང་། དབྱེ་བའྱི་དོན་དང་། དབྱེ་བ་བརོད་པའྱི་ཚིག་གྱི་བྱེད་པ་དང་། དབྱེ་བའྱི་དོན་ངེས་པའྱི་འབྲས་བུ་བཞྱིའོ། །དང་པོ་ནྱི་ཅྱི་
རེས་སུ་དཔག་པའྱི་སྒྲས་བརོད་པར་ནུས་པ་ཙམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་དབྱེ་བའམ། འོན་ཏེ་རེས་སུ་དཔག་
པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་ཁྱབ་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། དང་པོ་ནྱི་མྱི་རུ ང་སྟེ་སྒྲ་དང་ཤེས་པ་ལས་གཞན་པའྱི་དངོས་པོ་ཡང་རེས་སུ་
དཔག་པའྱི་སྒྲས་བརོད་པར་མྱི་ནུས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན་ཡང་སྒྲ་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་དབྱེ་བར་བསྟན་
པ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། གྱི་ག་ལྟར་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། འོན་ཀང་གང་ཞྱིག་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་སྒྲས་བརོད་པར་རྱིགས་པའྱི་དོན་དེ་
རྣམ་པ་གྱིས་སུ་དབྱེ་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལྟར་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་ནྱི་བརྡས་ངེས་པར་བྱས་པ་ཁོ་ནས་དེའྱི་སྒྲས་
བརོད་པར་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ལ། གཞན་ནྱི་དེ་ལྟར་བརོད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་པས་ཡྱིན་ནོ། །དགོས་པ་དང་ལྡན་པ་ཡང་རགས་
བརོད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་སྒྲ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། སྒྲ་ཚད་མ་གཞན་དུ་འདོད་པ་དགག་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡོད་པས་སོ། །དབྱེ་བའྱི་དོན་ནྱི་



94   རྔོག་ལྔོ་ཙཱ་བ་བྔོ་ལྡན་ཤེས་རབ། 

རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་ཙམ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི། འོན་ཀང་དངོས་པོ་ཐ་དད་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་བོ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་པ་ཅན་དག་ཤེས་པ་
ཁོ་ན་ལ་ལྟོས་པས་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་འདོད་པ་ཡང་འཁྲུལ་པར་བསྟན་ཏོ། །དབྱེ་བ་སྟོན་པའྱི་སྒྲའྱི་བྱེད་པའྱི་གངས་བརོད་པའྱི་སྒྲ་
ནྱི་ངེས་པར་གཟུང་བའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མྱིང་བརོད་པ་ཡང་དངོས་པོ་གཞན་དགག་པའྱི་དོན་དུ་སྟེ། སྔར་བཤད་ཟྱིན་
པ་དང་འདྲའོ། །དབྱེ་བ་བརོད་པའྱི་སྒྲས་དེ་ལྟར་དོན་ངེས་ཀང་དོན་ངེས་པ་དེ་ྱིད་ཀྱིས་ཅྱི་བྱ་སྙམ་ན། དབྱེ་བའྱི་དོན་ཅྱི་ལྟ་བ་
བཞྱིན་ངེས་པ་ནྱི་མཚན་ྱིད་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་རོགས་པའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་ཏེ། དབྱེ་བ་མ་རོགས་པར་ནྱི་སོ་སོར་ངེས་པའྱི་
མཚན་ྱིད་ངེས་པར་མྱི་ནུས་པས་སོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་དབྱེ་བ་དང་པོར་བསྟན་ཏེ། ཐབས་ངེས་པ་ནྱི་ཐབས་ལས་བྱུང་བ་ངེས་
པའྱི་སྔོན་དུ་འགོ་བས་སོ། །དབྱེ་བ་ངེས་པ་འགྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏེ། གལ་ཏེ་རང་གྱི་དོན་དང་གཞན་གྱི་དོན་གྱིས ་
སུ་དབྱེ་བ་ཇྱི་ལྟར་གནས་ཏེ་ཐ་མྱི་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ལྟར་རང་དང་གཞན་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་གནས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ལྟོས་
པས་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་སེས་བུ་གཅྱིག་ལ་ལྟོས་ཏེ་རང་གྱི་དོན་དུ་འདོད་པ་དེ་ཁོ་ན་སེས་བུ་གཞན་ལ་ལྟོས་ཏེ་གཞན་
གྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཤེས་པ་དང་བརོད་པ་གྱིས་ཡང་རང་དང་གཞན་གྱི་དོན་ཡྱིན་པས་དབྱེ་བ་ག་ལ་ཡོད། འོན་ཏེ་
སྒྲ་དང་ཤེས་པ་རྒྱུད་གང་དུ་གཏོགས་པ་དེ་ཁོ་ན་ལ་ལྟོས་ཏེ་རང་དང་གཞན་དུ་བརོད་པར་འདོད་པས་ན་སེས་བུ་གཞན་ལ་ལྟོས་
པའྱི་རང་དོན་སེས་བུ་གཞན་ལ་ལྟོས་ཏེ་གཞན་དོན་དུ་ཐལ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་ཡང་སེས་བུ་དེ་ྱིད་ལ་ལྟོ ས་ཏེ་
འཆོལ་བར་ཐལ་བ་ཁོ་ནའོ། །འདྱི་ལྟར་རེས་འགའ་སྒྲས་ཀང་རང་ྱིད་རོགས་པར་བྱེད་ལ། ཤེས་པས་ཀང་དེ་ལས་ལྟོས་ཏེ་
གཞན་དུ་འདོད་པ་རོགས་པར་བྱེད་དེ། རང་མ་རོགས་པར་ནྱི་གཞན་ལ་རོགས་པར་མྱི་ནུས་སོ། །གལ་ཏེ་བརྒྱུད་ནས་གྱི་ག་
གྱི་གའྱི་དོན་ཡྱིན་ཡང་དངོས་སུ་གང་གྱི་དོན་ཡྱིན་པ་དེའྱི་རྒྱུས་རྣམ ་པར་དབྱེའོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་སྒྲ་གཞན་དོན་མ་ཡྱིན་པར་
ཐལ་ཏེ་དངོས་སུ་གཞན་རོགས་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྒྲ་ནྱི་རྣ་བའྱི་རྣམ་ཤེས་དང་། སྒྲའྱི་ངོ་བོ་ངེས་པ་དང་། མྱིང་དང་
མྱིང་ཅན་གྱི་འབྲེལ་པ་དྲན་པ་དང་། དངོས་ཀྱི་བརོད་བྱ་ངེས་པས་བར་ཆོད་ནས་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། མ ་ཡྱིན་
ཏེ་རང་གྱི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའྱི་དོན་གང་ཞྱིག་རོ་བོར་རང་རོགས་པ་ལ་མཁོ་བ་དང་གཞན་རོགས་པ་ལ་མཁོ་བའྱི་རྒྱུས་རྣམ་པ་
གྱིས་སུ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་གཙོ་བོའ་ིརྒྱུ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏེ་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་ངེས་སོ། །འོ་ན་གྱི་ག་མ་ཡྱིན་པའམ་ཡང་ན་
གྱི་ག་ལ་རོགས་པ་དེ་གང་དུ་འདུ་སྙམ་ན། ཕུང་པོ་གསུམ་པ་དེ་འདྲ་བ་མེད་པར་སྟོན་པ་ནྱི། གཞན་དང་གཞན་མ་ཡྱིན་པ་ཞེས་
ཕན་ཚུན་སྤངས་པའྱི་འགལ་བ་བརོད་པའྱི་ཚིག་གྱིས་བསྟན་ཏོ། །འོ་ན་དབྱེ་བའྱི་དོན་ངེས་པ་ནྱི་མཚན་ྱིད་བསྟན་པའྱི་ཡན་
ལག་ཏུ་འདོད་པ་ཡྱིན་ན། དེའང་མྱི་འཐད་དེ། དབྱེ་བ་ངེས་པ་ལ་ལྟོས་པའྱི་མཚན་ྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སོ་སོར་ངེས་པའྱི་
མཚན་ྱིད་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་ན་དེ་དབྱེ་བ་མ་བསྟན་པར་མྱི་ནུས་པ་ཞྱིག་ན་ད་ལྟར་ནྱི་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དབྱེ་
བ་མ་བསྟན་ཀང་རང་དོན་གྱི་མཚན་ྱིད་རོགས་ལ། དེ་རོགས་པ་ྱིད་ཀྱིས་གཞན་དོན་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀང་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་
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ཞེས་ཞེ་ལ་བཞག་ནས། ཁྱད་པར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སོས་སོ། །སྒྲ་ནྱི་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་བརོད་པར་བྱ་བ་
མ་ཡྱིན་ཏེ། བརོད་པར་བྱ་བ་ྱིད་དུ་འདོད་པ་བྱ་བ་དེ་ལ་དགོས་པའྱི་ཁྱད་པར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རམ། དེ་འཆད་པའྱི་སྒྲ་ལ་དགོས་
པའྱི་ཁྱད་པར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། གྱི་ག་དགག་པའྱི་ཕྱྱིར་མ་ཡྱིན་ཏེ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དང་པོ་མ་གྲུབ་པར་བརོད་པ་
ནྱི་འཇུག་པ་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །འདྱིའྱི་དོན་ནྱི་སེས་བུ་གྱིས་ཏེ། རགས་ྱིད་མ་རོགས་པ་
དང་། དེ་རོགས་ཀང་དེ་ལས་རགས་ཅན་མ་རོགས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་རགས་བརོད་པའྱི་སྒྲས་རོགས་པ་ལ་སོར་གྱི། རགས་ཀྱིས་
ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེས་ན་སྒྲ་དང་རགས་ཀྱི་དགོས་པ་ཐ་དད་པ་ཁོ་ནའོ། །གལ་ཏེ་བཤད་པར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་ལ་དགོས་པ་ཐ་དད་པ་
ཡོད་ཀང་དེ་འཆད་པའྱི་རོམ་པ་ལ་དགོས་པ་ཐ་དད་པ་མེད་ན། ཐ་དད་པར་བརོད་པར་བྱ་བ་ལྡོག་ཅྱིང་། ཡུལ་ལ་དགོས་པ་ཐ་
དད་པ་མེད་ཀང་དེ་འཆད་པའྱི་རོམ་པ་ལ་དགོས་པ་ཐ་དད་པ་ཡོད་ན་དེ་འཇུག་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། དེས་ན་འཇུག་པ་ཐ་དད་པ་
ཡོད་ཀང་ཐ་དད་དུ་བཤད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་འགོག་པ་ལ་ཅྱི་ཕན་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ་རོག་པ་དང་ལྡན་པས་དཔད་པར་བྱ་བ་ནྱི་
དོན་བྱེད་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་གལ་ཏེ་སྒྲ་ལ་ཤེས་པ་ལས་ཐ་དད་པ་དོན་བྱེད་པ་མེད་ན། དེའྱི་དོན་བྱེད་པ་དོན་དུ་གེར་བ་
ལ་དེ་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་བརོད་པར་མྱི་བྱ་བ་ཁོ་ནའོ། །དེས་ན་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་མྱི་བརོད་པའྱི་རྒྱུ ་གཅྱིག་བཀག་པས་ན་ལོགས་
ཤྱིག་ཏུ་བརོད་པར་བྱ་བ་ྱིད་དུ་གྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་ཁོ་ནའོ། །གྱིས་པ་འཆད་པའྱི་སྒྲ་ལ་དགོས་པའྱི་ཁྱད་པར་མེད་པ་མ་གྲུབ་
པ་ྱིད་དུ་སྟོན་པས་གཞན་གྱི་དོགས་པ་ྱིད་གསལ་འདེབས་པ་ནྱི། མ་ཡྱིན་ཏེ་མཚན་ྱིད་ཅེས་བྱ་བའོ། །འདྱི་ཡང་མ་གྲུབ་
པ་ྱིད་དུ་དགོས་སུ་སྟོན་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་བདེན་མོད་ཀྱི་ཞེས་བྱ་བའོ། །དོན་ནྱི་མཁས་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་དོན་རོགས་པ་ཁོ་ནས་ཚིག་
ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་འཆད་པའྱི་སྒྲ་ལ་དགོས་པ་མེད་པ་བདེན་ཡང་། མྱི་མཁས་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཐ་དད་པར་འཆད་པའྱི་སྒྲ་ལ་དགོས་པ་
ཡོད་པས། གཏན་ཚིགས་གྱིས་པ་ཡང་མ་གྲུབ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །བཤད་པར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་དང་། དེའྱི་ཡུལ་ཅན་ གྱི་
འཆད་པའྱི་རོམ་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པ་དགག་པ་འདྱི་ྱིད། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱིས་དགོས་པ་དང་མཚན་ྱིད་དུ་
གསུངས་ཏེ། བཤད་པར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་ལ་ལྟོས་ཏེ། མཚན་ྱིད་གཞན་ཡོད་པ་ྱིད་འཆད་པར་བྱེད་པའྱི་དགོས་པ་འཕེན་པ་ཡྱིན་
པས་མྱི་འགལ་ལོ། །དབྱེ་བའོ། །དེ་ལྟར་རགས་དང་རགས་ཅན་བོ། །བརྒྱུད་པ་ཡྱིས་ནྱི་དངོས་པོ་ལ། །འབྲེལ་ཕྱྱིར་
དེར་སྣང་བ་ཡྱིས་ནྱི། །སྟོང་ཡང་སླུ་བྱེད་ྱིད་མ་ཡྱིན།  །ཞེས་བྱ་བ་ལ་འདྱིར་རགས་ཀྱི་བོ་མྱི་སླུ་བར་བཤད་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་
པ་དང་། སྐབས་སུ་མ་བབ་པ་བརོད་པ་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟར་རགས་ཀྱི་བོ་རགས་ལའམ། རགས་ཅན་ལ་མྱི་སླུ་བར་བརོད་
པར་འདོད། དང་པོ་ནྱི་མྱི་རུང་སྟེ་དེར་སྣང་བས་སྟོང་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན་ཡང་དེ་ལ་མྱི་སླུ་བ་མེད་དེ་མ་
རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྐབས་སུ་ཡང་མ་བབ་སྟེ། རེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཤེས་པ་མྱི་སླུ་བར་སྒྲུབ་པའྱི་སྐབས་སུ་རགས་ཀྱི་བོ་
དཔད་པར་མྱི་འཐད་པས་སོ། །འོན་ཏེ་དེའང་རེས་སུ་དཔག་པར་འདུས་པ་ཁོ་ན་བརོད་པར་འདོད ་ཀྱི་གཞན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་
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ཚེ་རགས་ཅན་གྱི་བོ་ཁོ་ནར་འདུས་པས་ལོགས་སུ་བརོད་པ་འགལ་ལོ་ཞེས་རྒོལ་ན། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ན་རེ། རགས་
ཀྱི་བོ་ནྱི་རགས་ཅན་ལ་ལྟོས་ཏེ་མྱི་སླུ་བར་འདོད་དོ། །དེ་ནྱི་མྱི་འཐད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེས་དེ་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ལྟར་
རགས་ཀྱི་བོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་དུ་བའྱི་ངོ་བོ་རོགས་པ་ཙམ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། འོན་ཀང་མེ་དང་འབྲེལ་པ་ངེས་པ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །འབྲེལ་
པ་ངེས་པས་ཀང་གདོན་མྱི་ཟ་བར་འབྲེལ་པའྱི་ཡུལ་ངེས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་འབྲེལ་པ་རོགས་པ་མྱི་འཐད་པས་
སོ། །དེས་ན་དུ་བ་ལ་མྱི་སླུ་བ་བཞྱིན་དུ་མེ་ལ་ཡང་མྱི་སླུ་བ་ཡྱིན་པས་མྱི་སླུ་བ་འཐད ་དོ། །སྐབས་སུ་མ་བབ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། 
རགས་ཀྱི་བོ་མྱི་སླུ་བར་མ་གྲུབ་ན་རགས་ཅན་གྱི་བོ་ཡང་མྱི་འགྲུབ་པས་ན་རགས་ཀྱི་ཤེས་པ་མྱི་སླུ་བར་བསྟན་པ་ནྱི་རགས་ཅན་
གྱི་ཤེས་པ་མྱི་སླུ་བར་རོགས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གསུང་ངོ་། །དེ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། རགས་ཀྱི་བོ་དེ་ཚད་མ་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན། དང་པོ་
ལྟར་ན་མངོན་སུམ་མམ་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡྱིན། མངོན་སུམ་ཡྱིན་ན་དེ་ལ་རང་གྱི་དོན་སྣང་བས་ན། དེར་སྣང་བ་ཡྱིས་ནྱི་དེར་
སྟོང་ཡང་ཞེས་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བརོད། མངོན་སུམ་གྱིས་ནྱི་འབྲེལ་པ་འཛིན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། སོ་སོར་ངེས་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་
པས་སོ། །རེས་སུ་དཔག་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་རགས་ཅན་གྱི་བོར་འདུས་པས་ལོགས་སུ་བསྟན་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྱི་ཡོད། གྱི་ག་མ་
ཡྱིན་ན་དེ་ལ་མྱི་སླུ་བ་ག་ལ་ཡོད་དེ། མྱི་སླུ་བ་ནྱི་ཚད་མའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཚད་མ་གྱི་ག་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་
བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ན་རེ། འདྱི་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་
ཏེ། བྱས་པའྱི་བོ་ནྱི་བྱས་པ་ལ་མྱི་སླུ་ལ་བྱས་པ་དེ་ྱིད་ནྱི་རགས་ཅན་ཡང་ཡྱིན་པས་ན་བྱས་པ་ལ་མྱི་སླུ་བ་ྱིད་མྱི་རག་པ་ལ་
ཡང་མྱི་སླུ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་གསུང་ངོ་། །འདྱི་ནྱི་ཆེར་འཁྲུལ་ཏེ་བྱས་པའྱི་བོ་མྱི་རག་པ་ལ་མྱི་སླུ་ན་མྱི་རག་པའྱི་བོ་ཚད་
མ་མ་ཡྱིན་ཏེ་བཟུང་བ་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་བྱས་པ་མོང་བས ་མྱི་རག་པར་འཛིན་ཀང་མྱི་སླུ་བ་ནྱི་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་
ནོ། །གཞན་ཡང་རགས་ཀྱི་བོ་དེ་ཡང་མངོན་སུམ་མམ་རེས་སུ་དཔག་པའམ། གྱི་ག་མ་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། མངོན་སུམ་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ཏེ། སྣང་བས་སྟོང་པ་དང་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་པ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རེས་སུ་དཔག་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་རགས་ཅན་གྱི་བོར་
འདུས་པ་ཐ་དད་པ་བརོད་པ་འགལ་ལོ། །གྱི་ག་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ནྱི་མྱི་སླུ་བ་འགལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ེས་པ་ཇྱི་ལྟར་སྤོངས། དེས་
ན་འདྱི་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ས་སྟེ་འདྱི་ལྟར། དངོས་པོ་ལས་ནྱི་རགས་ཀྱི་བོ། །དེ་ལས་ནྱི་རགས་ཅན་གྱི་བོ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བཤད་མ་ཐག་པ་
ལྟར་རགས་ཀྱི་བོ་དང་རགས་ཅན་གྱི་བོ་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ཏུ་བརྒྱུད་ནས་རགས་ཅན་གྱི་བོ་དངོས་པོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱྱིར་
རགས་ཅན་གྱི་བོ་རགས་ཙམ་གྱི་དོན་ཡྱིན་གྱིས་སྟོང་ཡང་སླུ་བྱེད་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་བཤད་པས་མ་ཆོག་པ་ཅྱི་
ཡོད། དེས་ན་དེ་ལྟར་དངོས་པོ་ལས་རགས་ཀྱི་བོ་དང་། དེ་ལས་ནྱི་རགས་ཅན་གྱི་བོ་ཡྱིས་པས་དེ་གྱིས་དེ་ལྟར་བརྒྱུད་པས་
འབྲེལ་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་སླུའོ་ཞེས་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་ལོ། །ཅྱི་ལྟར་དོན་བྱེད་ལ་ཁྱད་ཡོད་ཅེས་བྱ་བའྱི་དཔེ་ནྱི། ནོར་བུའྱི་འོད་ལ་
ནོར་བུར་འཛིན་པ་དང་། མར་མེའྱི་འོད་ལ་ནོར་བུར་འཛིན་པ་གྱིས། ལོག་པའྱི་ཤེས་པ་སླུ་བའྱི་མཚན་ྱིད་ལ་ཁྱད་པར་མེད་



རྣམ་ངེས་ཊཱིཀྐ།   97 

ཀང་དོན་བྱ་བ་འགྲུབ་པའྱི་བརྒྱུད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་པ་དང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་བཞྱིན་དུ། རེས་སུ་དཔག་པ་དང་
དེར་སྣང་བ་དག་འཁྲུལ་པར་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་སླུ་བ་དང་མྱི་སླུ་བའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པས་མྱི་འགལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །ཁ་
ཅྱིག་ན་རེ། ནོར་བུའྱི་འོད་ལ་ནོར་བུར་འཛིན་པ་དང་མར་མེའྱི་འོད་ལ་ནོར་བུར་འཛིན་པ་དག་ལོག་པའྱི་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་
གཟུང་བའྱི་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པར་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་དོན་ཐོབ་པ་དང་མྱི་ཐོབ་པས་སླུ་བ་དང་མྱི་སླུ་བའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་བཞྱིན་
དུ། རེས་སུ་དཔག་པ་དང་དེར་སྣང་བ་དག་འཁྲུལ་བར་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་སླུ་བ་དང་མྱི་སླུ་བའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་
དོན་ཡྱིན་པས་ན་ནོར་བུའྱི་འོད་ལ་ནོར་བུར་འཛིན་པ་ཚད་མར་བཞེད་པར་གསལ་ཏེ ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་འཁྲུལ་ཀང་མྱི་སླུ་བའྱི་
དཔེར་མྱི་རུང་བར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེའོ། །དེ་ནྱི་ཡེ་ནས་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཚད་མའྱི་མཚན་ྱིད་མྱི་སླུ་བ་མེད་པ་དང་། རེས་དཔག་
གྱི་མཚན་ྱིད་མེད་པ་དང་། མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ྱིད་མེད་པ་དང་། དཔེར་མྱི་རུང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་སོའ་ིནོར་བུ་མེད་པས་དེ་
ལ་མྱི་སླུ་བ་མེད་པ་དང་། ཕུག་གྱི་ནོར་བུ་མ་རོགས་པས་དེ་ལ་མྱི་སླུ་བ་མེད་པ་དང་། ལོག་པའྱི་ཤེས་པ་གཞན་དང་ཁྱད་པར་
མེད་པས་མྱི་སླུ་བ་ཁས་ལེན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །ཐ་མ་ནྱི་སྱིག་རྒྱུ་དང་་ཕྱྱིར་མཐོང་བ་ལས་གཟུགས་འདྲ་བས་ཆུ་དང་དངུལ་
དུ་འཁྲུལ་པ་ཡང་འདྱི་དང་འདྲ་བས་མྱི་སླུ་བ་ཅྱི་སྟེ་མ་ཡྱིན། དེ་གྱིས་དངུལ་དང་ཆུ ་ཐོབ་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན་འདྱི་ལ་ཁང་བའྱི་སོའ་ི
ནོར་བུ་ཐོབ་བམ། ཕུག་གྱི་ནོར་བུ་ཐོབ་བོ་ཞེ་ན། དེར་ཡང་སྱིག་རྒྱུ་བའྱི་ཡོད་པ་དང་་ཕྱྱིས་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཐོབ་བམ། དེ་ནྱི་
བཅས་པ་དང་མྱི་མཐུན་ནོ་ཞེ་ན། ནོར་བུ་ལ་ཡང་འདྲའོ། །རེས་སུ་དཔག་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀང་མ་ཡྱིན་ཏེ། རེས་སུ་དཔག་པའྱི་
རྒྱུས་མ་བསེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དེའྱི་ཡུལ་ལ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དང་པོ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་མ་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་
དང་། འབྲེལ་པ་མ་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཚུལ་གསུམ་མེད་པས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་རེས་སུ་དཔག་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན་དང་བསྒྲུབ་པའྱི་
ཆོས་ཀྱི་སྱིའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་ན་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན་དེ་མྱི་འཛིན་པས་ཅྱི་ལྟར་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡྱིན། མངོན་སུམ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། 
མ་འཁྲུལ་པ་མེད་པས་ཏེ། མྱི་སླུ་བ་མ་འཁྲུལ་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ཡང་དེ་མེད་པར་བཤད་མ་ཐག་ཁོ་ནའོ། །རོག་པ་དང་བྲལ་བ་ཡང་
མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ་འདྱི་ནྱི་འདྲ་བ་མཐོང་བ་ལས་གཅྱིག་ཏུ་སྒྲོ་འདོགས་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ་ཕྱྱིས་ལ་དངུལ་
དུ་འཁྲུལ་པ་བཞྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་ཚད་མ་ཡྱིན་ཡང་འཁྲུལ་པ་ལ་མྱི་སླུ་བ་མྱི་སྱིད་པར་རོག་པ་ལ་འདྱི་དཔེར་ཇྱི་ལྟར་
འགྱུར་ཏེ། དུ་བ་ལས་མེ་དཔོག་པ་ཚད་མར་མྱི་འདོད་པ་འདྱི་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པའྱི་རྒྱུ་ལྷག་པ་ཅྱི་ཡོད་ན་དཔེར་དགོད། 
འཁྲུལ་པར་ཤྱིན་ཏུ་གགས་པའྱི་ཕྱྱིར་དཔེ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། འཁྲུལ་པར་གགས་ཀང་ཚད ་མར་ཇྱི་ལྟར་གྲུབ། འཁྲུལ་པ་ཙམ་དུ་སྒྲུབ་
པའྱི་སྐབས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱི་ལེའུར་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྱིན་པ་ྱིད་ཀྱིས་རོགས་པར་བྱའོ། །དོན་འདྱི་ྱིད་
འགེལ་བཤད་དུ་འཆད་པ་ནྱི་གལ་ཏེ། གང་ཞྱིག་མེད་པའྱི་ངོ་བོ་འཛིན་པ་དེ་ནྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དེའང་རྣམ་པ་
གསུམ་གྱིས་སྟོན་ཏེ། རང་གྱི་ལུགས་དགོད་པ་དང་། གཞན་གྱི་ལུགས་དགག་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ཡང་གསུམ་སྟེ། 
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མ་བཟུང་བའྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ངེས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་སླུ་བར་འདྲ་བ་ལ་ཁྱད་པར་གྲུབ་པའྱི་དཔེ་གཞན་གྱི་གཏན་
ཚིགས་ལ་མ་ངེས་པར་བརོད་པ་དང་། དེ་ྱིད་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་འཁྲུལ་པ་དང་ཚད་མ་གྱིས ་འགལ་བ་སྤང་བ་
དང་། འདོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་བསྡུ་བའོ། །གཞན་གྱི་ལུགས་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། རེས་དཔག་གྱི་ཁྱད་པར་དགག་
པ་དང་། མངོན་སུམ་གྱི་ཁྱད་པར་དགག་པ་དང་། སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་མྱི་སླུ་བ་ྱིད་དགག་པའོ། །དང་པོ་ཡང་གྱིས་ཏེ། འོད་ལ་
ནོར་བུར་ངེས་པ་རེས་དཔག་མ་ཡྱིན་པ་དང་། འོད་ལ་ནོར་བུ ་རྣམ་པར་རོག་པ་ལས་སེས་པ་རེས་དཔག་མ་ཡྱིན་པའོ། །དང་པོ་
ཡང་གསུམ་སྟེ། དངོས་པོའ་ིཁྱད་པར་མ་གྲུབ་པ་དང་། གགས་པའྱི་ཁྱད་པར་མ་གྲུབ་པ་གྱིས་ཀྱིས་དཔེར་མྱི་འཐད་པ་དང་། 
དེའྱི་དུས་ན་འབྲེལ་པ་ངེས་པ་མེད་པ་དང་། གཞན་གྱི་དུས་ན་ཡོད་པ་ཙམ་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་གྱིས་ཀྱིས་རེས་དཔག་གྱི་རྒྱུས་མ་
བསེད་པ་དང་། རེས་དཔག་གྱི་ཡུལ་ལ་མྱི་འཛིན་པའོ། །ཁྱད་པར་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནྱི་དངོས་པོའ་ིཁྱད་པར་མ་
གྲུབ་པར་བསྟན་ཏོ། །བཞེད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནྱི་གགས་པའྱི་ཁྱད་པར་མ་གྲུབ་པའོ། །གང་འཆད་པར་འགྱུར་རོ་ཡན་
ཆད་ཀྱིས་ནྱི་དེའྱི་དུས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ངེས་པ་མེད་པའོ། །ཡན་ལག་ཡྱིན་ནོ ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནྱི་དུས་གཞན་གྱི་
མྱི་འཁྲུལ་པ་ངེས་པ་ཙམ་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་སྟོན་ཏོ། །རེས་དཔག་གྱི་ཡུལ་ལ་མྱི་འཛིན་པ་ནྱི་དཀྱུས་ནས་དངོས་སུ་མ་བཤད་ཀང་
དོན་གྱིས་ཁ་བསྐང་ངོ་། །རྣམ་པར་རོག་པས་བསེད་པ་རེས་དཔག་མ་ཡྱིན་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། རྒྱུས་མ་བསེད་པ་དང་ཡུལ་ལ་མྱི་
འཛིན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་ལས་ནྱི་དོན་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ཡྱིན་ལ། གྱིས་པ་ནྱི་ཐེ་
ཚོམ་ནྱི་རེས་སུ་དཔག་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་དོ། །ཁང་པ་འདྱི་ན་ནོར་བུ་ཡོད་ནོར་བུའམ་འོད་གང་རུང་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་
ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱིས་དེ་ལྟར་བཀག་ཀང་ཚད་མ་ནྱི་ཡྱིན ་ཏེ། གྱི་ག་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ཐ་དད་པའྱི་སྱི་ནྱི་
ནོར་བུ་ྱིད་ལ་མྱི་འཁྲུལ་པས་སོ། །དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན་འདྱི་ནྱི་རྭ་ཅན་ཡྱིན་ཏེ། བ་ལང་དང་བ་མེན་གང་རུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་
བྱ་བ་སོབ་དཔོན་ཆོས་ཀྱི་གགས་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་བཞེད་པ་ལ་ཡང་མཚུངས་པར་ཐལ་ལོ། །མངོན་སུམ་གྱི་ཁྱད་པར་
བཀག་པ་ཡང་དོན་གྱིས་ཁ་བསྐང་ངོ་། །སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་དགག་པ་ལ་ཡང་གསུམ་སྟེ། ཐོབ་པ་ཡང་གཞན་ཡྱིན་ནོ་ཡན་ཆད་
ཀྱིས་ཁྱད་པར་ལ་ཚད་མ་དགག་པ་དང་། མྱི་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་སྱི་ལ་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་དགག་པ་དང་། དེ་ལ་
གཞན་གྱི་རོད་པ་སྤང་བའོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། རག་པར་ངེས་པ་ཅན་གྱི་མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་ཚད་མ་མ་ཡྱིན ་པར་ཐལ་
བ་སྤང་བ་དང་། རགས་པར་སྣང་བའྱི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་གསུམ་སྟེ། ཐོབ་པ་དང་མྱི་
འགལ་བའྱི་ཁྱད་པར་རོགས་པས་ཚད་མར་འཐད་པ་ནྱི་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་བསྟན་ཏོ། །ཡུལ་ལ་
འཁྲུལ་པ་དེ་དང་མྱི་མཚུངས་པ་ནྱི་ཚད་མའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ནོ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་སོ། །སྐད་ཅྱིག་གྱི་ཆ་མ་ཐོབ་ཀང་མྱི་གནོད་པ་ནེྱི་
འགལ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་བསྟན་ཏོ། །རགས་སྣང་གྱི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བ་སྤང་བ་ནྱི། 
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གལ་ཏེ་ནས་རགས་པ་ྱིད་ཡྱིན་ནོའ་ིབར་གྱིས་བསྟན་ཏོ། །དེའང་རགས་པ་གཅྱིག་ཚད་མའྱི་ཡུལ་དུ་མྱི་འདོད་པ་དང་། རགས་
སྣང་གྱི་ཚད་མའྱི་ཡུལ་དུ་མ་ཡོད་པ་དང་། རགས་པའྱི་རྣམ་པ་བཏགས་པ་ཡོད་པ་སྟེ། གསུམ་དོན་གྱིས་བལྟའོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་
ཞེས་བྱ་བ་མན་ཆད་ནྱི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ནྱི་ཚད་མའྱི་ཡུལ་དངོས་པོ་ཡྱིན་པར་སྟོན་
ཏོ། །འདྱི་ལ་གཏན་ཚིགས་གྱིས་ཏེ། དང་པོ་ནྱི་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཚད་མ་ནྱི་དངོས་པོའ་ིཡུལ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རང་གྱི་
མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བས་འཕངས་པ་དོན་བྱེད་པ་དང་རེས་སུ་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དོན་
བྱེད་ནུས་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་གོ །དེ་ལྟར་ན་རེས་སུ་དཔག་པ་ནྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་
ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་ཏེ། དོན་བྱེད་ནུས་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་རང་བཞྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་
ཡང་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་བསྟན་པ་དང་། གཏན་ཚིགས་ྱིད་སྒྲུབ་པ་དང་། ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་དང་། འཇུག་བསྡུ་བ་རྣམ་པ་
བཞྱིའོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ནས་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་ནོའ་ིབར་ནྱི་དང་པོའ།ོ །འོ་ན་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཚད་མ་དོན་བྱེད་པའྱི ་ཡུལ་
ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། དཔོད་པ་ནྱི་ཞེས་བྱ་བ་སོས་ཏེ། འདྱིས་ནྱི་
གཏན་ཚིགས་སྒྲུབ་པའོ། །འདྱིས་ཀང་ར་བའྱི་གཏན་ཚིགས་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཁྱབ་པ་བརོད་དོ། །གཏན་ཚིགས་
གྱིས་པ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏེ། རེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཤེས་པ་ནྱི ་དོན་བྱེད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་ཏེ། དོན་བྱེད་པའྱི་དོན་དུ་གེར་
བས་དཔད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱི་ཡང་དོན་བྱེད་པའྱི་ངོ་བོ་དང་། རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ཡང་དཔད་པར་བྱ་བས་
ཞེས་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་སོ། །དེ་ལྟར་གཏན་ཚིགས་གྱིས་པའྱི་ཁྱབ་པ་བརོད་པས་ཕྱོགས་ཆོས་འཕངས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་
རང་རྱིག་པའྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དཔོད་པའྱི་ཡུལ་ལ་དོན་བྱེད་པར་རུང་བས་ཁྱབ་ན། འོ་ན་ཕྱོགས་སུ་
བཟུང་བ་ནྱི་དོན་བྱེད་པར་རུང་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཚད་མས་ངེས་པས་ཁྱབ་པ་མས་སོ། །ཡང་ན་ཁྱབ་པ་གྲུབ་ཀང་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་
དོན་བྱེད་པ་དོན་དུ་གེར་བས་ཤེས་པ་དཔད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པས་ན་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་བོ་སྙམ་ན། དོན་བྱེད་པ་སྒྲུབ་
པར་རུང་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཚད་མས་མཐོང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ེ་བར་ལེན་པ་མ་ཡྱིན་ཀང་ཐབས་ཙམ་ཡྱིན་པ་སྟེ། ཐོབ་པའྱི་
རང་བཞྱིན་གྱི་དོན་གྲུབ་པ་ནྱི་ཤེས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དཔད་པར་མྱི་བྱ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ངོ་བོ་
དང་རྒྱུ་དཔད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པ་ལྟར་དེའྱི་ཐབས་ཀང་དཔད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པས་སོ། །འོ་ན་དཔད་བྱར་རོགས་པ་ནྱི་ཐབས་སུ་
ངེས་པ་ལ་ལྟོས་ལ། ཐབས་སུ་ཡང་དེ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཕན་ཚུན་བརེན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། དཔད་པར་བྱ་བ་ྱིད་ཐབས་སུ་
ངེས་པ་ལ་ལྟོས་ཀང་དཔད་བྱར་རོགས་པ་ནྱི་ཐབས་སུ་ངེས་པ་ལྟོས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རོ ག་པ་དང་ལྡན་པའྱི་དེ། དཔོད་པའྱི་ཐ་སྙད་
མངོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་རོད་པ་དེ་གྱིས་དང་ཁྱབ་པ་བརོད་མ་ཐག་པ་ྱིད་མ་གྲུབ་པར་རྒོལ་བ་སྤང་བའྱི་
ཕྱྱིར་བརོད་པ་ནེྱི་རོག་པ་སྔོན་དུ་གཏོང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དེས་ནྱི་ར་བའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་



100   རྔོག་ལྔོ་ཙཱ་བ་བྔོ་ལྡན་ཤེས་རབ། 

བསྒྲུབ་པའོ། །འོ་ན་དོན་བྱེད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་ཡང་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པས་དེ་ལ་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་སྟེ། སྱིའྱི་
ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་ཡང་དོན་བྱེད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་མྱི་འགལ་བས་ཏེ་སྱིས་ཀང་དོན་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། རེས་སུ་དཔག་པའྱི་
སྣང་བ་དེ་ྱིད་ནྱི་ཞེས་སོས་སོ། །འདྱིས་ནྱི་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབས་སོ། །ཚད་མའྱི ་འབྲས་བུ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི་དེས་ན་ཞེས་བྱ་བ་
སྟེ། དེས་ནྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དང་པོ་བསྟན་ཏོ། །གཏན་ཚིགས་གྱིས་པ་ནྱི ་དེ་དང་
འབྲེལ་པའྱི་དངོས་པོའ་ིརགས་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཡང་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །གལ་ཏེ་རེས་སུ་དཔག་པ་ལས་རང་གྱི་མཚན་
ྱིད་མྱི་རོགས་ན་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་དང་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པའྱི་རགས་ལ་ལྟོས་པ་མྱི་འཐད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །རགས་ཀྱི་སྱིའྱི་
མཚན་ྱིད་ཚུལ་གསུམ་ནྱི། ཡུལ་དང་། དབྱེ་བ་དང་། ལྟོས་གཞྱི་དང་། ངོ་བོ་དང་། རོད་བྱེད་ཀྱི་བྱེད་པ་དང་། རོགས་པར་བྱེད་
པའྱི་ཤེས་པ་དཔད་པ་སྟེ་རྣམ་པ་དྲུག་གོ །ཡུལ་ནྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་གཞྱི་ལ་འདོད་ དོ། །དེ་ཡང་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ། ལའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་
གྱི་དུ་བ་ལྟ་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡྱིན་ནོ་ཞེའོ། །འདྱི་ལ་ེས་པ་གསུམ་སྟེ། མཚན་ྱིད་དང་མཚན་གཞྱི་ཐ་མྱི་དད་པར་ཐལ་བ་དང་། 
ཁྱབ་པ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་རོགས་པ་ཐ་མྱི་དད་པར་ཐལ་བ་དང་། ཐུན་མོང་བ་མེད་པར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་ལ་ལ་ཡོད་པ་དང་། དུ་
བ་ྱིད་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་ནྱི་མཚན་གཞྱི་ཡྱིན་ལ། ལ་ལ་ཡོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེའྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་ནྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་པར་འགྱུར་
རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཁྱད་པར་དང་དེའྱི་ཡུལ་གྱིས་མེད་དེ་ཁྱད་པར་གྱི་ཡུལ་ྱིད་དུ་ཁྱད་པར་འདུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་དུ་བ་
ནྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ལ། ལ་ལ་ཡོད་པ་ནྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་ནོ། །དུ་བ་དེའང་དག་པ ་ནྱི་མཚན་གཞྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཁྱད་པར་ལ་
ལ་ཡོད་པས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ལ་ལ་ཡོད་པས་ཡོངས་སུ་ཟྱིན་པ་མཚན་གཞྱི་ཡྱིན་ལ། ལ་ལ་ཡོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཁྱད་པར་དུ་
བྱེད་པ་དེ་ྱིད་ཀང་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་གོང་བུ་རྭ་ཅན་འདྱི་ནྱི་ཞེས་བྱ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་ཆོས་ཅན་དུ་བྱས་ནས་དེའྱི་
ཁྱད་པར་དེ་ྱིད་ནྱི་རགས་སུ་ལེན་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞེ་ན། འདྱི་ལ་ཁྱད་པར་ནྱི་རྣམ་པར་གཅོད་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ལ། ཁྱད་པར་གྱི་
གཞྱི་ནྱི་རྣམ་པར་གཅད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་ལ་ལ་ཡོད་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་དངོས་པོ་གཞན་ལས་དབྱེ་བར་
བྱ་བ་དེ། ལ་ལ་ཡོད་པའྱི་དུ་བ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་ཚེ་རྣམ་པར་གཅད་པར་བྱ་བ་ལས། རང་གྱིས་ཐ་དད་པས་ཁྱད་པར་གྱི ས་ཅྱི་བྱ། 
འོན་ཏེ་དུ་བ་ཙམ་ཞྱིག་ལ་ལ་མེད་པ་ལས་ཁྱད་པར་གྱིས་རྣམ་པར་གཅོད་ན་དུ་བ་ཙམ་མཚན་གཞྱིར་གྲུབ་བོ། །དེས་ན་ལའྱི་དུ་
བ་མཚན་གཞྱི་ཡྱིན་ན་མཚན་ྱིད་དང་པོ་དེ་ྱིད་འདུས་པས་རགས་མཚན་ྱིད་གྱིས་པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏེ་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་
རྣམ་པར་གཅད་པར་བྱ་བ་དུ་བ་ཙམ་ཡྱིན་མོད། འོན་ཀང་མཚན་ྱིད་ལ་ལ་ཡོད་པས་ཟྱིན་པ་ཁོ་ན་ལ་མཚན་ྱིད་ངེས་པར་
བྱེད་ཀྱི། དེས་མ་ཟྱིན་པའྱི་དུ་བ་ཙམ་ལ་ནྱི་ནམ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེས་ན་ལ་ལ་ཡོད་པའྱི་དུ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་ཁོ་ན་མཚན་ྱིད་ཀྱི་
ཡུལ་དུ་བརོད་ན། འོ་ན་ཁྱབ་པ་ངེས་པ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་ཟྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་དེ་འདྲ་བའྱི་
ཁྱབ་པའྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་པས་དངོས་སུ་ངེས་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རམ། ཡང་ན་ཤུགས་ཀྱིས་ངེས་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དང་
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པོ་ནྱི་དཔེར་ན་ཁྲ་བོའ་ིབཞོན་པ་ཅན་ཞེས་སེས་བུ་ལ་ངེས་པ་ན་བཞོན་པ་ཁྲ་བོ་མ་ངེས་པ་མྱི་འཐད་པ་བཞྱིན་དུའམ། དབྱུག་པ་
སྔོན་པོ་ཅན་དུ་ངེས་པ་ན། དེའྱི་དབྱུག་པ་སྔོན་པོར་ངེས་པ་ལ་ལྟོས་པ་བཞྱིན་དུ་ལ་ལ་ཡོད་པའྱི་དུ་བ། མེ་ཡོད་པ་ལ་ཡོད་པར་
ངེས་པ་ན་དེ་གང་ལ་ཡོད་པའྱི་ལ་མེ་དང་ལྡན་པར་ངེས་པ་ཁོ་ནའོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་ཆོས་ཅན་མ་ངེས་ཀང་དེ་ལ་ཡོད་པར་ངེས་
པ་ལ་མྱི་གནོད་པས་གཞྱི་མ་གྲུབ་ཀང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཚད་མས་ངེས་པ་མྱི་ལྡོག་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་ཤུགས་ཀྱིས་ངེས་
པར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་བྱས་པའམ་དུ་བ་ཡོད་པ། རག་པ་དང་མེ་མེད་པ་ལས་ལྡོག་པར་ངེས་པ་ན། མྱི་རག་པ་དང་མེ་ཡོད་
པས་ཁྱབ་པར་ངེས་པ་དོན་གྱིས་གྲུབ་པ་བཞྱིན་དུ། ལ་ལ་ཡོད་པའྱི་དུ་བ་དེ་མེ་ཡོད་པ་ལ་ཡོད་པ་དང་མེ་ཡོད་པའྱི་ཁྱད་པར་ལ་
ལས་གཞན་ལས་ལྡོག་པ་ཡང་མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མས་ངེས་པ་ན། ལ་མེ་ཡོད་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པ་དོན་གྱིས་འ གྲུབ་བོ། །གལ་
ཏེ་མེ་ཡོད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་མེ་ཡོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་གཞན་ལས་ལྡོག་པར་ངེས་ཀང་ཁྱད་པར་དེ་ལ་གནས་པར་མྱི་འགྲུབ་ན། དེའྱི་ཚེ་
དངོས་པོའ་ིཆོས་དངོས་པོ་གཞན་ལས་ལྡོག་ཀང་། གཅྱིག་ལ་གནས་པ་མྱི་འགྲུབ་པས་ན་ལྡོག་པས་རེས་སུ་འགོ་བ་མྱི་འཕེན་
པར་ཐལ་ལོ། །དེས་ན་དངོས་སུ་མ་ངེས་ཀང་དོན་གྱིས་ཁྱབ་པ་ངེས་པས་བསྒྲུབ་བྱ་ངེས་པ་ནྱི་བཟོག་ཏུ་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་ལྡོག་
པ་ངེས་པས་རེས་སུ་འགོ་བ་ངེས་པ་སྡུད་པ་མ་ཡྱིན་ཡང་རེས་སུ་འགོ་བའྱི་བོ་གཞན་འཕེན་པས་དེ་སྐད་བརོད་ན། ཐུག་པ་མེད་
པས་རེས་འགོ་དང་ལྡོག་པའྱི་བོ་རྒྱུན་དུ་འཇུག་པར་ཐལ་ལོ། །གྱི་ག་དུས་མཚུངས་པར་དངོས་སུ་རོགས་ན་ནྱི ་བོ་ཐ་དད་པ་
མེད་ཅྱིང་དེས་ན་བརོད་པ་ཡང་ཐ་མྱི་དད་པར་ཐལ་ལོ། །ཡང་ན་འདྱིར་ཡང་རྱིགས་པ་དེ་ཁོ་ནས་དངོས་སུ་གྱི་ག་ངེས་པར་
འགྱུར་རོ། །དེ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ངེས་པ་དང་ཁྱབ་པ་ངེས་པ་ཁྱད་པར་མེད་པའོ། །ཡང་ན་ཐུན་མོང་བ་མེད་པར་ཐལ་ཏེ། དཔེ་ལ་
རེས་སུ་འགོ་བ་མེད་པར་ཐལ་ཞྱིང་། མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་རེས་སུ་མྱི་འགོ་བས་ཐུན་མོང་གྱི་མ་ངེས་པ་ཡང་མེད་པར་
འགྱུར་ཏེ། གཏན་ཚིགས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་བས་སོ། །དེ་དང་རྱིགས་འདྲ་བ་ལ་འཇུག་པས་ཐུན་མོང་བར་
བརོད་ན། འབྲས་བུའྱི་ཁྱད་པར་ལས་རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་དཔོག་པ་ཡང་ཐུན་མོང་གྱི་མ་ངེས་པར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་འདྱི་ན་ཙནྡན་
གྱི་མེ་ཡོད་དེ། ཙནྡན་གྱི་དུ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ཙནྡན་གྱི་མེ་མེད་པ་ལ། ཙནྡན་གྱི་དུ་བ་དང་རྱིགས་འདྲ་བའྱི་དུ་བ་
གཞན་འཇུག་པས་མ་ངེས་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ལའྱི་དུ་བ་ནྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ། དུ་བའྱི་
ཁྱད་པར་མཐའ་དག་བསྡོམས་པ་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཡུལ་ཡན་ནོ་ཞེས་སོ། །དེ་ཡང་མྱི ་འཐད་དེ། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་
ཆོས་ཅན་ལ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ལའྱི་དུ་བ་དང་དེ་ལས་གཞན་པ་དག་ཐ་མྱི་དད་པར་བོས་བསྡོམས་པས་ན། ལའྱི་དུ་
བ་ལ་ལ་ཡོད་པ་ྱིད། དུ་བའྱི་ཁྱད་པར་གཞན་ཡང་ལ་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་པས་ེས་པ་མེད་དོ། །རེས་སུ་དཔག་པ་དང་རེས་སུ་
དཔག་པར་བྱ་བའྱི་ཐ་སྙད་འདྱི་མཐའ་དག་ནྱི་བོའ་ིསྣང་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་འབྲས་བུའྱི་སྱིས་
རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་དཔོག་པ་ཡང་ཚད་མར་ཐལ་ཏེ། དུ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཙནྡན་གྱི་མེ་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །དེར་ཡང་དུ་བ་
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གཞན་དང་ཙནྡན་གྱི་དུ་བ་ཐ་མྱི་དད་པར་ངེས་པ་ན། ཙནྡན་གྱི་དུ་བ་ལ་ཙནྡན་གྱི་མེས་ཁྱབ་པ་ཁོ་ནས་དུ་བ་གཞན་ལ་ཡང་
ཙནྡན་གྱི་མེས་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་ཆོས་ཅན་ལ་མ་གྲུབ་མོད་ཅྱི་ཆད་སྙམ་ན། 
དེའྱི་ཚེ་ཟ་བ་གྱིས་དང་རྱི་ལམ་གྱི་འཁྲུལ་པ་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་ཚད་མས་ངེས་པར་ཐལ་ཏེ། རོག་པ་དང་བྲལ་ཞྱིང་མ་འཁྲུལ་
བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་རོག་བྲལ་ཡོད་པས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་མཚན་ྱིད་དང་མཚན་གཞྱི་ཐ་མྱི་དད་པ་དང་། 
བསྒྲུབ་བྱ་དང་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་བོ་ཐ་མྱི་དད་པ་དང་། ཐུན་མོང་བ་མེད་པར་ཐལ་བས་ན་ཁྱད་པར་ཅན་གཅྱིག་རགས་མ་ཡྱིན་ལ། 
གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་ཆོས་ཅན་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང་། འབྲས་བུའྱི་སྱིས་རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་དཔོག་པར་ཐལ་བ ་དང་། 
འཁྲུལ་པ་མངོན་སུམ་དུ་ཚད་མས་འཐད་པར་ཐལ་བས་ན་ཁྱད་པར་མཐའ་དག་ཀང་རགས་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན་དུ་
བ་ཙམ་མོ། །དུ་བ་ཐམས་ཅད་ཅེས་བརོད་ན་ནྱི་ཁྱད་པར་མཐའ་དག་བཟུང་བ་ཡྱིན་གྱི། དུ་བ་ཙམ་ནྱི་ཁྱད་པར་ལ་མ་རེག་པའྱི་
སྱི་ཡྱིན་པས་མྱི་འདྲའོ། །གལ་ཏེ་ཁྱད་པར་གྱིས་མ་རེག་པའྱི་དུ་བ་ཙམ ་དངོས་པོ་ལ་མ་གྲུབ་པས་ན་མ་གྲུབ་པའྱི་ེས་པར་
འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མྱི་འགྱུར་ཏེ་ཁྱད་པར་རྣམ་པར་བཅད་པ་རགས་ཀྱི་དོན་དུ་མྱི་འདོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཁྱད་པར་ཡོངས་སུ་བཟུང་
བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེས་ན་ཁྱད་པར་དགག་པ་དང་བསྒྲུབ་པས་མ་རེག་པ་ནྱི་དངོས་པོ་ལ་མྱི་འགལ་ཏེ་གྱི་གའྱི་ཆོས་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །དོན་དམ་པར་ཁྱད་པར་དགག་པ་དང་། སྒྲུབ་པས་མ་ཟྱིན་པ་ཡང་མེད་མོད་ཀྱི། ཁྱད་པར་དགག་པ་དང་སྒྲུབ་པས་མ་
རེག་པའྱི་བོས་བྱས་པ་ནྱི། དངོས་པོ་ལ་ཡོད་པ་ཁོ་ནའོ། །འོ་ན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་མ་གྲུབ་པར་མྱི་ཐལ་ལམ་ཞེ་ན། མྱི་ཐལ་ཏེ་དེ་ནྱི་
དེའྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཁྱད་པར་ཅན་ནྱི་ཕྱོགས་ཆོས་མ་ཡྱིན་ཡང་མྱི ་གནོད་དོ། །གལ་ཏེ་དུ་བ་ཙམ་མཚན་ྱིད་ཀྱི་
ཡུལ་དུ་རགས་ཀང་དེ་ལ་མཚན་ྱིད་རྣམས་ནྱི་བོ་གཅྱིག་གྱི་ངེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་ན་ལ་ལ་ཡོད་པ་དང་མེས་ཁྱབ་པ་གྱིས་དུ་
བ་ཙམ་ལ་དེའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ཅྱིག་ཅར་ངེས་པ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་ངེས་པ་ཁོ་ནར་མྱི་ཐལ་ལམ། ལ་ལ་ཡོད་པ་དང་མེས་ཁྱབ་པ་གཞྱི་
མཐུན་པར་ངེས་པ་ནྱི་ལ་ལ་ཡོད་པ་འདྱི་ྱིད་ནྱི་མེ་ཡོད་ན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཁྱད་
པར་གྱི་ངོ་བོས་དངོས་སུ་ལའྱི་མེ་ངེས་པའམ། ཡང་ན་ཤུགས་ཀྱིས་ངེས་པར་འགྱུར་ཏེ་སྔ་མ་བཞྱིན་ནོ། །རང་བཞྱིན་གྱི་གཏན་
ཚིགས་ལ་ནྱི་ཁྱད་པར་དུའང་སྒྲ་དང་བྱས་པ་དེའྱི་བདག་ྱིད་དུ་ངེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན། ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་སུ་མ་
ངེས་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྒྲའྱི་བདག་ྱིད་ཀྱི་བྱས་པ་མྱི་རག་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ངེས་པ་ན་ཡང་སྒྲ་དང་བྱས་པ་དང་མྱི་རག་
པ་རྣམས་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཏུ་ངེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་སྒྲའྱི་བདག་ྱིད་མྱི་རག་པའྱི་བདག་ྱིད་དུ་ངེས་པ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ངེས་
པ་ཅྱི་ཡོད། བརྒྱུད་པས་དེའྱི་ངོ་བོ་ངེས་པས་ཀང་དེའྱི་ངོ་བོ་མ་ཡྱིན་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པའྱི་བྱས་པ་ལས་བརྒྱུད་ནས་སྒྲ་མྱི་རག་
པར་ངེས་པས་རགས་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། མཚན་ྱིད་རྣམས་དུས་གཅྱིག་ཏུ་ངེས་ན་འདྱི་ལ་ལན་མེད་
དོ། །དེས་ན་རྣམ་གངས་ཀྱིས་སྱི་ལ་དེའྱི་ཆོས་ངེས་པ་ན་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་བཤད་ པས་ཅྱི་འགལ། དེས་ན་མཚན་ྱིད་
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རྣམས་ཅྱིག་ཅར་ངེས་པ་ནྱི་རགས་ཀྱི་བོ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་སྐད་དུའང་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱིས་སྱིར་ཁྱབ་པ་ངེས་པ་ནྱི་རགས་
ཀྱི་བོ་ཡྱིན་ལ། ཁྱད་པར་ལ་ངེས་པ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པ་དེ་ནྱི་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་གཟུང་ངོ་། །མཚན་ྱིད་ཀྱི་
ཡུལ་ལོ། །དེ་ལྟར་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཁོ་ན་ལ་སྱིའྱི་བོས་ངེས་པའྱི་ཆ་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་བསྟན་ནས་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་བཤད་
དོ། །དེའང་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། དབྱེ་བའྱི་དོན་དང་། རྒྱུ་མཚན་དང་། དབྱེ་བ་གཞན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་དབྱེ་བ་ཞེས་བྱ་བ་
ནྱི་ཐ་དད་པའོ། །དེའང་རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་དང་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་ལས། འདྱིར་ནྱི་རྣམ་པ་ཐ་ད ད་པ་དབྱེ་བའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི་རང་བཞྱིན་
ཕན་ཚུན་འགལ་བས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞྱིའམ། རེས་སུ་དཔག་པ་དང་མངོན་སུམ་གྱི་གཟུང་བ་ལྟ་བུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ། །དབྱེ་བའྱི་དོན་ཏོ། །རྒྱུ་མཚན་ལ་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ། ཕྱོགས་ཆོས་དང་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ཐ་དད་པར་དབྱེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་
གསུམ་སྟེ། མཚན་ྱིད་ཐ་དད་པ་དང་། འབྲེལ་པ་ཐ་དད་པ་དང་། བསལ་བྱ་ཐ་དད་པ་བྱ་སྟེ། རང་དང་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་དང་། 
ཆོས་ཅན་དང་རེན་དང་བརེན་པས་འབྲེལ་པ་དང་། བསྒྲུབ་བྱ་དང་མེད་ན་མྱི་འབྱུང་པས་འབྲེལ་པ་དང་། མ་གྲུབ་པ་བསལ་བྱ་
ཡྱིན་པ་དང་། མ་ངེས་པ་འགལ་བ་བསལ་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་གངས་ཡྱིན་ནོ་ཞེའོ། །འདྱི་ལ་མཚན་ྱི ད་དང་འབྲེལ་པ་ནྱི། རྒྱུ་
མཚན་དུ་མྱི་འཐད་དོ། །འདྱི་ལྟར་ཆོས་དང་འབྲེལ་པ་དང་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་གྱིས། ཐ་དད་པར་མ་གྲུབ་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་
ཅན་དང་ཐ་དད་པར་མ་གྲུབ་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་གྱི་རང་བཞྱིན་ྱིད་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དང་པོ་ནྱི་གལ་ཏེ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་
ཅེས་བྱ་བ་དུ་བའྱི་རྱིགས་ལ་ལྟོས་པའྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་རྒྱུ་མཚན་དུ་འདོད་ན་དེའྱི་ཚེ་དེ་གང་ཡྱིན། དུ་བ་ལ་ལ་ཡོད་པའོ་
ཞེས་བརོད་ན། དེ་ྱིད་ཆོས་ཅན་དང་འབྲེལ་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། དེས་ན་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་གང་ཡང་རུང་བ་ནྱི་ཚུལ་ཐ་དད་པར་
གཞག་པའྱི་རྒྱུར་མྱི་འཐད་པས་ན་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཁྱད་པར་ཅན་ཡྱིན་ལ་དེའང་འབྲེལ་པའྱི་ཁྱད་པར་ྱིད་ཡྱིན་པས་དབྱེ་
བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ྱིད་ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་མེད་དེ། གྱིས་པ་ལ་ལ་ཡོད་པ་དང་དུ་བའྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་དེ་ཁོ་ན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་
ཀྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་ནོ། །ངོ་བོ་དེ་ྱིད་ཡུལ་དུ་བྱས་ཏེ་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ལས་ཐ་དད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡོད་ཅེས་དྲྱིས་པ་ན་ངོ་བོ་ྱིད་
རྒྱུ་མཚན་དུ་བརོད་པ་ནྱི་བརྒལ་བའྱི་རྒྱུ་ྱིད་ལན་གྱི་རྒྱུར་སར་བས་མྱི་འཐད་དོ། །དཔེར་ན་སྒྲ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་རག་ཅེས་བརོད་པ་
ན་སྒྲ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཕྱོགས་ཆོས་རང་གྱི་ངོ་བོས་ཚུལ་གཞན་ལས་ཐ་དད་ན་རྒྱུ་མཚན་
ཡོངས་སུ་རོག་པ་དོན་མེད་ལ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་མཚན་དུ་མྱི་རུང་ངོ་། །གསུམ་པ་ནྱི་འདྱི་སྙ མ་དུ་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་
གནས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་སེམས་དཔའ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི། འོན་ཀང་ཐ་དད་པ་གནས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་སེམས་དཔའ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཡང་
རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཙམ་གྱི། དུ་བའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆོས་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། གཅྱིག་རོགས་པས་གྱིས་པ་
རོགས་པ་སྱིད་པས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཚང་མང་གྱི་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་རེས་འགོ་ཡང་ཕྱོགས་ཆོས་
ལྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། ཟེར་ཡང་ན། དེས་ན་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་གང་ཡང་རུང་བ་ཡང་ཐ་དད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་མྱི་འཐད་པ་ཅྱི་
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ཡོད་དེ་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ལས་ཐ་དད་པར་གྲུབ་པ་ལ་ནྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཁྱད་པར་མེད་པར་རྒྱུ་མཚན་དུ་འཐད་པས་
སོ། །དེས་ན་དུ་བའྱི་རྱིགས་ལ་ལྟོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བརོད་པར་མྱི་འདོད་པས་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པར་གྲུབ་བོ་ཞེ་
ན། དེ་ལྟ་ན་འོ་ན་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་པས་མཚན་ྱིད་ཅན་ལ་མཚན་ྱིད་མྱི་སྱིད་པའྱི་སོན་དུ་འགྱུར་རོ། །འདྱི་ལྟར་རང་
གྱི་མཚན་ྱིད་ཅེས་བྱ་བ་ནྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ལ་བརོད་པར ་འདོད་པ་ཡྱིན་ན། ལ་ལ་ཡོད་པ་ནྱི་དུ་བ་དང་དུ་བ་མ་ཡྱིན་པ་རྩྭ་
དང་ཤྱིང་ལ་སོགས་པ་དང་ཐུན་མོང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་མཚོན་བྱ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པ་དང་། ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་མེད་
པ་དང་། མཚན་ྱིད་མྱི་སྱིད་པ་གསུམ་གྱིས་ལན་གདབ་བོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་བསྒྲུབ་བྱ་དང་འབྲེལ་པ་དང་། སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་དག་
ཀང་། རྒྱུ་མཚན་ཅན་དང་ཁྱད་པར་མེད་པ་དང་། ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་མེད་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་ྱིད་འཁྲུལ་པ་གསུམ་གྱིས་
དགག་གོ །དང་པོ་ནྱི་དུ་བའྱི་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་བསྒྲུབ་བྱ་དང་འབྲེལ་པ་ྱིད་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པས་སྔ་མ་བཞྱིན་དུ་
འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ཙམ་རྒྱུ་མཚན་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱད་པར་ཅན་བརོད་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་དང་
འབྲེལ་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས་ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་མེད་དེ་སྔ་མ་བཞྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནྱི་འདྱིར་ངོ་བོའ་ིརྒྱུ་མཚན་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་
ཀང་ཐ་དད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ཙམ་གཞལ་བྱ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་དུ་འཐད་
པས་ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་རྒྱུ་མཚན་ཅན་དང་ཡང་ཁྱད་པར་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་ན། འོ་ན་
འཁྲུལ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ལ་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ཡོད་པས་ཞེས་བརོད་ཟྱིན་ཏོ། །ཡང་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ཐ་དད་པར་
དབྱེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་གསུམ་སྟེ། གཏན་ཚིགས་སོར་བའྱི་ཡུལ་མྱི ་འདྲ་བ་དང་། གང་ཟག་གྱི་བསམ་པ་མྱི་འདྲ་བ་དང་། 
ལྟོས་གཞྱི་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་འཐད་དེ། དང་པོ་སོར་བའྱི་ཡུལ་དང་། གང་ཟག་མྱི་འདྲ་བ་ནྱི་ཆོས་
མཐུན་པ་དང་། མྱི་མཐུན་པའྱི་སོར་བ་ཐ་དད་པའྱི་རྒྱུར་འཐད་ཀང་དངོས་པོའ་ིཆོས་གྱིས་སུ་དབྱེ་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། 
གཏན་ཚིགས་གཅྱིག་ལ་ཡང་གྱི་ག་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གང་ཟག་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་གྱི་ག་རོགས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །ལྟོས་གཞྱི་འགལ་བའྱི་ཡང་ཐ་དད་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ཏེ། མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་གྱིས་ཀྱི་ནང་ཐ་དད་
པ་ཡང་ཚུལ་རེ་རེ་དུ་མར་དབྱེ་བར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལྟོས་གཞྱི་གཅྱིག་ྱིད་ལ་དགག་པ་དང་སྒྲུ བ་པའྱི་ཆོས་ཤྱིན་ཏུ་འགལ་
བས་དེ་ྱིད་དབྱེ་བའྱི་རྒྱུར་ཆེར་འཐད་པ་ན། ལྟོས་གཞྱི་ཐ་དད་པའྱི་བྱེད་པ་མ་མཐོང་བས་ན། དེ་ནྱི་ཐ་དད་པའྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་རྒྱུར་
མྱི་བརག་གོ །བསལ་བྱ་ཐ་དད་པ་ནྱི་ལྡོག་འཚམས་ྱིད་ཡྱིན་ལ་དེ་ནྱི་ཁས་ལེན་ཏོ། །དེས་ན་དེ་ལྟར་འཆད་པ་ནྱི་བྱྱིས་པ་འཁྲུལ་
པའྱི་གནས་ཡྱིན་པས་དེ་དགག་པ་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་དབྱེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། དོན་དམ་པར་དངོས་པོ་ཐ་མྱི་
དད་བཞྱིན་དུ་ཆོས་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ནྱི་ལྡོག་འཚམས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ལྡོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཐ་དད་པར་
བརགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །དབྱེ་བ་གཞན་དགག་ནྱི་མཚན་ྱིད་གསུམ་ལས་ཉུང་ན་རྱིགས་མྱི ་མཐུན་པ་རྣམ་
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པར་གཅོད་པ་མཚོན་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རམ། དེ་ཙམ་གྱིས་ནུས་པས་ན་གཞན་ནྱི་མྱི་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་དུ་མྱི་
འཐད་པ་ཁོ་ནས་ཅྱི་སྟེ་མྱི་ནུས་ཞེ་ན། གང་ལས་གཞན་དུ་མྱི་འཐད། བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ལས་སམ་སྱི་ལས། དང་པོ་ནྱི་ནུས་པ་མ་
ཡྱིན་ཏེ་མྱིག་གྱིས་གཟུང་བྱ་ལ་དེ་ཡོད་ཀང་གཏན་ཚིགས་མ ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ནྱི་སྱི་ྱིད་དང་དངོས་སུ་
འབྲེལ་པ་ནྱི་ཚད་མས་ངེས་པར་མྱི་ནུས་པས་དེ་མེད་ན་མྱི་འཐད་པ་མྱི་འགྲུབ་སྟེ། ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་འབྲེལ་པ་
མ་གྲུབ་པའྱི་དོན་ཡང་དེ་ལས་གཞན་དུ་མྱི་འཐད་ན་ནྱི་བུམ་པ་ལས་སྣམ་བུ་གཞན་དུ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོན་ཏེ་
སྱི་དང་མེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ་ཚད་མས་ངེས་ན་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་ཟྱིན་པས་རགས་ཀྱིས་ཅྱི་བྱ། དེས་ན་ཉུང་ན་མྱི་ནུས་སོ། །གནོད་
པ་མེད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་དང་། བརོད་པར་འདོད་པའྱི་གངས་གཅྱིག་པ་ྱིད་ཀང་མྱི་དགོས་ཏེ་རྣམ་པར་གཅད་པར་བྱ་བ་མེད་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །རེས་སུ་འགོ་བ་ཚད་མས་ངེས་པ་ལ་ནྱི་དེའྱི་ཁྱབ་བྱེ ད་ལ་གནོད་པ་འཇུག་པའམ། དེ་དང་འགལ་བའྱི་ཚད་མ་གཞན་
འཇུག་པ་མྱི་སྱིད་དོ། །འོ་ན་རེས་སུ་འགོ་བ་ངེས་པ་ལ་ཡང་རྱིགས་མྱི་མཐུན་པ་ལས་མྱི་ལྡོག་པ་མྱི་སྱིད་པས་ན། རྣམ་པར་
གཅད་པར་བྱ་བ་མེད་པ་དེས་ན་ལྡོག་པ་མཚན་ྱིད་གཞན་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ་རེས་སུ་འགོ་བ་ཙམ་ལྡོག་པའྱི་ཁྱད་པར་
དང་བྲལ་བ་ནྱི་རྱིགས་མྱི་མཐུན་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་མྱི་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་རེས་སུ་འགོ་བ་ངེས་པ་ཅན་ལ་ནྱི་ལྡོག་པ་
ཡང་ངེས་པར་ཡོད་པས་གྱི་ག་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །སྒྲ་གཅྱིག་གྱིས་བརོད་ཀང་དོན་གྱིས་མྱི་མས་པས་མཚན་ྱིད་
གསུམ་དུ་གྲུབ་བོ། །འོ་ན་རེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པ་ངེས་པ་ཡོད་པ་ནྱི་གནོད་པ་མེད་པ ་དང་། ཟ་བོའ་ིགཏན་ཚིགས་མྱི་
འཇུག་པ་ཡང་དངོས་པོ་ལ་ཆོས་ཐ་དད་པ་ཁོ་ནར་ཡོད་པས་སྒྲ་གཞན་གྱིས་མ་བརོད་ཀང་དོན་གྱི་རེས་སུ་འབྲངས་ན་མཚན་
ྱིད་བཞྱི་པ་དང་ལྔ་པ་གྲུབ་བོ་སྙམ་ན། ཡོད་ཀང་ེ་བར་མྱི་མཁོ་བས་མཚན་ྱིད་མ་ཡྱིན་ཏེ། གཞལ་བྱ་དང་རྫས་ྱིད་བཞྱིན་
ནོ། །ཅྱི་སྟེ་ཡོད་དོ་ཅོག་ནྱི་མཚན་ྱིད་མ་ཡྱིན་གྱི་མཚོན་བྱའྱི་ཐ་སྙད་ལ་ེ་བར་མཁོ་བའོ། །འོ་ན་རེས་སུ་འགོ་བ་ངེས་པ་ན་ལྡོག་
པ་ཡོད་ཀང་མཁོ་བ་མེད་པས་མཚན་ྱིད་མ་ཡྱིན་ཏེ་གནོད་པ་མེད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་བཞྱིན་ནོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། ལྡོག་པ་མེད་ན་
རེས་སུ་འགོ་བ་འབའ་ཞྱིག་གྱིས་དེ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་འབྱེད་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ལྷ་སྱིན་གྱི ་བུ་ྱིད་ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་ཡོད་
ཀང་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ནྱི་ངེས་པ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། ངེས་པ་དང་ལྡན་པ་ནྱི་གཞན་ལ་མེད་པའྱི་
མཚན་ྱིད་ལྡོག་པའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་ཡྱིན་པས་རེས་སུ་འགོ་བ་འབའ་ཞྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་ལྡོག་པ་ནྱི་རེས་སུ་འགོ་བའྱི་
ཁྱད་པར་ྱིད་ཀྱིས་དེ་མ་ཡྱིན་པ་སེལ་བ་ལ་སོར་གྱི། གནོད་པ་མེད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ནྱི་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རང་གྱི་ངོ་བོས་རང་
དབང་དུའམ། ཁྱད་པར་དུའང་ེ་བར་མྱི་མཁོ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་ཤེས་པ་ྱིད་མཚན་ྱིད་གཞན་ཇྱི་ལྟར་མ་ཡྱིན་ཞེ་ན། མ་
ཡྱིན་ཏེ་རྣམ་པར་གཅད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དངོས་པོའ་ིཆོས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ལྟར ་ཆོས་གང་ཞྱིག་རང་ངེས་པའྱི་
བོས་ངེས་པ་ན་དེ་མ་ཡྱིན་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་དེ་ནྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ན། ཤེས་པ་ྱིད་དུ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་རང་ངེས་པའྱི་བོ་
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ངེས་པ་ན་རྣམ་པར་གཅོད་བྱེད་མ་ཡྱིན་ནོ། །དངོས་པོའ་ིཚུལ་གསུམ་ཡོད་པར་ངེས་ན་ཤེས་པ་ྱིད་དུ་མ་ངེས་ཀང་དེ་མ་ཡྱིན་
པ་ལས་ཐ་དད་པར་འབྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཤེས་པ་ྱིད་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་དངོས་པོ་ྱིད་ལ་སོགས་པ་ཡང་མཚན་
ྱིད་དུ་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ཤེས་པ་ྱིད་མ་རོགས་ན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཇྱི་ལྟར་དབྱེ་ཞེ་ན། ཤེས་པ་
ྱིད་ཡོད་པ་སྟེ། དངོས་པོའ་ིཆོས་ངེས་པས་སོ། །འོ་ན་དེ་ཡང་མཚན་ྱིད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དངོས་པོ་ལ་ཡོད་དོ་ཅོག་མཚན་
ྱིད་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་བརོད་ཟྱིན་ཏོ། །དེས་ན་ནོག་དང་ལོག་ཤལ་ྱིད་བ་ལང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ཡང་དེའྱི་ཤེས་པ་ཐ་སྙད་
དུ་བྱེད་པས་འཕེན་པ་བཞྱིན་དུ་འདྱིར་ཡང་བལྟའོ། །རྣམ་པ་གཅྱིག་དུ་ན་དངོས་པོའ་ིཆོས་མ་ཡྱིན་གྱི། བོའ་ིཆོས་ཡྱིན་པས་
རགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཤེས་པར་བྱེད་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་བ་ྱིད་ཀང་ཤེས་པ་མ་སེས་པར་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། 
འཐད་ན་ཡང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལ་སོགས་པ་ངེས་བྱེད་ཀྱིས་ཡུལ་དུ་མ་བྱས་པ་ཡང་ཤེས་པ་ྱིད་ཡྱིན་པས་ན་རྣམ་པར་གཅོད་པ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མཚན་ྱིད་རྣམ་གཅོད་ལ་ལྟོས་ཕྱྱིར། །རྣམ་གཅོད་མྱིན་པ་མཚན་ྱིད་མྱིན། །ལྡོག་པ་རྣམ་ཅད་མེད་ མྱིན་
ཏེ། །རེས་འགོའ་ིཁྱད་པར་ྱིད་ཡྱིན་པས། །དག་པའྱི་རེས་འགོ་ལྡོག་པ་དག །མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ན་དེ་ཡྱི་བུ། །སྔོ་བསངས་
སོགས་ལ་གཏན་ཚིགས་སུ། །ཐལ་ཕྱྱིར་ཁྱད་པར་ཅན་ྱིད་ཡྱིན། །དེས་ན་ཁྱད་པར་ཁྱད་པར་ཅན། །གྱི་ག་མཚོན་བྱེད་
མཚན་ྱིད་ཡྱིན། །དེ་རོད་སྒྲ་དག་གཅྱིག་ན་ཡང་། །དོན་ཆོས་ཕན་ཚུན་འདྲེ་བ ་མེད། །དེ་ལྟར་གནོད་མེད་སོགས་མྱིན་
ཏེ། །རྣམ་གཅོད་བྱེད་པ་མྱིན་ཕྱྱིར་རོ། །ངེས་པ་རྣམ་གཅོད་ཡོད་མྱིན་ཏེ། །དངོས་ཆོས་རྣམ་གཞག་ྱིད་ལས་དེའྱི། །ཚད་མ་
དོན་གྱིས་འཕེན་པའྱི་ཕྱྱིར། །ཡང་ན་ཤེས་པའྱི་ཆོས་ཡྱིན་པས། །དངོས་ཆོས་རགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་མྱིན། །ཤེས་ལ་ལྟོས་ཕྱྱིར་
ཤེས་བྱ་ཡང་། །དོན་གྱི་ངོ་བོར་འགལ་ཕྱྱིར་རོ། །རབ་ཏུ་དབྱེ་བའོ། །མཚན་ྱིད་འགྲུབ་པའྱི་ལྟོས་གཞྱི་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། 
རེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་དང་། འཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་དང་། མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་སོ། །དང་པོ་རེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ནྱི་རྣམ་
པ་གྱིས་ཀྱིས་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། རེས་སུ་དཔག་པའྱི་སྒྲས་བརོད་པར་བྱ་བའྱི་རྣམ་གངས་སྱི ར་བསམ་པ་དང་། སྐབས་སུ་བབ་
པའྱི་ཁྱད་པར་ངེས་པར་བྱའོ། །དང་པོ་ནྱི་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་སྒྲའྱི་དོན་ནྱི་སྐབས་ཀྱི་དབྱེ་བས་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། བསྒྲུབ་བྱའྱི་
ཆོས་ཅན་དང་། བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དང་། གྱི་གའྱི་སྱིའོ། །དེའང་ཐ་མ་ནྱི་དངོས་ཡྱིན་ལ། གོང་མ་གྱིས་ནྱི་ེ་བར་བཏགས་པ་
ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་རྣམ་པ་གསུམ་ྱིད་ཡྱིན་པ་ནྱི་གགས་པས་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྒྲའྱི་དོན་ངེས་པ་ལ་ནྱི་གགས་པ་ཁོ་ན་ཚད་མ་
ཡྱིན་ནོ། །སྐབས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་གཏན་ལ་འབེབས་པ་དང་། བསྒྲུབ་བྱའྱི་མཚན་ྱིད་གཏན་ལ་
འབེབས་པའྱི་སྐབས་ཀྱིས་སོ། །འདྱི་ཡང་ཁྱད་པར་ཅྱི་འདྲ་བ་ལྟ་ཞེ་ན། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི ་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་མཚན་
ྱིད་གཏན་ལ་འབེབས་པ་དང་། དངོས་པོ་རོགས་པར་བྱེད་པ་དང་། མཚན་ྱིད་ཀྱིས་ཐ་སྙད་དུ་བྱེད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་མོ། །དེ་
ལ་སྱིར་གཏན་ཚིགས་དང་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བའྱི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་མྱི་ཤེས་པ་ལ་གང་ཞྱིག་ཆོས་འདྱི་རྣམས་དང་ལྡན་པ་
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ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་མཚན་ྱིད་དང་མཚོན་བྱའྱི ་འབྲེལ་པའྱི་ཐ་སྙད་ངེས་པ་ནྱི་མཚན་ྱིད་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཞེས་
བྱ་སྟེ། དངོས་པོའ་ིརྱིག་པ་ཙམ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །མཚན་ྱིད་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ནྱི་ཐམས་ཅད་དུ་ཐ་སྙད་ངེས་པ་ལ་
བྱའོ། །དངོས་པོ་རྱིག་པ་ཙམ་ནྱི་མཚན་ྱིད་དང་མཚོན་བྱའྱི་ཐ་སྙད་མྱི་ཤེས་པ་བ་ལང་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་ཡོད་དོ། །དེས་ན་
དངོས་པོ་རྱིག་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་མཚན་ྱིད་དང་མཚོན་བྱའྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་འབྲེལ་པ་མྱི་ཤེས་པ་ནྱི་ཚད་མའྱི་མཚན་ྱིད་ལ་སོགས་
པར་ཤེས་པར་ཐལ་བ་མེད་དོ། །གྱིས་པ་དངོས་པོ་རོགས་པར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་དུ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་ངེས་པ་ལ་
ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་ཙམ་ཚད་མས་ངེས་པས་སྟེ། དེའང་མཚན་ྱིད་དང་མཚོན་བྱ་འབྲེ ལ་བའྱི་ཐ་སྙད་མ་
རོགས་པར་རྱིག་གམ། རོགས་ནས་རྱིག་ཀང་ས་སྟེ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི། འོན་ཀང་དངོས་པོ་ཙམ་ངེས་པའྱི་རང་
བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཐ་སྙད་དུ་བྱེད་པ་ནྱི་སྱིར་མཚན་ྱིད་གཏན་ལ་ཕབ་ཀྱི་འོག་ཏུ་འདྱི་ཡང་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་མཚན་
ྱིད་ཅན་ཡྱིན་པས་ན་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་ཁྱད་པར་ལ་ཐ་སྙད་བྱེད་པའོ། །དེ་གསུམ་ལས་མཚན་ྱིད་གཏན་ལ་
འབེབས་པ་ཡང་། གལ་ཏེ་རང་ྱིད་གཏན་ཚིགས་དང་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བའྱི་དབྱེ་བ་སེམས་པ་ན་གཏན་ལ་འབེབས་
སམ་གཞན་དང་ལྷན་ཅྱིག་གཏན་ཚིགས་དང་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ལ་བརད་པ་ན་རང་གྱིས་གཞན་
ལའམ་གཞན་གྱིས་རང་ལ་གཏན་ལ་འབེབས་སམ། སོབ་དཔོན་གྱིས་སོབ་མ་ལ་འཆད་པའྱི་ཚེ་ཡྱིན་ཡང་ས་སྟེ། ཐམས་ཅད་དུ་
ཁྱད་པར་ཡོངས་སུ་མ་བཟུང་བས་ནྱི་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་སྒྲས་ཆོས་ཅན་བརོད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏེ། རང་ྱིད་ེ་བའྱི་ཁྱད་པར་
མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་ཆོས་ཅན་གྱི་སྒྲས་བརོད་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་མྱི་འདོད་པ་ལ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཁྱ བ་
པ་ངེས་པར་བྱེད་པ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ཡང་དེ་དག་གྱི་མཚན་ྱིད་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་འདོད་དོ། །དེ་ལ་གཏན་
ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཚུལ་གསུམ་དང་། དེའྱི་མཚོན་བྱའྱི་འབྲེལ་པ་ངེས་པར་བྱེད་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་གྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ལ། 
ཁྱབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཚུལ་དེ་ྱིད་མཚོན་བྱར་བྱས་ཏེ། དེའྱི་མཚན་ྱིད་དང་ལྷན་ཅྱིག་འབྲེལ་པ་ཤེས་པར་
བྱེད་པ་ནྱི་ཁྱབ་པ་ངེས་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་པས་ཐ་དད་དོ། །བསྒྲུབ་བྱ་ངེས་པར་བྱེད་པ་ཡང་དམ་བཅས་པའྱི་མཚན་ྱིད་བརོད་
པ་ན་དམ་བཅའ་བ་དང་། དེའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ངེས་པ་ལ་བྱའོ། །འདྱི་གྱི་ག་ལ་ཡང་རང་ྱིད་རོགས་སམ། གཞན་ལ་
སྒྲུབ་བམ། སོབ་མ་ལ་འཆད་ཀང་ས་སྟེ། ཐམས་ཅད་དུ་རེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་སྒྲས་བརོད་པར་བྱ་སྟེ། སྔ་མ་
བཞྱིན་ནོ། །དེ་ནྱི་རེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བའྱི་སྒྲས་བརོད་པར་བྱ་བའྱི་རྣམ་གངས་སྱིར་བསམ་པའོ། །སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་དོན་
གྱི་ཁྱད་པར་ངེས་པར་བྱ་བ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་ཚེ ་རེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བའྱི་སྒྲའྱི་དོན་
ཆོས་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །དེའང་ཅྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཅེ་ན། ཤེས་པར་འདོད་པའྱི་བྱེ་བྲག་དང་ལྡན་པའོ། །དེ་ལ་ཤེས་པར་འདོད་པ་ནྱི་
བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཡྱིན་ཏེ་འདོད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པས་སོ། །ཤེས་པར་འདོད་པར་བྱ་བ་དེ་ྱིད་ནྱི་གཞན་ཤེས་པར་འདོད་པ་མ་
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ཡྱིན་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པས་བྱེ་བྲག་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་ཤེས་ཟྱིན་པ་དང་བསལ་བ་ནྱི་ཤེས་པར་འདོད་པའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་
པས་ཤེས་པར་འདོད་པའྱི་བྱེ་བྲག་ྱིད་མ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཁྱད་པར་དེ་གྲུབ་ན་ཤེས་པར་འདོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ན། མ་གྲུབ་
ན་ཁྱད་པར་མ་གྲུབ་པས་དེའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཆོས་ཅན་མྱི་འགྲུབ་ལ། དེས་ན་ཕྱོགས་ཆོས་ྱིད་མ་གྲུབ ་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། 
འདྱིར་དངོས་པོ་ྱིད་ཁྱད་པར་ཡྱིན་ན་དེ་ལྟར་བདེན་པ་ཞྱིག་ན། འོན་ཀང་འདྱིར་ནྱི་བརགས་པ་ཁྱད་པར་ཡྱིན་ནོ། །བརགས་པ་
ནྱི་མ་ཤེས་པ་ྱིད་དུ་བོས་ཤེས་པར་བྱེད་དེ། དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་དངོས་པོ་ལ་བརེན་པའྱི་འགལ་བ་མྱི་བསམ་མོ། །དེས་ན་
སྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཚད་མས་མ་རོགས་པ་དེ་འདྱི་ལ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ་ཞེས་བརགས་པའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་
ཡང་དེ་ཁོ་ནར་རོགས་པས་ཁྱད་པར་དུ་མ་བཟུང་ཡང་སྒྲུབ་པ་དང་། གནོད་པ་མ་ཞུགས་པ་ཙམ་ཞྱིག་འདྱིས་ེ་བར་མཚོན་
པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་ཐེ་ཚོམ་དང་ལྡན་པའྱི་དོན་ནྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་ཡོད་པའམ་བཟོག་པར་ངེས་པ་ནྱི་
ཕྱོགས་མ་ཡྱིན་པས་སྒྲ་ནྱི་མན་བྱ་མ་ཡྱིན་ཏེ་ཞེའམ། ཚང་མང་ན་མེ་ཡོད་དེ་ཞེས་སྒྲུབ་པ་ན། མན་བྱ་དང་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་
ནྱི་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་སྒྲ་ྱིད་ཀང་མ་གྲུབ་སྟེ་ཆོས་མ་ཡྱིན་པས་སོ། །དེ་ལྟ་མོད་ཀྱི་ཕྱོགས་དང་ཤེས་པར་འདོད་
པའྱི་བྱེ་བྲག་དང་ལྡན་པའྱི་སྒྲ་ནྱི་རྣམ་གངས་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་རེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ནྱི་ཤེས་པར་འདོད་པའྱི་བྱེ་བྲག་
དང་ལྡན་པའྱི་ཆོས་ཅན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་གདགས་པའྱི་ཡུལ་བརོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ན། སོབ་དཔོན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་
མ་གཏོགས་པ་དག་འདོད་པའང་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་ཤེས་པར་འདོད་པ་སྟེ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་ཡུལ་དུ་བྱས་པའྱི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པ་ལ་
དེ་སྐད་བརོད་པར་ལྟའོ། །དེ་ལ་རེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བའྱི་སྒྲ་འཇུག་པ་ནྱི་བཏགས་ནས་སོ། །དེས་ན་རེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་
སྱི་ཡྱིན་པས་དེ་མ་གྲུབ་ན་དེའྱི་ཆོས་མ་གྲུབ་ལ། གྲུབ་ན་གྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་སོན་ཡང་བསལ་ཏོ། །བཏགས་
པ་ཡང་བཏགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་དང་། གདགས་པའྱི་ཡུལ་དང་། བཏགས་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་། བཏགས་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་རོད་
པ་སྤང་བ་བཞྱིས་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་སྒྲ་ཐམས་ཅད་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་ེ་བར་བཏགས་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། ཅྱི་སྟེ་ཆོས་ཅན་ལ་
བཏགས་པར་འདོད་ཀྱི་སྱི་ལ་དངོས་སུ་འདོད་ཅེ་ན། སྒྲ་བཏགས་པར་འདྲ་ཡང་དོན་བཏགས་པ་དང་མ་བཏགས་པ་ནྱི་དངོས་
དང་བཏགས་པའྱི་ཁྱད་པར་དུ་ཡོད་དོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་། བླུན་པོ་ལ་ནྱི་བ་ལང་ཞེས། །རེས་འབྲེལ་རྒྱུ་མཚན་འགའ་ལས་
འདོད། །དོན་ཙམ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་འགྱུར་གྱི། །སྒྲ་ནྱི་རང་གྱི་དོན་ལ་གནས། །ཞེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ེ་བར་གདགས་པའྱི་ཡུལ་
ནྱི་སྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དང་། སྱི་དང་། ཆོས་ཅན་དང་། དེ་རྣམས་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱི་ལས། གང་ཡང་མ་ཡྱིན་པ ་ནྱི་སྒྲའྱི་དོན་དུ་
མ་གགས་པས་དེ་ལ་མྱི་འཇུག་པ་ྱིད་ཀྱིས་སྤངས་སོ། །ལྷག་མ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་རེས་སུ་འགོ་
བ་ལས་ཐ་དད་པ་མེད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པས་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ལ་ཡོད་པར་འགྲུབ་པས་
ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཀང་དེར་འདུ་བར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ྱིད་ཀྱིས་ན་མ་འབྲེལ་པ་ཡང་རགས་སུ་ཐལ་ཏེ་ཚང་མང་གྱི་དུ་བ་རྒྱ་
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མཚོར་མེ་སྒྲུབ་པ་ན་ཚུལ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་པས་སོ། །སྱི་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ་དངོས་ཀྱི་དོན་ལ་གནོད་པ་འཆད་པས་
སོ། །དེས་ན་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་ཆོས་ཅན་ྱིད་ེ་བར་གདགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་སྒྲའྱི་བྱེད་པ་ཁོ་ན་ལས་ངེས་པར་ནུས་
སོ། །བཏགས་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ནྱི། དངོས་ཀྱི་དོན་ལ་གནོད་པ་ཡོད་པ་དང་། དེ་ལས་གཞན་ལ་འཇུག་པའྱི་འཐད་པ་ཡོད་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི་སྱིའྱི་ཆོས་གཏན་ཚིགས་ལ་གནོད་པ་ྱིད་དང་། གཞན་ཡང་དེའྱི་ཆོས་སུ་གྲུབ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་པ་དང་། མ་
གྲུབ་ན་གཏན་ཚིགས་དོན་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་གྱི་གནོད་པ་ཡང་ཡོད་པའོ ། །གྱིས་པ་ནྱི་ེ་བར་གདགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ཡོད་པ་དང་། དགོས་པ་ཡོད་པ་དང་། གོ་བར་བྱེད་པ་ཡོད་པའོ། །དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་འདྲ་བ་དང་འབྲེལ་བའོ། །འདྲ་བ་ནྱི་སན་བྱ་
རོག་རྐང་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །འབྲེལ་པ་ནྱི་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་འབྲེལ་པ་ནྱི་དཔེར་ན་རས་ཡུག་གྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་
ལ་རས་ཡུག་ཅེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའྱི་འབྲེལ་པ་ནྱི་དཔེར་ན་ྱི་མའྱི་འོད་ལ་ྱི་མ་ཞེས་བྱ་བ་འབྲས་བུ་ལ་རྒྱུ་ེ་
བར་འདོགས་པའམ། མོས་པའྱི་ནུས་པ་ལ་མོས་པ་ཞེས་རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུ་ེ་བར་འདོགས་པའོ། །འདྱིར་ནྱི་ཡན་ལག་དང་ཡན་
ལག་ཅན་གྱི་འབྲེལ་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དགོས་པའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དགག་པའོ། །གོ་བར་བྱེད་པ་ནྱི་བཏགས་
ནས་འཇྱིག་རེན་ན་དོན་དེ་ལ་མྱིང་དེ་རབ་ཏུ་གགས་པ་སྟེ། ཆོས་ཅན་ལ་ནྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲ་རབ་ཏུ་གགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན། 
ཤེས་པར་འདོད་པའྱི་བྱེ་བྲག་ཅན། །ཆོས་ཅན་ཕྱོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན། །གང་ཚེ་དེ་ཆོས་གཏན་ཚིགས་ན། །འདྱིར་ནྱི་ཇྱི་
ལྟར་ེར་བཏགས་ཡྱིན། །ཞེས་རྒྱན་མཛད་པས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ེ་བར་བཏགས་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་བརད་པ་སྤང་བ་ནྱི། གལ་
ཏེ་དཔེའྱི་ཆོས་ཅན་དང་། བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཅན་དང་། གྱི་ག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་ཅན་རྣམས་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཆོས་ཅན་གྱི་
སྒྲས་གོ་བར་ཐལ་བས་ཕྱོགས་སུ་འདོགས་ན། འོ་ན་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲའྱི་དོན་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཅན་དང་། ཆོས་ དང་། སྱི་དང་། དེ་
དག་དང་འདྲ་བ་དཔེའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲ་འཇུག་པས། ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
ཆོས་གཏན་ཚིགས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ལན་རོད་པ། རེ་ཤྱིག་དཔེའྱི་ཆོས་ཅན་ནྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲའྱི་དོན་དུ་མ་གགས་
པས་དེ་རོགས་པར་མྱི་ཐལ་བ་ཁོ་ནའོ། །བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཀང་ཕྱོགས་ཀྱིས་རོགས་པར་ཐལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་བརོད་ན་
ཚིག་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ལ་ཡོད་པ་ནྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པར་བརོད་པ་ྱིད་ལས་
གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་ཞེས་བརོད་པས་ཀང་དཔེའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་ཐལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། འཐུན་པའྱི་ཕྱོ གས་ལ་
ཡོད་པ་ཞེས་བྱ་བས་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ་གྲུབ་ཟྱིན་ཀང་བརྣན་པའྱི་ཕྱྱིར་སོས་པར་དོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། 
འཐུན་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་ཞེས་བྱ་བས་དེ་མེད་པ་ལ་མེད་པར་གྲུབ་ཀང་མེད་པ་ལ་མེད་པ་སོས་པ་ནྱི་བརྣན་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པར་
འདོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །འོ་ན་མཐུན་པ་ལ་ཡོད་པར་བརོད ་པས་གྲུབ་བཞྱིན་དུ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ལ་ཡོད་པར་བརོད་པ་ནྱི་བརྣན་
པའྱི་དོན་དུ་དོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ་བརྣན་པས་ངེས་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ན་བརོད་པ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བསྒྲུབ་
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བྱའྱི་ཆོས་ཁོ་ན་ལ་ངེས་པར་བྱ་བའྱི་དོན་དུ་བརྣན་པ་ཡྱིན་ན་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པར་བརོད་པའྱི་དོན་ལ་གནོད ་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཏེ། ཆོས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་དང་ཆོས་ཅན་ལ་ཡང་ཡོད་པ་ནྱི་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོན་ཏེ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་
གང་རུང་ཞྱིག་གྱིས་ལས་གཞན་ལ་མེད་པ་བརྣན་པས་ངེས་པར་བྱེད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་བརྣན་པ་ལ་དོན་མེད་དེ། དངོས་སུ་
མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་ཞེས་བྱ་བས་བརྣན་པའྱི་དོན་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མེད་པ་ལ་མེད་པ་བརོད་པ་ནྱི་དེ་ལྟ་མ་
ཡྱིན་ཏེ། འཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་ཞེས་བྱ་བས་གཞན་ལ་འཇུག་པ་བཀག་ཀང་མེད་པ་ཁོ་ན་ལྡོག་པའྱི་ཡུལ་དུ་མ་
བསྟན་ཏེ། གཞན་པ་དང་འགལ་བ་དག་ཀང་དེས་འཕངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་སྱིར་འཕངས་པ་ཁྱད་པར་ལ་ངེས་པར་བྱ་བའྱི་
དོན་དུ་བརྣན་པ་དོན་ཡོད་དོ། །འདྱི་ནྱི་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཚིག་གཞན་གྱིས་མ་གྲུབ་པ་བརྣན་པས་མྱི་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རམ། གོང་
མ་ལྟར་ཆོས་འབའ་ཞྱིག་ལ་ཡོད་པར་ཚིག་གཞན་གྱིས་མ་གྲུབ་ཀང་དེའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་ན་ཚིག་གྱི་བྱ་བ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དངོས་པོ་དཔོད་པའྱི་འཐད་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་སྒྲའྱི་བྱེད་པ་ཁོ་ནའྱི་རེས་སུ་འབྲངས་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ། ེ་བར་མ་བཏགས་ན་
གཞན་ལ་ཐལ་བ་དང་། བཏགས་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་ཡོན་ཏན་ཡོད་པར་བརོད་པ་ཡྱིན་གྱི། དངོས་པོའ་ིརེས་སུ་འབྲང་པ་ལ་བལྟོས་
ནས་ནྱི་བསྟན་ཆོས་ེ་བར་མཁོ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་སྱི་ྱིད་ནྱི་དངོས་སུ་རེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བའྱི་དོན་
ཡྱིན་པས་དེ་ལ་འཇུག་པ་ཅྱི་ལྟར་འགོག་ཅེ་ན། དེ་ལ་ཡང་སྒྲའྱི་དོན་མས་པའྱི་ཕྱྱིར་སྒྲའྱི་རེས་སུ་འབྲང་པ་དེ་ལྟར་རོགས་པ་མ་
ཡྱིན་ནོ། །ཅྱི་ལྟར་སྒྲའྱི་དོན་མས་ཞེ་ན། གཏན་ཚིགས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་དོན་གོ་བར་བྱེད་པ་ལ་རབ་ཏུ་གགས་
སོ། །གལ་ཏེ་སྱི་ལ་ཡོད་པ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ན་ནྱི། ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་དོན་མཚོན་པར་བྱེད་པ་གཏན་ཚིགས་
ཀྱི་དོན་ལ་གནོད་པས་མཚན་ྱིད་དང་། མཚོན་བྱ་བརོད་པའྱི་ཚིག་ཕན་ཚུན་འགལ་བར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་ཚིག་གྱི་
བྱེད་པའྱི་རེས་སུ་འབྲང་པ་དེ་ལྟར་རོགས་པར་ཐལ་བ་ཡང་མེད་པས་ེ་བར་བཏགས་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་རོད་པ་མཐའ་དག་མེད་
དོ། །དེས་ནྱི་རེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་བཤད་དོ། །འཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ནྱི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་སྱིས་དོན་མཐུན་པའོ། །དེ་
ལ་དོན་མཐུན་པ་ནྱི་འདྲ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེས་ན་འདྲ་བའྱི་དོན་གྱི་དངོས་པོ་ནྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲ་ནྱི་
འདྱིར་འདྲ་བའྱི་ཡུལ་རོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་འདྲ་བའྱི་དངོས་པོ་དང་། འདྲ་བའྱི་ཡུ ལ་དང་། གྱི་གའྱི་སྱི་གསུམ་གྱིས་གཏན་
ལ་དབབ་བོ། །དེ་ལ་འདྲ་བའྱི་དངོས་པོ་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་བརག་སྟེ། ཅྱི་ཆོས་ཅན་འབའ་ཞྱིག་གམ། འོན་ཏེ་ཆོས་འབའ་ཞྱིག་
གམ། དེ་སྟེ་གྱི་གའྱི་སྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། དང་པོ་ཆོས་ཅན་འབའ་ཞྱིག་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དུ་བས་མེ་སྒྲུབ་པ་ན་ཆུ་ཀླུང་ལ་སོགས་པ་
ཡང་དེར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་ཆོས་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་སུ་ཐལ་བས་ལྡོག་པ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་
མཚན་ྱིད་མྱི་སྱིད་པར་འགྱུར་རོ། །ཆོས་འབའ་ཞྱིག་ཀང་མ་ཡྱིན་ཏེ། རེས་སུ་འགོ་བ་མེད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་
ཆོས་ཅན་ལ་གཏན་ཚིགས་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་ཆོས་ཙམ་ལ་མེད་པ་ན་རེས་སུ་འགོ་བ་མེད་པར་ཐལ་ བ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཆོས་ཅན་
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འབའ་ཞྱིག་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་ན་ལྡོག་པ་མ་གྲུབ་པར་བརོད་པ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། རེས་འགའ་
ཆོས་ཅན་ལ་ཇྱི་ལྟ་བུ་དེ་ལྟ་བུའྱི་འབྲེལ་པ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ལ་ཡང་སྱིད་པས་དེ་སྐད་བརོད་དེ། དཔེར་ན་ལ་ལ་དུ་བ་བརེན་པ་
ལྟར་མེ་ལ་ཡང་བརེན་ལ་ཁྱད་པར་གྱི་འབྲེལ་པ་ལྷག་པ་དེ་དང་ཡྱིན་པས་ནྱི་བརེན་པ་ཙམ་ལ་མྱི་གནོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དེས་ན་དུ་
བ་ནྱི་ལའྱི་ཆོས་ཡྱིན་པ་ལྟར་མེའྱི་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་སྒྲའྱི་ཆོས་ཡྱིན་གྱི་མྱི་རག་པའྱི་མ་ཡྱིན་པས་ན་ཆོས་
འབའ་ཞྱིག་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཡྱིན་ན་རེས་སུ་འགོ་བ་མེད་པར་བརོད་པས་མྱི་འགལ་ལོ། །ཡང་ན་ཆོས ་ཅན་མྱི་མཐུན་པའྱི་
ཕྱོགས་སུ་འགྱུར་བ་ལས་ལྡོག་མ་གྲུབ་པར་ཡང་ཐལ་ཏེ། དེས་ན་མཚན་ྱིད་མྱི་སྱིད་པ་ྱིད་དོ། །འོ་ན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། སྱི་ཡྱིན་
ནོ། །འདྱི་སྒྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་འགའ་ཞྱིག་གྱི་སྱི་ནྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །སྱི་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་
ཆོས་ཀྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་པས་ན་དེ་ཁོ་ནར་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཆོས་ཅན་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཡྱིན་
ནོ། །ཆོས་སམ་ཆོས་ཅན་འབའ་ཞྱིག་པ་ནྱི་བཀག་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ནྱི་འདྲ་བའྱི་དངོས་པོའ།ོ །འདྲ་བ་ནྱི་ཡུལ་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་
པས་གང་དང་འདྲ་བར་བརོད་པར་བྱ། རང་ྱིད་འབའ་ཞྱིག་ནྱི་འདྲ་བ་མྱི་སྱིད་དོ་ཞེ་ན། ཁ་ཅྱིག་ན་རེ། འདྲ་བའྱི་ཡུ ལ་ངེས་པ་ནྱི་
མེད་དེ་འོན་ཀང་རང་ྱིད་ཕན་ཚུན་འདྲ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་མེ་ཡོད་པ་གཞན་གང་ཡང་རུང་བ་ནྱི་འདྲ་བའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ལ། དེ་
ྱིད་ཀང་གཞན་གྱི་འདྲ་བའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཀང་ཕན་ཚུན་འདྲ་བས་དེར་
ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལ་ཕན་ཚུན་འདྲ་བ་མེད་ན་ནྱི་དེ་བསྒྲུབ་བྱར་བྱས་ཀང་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་སུ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ་ན་
འགྱུར་བ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པའྱི་སྐབས་སུ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དང་ལྡན་པར་ཕན་ཚུན་འདྲ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། 
བསྒྲུབ་པར་མྱི་འདོད་པ་ལ་ཡང་ཕན་ཚུན་གྱི་འདྲ་བ་ནྱི་མས་པ་མེད་དོ། །གཞན་ཡང་ཕན་ཚུན་འདྲ་བ་མཐུན་པའྱི་ཕྱོ གས་ཡྱིན་
ན་གང་ཕན་ཚུན་འདྲ་བ་མེད་པ་དེ་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་གྱིས་མེད་པ་དང་དུ་མ་མེད་པར་
དགག་པ་ཙམ་བསྒྲུབ་པའམ་དངོས་པོ་རྣམ་པར་གཅད་པ་ཙམ་སྒྲུབ་པ་ན་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཕན་ཚུན་འདྲ་
བ་མེད་པས་སོ། །ཡོད་ན་ནྱི་དེ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཀྱི་སྱི་ལྡོག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཤྱིན་ཏུ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །འདྲ་
བ་ནྱི་དུ་མས་ཁྱབ་ལ་ཕན་ཚུན་རང་བཞྱིན་དུ་མ་བྱུང་ན་ཡང་དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ནྱི་དངོས་པོའ་ིརང་བཞྱིན་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ཁོ་ནར་ཕན་ཚུན་འདྲ་བ་མེད་ཀང་བོས་དེ་ལྟར་བརགས་པས་ེས་པ་མེད་དོ་སྙམ་ན། འོ་ན་བོ ས་
གྱིས་མེད་པར་ངེས་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ། གྱིས་སུ་བརགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་གྱིས་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་
བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་བརགས་པས་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་སུ་བྱེད་ན་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་མཐའ་དག་ཀང་དེར་
འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་སོབ་དཔོན་ྱིད་ཀྱིས། རེས་དཔག་བྱ་དང་དེ་མཚུངས ་ལ་ཞེས་རེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་དང་འདྲ་བས་
མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་སུ་བརོད་པ་དང་། ཡང་དེ་དང་མཚུངས་པ་ྱིད་ལ་ཞེས་ངེས་པར་བཟུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཆོས་ཅན་ལ་མེད་པར་
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འགྱུར་རོ་ཞེ་ན་ཞེས་རྒོལ་བ་བཀོད་ནས། ལན་དུ་མ་ཡྱིན་ཏེ་གཞན་དགག་པའྱི་དོན་གྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལ་ཡོད་པར་གྲུབ་པ་སྡུད་
པའྱི་ངེས་པར་བཟུང་བས་ནྱི་གཞན་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ཡྱིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་རྱིགས་
མཐུན་པ་ལ་ཡོད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དེའྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་དང་ཡང་འགལ་ལོ། །དེས་ན་ཕན་ཚུན་འདྲ་བས་
ནྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་མ་ཡྱིན་པར་ངེས་སོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ། འཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ནྱི་ཆོས་ཅན་དང་འདྲ་བའྱི་ཕྱྱིར་ ཡྱིན་
ནོ། །ཇྱི་ལྟར་ཆོས་ཅན་ལ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཡོད་པ་ལྟར་དེ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་ཅན་གཞན་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་
ཅན་ལས་ཐ་དད་པ་ཁོ་ན་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཡྱིན་པས་དངོས་པོ་རྣམ་པ་གསུམ་ནྱི་དོན་དམ་པར་ཐ་
དད་པར་གྲུབ་བོ་ཞེའོ། །དེ་ལྟ་ན་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་ཟྱིན་པར་ཐལ་བ་དང་། འགལ་བ་ཡང་
དག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་བའམ་ཐུན་མོང་གྱི་མ་ངེས་པ་འགའ་ཞྱིག་འགལ་བར་ཐལ་བ་དང་། ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་ལྡོག་
པར་ངེས་པས་ཡང་དག་པར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ངེས་པ་ན། ལ་ཡང་མེ་དང་ལྡན་པར་ངེས་པར་ཐལ་བའྱི་
ཕྱྱིར་ཏེ། འདྲ་བ་ནྱི་གྱིས་ལ་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་བྱས་པས་རག་པ་སྒྲུབ་པ་ན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན་
དང་འདྲ་བས་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་སུ་འགྱུར་ལ། ནམ་མཁའ་ནྱི་བཟོག་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཀྱིས་
དངོས་པོ་ལ་འདྲ་བ་མ་ཡྱིན་པས་དེ་ལྟར་མྱི་ཐལ་ལོ་སྙམ་ན། འོ་ན་གཞལ་བྱའྱི་ཕྱྱིར་སྒྲ་རག་གོ ་ཞེས་བྱ་བ་འགལ་བར་ཐལ་ཏེ། 
རག་པ་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་དང་སྒྲ་གྱིས་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཀྱིས་འདྲ་བ་མེད་པས་དེའང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་སུ་ཐལ་
བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ཤྱིང་ཐོག་འདྱི་དག་ནྱི་རོ་འདྱི་བྲོ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཤྱིང་ཕུང་གཅྱིག་ལས་སེས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཟོས་པ་དང་
འདྲའོ་ཞེས་བྱ་བ་ཆོས་ཅན་ལས་ཐ་དད་པའྱི ་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་པ་ལས་ལྡོག་པ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དཔེ་དང་ཕྱོགས་ལས་གཞན་ལ་
མེད་པར་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་བསྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་ཅན་དང་དོན་དམ་པར་འདྲ་བ་ཡང་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་
ན་གང་དང་འདྲ་བ་ཡྱིན་ཞེ་ན། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་སྱི་དང་ངོ་། །བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་མཚན་ྱིད་པ་དེ་ནྱི ་དངོས་པོའ་ིརང་བཞྱིན་
མ་ཡྱིན་ཏེ། ཚད་མས་མ་བསལ་བའྱི་མེ་མེད་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། བསལ་བ་དང་གྲུབ་པ་མེད་ན་དངོས་པོ་ལ་བསྒྲུབ་
བྱའྱི་ཆོས་པས་ནྱི་དམ་བཅའ་བ་ལྟར་སྣང་བར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ནྱི་འདོད་པས་གཞག་པའྱི་
ཕྱྱིར་དེ་དང་འདྲ་བ་ཡང་དངོས་པོའ་ིཆོས་མ་ཡྱིན་པས་ན་ཕྱོགས་དང་མཐུན་ཕྱོགས་གང་རུང་ལ་སོགས་པ་ནྱི་བརགས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་མེ་ཡོད་ཕན་ཚུན་འདྲ་བ་དང་། ལ་དང་གཞན་མེ་ཡོད་པར་འདྲ་བ་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པས་ཕྱོགས་དང་
མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པར་ཇྱི་ལྟར་བརོད་པར་ནུས། དེས་ན་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་མཚན་ྱིད་པ་ནྱི་
བརགས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ་དེ་དང་འདྲ་བ་ནྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཡྱིན་ཏེ་ཕྱོགས་དང་འདྲ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ཡྱིན་དང་དངོས་པོ་
ཐམས་ཅད་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་གནས་ཏེ། བརགས་པའྱི་དོན་ཕྱོགས་དེ་དང་འདྲ་བ་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་དང་། མྱི་འདྲ་བ་མྱི་
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མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་སོ། །གལ་ཏེ་སྱིའྱི་བདག་ྱིད་ཀྱི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་འདྲ་བ་མཐུན་ཕྱོགས་ཡྱིན་ན། ཆོས་ཅན་ཡང་མཐུན་
པའྱི་ཕྱོགས་སུ་འགྱུར་ཏེ། བརགས་པའྱི་ཕྱོགས་དང་འདྲ་བས་སོ། །དེས་ན་དེ་དང་མཚུངས་པ་ྱིད་ལ་ཞེས་ངེས་པར་
གཟུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཆོས་ཅན་ལ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན་ཞེས་བྱ་བའྱི་རོད་པ་དང་། མ་ཡྱིན་ཏེ་གཞན་དགག་པའྱི་དོན་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ལན་གྱི་ག་མ་འབྲེལ་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། མ་འབྲེལ་པར་མྱི་ཐལ་ཏེ། ཆོས་ཅན་
ལ་རེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བའྱི་དོན་མཚན་ྱིད་པ་ལ་བརོད་པ་ན། ཕ་རོལ་པོ་རེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་དང་མཐུན་པ་ཞེས་བྱ་བ་
ཆོས་ཅན་དང་མཐུན་པ་ལ་རོད་པར་རོགས་ནས་རྒོལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེའང་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པས་མྱི་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་
ཏེ། སྒྲའྱི་དོན་ནྱི་དེ་ལྟར་ཡང་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སོབ་དཔོན་གྱིས་ནྱི་སྒྲའྱི་དོན་དེ་ལྟར་འགྱུར་བ་ཡང་བདེན་མོད་ཀྱི་འོན་ཀང་
དེ་ལྟར་བརོད་པར་ནྱི་མྱི་འདོད་དོ། །དེ་ལྟ་མོད་ཀྱི་དེ་ལྟར་སྒྲའྱི་དོན་ཁས་བངས་ཀང་སོན་འདྱིར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ལན་བཏབ་པའྱི་ཕྱྱིར་མ་འབྲེལ་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ནྱི་མ་གྲུབ་པའྱི་ཆོས་
ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅན་ཡྱིན་ལ། དེའང་ཚད་མས་གྲུབ་ན་མ་གྲུབ་པ་ྱིད་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་བརགས་པའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་ཡྱིན་པས་
བརགས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ། དེ་དང་འདྲ་བའྱི་དངོས་པོ་ནྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཡྱིན་པས་ན་སོན་འགའ་ཡང་མེད་དོ། །དེ་ནྱི་འདྲ་
བའྱི་ཡུལ་བཤད་པའོ། །འདྲ་བར་བྱེད་པ། དེ་གྱིས་ཀྱི་སྱི་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་སྱིའོ། །དེས་ན་བསྒྲུབ་
པར་བྱ་བའྱི་ཆོས་ཅན་དང་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བཀག་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཆོས་ཅན་གྱིས་འདྲ་བ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་ཚེ་
ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་རེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡན་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། སྒྲ་གཅྱིག་ཕྱོགས་སུ་བྱས་པ་ན་སྒྲ་གཞན་ཆོས་ཅན་
གྱིས་འདྲ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ན་སྒྲ་གཅྱིག་པོ་དེ་ྱིད་ཀང་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་སུ་འགྱུར་ཏེ། བསྒྲུབ་བྱ་བ་བརགས་པའྱི་དོན་དང་
ཆོས་ཅན་གྱིས་འདྲ་བ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཀྱིས་འདྲ་བའྱི་ཕྱོགས་ལ་ནྱི་དེ་ལྟ ར་མྱི་ཐལ་ཏེ་བསྒྲུབ་བྱ་མ་གྲུབ་
པར་དོན་དམ་པར་འདྲ་བ་ཡོད་ཀང་འདྲ་བར་ངེས་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཡང་དག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀང་
རེས་སུ་འགོ་བ་མ་གྲུབ་པ་དང་། ལྡོག་པ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་ཏེ་སྒྲ་མཐའ་དག་ཕྱོགས་སུ་བྱས་པ་ན་སྒྲ་གཞན་ལ་བྱས་པ་མེད་པའྱི་
ཕྱྱིར་དང་། སྒྲ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་བྱས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཆོས་དང་གྱི་ག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་དང་ནྱི་འདྲ་ཟྱིན་
ཀང་ཕྱོགས་དང་འདྲ་བ་མ་ཡྱིན་པས་ན། ཕྱོགས་དང་འདྲ་བ་ྱིད་དུ་བརོད་པས་དེ་དག་རྣམ་པར་གཅད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཏན་
ཚིགས་ཀྱིས་འདྲ་བ་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཡྱིན་ན་ནྱི། རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བརོད་པའྱི་སྒྲ་དོན་དང་མྱི་ལྡན་པ ས་ཕྱོགས་ཆོས་འབའ་
ཞྱིག་མཚན་ྱིད་དུ་ཐལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གྱི་ག་མ་ཡྱིན་པས་འདྲ་བ་ལ་ཡང་འདྲ་བ་དང་མྱི་འདྲ་བ་གནས་པ་མེད་པར་ཐལ་ཏེ། གྱི་
ག་མ་ཡྱིན་པ་མཐའ་ཡས་པས་ན་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་འདྲ་བ་ྱིད་ཡང་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་མྱི་འདྲ་བར་ཡང་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཀང་དོན་དམ་པར་ནྱི་གྱི་གའྱི་སྱི་མ་ཡྱིན ་ཏེ། བརགས་པ་ལ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བརགས་པ་ཡང་མ་



114   རྔོག་ལྔོ་ཙཱ་བ་བྔོ་ལྡན་ཤེས་རབ། 

ཡྱིན་ཏེ། ཕྱྱི་རོལ་ལ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་བརགས་པ་དང་དངོས་པོའ་ིསྱི་དེ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེ་འདྲ་བའྱི་དཔོད་པ་དོར་ཏེ། 
མེ་མེད་པ་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཙམ་མོ། །དེས་ན་དོན་དམ་པ་དང་བརགས་པའྱི་མེ་ནྱི་སྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་མེད་པ་དགག་པའྱི་གཞན་
སེལ་བ་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་ཐུན་མོང་དུ་ཡོད་པ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་རྱི་བོང་གྱི་རྭ་དང་མེ་ཡོད་པར་བརགས་པ་ཡང་
མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་སུ་ཐལ་ཏེ། བརགས་པ་འྱི་ཕྱོགས་དང་འདྲ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ་དེ་དག་ལ་བརགས་པ་དང་འདྲ་
བར་ཐ་སྙད་ཀྱི་བོས་མ་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དོན་དམ་པར་མེ་ཡོད་པར་བརགས་པ་དང་དེ་དག་མྱི་མཐུན་པར་ངེས་པ་དང་། 
རོད་པ་འགོ་བ་ན་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་ཐ་སྙད་པའྱི་བོས་འདྲ་བ་ངེས་པ་ཁོ་ན་འདྲ་བ་ཡྱིན་པས་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་མེད་དོ། །འོ་
ན་དངོས་པོ་མེད་པ་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལ་ཐ་དད་པ་མེད་པས་འདྲ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ཁོ་ནར་དངོས་
པོ་དང་བརགས་པ་ལ་ཡང་འདྲ་བ་མེད་མོད་ཀྱི། ཐ་སྙད་པའྱི་བོ་མྱི་སླུ་བ་དང་ལྡན་པས་དེ་ལྟར་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་འདྲ་བ་ཡྱིན་
ནོ། །མེད་པ་ཕན་ཚུན་འདྲ་བར་ངེས་པ་ནྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་མྱི་སླུ་བ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། མེད་པ་ཐ་དད་པར་འགོག་པ་ཐ་སྙད་པའྱི་
བོ་གཞན་གྱིས་གནོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མེད་པ་ྱིད་དུ་བརགས་པ་དང་མེད་པ་ྱིད་མྱི་འདྲ་བར་ནྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་བོས་ངེས་པར་མྱི་
ནུས་ཏེ། འདྲ་བ་བཀག་པར་བརགས་པ་ྱིད་དང་ཡང་མྱི་འདྲ་བས་ན་ཐ་སྙད་ཆད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་མེད་པར་
དགག་པ་ཙམ་གྱི་ཆོས་ནྱི་ཕྱྱི་རོལ་དང་བརགས་པའྱི་སྱི་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ནྱི་གྱི་གའྱི་སྱི་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་
སོ། །མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཀང་དེ་ལས་བཟོག་པས་ཤེས་པར་སའོ། །མཚན་ྱིད་འགྲུབ་པའྱི་ལྟོས་གཞྱིའོ། །མཚན་ྱིད་ཀྱི་ངོ་
བོ་ལ་དང་པོ་རེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ལ་ཡོད་པའྱི་ངོ་བོ་ནྱི་ཆོས་ཅན་དེ་ལ་བརེན་པའོ། །གལ་ཏེ་རེན་དང་བརེན་པ་དངོས་པོ་ལ་
མ་གྲུབ་མ་ཡྱིན་ནམ། འདྱི་ལྟར་ཐ་མྱི་དད་པ་ལ་ནྱི་རེན་དང་བརེན་པ་མྱི ་འཐད་དེ། སྒྲ་དང་སྒྲ་ྱིད་བཞྱིན་ནོ། །ཐ་དད་པ་དུས་
གཅྱིག་པ་ལ་ནྱི་འབྲེལ་པ་མྱི་རུང་ལ། དུས་ཐ་དད་ན་ཡང་རེན་དང་བརེན་པ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་བདེན་ཏེ། ཡོད་མེད་དག་རེན་
མེད་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བས་རེན་དང་བརེན་པ་མཚན་ྱིད་པ་ནྱི་མྱི་འདོད་པ་ཁོ་ནའོ། །འོན་ཀང་འདྱིར་བཏགས་པ་བ་སྟེ། དེའྱི་
བདག་ྱིད་ཀང་དེ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཁྱད་པར་ཁོ་ན་ལ་རེན་དང་བརེན་པར་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་བཞྱིན་དུ་
ཆོས་ཅན་ཡང་ཁྱབ་བྱེད་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ། འབྲེལ་པའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ་རང་བཞྱིན་འབྲེལ་པ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གནས་སྐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དེའྱི་བདག་ྱིད་དང་དེ་ལས་བྱུང་བ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་དེ་ལས་མྱི་འཁྲུལ་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། 
གསེར་གྱི་གདུ་བུའྱི་ཁྱད་པར་འགར་བས་བྱས་ཀང་གསེར་གྱི་རང་བཞྱིན་འགར་བ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་པ་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་
ལྟར་ན་རང་བཞྱིན་དང་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཐ་དད་དམ་གཅྱིག དང་པོ་ལྟར་ན་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཅན་དང་
འབྲེལ་ཀང་རང་བཞྱིན་མ་འབྲེལ་པས་རང་བཞྱིན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་དང་མྱི་ལྡན་པར་ཐལ་ལོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན་གནས་སྐབས་
ཀྱི་ཁྱད་པར་ལྟར་རང་བཞྱིན་ཡང་ཆོས་ཅན་དང་འབྲེལ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དོན་དམ་པར་གཅྱིག་ཀང་ེ་བར་སོར་བའྱི་ཡུལ་
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ཐ་དད་པས་ན་གནས་སྐབས་འབྲེལ་གྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། རོགས་པ་དང་འདྲ་བ་ཐ་མྱི་དད་ཀང་རོག ས་པ་ནྱི་ཡུལ་གྱི་
འབྲས་བུ་མ་ཡྱིན་ལ་འདྲ་བ་ྱིད་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །དེས་ན་ེ་བར་སོར་བའྱི་ཡུལ་ཐ་དད་པས་གཅྱིག་འབྲེལ་ཀང་གྱིས་པ་མ་
ཡྱིན་ལ་ངོ་བོ་གཅྱིག་པས་ཕྱོགས་ཆོས་མེད་པའང་མ་ཡྱིན་ནོ། །ེ་བར་སོར་བའྱི་ཡུལ་ཐ་དད་པ་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཐྱིགས་པ་
ནས་ཇྱི་སྐད་བརོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །འོ་ན་འབྲེལ་པ་ཐམས་ཅད་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ལས་གཞན་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། དེས་ན་གནས་
སྐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དེ་ཡང་འབྲེལ་པར་མྱི་འགྲུབ་སྟེ། ཆོས་ཅན་དེ་དང་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ་
གནས་སྐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དེ་ནྱི་ཆོས་ཅན་མེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོན་ཀང་རང་བཞྱིན་དེ་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར ་
གྱི་རྒྱུ་དེ་མེད་ཀང་འབྱུང་བར་འདོད་པ་འབའ་ཞྱིག་གོ །དེས་ན། འགའ་ཞྱིག་ཚེ་ན་སེམས་རྒྱུན་གྱི། །ཕན་འདོགས་བྱེད་པའང་
ཡྱིན་ས་སྟེ། །དེ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་ལྡོག་པ་མྱིན། །བུམ་སོགས་ལ་ནྱི་མེ་སོགས་བཞྱིན། །ཞེས་རྒྱུ་ཙམ་ནྱི་ལྡོག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པར་
བཤད་དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་བྱས་པ་ྱིད་སྒྲའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་ནྱི་སྒྲའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པས་གནས་སྐབས་སྒྲའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་
ནོ། །བྱས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་མྱི་རག་པ་དང་འབྲེལ་པ་ལྟར་སྒྲ་དང་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ནྱི་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོའ།ོ །འཐུན་
ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པའྱི་ངོ་བོ་ནྱི་འཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་པ་ཙམ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། འགལ་བ་ཡང་རེས་སུ་འགོ་བ་དང་བཅས་
པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་རེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡན་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དང་པོ་ནྱི་དུ་བ་ཡོད་པ་
ལས་ཕྱོགས་ན་མེ་མེད་པར་བསྒྲུབ་པ་འགལ་བ་ཡྱིན་ཡང་རེས་སུ་འགོ་བ་དང་བཅས་པར་ཐལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དུ་བ་དེ་ྱིད་ལས་མྱི་
ལྡོག་པ་ན་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་དུ་བ་དེ་ྱིད་ནྱི་དེ་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རང་
ྱིད་རང་གྱི་ཆོས་སུ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། དུ་བའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་བའྱི་རྫས་ལ་མེད་དམ་ཅྱི། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་བྱས་པའམ་
མན་བྱ་ཡང་སྒྲ་ལ་ཡོད་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་དུ་བ་མེད་དང་ལྡན་པ་ྱིད་མ་ཡྱིན་ནམ། དེས་ན་ཇྱི་ལྟར་མེ་མེད་པ་སྒྲུབ་པ་
ན་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཡྱིན་ཞེ་ན། མེ་དང་ལྡན་པ་སྒྲུབ་པ་ན་མེ་དང་ལྡན་པའྱི་དོན་ཅྱི་ཡྱིན། མེས་རེན་པ་སྟེ་མེས་ཁྱབ་པའྱི་གཞྱི་
ྱིད་དོ་ཞེ་ན། དུ་བའྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་སུ་གྲུབ་བོ། །དེ་ལྟ་ན་མེ་མེད་པ་སྒྲུབ་པ་ན་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཁོ་ནའོ། །མེ་དང་འབྲེལ་
པ་ཙམ་ནྱི་མེ་དོན་དུ་གེར་བའྱི་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པས་རེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་ལ་འདྱི་ནྱི་མེ་དང་
ལྡན་པ་མེས་ནོན་པ་ཡྱིན་ཏེ། དུ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་སྒྲུབ་པ་ན་དུ་བ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཡྱིན་ཏེ། མེས་
ནོན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་དུ་བའྱི་སྟེང་དུ་མེ་དམྱིགས་པར་ཐལ་ལོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་མེ་མེས་སྒྲུབ་པ ་ན་དེ་མཐུན་
པའྱི་ཕྱོགས་སུ་ངེས་སོ། །དེས་ན་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་པ་ཙམ་ནྱི་རེས་སུ་འགོ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་
འབྲེལ་པ་ཙམ་རེས་སུ་འགོ་བ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་ཚེ་སྒྲ་ནྱི་མྱི་རགས་ཏེ་མན་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་
ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། མན་བྱ་ྱིད་ནྱི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་པས་དེ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པ་ཇྱི་
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ལྟར་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་ན་རེས་སུ་འགོ་བའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་མན་བྱ་ྱིད་
ཡང་དག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྱིན་ནམ། དངོས་པོ་ཆོས་ཅན་འདུན་པའྱི་ཕྱོགས་སུ་འདུ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་ག ཏན་ཚིགས་
རེས་སུ་འགོ་བ་བཅས་པར་འདོད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ་དངོས་པོ་ལ་ཡོད་ཀང་གཏན་ལ་དབབ་པར་མྱི་ནུས་པས་ན་
རོགས་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། རེས་སུ་འགོ་བ་དེ་འདྲ་བ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ངེས་པ་མེད་པར་ངེས་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོགས་པའྱི་ཡན་ལག་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་ཁོ་ནའོ། །རེས་སུ་འགོ་བའྱི་ཚུལ་གྱི་ངོ་བོའ།ོ །ལྡོག་པའྱི་
ཚུལ་ཡང་རྣམ་པ་ཇྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་པ་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་མཇུག་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་
ཆོས་དགག་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་དུ་བ་ྱིད་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཡྱིན་ཡང་ལྡོག་པ་གྲུབ་སྟེ་ཆོས་ཅན་ ལ་ཡོད་པ་དེ་
ཁོ་ན་ལྟར་དེ་ལ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་དུ་བའྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཡྱིན་ན་མེ་ཡང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་སུ་ཐལ་ཏེ། མེ་
ལ་མེ་གཞན་ཡོད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དང་དེའྱི་ཆོས་ཅན་གང་ཡང་རུང་
བའྱི་སྱི་ཡྱིན་ནོ། །ཡན་ལག་ཀང་སྱི་ལས་ཐ་དད་པ་མ་ཡྱིན་པས་མེ་ནྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཡྱིན་གྱི། དུ་བ་ནྱི་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏེ། 
དུ་བ་དང་དེའྱི་གཞྱི་དག་གྱི་སྱི་མཐུན་ཕྱོགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཚོགས་དོན་མཐུན་ཕྱོགས་ྱིད་ཡྱིན་ན། །དེའང་ཡན་ལག་
དེ་ལྟ་ྱིད། །ཚོགས་པའྱི་ཡན་ལག་མ་ཡྱིན་པས། །དུ་བ་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་གནས་ྱིད། །མེ་ནྱི་མེ་གཞན་མྱི་རེན ་ཡང་མེ་བརེན་
པས་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། རང་གྱི་རེན་ལ་ལྟོས་པའྱི་མེ་བརེན་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་སྙད་འབྲེལ་བའྱི་བརོད་པར་བྱ་བ་ཅན་གྱི་དོན་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། གཞྱི་འབའ་ཞྱིག་ནྱི་མེས་ཁྱབ་པ་དང་། མེ་བརེན་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མེ་ཡང་དེར་
འདུ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དུ་བ་ནྱི་དུ་བ་བརེན་པའྱི་ནང་དུ་འདུ་ཡང་མེ་བརེན་པའྱི་ནང་དུ་མྱི་འདུའོ། །དུ་བ་བརེན་པ་དང་མེ་བརེན་པ་ཡང་
དོན་ཐ་དད་པས་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་གཅྱིག་མྱི་འདུ་བས་ན་དུ་བ་ནྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་མེ་བརེན་པ་མ་ཡྱིན་པར་ངེས་
སོ། །ཚོགས་པའྱི་དོན་ཡང་མེའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ། ཁྱད་པར་ཡང་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འདུ་སྟེ ་ཁྱད་པར་ཅན་
ནྱི་འབྲེལ་བའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མེ་གཞན་མེད་ཀང་མེ་དེ་ྱིད། །མེ་ལྡན་བརོད་བྱས་ཁྱབ་པ་བཞྱིན། །མེ་གཞན་མེད་པའྱི་
དུ་བ་ཙམ། །མེ་ལྡན་བརོད་བྱས་ཁྱབ་བམ་ཅྱི། །དེས་ན་མེས་ནོན་པའྱི་མེ་ལྡན་ྱིད་སྒྲུབ་པ་ན་མེ་ནྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཡྱིན་ཏེ་
བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དང་ལྡན་པའྱི་སྒྲའྱི་ཡུལ་དུ་འདུ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དུ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ་དེར་མྱི་འདུ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ནྱི་མཚན་ྱིད་
ཀྱི་ངོ་བོའ།ོ །མཚན་ྱིད་བརོད་པའྱི་སྒྲའྱི་བྱེད་པ་ལ། དང་པོ་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། མ་གྲུབ་པ་རྣམ་པ་བཅུ་གྱིས་
བསལ་ཏེ། དེ་ལས་བཟོག་པའྱི་ཆོས་མཚན་ྱིད་དུ་བསྒྲུབ་པ་ནྱི ་རེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ྱིད་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པའྱི་
སྒྲའྱི་བྱེད་པ་མདོར་བསྟན་པའོ། །མ་གྲུབ་པ་བཅུ་གྱིས་གང་ཞེ་ན། གཞྱི་དང་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་པ་གྱིས་དང་། 
བདག་ྱིད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མ་འབྲེལ་པ་དང་། ཕྱོགས་གཅྱིག་མ་འབྲེལ་པ་གྱིས་ཏེ། བཞྱི་པོ་རྣམས་རེ་རེ་ལ་དངོས་པོ་ལ་མ་
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གྲུབ་པ་དང་། བོ་ལ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་གྲུབ་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་གསུམ་སར་བས་བཅུ་གྱིས་སོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་ན་རེས་སུ་དཔག་
པར་བྱ་བ་ལ་ཡོད་པ་ཞེས་བྱ་བས་ནྱི་དངོས་པོ་ལ་མ་གྲུབ་པ་གསུམ་བསལ་ཏོ། །ྱིད་ཀྱི་ཚིག་ཀྱིས་ནྱི་ཐ་མའོ། །ངེས་པའྱི་ཚིག་
གྱིས་བསལ་བ་ནུས་པ་བ་རྣམས་ནྱི། དངོས་པོའ་ིཆོས་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཁོ་ནས་རྣམ་པར་གཅད་པ་གྲུབ་སྟེ ། དེས་ན་འདྱི་ནྱི་
རགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མོད་ཀྱི་ཐ་སྙད་ས་ཆོས་སུ་བྱས་ཏེ། ངེས་པར་བརོད་པའྱི་ཚིག་གྱི་ནུས་པ་ཙམ་བརོད་
ན་ནྱི། ཡོད་པར་ངེས་པས་ནྱི་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་གྲུབ་པ་གསུམ་དང་། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་པོ་གསུམ་སྟེ། དྲུག་བསལ་ཏོ། །ྱིད་ལ་
ངེས་པས་ནྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་མ་གྲུབ་པ་གྱིས་བསལ་ཏོ། །དེ་ལས་བཟོག་སྟེ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པ་མཚན་ྱིད་
དུ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ཇྱི་ལྟ་བའྱི་བྱེད་པའོ། །འདྱི་ལ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་བྱས་པའྱི་ེས་པ་དང་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་བྱས་པའྱི་ཡོན་ཏན་
དཔད་པ་ནྱི། ཕྱོགས་ྱིད་ལ་ཡོད་པ་ཞེས་བརོད་ན་ེས་པ་གྱིས་ཏེ། གཞན་དང་འབྲེལ་པ་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་པ་ བཅད་པས་
གཞན་དང་འབྲེལ་པ་ཐུན་མོང་བ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པ་བཀག་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་བྱས་པ་དང་དུ་བ་ལ་
སོགས་པ་ནྱི་སྒྲ་མྱི་རག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་དང་འབྲེལ་པ་ཐུན་མོང་
བ་ཕྱོགས་གཅྱིག་ལ་ཡོད་པ་ནྱི་གཅོད་ཀང་ེས་པར་མྱི་གཞག་གོ །དེ་བཞྱིན་དུ་གཞན་དང་མ་འབྲེལ་པ་བསྒྲུབས་པས་ཐུན་
མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཕྱོགས་གཅྱིག་ལ་ཡོད་པ་ཕྱོགས་ཆོས་སུ་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཕྱོགས་མཐའ་དག་ལ་
ཡོད་པ་ནྱི་ཕྱོགས་ཆོས་ྱིད་ཡྱིན་པས་དེ་བསྒྲུབས་པ་ེས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གཏན་ཚིགས་ྱིད་དུ་བསྒྲུབས་པ་ན་ེས་པ་ཡྱིན་ནོ་
ཞེ་ན། དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པར་ནྱི་མྱི་ནུས་ཏེ། མཚན་ྱིད་གཞན་གྱི་སོན་ཡོད་པས་སོ། །ཡང་གཏན་ཚིགས་ྱིད་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་
ཞེས་བརོད་ན་ཡང་ེས་པ་གྱིས་ཏེ། ཆོས་གཞན་དང་ལྡན་པ་བཀག་པས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཡང་དག་པ་དང་འགལ་བ་དང་མ་
ངེས་པ་གསུམ་ཕྱོགས་ཆོས་ྱིད་བཀག་པར་འགྱུར་རོ། །ཆོས་གཞན་དང་མྱི་ལྡན་པ་བསྒྲུབས་པས་མྱི་སྱིད་པ་ཕྱོ གས་ཆོས་སུ་
བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ེས་པ་གྱིས་སོ། །འདྱིར་གཞན་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་གཅད་པ་དང་། གཞན་དང་མྱི་ལྡན་པ་
ཡོངས་སུ་སྒྲུབ་པ་དང་། རང་དང་མ་འབྲེལ་པ་རྣམ་པར་མྱི་གཅོད་པ་དང་། རང་དང་འབྲེལ་པར་མྱི་སྒྲུབ་པ་བཞྱི་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། 
གཞན་དང་ལྡན་པ་བཅས་པས་ཐུན་མོང་བ་ཕྱོགས་མཐའ་དག་ལ་ཡོད་པ་བཀག་པ་ྱིད་རང་དང་འབྲེལ་པ་མ་བསྒྲུབས་པ་ཡྱིན་
པས། གཞན་དུ་བྱ་བ་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གཞན་དང་མྱི་ལྡན་པ་ཡོངས་སུ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཕྱོགས་གཅྱིག་
ལ་ཡོད་པ་བསྒྲུབས་པས་ེས་པ་ཡྱིན་ལ་དེ་བསྒྲུབ་པ་ྱིད་རྣམ་པར་མ་བཅད་པ་ྱིད་ཡྱིན་པས་སོན་གཞན་དུ་བརག་པར་མྱི་
འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་གཞན་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་བཅད་པ་ྱིད་རང་དང་མ་འབྲེལ་པ་མཐའ་དག་ནྱི་ཆོས་
གཞན་དང་ལྷན་ཅྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་རང་དང་འབྲེལ་པ་དང་མ་འབྲེལ་པ་མཐའ་དག་གཅོད་པས་རང་དང་མ་
འབྲེལ་པ་མྱི་གཅོད་པ་ནྱི་འགལ་ལོ། །རང་དང་འབྲེལ་པ་མ་བསྒྲུབས་པ་ཡང་ཆོས་གཞན་དང་ལྡན་པ་བཅད་པ་ྱིད་ དུ་འདུ་སྟེ། 



118   རྔོག་ལྔོ་ཙཱ་བ་བྔོ་ལྡན་ཤེས་རབ། 

རང་དང་འབྲེལ་པ་ནྱི་ཆོས་གཞན་དང་ལྡན་པས་ཁྱབ་པ་དང་བཅས་པ་ལ་ཡང་མ་བསྒྲུབས་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་དེ་
ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་བརོད་ན་ེས་པ་གྱིས་ཏེ། གཞན་དང་འབྲེལ་པ་གཅོད་པ་དང་། མ་འབྲེལ་པ་བསྒྲུབ་པའོ། །དེ་ལ་ཁོ་ན་ཡོད་
པར་བརོད་པ་ལ་ཡང་ེས་པ་གྱིས་ཏེ། ཆོས་གཞན་དང་ལྡན་པ་གཅོད་པ་དང་། གཞན་དང་མྱི་ལྡན་པ་སྒྲུབ་པའོ། །འདོད་ན་མྱི་
འདོད་པར་ངེས་པར་བཟུང་བའྱི་སོན་བཞྱིའོ། །བཟོག་སྟེ་དེ་ལ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཞེས་འདོད་པའྱི་གནས་སུ་ངེས་པར་བཟུང་བ་ལ་
ཡོན་ཏན་གྱིས་ཏེ། རང་དང་མ་འབྲེལ་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་དང་། འབྲེལ་པ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་མ་འབྲེལ་པ་བཀག་པས་ནྱི་
ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཕྱོགས་གཅྱིག་ལ་ཡོད་པ་བཀག་པས་གཞན་དང་མྱི་ལྡན་པ་སྒྲུབ་པའྱི་སོན་དང་བྲལ་བ་དང་། ཡང་ཆོས་
གཞན་དང་ལྡན་པ་མཐའ་དག་མ་བཀག་པས་སྱིད་པའྱི་ཕྱོགས་ཆོས་མཐའ་དག་འགོག་པར་ཐལ་བའྱི་སོན་ཡང་མེད་དོ། །དེ་
ལྟར་ཆོས་གཞན་དང་མྱི་ལྡན་པ་སྒྲུབ་པ་དང་། ཆོས་གཞན་དང་ལྡན་པ་གཅོད་པའྱི་ེས་པ་གྱིས་ལས་ཐར ་རོ། །རང་དང་
འབྲེལ་པ་ཡོངས་སུ་སྒྲུབ་པས་ནྱི་ཐུན་མོང་བ་ཕྱོགས་མཐའ་དག་ལ་ཡོད་པ་བསྒྲུབས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཆོས་ཅན་གཞན་དང་ལྡན་པ་
བཅད་པར་མྱི་ཐལ་ལ། མྱི་སྱིད་པ་མཚན་ྱིད་དུ་གཟུང་བ་ཡང་མེད་པས་ན། ཆོས་ཅན་གཞན་དང་ལྡན་པ་གཅོད་པ་དང་། 
ཆོས་གཞན་དང་མྱི་ལྡན་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ེས་པ་གྱིས་ལས་གོལ་ལོ། །དེ་ལྟར་མྱི་འདོད་པར་བཟུང་བའྱི་ེས་པ་བཞྱི་དང་། འདོད་
པས་བཟུང་བའྱི་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཏེ་དྲུག་སྟེ། མཚན་ྱིད་གྱིས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་
སྣང་བ་བཅུ་གཅྱིག་རྣམ་པར་གཅད་པ་ནས། ཇྱི་ལྟར་འཐད་པའྱི་རེས་སུ་འགོ་བའྱི་ཆོས་གོ་བྱེད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་བསྟན་པ་ནྱི་སྒྲའྱི་
བྱེད་པའོ། །བཅུ་གཅྱིག་པ་ནྱི་འགལ་བ་གྱིས་དང་། ཐུན་མོང་གྱི་མ་ངེས་པ་བཞྱི་དང་། རེས་སུ་འགོ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་གྱིས་
དང་། ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་གྱིས་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་གྱི་ག་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའོ། །དེ་ལ་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་
ལ་ཡོད་པས་ནྱི་འགལ་བ་གྱིས་བསལ་ཏོ། །ྱིད་ལ་ཡོད་པས་ནྱི་ཐུན་མོང་གྱི་མ་ངེས་ པ་བཞྱི་བསལ་ཏོ། །མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་
ལ་ཡོད་པར་ངེས་པས་ནྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་དང་། རེས་སུ་འགོ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་གྱིས་ཏེ་གསུམ་བསལ་ཏོ། །ྱིད་ལ་ཡོད་
པར་ངེས་པས་ནྱི་ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་གྱིས་བསལ་ཏོ། །འདྱིར་ཡང་འཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་ྱིད་ཅེས་ངེས་པར་
བཟུང་ན་ེས་པ་གྱིས་ཏེ། མ་འབྲེལ་པ་རྣམ་པར་བཅད་པས་ཕྱོགས་གཅྱིག་ལ་མ་ཁྱབ་པ་དེ་ལ་ངེས་པར་ཡོད་པ་དག་ལ་རེས་
སུ་འགོ་བའྱི་རང་བཞྱིན་བཀག་པ་དང་། འབྲེལ་པ་བསྒྲུབས་པས་ཕྱོགས་མཐའ་དག་ལ་ཡོད་པ་དེ་དང་གཞན་ལ་ཐུན་མོང་དུ་
ཡོད་པ་ཐུན་མོང་གྱི་མ་ངེས་པ་གྱིས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའྱི་རང་བཞྱིན་བསྒྲུབས་པའོ། །གཞན་དང་ལྡན་པ་མྱི་གཅོད་པ་དང་། 
མྱི་ལྡན་པ་མྱི་སྒྲུབ་པ་ནྱི་ེས་པ་གཞན་དུ་མྱི་བྱ་སྟེ། གཞན་དང་ལྡན་པ་ཐུན་མོང་གྱི་མ་ངེས་པ་སྒྲུབ་པ་དེ་གྱིས་ལས་གཞན་ནྱི་
འདྱིས་ཀང་འགོག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་མ་ཁྱབ་པ་མཐའ་དག་གཅོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་གྱིས་མ་བཀག་པ་ནྱི་
བསྒྲུབས་པ་ཁོ་ན་ནས་གཞན་མ་ཡྱིན་ཏེ་བསྒྲུབས་པ་ལ་མ་བཀག་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་དང་མྱི་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བ་
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ཡང་གྱིས་ཏེ། རང་ལ་ཁྱབ་པ་དང་། མ་ཁྱབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་འདྱིས་ཀང་བསྒྲུབས་པས་མྱི་སྒྲུབ་པའྱི་སོན་མེད་ལ། གྱིས་པ་
ནྱི་བཀག་པས་ེས་པར་གཞག་པར་འདུས་ཏེ། བཀག་པས་ནྱི་མ་བསྒྲུབས་པ་ལ་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ྱིད་མཐུན་པའྱི་
ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་ཞེས་བརོད་ན་ེས་པ་གྱིས་ཏེ། ཆོས་གཞན་དང་ལྡན་པ་འགོག་པས་གཏན་ཚིགས་གསུམ་ལ་རེས་སུ་འགོ་
བའྱི་ཆོས་བཀག་པ་དང་། ཆོས་གཞན་དང་མྱི་ལྡན་པ་བསྒྲུབས་པས་མྱི་སྱིད་པ་རགས་ཀྱི་ཆོས་སུ་བསྒྲུབས་པའོ། །འདོད་པའྱི་
གནས་སུ་ངེས་པས་བཟུང་བ་ལ་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཏེ། གཞན་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་དང་། མྱི་ལྡན་པ་རེས་སུ ་འགོ་བའྱི་
རང་བཞྱིན་དུ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་ཐུན་མོང་གྱི་མ་ངེས་པ་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་ཁྱབ་པ་གྱིས་འགོག་པ་ལས་ཡོན་ཏན་དུ་
བལྟ་སྟེ། མ་ཁྱབ་པ་གྱིས་ནྱི་མྱི་འདོད་པར་ངེས་པར་བཟུང་བས་ཀང་འགོག་པའྱི་ཕྱྱིར་འདོད་པར་བཟུང་བའྱི་ཡོན་ཏན་མ་ཡན་
ནོ། །དེས་ན་རང་དང་འབྲེལ་པ་བསྒྲུབས་པས་སོན་མེད་པ་ཡང་འདྱི་ཁོ་ནར་འདུས་པས་ལོགས་སུ་མྱི་རྱིའོ། །ཆོས་གཞན་དང་
ལྡན་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པའྱི་ེས་པ་ལས་ཐར་བ་ཡང་གཞན་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཁོ་ནར་འདུ་སྟེ། གཞན་
དང་ལྡན་པའྱི་རང་བཞྱིན་རྣམ་པར་གཅོད་ཀྱི་ཆོས་གཞན་དང་ལྡན་པ་ནྱི་མྱི་གཅོད་པས་སོ། །མྱི་ལྡན་པ་བསྒྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་
ཡོན་ཏན་གྱིས་པར་ཡང་། རང་དང་མ་འབྲེལ་གཅོད་པའྱི་ེས་པ་དང་། ཆོས་གཞན་དང་མྱི་ལྡན་པ་བསྒྲུབ་པའྱི་ེས་པ་ལས་
ཐར་བ་གྱི་ག་འདུའོ། །ཡང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་ྱིད་དུ་ངེས་པ་ཞེས་བྱ་བས་ཀང་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པ་བཅུ་གཅྱིག་
གཅོད་དོ། །དེ་ལ་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་མེད་པའྱི་ཚིག་གྱིས་ནྱི་འགལ་བ་དང་ཐུན་མོང་གྱི་མ ་ངེས་པ་མྱི་མཐུན་པ་ལ་ཁྱབ་པ་
གསུམ་བསལ་ཏོ། །མེད་པ་ྱིད་ཀྱི་ཚིག་གྱིས་ནྱི་འགལ་བ་དང་ཐུན་མོང་གྱི་མ་ངེས་པ་མྱི་མཐུན་པ་ལ་མ་ཁྱབ་པ་གསུམ་
བསལ་ཏོ། །མེད་པར་ངེས་པས་ནྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་མཐའ་དག་ལས་ལྡོག་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའོ། །མེད་པ་ྱིད་དུ་ངེས་པས་
ནྱི་ལྷག་མ་གསུམ་མོ། །འདྱིར་ཡང་མྱི་མཐུན་པ་ཁོ་ན་ལ་མེད་པ་ཞེས་བརོད་ན་ེས་པ་གྱིས་ཏེ། གཞན་ལས་ལྡོག་པར་རྣམ་
པར་གཅོད་པས་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་མ་ཁྱབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་རྣམས་གོ་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་དང་ལྡན་པར་བཀག་པར་འགྱུར་བ་
དང་། གཞན་ལས་མྱི་ལྡོག་པར་བསྒྲུབས་པས་ཐུན་མོང་གྱི་མ་ངེས་པ་གསུམ་པ་གོ་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་དང་ལྡན་པར་བསྒྲུབས་
པའོ། །འདྱིར་རང་ལས་མྱི་ལྡོག་པ་མྱི་གཅོད་པ་དང་། ལྡོག་པ་མྱི་སྒྲུབ་པ་ནྱི་འདྱི་ཁོ་ནར་འདུ་སྟེ། སྔ་མ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱི་ཁོ་ན་མྱི་
མཐུན་པ་ལ་མེད་པ་ཞེས་བརོད་ན་ཡང་ེས་པ་གྱིས་ཏེ། ལྡོག་པའྱི་ཆོས་གཞན་གཅོད་པ་དང་། ལྡོག་པའྱི་ཆོས་གཞན་མེད་པ་
བསྒྲུབ་པས་གཏན་ཚིགས་མཐའ་དག་ལ་གོ་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་བཀག་པ་དང་། མྱི་སྱིད་པ་ དེའྱི་ཆོས་སུ་བསྒྲུབས་པའོ། །འདོད་པའྱི་
གནས་སུ་ངེས་པར་གཟུང་བ་ལ་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཏེ། རང་ལས་མྱི་ལྡོག་པ་རྣམ་པར་བཅད་པས་ཐུན་མོང་བ་གསུམ་པ་བཀག་
པ་དང་། རང་ལས་ལྡོག་པ་བསྒྲུབས་པས་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་མ་ཁྱབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་གོ་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་དང་ལྡན་པ་
བསྒྲུབས་པའོ། །རོགས་པར་བྱེད་པའྱི་ཤེས་པ་ནྱི ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་རོགས་པ་དང་། རེས་སུ་འགོ་བ་རོགས་པ་དང་། ལྡོག་པ་
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རོགས་པས་ཤེས་པ་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། མངོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པའོ། །མངོན་སུམ་གྱིས་ཕྱོགས་ཆོས་
རོགས་པ་ཡང་གསུམ་སྟེ། རང་རྱིག་པའྱི་མངོན་སུམ་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་རོགས་པ་དཔེར་ན་རག་པ་ནྱི་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྱིམ་
དང་ཅྱིག་ཅར་དོན་བྱེད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། རྱིམ་ནྱི་དུས་གཞན་དུ་རང་བཞྱིན་དུ་མར་གྱུར་པ་ཡྱིན་པ་དང་། 
ཅྱིག་ཅར་ཡང་དུས་གཅྱིག་ཁོ་ནར་རང་བཞྱིན་དེ་འདྲ་བར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ལ། རག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་རང་
བཞྱིན་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་རོད་དོ། །དེས་ན་རག་ཏུ་གཅྱིག་གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྱུར་པའྱི་རྣམ་པ་ལ་ནྱི། རྱིམ་དང་ཅྱིག་ཅར་གྱི་
རྣམ་པར་འགལ་བར་རག་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་ཤེས་པ་རང་རྱིག་པས་ངེས་པའྱི་ཤུགས་ཀྱིས། དེའྱི་དོན་རྱིམ་དང་ཅྱིག་ཅར་
གྱིས་དབེན་པར་ངེས་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་གཞན་རྱིག་པའྱི་མངོན་སུམ་ྱིད་ཀྱིས་ངེས་པར་ཡང་ཡོད་དེ། རྒྱུའྱི་རང་
བཞྱིན་གྱི་ཁྱད་པར་རེས་སུ་དཔོག་པའམ། སྣང་བའྱི་ཆ་ལ་རྒྱུའྱི་ངོ་བོ་རེས་སུ་དཔོག་པའྱི་འབྲས་བུའྱི་རགས་ལྟ་བུའོ། །རང་
བཞྱིན་གྱི་ཁྱད་པར་རེས་སུ་དཔོག་པ་ནྱི་དཔེར་ན་འདྱི་མེའམ་འོན་ཏེ་པ་ལ་ཤའྱི་མེ་ཏོག་གྱི་ཚོགས་ཡྱིན་ཞེས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ན། 
དུ་བ་མཐོང་བ་ལས་མཐོང་བའྱི་དངོས་པོ་དེ་མེད་པར་ངེས་པ་བཞྱིན་ནོ། །སྣང་བའྱི་ཆ་ལ ་རྒྱུའྱི་ངོ་བོ་རེས་སུ་དཔོག་པ་ཡང་
དཔེར་ན། སྣང་བའྱི་ཕྱོགས་རྱིའྱི་ཚུ་རོལ་གྱི་ཆ་ལ་སོགས་པར་མེ་མ་མཐོང་བ་ན་དུ་བ་སྣང་བ་ལས་ཡོད་པར་ངེས་པ་ལྟ་
བུའོ། །དེ་ལས་གཞྱི་མཐོང་བ་ཡང་མེ་མ་མཐོང་བ་ནྱི་ཐག་རྱིང་བ་དང་ཆ་ཕྲ་བ་ལ་སོགས་པས་མྱི་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་
ངོ་བོ་མཐོང་བ་ལ་རང་གཞན་གྱི་ཁྱད་པར་རེས་སུ་དཔོག་པའྱི་འབྲས་བུའྱི་རགས་སྱིད་ན། འོ་ན་རྒྱུའྱི་རགས་ཇྱི་ལྟར་མྱི་སྱིད། 
འདྱི་ལྟར་རྒྱུ་ཙམ་ནྱི་འཁྲུལ་པ་དང་། ཐ་མར་གྱུར་པ་ཡང་འབྲས་བུ་མ་མཐོང་བར་མྱི་རགས་པ་དང་། འབྲས་བུ་མཐོང་ན་བསྒྲུབ་
བྱ་མེད་པས་རྒྱུའྱི་རགས་མྱི་འཐད་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱུའྱི་ངོ་བོ་མཐོང་ཡང་རྒྱུའྱི་རང་བཞྱིན་ཁྱད་ པར་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་དེའྱི་ཚེ་
མཐོང་བའྱི་དོན་དེ་ྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁྱད་པར་རྒྱུ་མཐོང་བ་ལས་རེས་སུ་དཔོག་པར་ཇྱི་ལྟར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་འདྱི་དུ་
བ་ཡྱིན་ཏེ་མེའྱི་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེའམ། དེའྱི་རྒྱུ་མེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ་དེ་ལྟ་བུ་
ནྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། རང་གྱི་ངོ་བོ་རགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་ཐ་དད་པའྱི་རྒྱུ་རགས་སུ་ཅྱི་འགལ་སྙམ་ན། 
ཕྱོགས་ཆོས་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འབྲས་བུ་ནྱི་རྒྱུའྱི་ཆོས་སུ་འཐད་དེ། དེ་ལ་བརེན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྒྱུ་ནྱི་འབྲས་བུའྱི་ཆོས་མ་
ཡྱིན་ཏེ་རེན་གྱི་དོན་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་ཏུ་གཞན་རྱིག་གྱི་མངོན་སུམ་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་སུ་ངེས་ཏེ། 
དཔེར་ན་ལའྱི་ཕ་རོལ་གྱི་ཆ་ཆོས་ཅན་དུ་བྱས་ཏེ་མཐོང་བའྱི་དུ་བ་ལས་མེ་རེས་སུ་དཔོག་པ་བཞྱིན་ནོ། །དེའྱི་ཚེ་ནྱི་ཚུ་རོལ་གྱི་
ཆ་ཆོས་ཅན་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཤེས་པར་འདོད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བསལ་བ་དང་གྲུབ་པ་ནྱི་ཐེ་ཚོམ་གྱི་ཡུ ལ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཆོས་
ཅན་མངོན་སུམ་དུ་མ་མཐོང་ཡང་། མཐོང་བའྱི་དུ་བ་སེ་བཞྱིན་པར་སྣང་བ་དང་། མཐོང་བའྱི་ཆ་ཡང་སེ་བའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པར་
མཐོང་བས། མ་མཐོང་བ་སེ་བའྱི་ཡུལ་ཤུགས་ལས་ངེས་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ཡང་མེ་ཡོད་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཁོ་ནར་འདུ་བས་ན་
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ཆོས་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་ཚེ་ཡུལ་ངེས་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་མ་བཟུང་བས་སྣང་བའྱི་ཕྱོགས་ཀྱིས་ེ་བར་མཚོན་པའྱི་ཡུལ་སྱིར་ཆོས་
ཅན་ཡྱིན་ཡང་། གཏན་ཚིགས་ནྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་ན་ཡོད་པར་གྲུབ་པས་མ་གྲུབ་པའྱི་ེས་པ་མེད་དོ། །གང་གྱི་ཚེ་ཆོས་ཅན་
མཐའ་དག་བསྒྲུབ་བྱས་ཁྱབ་པར་སྒྲུབ་པ་དེའྱི་ཚེ་ཕྱོགས་གཅྱིག་ལ་མ་གྲུབ་པ་སོན་དུ་བརོད་དོ། །ཡང་སྣང་བ་དང་མྱི་སྣ ང་བ་
གྱི་གར་ཐུན་མོང་དུ་ཤེས་འདོད་གཅྱིག་གྱིས་བཟུང་བ་དེའྱི་ཚེ་ནྱི་སྣང་བ་དང་མྱི་སྣང་བ་གྱིས་ཀ་ཆོས་ཅན་དུ་འཐད་ལ། 
ཕྱོགས་ཆོས་ངེས་པ་ཡང་། ཡང་ན་མངོན་སུམ་ྱིད་ཀྱིས། ཡང་ན་དེའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཤེས་འདོད་གཅྱིག་གྱིས་
ཡུལ་དུ་བྱས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན་གཅྱིག་ཡྱིན་ལ། ཐ་དད་པས་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་ ནྱི་ཐ་དད་པ་ཁོ་ནའོ། །དེས་ན་སོབ་དཔོན་ཆོས་
མཆོག་ཕ་རོལ་གྱི་ཆ་ཁོ་ན་ཐེ་ཚོམ་གྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ལ། སྣང་བའྱི་ཐེ་ཚོམ་གྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཆོས་ཅན་དུ་གཞག་སྟེ་ཚོགས་
པའྱི་དོན་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཞེས་རོགས་པ་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། ཤེས་འདོད་གཅྱིག་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཕ་རོལ་གྱི་ཆ་
འཇམ་པར་མ་གཏོགས་ལ་ཚུ་རོལ་གྱི་ཆ་དེ་ལྟར་རོགས་པའྱི་བུམ་པ་ལ་ཚུ་རོལ་གྱི་ཆ་ངེས་ཟྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །རེས་སུ་དཔག་
པས་ཕྱོགས་ཆོས་ངེས་པ་ཡང་སྒྲ་ལ་བྱས་པ་ྱིད་རེན་གྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་ཐ་དད་པ་ལས་ངེས་པ་བཞྱིན་ནོ། །སོབ་དཔོན་གྱིས་དེ་
ལྟར་བཤད་པ་འདྱི་ལ་ཡང་རྣམ་པར་དབྱེ་དགོས་ཏེ། བྱས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རེས ་སུ་དཔག་པས་ངེས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ། །འདྱི་ལྟར་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་བྱེད་པ་མ་མཐོང་ཡང་མངོན་སུམ་ཁོ་ནས་བྱས་པར་ངེས་ཏེ། དཔེར་ན་རྱི་མོ་ལ་སོགས་པ་བྱས་པའྱི་
གཟུགས་བཞྱིན་ནོ། །ཁ་ཅྱིག་ནྱི་བྱེད་བཞྱིན་པར་མཐོང་བས་ཏེ། དཔེར་ན་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་གྱི་ག་ལ་བསྟན་
བཅོས་ངན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་རྒྱུ་རེན་གྱིས་གསལ་བ་ཡྱིན་གྱི་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་པར་འཁྲུལ་པ་སྱིད་ལ། དེའྱི་འཁྲུལ་
པ་སེལ་བའྱི་རེས་སུ་དཔག་པས་བྱས་པ་སྒྲུབ་པ་ན། འདྱི་ནྱི་བྱས་པ་ཡྱིན་གྱི་གསལ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། རེན་ཐ་དད་པས་རང་
བཞྱིན་ཐ་དད་པར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་སྒྲུབ་བོ། །གསལ་བྱེད་ཐ་དད་པས་ནྱི། རང་བཞྱིན་ཐ་དད་པ་མ་ཡྱིན་ ཏེ། ྱི་མ་དང་
མར་མེས་བུམ་པ་ཆེན་པོ་དང་ཆུང་ངུ་དང་། དམར་པོ་དང་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །འོ་ན་རེན་ཀྱི་བྱེ་བྲག་
གྱིས་ཐ་དད་པ་ྱིད་མྱི་རག་པའྱི་རགས་སུ་ཇྱི་ལྟར་མྱི་སོར་ཏེ། གནོད་པ་ཅན་གྱི་ཚད་མས་ཁྱབ་པ་ནྱི་དེར་ཡང་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དེས་ན་བྱས་པ་དོན་མེད་པས་བར་དུ་ཅྱི་བྱ་ཞེ་ན། འདྱི་གྱིས་འདྲ་བས་གང་བངས་ཀང་མྱི་འགལ་བས་རེས་འགའ་བྱས་
པ་རགས་སུ་བྱེད་པ་ཅྱི་འགལ། དེ་ལ་ཕྱྱིར་རྒོལ་བ་རོངས་ན་དེའྱི་ཚེ་གཏན་ཚིགས་ལ་མ་གྲུབ་པར་རོད་སྱིད་པ་ཡང་ཡྱིན་པས། 
དེ་ལྟ་བུའྱི་སྐབས་སུ་བྱས་པ་བསྒྲུབ་དགོས་སོ། །དེ་མ་བསྒྲུབས་པར་རྒོལ་བ་གཏན་ཚིགས་གཞན་སྟོན་ན། ཚར་གཅད་པར་
འོས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དང་པོ་ནས་གཞན་གྱི་བོ་མ་རོགས་པས་བྱས་པ་འགོད་པ་ཡང་ཚར་གཅད་པར་བྱ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། མངོན་
པར་ཤེས་པ་མེད་པར་ནྱི་རྒོལ་བ་ཕམ་པར་འོས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་རོགས་པར་བྱེད་པ་འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་གྱིས་
རང་བཞྱིན་དང་འབྲས་བུའྱི་རེས་སུ་འགོ་བ་ནྱི། དེ་ཙམ་གྱི་ངོ་བོར་ སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་གནོད་པ་ཅན་གྱི་ཚད་མ་དང་། མངོན་སུམ་
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དང་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །མྱི་དམྱིགས་པ་ལ་ཡང་མེད་པའྱི་ཐ་སྙད་དེ་ཙམ་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་དུ་ལན་ཅྱིག་མཐོང་བ་ལ་
སོགས་པའོ། །ལྡོག་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་དང་འབྲས་བུའྱི་ནྱི་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱེད་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡུལ་ེ་བར་བསྟན་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏེ། 
ཡུལ་ེ་བར་མ་བསྟན་པར་ནྱི་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱེད་མེད་པར་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མྱི་དམྱིགས་པ་ལ་ཡང་སྣང་རུང་ཡོད་པ་ལ་
དམྱིགས་པས་ཁྱབ་པའོ་ཞེས་གསུང་ངོ་། །འདྱི་ལ་དཔད་དགོས་ཏེ། གལ་ཏེ་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་སྒྲ་ཐ་དད་པ་དེ་ལྟ་ནའང་ཚད་མ་
ཐ་དད་པ་མྱི་འཐད་དེ། དོན་གྱིས་ཕན་ཚུན་རོགས་པར་བཤད་པ་དང་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར ་རོ། །དངོས་སུ་རོགས་པ་ཁོ་ན་ཚད་མའྱི་
ཡུལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ་རེས་སུ་འགོ་བ་རོགས་ཀང་ལྡོག་པ་ངེས་པའྱི་ཚད་མ་གཞན་འཇུག་པ་ལ་ལྟོས་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡྱིན་
དུ་ཟྱིན་ཀང་གནོད་པ་ཅན་གྱིས་དངོས་སུ་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་གཏན་ཚིགས་མེད་པར་རོགས་པས་ལྡོག་པ་ངེས་པའྱི་ཚད་
མར་འཐད་ཀྱི། རེས་སུ་འགོ་བ་ངེས་པ་ཚད་མར་བཤད་པར་མྱི་རུང་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱེད་མྱི་
དམྱིགས་པ་དང་། གནོད་པ་ཅན་གྱི་ཚད་མ་གྱིས་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་གཏན་ཚིགས་འགོག་པ་དངོས་སུ་རོགས་པར་
འདྲ་ཡང་གཅྱིག་ནྱི་རེས་སུ་འགོ་བ་རོགས་པ་དང་། གཞན་ནྱི་ལྡོག་པ་རོགས་པར་བཤད་པ་ཡང་རང་དགའ་འབའ་ཤྱིག་གོ ། ཡང་
རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱེད་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡུལ་ེ་བར་བསྟན་པ་ཅན་ྱིད་ལྡོག་པ་རོགས་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་ན། མ་མཐོང་བའྱི་གཞྱི་གཞན་
ལ་གཏན་ཚིགས་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་དགོས་པ་མ་བཀག་པས་ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་མ་བཀག་པར་ཡང་འགྱུར་
བ་དང་། ཡུལ་མ་བསྟན་པས་དེ་འགོག་ན་དེའང་ལྡོག་པ་ངེས་པར་བྱེད་པར་ཐལ་བ ་དང་། མངོན་སུམ་གྱིས་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱེད་
མེད་པར་ངེས་པ་ན་གཏན་ཚིགས་མེད་པར་ཡང་ངེས་པས་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱེད་མེད་པ་ལྡོག་པ་རོགས་པའྱི་ཚད་མར་བཤད་པ་
འགལ་བ་སྟེ། ེས་པ་འདྱི་གསུམ་ཡང་སྤང་བར་བྱའོ། །གཞན་ཡང་འབྲེལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་རེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པ་གྱི་
གའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་ཏེ། ལྡོག་པ་མེད་པ་དང་རེས་སུ་འགོ་བ་མེད་པ་ནྱི་དེ་གྱིས་ཀྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ་དང་འབྲེལ་པར་མྱི་འཐད་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །དཔེར་ན་མེ་དང་དུ་བ་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ཙམ་གྱིས་འབྲེལ་པར་འཇོག་པ་བཞྱིན་ནོ། །དེས་ན་དང་པོ་རྒྱུ་འབྲས་དང་
དེའྱི་བདག་ྱིད་དུ་གྲུབ་ན་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱེད་མྱི་དམྱིགས་པ་འཇུག་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ྱིད་ལྡོག་པ་མེད་པར་མྱི་འགྲུབ་པས་ན་ཕན་
ཚུན་བརེན་པར་ཡང་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འདྱིའྱི་ལན་ནྱི་རེ་ཤྱིག་འབྲེལ་པ་དང་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ནྱི་གཅྱིག་པ་མ་ཡྱིན་པས་ེས་པ་
ཐ་མ་མེད་དོ། །ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། འབྲས་བུའྱི་ལྡོག་པ་འབྲེལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་དང་། མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རེས་འགོ་འབྲེལ་
བའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མེ་མེད་ན་དུ་བ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་ཁྱབ་པ་ནྱི་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ན། དེ་ནྱི་མེ་
དང་དུ་བའྱི་འབྲེལ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ལ་གཞན་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལྟར་མེ་མ་ཡྱིན་པ་དང་དུ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་དེའྱི་བདག་ྱིད་མ་
ཡྱིན་ཏེ་དུ་བ་ྱིད་ཀང་མེ་མ་ཡྱིན་པས་དུ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་ཡང་མེ་མ་ཡྱིན་པ་དུ་བ་མ་
ཡྱིན་པ་ལས་བྱུང་བ་ཁོ་ནའམ། དུ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ཁོ་ན་ལས་བྱུང་བའམ། མེ་མ་ཡྱིན་པ་ཁོ་ན་དུ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་པ་
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ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན། དང་པོ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཆུ་ཡང་མེ་མ་ཡྱིན་པས་དེ་ྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དུ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ཀང་འབྱུང་བར་
ཐལ་ན། རང་ྱིད་ནྱི་རང་ལས་སེ་བ་མེད་དོ། །དེ་ཁོ་ན་ལས་བྱུང་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། དུ་བའྱི་འབྲས་བུ་མཐའ་དག་ཀང་དུ་བ་
ལས་མ་བྱུང་བར་ཐལ་ཏེ། མེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ཁོ་ན་དུ་བ་ཡྱིན་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། མེ་བུད་ཤྱིང་ལ་སོགས་
པ་དུ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་མྱི་སེ་བར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏེ་མེ་དང་མྱི་ལྡན་པ་དུ་བ་དང་མྱི་ལྡན ་པ་དང་འབྲེལ་ན། དེ་ལས་བྱུང་བར་ནྱི་
མྱི་འཐད་དེ། ཆུ་ཀླུང་ལ་སོགས་པ་རང་ལས་སེ་བར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་བདག་ྱིད་ཀང་མ་ཡྱིན་ཏེ། མེ་དང་དུ་བ་རག་ཏུ་
ཡུལ་གཅྱིག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ན། དུ་བའྱི་ཡུལ་ན་མེ་མེད་ཀང་དུ་བ་ནྱི་ཡོད་དེ་ནམ་མཁའ་ལ་དུ་བ་འབའ་ཞྱིག་བརེན་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །མེ་མྱི་རེན་པ་ནྱི་དུ་བ་དང་པོ་སེ་བའྱི་གཞྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་འདྲ་བའྱི་བདག་ྱིད་དེ་ཡོད་ཀང་
མེ་དུད་ཀྱི་འབྲེལ་པ་རོགས་པ་ལ་ཅྱི་ཞྱིག་ཕན་ཏེ། བུམ་པ་རྱི་བོང་གྱི་རྭ་དང་མྱི་ལྡན་པ་མོ་གཤམ་གྱི་བུ་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་བདག་
ྱིད་ཡྱིན་ཡང་། དེ་ལས་བཟོག་པས་འབྲེལ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་བཟོག ་པ་བརོད་པའམ་རོགས་པ་དོན་མེད་དོ། །འབྲེལ་
པ་བརོད་པ་དེ་ྱིད་ནྱི་རོགས་པའྱི་ཡན་ལག་མ་ཡྱིན་ཏེ། བཟོག་པའྱི་རོགས་པ་ཁྱབ་བྱེད་མྱི་དམྱིགས་པར་འགྱུར་གྱི་འབྲས་བུ་
ནྱི་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་མྱི་དམྱིགས་པ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་ཡོད་ཀང་འབྲེལ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ་རང་བཞྱིན་
དང་འབྲས་བུར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱེད་མེད་པ་ནྱི་དེ་གྱིས་སུ་འདུ་བར་འདོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཐ་སྙད་བསྒྲུབ་བྱར་
གཞག་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏེ་རང་བཞྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་ནྱི་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་
གར་ཡང་སོ་སོར་དེའྱི་བདག་ྱིད་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ཡོད་པ་སྱིད་དོ། །དེ་ལས་གཅྱིག་རོགས་པས་གྱིས་པ་རོགས་པ་ཡང་སྱིད་
དོ། །འབྲས་བུ་ལ་ནྱི་རེས་སུ་འགོ་བ་ྱིད་འབྲེལ་པ་ཡྱིན་ལ་ལྡོག་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱེད་མྱི་དམྱིགས་པ་ལ་ནྱི་རེས་
སུ་འགོ་བ་འབྲེལ་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ལྡོག་པ་ཁོ་ན་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་རང་བཞྱིན་ལ་ནྱི་ཆོས་མཐུན་པ་དང་མྱི་མཐུན་
པའྱི་དཔེ་གྱི་ག་འབྲེལ་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་ཡུལ་དང་འབྲེལ་པ་རེས་སུ་དྲན་པའྱི་ཡུལ་དུ་ཡང་རུང་ངོ་། །འབྲས་བུ་ལ་ནྱི་
ཆོས་མཐུན་པ་ཁོ་ན་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་དཔེ་དང་རེས་སུ་དྲན་པའྱི་དཔེ་ཡྱིན་གྱི། མྱི་མཐུན་པའྱི་དཔེ་ནྱི་རེས་སུ་དྲན་པའྱི་
དཔེ་ཁོ་ནར་ཟད་དོ། །མྱི་དམྱིགས་པ་ལ་ཡང་བཟོག་སྟེ་མྱི་མཐུན་པའྱི ་དཔེ་ནྱི་གཏན་ལ་འབེབས་པ་དང་རེས་སུ་དྲན་པའྱི་
དཔེར་ཡང་འཐད་ཀྱི། མཐུན་པའྱི་དཔེ་ནྱི་རགས་སུ་རེས་སུ་དྲན་པའྱི་དཔེར་ཟད་དེ། གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་དཔེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་དང་པོ་འབྲེལ་པས་རེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པ་གྱི་གའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་ཡང་དེ་ནྱི་འབྲེལ་པ་ཅན་གྱི་ཆོས་
ཙམ་ཡྱིན་པས་ལྡོག་པའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ཏེ། ལྡོག་པའྱི་ཁྱབ་པའྱི་ལྡོག་པ་ྱིད་འདྱིར་ལྡོག་པར་འདོད་དོ། །འོན་ཀང་གཏན་
ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ལྡོག་པ་ནྱི་དེ་རོགས་ན་རོགས་པས། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དེ་རོགས་པའྱི་ཚད་མས་རོགས་
པར་བཤད་དེ། དངོས་སུ་ལྡོག་པ་དེ་གྱིས་རོགས་པ་གཅྱིག་གྱིས་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱི ར་རོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་དངོས་སུ་ན་ཚད་མ་
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གཅྱིག་ཀང་དངོས་སུ་རོགས་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཐ་དད་པར་བཤད་དོ། །གནོད་པ་ཅན་གྱི་ཚད་མས་ནྱི་འབྲེལ་པ་ྱིད་ངེས་པར་བྱེད་
ལ་དེ་ཡང་འབྲེལ་པ་ཅན་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པས་སྱིར་རོགས་སམ། ཡུལ་ངེས་པ་ལ་རོགས་ཀང་རེས་སུ་འགོ་བ་གཙོ་བོར་
རོགས་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱེད་མྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་འབྲེལ་པ་རོགས་པའྱི་འོག་ཏུ་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་
ལྡོག་པ་རོགས་པ་གཙོར་བྱེད་པས་ལྡོག་པ་ངེས་པའྱི་ཚད་མར་བཤད་དོ། །ལོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་རགས་སུ་ཐལ་བ་ཡང་མ་
ཡྱིན་ཏེ། ཡུལ་མ་བསྟན་པས་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ྱིད་ལྡོག་པ་རོགས་པར་བྱེད་པའྱི་ཚད་མ་ཡང་མ ་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་ངེས་
པ་མ་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མངོན་སུམ་ྱིད་ལྡོག་པ་ངེས་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་འདོད་པ་ཁོ་ནའོ། །འོན་ཀང་དེ་ཁོ་ནར་མ་ཟད་
དེ་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱེད་མེད་པ་ཡང་ཡྱིན་པར་བསྟན་པ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་ཟད་དོ། །ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱེད་མེད་པར་མངོན་
སུམ་གྱིས་རོགས་པ་འབྲས་བུ་དང་ཁྱབ་བྱ་མེད་པར་རོགས་པ་ཡང་མ་ངེས་ཏེ། རྒྱུ་མྱི་དམྱིགས་པ་དང་ཁྱབ་བྱེད་མྱི་དམྱིགས་
པའྱི་རེས་སུ་དཔག་པ་ཆད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་དཔེས་ནྱི་རག་ཏུ་འབྲེལ་པ་ཙམ་དྲན་པར་བྱེད་ལ། དེའང་གཏན་ལ་
འབེབས་པའྱི་ཡུལ་ལམ་གཞན་ཡང་སོར་སྱིད་དོ། །ཅྱི་ལྟར་ཡང་ས་སྟེ། རེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པ་དག་ནྱི ་འབྲེལ་བའྱི་དོན་མ་
ཡྱིན་པས་ཐམས་ཅད་འཐད་དོ། །དེ་ནྱི་ཚུལ་གསུམ་གྱི་དོན་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་སྟེ། གཞུང་གྱི་ཚོགས་རྣམས་ཀང་དོན་གྱི་རེས་
སུ་འབྲངས་པས་ཤེས་པར་སའོ། །འོན་ཀང་འདྱིར་རེས་དཔག་བྱ་དང་དེ་མཚུངས་ལ། ཡོད་དང་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་རེས་སུ་དཔག་
པར་བྱ་བ་བཏགས་པ་ལ་ཡོད་པ་དང་། རེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་མཚན་ྱིད་པ་དང་མཚུངས་པ་ལ་ཡོད་པའྱི་དོན་ཏེ། གྱི་ག་
ཡང་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་སྒྲས་བརོད་པར་བྱ་བར་རྱིགས་གཅྱིག་པས་རེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་དེ་དང་མཚུངས་པ་ལ་ཡོད་པ་
ཞེས་བྱ་བའྱི་ཚིག་མྱི་འགལ་ལོ། །དཔེར་ན། མང་དུ་ཐོས་པ་ཐོས་པ་འདོད། །གཙང་སྦྲ་ཅན་ནྱི་གཙང་ལ་དགའ། །དཀའ་སད་
རྣམས་ནྱི་དེས་མྱི་འཇྱིགས། །སེས་དགུ་གོམས་པའྱི་ལམ་དུ་འགོ། །ཞེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ། །མ་ཡྱིན་ཏེ་མྱི་ལྡན་པ་རྣམ་པར་
གཅོད་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ལན་ནྱི་མ་འབྲེལ་ཏེ། ཆོས་ཅན་ངེས་པ་གཅྱིག་དང་འབྲེལ་
བའྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་གཞན་ལ་ཡོད་པ་ཚད་མས་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་ལའྱི་དུ་བ་ ལ་འཇུག་པར་བརོད་པ་ན་ཚང་
མང་གྱི་དུ་བ་ལ་འཇུག་པར་ཐལ་ན་དེ་ལྟར་ནྱི་མ་མཐོང་ངོ་། །གཞན་ཡང་དུ་བའྱི་ཁྱད་པར་སེ་བ་ལྟར་ལ་དང་ཚང་མང་ཞེས་བྱ་
བའྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ྱིད་ཀང་སེ་བས་ཤར་དུ་འགོ་བར་བརོད་པ་ན་ལྷོར་འགོ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་
དུ་འཇུག་པ་འཆོལ་བར་ཐལ་ལོ། །དེས་ན་དེ་ནྱི་ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་གཞན་ལ་འཇུག་པ་ནྱི་དངོས་པོ་ལ་ཡང་མྱི་སྱིད་ལ་རོགས་
པའྱི་ཡུལ་དུ་ཡང་མྱི་སྱིད་དོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་མ་འབྲེལ་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ཀང་གཞན་ལ་སྱིད་པ་མ་ཡྱིན་
པས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཅྱི་ལྟར་ལྡོག་ཅེ་ན། འདྱིའྱི་བསམ་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། གལ་ཏེ་ལའྱི་དུ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་ གཏན་ཚིགས་
ཀྱི་ངོ་བོར་བརོད་ན་དོན་གྱིས་གཞན་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ཏེ་དུ་བ་ཙམ་རགས་
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ཀྱི་ངོ་བོར་འཛིན་ན་དེའྱི་ཚེ་ཁྱད་པར་གཞན་ལ་མེད་ཀང་སྱིའྱི་དོན་གཞན་དང་ཐུན་མོང་ཡྱིན་པས་མ་འབྲེལ་པ་རྣམ་པར་གཅོད་
པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་སྒྲ་ཙམ་གྱིས་དོན་གྱི་ེས་པ་སྤོང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི། འོན་ཀང་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་ྱིད་
ཀྱིས་སོ། །དེ་ལྟ་ཡྱིན་དང་སྒྲའྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་གྲུབ་པས་སོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་དོན་གྱི་ཁྱད་
པར་གྲུབ་ན་ཡང་སྒྲའྱི་ཁྱད་པར་ཤུགས་ཀྱིས་གྲུབ་པས། དེ་མ་སར་ཀང་རོད་འདོད་ལས། །དེའྱི་དོ ན་ྱིད་རོགས་པར་
འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་དོ། །ད་ནྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཡུལ་མཚན་གཞྱི་འཆད་དོ། །དེ་ལས་
མཚན་ྱིད་དེ་དང་ལྡན་པའྱི་ནས་འབྲས་བུའོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་གྱིས་ནྱི་མྱིང་གྱི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་གངས་ངེས་པ་འཆད་
དོ། །དཔེར་ན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་གངས་དེས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་ངོ་བོ་ངེས་པའོ། །འདྱིར་བུམ་པ་མེད་པར་བསྒྲུབ་
པར་བྱ་བ་ལ་མྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་ལ། དམྱིགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་གྱུར་པ་ནྱི་དེའྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཡང་སོབ་
དཔོན་ཆོས་མཆོག་ན་རེ། ཁྱད་པར་ནྱི་ེ་བར་བཏགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན་མེད་པ་དང་མྱི་དམྱིགས་པ་ཅྱི་ལྟར་
དམྱིགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་འགྱུར། དེ་ལ་གདགས་པའྱི་ཡུལ་ནྱི་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་དོན་བུམ་པ་དང་བྲལ་བར་སྣང་
བའྱི་ས་ཕྱོགས་སམ་དེ་འཛིན་པའྱི་ཤེས་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཡོད་ན་གདོན་མྱི་ཟ་བར་བུམ་པ་དང་འབྲེལ་པར་དམྱིགས་པར་བྱ་
བའམ། བྱེད་པའོ། །དེའང་གང་ལས་ཞེ་ན། དམྱིགས་པའྱི་རྒྱུ་ཚང་བའམ། ཚང་བ་ཅན་ཡྱིན་ པས་སོ། །དེ་ྱིད་ཇྱི་ལྟར་ངེས་ཞེ་
ན། ས་ཕྱོགས་འབའ་ཞྱིག་དམྱིགས་པ་ཡོད་པ་ལས་ཏེ། གལ་ཏེ་བུམ་པ་ཡོད་ན་ཤེས་པ་དེ་ཁོ་ནས་འཛིན་པ་དེས་ན་དེའྱི་རྒྱུ་ྱིད་
བུམ་པ་ཡོད་ན་དེར་སྣང་བའྱི་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་ཡྱིན་ངེས་པས་སོ་ཞེས་གསུང་ངོ་། །འདྱི་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ེ་བར་
བཏགས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྒྱུ་མཚན་ཁྱད་པར་ཅན་བསྟན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེས་ན་མྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་
ལས་ཁྱད་པར་དུ་གྲུབ་པས་སོ་ཞེ་ན། རྒྱུ་མཚན་དེ་ནྱི་མྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་ལ་ཡང་ཡོད་དེ། དེས་ན་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པ་མ་
ཡྱིན་ནོ། །དཔེར་ན་མེད་པ་དམྱིགས་པར་བྱ་བ་ྱིད་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཡོད་ན་དམྱིགས་པར་འགྱུར་བ་ལྟར། བསྐལ་པ་དམྱིགས་
པའྱི་ཕྱྱིར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་མ་བསྐལ་ན་དེར་འགྱུར་བ་ཁོ་ནའོ། །དེ་ཡང་ཤེས་པ་འཇུག་པ་ལས་རོགས་པས་ཤེས་པ་མ་
སེས་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གྲུབ་ཀང་། བལྟར་མྱི་རུང་བའྱི་ཡུལ་ལ་མྱི་དམྱིགས་པ་ཤེས་པ་ེ་བར་གནས་པ་ན་འཇུག་པ་ལས་
ཁྱད་པར་དུ་མྱི་བྱེད་དོ། །གལ་ཏེ་མ་བསྐལ་ན་འགྱུར་བས་མ་བསྐལ་པ་དགག་བྱར་འདོད་ཞེ་ན། འོ་ན་ཡོད་ན་འགྱུར་བས་ཡོད་
པ་ཚད་མའྱི་དགག་བྱ་ཡྱིན་ནམ། དེ་ལྟ་ན། ཕྱྱི་རོལ་རེན་མྱིན་སྒྲ་དོན་ལ། །བརེན་ནས་འདྱིར་ནྱི་སྒྲུབ་པ་དང་། །དགག་པ་ཐམས་
ཅད་འོད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་བྱ་བ་དང་འགལ་ཞྱིང་བརག་པ་ལ་ཕྱྱི་རོལ་ྱིད་དུ་ངེས་པར་བྱས་པ་དགག་བྱ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་རང་འདོད་
པ་ལ་ཡང་གནོད་དོ། །གལ་ཏེ་བསྐལ་པ་ནྱི་ཡོད་ན་དམྱིགས་པར་མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན། ཡོད་པ་མེད་པ་ལས་བཟོག་པ་དམྱིགས་
པའྱི་རྱིག་བྱར་ངེས་པ་ལྟར་མ་བསྐལ་པ་བསྐལ་པ་ལས་བཟོག་པ་ཡང་བཞྱིན་ནོ། །དེས་ན་མཚུངས་སོ། །གཞན་ཡང་བུམ་པ་
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མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱིར་ཡང་མེད་པ་ཅྱི་ལྟར་བུམ་ཡྱིན་ལ་བུམ་པ་ཇྱི་ལྟར་མེད་ཅེས་རོད་པ་ལ་ལན་ཅྱི ་ཡོད། མེད་པ་ལ་བུམ་
པར་འདོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་གང་ཡྱིན། ཡོད་ན་བུམ་པར་འགྱུར་བས་སོ་ཞེ་ན། ཅྱི་ཡོད་དོ་ཅོག་བུམ་པར་འགྱུར་རམ། 
བུམ་པ་ཡོད་པ། དང་པོ་ལྟར་ན་ས་ཕྱོགས་དང་དེ་ན་ཡོད་པའྱི་སྣམ་བུ་ཡང་བུམ་པར་འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན་ཡང་རྒྱུ་
མཚན་དང་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ལ་ཁྱད་པར་ཅྱི་ཡོད། དེས་ན་འདྱི ་ེ་བར་བཏགས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་དགག་པའྱི་ཡུལ་སྟོན་པ་
ཙམ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པ་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་འགྱུར་མོད། དེའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏེ། སྣང་བ་ཡྱིན་ལ་མ་དམྱིགས་
པ་ཡང་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བཀག་པའྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། འོན་ཀང་སྣང་རུང་གྱི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའྱི་དམྱིགས་པ་མེད་པའམ། 
སྣང་རུང་གྱི་དོན་དམྱིགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་མེད་དོ་ཞེས་དགག་བྱའྱི་ཁྱད་པར་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཁྱད་པར་དེ་ཅྱིས་
ངེས་ཞེས་ཟེར་ན། ཤེས་པ་གཅྱིག་ལ་འདྲེ་བའྱི་དོན་གཞན་སྣང་བས་སོ་ཞེས་རོད་དོ། །དགག་བྱ་ཡང་ཁྱད་པར་དང་བཅས་པར་
ཡོད་པ་ྱིད་དོ་ཞེས་ནྱི་མྱི་སས་ཏེ། སྒྲ་དོན་ལ། བརེན་ནས་འདྱིར་ནྱི། ཞེས་བཤད ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མ་དམྱིགས་པས་ནྱི་ཅྱི་ལྟ་བུ་
ཞྱིག་དམྱིགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ་དགག་པར་འདོད་ལ། དེ་ཡང་སྣང་དུ་རུང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་དགག་བྱའྱི་ཁྱད་པར་དུ་
བཀོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དགག་བྱ་ཡོད་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་བཟོག་པས་ཁྱབ་པ་ྱིད་དོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་
ཡོད་ན་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ནྱི་དེའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ལ་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོས་རང་གྱི་ལུགས་ཀྱི་
འབྲེལ་པའྱི་རང་བཞྱིན་གཞག་པ་དང་། གཞན་གྱི་ལུགས་དགོད་པ་དང་། དེ་སུན་དབྱུང་བ་དང་། རང་གྱི་ལུགས་ལ་མྱི་འཐད་པ་
སྤང་བ་བཞྱིའོ། །དང་པོ་ནྱི་འདྱི་སོ་སོར་ངེས་པའྱི་དངོས་པོའ་ིམཐར་ཐུག་པ་མ་ཡྱིན་པས་ཚད་མའྱི་ཡུལ་ནྱི ་མ་ཡྱིན་ནོ། །སྱིར་
མཚན་ྱིད་བརགས་ན་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་མྱི་རག་པའྱི་མཚན་ྱིད་སྤོང་བ་མ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་
ལ། མྱི་རག་པ་ནྱི་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡྱིན་པ་དང་མ་ཡྱིན་པ་འགལ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་ཆ་མེད་པ་གཅྱིག་ལ་འགལ་གྱི་
སྱིར་མཚན་ྱིད་དེ་ལྟ་ཡྱིན་པ་ནྱི་མྱི་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱི་ལུགས་ཀྱིས་དེའྱི་
བདག་ྱིད་ཡྱིན་པ་དང་མ་ཡྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་འབྲེལ་པ་འདྱི་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཁོ་ན་དོན་
དམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དེ་ལ་ཡང་དེ་གྱིས་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ་ཆ་མེད་པས་སོ། །བོས་བརགས་པ་ཡང་མྱི་འཐད་དེ ། 
འདོད་པས་དངོས་པོ་གནས་པ་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་འདྱི་ནྱི་འབྲེལ་པའྱི་རང་བཞྱིན་མ་
ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ལ་ཡོད་པ་ཚད་མས་ཡུལ་དུ་བྱས་པའྱི་དོན་ཕན་ཚུན་བདག་ྱིད་དུ་གྱུར་པ་ཁོ་ན་མྱི་འཁྲུལ་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་འབྲེལ་པ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་རོལ་བྱུང་དང་མྱི་རག་པ་གོ་བྱ་གོ་བྱེད་འཆོལ་བར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། མྱི་ཐལ་
ཏེ། མྱི་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་འབྲེལ་པ་ཚད་མའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ཡང་། གོ་བྱ་གོ་བྱེད་ངེས་པ་ནྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་ལ་ལྟོས་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཏེ། ཚད་མའྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་མྱི་སླུ་བའྱི་རེན་ལ་ལྟོས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལྟར་དོན་དམ་པ་ཕན་ཚུན་ད བྱེ་བ་མེད་པ་
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ཚད་མས་མཐོང་གྱི་མྱི་རག་པ་རོལ་བྱུང་གྱི་བདག་ྱིད་མ་ཡྱིན་པ་དང་། རོལ་བྱུང་མྱི་རག་པ་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ། 
འབྲེལ་པ་དང་དེའྱི་ཡུལ་གྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། རང་གྱི་མཚན་ྱིད་གཅྱིག་ལ་གནས་པ་གྱིས་ལ་དབྱེ་བ་མེད་པ་དང་། ཐ་དད་པ་
ལ་གནས་པ་གྱིས་ཀང་། འབྲེལ་པ་དང་དེའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པའྱི ་ཕྱྱིར་རོ། །འོན་ཀང་རྣམ་པར་རོག་པ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པས་མྱི་
རག་པ་དེ་དང་གཞན་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོལ་བྱུང་གྱི་འབྲེལ་པའྱི་ཡུལ་ཡང་ཡྱིན་ལ། རོལ་བྱུང་མེད་པར་ཡང་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ནོ་ཞེས་རོགས་ལ། རོལ་བྱུང་ནྱི་གཞན་དང་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་ཀང་མྱི་རག་པ་མེད་པར་མྱི་འབྱུང་བས། རྣམ་པར་རོག་པ་རང་
དགའ་བས་དེའྱི་བདག་ྱིད་དང་བདག་ྱིད་མ་ཡྱིན་པར་ཕྱེ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་དེའྱི་དབང་གྱིས་གཞན་ན་ཡང་ཡོད་པར་ངེས་
པ་ནྱི་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡྱིན་ལ་དེ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པ་ནྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡྱིན་པས་གོ་བྱ་གོ་བྱེད་མ་འཆོལ་བར་ངེས་པར་གནས་སོ་
ཞེའོ། །གསུམ་པ་འདྱི་སུན་དབྱུང་བ་ཡང་ཚད་མས་ཇྱི་ལྟར་མཐོང་བའྱི་དངོས ་པོ་ཆ་མེད་གཅྱིག་འབྲེལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་མྱི་
འཐད་པ་དང་། རྣམ་པར་རོག་པའྱི་ཡུལ་དུ་ཡང་དེའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པ་དང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་དབྱེ་མྱི་འགྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་
འབྲེལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ཁྱབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་ན། གཅྱིག་ལ་གནས་པའྱི་འབྲེལ་པ་ནྱི་ཁྱབ་པ་ངེས་པ་ལ་ནུས་པ་མེད་
དོ། །འདྱི་གཅྱིག་བདག་ྱིད་ཡྱིན་ཡང་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའྱི་རོལ་བྱུང་མྱི་རག་པས་ཁྱབ་པར་ནྱི་མྱི་འགྲུབ་སྟེ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །འོན་ཏེ་ཁྱབ་པ་ཡང་གཅྱིག་ལ་གནས་པ་ྱིད་ཡྱིན་ན། འོ་ན་མཐོང་བ་དང་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ངེས་པས་འབྲེལ་པ་
དོན་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་ཁྱབ་པ་འགྲུབ་པ་ལ་མྱི་ནུས་པ་དང་། མྱི་དགོས་པས་འབྲེལ་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །རོགས་པའྱི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་
མྱི་འཐད་པ་ཡང་། གལ་ཏེ་གཅྱིག་ལ་མཐོང་བ་དེའྱི་བདག་ྱིད་དུ་ངེས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། མྱི་རག་པ་ཡང་རོལ་བྱུང་གྱི་བདག་ྱིད་
དུ་ངེས་པར་ཐལ་ཏེ། གཅྱིག་ལ་དེ་ལྟར་མཐོང་བས་སོ། །འོན་ཏེ་མ་ཡྱིན་ན་རོལ་བྱུང་མྱི་རག་པའྱི་བདག་ྱིད་དུ་ཇྱི་ལྟར་ངེས། མྱི་
རག་མ་ཡྱིན་པ་ལ་མ་མཐོང་བས་སོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་ལྡོག་པ་མ་མཐོང་བ་ལས་གྲུབ་པར་ཡང་ཐལ་
ལོ། །གལ་ཏེ་གནོད་པ་ཅན་གྱི་ཚད་མས་རག་པ་ལས་འགོག་གོ་སྙམ་ན། འོ་ན་གནོད་པ་ཅན་གྱི་ཚད་མ་ྱིད་ཀྱིས་ལྡོག་པ་ངེས་
པ་དང་། རེས་འགོ་ཡང་ཤུགས་ཀྱིས་གྲུབ་པས་འབྲེལ་པས་ཅྱི་བྱ། གཞན་ཡང་གནོད་པ་ཅན་གྱི་ཚད་ མ་ྱིད་ཀང་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་
བྱེད་བཀག་པ་ལས་ཡྱིན་ན་ཁྱབ་པ་དེ་ྱིད་ཇྱི་ལྟར་ངེས། གཅྱིག་ལ་མཐོང་བས་སོ་ཞེ་ན། འཆོལ་བ་སོ་ན་འདུག་གོ །བཞྱི་པ་
རང་གྱི་ལུགས་ལ་མྱི་འཐད་པ་སྤང་བ་ནྱི། གལ་ཏེ་ཁྱབ་པ་དང་དེའྱི་ར་བར་གྱུར་པའྱི་འབྲེལ་པ་དངོས་པོ་ངེས་པའྱི་མཐར་ཐུག་པ་
མ་ཡྱིན་པས་ཚད་མའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ན། ཇྱི་ལྟར་ཡྱིད་ཆེས་པར་བྱ། དེས་ན་ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟའོ། །འོན་ཏེ་དངོས་པོ་ངེས་
པའྱི་མཐར་ཐུག་ན་ཡང་ཇྱི་ལྟར་ཚད་མས་ཡུལ་དུ་བྱ་བར་མྱི་ནུས། དེས་ན་དེའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པ་དང་མ་ཡྱིན་པ་མྱི་འགལ་བ་
ཡང་མྱི་འཐད་དོ་ཞེས་རོག་ན། ཕྱོགས་ཕྱྱི་མ་ནྱི་ཁས་མྱི་ལེན་ཏེ། དང་པོ་ལ་ཡང་ེས་པ་དེ་མེད་དེ། །འཇུག་ཡུལ་ངེས་པ་མ ་
རོགས་པས། །ཚད་མའྱི་མཚན་ྱིད་མེད་ཀང་བོ། །འབྲེལ་བའྱི་ར་བ་ལ་བརེན་པས། །རྣམ་གཞན་དོགས་འགོག་ཡྱིད་ཆེས་
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རྒྱུ། །མཚན་ྱིད་གཞན་སྱིད་པ་བཀག་ནས་ངེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ཐ་སྙད་འདོགས་པ་ནྱི་ཐམས་ཅད་དུ་དཔོད་པའྱི་བྱེད་པ་
ཡྱིན་ནོ། །བོ་འདྱིས་དངོས་པོ་ངེས་པར་མ་རོགས་པས་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་ཡུལ་ངེས་པ ་ལ་མྱི་འཇུག་པ་ན། དེ་ལ་ལོག་པའམ་ཡང་དག་
པའྱི་ཤེས་པ་མ་ཡྱིན་པས། དངོས་པོ་ངེས་པ་དང་འབྲེལ་པ་ནྱི་མྱི་དཔད་དོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་འབྲེལ་པའྱི་ར་བ་ཅན་དུ་གཞག་པའྱི་
དགོས་པ་ནྱི་མཚན་ྱིད་ལ་ལོག་པར་མྱི་འཇུག་པར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་ཡང་མཚན་ྱིད་ཀྱི་འབྲེལ་པའྱི་དབང་གྱིས་ཕྱྱིན་ཅྱི་
མ་ལོག་པར་གནས་ན། མཚན་ྱིད་ཀྱི་འབྲེལ་པ་དེ་ྱིད་ལ་ཅྱི་ལྟར་ཡྱིད་ཆེས། དེས་ན་ར་བ་མ་གྲུབ་པའྱི་བོ་འདྱི་གཞན་དུ་
དོགས་པ་སྤོང་བའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་དཔོད་པ་ྱིད་ལས་ངེས་ན་ཡང་ཕན་ཚུན་བརེན་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། མྱི་ཐལ་ཏེ། དོན་གྱི་
རང་གྱི་འབྲེལ་པའྱི་རང་བཞྱིན་དཔོད་པ་ལ་བསྟན་པས་ངེས་ཀྱི། དཔོད་པའྱི་རོགས་པ་ཙམ་ཡྱི ད་ཆེས་པའྱི་གནས་སུ་བྱས་ནས་
འབྲེལ་པ་ངེས་ལ། དེས་ཀང་དཔོད་པ་མ་འཁྱར་བར་ངེས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་འབྲེལ་བའྱི་མཚན་ྱིད་
ཀྱི་ར་བ་ཡྱིད་དཔོད་ཀྱི་ངེས་པ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །དངོས་པོ་བེམས་པོས་རང་གྱི་རང་བཞྱིན་འབྲེལ་པ་ྱིད་
དེ་ཅྱི་ལྟར་བོ་ལ་སྟོན་ཅེ་ན། སྔོན་པོར་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་ལ་སྔོན་པོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ཤེས་པར་འདོད་དམ། དེ་དང་མ་
བྲལ་བར་ཤེས་པར་འདོད་ཀང་། དེ་ལྟར་མྱི་ནུས་པས་ན་རང་གྱི་ཆོས་ྱིད་དེ་འདྲ་བར་དངོས་པོས་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནོ། །དཔོད་
པས་དོན་དེ་དེ་ལྟར་བརགས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཆོས་ྱིད་དུ་དངོས་པོའ་ིནུས་པས་བསྒྲུབས་པའྱི་ ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་བེམས་པོ་
རོགས་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་གསལ་བ་མ་ཡྱིན་ཡང་། དངོས་པོའ་ིནུས་པས་རོགས་པ་ལ་དེ་ལྟར་གསལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིར་
ཕྱྱི་རོལ་གྱི་དངོས་པོ་སོ་སོར་ངེས་པའྱི་ནུས་པ་ཡང་མྱི་འདོད་ཀྱི། རྣམ་པའྱི་མཚན་ྱིད་ངེས་པའྱི་ཆེ་བ་དེ་འདྲ་བས་སོ། །དེ་ལྟ་
ཡྱིན་པ་ཡང་རོགས་པ་ྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་ཀྱི་འཐད་པ་ལ་ལྟོས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཡང་རང་རྱིག་པའྱི་མངོན་སུམ་ཁོ་ནའོ། །རང་དེ་
ལྟར་རོགས་པ་ཙམ་ལ་ནྱི་འཐད་པ་ཡང་དོན་མེད་པས་ཐུག་པ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་ཚད་མའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
འབྲེལ་པ་ཡང་དཔོད་པས་ཡྱིད་ཆེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གྲུབ་བོ། །དེའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་ན་དམ་བཅས་པའྱི་དོ ན་རགས་སུ་
འགྱུར་བར་དོགས་པ་སྤང་བའྱི་དོན་དུ་མ་ཡྱིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱིའྱི་དོན་ནྱི་ཚད་མའྱི་ཡུལ་ཐ་མྱི་དད་པས་དེའྱི་བདག་ྱིད་
ཡྱིན་ཡང་། ཐ་དད་པ་ནྱི་གཟུང་བ་ལ་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་བྱས་པར་རྣམ་པར་རོག་པ། བྱས་པ་ྱིད་དུ་བརགས་པ་དངོས་
སུ་འཛིན་པས་ནྱི། བྱས་པ་ཚད་མའྱི་ཡུལ་དུ་བྱེད་ལ། མྱི ་རག་པ་ལ་ཡང་དེ་བཞྱིན་ནོ། །དེས་ན་བཟུང་བ་ཐ་དད་པས་དམ་བཅའ་
བ་རགས་མ་ཡྱིན་ནོ། །དོན་དེ་ྱིད་ལུང་དང་སོར་བ ་ནྱི་དེ་སྐད་དུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཚད་མའྱི་ཡུལ་དང་གཟུང་བའྱི་ཡུལ་ཐ་
དད་པར་མ་རོགས་ནས། བྱས་པར་རོག་པའྱི་གཟུང་ཡུལ་མྱི་རག་པ་ལས་ཐ་དད་པར་བརགས་པ་ཡྱིན་ན། ཚད་མའྱི་ཡུལ་ཡང་
དེ་ྱིད་ཡྱིན་པས་གཏན་ཚིགས་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་ཀུན་བརགས་པ་ཙམ་ལས་ཅྱི་ལྟར་མྱི་རག་པ་ཐོབ་སྙམ་ན། བཟུང་བ་
བརགས་ཀང་བྱས་པ་རོགས་པའྱི་ཚད་མའྱི་ཡུལ་ཡོད་པས་གོ་བྱེད་དུ་འཐད་དོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ྱིད་དུ་
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ཐ་དད་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཐ་དད་པ་ྱིད་གཟུང་བའྱི་ཡུལ་ནྱི་བོས་གཞག་པ་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན ་གྱི། དོན་ཀང་ཞེས་བྱ་བ་
ཚད་མའྱི་ཡུལ་ཡང་བོས་གཞག་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཚད་མའྱི་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའྱི་གཟུང་ཡུལ་དེ་ཅྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་
ན། ཚད་མའྱི་ཡུལ་ཡོད་ཀང་དེ་མེད་པར་འཐད། རྣམ་པར་རོག་པས་ཀང་ཚད་མའྱི་ཡུལ་ྱིད་དངོས་སུ་རོགས་པས། ཇྱི་ལྟར་
རོགས་པ་བཞྱིན་མེད་ན་ཚད་མའྱི་ཡུལ་ྱིད་ཀང་མེད་པར་རྱིགས་སོ་སྙམ་ན། བོའ་ིབྱེ་བྲག་རང་དགའ་བ་རྣམས་ནྱི་ཞེས་
སོས་སོ། །དོན་ནྱི། དོན་གྱི་གཞན་དབང་མ་ཡྱིན་པའྱི་བོ་དོན་ལས་དངོས་སུ་མ་སེས་པ་རྣམས་ནྱི་དོན་ལ་མྱི་རེན་པ་སྟེ། ཐོབ་
པར་བྱ་བ་ཚད་མའྱི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བའྱི་དོན་ཇྱི་ལྟ་བའྱི་རྣམ་པའྱི་རེས་སུ་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་ཚད ་མའྱི་ཡུལ་དང་
སྣང་བའྱི་ཡུལ་ཐ་དད་དོ། །དེས་ན་བྱས་པར་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་ཚད་མའྱི་ཡུལ་ྱིད་རགས་ཡྱིན་ལ། དེ་ལ་ནྱི་དེའྱི་བདག་ྱིད་
ཡོད་པས་བྱས་པ་ངེས་པའྱི་ཤེས་པས་བསེད་པའྱི་མྱི་རག་པར་ངེས་པ་མྱི་སླུ་བར་འཐད་ཅྱིང་། གཟུང་བ་ཐ་དད་པས་དམ་
བཅས་པ་རགས་སུ་ཐལ་བ་ཡང་མེད་དོ། །གཟུང་བ་ནྱི་རགས་མ་ཡྱིན་ ཏེ། དེ་དག་གྱིས་བརགས་པའྱི་ཡུལ་གྱི་མྱི་རག་པ་གོ་
ན་ནྱི། དེ་མྱི་འཐོབ་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་པོས་ནྱི་ཚད་མའྱི་ཡུལ་ཐ་མྱི་དད་པར་བསྟན་
ཏོ། །གྱིས་པས་ནྱི་གཟུང་ཡུལ་ཐ་དད་པར་བསྟན་ཏོ། །གསུམ་པས་ནྱི་དེ་གྱིས་ཀྱིས་བརྒལ་བ་སྤང་བ་འགྲུབ་པ་བསྟན་
ཏོ། །མྱི་དམྱིགས་པ་འདྱི་ལ་འཁྲུལ་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཡན་ཆོད་ཀྱིས་མྱི་དམྱིགས་པ་མེད་པའྱི་ཐ་སྙད་ལ་མྱི་འཁྲུལ་པར་
བསྟན་ནས། ཅྱི་སྟེ་མྱི་འགྲུབ་ཡན་ཆོད་ཀྱིས་མེད་པ་ྱིད་བསྒྲུབ་བྱར་མྱི་འཐད་པ་བསྟན་ཏོ། །དེ་ནས་གང་གྱི་ཚེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་
སོགས་པས་ཐ་སྙད་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་ལ་མྱི་འཐད་པ་མེད་པར་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལ་འདྱིར་འདྱི་བསམ་པར་བྱ་ སྟེ། མེད་པ་ྱིད་
འདྱིའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་ལ་ཐ་སྙད་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཅྱི་ཡྱིན་སྙམ་ན། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ན་རེ། མེད་
པར་ངེས་པ་སྔར་མ་སེས་ཀང་མེད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་ཟྱིན་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མངོན་སུམ་གྱི་བྱེད་
པའྱི་རེས་སུ་འབྲང་པར་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར། མེད་པའྱི་དོན་སྔར་མ་ངེས་པ་ངེས་པའྱི་བོ་འདྱི་ྱིད་ལ་ཐ་སྙད་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བརོད་
དོ་ཞེའོ། །བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་ན་རེ་ནྱི་མེད་པའྱི་རྣམ་པ་སྒྲོ་འདོགས་པའྱི་ཤེས་པ་འདྱིའྱི་གཞལ་བྱ་ནྱི་གཞན་ཡོད་པ་ནོ་ཁར་ཟད་ལ། 
དེ་ཡང་མངོན་སུམ་གྱིས་རོགས་ཟྱིན་བཞྱིན་དུ། གཞལ་བྱ་དེ་ྱིད་ལ་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པ་མྱི་འ དྲ་བ། མེད་པར་རྣམ་པ་སྒྲོ་
འདོགས་པས་འཇུག་པ་ནྱི། གཞལ་བྱ་དེ་ྱིད་ལ་ཐ་སྙད་གསལ་བའྱི་བོ་པས་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་འཆད་
དོ། །བདག་ཅག་གྱི་ནྱི་འདྱི་ལྟར་རོགས་ཏེ། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ལྟར་ན་མེད་པ་ྱིད་གཞལ་བྱ་གྲུབ་པར་བྱས་ནས། མེད་
པའྱི་དོན་མངོན་སུམ་གྱིས་ངེས་པ་དང་། ཐ་སྙད་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པས་ངེས་པར་འདོད་པ་ནྱི། མེད་པ་ལ་རྒྱུ་འགོག་པའྱི་
རྱིགས་པ་མཚུངས་པ་ལ་སོགས་པས་སུན་དབྱུང་བ་མྱི་འཐད་པར་སའོ། །བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་ལྟར་དོན་གཞན་ཡོད་པ་མེད་པར་སྒྲོ་
འདོགས་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་གཞལ་བྱར་བྱེ་ན་ཡང་། གཞལ་བྱ་དེ་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་ན་མེད་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་
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བཅད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་ཐལ་ལོ། །འོན་ཏེ་གཞལ་བྱ་དེ་ྱིད་ལ་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པ་གཞན་གྱིས་འཇུག་པས་བཅད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་
མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་རོག་མེད་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ་ཡང་རྣམ་པར་རོག་པ་ཚད་མ་གཞན་དུ་ཐལ་བ་དང་། ཡྱིད་མ་བདེ་བའྱི་རྣམ་
པས་ངེས་པར་བྱས་པ་ལ། ཡང་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་གཞན་གྱིས་འཇུག་པའྱི་བོ་ཚད་མར་ཐལ་བ་སྤང་དཀའོ། །གལ་ཏེ་
ཁྱབ་བྱེད་མྱི་དམྱིགས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་དེ་ྱིད་ཀྱིས་འདོད་པ་ལྟར། མེད་པར་སྒྲོ་གདགས་པར་བྱ་བའྱི་གཞན་ྱིད། མངོན་
སུམ་གྱི་ཡུལ་དང་། མེད་པར་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་ཚད་མའྱི་ཡུལ་དག ལྡོག་པས་བྱས་པའྱི་ཐ་དད་པ་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་མྱི་ཐལ་
ན་ཡང་དོན་སྒྲུབ་པ་ྱིད་དུ་ཐལ་ཏེ་སྔར་མེད་པའྱི་གཞལ་བྱའྱི་ཆ་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་ཁྱབ་བྱེད་མྱི་དམྱིགས་པ་ལ་སོགས་པ་ྱིད་
བཞྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་། འདྱིས་ནྱི་དངོས་པོ་ལ་དངོས་པོའ་ིཆ། །ཁས་བངས་མེད་ཅན་དགག་པ་ནྱི། །སྒྲུབ་བྱེད་སྔ་མ་དག་
གྱིས་ནྱི། །མ་ཡྱིན་དགག་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད། །ཅེས་བྱ་བས་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་མེད་པའྱི་དོན་སྒྲུབ་པས་ན་ མེད་པར་
དགག་པ་ཙམ་སྒྲུབ་ལ། རང་བཞྱིན་དང་འབྲས་བུ་གྱིས་ནྱི་རྣམ་པར་བཅད་པའྱི་དོན་གཞན་སྒྲུབ་པས་མ་ཡྱིན་པར་དགག་པ་
བསྒྲུབ་པར་བཤད་པ་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། མེད་པར་ངེས་པའྱི་བོའ་ིགཞལ་བྱ་ཡང་ཐམས་ཅད་དུ་དོན་གཞན་ཡྱིན་པས་མ་ཡྱིན་
པར་དགག་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དགག་པའྱི་དོན་སྒྲོ་བཏགས་པ་ནྱི་གཞལ་བྱ་མ ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་དེ་ལྟར་
ན་དོན་གཞན་མེད་ན་དགག་པ་རོགས་པའྱི་བོ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ཏེ། མྱི་སླུ་བའྱི་ཡུལ་ནྱི་དོན་གཞན་གྲུབ་པ་ཁོ་ནར་ཁས་
བངས་པས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་དབང་ཕྱུག་དང་བདག་དང་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་དག་ནྱི་དངོས་པོར་མེད་དེ། རྱིམ་དང་ཅྱིག་ཅར་དོན་
བྱེད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལས་དགག་པ་ངེས་པའྱི་བོ་ཡང་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ན་དེའང་མྱི་འཐད་དེ། མྱི་སླུ་བ་
ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཚད་མར་འཐད་པ་དང་། སོབ་དཔོན་གྱིས་ཀང་དངོས་པོའ་ིཡུལ་ཅན་ྱིད་ནྱི་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཚད་མའྱི་
མཚན་ྱིད་ནྱི་མྱི་སླུ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ནྱི་གལ་ཏེ་རང་གྱི་ཡུལ་ལ་གནོད་པ་མེད་ན་ཡོད་པ་དང་མེད་ པ་ལ་དེའྱི་ངོ་བོར་
འཇོག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་འདྱི་ྱིད་ཀྱི་གཞན་དོན་གྱི་ལེའུར་འཆད་པར་འགྱུར་བ་དང་། རྣམ་འགེལ་དུ་མ་དགག་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་
གཞྱི་དངོས་པོར་འགྱུར་བ་བཀག་པ་ེས་པ་མ་ཡྱིན་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དཔེར་ན་མཁའ་སོགས་གཞན་དག་
གྱིས། །སྔོན་མེད་རང་བཞྱིན་བསེད་མེད་མྱིན། །ཅྱིག་ཅར་སྒྲ་སོགས་རྒྱུན་མྱིན་ཕྱྱིར། །ཞེས་བཤད་པ་ལ་སུན་འབྱྱིན་པ། དེ་
བཞྱིན་མཁའ་སོགས་ཆོས་ཅན་གྱི། །ངོ་བོ་དངོས་མེད་ཞེས་རོད་བཞྱིན། །དེ་ལྟར་འདོད་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ། །གནོད་པ་ཅྱི་ཡང་
མེད་པ་ྱིད། །འདྱིས་ནྱི་གྱི་ག་བསྒྲུབ་བྱ་ྱིད། །ཡྱིན་ན་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་གང་། །བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་ཆོས་འགོག་པས། །དེ་
ལ་གནོད་ཅེས་བསྟན་པ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེས་ན་འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་འདྱི་ལྟར་བཞེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་
དུ་གཞལ་བྱ་ནྱི་ཡོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། སྒྲ་དོན་སྙོན་པ་མེད་རྣམས་ཀྱིས། །ཡོད་མེད་ཕྱོགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་
གྱིས། །དངོས་པོ་ྱིད་ནྱི་དཔད་བྱ་སྟེ། །དེ་ལས་འབྲས་བྱུང་རག་ལས་ཕྱྱིར། །དོན་ བྱེད་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ལ། །དེ་འདོད་བརག་
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པས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ། །མ་ནྱིང་གཟུགས་བཟང་མྱི་བཟང་ཞེས། །འདོད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་བརགས་ཅྱི་ཕན། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །དེས་ན་ཡོད་པའྱི་མཚན་ྱིད་དེ་ལ་ཚད་མ་གྱིས་འཇུག་པར་སྱིད་པ་ཡྱིན་ཏེ། གཞལ་བྱ་དེ་སྒྲུབ་པ་དང་། དེ་ྱིད་སེལ་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི་རང་བཞྱིན་དང་འབྲས་བུ་ཡྱིན་ལ། །གྱིས་པ་ནྱི་མྱི་དམྱིགས་པའོ། །དང་པོའ་ིགཞལ་བྱར་བྱ་བ་ནྱི་དེ་ྱིད་ཡྱིན་
པ་ལ་རོད་པ་མེད་དོ། །གྱིས་པའྱི་ཡང་དེ་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། དེ་གྲུབ་ན་ཚད་མའྱི་མྱི་ལ་གནོད་པས་མྱི་སླུ་བ་ྱིད་དེ་ལ་ལྟོས་ཏེ་
གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་གཞལ་བྱ་སྒྲུབ་པའྱི་ཚད་མ་ལ་གཞལ་བྱ་མེད་ན་མྱི་སླུ་བ་ལྡོག་པ ་ལྟར་གཞལ་བྱ་སེལ་བའྱི་
ཚད་མ་ལ་མྱི་སླུ་བ་ྱིད་གཞལ་བྱ་གྲུབ་ན་ལྡོག་གོ །དེ་ལྟར་ན་གཞལ་བྱ་སེལ་བའྱི་ཚད་མ་ལ་ནྱི་དེ་ཁོ་ནར་གཞལ་བྱ་རྣམ་པར་
གནས་པ་མེད་པས་གཞལ་བྱ་མེད་པར་ཚད་མ་ཡྱིན་ལ། ཅྱིག་ཤོས་ནྱི་གཞལ་བྱ་ཡོད་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་སོབ་དཔོན་
ཆོས་ཀྱི་གགས་པས་མེད་པ་ྱིད་གཞལ་བྱར་བཤད་པ་མྱི ་འགལ་ལམ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་གཞལ་བྱ་མེད་པ་ྱིད་འདྱིའྱི་གཞལ་བྱར་
བརགས་པ་ཡྱིན་གྱི། མེད་པ་གཞལ་བྱའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་གྲུབ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་བཀག་པ་ྱིད་ལ་
ཆོས་སུ་བརགས་ནས་བརོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ནྱི་རྣམ་ངེས་འདྱི་ྱིད་དུ་མེད་པ་ལ་ནྱི་ཆོས་འགའ་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་རྒོལ་བ་
ལ། ལན་དུ་ཆོས་དང་བྲལ་བ་ྱིད་འདྱིའྱི་ཆོས་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་བཀག་པ་ལ་ཐ་སྙད་ཀྱི་
ཡུལ་དུ་ཆོས་ཞེས་རྣམ་པར་བཞག་ནས། །གཞན་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེད་པ་ལྟར། གཞལ་བྱ་ཐམས་ཅད་བཀག་པ་ྱིད་ལ་གཞལ་
བྱ་ཞེས་ཐ་སྙད་ཀྱི་ལམ་དུ་བསྟན་ནས། དགག་པའྱི་རེས་སུ་དཔག་པ་གཞལ་བྱ་མཐའ་དག་འགོག་པ་དེ་ནྱི ་མྱི་སླུ་བ་དང་ལྡན་
པར་གཞན་ལ་གོ་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིའྱི་མྱི་སླུ་བ་ྱིད་གཞལ་བྱ་གྲུབ་ན་ལྡོག་པས་གཞལ་བྱ་མ་གྲུབ་པ་ྱིད་འདྱིའྱི་མྱི་སླུ་
བའྱི་ཡུལ་གྱི་གཞལ་བྱ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཐ་སྙད་དུ་བྱས་པ་ནྱི་རྱིགས་པ་ཁོ་ནའོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་གཞལ་བྱ་གྱིས་ཕྱྱིར་ཚད་མ་
གྱིས། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས། གཞལ་བྱའྱི་དབྱེ་བ་ཚད་མའྱི་དབྱེ་བ་ངེས་པར་བཤད་པ་མྱི་འགལ་ཏེ། གཞལ་བྱ་མེད་པ་
ྱིད་གཞལ་བྱར་ཐ་སྙད་དུ་བྱས་ནས་གཞལ་བྱ་འགའ་ཞྱིག་བཟོག་པ་མངོན་སུམ་ལས་ཡྱིན་ན། གཞལ་བྱ་མེད་པ་དེ་མངོན་
སུམ་དུ་གྱུར་པ་དང་། རགས་ལས་ཡྱིན་ན། ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམ་པར་བཞག་ནས་ཚད་མའྱི་གངས་ངེས་པ་འཇོག་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དེ་ལྟར་དོན་འདྱི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་ྱིད་དོ། །འོན་ཀང་ཕྱོགས་གསུམ་པོ་འདྱི་ལས་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་མེད་པ་ྱིད་
རང་རྒྱུད་དུ་གཞལ་བྱར་འདོད་པ་ཞོག་སྟེ། བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་དགག་བྱ་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཡོད་པ་གཞལ་བྱར་འདོད་པ་
དང་། ཁོ་བོ་ཅག་དགག་བྱ་ཡོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་གཞལ་བྱར་འདོད་པའྱི་ཕྱོགས་གྱིས་ཀྱི་ལུགས་ཐུན་མོང་དུ་དོན་བཞྱིས་རྒྱ་
ཆེར་གཏན་ལ་དབབ་བོ། །འདྱི་ལྟ་སྟེ། མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་དཔད་པ་དང་། དེ་རོགས་པའྱི་བོའ་ིརང་བཞྱིན་དང་། བོ་དེའྱི་གཞལ་
བྱའྱི་རང་བཞྱིན་དང་། གཞལ་བྱ་དེ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཚད་མའྱི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། མེད་པའྱི་ཚད་
མའྱི་གཞལ་བྱ་ྱིད་དུ་གྲུབ་པ་དགག་པ་དང་། སྒྲོ་འདོགས་ཀྱི་ཡུལ་ཙམ་དུ་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ཡང་བཞྱིས་ངེས་པར་བྱ་སྟེ། 
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རྒྱུ་འགོག་པའྱི་རྱིགས་པ་མཚུངས་པ་དང་། མཐའ་བཞྱིར་མྱི་འཐད་པ་དང་། རྣམ་གཞག་གྱི་ཡུལ་མ་གྲུབ་པ་དང་། དངོས་པོ་
འགོག་པའམ། དངོས་མེད་སྒྲུབ་པའྱི་རྣམ་གཞག་ེ་བར་སྟོན་པ་ཙམ་མྱི་འགལ་བའོ། །དང་པོ་རྒྱུ་འགོག་པའྱི་རྱིགས་པ་
མཚུངས་པ་ནྱི་དཔེར་ན་འཇྱིག་པའྱི་རྒྱུས་མེད་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། དངོས་པོ་མྱི་བྱེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་འགོག་པ་ཡྱིན་གྱི་
མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཡུལ་དུ་འཇོག་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། མེད་པ་ནྱི་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་པས་སྔར་གྱི་རང་གྱི་གནས་སྐབས་དང་། དངོས་
པོ་གཞན་ལས་ཐ་དད་པར་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དེ ་གྱིས་དང་ལྡན་པ་ཁོ་ན་ལ་རྒྱུའྱི་བྱེད་པ་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་
དངོས་པོ་མེད་པ་ཚད་མས་གཞལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་དངོས་པོ་མ་གཞལ་བའྱི་དོན་དུ་འགྱུར་ཏེ། མེད་པ་ནྱི་ངོ་བོ་མེད་པས་བྱ་
བར་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ངོ་བོ་མེད་པ་ལ་འཇལ་བྱེད་སྱིད་ན། དེ་སེད་པའྱི་ནུས་པ་ཅྱི་སྟེ་མྱི་སྱི ད། ཡུལ་མ་གྲུབ་པ་ལ་
ནུས་པ་འགལ་ན་དེ་ལ་ཚད་མ་ཡང་འགལ་ལོ། །གྱིས་པ་མཐའ་བཞྱིར་མྱི་འཐད་པ་ནྱི། ཅྱི་མེད་པ་གཞལ་བྱ་ཡྱིན་ན་དགག་
བྱའྱི་རང་བཞྱིན་དུའམ། དེ་ལས་བཟོག་པའྱི་རང་བཞྱིན་ནམ། གྱི་གའམ། གྱི་ག་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གཞལ་བར་བྱ། 
དང་པོ་ལྟར་ན་མེད་པར་རྣམ་པར་གཞག་པ་དེ་དགག་བྱའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ཚད་མས་ཡུལ་དུ་བྱེད་ན། དགག་བྱ་བསྒྲུབ་བྱར་ཐལ་
བའྱི་ཕྱྱིར་རམ། དགག་བྱ་ྱིད་སྱིད་པ་དང་མྱི་སྱིད་པར་ངེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ན་ཡང་དེ་ྱིད་གཞལ་བྱར་ཐལ་བས་ཡོད་པའྱི་རང་
བཞྱིན་གཞལ་བྱར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དགག་བྱ་ནྱི་ཡོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ཡང་མྱི་རུང་སྟེ། བཟོག་པའྱི་རང་
བཞྱིན་དུ་རྣམ་པར་གནས་པ་གྲུབ་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ནྱི་དགག་བྱ་དང་མ་འབྲེལ་པར་འགྱུར་བས་མ་འཁྲུལ་པའྱི་
བོས་དགག་བྱ་དང་འབྲེལ་པར་ཇྱི་ལྟར་འཛིན། དེ་ལྟར་མ་བཟུང་ན་ཡང་དེ་མ་བཀག་པར་ཐལ་ཏེ། བུམ་པའྱི་དངོས་མེད་སྣམ་
བུ་དང་འབྲེལ་པར་མ་རོགས་པས་ན། དེ་རོགས་པས་སྣམ་བུ་མྱི་འགོག་པ་ལྟ་བུ་བ་ྱིད་ཀང་མྱི་འགོག་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་ལྟ་མ་
ཡྱིན་ནྱི་དགག་བྱ་ལས་བཟོག་པ་རང་དབང་དུ་གྲུབ་པ་དེ་རོགས་པས་དགག་བྱ་འགོག་ན། དངོས་པོ་མཐའ་དག་དེ་བཞྱིན་དུ་
བཀག་པར་ཡང་ཐལ་ལོ། །གྱི་གར་གཞལ་ན་ཡང་གྱི་ག་ཚད་མས་གྲུབ་པས་དགག་བྱ་ཡོད་པར་གྲུབ་པ་དང་། མེད་པ་
གཞན་དུ་ཐལ་བ་གྱི་གར་འགྱུར་རོ། །གྱི་ག་མ་ཡྱིན་པར་གཞལ་ན་ཡང་དགག་བྱ་དང་མ་འབྲེལ་པས་དགག་བྱ་བཀག་པ་མྱི་
འགྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང་། གྱི་གར་འཇལ་བ་དང་གྱི་ག་མ་ཡྱིན་པར་འཇལ་བ་དག་ནྱི་འགལ་བ་འདུ་བར་ཐལ་བས་
ཀང་གནོད་དོ། །གསུམ་པ་རྣམ་གཞག་གྱི་ཡུལ་མ་གྲུབ་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་བྱེད་པ་གཞལ་བྱར་བྱེད་ན། དགོས་པ་དོན་དུ་
གེར་བས་དེ་ལ་ཚད་མ་ཆེད་དུ་སེད་པས་སམ། རང་གྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་བོ་དངོས་པོའ་ིམཐུས་རང་བཞྱིན་དུ་གྲུབ་པས་ཡྱིན། 
གྱི་ག་ལྟར་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདོད་པའྱི་འབྲས་བུའམ་ཚད་མ་སེད་པའྱི་ནུས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ནུས་པ་ནྱི་དངོས་པོའ་ི
མཚན་ྱིད་ཡྱིན་པས་སོ། །བཞྱི་པ་དངོས་པོ་འགོག་པའམ། དངོས་མེད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་སྒྲུབ་པའྱི་རྣམ་གཞག་ེ་བར ་སྟོན་པ་
ཙམ་མྱི་འགལ་བ་ནྱི། གལ་ཏེ་མེད་པ་གཞལ་བྱ་མ་ཡྱིན་ན་དབང་ཕྱུག་མེད་དོ་ཞེས་དབང་ཕྱུག་བཀག་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་འཇོག་
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པ་དང་། མེད་པ་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་མེད་པའོ་ཞེས་བྱ་བས་ངོ་བོ་མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་གནས་པར་སྟོན་པ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དོན་
གྱི་རང་བཞྱིན་རྣམ་གཞག་གྱི་ཡུལ་འགའ་ཞྱིག་བསྒྲུབ་པར་འདོད་ན་འགལ་བ་ཞྱིག་ན། འདྱིར་ནྱི་དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཅྱི་
ལྟར་ཞེ་ན། དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པའྱི་དངོས་པོ་ྱིད་ལ་ཡོད་པ་དང་མེད་པར་སྒྲོ་འདོགས་པ་སྤང་བའྱི་དོན་དུ་དེ་ལྟར་རྣམ་པར་
གཞག་པ་ནྱི་དངོས་པོ་ྱིད་གཞལ་བྱར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མེད་པ་ནྱི་ངོ་བོ་མེད་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་རྱིགས་པ་ེ་བར་བསྟན་
པས་མེད་པའྱི་བརོད་བྱ་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་འགག་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཡང་དངོས་པོ་ྱིད་གཞལ་བྱར་གཞག་པ་ལས་མྱི་འདའ་
སྟེ། །ངོ་བོ་ཡོད་པའམ་མེད་པར་དོགས་པ་སྤོང་བའྱི་ཚད་མས་ནྱི་དོགས་པའྱི་གཞྱི་གཞལ་བྱར་གཞག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་
མེད་པའྱི་སྒྲས་བརོད་ཀང་ཡོད་པའྱི་མཚན་ྱིད་གཞལ་བྱར་གྲུབ་བོ། །རྱིགས་པ་ཡང་འགལ་བ་དང་འབྲེལ་པ་ཙམ་སྟེ། དཔེར་
ན་མྱི་འཇྱིག་པ་ནྱི་གནས་སྐབས་དུ་མ་དང་འབྲེལ་པར་འགལ་ལོ་ཞེས་སམ། རག་པ་ནྱི་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་མྱི་འཐད་པའོ་
ཞེས། །ཆོས་གཅྱིག་གྲུབ་ན་གྱིས་པ་མྱི་སྤོང་བ་དང་། གཅྱིག་བཀག་ན་གྱིས་པ་ཁས་མྱི་བང་པར་འགལ་བ་དང་། འབྲེལ་པ་
ཙམ་སྟོན་པར་ཟད་ཀྱི་དོན་འགའ་ཞྱིག་གཅྱིག་ཏུ་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་ནྱི་མེད་པ་བཞྱིན་ནོ། །དེས་ན་དབང་ཕྱུག་མེད་དེ་ཞེས་བྱ་
བ་ཡང་། རག་པ་གཅྱིག་པུ་དང་། མཐུ་ཐོགས་པ་མེད་པ་དག་ནྱི། གཅྱིག་བཟུང་པས་གྱིས་པ་སྤང་བའྱི་ཕྱྱིར་འགལ་བ་ཙམ་
བསྟན་པའོ། །མེད་པ་རང་བཞྱིན་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་། རང་བཞྱིན་འགར་གྲུབ་ན་དགག་བྱ་ལ་མྱི་གནོད་པ་དང་། དགག་བྱ་
ཁས་ལེན་ན་དེ་མེད་པ་མྱི་འཐད་པ་དང་། ཁས་མ་བངས་ན་རང་བཞྱིན་དུ་བརག་པ་དོན་མེད་པས། མེད་པས་རང་བཞྱིན་དུ་
བརགས་པ་འགོག་པ་ྱིད་དོ། །དེ་ལྟར་མེད་པ་ཚད་མའྱི་གཞལ་བྱ་ྱིད་དུ་གྲུབ་པ་དགག་པའོ། །སྒྲོ་འདོགས་ཀྱི་ཡུལ་ཙམ་དུ་
གྲུབ་པ་ནྱི། མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་དངོས་པོ་འཛིན་པའྱི་བོས་བརགས་པ་སྟེ། དཔེར་ན་ཁ་ དོག་འཛིན་པའྱི་བོས་དབྱྱིབས་
བརགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །དགག་པའྱི་དོན་དུ་བཟུང་བ་བུམ་པ་གཏན་མེད་པ་ནྱི་རང་རྒྱུད་དུ་དོན་འགར་ཡང་མ་གྲུབ་ལ། ས་
ཕྱོགས་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོ་ྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྱིམ་པ་བཞྱིན། ངོ་བོ་དང་ལྡན་པར་ཐལ་བ་དང་། དངོས་པོ་
འཛིན་པའྱི་མོང་བ་ལ་སྣང་བར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ ། །དེས་ན་འདྱི་ནྱི་བརགས་པ་ཙམ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཡང་དངོས་པོ་གཅྱིག་ལས་
གཞན་ཐ་དད་པར་རོགས་པ་ན། དེ་ལ་ཟ་བོ་མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་འཛིན་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྱི་བོང་གྱི་རྭ་མེད་དོ་ཞེས་མེད་པ་ནྱི། རྭ་
ཞེས་བྱ་བ་དངོས་པོའ་ིརྣམ་པ་ྱིད། ནུས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལས་གཞན་དུ་ངེས་པ་ན། རྭའྱི་རྣམ་པའྱི་ཆོས་སུ ་བཟུང་
བར་ཟད་ཀྱི། དངོས་པོའ་ིརྣམ་པ་མ་བཟུང་བར་རང་དབང་དུ་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་དེའྱི་དངོས་པོའ་ིརྣམ་པ་ཐ་
དད་པར་འཛིན་པས་དེ་ལ་བརགས་པ་ཡྱིན་ལ། དངོས་པོའ་ིརྣམ་པ་ྱིད་ཀང་བརགས་པའམ། དེ་ཁོ་ནར་གནས་པ་གང་ཡང་
རུང་བ་སྱིད་དོ། །དེས་ན་མེད་པ་ནྱི་དངོས་པོ་སྣང་བའྱི་བོས་བརགས་པ་ཁོ་ནའོ། །མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་དཔད་པའོ། །དེ་འཛིན་
པའྱི་ཤེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡང་གྱིས་ཏེ། ཤེས་པ་མེད་པར་རོགས་པའྱི་ཤེས་པ་དང་། དོན་མེད་པར་རོགས་པའྱི་ཤེས་
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པའོ། །དང་པོ་ཡང་གྱིས་ཏེ། བདག་ྱིད་གཅྱིག་མེད་པར་རོགས་པ་དང་། བདག་ྱིད་ཐ་དད་པ་མེད་པར་རོགས་པའོ། །འདྱིའྱི་
དང་པོ་ནྱི་དཔེར་ན། ཕྱོགས་དག་པར་སྣང་བའྱི་ཤེས་པ་མོང་བ་ན། བུམ་པར་སྣང་བའྱི་ཤེས་པ་མེད་པར་རོགས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། 
གལ་ཏེ་བུམ་པར་སྣང་བ་ཡོད་ན་ས་ཕྱོགས་སུ་སྣང་བ་འདྱིའྱི་བདག་ྱིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དོན་གྱིས་པོ་ཤེས་པ་གཅྱིག་ལ་འདྲེ་
བར་ཁྱད་པར་མེད་པས་སོ། །དེའྱི་ཚེ་ནྱི་བུམ་པ་དང་བཅས་པར་སྣང་བ་དྲན་ཏེ། དེའང་ས་ཕྱོགས་ སུ་སྣང་བའྱི་བདག་ྱིད་དུ་
ངེས་པར་བྱས་ནས་ས་ཕྱོགས་སུ་སྣང་བ་དེ་ལས་ཐ་དད་པར་རོགས་པ་ན། མོང་བཞྱིན་པ་ས་ཕྱོགས་སུ་སྣང་བ་ལ་བུམ་པར་
སྣང་བ་མེད་པར་སྒྲོ་འདོགས་ཤྱིང་དྲན་བཞྱིན་པའྱི་བུམ་པར་སྣང་བ་ལའང་འདྱི་མེད་པར་སྒྲོ་འདོགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་དང་པོ་
ནྱི་ཡོངས་སུ་བཅད་པ་ཡྱིན་ལ། གྱིས་པ་ནྱི་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་དགག་པ་ནྱི་ཐ་དད་དུ་རོགས་པའྱི་བོས་འཛིན་
པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ནྱི་ཤེས་པ་དེའྱི་བདག་ྱིད་འགོག་པའོ། །འོ་ན་ཐ་དད་པ་ཅྱི་ལྟར་འགོག དཔེར་ན་གཟུགས་མཐོང་བའྱི་བོ་རྱིག་
པ་ན་སྒྲ་རྱིག་མེད་པར་ངེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེར་ནྱི་གཟུགས་རྱིག་པ་ཐ་དད་པར་རོགས་ལ། སྒྲ་རྱིག་པ་དྲན་པས་རོག ས་ཀང་། 
གཟུགས་རྱིག་པའྱི་བདག་ྱིད་དུ་དྲན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་གཟུགས་རྱིག་པ་དེ་སྒྲ་རྱིག་པ་ལས་ཐ་དད་པར་ངེས་པས། 
གཟུགས་རྱིག་པའྱི་བདག་ྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་སྒྲ་རྱིག་པ་མེད་པར་ངེས་ཀང་། བདག་ྱིད་ཐ་དད་པའྱི་སྒྲ་རྱིག་པ་ཇྱི་ལྟར་དགག 
འགོག་ན་ནྱི་མྱིག་གྱི་བོ་མོང་བས་དེ་ལས་ཐ་དད་པའྱི་ཤེས་པ་ཀུན་མེད་པར་རོགས་པར་ཡང་ཐལ་ལོ། །དེ་ལྟར་ན་ཐ་དད་པར་
ཡོད་པར་རོགས་པས་གཞན་ཡོད་པ་དགག་པ་ཅྱི་ལྟར་འགྲུབ་པ་བརོད་དགོས་སོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། དེར་ཡང་གལ་ཏེ། སྒྲ་རྱིག་
པ་ཡོད་ན་གདོན་མྱི་ཟ་བར་དྲན་པས་ངེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏེ། བརྒྱལ་བ་ལ་སོགས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཡྱིད་ེ་
བར་གཏོད་པ་ཡོད་ན། ངེས་པ་སེ་བ་ནྱི། རྣམ་པའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་མོང་བ་ཙམ་གྱི་རྒྱུ་ཅན་ཡྱིན་པས། རྒྱུ་མ་ཚང་བ་མེད་པའྱི་
ངེས་པ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་འདྱིར་ཡང་ཤེས་པ་དེའྱི་བདག་ྱིད་འགོག་པའྱི་རྱིགས་པ་མཚུངས་པས་
སམ། ཤེས་བྱ་བུམ་པ་དང་ལྡན་པ་ྱིད་འགོག་པའྱི་རྱིགས་པ་མཚུངས་པས་སོ། །དང་པོ་ནྱི་ས་ཕྱོགས ་སུ་བུམ་པ་འགོག་པ་ན་
བུམ་པ་དམྱིགས་པ་མེད་པར་འགྲུབ་པ་ལ་ལྟོས་པར་ངེས་སོ། །དེའང་ཤེས་པ་གཅྱིག་ལ་འདྲེ་བར་ངེས་པས། གལ་ཏེ་ས་ཕྱོགས་
ཀྱི་ཤེས་པ་འདྱི་བུམ་པར་སྣང་བའྱི་བདག་ྱིད་མ་ཡྱིན་པར་ངེས་པས་དེ་ལས་གཞན་དུ་གྲུབ་ན། དེའྱི་ཚེ་དགག་བྱའྱི་དམྱིགས་
པ་མེད་པར་གྲུབ་ཀང་། བདག་ྱིད་མ་ཡྱིན་པར་བདག་ྱིད ་དུ་ཇྱི་ལྟར་ངེས། འབའ་ཞྱིག་མོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། གཞན་དུ་མ་
མོང་བ་ྱིད་དུ་མ་གྲུབ་པས་དེ་ཡང་མྱི་འགྲུབ་བོ། །དཔེར་ན་བདེ་བ་ྱིད་དུ་མོང་བའྱི་བདག་དང་བཅས་པ་དང་། བདག་མེད་
པའྱི་ཁྱད་པར་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་མྱི་ངེས་པ་ལྟར། ས་ཕྱོགས་སུ་སྣང་བ་ྱིད་དུ་མོང་གྱི བུམ་པར་སྣང་བར་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ ་ཞེས་
བྱ་བར་ཡང་མྱི་འགྲུབ་བོ། །གལ་ཏེ་རྣམ་པ་དང་ལྡན་པའྱི་རང་བཞྱིན་མོང་བ་ཙམ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ེ་བར་གཏོད་པ་ཡོད་ན་ངེས་པའྱི་
རྒྱུ་མ་ཚང་བ་མེད་པར་མཐོང་བ་ཁོ་ནའོ། །དེས་ན་བུམ་པ་དང་བཅས་པར་སྣང་བ་མོང་ན་ནྱི་དེ་ལྟ་བུ་ཁོ་ནར་མྱི་ངེས་པ་མྱི་
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འཐད་དེ། ལྟོས་པར་བྱ་བ་མ་ཚང་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། གང་ཞྱི ག་གང་གྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་རྱིགས་པ་
ཡོད་པས་སོ། །བདག་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྣམ་པ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། འོ་
ན་འདྱིར་ཡང་མཚུངས་ཏེ། ས་ཕྱོགས་སུ་སྣང་བ་མོང་བའྱི་ངེས་པ་སེས་པ་ན། ཤེས་པ་དེ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་ངེས་པར་བྱ་བར་
རོགས་པས། ངེས་པར་བྱ་བའྱི་རང་བཞྱིན་གཞན་མེད་པར་ངེས་པ་ན། ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་དང་ཐ་མྱི་དད་པའྱི་བུམ་པར་སྣང་བ་ངེས་
པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པ་བཀག་ལ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཤེས་པ་དེ་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པའྱི་ཁྱད་པར་གཞན་དང་། ཤེས་པ་གཞན་གྱི་རྣམ་པའྱི་ཁྱད་
པར་བུམ་པར་སྣང་བ་ཡང་བཀག་པ་ན། བུམ་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་སྣང་བ་མེད་པར་ངེས་པ ་ལྟར། ཡུལ་གཞན་གྱི་ཤེས་པ་གཞན་
ཡང་མེད་པར་གྲུབ་བོ། །དེ་ལྟར་ན་དེའྱི་བདག་ྱིད་འགོག་པའྱི་རྱིགས་པས་ཤེས་པ་གཞན་དགག་པ་འགྲུབ་བོ། །ཡང་ན། 
དཔེར་ན་ཤེས་བྱ་བུམ་པ་ྱིད་ཡོད་ན་ས་ཕྱོགས་དང་རང་བཞྱིན་ཁྱད་པར་མེད་པས་ས་ཕྱོགས་སུ་སྣང་བའྱི་ཤེས་པ་ལ་རང་གྱི་
རྣམ་པར་གཏོད་པའྱི་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་དུ། ཚད་མའྱི་བོ་གཞན་ཡོད་ན། ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་བོ་དང་རང་
བཞྱིན་ཁྱད་པར་མེད་པས། ས་ཕྱོགས་སུ་སྣང་བར་ངེས་པ་ལ་རང་ངེས་པ་གཏོད་པའྱི་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཡྱིན་
ནོ། །དེས་ན་ས་ཕྱོགས་སུ་སྣང་བ་ྱིད་མོང་བས་བུམ་པར་སྣང་བ་མེད་པར་ངེས་པ་ན་བུམ་པ་མེད་པར་ངེས་པ་ལྟར། ཡོད་པའྱི་
ཤེས་པ་དེ་ངེས་པ་ྱིད་རང་རྱིག་པས་མོང་བས། ཤེས་པ་གཞན་ངེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་བཀག་པ་ན། ཤེས་པ་གཞན་དེ་མེད་
པར་ཡང་གྲུབ་བོ། །དེ་ནྱི་ཤེས་བྱ་འགོག་པའྱི་རྱིགས་པ་མཚུངས་པས་ཤེས་པ་གཞན་དགག་པའོ། །འདྱི་ལ་རད་པ་ནྱི། དེ་ལྟར་
ངེས་པར་བཀག་པས་ངེས་པར་བྱ་བ་མེད་པར་གྲུབ་ན། མངོན་སུམ་བཀག་པ་ཁོ་ན་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བརོད་
པ་འགལ་ཏེ། ངེས་པ་མེད་པས་སྒྲ་རྱིག་པ་འགོག་པའམ། དུ་བ་ལས་མེ་དཔོག་པ་ན། ཕྱོགས་དེར་དུ་བ་ལས་ངེས་པའྱི་མེ་དང་
ནུས་པ་མཚུངས་པ་ཅན་གཞན་ཡང་མེད་དེ། ཡོད་ན་རེས་དཔག་གྱིས་ངེས་པར་བྱ་བ་ལས་མ་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་རོགས་
པ་ཡང་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། འདྱིར ་ངེས་པ་བཀག་པ་དང་། ངེས་པར་བྱ་བ་བཀག་པ་ནྱི་རོགས་པ་
གཅྱིག་གྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པས་རགས་དང་རགས་ཅན་ནྱི་མེད་དོ། །དེས་ན་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པར་ག་ལ་ཐལ། འོ་ན་དམྱིགས་པར་
བྱེད་པ་དང་བྱ་བའང་དེ་བཞྱིན་ནོ་ཞེ་ན། དེའང་དེ་བཞྱིན་ཏེ་རགས་དང་རགས་ཅན་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་གང་
དུ་ཡྱིན་ཞེ་ན། དམྱིགས་པར་བྱ་བ་བཀག་པའྱི་ཐ་སྙད་དུ་གྲུབ་ཀང་རུང་གྱི་ཡོད་པ་བཀག་པའྱི་ཐ་སྙད་མ་གྲུབ་པ་ལ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་
ན་ངེས་པར་བྱ་བ་བཀག་པ་ལས་དེའྱི་ཡོད་པ་འགོག་པ་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ངེས་པར་བྱ་བ་ནྱི་དངོས་པོའ་ི
ཆོས་མ་ཡྱིན་པས་དེ་བཀག་པ་ནྱི་དངོས་པོ་འགོག་པའྱི་རགས་མ་ཡྱིན་ནོ། །མོང་བར་བྱ ་བ་ནྱི་དངོས་པོ་ྱིད་དུ་རྣམ་པར་བརག་
སྟེ། མངོན་སུམ་གྱི་གཟུང་བ་དངོས་པོ་ལ་འཇུག་ལ། རྣམ་པར་རོག་པ་ནྱི་གཟུང་བ་བརགས་པ་ལ་འཇུག་པར་ཐམས་ཅད་
འདོད་པས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའྱི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ལ་བལྟོས་ནས་དེ་ལྟར་རྣམ་པར་དབྱེར་ཟྱིན་ཀང་དོན་དམ་པར་ན་ནྱི་མོང་
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བར་བྱ་བ་ཡང་དངོས་པོའ་ིཆོས་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ནྱི་ཤེས་པ་མེད་པ་ྱིད་རོགས་པར་བྱེད་པའོ། །དོན་མེད་པར་རོགས་པའྱི་ཤེས་
པ་ལ་གྱིས་ཏེ། དེའྱི་བདག་ྱིད་མེད་པར་ཤེས་པ་དང་། དོན་གཞན་མེད་པར་ཤེས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་བུམ་པ་སྣང་བ་ན། སྣམ་
བུའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པ་འགོག་པ་ནྱི་བུམ་པ་སྣམ་བུའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་ན། བུམ་པ་ྱིད་གྱི་གར་འགྱུར་བ་ དྲན་ཏེ། གྱི་ག་
ལས་ཐ་དད་པར་རོགས་པ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ས་ཕྱོགས་འབའ་ཞྱིག་པ་དེ་བུམ་པ་དང་བཅས་པ་ལས་གཞན་དུ་ངེས་པ་
ན། བུམ་པ་མེད་པར་ངེས་པ་ཡྱིན་ཏེ། བུམ་པ་ཡོད་ན་འབའ་ཞྱིག་པ་ྱིད་བུམ་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ནྱི་དོན་
མེད་པར་ངེས་པའྱི་ཤེས་པའོ། །གསུམ་པ་གཞལ་བྱ་ྱིད་དཔད་པ་ནྱི། མེད་པ་རང་རྒྱུད་པ་དང་། དགག་བྱ་ལས་གཞན་པའྱི་
ཡོད་པ་ནྱི་སྔར་སུན་བྱུང་བར་ཟད་དོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་ཁོ་བོ་ཅག་གྱིས་དགག་བྱ་ཡོད་པ་ྱིད་ཡྱིན་པར་སྔར་བཤད་པ་བཞྱིན་
ནོ། །དེའྱི་ཚད་མའྱི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ཡང་གཞལ་བྱའྱི་ཡོད་པ་ྱིད་བཀག་པ་ནྱི་དོན་ངེས་པར་བྱས་པ་ཡྱིན་ལ། སྔར་ཞུགས་
པའྱི་བརྡའྱི་ཡུལ་དང་རྒྱུ་མཚན་མྱི་འདྲ་བ་མེད་པར་བཀག་པའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་ཐ་སྙད་ངེས་པའྱི་གཞལ་བྱ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དོན་
མེད་པ་ྱིད་བསྒྲུབ་པར་རོམ་ཡང་ཐ་སྙད་དུ་བྱེད་པའྱི་ཤེས་པ་དེས་སྔར་གྱི་བརྡའྱི་ཡུལ་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་རང་བཞྱིན་མེད་པར་
དགག་པ་སྔ་ན་མེད་པ་རོགས་པས་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བ་སྒྲུབ་པར་ཞེན་པ་ དང་། གཞལ་བྱ་གཅྱིག་པས་ཐ་
སྙད་བསྒྲུབ་པར་བཤད་དོ། །དེ་ནྱི་དོན་དཔད་པའོ། །ད་ནྱི་ཚིག་བཤད་པར་བྱའོ། །འདྱིར་མྱི་དམྱིགས་པ་ལས་དོན་མེད་པར་
རོགས་པར་འདོད་པ་དག་འདྱི་སྙམ་དུ་དོན་གྱི་མེད་པ་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་མྱི་འགྲུབ་སྟེ། མངོན་སུམ་གྱི་དོན་གྱི་ནུས་པ་ལ་
ལྟོས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མེད་པ་ལ་དེ་མེད་པས་སོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་གགས་པ་ྱིད་ཀྱིས། མེད་ལ་དབང་སེས་བོ་མྱིན་
ཏེ། །དོན་གྱི་ནུས་ལ་ལྟོས་ཕྱྱིར་རོ། །ཞེས་བཤད་པ་བཞྱིན་ནོ། །དེས་ན་འདྱི་ནྱི་མྱི་དམྱིགས་པ་ལས་རགས་སུ་ངེས་པར་བྱའོ་
སྙམ་ན། དོགས་པ་དེ་ྱིད་ཡྱིན་ན་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་བསུ་ནས། ལན་དུ་དམྱིགས་པ་མེད་པ་ཡང་ཞེས་བྱ ་བ་ལ་སོགས་
པའོ། །འདྱིའྱི་དོན་ནྱི་དངོས་པོ་མེད་པ་ནུས་པས་སྟོང་པས་མངོན་སུམ་སེད་པར་མྱི་བྱེད་པ་དེའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ན། ཤེས་པ་མེད་
པ་ཡང་ནུས་པ་མེད་པས་མངོན་སུམ་གྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པས་རག་ཏུ་རགས་ལ་ལྟོས་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་ལྟ་ན་མཐའ་ཐུག་པ་མེད་དོ་
ཞེས་བྱ་བའོ། །འོན་ཏེ་ཤེས་པ་བཀག་པའྱི་མེད་པ་ནྱི་རང་འཛིན་པའྱི་མངོན་སུམ་གྱི་ཡུལ་དུ། ནུས་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་གྱི་
ངོ་བོས་གྲུབ་ན། དོན་གྱི་མེད་པ་ལ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་འགྱུར་ཏེ། རྱིགས་པ་ཐུན་མོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བཤད་པ་ནྱི། ཅྱི་སྟེ་ནས་
དོན་མེད་དོའ་ིབར་རོ། །གལ་ཏེ་ཤེས་པ་མེད་པ་ནྱི་ཤེས་པ་གཞན་དམྱིགས་པ་ལས་འགལ་ཟའྱི་ཤེས་པ་མ་གྲུབ་པ་ྱིད་དུ ་
ངེས་པ་ཙམ་ཡྱིན་ཏེ། དེས་ན་རང་གྱི་ངོ་བོས་གཞལ་བྱ་མ་ཡྱིན་གྱི། འགལ་ཟའྱི་ཤེས་པ་ྱིད་གཞལ་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ལ་
ལྟོས་པའྱི་མྱི་སླུ་བ་དང་ལྡན་པ་ནྱི་མངོན་སུམ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་ན་དོན་ལ་ཡང་དེ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི། ཅྱི་སྟེ་གཞན་ནས་
ཅྱི་སྟེ་མྱི་འགྲུབ་ཀྱི་བར་རོ། །འདྱིའྱི་དོན་ནྱི། ཚད་མ་གཅྱིག་འཇུག་པས་དེ་ཡོངས་སུ་གཅོད། གཞན་རྣམ་པར་གཅོད། ཕུང་པོ་
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གསུམ་པ་ཡང་སེལ་བར་བྱེད་དོ། །དེས་ན་གཞན་དང་། ཕུང་པོ་གསུམ་པ་མེད་པ་ྱིད། དེ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྱི་མངོན་སུམ་
གྱིས་གྲུབ་བོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །ད་ནྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པས་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་བོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི ་གང་གྱི་ཚེ་ཞེས་བྱ་བའོ། །རྣམ་པ་
འདྱི་ལྟ་བུའྱི་མྱི་དམྱིགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་དམྱིགས་པ་གཞན་དངོས་པོ་གཞན་ཡོད་པར་གྲུབ་པ་སྟེ། བཤད་མ་ཐག་
པའོ། །མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། མེད་པའྱི་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བའྱི་ཆོས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་མེད་པའྱི་དོན་གྱི་ཆོས་ྱིད་
ཡྱིན་པ་དེའྱི་ཚེའོ། །དཔེ་མ་གྲུབ་པར་རྒོལ་བ་བསལ་བ་ནྱི་སྔར་བཤད་པ་བཞྱིན་ནོ། །མ་ཡྱིན་ཏེ། ཡུལ་དང་དབང་པོ་དག་
ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་གམ་གྱི་ག་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་པར་བྱྱིན་གྱིས་བརབས་པ་ྱིད་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །ཞེས་བྱ་བ་གཞན་དུ་འགྱུར་མོད། དེས་ཅྱི་ཕན་ཞེ་ན། དེ་འདུས་བྱས་ན་ནྱི་སྟེ། གང་རུང་ངམ་གྱི་ག་གཞན་དུ་འགྱུར་ན་
ནྱི་བུམ་པ་ཡོད་ཀང་མྱི་དམྱིགས་པར་འགྱུར་སྱིད་དོ། །འོ་ན་མྱི་དམྱིགས་པ་མེད་པ་ལ་འཁྲུལ་ལོ་སྙམ་ན། འདྱི་ལ་བུམ་པ་
གཞན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱོགས་ལ་ནྱི་འཁྲུལ་པ་མེད་དེ། དེའྱི་དུས་ན་ཡང་ས་ཕྱོགས་དང་རང་བཞྱིན་ཁྱད་པར་མེད་པའྱི་བུམ་པ་ནྱི་
ཡོད་མ་སྱིད་དེ། ས་ཕྱོགས་ནྱི་མཐུ་དང་ལྡན་པས་གཞན་དུ་མ་བསྒྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡོད་པའྱི་བུམ་པ་ནྱི་ཤ་ཟ་ལྟར་བསྐལ་ པ་
ཡྱིན་པས་མ་དམྱིགས་པས་ལྟར་རུང་དགག་པ་ལ་འཁྲུལ་པའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ནྱི་ས་བས་དངོས་སུ་མ་བརོད་དོ། །འོ་ན་
དབང་པོ་འབའ་ཞྱིག་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བའྱི་ཕྱོགས་ལ་འཁྲུལ་པ་ཇྱི་ལྟར་སྤང་སྟེ། ས་ཕྱོགས་དང་བུམ་པ་བལྟར་རུང་བར་འདྲ་
ཡང་། དབང་པོའ་ིེས་པས་བུམ་པ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར། ས་ཕྱོགས་དང་བལྟར་རུང་དུ་འདྲ་བའྱི་བུམ་པ་མེད་དེ། མ་
དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་འཁྲུལ་པའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། ལན་འདྱི་ཟུང་ཤྱིག དེའྱི་ཚེ་མཐུས་བྱྱིན་གྱིས་བརབས་ཤྱིང་
གཞན་དུ་བསྒྱུར་བའྱི་མྱིག་ལ། ས་ཕྱོགས་ནྱི་སྣང་དུ་རུང་ལ། བུམ་པ་ནྱི་སྣང་དུ་མྱི་རུང་བས་ན། རང་བཞྱིན་གྱིས་གཞན་དུ་
བསྒྱུར་བ་མྱིག་གྱི་ཡུལ་དུ་རུང་བ་དང་མྱི་རུང་བའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པས། ས་ཕྱོགས་དང་བུམ་པ་དབང་པོ་དེ་ལ་བལྟར་རུང་བར་
འདྲ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་དབང་པོ་དེས་སེད་པའྱི་ཤེས་པ་གཅྱིག་ལ་འདྲེར་རུང་བ་མེད་པ་ནྱི་ཡོད་པས། མ་ངེས་པ་མ་ཡྱིན་
ནོ། །དོན་འདྱི་ྱིད་གསུངས་པ་ནྱི། དེའྱི་ཚེ་ཡང་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའྱི་དབང་པོས་གཟུང་བར་བྱ་བའྱི་མེད་པ་ནྱི་ཡོད་པ་
ྱིད་དོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །གལ་ཏེ་དེའྱི་ཚེ་དབང་པོ་ཡང་གཞན་དུ་མ་བསྒྱུར་ན་ནྱི་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་ཏེ། སྔར་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་
གྱི་དབང་པོ་ལ་སྣང་བས་དབང་པོ་དེས་ཀང་བལྟར་རུང་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ཁོ་ནར་འགྱུར་ཏེ། ས་ཕྱོགས་ྱིད་བཞྱིན་
ནོ། །དེས་ན་ས་ཕྱོགས་དང་། དབང་པོ་དེའྱི་གཟུང་བྱར་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་ཡོད་པས། དེ་འདྲ་བ་དགག་པ་ལ་མ་དམྱིགས་པ་མ་
ངེས་པར་འགྱུར་བ་ྱིད་དོ། །དེས་ན་ཡུལ་དང་དབང་པོ་གང་རུང་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བས་འཁྲུལ་པ་སྤངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །འཇུག་
པའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས། རྣམ་པ་བཞྱི་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་སོར་བའྱི་དབྱེ་བས་རྣམ་པ་བཞྱིའོ། །རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་འདྱི་ལ་དགག་པར་བྱ་
བའྱི། རང་བཞྱིན་དང་། རྒྱུ་དང་། ཁྱབ་བྱེད་དང་། འབྲས་བུ་བཞྱི་ལ། མ་དམྱིགས་པ་བཞྱི་དང་། འགལ་བ་དམྱིགས་པ་བཞྱི་
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དང་། འགལ་བའྱི་འབྲས་བུ་བཞྱི་དང་། འགལ་བའྱི་ཁྱབ་བྱ་དམྱིགས་པ་བཞྱི་སྟེ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལས་རེས་འགའ་ནྱི་
བཞྱི་ཚན་དང་པོ་དང་། གྱིས་པའྱི་གསུམ་དང་། གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པའྱི་ཕྱྱིར་ེ་བར་བཀོ ད་པས་བཅུ་གཅྱིག་ཏུ་བཤད་
དོ། །རེས་འགའ་ནྱི་བཞྱི་ཚན་དང་པོའ་ིགསུམ་དང་། གྱིས་པའྱི་གསུམ་དང་། གསུམ་པའྱི་གྱིས་བཀོད་པས་བརྒྱད་དུ་བརོད་
དོ། །རེས་འགའ་ནྱི་དང་པོའ་ིགྱིས་དང་། གྱིས་པ་དང་གསུམ་པའྱི་འགོ་རེ་རེ་བཀོད་པས་བཞྱིར་འགྱུར་རོ། །རེས་འགའ་ནྱི་
བཞྱི་ཚན་དང་པོ་གསུམ་བཀོད་པས་གསུམ་དུ་བཤད་པས་ངེས་པ་མེད་དོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་འདྱིར་ནྱི་བཞྱིར་བཤད་དོ། །འགེལ་
པར་ནྱི་བརྒྱད་དུའོ། །རྱིགས་ཐྱིགས་སུ་ནྱི་བཅུ་གཅྱིག་ཏུའོ། །རྣམ་ངེས་དང་བར་ཏྱི་ཀར་རེས་འགའ་གསུམ་དུ་ཡང་བཤད་པ་ནྱི་
འདོད་པས་འཇུག་པར་ཟད་དོ། །འགལ་བ་བསྒྲུབ་པ་མྱི་དམྱིགས་པས་ཁྱབ་པར་བསྒྲུབ་པ་འདྱི་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། ལྷན་ཅྱིག་
མྱི་གནས་པའྱི་འགལ་བའྱི་དོན་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་ཚད་མ་དང་། ཕན་ཚུན་སྤངས་པའྱི་འགལ་བའྱི་དོན་གཏན་ལ་འབེབས་
པའྱི་ཚད་མ་དང་། འགལ་བར་འགྲུབ་པ་རགས་སུ་སར་བ་མྱི་དམྱིགས་པར་གྲུབ་པ་ྱིད་དོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱིས་གོ་
བར་བྱ་སྟེ། མཚན་ྱིད་དང་། གནོད་བྱ་ལྡོག་པའྱི་དུས་དང་། རྣམ་པར་གནས་པའྱི་ཡུལ་དང ་། ངེས་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མའྱི་རང་
བཞྱིན་དཔད་པའོ། །དེ་ལ་འདྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་དངོས་པོ་གྱིས་ལ་བརེན་པའྱི་ཆོས་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་
ནོ། །འཇྱིག་པ་རྒྱུ་མེད་པ་ལ་གནོད་པའྱི་དོན་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། ངོ་བོ་ྱིད་འཇྱིག་པ་གནོད་པའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་འཇྱིག་པའྱི་
རྒྱུ་གྲུབ་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་སོ། །འོ་ན་གནོད་པའྱི་དོན་ཅྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། གེགས་བྱེད་པའོ། །དེ་ཡང་རང་གྱི་ངོ་བོའ་ིགེགས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། 
རྒྱུ་ལས་གྲུབ་ཟྱིན་པས་སྐད་ཅྱིག་གནས་པ་བཟོག་པར་མྱི་ནུས་པ་དང་། རང་གྱི་ངང་གྱིས་སྐད་ཅྱིག་གཞན་དུ་མྱི་སྡོད་པས་དུས་
རྱིང་པོ་གནས་པ་བཟོག་པར་ཡང་མྱི་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན། རྒྱུའྱི་གེགས་བྱེད་པའོ། །རྒྱུའང་སེས་ཟྱིན་པའྱི་ངོ་བོ་
བཟོག་པར་མྱི་ནུས་པར་མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། མ་སེས་པའྱི་གེགས་བྱེད་པས་སོ། །མ་སེས་པའྱི་གེགས་ཀྱི་དོན་ཡང་དེའྱི་རྒྱུ་
མེད་པར་བྱས་པས་སོ། །དེ་ཡང་མེད་དགག་པར་ནྱི་བྱ་བ་མྱི་འཐད་པས་དེའྱི་རྒྱུ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་རང་བཞྱིན་བྱས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །ད་ལྟ་ཡྱིན་དང་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་ཀྱི་དོན་ནྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་རེན་གཞན་མེད་ན་གདོན་མྱི་ཟ་བར་སེ་བའྱི་འབྲས་བུ་དེའྱི་
རྒྱུ་དང་མྱི་མཐུན་པར་གྲུབ་པ་དང་དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའྱི་རེན་ཡྱིན་པས། རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་
རེན་དང་བརེན་པ་དང་། གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་དང་། གསལ་བྱ ་གསལ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་ནྱི་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཁོ་
ནའོ། །དེས་ན་གལ་ཏེ་ནུས་པ་མེད་པའྱི་རྒྱུ་གནོད་བྱེད་ཡྱིན་ན་ེ་བར་ལེན་པ་སྔ་མ་ཡང་གནོད་བྱེད་དུ་ཐལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བར་
རོགས་པ་ཡང་སྤངས་ཏེ། ེ་བར་ལེན་པ་ནྱི་གཟུགས་ཅན་ཙམ་དུ་བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་གྱི་ནུས་པ་མེད་པའྱི་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུ་དང་
རེན་གྱི་ེ་བར་སོར་བའྱི་ཡུལ་སོ་སོར་མ་འཆོལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡང་ནུས་པ་དང་མྱི་ནུས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱད་
པར་ནྱི་མཐུན་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་རེན་གྱིས་བྱས་པ་ཡྱིན་གྱི་ེར་ལེན་ནྱི་གཟུགས་ཅན་གྱི་ངོ་བོ་ཙམ་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་
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འོ་ན་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སེ་བ་ན་མྱུ་གུ་དེ་ལ་འོད་སེ་བའྱི་ནུས་པ་མེད་པ་ྱིད་རང་བཞྱིན་དུ་གྲུབ་པ་ནྱི་ེ་བར་ལེན་པ་ལས་བྱུང་
བར་བརོད་དགོས་ཏེ། རྒྱུ་མེད་པ་དང་གཞན་གྱི་རྒྱུ་ཅན་དུ་མྱི་འཐད་པས་སོ། །དེས་ན་ེ་བར་ལེན་པ་ནུས་པ་མེད་པའྱི་རྒྱུ་
དང་། མྱུ་གུའྱི་རང་བཞྱིན་ནུས་པ་མེད་པ་དག་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་ཡྱིན་པས། ས་བོན་དང་འོད་ཀང་ཚ་གང ་ལྟར་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་
གནས་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་རེན་གཞན་མེད་ན་གདོན་མྱི་ཟ་བར་འབྱུང་བའྱི་འབྲས་བུའྱི་ནུས་པ་དང་མྱི་
མཐུན་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ེ་བར་ལེན་པ་ྱིད་ལས་ནུས་པ་མེད་པར་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་གཞན་གྱིས་གེགས་བྱ་མྱི་
དགོས་པས་སོ། །དེས་ན་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་དུ་མྱི་ཐལ་ལོ། །འོ་ན་ཧ་ཅང་ཁྱབ་པ་མེད་མོད་མ་ཁྱབ་པར་ནྱི་འགྱུར་ཏེ། འདྱི་
ལྟར་མུན་པའྱི་ཡུལ་དེ་ྱིད་དུ་སྣང་བ་སེ་བ་ན། སྣང་བ་དེ་མུན་པའྱི་གནོད་བྱེད་དང་མུན་པ་ཡང་སྣང་བའྱི་གནོད་བྱ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་
ལྟ་ན་ཡང་སྣང་བ་སེད་བྱེད་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། མུན་པའྱི་རྒྱུ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་སེད་བྱེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ ཕྱྱིར་ཏེ། སྣང་བ་སེས་པའྱི་
དུས་ན་མུན་པའྱི་རྒྱུན་ཆད་ཟྱིན་པས་དེའྱི་ནུས་པ་མེད་པ་ཡང་སྔར་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ལ་ཡང་དོན་དམ་པར་ནྱི་
གནོད་བྱེད་སྣང་བའྱི་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའྱི་ཚོགས་པ་དག་ཡྱིན་གྱི། སྣང་བ་ྱིད་མ་ཡྱིན་པས་སྣང་བ་དེའྱི་
ཚེ་བཟོག་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ཅྱི་སོན། འོན་ཀང་མུན་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཡང་མྱི་ཐལ་ཏེ། མུན་པའྱི་རྒྱུ་དང་
མྱི་མཐུན་པ་བསེད་པའྱི་ནུས་པ་ལས་མ་འདས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དཔེར་ན་རྱི་ལ་འབར་བའྱི་མེས་གང་བ་ཟོག་གྱི ཚང་མང་གྱི་
མེས་དངོས་སུ་མ་བཟོག་ཀང་ཚང་མང་གྱི་མེ་གང་བའྱི་གནོད་བྱེད་ལས་འདས་པར་མྱི་ཐལ་བ་བཞྱིན་ནོ།  །སྣང་བའྱི་རྒྱུ་ནུས་པ་
ཐོགས་མེད་སེད་པའྱི་ཚོགས་པ་དག་ཀང་མུན་པའྱི་གནོད་བྱེད་ཡྱིན་མོད་ཀྱི། འཇྱིག་རེན་དག་སྣང་བ་ཁོ་ན་གནོད་བྱེད་ཡྱིན་གྱི་
དེ་དག་ཡྱིན་པར་མྱི་རོགས་པས་གགས་པ་མེད་པར་ཟད་དོ། །མཚན་ྱིད་དོ། །གནོད་བྱ་ལྡོག་པའྱི་དུས་ནྱི་དེ་ལྟར་མྱུར་ན་སྐད་
ཅྱིག་གསུམ་པ་ལ་ལྡོག་སྟེ། སྐད་ཅྱིག་གྱིས་པ་ལ་ནྱི་ནུས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །སྐད་ཅག་གྱིས་ལྷན་ཅྱིག་གནས་པར་ཡང་
མྱི་ཐལ་ཏེ། རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཡུལ་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ེ་བར་གནས་པ་ནྱི་འདོད་པ་ཁོ་ནའོ། །འཆོལ་བར་གནས་པ་ཡང་མྱི་ཐལ་
ཏེ། ནུས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་མཐར་གྱི་ཡུལ་གནོན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་རྣམ་པར་གནས་པའྱི་ཡུལ་ནྱི། སྐད་ཅྱིག ་ཙམ་མ་ཡྱིན་
ཏེ་རྒྱུན་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཡང་སྐད་ཅྱིག་མང་པོའ་ིརང་བཞྱིན་ཡྱིན་པས་དངོས་པོ་མེད་པར་མྱི་ཐལ་ལོ། །རྣམ་པར་གནས་པ་ནྱི་ངེས་
པའྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་ཐ་སྙད་ལ་བརོད་པས་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །རང་བཞྱིན་ན་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་ལ་
ཡང་གནས་སོ། །དེ་ལྟ་མོད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་དེ་ཡང་རྒྱུན་ལ་གནས་པར་བརོད་པར་བྱའོ། །བཞྱི་པ་འདྱི་
ངེས་པར་བྱེད་པའྱི་ཚན་མ་ནྱི་མངོན་སུམ་དང་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་དོན་གཞན་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་ལ་མྱི་དམྱིགས་པར་
བརོད་པས་མངོན་སུམ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ནྱི་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རེས་སུ་དཔག་པས་ངེས་སོ་ཞེས་
འཆད་དོ། །དེའང་འདྱི་ལྟར་ནུས་པ་དང་མྱི་འཐུན་པའྱི་གེགས་ནྱི་རྣམ་པ་ྱིས་ཀྱིས་ངེས་པར་འགྱུར་ཏེ། སྔར་ནུས་པ་ཚང་བ་
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དང་། ཕྱྱིས་མ་ཚང་བར་ངེས་པས་སོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནྱི་འབྲས་བུ་ཡོད་པས་ངེས་ལ། གྱིས་པ་ནྱི་འབྲས་བུ་མེད་པས་
སོ། །འབྲས་བུ་ཡོད་པ་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་ཡྱིན་ལ། མེད་པ་ནྱི་མྱི་དམྱིགས་པས་སོ། །དམྱིགས་པ་བཀག་པ་ནྱི་རགས་ལ་མྱི་
ལྟོས་པས་ཐུག་པ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་ལྷན་ཅག་མྱི་གནས་པ་མྱི་དམྱིགས་པས་གཏན་ལ་འབེབས་སོ་ཞེའོ། །འདྱི་
ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། དམྱིགས་པ་གཞན་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པས་བཟོག་པའྱི་དམྱིགས་པ་མེད་པར་ངེས་ན། དོན་གཞན་མངོན་
སུམ་དུ་གྲུབ་པས་ཀང་བཟོག་པ་མེད་པར་ངེས་ཏེ། དེའྱི་ངོ་བོ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པས་གཞན་རྣམ་པར་བཅད་པར་མཚུངས་པས་
སོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་དམྱིགས་པ་མེད་པ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་པ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་ཅྱི་ལྟར་སྤང་། འདྱི་ནྱི་གཞན་ཡོད་པས་ཀང་
མེད་པ་ཅྱི་སྟེ་མྱི་འགྲུབ་ཅེས་སོབ་དཔོན་ྱིད་ཀྱིས་བཤད་པ་ྱིད་དོ། །ཕན་ཚུན་སྤངས་པའྱི་འགལ་བའྱི་དོན་གཏན་ལ་འབེབས་
པའྱི་ཚད་མ་ཡང་། ཁོ་བོ་ཅག་གྱི་ལྟར་ན་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱིས་དཔད་དེ། འགལ་བའྱི་མཚན་ྱིད་དང་། ངེས་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མའྱི་
རང་བཞྱིན་ནོ། །སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱི་གཞུང་དང་སར་ན་དེ་གྱིས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཚད་མ་ལ་མ་ཁྱབ་པའྱི་ེས་པ་སྤང་བ་
དང་། ལུང་དང་འགལ་བ་སྤང་བ་དང་། མྱི་དམྱིགས་པ་ལ་ལྟོས་པ་ྱིད་གཞུང་གཟུགས་པ་ད ང་། དེ་ྱིད་ལ་དམྱིགས་པ་བཀག་
པས་མ་ངེས་པ་སྤང་བ་བཞྱི་བསྣན་པས་རྣམ་པ་དྲུག་གྱིས་སྟོན་ཏོ། །དེ་ལ་དང་པོ་མཚན་ྱིད་ནྱི་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པའོ། །དེའང་
གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་མེད་པ་ཙམ་ཡྱིན་པས་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་ཐུན་མོང་གྱི་ཆོས་ཡྱིན་པས་གྱིས་གྲུབ་པ་ལ་ལྟོས་
པར་ནྱི་མ་ངེས་སོ། །ཕན་ཚུན་དབེན་པ་ཡང་དངོས་སུ་དབེན་པ་དང་དེས་ཁྱབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་དངོས་འགལ་ཡྱིན་ལ། གྱིས་
པ་ནྱི་བརྒྱུད་འགལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི་དོན་དམ་པར་ཡང་གྲུབ་ལ་གྱིས་པ་ནྱི་ཆོས་ཐ་དད་པ་བརགས་པ་ལ་ལྟོས་པས་དོན་དམ་པ་
མ་ཡྱིན་ཏེ། རང་ྱིད་མྱི་འགལ་བར་གཞན་དང་འབྲེལ་པས་འགལ་བ་ནྱི་དེ་ཁོ་ནར་མྱི་སྱིད་དོ། །ངེས་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མའྱི་རང་
བཞྱིན་ནྱི་མཁས་པ་ལ་མངོན་སུམ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ། རོངས་པ་ལ་ནྱི་རེས་འགའ་ཐ་སྙད་མྱི་དམྱིགས་པ་ལས་ཡྱིན་པ་ཡང་སྱིད་
དོ། །འདྱི་ལྟར་སྣང་བའྱི་དོན་དང་བོ་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པ་ནྱི་མངོན་སུམ་ཁོ་ནས་ངེས་པར་ཟད་ལ། སྣང་བ་མྱི་སྣང་བ་ལས་ཐ་དད་
པར་ཡང་མངོན་སུམ་གྱིས་ངེས་སོ། །མྱི་སྣང་བ་སྣང་བ་མ་ཡྱིན་པར་གཅྱིག་པ་དང་ཡང་མངོན་སུམ་གྱིས་ངེས་ཏེ། སྣང་བ་མྱི་
སྣང་བ་ལས་ཐ་དད་པ་དང་མྱི་སྣང་བ་སྣང་བ་དང་གཅྱིག་པ་ནྱི་འགལ་བས་སོ། །མྱི་སྣང་བ་ཡང་རེས་སུ་དཔག་པས་ཐ་དད་པར་
གྲུབ་པ་རྣམས་ནྱི་གཅྱིག་མེད་པར་དེ་ྱིད་ཀྱིས་ངེས་སོ། །རེས་སུ་དཔག་པས་ཇྱི་ལྟར་གྲུབ་པ་དེ། དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་པ་དང་
འགལ་བར་ཡང་རེས་དཔག་དེ་ྱིད་ཀྱིས་ངེས་སོ། །རེས་དཔག་གྱིས་ཀང་མ་གྲུབ་པ་དག་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་པ་ལ་འགལ་
བ་མ་གྲུབ་པས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་སྟེ། གཞྱི་མེད་ན་སེས་བྱེད་མྱི་གྲུབ་པ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ཀང་མཚན་ྱིད་ནྱི་ཚད་
མའྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་དེ་སྔོན་པོ་ཡྱིན་ན་སྔོན་པོ་མ་ཡྱིན་པའམ། དེས་ཁྱབ་པའྱི་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པ་དང ་། འགལ་བར་
དཔོད་པས་ངེས་པར་འཛིན་ཏོ། །འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ན་རེ་ནྱི་འགལ་བ་ངེས་པར་བྱེད་པ་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་
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དགག་པ་ངེས་པར་བྱེད་པའྱི་བོ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། བསྒྲུབ་པ་ཙམ་ངེས་པར་བྱེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དགག་པ་ངེས་པ་དེ་ཡང་སྣང་བ་
མྱི་དམྱིགས་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ། ཕྱྱི་རོལ་མེད་པར་མངོན་སུམ་གྱིས་མྱི་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡང་རྣམ་པ་
གྱིས་ཏེ། མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དང་། རེས་སུ་དཔག་པས་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་དོན་གང་ཞྱིག་རྣམ་པར་ངེས་པ་
དང་ལྡན་པ་དང་། སྣང་དུ་རུང་བ་དེ་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། རྣམ་པ་མ་ངེས་པ་ནྱི་སྔོན་པོ་ལ་མྱི་རག་པ་ལྟར་དམྱིགས་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་
དང་། བསྐལ་པ་ནྱི་མྱི་དམྱིགས་པ་ཙམ་དུ་ངེས་ཀང་སྣང་རུང་གྱི་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རེས་སུ་དཔག་པས་
གྲུབ་པའྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་ྱིད་ངེས་པ་ན་རག་པ་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པར་ལྟ་བུའོ་ཞེའོ། །དེའྱི་ལུགས་ཀྱིས་
ཚད་མས་མ་ཁྱབ་པའྱི་ེས་པ་སྤོང་བ་ནྱི། འོ་ན་རྣམ་པ་མ་ངེས་པ ་དང་བསྐལ་པ་དག རྣམ་པ་ངེས་པ་དང་མ་བསྐལ་པ་ལ་འགོག་
པ་ན། སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་མེད་པ་འགལ་བ་ཀུན་དེས་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་ངེས་པ་དང་། སྣང་རུང་
ྱིད་རྣམ་པར་བརག་པར་བྱ་བ་ྱིད་ཡོད་པས་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་ྱིད་གནས་སོ། །དེ་ཡང་རྣམ་པ་དང་ལྡན་པར་མངོན་སུམ་
གྱིས་བརགས་པ་དེ་ྱིད་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པས་དགག་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོའ་ིརྣམ་པ་
མངོན་སུམ་གྱིས་ངེས་པ་ན། དེ་ལས་བཟོག་པ་དངོས་པོ་མེད་པ་ཡང་དེ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་རྣམ་པར་མངོན་སུམ་གྱིས་ངེས་
པས་ན། སྔོན་པོ་འདྱི་དངོས་མེད་དུ་སྣང་དུ་རུང་བ་ལས་མྱི་དམྱིགས་པར་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་བ ཞྱིན་ནོ། །སྐད་ཅྱིག་མ་ལ་
སོགས་པ་རེས་སུ་དཔག་པས་ངེས་ན་ནྱི་རྣམ་པ་དང་ལྡན་པར་སྒྲོ་འདོགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེས་ན་དེ་ལས་བཟོག་པ་ཡང་དེ་དང་མྱི་
མཐུན་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་དེ་ྱིད་ཀྱིས་བརགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་སྐད་ཅྱིག་མ་དེ་ྱིད་ངེས་པ་ན་རག་པ་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་
པར་རེས་དཔག་གྱིས་ངེས་ལ། དེ་ལས་ནྱི་མྱི ་རག་པ་ལ་རག་པ་མེད་པའྱི་ཐ་སྙད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་མངོན་སུམ་ལས་ངེས་
པའྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ལ། རེས་དཔག་ལས་ངེས་པ་ནྱི་འགལ་བས་ཁྱབ་པ་དམྱིགས་པ་
ལ་སོགས་པ་སོར་བ་གཞན་གྱིས་བརོད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་འདྱིར་དངོས་པོ་མེད་པ་དགག་པ་མྱི་
དམྱིགས་པ་ལ་ལྟོས་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། དགག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྔར་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དང་པོ་ནྱི་སྔོན་པོ་མེད་
པ་བཀག་པ་ནྱི་སྔོན་པོ་ཡྱིན་ཏེ་དགག་པ་བཀག་པ་སྒྲུབ་པ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འདྱིས་ནྱི་དངོས་ལའང་དངོས་པོའ་ི
ཆ། །ཁས་བངས་མེད་ཅན་དག་པ་ནྱི། །སྒྲུབ་བྱེད། ཅེས་བྱ་བས་མེད་པར ་དགག་པ་ྱིད་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་དང་། རྣམ་འགེལ་ལས། བཀག་པ་འགོག་པར་བྱེད་པ་ནྱི། །བསྒྲུབ་པ་ལས་གཞན་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག །ཅེས་དགག་པ་བཀག་པ་
ནྱི་སྒྲུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་བཤད་པས་འདྱི་ནྱི་དགག་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་མེད་པ་བཀག་པ་ཡང་དགག་པ་ྱིད་ཡྱིན་ན། མེད་
པ་བཀག་པ་བསྒྲུབ་པ་ཡྱིན། །དངོས་ཡོད་མེད་ལའང་ཡོད་ཡྱིན་ལ། །དངོས་པོ་མེད་པ་ཡོད་མྱིན་ཞེས། །བླུན་པོ་ཡྱི་ནྱི་སོད་ལ་
ལྟོས། །ཞེས་བྱ་བ་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་གཏན་ཚིགས་མེད་པ་བཀག་པ་ཡང་དངོས་པོ་མེད་པའྱི་དགག་
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པ་དངོས་མེད་གཞན་ཡྱིན་པས་ཅྱི་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན། ཡང་ན་འདྱི་སྔར་གྲུབ་ཟྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་སྔོན་པོ ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་
ངེས་པ་ན་དེ་ལས་བཟོག་པའྱི་རྣམ་པར་དངོས་མེད་བརགས་ཏེ། དེས་ན་མྱི་དམྱིགས་པར་ངེས་པ་ན། དངོས་མེད་དངོས་པོའ་ི
རྣམ་པ་ལས་བཟོག་པ་ྱིད། དངོས་མེད་ལ་དངོས་པོའ་ིརྣམ་པར་མེད་པར་ངེས་པ་ཡྱིན་ལ། དངོས་པོ་ལ་ཡང་དངོས་མེད་མེད་
པར་ངེས་པ་ཡྱིན་ཏེ། རོགས་པ་གཅྱིག་གྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཚུལ་འདྱི་གྱིས་ཀྱིས་སྣང་བ་ལ་མྱི་སྣང་བ་འགོག་པ་ཡང་
མྱི་དམྱིགས་པ་ལ་ལྟོས་པ་ནྱི་སྐྲ་བྲེགས་ནས་སྐར་མ་རོག་པ་དང་འདྲ་བར་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་ལུང་དང་འགལ་བ་སྤང་བ་
ནྱི། གལ་ཏེ་མངོན་སུམ་གྱིས་ཤེས་པ་མེད་པ་ཙམ་ལས་དོན་མེད་པའྱི་མྱི་ངེས་ན། གཏན་ཚིགས་ཐྱིགས་པ་ལས། དེ་ལས་
གཞན་རྣམ་པར་གཅོད་པ་དང་། ཕུང་པོ་གསུམ་པ་སེལ་བར་བཤད་པ་དང་། རྣམ་ངེས་འདྱི་ྱིད་དུ་ཡང་འདྱི་ཡོད་དོ་འདྱི་མེད་དོ་
ཞེས་སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པའྱི་རོགས་པས་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པར་བཤད་པ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མྱི་འགལ་ཏེ། དམྱིགས་པ་
བཀག་ན་དོན་གྱིས་དངོས་པོ་དགག་པ་ངེས་པ་ལ་བལྟོས་ནས། དེ་སྐད་བརོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ལྟར་དམྱིགས་པ་ཡོད་པ་ནྱི་
དམྱིགས་པ་ཙམ་ལས་གཞན་མ་ཡྱིན་པས་ངེས་པའྱི་དམྱིགས་པ་གཅྱིག་དམྱིགས་པ་ན་དམྱིགས་པ་གཞན་མེད་པར་ངེས་
སོ། །དེས་ན་དམྱིགས་པ་གཞན་དེའྱི་ཡུལ་ཡོད་པར་སྒྲོ་འདོགས་བཟོག་པས་དངོས་སུ་མེད་པར་ངེས་པ་ལ་ཞུགས་ཀང་དེའྱི་
འབྲས་བུ་བྱས་པ་དོན་གྱིས་ངེས་པར་བརོད་དོ། །དེས་ན་སོབ་དཔོན་གྱི་ངག་མཐའ་དག་དེ་ལ་ལྟོས་པས་མྱི་འགལ་ལོ། །ཡང་
ན་མངོན་སུམ་ྱིད་ལས་ཀང་ཕྱྱི་རོལ་མེད་པ་ངེས་པ་དོན་སྱིའྱི་རྣམ་པ་ཅན་སེ་མོད་ཀྱི། སྒྲའྱི་རྣམ་པ་དང་འབྲེལ་པ་ནྱི་མྱི་
དམྱིགས་པ་ཁོ་ན་ལས་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་སོབ་དཔོན་གྱི་ངག་མཐའ་དག་དེ་ལ་ལྟོས་ཏེ་མྱི་འགལ་ལོ། །དེས་ན་ཕན་ཚུན་སྤངས་
པ་དང་། ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་པའྱི་འགལ་བ་གྱི་ག་མྱི་དམྱིགས་པ་ལ་ལྟོས་སོ་ཞེས་གྲུབ་བོ། །ལྔ་པ་ཕན་ཚུན་སྤངས་པ་མྱི་
དམྱིགས་པས་གྲུབ་པ་ྱིད་སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་པས་གཞུང་གཟུགས་པ་ནྱི། མངོན་སུམ་གྱིས་དོན་དེ་དམྱིགས་པ་ན་དོན་གཞན་
དགག་པ་མྱི་འགྲུབ་ཏུ་ཆུག་ཀང་། དེ་མེད་པ་ྱིད་དགག་པ་དང་། དོན་གཞན་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་དགག ་པ་ནྱི་ངེས་དགོས་
ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་དེ་ྱིད་ཀང་ཡོད་པ་མྱི་འགྲུབ་བོ་ཞེས་རྒོལ་ན། ལན་དུ་དོན་གྱིས་ངེས་པར་ནྱི་ཁས་ལེན་པས་ཐལ་བའྱི་གོ་
སྐབས་ག་ལ་ཡོད། དངོས་སུ་གཞན་དགག་པ་མ་ངེས་ཀང་དེ་ཡོད་པར་ངེས་པ་མྱི་འགལ་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་སྒྲུབ་པ་ངེས་པ་
མཐའ་དག་དགག་པ་ངེས་པ་དང་འབྲེལ་པར་ཐལ་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་བོ་འཆོལ་བར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བསྒྲུབ་
པའྱི་བོ་ཀུན་དགག་པ་དང་མ་འབྲེལ་པ་དེས་ན་དེའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པ་དགག་པ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ། དོན་གྱི་ངོ་བོ་
ངེས་པ་ཙམ་ལས་ལྷག་པའྱི་བྱེད་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་རགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་མོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་མྱི་ལྟོ ས་ན། 
དགག་པའྱི་བོ་ཚད་མར་མྱི་རུང་ལ། བསྒྲུབ་པའྱི་བོ་ལ་མ་ཁྱབ་པས་མོང་བ་ཙམ་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ལས་བྱུང་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་པས་
མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་ལྟོས་པར་གྲུབ་བོ། །དོན་འདྱི་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས་དེ་ལ་ཡང་གཅྱིག་དམྱིགས་
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པས་གཞན་མྱི་དམྱིགས་པར་བརོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་དམྱིགས་པ་མ་བཀག་པ་ཅན་མེད་པ་མྱི་འགྲུབ་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྱིའྱི་དོན་ནྱི་མེད་པར་གྲུབ་པ་ནྱི་མཐོང་ལ། མངོན་སུམ་ཙམ་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡང་མ་
ཡྱིན་པས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་དམྱིགས་པ་བཀག་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། གཞན་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་
ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །དྲུག་པ་དེ་ྱིད་ལ་དམྱིགས་པ་བཀག་པས་མ་ངེས་པ་སྤང་བ་ནྱི་དམྱིགས་པ་མ་བཀག་པར་མེད་པར་མྱི་འགྲུབ་ན། 
དམྱིགས་པ་མེད་པར་གྲུབ་པ་ྱིད་ཀྱིས་མ་ངེས་ཏེ། དེའང་མྱི་དམྱིགས་པ་གཞན་ལ་ལྟོས་ན་ཐུག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། 
དེར་ཡང་དམྱིགས་པ་མེད་པར་གྲུབ་པ་ལ་དེའྱི་དམྱིགས་པ་བཀག་པས་ནྱི་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་པས་མ་ངེས་པ་ག་ལ་ཡོད། འོན་ཀང་
དམྱིགས་པ་བཀག་པའྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཐ་མྱི་དད་པས་སོ། །དོན་མེད་པར་གྲུབ་པ་ནྱི་དོན་གྱི་དམྱིགས་པ་བཀག་པ་ལ་
ལྟོས་པ་དང་། ཐ་མྱི་དད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་པས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ། དེས་ན་དེ་ནྱི་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གྲུབ་བོ། །དེ་ལྟར་ན་
སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱི་བཞེད་པ་ནྱི་དེ་ལ་ཡང་ནས་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རེོའྱི་བར་གྱིས་ཀང་ཕན་ཚུན་སྤངས་པའྱི་
འགལ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་ཚད་མ་ྱིད་བཤད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །འགལ་བ་དང་དམྱིགས་པ་རགས་སུ་སར་བ་ན་མྱི་
དམྱིགས་པར་འདུ་བ་ནྱི་དངོས་སུ་མ་བརོད་པར་འགྱུར་བས་གཞུང་ྱིད་ཀང་ཧ་ཅང་འབྲེལ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་འདྱི་ལ་སྔར་
བཤད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ལས། འདྱི་ལྟར་ནས་མྱི་དམྱིགས་པ་ལས་ཡྱིན་ནོའ་ིབར་གྱིས་ནྱི། འགལ་བ་དང་པོའ་ིདོན་གཏན་
ལ་འབེབས་པའྱི་ཚད་མ་བཤད་དོ། །ཕན་ཚུན་སྤངས་ཏེ་ནས་བཞྱིན་ནོའ་ིབར། དེ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་པ་ལས་ཡྱིན་ནོ་
ཞེས་བྱ་བ་ལ་ལྟོས་པས་ནྱི་འགལ་བ་གྱིས་པའྱི་དོན་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་ཚད་མའོ། །དེ་ལ་ཡང་ནས་ཕྱྱིར་རོའ ་ིབར་
གྱིས་ནྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་འགལ་བ་རགས་སུ་སར་བ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྲུབ་པ་ྱིད་བརོད་དོ་ཞེས་བྲམ་ཟེ་ཤང་
ཀར་ནན་ཏས་བཤད་པ་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་འཐད་དོ། །འོན་ཀང་དེས་འདྱི་སྐད་ཅེས། འགལ་བ་གྱིས་པ་ནྱི་ཞར་ལ་བཤད་དུ་ཟྱིན་ཀྱི། 
འདྱིར་འགལ་བ་གྱིས་པ་གྲུབ་པ་འགལ་བ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ཡྱིན་པས་དེ་མྱི་དམྱིགས་པར་བསྡུ་བའྱི་དོན་ དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། 
འགལ་བ་གྱིས་པ་གྲུབ་པ་ནྱི། རང་བཞྱིན་མྱི་དམྱིགས་པ་དང་། རྒྱུ་མྱི་དམྱིགས་པ་དང་། ཁྱབ་བྱེད་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རང་
བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འགལ་བ་གྲུབ་པའྱི་རགས་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་པའྱི་འགལ་བ་གྲུབ་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས་དང་པོ་དེ་
གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་ཚད་མ་བཤད་དེ། ཞར་ལ་འགལ་བ་གྱིས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་ཚད་མ་ཡང་བརོད་ནས། འགལ་
བ་དང་པོ་རགས་སུ་སར་བ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་སྟོན་པ་ནྱི། དེ་ལ་ཡང་ནས་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་
ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡང་འགལ་བ་དམྱིགས་པར་ཐལ་བ་དང་། ཕན་ཚུན་སྤངས་པའྱི་འགལ་བ་
དམྱིགས་པ་འགའ་ཞྱིག་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པར་མྱི་འདུ་བར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དང་པོ་ནྱི་བུམ་པ་མྱི་དམྱིགས་པས་འགོག་པ་
ན་ཡང་འབའ་ཞྱིག་དམྱིགས་པ་དང་བུམ་པ་ཡོད་པ་ཕན་ཚུན་སྤངས་པའྱི་འགལ་བ་ཡོད་པས་སོ། །གལ་ཏེ་འགལ་བ་གྱིས་
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པས་བདག་གཅྱིག་པ་འགོག་ན་འགལ་བ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ཡང་། ཐ་དད་པ་ནྱི་འགོག་པར་མྱི་ནུས་པས་དེ་འགོག་པ་དམྱིགས་
པ་བཀག་པའྱི་མྱི་དམྱིགས་པས་བྱེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལ་ཡང་ས་ཕྱོགས་འབའ་ཞྱིག་པ་དང་། བུམ་པ་དང་བཅས་པ་འགལ་བས་དེ་
བཀག་པ་ན་བུམ་པ་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར་འགལ་བ་དམྱིགས་པས་ནུས་སོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དམྱིགས་པ་བཀག་པས་འགོག་ན་
དམྱིགས་པ་མེད་པ་ྱིད་མྱི་འགྲུབ་བོ་ཞེས་བྱའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་སྣང་བས་དེའྱི་བདག་ྱིད་མྱི་སྣང་བ་འགོ ག་ན་མྱི་སྣང་བ་མྱི་
དམྱིགས་པ་ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པར་འདུ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྱི་ལས་དང་པོ་ནྱི་སོན་མེད་དེ་རང་བཞྱིན་མྱི་དམྱིགས་པ་
འགལ་བ་བསྒྲུབས་པར་མྱི་ཐལ་བ་ནྱི་མེད་པར་དགག་པ་ཙམ་རགས་ཡྱིན་གྱི་སྒྲུབ་པ་རགས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡོད་མེད་
ཕན་ཚུན་འགལ་བ་ཡང་འགལ་བ་བསྒྲུབ་པ་ནྱི་སྒྲུབ་པའྱི་འགལ་ཟ་རགས་སུ་བཀོད་པས། འགལ་ཟ་དགག་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་
འདོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། འགལ་བ་དགག་པའྱི་རང་བཞྱིན་རགས་སུ་བཀོད་པ་ནྱི་འགལ་བ་གྲུབ་པར་མྱི་ཐལ་ལོ། །དམྱིགས་པ་མེད་
པར་གྲུབ་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་བརོད་ཟྱིན་ཏོ། །རྣམ་པ་དང་ལྡན་པའྱི་མོང་བ་ནྱི་ངེས་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ཡྱིན་པས། དེ་གྲུབ་ན་
ངེས་པར་ཐལ་བ་ལས་དེ་མེད་པར་རང་རྱིག་པས་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སོན་གྱིས་པ་ཡང་མེད་དེ། ཕན་ཚུན་སྤངས་པའྱི་དངོས་
འགལ་བསྒྲུབས་པ་རགས་སུ་བྱས་ནས་འགལ་ཟ་མེད་པའྱི་ཐ་སྙད་དུ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ནྱི་འདྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པས་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པར་བསྡུས་པས་ཅྱི་
བྱ། མྱི་དམྱིགས་པའྱི་དབྱེ་བ་བཀོད་པ་ནྱི་མེད་པའྱི་ཐ་སྙད་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པས་འབྲས་བུ་འདྲ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཐ་སྙད་བསྒྲུབ་བྱར་
བཞག་པའྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །རྣམ་པ་གཅྱིག་དུ་ན་དེ་འདྲ་བ་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པར་མྱི་འདུ་སྟེ་རང་བཞྱིན་
ཡྱིན་མོད། འགལ་བ་དང་པོ་དམྱིགས་པ་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པར་འདུ་བ་ལ་ལྟོས་ཏེ་འདྱི་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་དབྱེ་བར་སྟོན་པ་ཅྱི་
འགལ། གཞན་ཡང་ཕན་ཚུན་སྤངས་པའྱི་འགལ་བ་དམྱིགས་པ་འགལ་བ་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་མ་ཡྱིན་ན། གཞན་གྱི་དོན་གྱི་རེས་
སུ་དཔག་པ་ལས། རང་གྱི་སོར་བ་དག་ལ་དེའྱི། །རང་གྱི་ངོ་བོ་སོར་བའམ། །དོན་ལ་གནོད་བྱེ ད་ངོ་བོ་སྟེ། །ཡོད་ན་ཡོད་ལས་
མེད་ཕྱྱིར་རམ། །ཕན་ཚུན་ཐ་དད་གྲུབ་ཕྱྱིར་ཏེ། །བརན་དངོས་དང་ནྱི་འཇྱིག་པ་བཞྱིན། །ཚད་མས་གནོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་
སྟེ། །ལྟོས་བཅས་དང་ནྱི་ངེས་དངོས་བཞྱིན། །ཞེས་བྱ་བ་དང་། དེའྱི་འགེལ་པ་ནས་ཀང་ལྟོས་བཅས་ཀྱིས་ངེས་དངོས་འགོག་པ་
འགལ་བས་ཁྱབ་པར་བཤད་པ་ཇྱི་ལྟར་མྱི་འགལ། དེས་ན་དེ་ལ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་འགལ་བ་གྱིས་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཚད་མས་
གྲུབ་པ་ཡྱིན་པ་དེ་ལ་སྟེ། དེ་ལྟར་གནས་པ་ན་འགལ་ཟ་འགལ་བར་ཚད་མས་སྔར་གྲུབ་པ་ཅྱིག་དམྱིགས་པ་ན། འགལ་ཟ་ཅྱིག་
ཤོས་མྱི་དམྱིགས་པར་དོན་གྱིས་བརོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་དགག་བྱའྱི་དམྱིགས་པ་མ་བཀག་པར་དེ་མེད་པ་མྱི་འགྲུབ་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་འགལ་བ་གྲུབ་པ་གྱི་ག་ལ་ཐུན་མོང་དུ་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིའྱི་དོན་བསྡུས་པ་ནྱི་སྔར་འགལ་བར་གཏན་
ལ་ཕབས་པའྱི་རྱིགས་ཅན་མཐོང་བ་ན། དགག་བྱ་དང་འགལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་སྔར་མཐོང་བ་དེའྱི་ཆོས་དྲན་པ་ཡྱིན་ཏེ། མེ་
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གཅྱིག་ལ་སྔར་དུ་བ་སེད་པའྱི་ནུས་པ་ཚད་མས་མཐོང་ནས། མེ་དུ་བ་མེད་པ་གཞན་ལ་དེའྱི་ ནུས་པ་དྲན་པ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་
ངོ་ཤེས་ཀྱི་བོས་དྲན་པ་དེ་ལྟར་ནྱི་དངོས་པོ་ཡང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། གནོད་བྱེད་ཀྱི་ནུས་པ་དོན་དམ་པར་ཡོད་པས་སོ། །འོན་
ཀང་སྔོན་མཐོང་བ་ལ་ལྟོས་ནས་དེ་ངེས་ཀྱི་གཞན་དུ་མ་ཡྱིན་པས་དྲན་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྔར་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ཀང་ལྟ་བ་པོ་ེ་བ་ན་
གནས་པ་ལ་སྣང་རུང་གྱི་གང་རེག་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པས་དེ་ལྟར་འདྱི་དྲན་ལ། དེས་ན་མྱི་དམྱིགས་པ་དངོས་པོ་ལ་ཡོད་པ་
དང་། ངེས་པའྱི་ཡུལ་དུ་སོང་ནས་དེ་རེས་དཔག་གྱི་རགས་ཡྱིན་པས། མྱི་དམྱིགས་པ་ཁོ་ནའོ། །གཅྱིག་བཀག་པས་མེད་པ་
སྒྲུབ་པ་ལ་ནྱི་མྱི་དམྱིགས་པ་གྲུབ་པ་ྱིད་དེ་དགག་པ་ནྱི་ཞེས་བྱ་བ་མེད་པར་དགག་པ་ནྱི། དགག་བྱ་ལ་སོགས་པ་
ཐམས་ཅད་ཀང་དམྱིགས་པ་མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དགག་བྱ་ལ་སོགས་པ་དམྱིགས་པ་ནྱི་དངོས་པོའ་ིཆ་
ཡྱིན་པ་དང་། མེད་དགག་གྱིས་ཀང་དངོས་པོའ་ིཆ་མ་བཟུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ས་ཕྱོགས་དང་དེའྱི་ཤེས་པ་མྱི་དམྱིགས་པར་
བཤད་པ་ནྱི། མེད་དགག་ངེས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་དེ་ལ་དེར་བཏགས་པས། ཐ་སྙད་སྒྲུ བ་པའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་ལྟོས་ཏེ་བཤད་པའྱི་
ཕྱྱིར་མྱི་འགལ་ལོ། །བོ་ཆུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གྱི་བོ་མྱི་གསལ་བས། འདྱི་ལྟར་ཡྱིད་ཆེས་མྱི་ནུས་ཀང་མཁས་པས་དཔད་ན་
མྱི་དམྱིགས་པའྱི་དོན་ནྱི་བདག་གྱིས་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་འདྱི་ཁོ་ན་ལྟར་ཡྱིན་པར་ཡྱིད་ཆེས་པར་འགྱུར་དུ་ངེས་སོ། །དེའྱི་ངོ་བོ་
ཁྱབ་པའྱི་འབྲས་བུ་མེད་པས་ནྱི་མེད་པ་ཡང་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལྟར་འབྲས་བུ་མྱི་དམྱིགས་
པས་ཀང་ཐ་སྙད་ཙམ་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི། འདྱིར་མེད་པར་སྒྲུབ་པར་བཤད་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ངེས་པའྱི་ཚད་མ་
ཙམ་གྱིས་བསྒྲུབ་བྱའྱི་དོན་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོན་ཀང་དེའྱི་ཁྱབ་པ་ངེས་པའྱི་ཚད་མས་བསྒྲུབ་བྱ འྱི་དོན་ངེས་པས་ཐ་
སྙད་སྒྲུབ་པ་ལས་མ་འདས་སོ། །འདྱི་ལྟར་ནམ་ཀའྱི་ཆ་སྣང་བཞྱིན་པར་དུ་བ་མེད་པར་ངེས་པའྱི་ཚད་མས་ཁྱྱིམ་གྱི་ཕུགས་ན་
མེ་མེད་པའྱི་དོན་མྱི་ངེས་ཀང་། མེད་པའྱི་དུ་བ་ལ་ནྱི་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་གང་དུ་ཡང་མྱི་སྱིད་དོ་ཞེས་ངེས་པས་ཕུགས་ན་
རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་སྒྲོ་འདོགས་བཀག་པས་དོན་གྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་རོགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དཔེར་ན་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་པར་ངེས་
པས་སྒྲའྱི་བྱས་པ་མྱི་རག་པར་ངེས་པ་དོན་གྱིས་རོགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་འགོག་པ་ནྱི་སྔར་
བཤད་པའྱི་རྣམ་པས་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ཡང་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་དོགས་པ་ལ། དེ་གསུམ་སྣང་བ་ མྱི་
དམྱིགས་པར་བསྡུ་བར་བཤད་པ་ནྱི་མེད་པ་དང་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གཞུང་སོར་བ་ནྱི། མེད་པ་
དང་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་དམྱིགས་པ་འདྱི་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དགག་པར་བྱ་བའྱི་དོན་དུ་གྱུར་པ་དེ་དག་དང་ཞེས་བྱ་བ་
རྒྱུ་མྱི་མྱི་དམྱིགས་པ་ལ་དུ་བ་དང་། དེ་དག་དང་འགལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་འགལ་བ་དང་དེའྱི་འབྲས་བུ་དམྱིགས་པ་ལ། གཏན་
ཚིགས་མེ་དང་དུ་བ་དེ་དག་དང་འགལ་བ། གང་བའྱི་རེག་པ་དག་ནྱི་ཆོས་ཅན་བལྟར་རུང་བའྱི་བདག་ྱིད་དག་ཁོ་ནའྱི་
ཞེས་བྱ་བ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བརོད་པ། གཞྱི་མཐུན་གྱི་དྲུག་པའྱི་མཐའ་ཅན་ཁྱད་པར་དུ་བཀོད་པ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པས། བལྟར་
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རུང་བའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ་བསྒྲུབ་བྱར་དོན་གྱིས་བཀོད་དོ། །འདྱི་ལ་གཏན་ཚིགས་ནྱི་དམྱིགས་པའྱི་རྒྱུ་གཞན་ེ་བ་སྟེ་
སྣང་དུ་རུང་བ། མ་གྲུབ་དང་སྟེ་མྱི་དམགྱིས་པ་དང་། གྲུབ་པ་སྟེ་དམྱིགས་པར་ཡང་རྱིག་པར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། སྣང་བ་མྱི་
དམྱིགས་དང་། དམྱིགས་པའྱི་ཆོས་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བའོ། །མ་གྲུབ་བོ་སྙམ་ན། གཞན་དག་ལ་ཞེས་བྱ་སྟེ། གྲུབ་པ་
དང་མ་གྲུབ་པ་གྱིས་དང་ལྡན་པ་ལས་གཞན། རག་ཏུ་མ་དམྱིགས་པའམ། དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། ཞེས་གཏན་ཚིགས་བཟོག་པ་
བརོད་པའོ་ཞེས་སོ། །འདྱི་ཡང་གཞུང་ལ་མ་ཞུགས་པས་སྒྲའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་འདྱི་ལ་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་ཚིག་གྱི་དོན་སོར་
བ་ནྱི། མེད་པ་དང་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་དམྱིགས་པ་འདྱི་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་། དམྱིགས་པའྱི་རྒྱུ་གཞན་ེ་བ་མ་
གྲུབ་པ་སྟེ། མ་དམྱིགས་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཡུལ་གང་མ་དམྱིགས་སྙམ་ན། དེ་དག་ཅེས་སོས་ཏེ། དུ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་
དགག་བྱ་དེ་དག་གོ །ཅྱི་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་དག་སྙམ་ན། དགག་བྱ་དེ་ྱིད་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པ་ནྱི། བལྟར་རུང་བའྱི་བདག་ྱིད་
དག་ཁོ་ནའྱི་ཞེས་འོག་མ་དང་གཞྱི་མཐུན་གྱི་དྲུག་པས་སྔ་མ་ལྟར་ཁྱད་པར་བཀོད་དེ། བལྟར་རུང་བའྱི་བདག་ྱིད་དག་ཁོ་
ནའྱི་དགག་བྱ་དེ་དག་དམྱིགས་པའྱི་རྒྱུ་གཞན་ེ་བ་ལས་མ་གྲུབ་པར་རྱིག་པར་བྱའོ་ཞེས་བྱའོ། །དེས་ན་མེ་མེད་པ་ལ་སོགས་
པའྱི་གཏན་ཚིགས། སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པ་ནྱི། དེ་དག་དང་འགལ་བ་དག་སྒྲུབ་པར་ཡང་
རྱིགས་པར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཡང་གྱི་སྒྲ་ནྱི་ཕན་ཚུན་སྡུད་པའོ། །གལ་ཏེ་བལྟར་རུང་བ་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ན་སྣང་བ་མྱི་
དམྱིགས་པར་འདུ་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་གཏན་ཚིགས་གྲུབ་པར་ཡང་རྱིག་པར་བྱ་བ་བདེན་པ་ཞྱིག་ན། བལྟར་རུང་བ་ྱིད་ཅྱི་སྟེ་ཞེ་
ན། གཞན་དག་ལ་ནྱི་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་བལྟར་རུང་བའྱི་བདག་ྱིད་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ནྱིའོ། །མེད་པ་མྱི་འགྲུབ་པ་ནྱི་མེ་ཡོད་པ་ན་གང་
བ་མེད་པ་མྱི་འགྲུབ་པའོ། །དེས་ན་མེ་གང་བ་དང་འགལ་བར་ཡང་མྱི་འགྲུབ་པས་འགལ་བ་དག་མྱི་འགྲུབ་བོ། །ཞེས་སོས་སོ་
ཞེའོ། །འདྱི་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྒྲའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏེ། མེད་པ་དང་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་དམྱིགས་པ་
འདྱི་ཐམས་ཅད་ཡང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་དང་། མེ་ལ་སོགས་པ་དགག་བྱ་དེ་དག་དང་འགལ་བ་དག་རྱིམ་པ་བཞྱིན་རྒྱུ་ལ་
སོགས་པ་དམྱིགས་པའྱི་རྒྱུ་གཞན་ེ་བར་མ་གྲུབ་པ་སྟེ་མེད་པ་དང་། དེ་དག་དང་འགལ་བ་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་པ་སྟེ། ཡོད་པ་
དག་ནྱི་དགག་བྱ་བལྟར་རུང་བའྱི་བདག་ྱིད་དག་ཁོ་ནའྱི་ཞེས་བྱ་བ། གཞྱི་ཐ་དད་པའྱི་འབྲེལ་པ་ཅན ་གྱི་དྲུག་པས་ནྱི། དེ་ལྟ་
བུའྱི་དགག་བྱ་ལ་ལྟོས་པའྱི་རྒྱུ་དང་། འགལ་བ། མེད་པ་དང་། ཡོད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། གཞན་དག་ལ་ནྱི་
ཞེས་བྱ་བ་དགག་བྱ་བལྟར་རུང་བའྱི་རྒྱུ་དང་འགལ་ཟ་གྲུབ་པ་དང་། མ་གྲུབ་པར་ཁས་མྱི་ལེན་ཏེ། བལྟར་མྱི་རུང་བ་ཡྱིན་
ནའོ། །ལྷག་མ་ནྱི་སའོ། །བསྡུས་པའྱི་དོན་ནྱི་དེ་ལྟར་དངོས་སུ་ངོ་ཤེས་ཀྱི་བོ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རོགས་པར་བྱ་བའྱི་སྣང་བ་མྱི་
དམྱིགས་པ་མེད་པས། རང་གྱི་སྒྲས་བརོད་པའྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་ལས་ཐ་དད་ཀང་། སྔོན་མཐོང་བ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ངོ་ཤེས་
ཀྱིས་སྔོན་མཐོང་བ་དང་རང་བཞྱིན་མཚུངས་པར་ངེས་པར་བྱ་བའྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡོད་པས། སྣང་བ་མྱི་དམྱི གས་པར་
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མ་འདུས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེས་ན་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ། སོར་བ་བཅུ་གཅྱིག་ལས་ལྷག་མ་དང་པོར་འདུས་ན་གཅྱིག་
གམ་ཡང་ན་བཅུར་དབྱེ་བ་འཐད་ཀྱི། བཅུ་གཅྱིག་ཏུ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། ཁྱད་པར་གྱི་ནང་དུ་སྱི་བགང་བར་མྱི་རྱིགས་སོ། །འོན་ཏེ་
བཅུ་གཅྱིག་དད་ན་ཕན་ཚུན་འདུ་བ་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་བའྱི་ལན་ཡང་བཏབ་སྟེ། འདྱི་དག་སྒྲ་ཐ་དད་པས་སོར་བ་བཅུ་གཅྱིག་
ཕན་ཚུན་མྱི་འདུ་ལ། དོན་གཅྱིག་པས་ཐམས་ཅད་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པར་འདུའོ་ཞེས་ཁ་ཅྱིག་འཆད་པ་ཡང་རྱིགས་པར་
བལྟའོ། །གང་ཡང་ཤེས་པར་བྱེད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་དོན་གྱི་ངོ་བོ་དང་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁྱད་པར་ལ་སྐུར་པ་
འདེབས་པའྱི་འཁྲུལ་པ་ྱིད་དཔེ་དང་བཅས་ཏེ་བརོད་པ་ནྱི། དབང་པོ་ལས་འདས་པའྱི་དོན་ནམ་ནས་ལྟ་བུའོ་ཞེེས་བྱ་
བའྱི་བར་རོ། །འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བརོད་པ་ནྱི། ཤེས་པར་བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བའོ། །འཁྲུལ་པ་ལ་
གནོད་བྱེད་བརོད་པ་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱི་དོན་ལ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་ྱིད་གསལ་བར་བཤད་པ་ནྱི་རྒྱུ་ལས་
ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའྱི་དོན་ལ་འབྲས་བུ་དེ་མ་ཐག་པ་མེད་པ་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་མ་
ཤེས་པས་མེད་པར་ངེས་པ་ལ་གནོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། རང་གྱི་ངོ་བོ་སྱིད་ཀང་འབྲས་བུ་མེད་པས་དཔག་པར་མྱི་ནུས་པ་དང་། རང་
བཞྱིན་ཁྱད་པར་ཡང་ནུས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་པས་འབྲས་བུ་ད ་ལྟ་མེད་པ་ཡང་ཡོད་པར་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ལ་དབང་
པོ་ལས་འདས་པ་ནས་ལྟ་བུའྱི་བར་གྱིས་ནྱི་འཁྲུལ་པ་སྔ་མ་བཞྱིན་བརོད་ལ། འཁྲུལ་པ་གྱི་གའྱི་རྒྱུ་ཐུན་མོང་དུ་བརོད་པ་ནྱི་
ཤེས་པར་བྱེད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ལ། མངོན་སུམ་གྱི་དོན་ལ་ཡང་ནས་ལོག་པ་ཡྱིན་ནོའ་ིབར་གྱིས་ནྱི་རང་
བཞྱིན་གྱི་ཁྱད་པར་ལ་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བརོད་དོ། །དེས་ན་འཁྲུལ་པ་ལ་གནོད་བྱེད་བརོད་པ་ནྱི། རྒྱུ་ལས་ཞེས་བྱ་བ་
ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་འཆད་པ་ནྱི། གཞུང་ལ་ཞུགས་པར་མྱི་སྣང་ལ། འཐད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། 
འབྲས་བུ་དེ་མ་ཐག་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་ཆད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དོན་གཅྱིག་ྱིད་ཡྱིན་
པས་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ་དང་གནོད་བྱེད་གྱིས་སུ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རོག་པ་སྔོན་དུ་གཏོང་བ་ལུང་ངམ་ལུང་མ་ཡྱིན་པ་
ཚོལ་བ་ཐམས་ཅད་ནྱི་འཇུག་པར་འདོད་པས་ཡྱིན་གྱི་ཞེན་པས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་ནྱི་
ལུང་ནྱི་འཇུག་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ངག་དེ་འདྲ་བ་ནྱི་འཇུག་པའྱི་ཡན་ལག་མ་ཡྱིན་
ཏེ། ཁྱད་པར་མ་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱི་ལ་གལ་ཏེ། དངོས་པོ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་ངག་ཡྱིན་པ་ྱིད་ཀྱིས་འཇུག་
པའྱི་ཡན་ལག་མ་ཡྱིན་ནམ། ཁྱད་པར་ངེས་ཅྱི་དགོས། གལ་ཏེ་མྱི་སླུ་བའྱི་ཁྱད་པར་མ་ངེས་པས་འཇུག་པའྱི་ཡན་ལག་མ་ཡྱི ན་
པས་ངེས་པ་ྱིད་ལས་འཇུག་ན། འོ་ན་གཞན་ལས་ངེས་པར་བྱ་བའྱི་ཚད་མ་མཐའ་དག་ཀང་འཇུག་པའྱི་ཡན་ལག་མ་ཡྱིན་པར་
འགྱུར་རོ་ཞེས་རྒོལ་ན། ལན་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ་སྒྲ་ནྱི་རང་ྱིད་དོན་གཅོད་པའྱི་ཚད་མ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། འོན་ཀང་རགས་ལྟར་རྣམ་པར་
གཅོད་པའྱི་ཚད་མའྱི་རེན་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་རང་གྱི་ངོ་བོ་དང་དོན་འབྲེལ་པ་མ་ངེས་པར་དོན་ལ་ངེས་པར་བྱེད་པའྱི་བོ་སེད་མྱི་
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ནུས་ཏེ། རགས་ལྟར་སྣང་བ་བཞྱིན་ནོ། །དོན་ལ་ངེས་པའྱི་བོ་མ་སེས་ན་ཡང་སྒྲ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཤེས་པ་ཐེ་ཚོམ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་
དུ་འགྱུར་བས་ཅྱི་ལྟར་དོན་ལ་མྱི་སླུ་བའྱི་ཚད་མར་འགྱུར། འགྱུར་ན་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་དང་འབྲེལ་པ་གཏན་ལ་མ་ཕབས་པའྱི་
རགས་ལས་སེས་པའྱི་བོ་ཡང་དེར་ཐལ་ལོ། །འོ་ན་མངོན་སུམ་ཡང་དོན་བདེན་པར་ངེས་པར་མ་བྱས་པ་ཅྱི་ལྟར་ཚད་མ་ཡྱིན་
ཞེ་ན། སྣང་བའྱི་སོ་ནས་དོན་འཛིན་པ་ལ་ངེས་པས་ཅྱི་བྱ། ངེས་པའྱི་སོ་ནས་འཛིན་པས་དོན་གཅྱིག་ཏུ་མ་ངེས་ན་ནྱི་གང་ཡང་
ཡོངས་སུ་མ་བཅད་པར་ཐལ་ཏེ་གང་ཡང་རྣམ་པར་མ་བཅད་པས་སོ། །དེས་ན་མངོན་སུ མ་ནྱི་ངེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་དོན་
སྣང་བ་དང་སྣང་བའྱི་བྱེད་པ་ཡང་ཞེན་པ་ལ་བསྟན་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་མྱི་སླུ་བར་གྲུབ་ཀྱི། རྣམ་པར་རོག་པ་ནྱི་སོ་སོར་ངེས་པའྱི་
དོན་ངེས་པར་བྱེད་པ་ཁོ་ནས་ཚད་མར་འགྲུབ་ལ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པས་ྱིད་དོ། །དེས་ན་འདྱི་མངོན་སུམ་
གྱི་སོ་ནས་བརད་པ་ནྱི་མྱི་འདྲའྱི། རེས་དཔག་གྱི་སོ་ནས་ནྱི་འདྲ་བ་ྱིད་པས་སོན་མེད་དོ། །རྒོལ་བ་འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་ཆོས་
མཆོག་གྱིས་མངོན་སུམ་གྱི་མྱི་སླུ་བ་མ་ངེས་པས། མྱི་འཇུག་ན་ནྱི་འཇུག་པ་ཆད་པར་ཐལ་བས་ཡོན་ཏན་མ་ངེས་ཀང་འཇུག་
པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ། །ཤྱིན་ཏུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་རོད་པའྱི་སྒྲ་ལ་ནྱི་ཡོན་ཏན་ངེས་པར་མྱི་འཇུ ག་ཀང་འཇུག་པ་ཆད་པར་མྱི་ཐལ་བས་
ཡོན་ཏན་ངེས་པ་ཁོ་ན་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ལན་བཏབ་པ་ནྱི་རོག་གེ་བའྱི་ཚིག་ཏུ་མྱི་སྣང་ངོ་། །དེ་ལྟར་སྣང་བ་མྱི་
དམྱིགས་པ་དང་། མྱི་སྣང་བ་དམྱིགས་པ་བཤད་ནས་ད་ནྱི་དེ་གྱིས་ཀྱི་འབྲས་བུ་སྟོན་ཏོ། །འདྱི་ལ་གསུམ་སྟེ། མྱི་སྣང་བ་མྱི་
དམྱིགས་པའྱི་འབྲས་བུ་དང་། སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་འབྲས་བུ་དང་། འབྲས་བུ་དང་པོ་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པས་ཀང་དོན་
གྱིས་གྲུབ་པར་བསྟན་པའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནྱི། འཇུག་པ་བོ་སྔོན་ཅན་ྱིད་ཕྱྱིར། །དེ་ནྱི་མྱི་འཇུག་འབྲས་ཅན་འདོད། །ཅེས་
བྱའོ། །དེ་ལ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱའྱི་རང་བཞྱིན་དང་། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དང་། གཏན་ཚིགས་ངེས་པར་བྱེ ད་པའྱི་ཚད་མ་
གསུམ་གྱིས་རོགས་པར་བྱའོ། །བསྒྲུབ་བྱ་ནྱི། དེ་ནྱི་མྱི་འཇུག་འབྲས་ཅན་འདོད། །ཅེས་བྱ་བས་བསྟན་ཏེ། འབྲས་བུའྱི་རགས་
ལས་བྱུང་བའྱི་བོ་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཡང་མྱི་འཇུག་འབྲས་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་འཇུག་པ་བཀག་པར་ངེས་པའྱི་འབྲས་བུ་
ཅན་དུ་བརོད་པས་བསྟན་ཏོ། །དེའྱི་ཡུལ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་ྱིད་ཡྱིན་པས་འཇུག་པ་མེད་པ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་སུ་བསྟན་པ་ཁོ་
ནའོ། །ཆོས་ཅན་གང་ལ་འཇུག་པ་བཀག་པའྱི་ཆོས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་ཞེ་ན། དོན་གྱིས་ན་བསྐལ་པའྱི་དོན་གང་ལ་མངོན་སུམ་དང་
རེས་སུ་དཔག་པ་མེད་པར་དེ་ལ་ཡྱིན་པར་རོགས་པར་བྱ་སྟེ། གཏན་ཚིགས་དམྱིགས་པར་བྱ་བ་མེད་པ་དེའྱི་ཆོས་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་དང་། དགག་བྱ་ཡོད་པའྱི་ཐ་སྙད་དེ་དང་འབྲེལ་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་ལས་ཀང་། 
མེད་ལ་མྱི་འཇུག་འབྲས་བུ་ཅན་ཞེས་གསུངས་ཏེ། འཇུག་པ་བཀག་པ་ྱིད་ནྱི་མེད་པ་དང་འདྲ་བར་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་
པར་འདོད་པ་བསྐལ་པའྱི་དོན་དེ་ྱིད་བཀག་པར་བསྟན་ཏོ། །འཇུག་པ་བཀག་པ་ཡང་མྱི་སླུ་བའྱི་འཇུག་པ་ཡུལ་དུ་རུང་བ་ྱིད་
བཀག་པ་ལ་འདོད་ཀྱི་འཇུག་པ་ཅྱི་འདྲ་བ་བཀག་པ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཡོད་པར་དམྱིགས་པའྱི་ས་ཕྱོགས་ྱིད་
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ཆོས་ཅན་དུ་བྱས་ཏེ། བསྐལ་པའྱི་དོན་དོན་དུ་གེར་བའྱི་འཇུག་པ་མྱི་སླུ་བ་ཅན་གྱི་ཡུལ་དུ་རུང་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། བསྐལ་པའྱི་
དོན་དང་ལྡན་པར་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཅྱི་སྟེ་མྱི་སྒྲུབ་ཅེ་ན། གང་ཞྱིག་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་དེའྱི་སོ་ནས་ཐ་སྙད་དུ་བྱེད་ན་
ཆེར་མཛེས་སོ། །དེས་ན་ཡོད་པ་དེ་འདྲ་བ་ནྱི་ཐ་སྙད་དགག་པའྱི་འབྲས་བུ་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་གཞྱིར་མ་ངེས་ཏེ། ཕྱོགས་
ལ་སོགས་པ་འགའ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་པར་བསྐལ་པའྱི་དོན་རོག་པས་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་ལ་ཐ་སྙ ད་དུ་རུང་བའྱི་ེ་བར་ལེན་པ་
འགོག་པ་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་ཚེ་གཏན་ཚིགས་ཅྱི་ལྟར་ངེས་ཞེ་ན། རང་རྱིག་པའྱི་ཤེས་པའྱི་ངོ་བོ་མོང་བ་ལས་ཏེ། དེ་མ་
ཐག་ཏུ་འཆད་པ་བཞྱིན་ནོ། །འོ་ན་དེ་ྱིད་ལ་ཡོད་པའྱི་ཐ་སྙད་དུ་བྱེད་པའྱི་ཆོས་འགོག་པ་ན། འཛིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བྱས་ཏེ། 
དམྱིགས་པར་བྱེད་པ་ྱིད་བཀག་པ་རགས་སུ་བྱས་ན། ཡོད་པའྱི་ཆོས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཕྱྱི་རོལ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཚད་མ་ལ་དེ་
མ་ངེས་པས་ན་མྱི་རུང་ངོ་། །ཐ་སྙད་ནྱི་འདྱིར་མྱི་འཁྲུལ་པའྱི་ཆོས་ཅན་གྱིས་བྱེད་ལ། དེ་ནྱི་འཁྲུལ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མེད་པ་ནྱི་
འཛིན་པ་དང་གཟུང་བ་མཐའ་དག་ཀང་ཡྱིན་ཏེ། དགག་བྱའྱི་དོན་དངོས་པོར་རུང་བའྱི་མཚན་ྱི ད་དམ། དེའྱི་རེན་ཅན་གྱི་ཤེས་
པ་འཇུག་པ་ནྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་བཀག་པ་ནྱི་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པ་ལ་ཡོད་པས་སོ། །དེས་ན་མེད་པའྱི་དོན་ཆོས་ཅན་དུ་
ངེས་ལ། དེ་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་བྱ་བ་ཡྱིན་པས། མེད་ལ་མྱི་འཇུག་འབྲས་བུ་ཅན་ཞེས་རྣམ་འགེལ་དུ་བརོད་དོ། །འདྱིར་ནྱི་དོན་གྱིས་
གོ་བར་བསམས་ནས་གཞྱི་དངོས་སུ་མ་བརོད་ཀང་བརོད་ན་ནྱི་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་རྱིགས་སོ། །འོ་ན་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་
ལ་ཡང་མེད་པའྱི་ཐ་སྙད་མེད་པ་ཁོ་ན་ལ་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་དེར་ཡང་འདྱི་ལྟར་ཅྱི་སྟེ་མྱི་བསྙད་ཅེ་ན། བསྙད་པ་ཁོ་ན་
སྟེ། ལ་ལ་མེ་ཤེས་འབྲས་བུ་ཅན་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་མེད་ལ་ཞེས་བྱ་བ་རེས་སུ་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྣམ་ངེས་འདྱིར་དངོས་སུ་
མ་བརོད་ཀང་། མེད་པར་ངེས་པའྱི་འབྲས་བུ་ཅན། །མྱི་དམྱིགས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ཡང་མེད་པའྱི་གཞྱི་ལ་མེད་པར་ངེས་པའྱི་
འབྲས་བུ་ཅན་ཞེས་དོན་གྱིས་བལྟའོ། །ཡང་ན་ཡོད་པའྱི་ཐ་སྙད་འགོག་པས་ནྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་ལ་ཡང་ཁྱབ་པས། དེའྱི་
གཞྱི་ནྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་ལ་ཡང་ཁྱབ་པར་ངེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྣམ་པ་གཅྱིག་དུ་ན་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་ལ་ནྱི་དོན་དེ། སྣང་
དུ་རུང་བ་ྱིད་དུ་ངེས་པར་བྱ་བའྱི་དོན་དུ་ཕྱྱི་རོལ་གྱིས་ཕྱོགས་ལ་སོགས་དམྱིགས་པ་ལྟོས་པས་ཡོད་པ་ྱིད་འཁྲུལ་པ་མེད་
པའྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་མེད་པ་གཞྱིར་བྱ་བ་ལ་མྱི་ལྟོས་སོ། །དེའྱི་ཚེ་ཕྱྱིའྱི་དོན་འགའ་ཡང་མ་དམྱིགས་པར་ནྱི་ཕྱྱི ་རོལ་
ལ་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་མྱི་འཇུག་ལ། ཕྱྱི་རོལ་སྣང་བ་ལ་ལྟོས་ན་ཡང་ཤེས་པ་ཅྱིག་ལ་འདྲེ་བ། དགག་པ་ལ་ེ་བར་མཁོ་བ་དེ་
ྱིད་ཆོས་ཅན་དུ་བྱེད་པས་མེད་པ་གཞྱིར་བྱ་བ་ཅྱི་ལྟོས། མྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་ལ་ནྱི་མེད་པ་གཞྱི་བྱ་བ་ལ་མ་བརེན་ན། 
ཕྱྱིའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་རེས་འགའ་མྱི་འཇུག་པར་ཐལ་བས། དེ་གཞྱིར་བྱ་བ་ལ་ལྟོས་པ་དང་། དེ་ཁོ་ནས་གྲུབ་པས་
གཞྱི་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་མེད་པ་གཞྱིར་བསྟན་ཏོ། །གྱིས་པ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡང་། འཇུག་པ་བོ་ཅན་སྔོན་
ྱིད་ཕྱྱིར། །ཞེས་བྱ་བས་ཁྱབ་པ་བསྟན་ནས། དེ་ནྱི་ཞེས་བྱ་བ་ེ་བར་གཏོད་པ་རོད་པས་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡང་། 
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གང་དུ་ལྔ་པས་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱི། །མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ། །བརོད་པ་དེ་ནྱི་དཔེ་ཡྱིན་ཏེ། །གཏན་ཚིགས་ེར་གཏོད་
བདག་ྱིད་ལས། །ཞེས་གསུང་ངོ་། །དེ་ནྱི་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ཚད་མ་མཐའ་དག་བསྐལ་པའྱི་དོན་ལ་ལྡོག་པ་དེའོ། །དེས་ན་མྱི་སྣང་
བ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ནྱི་ཡུལ་དེ་ལ་ཚད་མ་མཐའ་དག་ལོག་པ་ཡྱིན་གྱི། སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་ལྟར་ཚད་
མ་གཅྱིག་ལོག་པ་ཙམ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱིར་ཚད་མ་གཅྱིག་ལོག་ཀང་གྱིས་པ་འཇུག་པར་མྱི་འགལ་བ་འཁྲུལ་པར་ཐལ་བའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པར་ནྱི་མངོན་སུམ་འབའ་ཞྱིག་ལྡོག་ན། དོན་ཡོད་པ་མྱི་སྱིད་པས་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཚད་མ་གཞན་
ཡང་མྱི་ལྡོག་མྱི་སྱིད་དོ། །དེས་ན་ཐམས་ཅད་ལྡོག་པ་དོན་མེད་དོ། །གསུམ་པ་གཏན་ཚིགས་ངེས་པར་བྱེད་པའྱི་ཚད་མ་ནྱི། 
གལ་ཏེ་ཡུལ་དེ་ལ་ཚད་མ་ལོག་པ་ྱིད་ཅྱི་ལྟར་ངེས། དམྱིགས་པ་གཅྱིག་མོང་བས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དག་བདག་ྱིད་སོ་སོར་
ངེས་པ་གྲུབ་པས་དེའྱི་བདག་ྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་ཚད་མ་གཞན་མེད་པར་ངེས་ཀང་། རང་བཞྱིན་ཐ་དད་པའྱི་བོ་གཞན་ཇྱི་ལྟ ར་
འགོག འགོག་ན་ནྱི་རྣ་བའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཅྱིག་མོང་བས་ཤེས་པ་གཞན་མཐའ་དག་མེད་པར་ཡང་ཐལ་ལོ། །སྣང་བ་མྱི་
དམྱིགས་པ་ནྱི་དགག་བྱ་ཡོད་ན། སྣང་བཞྱིན་པ་དེ་དང་ཤེས་པ་གཅྱིག་ལ་འདྲེ་བར་ངེས་པས། དེ་མོང་བ་ན། གཞན་གྱི་བདག་
ྱིད་ཡྱིན་པ་རྣམ་པར་བཅད་པས། དགག་བྱའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་མེད་པར་ངེས་ཏེ། རང་བཞྱིན་གཞན་དུ་གྱུར་པའྱི་བོ་མེད་
པར་ངེས་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཚད་མ་གཞན་འགོག་པ་ན་ནྱི་དེ་ལྟར་མྱི་རྱིགས་པས་ཚད་མ་མཐའ་དག་ལྡོག་པ་ཇྱི་ལྟར་
ངེས་ཞེ་ན། འདྱི་ལ་ཤེས་པ་དེའྱི་བདག་ྱིད་འགོག་པའྱི་རྱིགས་པ་དང་། ཤེས་བྱ་བུམ་པ་འགོག་པའྱི་རྱིགས་པ་མཚུངས་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ་ཞེས། སྔར་ལན་དང་བརྒལ་བ་བཤད་ཟྱིན་པས་ཡང་མྱི་བརོད་དོ། །མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་མཚན་ྱིད་བཤད་
ཟྱིན་ཏོ། །རང་བཞྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཕྱེད་དང་པོས་ནྱི་མཚན་ྱིད་བརོད་དོ། །དེའྱི་འོག་ཏུ་ཕྱེད་ཀྱིས་
རབ་ཏུ་དབྱེ་བའོ། །དེའྱི་འོག་ཏུ་རང་བཞྱིན་དེ་ལ་ཡང་ནས་བརོད་པར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་འགེལ་པ་ྱིད་ཀྱི་སོ ས་པས་ནྱི་གོ་བྱེད་
ཀྱི་ནུས་པ་བརོད་དོ། །དེ་མན་ཆད་ཀྱིས་ནྱི་ནུས་པའྱི་ཚད་མ་དེ་ྱིད་སྒྲུབ་པའོ། །རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ལ་བྱས་པ་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་པ་
ལྟར་ཡོད་པའང་ཡྱིན་ཏེ། བྱས་པ་རྒྱུ་ཁྱད་པར་དུ་འཕངས་པ་ལྟར་ཡོད་པས་འབྲས་བུ་ཁྱད་པར་དུ་འཕེན་ཏེ། ཡོད་པ་ནྱི་དོན་
བྱེད་ནུས་པ་ལ་བརོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ་བྱས་པའྱི་སྒྲས་ནྱི་བྱེད་པ་པོ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཆོས་ྱིད་བརོད་བྱར་བྱས་ལ། 
ཡོད་པས་ནྱི་འབྲས་བུ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ནུས་པ་བརོད་བྱར་མ་བྱས་ཏེ། དེའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་སྒྲོ་མ་བཏགས་པར་གནས་པའྱི་རང་
བཞྱིན་ཙམ་བརོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མཚན་ྱིད་དང་མཚོན་བྱ་ཕན་ཚུན་མྱི་འཁྲུལ་ཡང་བོའ་ིཡུལ་དུ་ཆོས་ ཐ་དད་པ་ྱིད་དེ། དོན་
དང་འདྲ་བ་དང་དོན་རོགས་པ་ྱིད་བཞྱིན་ནོ། །དེས་ན་དོན་རོགས་པར་བྱེད་པའྱི་ཆོས་བརོད་ཀང་འདྲ་བས་ནྱི་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་
དུ། མཚན་ྱིད་དང་མཚོན་བྱ་ཡང་བརོད་བྱ་ཐ་དད་པས་མཚན་ྱིད་བརོད་པ་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་ཡང་། མཚོན་བྱ་བརོད་
པ་ནྱི་དག་པ་བརོད་པ་ཡྱིན་པས་མྱི་འགལ་ལོ། །སྒྲོ་མ་བཏགས་པར་ངོ་བོ་ྱིད་གནས་པར་བརོད་པར་བྱ་བ་ནྱི། ནུས་པ་ལ་
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ལྟོས་ནས་བཞག་པས། མཚན་ྱིད་དང་མཚོན་བྱ་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །རེས་སུ་འགོ་བ་ཡང་དོན་གྱིས་གོ་བས་འགྲུབ་སྟེ་ཞེས་
བྱ་བ། རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་སོར་བར་ཕན་ཚུན་གོ་བར་བརོད་མ་ཐག་པ་ྱིད། ཟོས་པར་མྱི་ཐལ་ལམ། མྱི་ཐལ་ཡང་རེས་
འགོའྱི་སོར་བ་ལ་ཡང་ལྡོག་པ་ཡང་དོན་གྱིས་གོ་བར་གྲུབ་སྟེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཅྱི་སྟེ་མྱི་རོད་ཅེ་ན། ཁ་ཅྱིག་ན་རེ། རང་
བཞྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་བསྒྲུབ་པའྱི་དོན་ལ་གོ་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་པས། ལྡོག་པའྱི་སོར་བར་བསྒྲུབ་བྱ་ལྡོག་པ་ལ་
གཏན་ཚིགས་ལྡོག་པས་ཁྱབ་པར་བསྟན་ནས། ཁྱབ་བྱེད་རགས་ལྡོག་པ་བཀག་པས་ཁྱབ་བྱ་བསྒྲུབ་བྱ་ལྡོག་པ་སྒྲུབ་ན་དགག་
པ་གོ་བར་བྱེད་པར་ཐལ་ལོ་ཞེས་དོགས་པ་དགག་པའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་སོས་ཏེ། ལྡོག་པ་བརོད་པས་འབྲེལ་པའྱི་བདག་ྱིད་དུ་གྱུར་
པའྱི་རེས་འགོ་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་དུ་ངེས་ནས་དེའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་གོ་བ་ནྱི། དགག་པའྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་མྱི་ཐལ་ལོ་ཞེས ་བསྟན་
པས་སོ། །སོར་བ་སྔ་མ་ལ་དོགས་པ་འདྱི་མེད་པས་བརོད་མྱི་དགོས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྱི་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དགག་པ་བཀག་པ་
ནྱི་བསྒྲུབ་ྱིད་ཡྱིན་པས་བསྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་གྲུབ་པས། རོད་པའྱི་གོ་སྐབས་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་སོར་བ་ཕན་
ཚུན་གོ་བའྱི་སྐབས་སུ་ནྱི་གཅྱིག་རོགས་པ་གྱིས་པ་དོན་གྱིས་གོ་བ་ལ་རག་ལས་པས་ཕན་ཚུན་གོ་བར་བཤད་པ་ཡྱིན་ལ། 
འདྱིར་ནྱི་ལྡོག་པ་རོགས་པ་ནྱི། འབྲེལ་པ་ལ་རག་ལས་ལ། འབྲེལ་པ་ཡང་གྱི་གའྱི་གོ་བྱེད་དུ་ངེས་པས། རེས་འགོ་དང་ལྡོག་པ་
ྱིད་རོགས་པ་ཕན་ཚུན་རག་མ་ལས་སུ་ཆུག་ཀང་། འབྲེལ་པའྱི་དབང་གྱིས་ལྡོག་པ་ངེས་པ་ན་རེས་སུ་འགོ་ངེས་པ་ཡང་ཡོད་
པར་བརོད་པས། ཟོས་པའྱི་སོན་མེད་དོ། །ཚིག་གྱི་དོན་ཡང་འདྱི་ལྟར་དེའྱི་བདག་ྱིད་དུ་མ་ངེས་པར་ནྱི་དེ་ལོག་པས་
ལྡོག་པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ལྡོག་པ་ངེས་པ་འབྲེལ་པ་ལ་རག་ལས་པས་དེའྱི་བདག་ྱིད་དུ་ངེས་པ་རབ་ཏུ་བསྒྲུབས་
ནས་ལྡོག་པ་བརོད་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་ཡྱིན་དང་འབྲེལ་པ་སྟོབས་ཀྱིས་རེས་སུ་འགོ ་བ་ཡང་གནས་ཏེ། ཁྱད་པར་མེད་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་གྲུབ་བོ། །རེས་སུ་འགོ་བར་ལྡོག་པ་ངེས་པ་ལ་ཡང་དངོས་སུ་བརོད་ཀང་འདྱི་ྱིད་རྱིགས་པ་གཅྱིག་པས་བརོད་པ་
དང་འདྲ་བར་གོ་བས་གྱི་གར་ཡང་གྱི་གར་གོ་བར་བསྟན་པ་ཁོ་ནའོ། །ནུས་པའྱི་ཚད་མ་དེ་ྱིད་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། རྒྱུ་མེད་
ཕྱྱིར་ན་འཇྱིག་པ་ནྱི། །རང་གྱི་ངོ་བོས་རེས་འབྲེལ་ྱིད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །འདྱིའྱི་དོན་ནྱི་བྱས་པའམ་ཡོད་པ་མཐའ་དག་ནྱི། 
རང་གྱི་ངོ་བོས་འཇྱིག་པ་རེས་སུ་འབྲེལ་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་འཇྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་རང་བཞྱིན་
ནོ། །རང་གྱི་ངོ་བོས་ཞེས་བྱ་བ་རྫས་འགའའམ་དུས་རེས་འགའ་མྱི་འཇུག་པའྱི་རང་བཞྱིན་འགོག ་པ་སྟེ། འཇྱིག་པའྱི་རང་
བཞྱིན་ངེས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །རེ་ཤྱིག་མ་གྲུབ་པ་སྤང་བའྱི་ཕྱྱིར་གཏན་ཚིགས་གྱིས་ཏེ། རང་གྱི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་
ཟྱིན་པ་དང་། རྣམ་པ་མཐའ་དག་ལ་ངེས་པ་ྱིད་དོ། །དང་པོ་ནྱི་འགེལ་པར། དངོས་པོ་འཇྱིག་པ་ནྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་
པའོ། །དངོས་པོ་འཇྱིག་པ་ནྱི་འཇྱིག་པ་ཅན་ཏེ། བྱས་པའམ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་འཇྱིག་པ་པོར་འདོད་པ་དག་ནྱི་ཆོས་ཅན། 
དེའྱི་ངོ་བོར་ཞེས་བྱ་བ་འཇྱིག་པའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་དུ་རྒྱུ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་འགྱུར་ཏེ། གཏན་ཚིགས་ནྱི་ རང་གྱི་
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རྒྱུ་ཁོ་ན་ལས་ཞེས་བྱ་བ་དངོས་པོ་ྱིད་སེད་པའྱི་རྒྱུ་ལས་འཇྱིག་པའྱི་ངང་ཅན་དུ་སེས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འཇྱིག་པའྱི་རང་
བཞྱིན་དུ་རྒྱུ་གཞན་གྱི་བྱ་བ་ལ་ནྱི་མ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་ལ། དེ་དང་འགལ་བ་ནྱི་གྲུབ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་བྱེད་འགལ་བ་
དམྱིགས་པའོ། །གཏན་ཚིགས་ནྱི་རང་རྱིག་པའྱི་མངོན་སུམ་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ངེས་སོ། །འདྱི་ལྟར་དངོས་པོ་འཇྱིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་
འཇྱིག་པའྱི་བདག་ྱིད་དུ་གྱུར་པར་རྣམ་པར་རོག་པས་ཡུལ་དུ་བྱས་པ ་ནྱི། དེའྱི་དངོས་པོར་རང་གྱིས་རྒྱུས་བསེད་པར་ངེས་
པའྱི་ཚེ་འཇྱིག་པར་ཡང་བསེད་པར་ངེས་པ་ཡྱིན་ཏེ། འཇྱིག་པར་དངོས་པོའ་ིརྒྱུས་མ་བསེད་ལ། དངོས་པོར་དེས་བསེད་ན་
བདག་གཅྱིག་པ་ལ་གནོད་པར་ངེས་པ་ྱིད་དུ་རང་རྱིག་པ་ལ་སྣང་བ་ྱིད་ཀྱིས་སོ། །དེ་ནས་བོ་དེ་རང་གྱི་རང་བཞྱིན་ལ་འཇྱིག་
པའྱི་བདག་ྱིད་དུ་ངེས་པར་བྱེད་པར་རྱིག་པ་ན། འཇྱིག་པ་དངོས་པོའ་ིརྒྱུ་ལས་མ་སེས་པ་ངེས་པར་བྱེད་པ་ལ་གནོད་པར་
བྱེད་པའམ། དེའྱི་རྒྱུ་ལས་སེས་པར་ངེས་པར་བྱེད་པའྱི་བདག་ྱིད་དུ་རྱིག་པའྱི་ཤུགས་ཀྱིས། འཇྱིག་པ་ཅན་གྱི་འཇྱིག་པ་
དངོས་པོའ་ིརྒྱུ་ལས་སེས་པར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིའྱི་ཁྱབ་པ། གྲུབ་ཟྱིན་པ་ལ་ལྟོས་པ་ལ་གནོད་པ་ཡང་། རང་རྱིག་པའྱི་
མངོན་སུམ་ཁོ་ནས་ངེས་པར་འདྱིའྱི་རེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་གྲུབ་ཟྱིན་པས་ལྟོས་པ་མེད་པ་ྱིད་བསྒྲུབས་
ནས། དེས་ངེས་པ་ྱིད་སྒྲུབ་པ་ནྱི་དེ་བས་ན་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། ཚིག་ལེའུར་བྱས་པའྱི་དོན་བརོད་པའོ། །ད་ནྱི་གྱིས་པ་རྣམ་པ་
མཐའ་དག་ལ་ངེས་པ་ྱིད་ཀྱིས་ལྟོས་པ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་ཞེས་བྱ་བ་གཏན་ཚིགས་གཅྱིག་གྱིས་བསྒྲུབས་ནས་
འདྱི་ལྟར་ཞེས་བྱ་བས་དེ་ྱིད་ལས་གཏན་ཚིགས་གྱིས་པ་སྟོན་ཏོ། །འདྱིའང་འགལ་བས་ཁྱབ་པའམ། ཡང་ན་ཁྱབ་བྱེད་འགལ་
བའོ། །དཀྱུས་ནས་བཤད་པའྱི་ཐལ་བར་བསྒྲུབ་པ་བརོད་པ་ཡྱིན་ཡང་། རང་རྒྱུད་ྱིད་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ནོ། ། བར་སྐབས་ཀྱི་
ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་མདོར་བསྟན་པའོ། །དེ་ྱིད་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ནྱི་ དེའྱི་
ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །འདྱི་ནྱི་རེས་སུ་འགོ་བའྱི་སོ་ནས་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་ལྔ་སྟེ། ར་བའྱི་གཏན་
ཚིགས་ཀྱི་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དགོད་པ་དང་། དེ་ྱིད་ཀྱི་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པ་དང་། གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་པ་དང་། 
ཚད་མའྱི་དོན་བསྡུས་པ་དང་། རེས་སུ་འགོ་བ་གྲུབ་པས་ལྡོག་པ་ྱིད་གྲུབ་པའོ། །དེས་ན་འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ན་རེ། 
རྒྱུ་མེད་ཕྱྱིར་ན་ཞེས་རྒྱུ་བཀག་པ་ལ་དོན་གྱིས་ཏེ། སེད་བྱེད་ལས་གཞན་པའྱི་རྒྱུ་བཀག་པ་དང་། སེད་བྱེ ད་ངེས་པ་ལ་
ལྟོས་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལྟར་ན་ནྱི་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་བྱེད་གཞན་གནོད་པ་ཅན་གྱི་ཚད་མའྱི་ལམ་སོར་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཚད་མའྱི་
དོན་ངེས་པའྱི་གེགས་སེལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་བྱེད་དངོས་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཡང་ དངོས་པོ་འཇྱིག་པ་ནྱི་
ཞེས་བྱ་བ་ནས། བསྡུ་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་དང་པོ་བསྟན་ལ། ཡང་ན་ནས་ལྟོས་པ་མེད་པ་ྱིད་དུ་མྱི་
འགྱུར་རོའེྱི་བར་གྱིས་ནྱི་གྱིས་པ་བསྟན་ཏོ། །དང་པོའ་ིཁྱབ་པའྱི་ཚད་མའྱི་ལམ་སོར་བ་ཡང་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱི་སོ་ནས་སྟེ། 
འཇྱིག་པ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ལ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་གཞྱིག་པར་བྱ་བ་ལྟོས་ཀང་ཁྱད་པར་མྱི་སྒྲུབ་པའྱི་དཔེས། རག་པའྱི་
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དངོས་པོ་ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པའྱི་རྱིམ་པ་ཅན་ལ་ལྟོས་ནས་འབྲས་བུ་མེད་ཀང་། དེ་ལ་དེས་ཁྱད་པར་མ་བསྒྲུབས་པས་མྱི་འགལ་
བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པའྱི་ཚད་མ་རྱིམ་དང་ཅྱིག་ཅར་དོན་བྱེད་པ་མེད་པ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བས་གཏན་
ཚིགས་མ་གྲུབ་པའྱི་གེགས་ྱིད། དཔེ་འཇྱིག་པའྱི་རྒྱུས་བཀག་པས་གསལ་བ་ནྱི་གཅྱིག་གོ  །གྱིས་པ་ནྱི་འཇྱིག་པ་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་
ན་དངོས་པོ་ལ་མ་ངེས་པར་འགྱུར་བས། ཁྱབ་བྱེད་མྱི་དམྱིགས་པ་དང་། ཕན་ཚུན་འགལ་བ་མྱི་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེས་ན་
ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་མ་ངེས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཀག་པས་ནྱི་འགལ་བ་མྱི་འཁྲུལ་པ་སྤངས་པས་གནོད་པའྱི་ཚད་
མ་འཇུག་པའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་ཡང་མྱི་བདེན་པར་མངོན་ནོ། །འདྱི་ལྟར་དེ་ནྱི་གཞུང་ྱིད་དང་འགལ་བ་དང་། 
ཚད་མས་ཀང་མྱི་འཐད་དོ། །དང་པོ་ནྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པའྱི་དོན་དངོས་སུ་བརོད་པ། དེ་བས་ན་གང་ཅུང་ཟད་བྱས་པ་དེ་
ནྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་མདོར་བསྟན་པ་དང་། དེ་ྱིད་རྒྱས་པར་བཤད་པར་ནས་དེའྱི་ཕྱྱིར་དངོས་པོ་དེའྱི་ངོ་བོར་
འགྱུར་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པར་འཇྱིགས་པའྱི་རྒྱུ་གཞན་བཀག་པ་ྱིད་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ྱིད་དུ་གཞུང་ལ་སྣང་བའྱི་
ཕྱྱིར་དང་། ཡང་ན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་སེ་བ་དང་ལྡན་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་འཇྱིག་པ་དང་ལྡན་པར་གྲུབ་པའྱི་
ཕྱྱིར་རེོ་ཞེས་བྱ་བ་ྱིད་རྒྱས་པར་འཆད་པར་སྣང་བས། ལྟོས་མེད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་སྔ་མ་དེ ་ྱིད་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱེད་དུ་བསྟན་
པའྱི་ཕྱྱིར། རྒྱུ་ངེས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱུ་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་ལས་ལོགས་སུ་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡྱིན་པར་ཡང་གཞུང་ྱིད་ལ་
སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ཚད་མས་མྱི་འཐད་པས་ནྱི། རྒྱུ་མེད་པ་གནོད་པ་ཅན་གྱི་ཚད་མའྱི་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་སྤང་
བ་ལ་མྱི་དགོས་པ་དང་། མྱི་ནུས་པ་དང་། དེས་མ་གྲུབ་པ་སྤོང་བ་ནྱི་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནྱི་རག་པ། རྱིག་དང་
ཅྱིག་ཅར། གཞན་ལ་ལྟོས་པའམ། མ་ལྟོས་པར་བྱེད་པ་ལ། འགོག་པའྱི་ཚད་མ་ཡོད་དམ་མེད། དང་པོ་ལྟར་ན་ཚད་མ་ངེས་པ་
ལ་ཚད་མ་མེད་པའྱི་དཔེ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ངེས་པ་བཟོག་པར་མྱི་ནུས་པས། དཔེ་དགག་པ་ནྱི་ཚད་མའྱི་དོན་ངེས་པ ་ལ་མྱི་
དགོས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་གལ་ཏེ་དེ་ཚད་མས་མ་བཀག་པ་ཕྱོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དེ་ལ་དཔེ་བཀག་ཀང་ངེས་པ་སེས་མྱི་ནུས་
པས། ཕྱོགས་ཆོས་དཔེ་བཀག་པ་ཙམ་གྱིས་ངེས་པར་མྱི་ནུས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་གལ་ཏེ་ཚད་མ་མེད་པའྱི་དཔེ་ཡོད་པས་ཚད་
མའྱི་དོན་ངེས་པའྱི་གེགས་སུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། དཔེ་བཀག་པ་ཚད་མའྱི་དོ ན་ངེས་པའྱི་ཐབས་ཡྱིན་ན། མྱི་རག་པ་ལ་རོལ་བྱུང་
དུ་མཐོང་བའྱི་དཔེ་ཡོད་པས་སམ། ས་བ་པོ་ལ་བླུན་པོར་མཐོང་བའྱི་དཔེ་གྲུབ་པས་ཀང་། ནགས་ཚལ་ལ་སོགས་པ་ལ་རོལ་བ་
ལས་མ་བྱུང་བ་དང་། རང་གྱི་སེམས་རྒྱུད་མཁས་པར་མཐོང་བའྱི་མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མའྱི་དོན་མ་ངེས་པར་ཐལ་ལོ། །འགལ་
བ་མྱི་འཁྲུལ་པ་སྤོང་བའྱི་སོ་ནས་གེགས་སེལ་བར་བརོད་པ་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། རྒྱུ་མེད་པར་བསྒྲུབ་པ་འགལ་བ་མྱི་འཁྲུལ་པ་
སེལ་བ་ལ་མྱི་དགོས་པ་དང་། ཡང་མྱི་དགོས་པ་དང་། མྱི་ནུས་པའོ། །དེ་ལ་རྒྱུ་མ་བཀག་ན་རྒྱུ་ཡོད་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟའམ། རྒྱུ་
ཡོད་པར་ངེས། དང་པོ་ལྟར་ན་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པས་བཟོག་པ་མྱི་འཁྲུལ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱི ར་དེ་མྱི་དགོས་ལ། ཐེ་ཚོམ་
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ྱིད་ཀང་ཁྱབ་བྱེད་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཡོད་པ་ལ་འཇྱིགས་པས་ཁྱབ་པར་ངེས་པས་ལྡོག་སྟེ། ཁྱབ་པ་ྱིད་ངེས་པའྱི་
རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ལ། ངེས་པ་ཡང་ལྟོས་བཅས་ལ་གནོད་པས་སོ། །དེ་ནྱི་མྱི་དགོས་པ་དང་པོའ།ོ །གྱིས་པ་རྒྱུ་ཡོད་པར་ངེས་ན་
ཡང་ཅྱི་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་དེར་འཁྲུལ་པས་ངེས་སམ། ཚད་མ་ྱིད་ལས་ངེས། དང་པོ་ལྟར་ན་རྒྱུ་ཡོད་པར་རོགས་པ་ཚད་མ་
ལྟར་སྣང་དུ་བརོད་པས་དེ་ལྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱུ་འགོག་པའྱི་ཚད་མ་དོན་མེད་དོ། །རྒྱུ་བཀག་པའྱི་ཚད་མ་བཀོག་ཀང་། ཚད་མ་
ལྟར་སྣང་དུ་མ་བསྟན་པར་ནྱི་འགོག་པའྱི་ཚད་མ་ྱིད་ལ་འགལ་བ་མྱི་འཁྲུལ་བར་དགོས་པ་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡྱིན་པས།  གདོན་མྱི་
ཟ་བར་ཚད་མ་ལྟར་སྣང་དུ་བརོད་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེ་ྱིད་ཀྱིས་འགལ་བ་མྱི་འཁྲུལ་བ་སྤངས་པས་རྒྱུ་བཀག་པ་ལ་དོན་
ཅྱི་ཡོད། དེ་ནྱི་མྱི་དགོས་པ་གྱིས་པའོ། །གསུམ་པ་མྱི་ནུས་པ་ནྱི་གལ་ཏེ་རྒྱུ་ཡོད་པར་ཚད་མ་ྱིད་ལས་ངེས་ན། འོ་ན་རྒྱུ་
བཀག་པས་འགལ་བ་མྱི་འཁྲུལ་པ་སྤང་བར་མྱི་ནུས་ཏེ། རྒྱུ ་ཡོད་པར་རོགས་པའྱི་ཚད་མ་དང་འགལ་བས་རྒྱུ་འགོག་པའྱི་ཚད་
མ་ྱིད་འགལ་བ་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་གདོན་གྱིས་ཟྱིན་ན་ཁྱབ་བྱེད་མྱི་དམྱིགས་པ་ལ་འགལ་བ་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་གདོན་ལས་ཅྱི་ལྟར་
གསོ་བར་ནུས། དེས་ན་རྒྱུ་གཞན་བཀག་པ་ྱིད་རེས་སུ་འགོ་བའྱི་སོ་ནས་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་ལ། རྒྱུ་ངེས་པ་མེད་
པ་ནྱི་དེའྱི་ཡང་སྒྲུབ་བྱེད་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཡང་འདྱིར་རྒྱུ་མེད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་བྱེད་ྱིད་དུ་དངོས་སུ་གསལ་བར་
དགོད་པ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །འདྱིར་ཕྱོགས་ཆོས་ནྱི་དོན་གྱིས་བལྟ་སྟེ། བྱས་པའམ་ཡོད་པ་དེ་ཐམས་
ཅད་ཀང་དེའྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གེགས་བྱེད་པ་མྱི་སྱིད་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་
བའྱི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བལྟའོ། །དེས་ན་དོན་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། བྱས་པའམ་ཡོད་པ་ཀུན་ནྱི་ཆོས་ཅན་ནོ། །འཇྱིགས་པའྱི་ངོ་བོར་ངེས་ཏེ་
ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །མྱི་རག་པའྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་ལ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་སྟེ། ལྟོས་མྱི་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་
ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཏེ། གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་མྱི་རག་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་
ཏོ། །གཏན་ཚིགས་དང་བསྒྲུབ་བྱ་ཐ་མྱི་དད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། མྱི་རག་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་མྱི་རག་པའྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་
དོན་རྣམས་གཞན་གྱིས་མྱི་རག་པར་མ་བྱས་པར་རང་ྱིད་མྱི་རག་པའྱི་རང་བཞྱིན་དང་ལྡན་པར་འགྱུ ར་བ་ཡྱིན་ཡང་། དུས་
ཐམས་ཅད་དུ་མྱི་རག་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ལ་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་རྫས་ཐམས་ཅད་ཀང་མྱི་རག་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་དོགས་པའྱི་
ཕྱྱིར། གཏན་ཚིགས་ལྟོས་མེད་ངེས་ཀང་བསྒྲུབ་བྱ་ངེས་པར་འགྱུར་བ་མ་ངེས་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་ངེས་པར་འགྱུར་
བའྱི་དོན་ནྱི་དུས་རག་ཏུ་འཇྱིག་པ་དང་དེའྱི་རྱིགས་ཅན་གྱི་རྫས་ཐམས་ཅད་འཇྱིག་པ་ཡྱིན་པར་གོ་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཕན་
ཚུན་བརེན་པར་འགྱུར་ཏེ་འདྱིར་ལྟོས་མེད་ལས་ངེས་པར་འགྱུར་བ་བསྒྲུབས་ལ། ལྟོས་དང་བཅས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་ནྱི། །ངེས་
པར་འགྱུར་བ་མེད་པར་མཐོང་། །ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐལ་བ་ལ་ཟོག་པ་ནྱི་ངེས་པར་འགྱུར་བས། ལྟོས་མེད་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ ་ཞེ་ན། 
ལྟོས་མེད་སྒྲུབ་པའྱི་ངེས་པར་འགྱུར་བ་ནྱི་རྣམ་པ་མཐའ་དག་ལ་ངེས་པ་ཡྱིན་ལ། ལྟོས་མེད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་ངེས་པར་



རྣམ་ངེས་ཊཱིཀྐ།   155 

འགྱུར་བ་ནྱི། དངོས་པོ་མཐའ་དག་དང་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ངེས་པ་ཡྱིན་པས་སོན་མེད་དོ། །སྔ་མར་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་
ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རང་གྱི་རྒྱུ་ལས་གཞན་ལ་མྱི ་ལྟོས་པར་ཡོད་པ་དཔོག་པ་ཡྱིན་ལ། རྣམ་པ་ཀུན་ལ་རང་གྱི་
རྒྱུ་ལས་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་ཡོད་པ་ལས་ཀང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ངེས་པའྱི་དངོས་པོའ་ིརྒྱུ་ཙམ་ལས་བྱུང་བར་གྲུབ་
བོ། །དེ་ལས་ཀང་ཚད་མས་མཐོང་བའྱི་དོན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་དངོས་པོའ་ིམཚན་ྱིད་ཙམ་ལ། འཇྱིག་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་
ཁྱབ་པར་ངེས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཤུགས་ཀྱིས་ཚད་མས་མ་མཐོང་བ་ལ་ཡོད་པའྱི་དངོས་པོའ་ིམཚན་ྱིད་ཀང་། འཇྱིག་པར་
ངེས་པས། ཁྱབ་པ་གྲུབ་བོ། །འདྱིའང་འོག་ཏུ་སྟོན་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ནས་ཀྱི་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་
བརྒལ་བའྱི་དོན་ནྱི། སཱ་ལུའྱི་མྱུ་གུ་སེད་པའྱི་ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པའྱི་རེན་རྣམས། ནས་ཀྱི་ས་བོན་ལ ་ཡང་ེ་བའྱི་ཚེ། བསེད་པར་
བྱ་བ་སཱ་ལུའྱི་མྱུ་གུ་དང་ལྡན་པ་འགྱུར་བ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལྟོས་པ་ནྱི་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པས། 
ནས་ཀྱི་ས་བོན་ལ། སཱ་ལུའྱི་མྱུ་གུ་དང་ལྡན་པར་ནྱི། ེ་བར་གནས་པའྱི་རེན་ལས་གཞན་སུས་ཀང་ཕན་བཏགས་པ་མེད་པས་
སོ། །དེས་ན་ེ་བར་གནས་པ་ལས་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་ལ་དེ་དང་ལྡན་པར་ངེས་པས་མ་ཁྱབ་བོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེའྱི ་རང་གྱི་
ངོ་བོ་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ལན་གྱི་དོན་ནྱི། འདྱིར་ལྟོས་པ་ྱིད་མེད་པའམ་མ་ཡྱིན་པར་བཀག་པ་ཞྱིག་གམ། 
ལྟོས་པར་བྱ་བ་མ་ཚང་བ་ྱིད་མེད་པར་བཀག་པ་ནྱི་འཁྲུལ་པའྱི་ཕྱྱིར་གཏན་ཚིགས་སུ་མྱི་འདོད་ཀྱི། འོན་ཀང་ལྟོས་པ་མེད་
པར་བཀག་པའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དེའྱི་ངོ་བོར་ཡོད་པ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་
བ་ནྱི། ལྟོས་པ་མེད་པ་ཙམ་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་མེད་པར་བརོད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི། འོན་ཀང་ལྟོས་པ་མེད་པའྱི་ཁྱད་པར་
ཅན་དེའྱི་ངོ་བོ་ཡོད་པ་ྱིད་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པས་དེ་མེད་ན་ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་བཀག་པ་ཙམ་ཡོད་ཀང་མ་ངེས་པ་
ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་པར་འདོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྔ་མ་རང་གྱི་ཚོགས་པ་ལ་ནྱི་ཁྱད་པར་ལྟོས་མེད་མྱི་འཇུག་པས་མ་ངེས་པ་སྤངས་
ལ། འདྱིར་ནྱི་ལྟོས་མེད་ཙམ་འཇུག་ཀང་དེས་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བ་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་དེ་ྱིད་མེད་པས་མ་ངེས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་
ཞེས་འདོད་པའོ། །གདོན་མྱི་ཟ་བར་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་འཁྲུལ་པ་མྱི་སྤོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ལྟར་གལ་ཏེ་དེའྱི་རང་
བཞྱིན་ཡོད་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལྟོས་མེད་ཙམ་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ན། ལྟོས་པ་མེད་པར་བཀག་པའམ། མ་ཡྱིན་པར་བཀག་པ། 
དང་པོ་ནྱི་རྱི་བོང་གྱི་རྭ་ལ་སོགས་པས་མ་ངེས་ཏེ། ལྟོས་པ་ནྱི་ཕན་པ་སྒྲུབ་པས་ཡྱིན ་པས་དངོས་པོ་མྱི་རག་པ་དང་ལྡན་པར་
གཞན་གྱིས་ཕན་པ་མ་བསྒྲུབས་པས་མྱི་རག་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ངེས་པ་སྒྲུབ་ན། རྱི་བོང་གྱི་རྭ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་། མྱི་རག་
པའྱི་རང་བཞྱིན་དང་ལྡན་པར་གཞན་གྱིས་ཕན་པ་བསྒྲུབས་པ་མེད་པ་བཀག་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་གཞན་
གྱིས་མྱི་རག་པ་དང་ལྡན་པ་བསྒྲུབས་པར་ཐལ་ཏེ་དགག་པ་བཀག་པ་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་འབྲས་བུ་ྱིད་དུ་
འགྱུར་བས་དངོས་པོར་ཐལ་ལོ། །འོན་ཏེ་ཕན་པ་བསྒྲུབས་པ་ལས་གཞན་མ་ཡྱིན་པར་དགག་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་འདོད་ན། དེ་ལྟ་ན་
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ཡང་མ་ངེས་ཏེ། བུམ་པ་རྱི་བོང་གྱི་རྭའམ། བདག་དང་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་བ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་ཡྱིན ་ཡང་། 
བདག་ལ་སོགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་དུ་མ་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལྟོས་པ་མེད་པ་མ་གྲུབ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། ལྟོས་པ་ནྱི་ཕན་
བཏགས་པ་ཡྱིན་པས། བདག་ལ་སོགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་ནྱི་བུམ་པ་ལ་སུས་ཀང་ཕན་མ་བཏགས་
སོ། །བརགས་ན་ནྱི་བདག་ལ་སོགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ཕན་འདོགས་པ་དེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་དོན ་ལ་ནུས་པར་ཐལ་བའམ། བུམ་པ་
ཡང་བདག་ལ་སོགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་དུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་ལྟོས་པ་མ་ཡྱིན་པར་བཀག་པ་ཡོད་ཀང་དེར་མ་ངེས་
པ་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ལྟོས་པར་བྱ་བ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ཙམ་དེའྱི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་
ན། དེ་ལ་ཡང་མ་ཚང་བ་མེད་པ་དེ་མ་ཚང་བ་ཡོད་པ་མེད་པར་བཀག་པའམ། མ་ཡྱིན་པར་བཀག་པ་སྟེ་ཚང་བ་ཞྱིག་ལ་འདོད། 
དང་པོ་ལྟར་ན་སྔ་མ་བཞྱིན་དུ་བུམ་པ་དང་ནམ་ཀ་བདག་དང་སྣམ་བུར་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ལྟོས་པར་བྱ་བ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ཡྱིན་
ཡང་དེའྱི་ངོ་བོར་མ་ངེས་པས་འཁྲུལ་ལོ། །མ་ཚང་བ་མེད་པར་བཀག་པ་མ་གྲུབ་ན་མ་ཚང་བ་ཡོད་དགོས་ན་དངོས་པོར་གྱུར་
པའྱི་བུམ་པའམ། དངོས་པོ་མེད་པའྱི་ནམ་ཀ་མྱི་སྱིད་པ་བདག་གམ། སྱིད་པའྱི་དོན་སྣམ་བུར་བྱེད་ནུས་པའྱི་ལྟོས་པར་བྱ་བ་དེ་
གང་ཡྱིན། དེ་ནྱི་འགའ་ཡང་མྱི་སྱིད་པས་མ་ཚང་བ་ནུས་པ་གཞན་ན་ཡོད་པ་བཀག་པ་གྲུབ་བོ། །དེ་འདྲ་བའྱི་ནུས་པ་ེ་བའྱི་
མཚན་ྱིད་ཚང་བ་མ་གྲུབ་པ་ྱིད་མ་ཚང་བའྱི་དོན་ཡྱིན་པས་མ་ཚང་བ་མེད་པ་མ་ གྲུབ་པར་རོགས་ན། འོ་ན་འཇྱིག་པར་བྱེད་
པའྱི་ནུས་པ་སེད་བྱེད་ལས་གཞན་འཇྱིག་བྱེད་དང་འབྲེལ་པ་ཡང་མ་ཚང་བས། དེར་ཡང་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ྱིད་མ་གྲུབ་པར་
ཐལ་ལོ། །དེ་ནྱི་ཚང་མྱི་དགོས་ཞེ་ནདགོས་པ་སེམས་པས་ཅྱི་བྱ་སྟེ། མ་ཚང་བ་མེད་པས་མ་གྲུབ་པ་ནྱི་མྱི་སྤོང་ངོ་། །ཡང་ན་
བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་། དེ་འདྲ་བ་ཚང་ཡང་རང་བཞྱིན་གཞན་དུ་བསྒྱུར་མྱི་ནུས་པས་ལན་འདྲའོ། །གྱིས་པ་མ་ཡྱིན་
པར་དགག་པས་ཚང་བའྱི་ཕྱོགས་འདོད་ན་ཡང་དེའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྲུབ་པ་ལ་ལྟོས་པ་ྱིད་འོངས་ཏེ། འབྲས་བུ་དེའྱི་རང་བཞྱིན་
མ་རོགས་པར་ནུས་པ་ཚང་བར་མྱི་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལྟོས་མྱི་དགོས་པ་ལ་ཡང་དེའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྲུབ་པ་ྱིད ་ལ་འདོད་པས་
སོ། །འོ་ན་དེའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ཡོད་པ་ྱིད་འདྱིར་ཡང་མ་གྲུབ་སྟེ། བྱས་པ་དང་ཡོད་པ་འགའ་ཞྱིག་ལ་ཡང་འཇྱིག་པའྱི་རང་
བཞྱིན་དུ་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་ཡོད་པར་ཇྱི་ལྟར་འགྲུབ་སྟེ། ཁྱད་པར་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་གྲུབ་ཀང་ཁྱད་པར་ཅན་དེའྱི་རང་
བཞྱིན་དུ་ཡོད་པ་མ་གྲུབ་པས་གཏན་ཚིགས་ཆོས་ཅན་གྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་ལ་མ་གྲུབ་བོ་ཞེས་རོད་པ་ནྱི་དེ་ལྟ་ན་ཞེས་བྱ་
བའོ། །འདྱིར་ལན་སཱ་ལུའྱི་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །ནས་ཀྱི་ས་བོན་ནྱི་ས་ལུའྱི་མྱུ་གུ་དང་ལྡན་པར་ངེས་ཏེ། 
གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་ས་ལུའྱི་མྱུ་གུ་དང་ལྡན་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ནྱི། མྱུ་གུ་དང་ལྡན་པའྱི་རང་
བཞྱིན་ནུས་པ་ཡྱིན་པས་མ་གྲུབ་ལ། འདྱིར་ནྱི་འཇྱིག་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ཡྱིན་པར་གྲུབ་སྟེ། འཇྱིག་པ་སེད་པའྱི་ནུས་པ་ལས་
བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཞེས་བསྟན་པར་འདོད་ནས། རེ་ཤྱིག་རང་བཞྱིན་གྱི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ལ་ནུས་པའྱི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ཡོད་
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པས་ཁྱབ་པ་སྟོན་པ་ནྱི། སཱ་ལུའྱི་ནས་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོའྱི་བར་རོ། །ད་ནྱི་ཁྱབ་བྱེད་ནུས་པ་ངེས་པ་བཀག་པས་རང་
བཞྱིན་ངེས་པ་འགོག་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་དུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །བརོད་པར་མྱི་ནུས་ཀང་ཡོད་སྱིད་དོ་སྙམ་ན། འདྱིར་
ཞེས་པ་ནས་ཕྱྱིར་རེོའྱི་བར་རོ། །འདྱིར་སེ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་འཇྱིག་པ་དང་ལྡན་པར་གྲུབ་པ་ནྱི། འཇྱིག་པ་
རྣམ་པར་ངེས་པའྱི་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པ་འགོག་པའྱི་རགས་ཡྱིན་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་དངོས་པོ་དང་དུས་ལ་འཇྱིག་པ་ངེས་པར་གྲུབ་པ་ལ་
མྱི་ལྟོས་པར་འཇྱིག་པ་དངོས་པོ་ཙམ་གྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བར་ངེས་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ཀང་འདྱི་ལྟར་ངེས་ཏེ། ཚད་མས་མཐོང་
བའྱི་དངོས་པོ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཡོད་པ་དང་། བྱས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཙམ་ནྱི། རང་བཞྱིན་དེ་ཙམ་གྱིས་མྱི་རག་ པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་
ཡྱིན་ཏེ། མྱི་རག་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་རྒྱུས་བསེད་པས་ཞེས་ངེས་པའྱི་ཤུགས་ལས་མ་མཐོང་བའྱི་ཡོད་པའམ་བྱས་པའྱི་མཚན་
ྱིད་ཀང་མྱི་རག་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ངེས་སོ། །དེས་དུས་ལ་ངེས་པར་ཡོད་པ་སྒྲུབ་བོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་འདྱིར་ནྱི་སེ་བ་ཅན་གྱི་རྣམ་པ་
ལ་འཇྱིག་པ་ངེས་པར་ཡོད་པ་ལྟོས་མེད་སྒྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། ལྟོས་མེད་ལས་ངེས་པར་འགྱུར་བར་སྒྲུབ་པར་ནྱི་དུས་ལས་
ངེས་པར་འགྱུར་བ་བསྒྲུབས་པས། ཕན་ཚུན་བརེན་པ་འདྱི་དང་ཡང་གོང་མ་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་སེ་བ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་འཇྱིག་པ་
དང་ལྡན་པར་གྲུབ་ཀང་འཇྱིག་པ་རྒྱུ་ངེས་པ་ལས་མ་བྱུང་བར་མྱི་འགྲུབ་སྟེ། སེ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་རྣམ་པ་ རྣམས་ལས་འཇྱིག་པ་
ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་འཇྱིག་པ་ནྱི་སེ་བ་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ལ་སོགས་པ་ངེས་པའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བས་ཐམས་ཅད་
འཇྱིག་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་རྒྱུ་ལས་མྱི་འགྲུབ་བོ་ཞེས་དོགས་པ་བསུ་བ་ནྱི། གལ་ཏེ་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱི་ལ་སེ་བ་དོན་གཞན་ལ་
སོགས་པ་འཇྱིག་པའྱི་རྒྱུ་ངེས་པར་ཁས་བངས་པ་དེས་ཀང་འཇྱིག་ལྡན་གྱི་དངོས་པོ་མ་བྱས་པར་འཇྱིག་པ་འབའ་ཞྱིག་བྱ་བར་
མྱི་ནུས་ཏེ། འཇྱིག་པ་དངོས་པོ་ལ་ཡོད་པ་ནྱི་དངོས་པོ་འཇྱིག་པ་ཅན་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་མེད་ན་མེད་པས་སོ། །དེས་ན་འདྱི་
དངོས་པོའ་ིརྒྱུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་འཇྱིག་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དངོས་པོའ་ིརྒྱུ་ལས་གཞན་འཇྱིག་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ ་མྱི་འཐད་པ་ན་
ཡང་རྒྱུ་མེད་པར་མྱི་འཐད་པས་དངོས་པོའ་ིརྒྱུ་ལས་བྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་རྒྱུ་ངེས་པ་མེད་པར་གྲུབ་བོ་ཞེས་བྱ་
བའོ། །དེ་ྱིད་སྟོན་པ་ནྱི་འེའྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །རྒྱུ་མེད་པ་ལ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་རྒྱུ་མ་ངེས་པ་ལས་བྱུང་བ་སྟེ་
ངེས་པའྱི་རྒྱུ་མེད་པས་སོ། །གལ་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་རྒོལ་བ་ལ་མ་ཡྱིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ལན་བརོད་
པའྱི་དོན་ནྱི། རེས་སུ་འགོ་བ་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་ནྱི་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་རྱིགས་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཡོད་པ་ལ་ཁྱབ་པ་མྱི་སྒྲུབ་
བོ། །མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་ལ་ལྟོས་མེད་ྱིད་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པའྱི་སྔར་མྱི་འགྲུབ་པའོ། །འོན་ཀང་ མྱི་རག་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་
དོགས་པ་གཏན་བསལ་བར་མྱི་ནུས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བསམས་ནས་ཁྱབ་བྱེད་མེད་པས་ལྡོག་པའྱི་སོ་ནས་ཁྱབ་པ་
བསྒྲུབས་སོ། །ཡང་ན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ནྱི་དེ་འདྲ་བ་འདྱིར་དབང་དུ་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པར་བསྟན་པའྱི་སོ་ནས། ཡོད་
པའམ་སེ་བ་ཅན་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་པའྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པར་བསྟན་པས། ལྟོས་པ་མེད་པ་ྱིད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ཚད་མ་འགོད་དེ། སེ་



158   རྔོག་ལྔོ་ཙཱ་བ་བྔོ་ལྡན་ཤེས་རབ། 

བ་ཅན་ཐམས་ཅད་ནྱི་འཇྱིག་པ་དང་ལྡན་པར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ྱིད་གཞུང་འཛུགས་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའྱི་རང་བཞྱིན་
ཅན་དག་ནྱི་རང་གྱི་རྒྱུའྱི་རང་བཞྱིན་དེ་ལྟ་བུའྱི་ངོ་བོར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ལ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་རག་
པ་ལས་ནྱི་དེ་སེད་པའྱི་རྒྱུ་འཇྱིག་པའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་ནུས་པར་གྲུབ་སྟེ། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དངོས་པོའ་ིརྣམ་པར་ངེས་པའྱི་རྒྱུ་
ལ་མྱི་རག་པ་མྱི་ལྟོས་ཏེ། རྣམ་པ་ཀུན་ལ་མཐོང་བས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་དངོས་པོ་ཙམ་དུ་བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་ལས་མྱི་རག་པ་སེས་པ་ན་མྱི་
རག་པ་དང་དངོས་པོ་ཙམ་ནུས་པ་གཅྱིག་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། མཐོང་བའྱི་དངོས་པོ་མཚན་ྱིད་དང་མྱི་རག་པའྱི་མཚན་ྱིད་
དག་གཞྱི་ངེས་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་མཚོན་ྱིད་ཙམ་རྣམ་པར་དབྱེར་མེད་པར་གྲུབ་བོ། །དེ་ལས་ནྱི་ཤུགས་ཀྱིས་དངོས་པོའ་ི
མཚན་ྱིད་གཞན་ན་སྱིད་ན་མྱི་རག་པའྱི་མཚན་ྱིད་མྱི་སྤོང་ངོ་ཞེས་ངེས་ཏེ། དཔེར་ན་མཐོང་བའྱི་སྔོན་པོའང་སྔོན་པོ་ྱིད་ཀྱི་
མཚན་ྱིད་ཙམ་གྱིས་སྔོན་པོ་མ་ཡྱིན་པ་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གྲུ་བཞྱི་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་ངེས་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་
མཚན་ྱིད་རྣམ་པར་དབྱེར་མེད་པར་གྲུབ་ན། ཚད་མས་ཡུལ་དུ་མ་བྱས་པ་སྔོན་པོ་ཡང་སྔོན་པོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་མཚན་ྱིད་དང་
མ་བྲལ་བར་སྱིད་པའྱི་དོགས་པ་སེལ་བ་བཞྱིན་ནོ། །དེས་ན་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའྱི་སེ་བ་ཅན་གཞན་དག་ཀང་ཞེས་བྱ་བ་སོས་
སོ། །འོ་ན་ཚད་མས་ཁྱབ་པར་ངེས་པས་དཔོད་པ་ཁོ་ནས་དེ་ངེས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། ཚད་མའྱི་འཇུག་པའྱི་དེ་ལྟར་
ངེས་པ་ཡང་དཔོད་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ། འདྱིར་ཚད་མས་དེ་ལྟར་མཐོང་མོད། གཞན་དུ་དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན་ཅྱིའང་འགལ་བ་ཞེས་
དོགས་ན། ཚད་མ་འཇུག་པའང་དཔད་པ་ྱིད་ལས་ཡྱིན་ཏེ། དཔོད་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཚད་མ་ཡང་དཔོད་པའྱི་
རེན་ཡྱིན་ཏེ། དཔོད་པ་ནྱི་རོགས་པའྱི་དོན་ལ་འགལ་འབྲེལ་དཔོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ནྱི་རེ་ཤྱིག་གཞག་གོ །རྫས་ལ་
འཇྱིག་པ་ངེས་པ་ཡང་ལྟོས་མེད་ལས་ཡྱིན་ལ་དེ་ལས་ཀང་དུས་ལ་ངེས་པ་ྱིད་གྲུབ་བོ། །དེ་ལྟ་ཡྱིན་དང་སྔ ར་གྱི་དེའྱི་ཕྱྱིར་
དངོས་པོ་དེའྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་དེ་ནྱི་དེའྱི་ངོ་བོར་ངེས་པ་ཡྱིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་སོར་བ་ལ་ནྱི། 
འཇྱིག་པ་དུས་ལ་ངེས་པར་འགྱུར་བ་ྱིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་ལ་ངེས་པར་ཡོད་པ་དང་། རྣམ་པ་ལ་ངེས་པར་
ཡོད་པ་ནྱི་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ ་ལ་ཆོས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇྱིག་པ་ལྟོས་པ་མེད་པར་ཡོད་པ་ྱིད་མ་གྲུབ་བོ་ཞེས་
དོགས་ན། རྒྱུ་ངེས་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་སྒྲུབ་བོ། །ངེས་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་ྱིད་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ངེས་པ་ལས་སོ། །དེའྱི་
ཕྱྱིར་སེད་པའྱི་རྒྱུ་ལས་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ། སེད་བྱེད་ལས་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོ ས་པ་ནྱི་གཏན་
ཚིགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་ལ། འཇྱིག་པ་ཡོད་པ་ྱིད་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་ནོ། །ཁྱད་པར་ནྱི་འཇྱིག་པའྱི་རྒྱུ་གཞན་
འགོག་པའྱི་ཚད་མས་གྲུབ་ལ། ངོ་བོ་ནྱི་རྒྱུ་ངེས་པ་མེད་པ་ལས་ཏེ། ཚད་མས་མ་མཐོང་བ་ལ་ཡང་ངོ་བོ་དེ་ཡོད་པར་ནྱི་འཇྱིག་
པ་ཁྱད་པར་གྱི་སེད་བྱེད་ལ་ལྟོས་པ་བཀག་པས་ཤུགས་ཀྱིས་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་སྔར་གྱི་སོར་བ་ལ་ནྱི་དུས་རག་ཏུ་
འཇྱིག་པར་ངེས་པ་ཁོ་ན་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ལྟོས་པ་བཀག་པའྱི་འབྲས་བུ་སྟོན་པ་ན། འགའ་ཞྱིག་མྱི་རག་པར་གྲུབ་
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ཀང་། རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་དག་དེས་ཁྱབ་པ་ནྱི་ལྟོས་པ་མེད་པ་ལས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་དངོས་པོ་ལ་འཇྱིག་པ་ངེས་པ་ཡང་ལྟོས་
མེད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པར་བཤད་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་མྱི་འགལ་ཏེ་སོར་བ་སྔ་མའྱི་གཏན་ཚིགས་ཆོས་ཅན་གྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་ལ་
མ་གྲུབ་པར་དོགས་པ་སྤང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱུ་ངེས་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་ལས་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་གཞན་ཡང་ཤུགས་ཀྱིས་འཇྱིག་པས་ཁྱབ་
པ་སྒྲུབ་པ་ྱིད་ཀང་ལྟོས་པ་མེད་པས་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་ཙམ ་དུ་བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་ལས་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་ལ་ནྱི། སེས་བྱེད་ལས་
གཞན་དུ་གྱུར་པ་དང་སེད་བྱེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་པ་གྱིས་ག་གནོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་རྒྱུ་ངེས་པ་བཀག་པ་ཡང་ལྟོས་པ་མེད་པ་
ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །རང་བཞྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །འབྲས་བུའྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་བཞྱིས་སྟོན་ཏེ། དོན་གཞན་ལ་
འབྲས་བུ་ཁོ་ན་གོ་བྱེད་ཡྱིན་པ་དང་། འབྲས་བུའྱི་ཆོས་ཅན་དང་འབྲེལ་བའྱི་མཚན་ྱིད་དང་། འབྲས་བུའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་གོ་
བྱེད་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སྤང་བ་དང་། མྱི་འཁྲུལ་པ་བསྒྲུབ་པའོ། །གསུམ་པ་འདྱི་ལ་དོན་རྣམ་པ་ལྔས་ངེས་པར་བྱ་སྟེ། ཁྱད་པར་
ལ་རེན་པའྱི་དྲྱི་བ་དང་། སྱི་ལ་རེན་པའྱི་ལན་གྱི་དེ་ཁོ་ན་དང་ ། བསམ་པ་མ་རོགས་པའྱི་རོད་པ་དང་། བསམ་པ་གསལ་བར་
བྱེད་པའྱི་རོད་པ་སྤང་བ་དང་། མཐར་ཐུག་པའྱི་དོན་གྱི་དེ་ཁོ་ན་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་གལ་ཏེ་དེ་ལས་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་
བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །འདྱིའྱི་དོན་ནྱི་ར་ལས་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། དུ་བ་ཙམ་གོ་བྱ་གོ་བྱེད་དུ་ཐལ་བའམ། མེ་དང་གཞལ་
བྱ་ཙམ་ཡང་གོ་བྱ་གོ་བྱེད་དུ་ཐལ་ཏེ། རྒྱུ་འབྲས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་ཡང་རྣམ་པ་གྱིས་སྱིད་དེ། ཁྱད་
པར་ལས་སེས་པའྱི་དུ་བ་མདུན་དུ་མ་བྱས་པར་དུ་བ་སྱི་ཙམ་ེ་བར་བཟུང་ནས་སམ། ཁྱད་པར་ཅན་ལས་སེས་པ་དེ་དུ་བ་
མདུན་དུ་བྱས་ནས་ཡྱིན། དང་པོ་ལྟར་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། བསེད་བྱ་སེ ད་བྱེད་ཡོད་པར་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དུ་བ་ཙམ་ནྱི་གཞན་
དུ་ཙནྡན་གྱི་མེ་མེད་པར་ཡང་ཡོད་པས་དེས་བསེད་པར་མ་གྲུབ་བོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན་ཡང་ཐལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཁྱད་པར་ཅན་
ལས་བྱུང་བའྱི་དུ་བ་དེ་ནྱི་དུ་བ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་པས་དེས་རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་གོ་བར་འདོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། 
འདྱི་ལ་ཕ་རོལ་པོའ་ིབསམ་པ་ནྱི་ཁྱད་པར་ཅན་ལས་བྱུང་བའྱི་དུ་བའྱི་ཁྱད་པར་མ་རོགས་པར་དུ་བ་ཙམ་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་
མེའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་གོ་བྱེད་དུ་ཐལ་ཏེ། དཔེར་ན་འདྱི་ན་ཙནྡན་གྱི་མེ་ཡོད་དེ། དུ་བ་ཙམ་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་
བ་ལྟ་བུའོ། །དེས་ན་དུ་བ་ཙམ་གྱི་རང་བཞྱིན་ལས་མེ་རོགས་པ་ལྟར་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་མེ་ཡང་རོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། གྱི་གའྱི་
འབྲས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་མེས་བསེད་པར་བྱ་བའྱི་ཁྱད་པར་མ་ངེས་པས་རགས་སུ་མྱི་ཐལ་བ་ཡང་མ་
ཡྱིན་ཏེ། ཁྱད་པར་གྱི་ཆ་རགས་མ་ཡྱིན་མོད། སྱིའྱི་ཆ་གོ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་རགས་མ་ཡྱིན། འབྲས་བུའྱི་ཆ་གཞན་མ་ངེས་པས་ངེས་
པའྱི་ཆ་རགས་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ནམ་ཡང་དུ་བ་རགས་སུ་མྱི་འགྱུར་ཏེ། མེ་ཙམ་དཔོག་པ་ན་ཡང་མེས་བསེད་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་
གཞན་མ་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མྱི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་མེས་བསེད་པར་བྱ་བའྱི་རང་བཞྱིན་གཞན་མ་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་
དུ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཙམ་དུ་ངེས་པ་ལས་མེ་ཙམ་དུ་ངེས་པ་ལྟར་ཙནྡན་གྱི་ལ་སོགས་པ་ཡང་ངེས་པར་ཐལ་ཏེ། ངེས་པའྱི་ཆ་དེ་
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གྱིས་གྱི་གའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། དེ་ནྱི་ཁྱད་པར་ལ་རེན་པའྱི་དྲྱི་བའོ། །སྱི་ལ་རེན་པའྱི་ལན་གྱི་དེ་ཁོ་
ན་ཡང་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏེ། རེ་ཤྱིག་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་འབྲས་བུར་གྱུར་པ་དེ་རོགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་མ་སོང་བ་ནྱི་གོ་བྱེད་མ་ཡྱིན་
ནོ། །ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་འབྲས་བུ་རོགས་པ་ཡང་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། དུ་བ་དེ་འདྲ་བ་ྱིད་གཞན་དུ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་མེའྱི་འབྲས་
བུར་མཐོང་བ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ངོ་བོ་ཁོ་ནས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་འབྲས་བུར་ངེས་པའམ། དེའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་ཁྱད་པར་གཞན་ལ་
ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་འབྲས་བུར་མཐོང་བའྱི་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ལ་ལྟོས་ནས་ཁྱད ་པར་ཅན་གྱི་འབྲས་བུར་ངེས། དང་པོ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། 
རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་ཡང་རང་གྱི་ངོ་བོས་རོགས་པར་ཐལ་བས་རེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ྱིད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དཔེར་
ན་ཚང་མང་དུ་དུ་བ་དེ་ྱིད་མེ་དེ་ལྟ་བུ་ལས་སེ་བར་གྲུབ་པས་དེའྱི་རྒྱུ་རེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་
པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། གཞན་དུ་དུ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་མེའྱི་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་སེ་བར་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར། དེའྱི་རེས་སུ་འབྲངས་
ནས་འདྱིར་དེ་ངེས་མྱི་ནུས་ཏེ། དེ་ྱིད་དུ་ཁྱད་པར་གྱི་འབྲས་བུར་མ་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ྱིད་བརོད་པ་ནྱི ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་
མེད་པར་འབྱུང་བར་ནྱི་དེ་ལས་སེ་བར་ངེས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། དུ་བ་ཙམ་གྱི་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་
ཙནྡན་གྱི་མེའྱི་འབྲས་བུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །གཞལ་བྱ་དང་མེ་ལ་ཡང་དེ་བཞྱིན་ནོ། །ཁྱད་པར་ལ་དྲྱིས་པ་ལ་སྱི་
ལ་བརེན་ནས་ལན་བརོད་པ་མ་འབྲེལ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཁྱད་པར་གྱི་མཐར་ཐུག་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ལྟར་ཁྱད་
པར་ཅན་གྱི་བསེད་བྱའྱི་ཁྱད་པར་མ་རོགས་པར་དུ་བ་ཙམ་དུ་རོགས་པ་ནྱི་དངོས་པོ་ལ་མེའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་ཡང་འབྲས་བུར་
རོགས་པར་མྱི་ནུས་ཏེ། གཞན་དུ་བའྱི་མཐོང་བ་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་ངེས་པར་བྱེད་པ་ངོ་ཤེས་ཀྱི་བོས་
ཀང་དེ་ལྟར་མྱི་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ན་འབྲས་བུར་མ་ངེས་པ་ནྱི་གོ་བྱེད་དུ་མྱི་ཐལ་ལོ་ཞེས་ཁྱད་པར་ྱིད་ལ་ལན་གྱི་དོན་
བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་གྱིས་སྱི་ལ་བརེན་ནས་ཁྱད་པར་ལ་དྲྱིས་པའྱི་ལན་བཏབ་པ་མ་གོ་སྟེ། ཁྱད་པར་གཅྱིག་ལ་ཡོད་པའྱི་
དུ་བའྱི་ཆ་ནས་ཁྱད་པར་གྱི་མེའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་པ་སྤངས་ལ། ཙནྡན་གྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་ནྱི་འབྲས་བུར་ཁས་ལེན་པ་ཡྱིན་ནོ་
སྙམ་ནས་བརད་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་ཆ་ཤས་ཀྱིས་ཞེས་བྱ་བའོ། །དོན་ནྱི་རྫས་གཅྱིག་གྱི་མེ་ྱིད་ཀྱི་ཆ་དང་ཙནྡན་གྱི་ཆའམ། མེ་
ྱིད་དང་གཞལ་བྱའྱི་ཆ་ནས་སེད་བྱེད་ཡྱིན་པ་དང་མ་ཡྱིན་པ་འགལ་བར་འགྱུར་བ་དང་། འབྲས་བུ་ལ་ཡང་སེད་བྱེད་ཡྱིན་པ་
དང་མ་ཡྱིན་པ་འགལ་བ་འདུ་བར་ཐལ་བ་ཞེས་བྱ་བའོ། །རང་གྱི་བསམ་པ་སྟོན་པ འྱི་རོད་པ་སྤོང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་
བའོ། །འདྱིའྱི་དོན་ཡང་ཁྱད་པར་གཅྱིག་ལ་ཡོད་པའྱི་དུ་བ་ཙམ་ཙནྡན་གྱི་མེ་མེད་ཀང་འབྱུང་ལ་ཆ་གཞན་མེད་ན་ནྱི་མྱི་འབྱུང་
བར་མྱི་སའོ། །འོན་ཀང་གྱི་ག་རྣམ་པར་དབྱེར་མེད་པར་བསེད་བྱ་ཡྱིན་པ་ཁོ་ནའོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཁྱད་པར་གྱི་མཚན་ྱིད་
རོགས་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་དུ་བ་ཙམ་གྱི་སྱིའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་རོགས་པ་ནྱི་གསལ་བ་གཞན་ལ་མཐོང་བའྱི་རེས་སུ་འབྲངས་ཀང་
ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་མེའྱི་འབྲས་བུར་ངེས་མྱི་ནུས་པས་རགས་མ་ཡྱིན་ཏེ། བསྒྲུབ་བྱ་ངེས་པའྱི་བོ་སེད་པར་ནུས་པའྱི་མཚན་ྱིད་
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ནྱི་ཚད་མ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས་ན་ཚད་མས་འབྲེལ་མ་རོགས་པར་ནྱི་དངོས་པོ་ལ་འབྲེལ་པ་ཡོ ད་ཀང་། རགས་ཀྱི་བྱ་བ་མྱི་བྱེད་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ལ་དུ་བ་ཙམ་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡང་ཁྱད་པར་གྱི་མེའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་ན། དེ་མེད་པར་འབྱུང་བ་ནྱི་དེ་
ལས་སེ་བར་ངེས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བརོད་པ་ནྱི་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། འདྱི་ནྱི་བརོད་ཟྱིན་ཏེ། དུ་བ་ཙམ་གྱི་སྱི་ལ་ལྟོས་ནས་
དེ་སྐད་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཁྱད་པར་ལ་བརྒལ་བ་སྱིས་ལན་འདེབས་པ་མ་འབྲེལ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཁྱད་པར་ཅན་ལ་ཡོད་
པའྱི་དུ་བ་ཅན་གྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་གཞན་ལ་མཐོང་བའྱི་སྱིའྱི་ཆོས་ཀྱི་རེས་སུ་འབྲངས་ཀང་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་འབྲས་བུ་མ་རོགས་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་དུ་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མཐར་ཐུག་པའྱི་དོ ན་གྱི་དེ་ཁོ་ན་དཔད་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་ཁྱད་པར་ལ་
གནས་པའྱི་དུ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཙནྡན་གྱི་མེའྱི་འབྲས་བུ་ཡང་ཡྱིན་མོད་ཀྱི། སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་གཞན་དུ་དེའྱི་འབྲས་བུ་མ་ཡྱིན་
པར་སྣང་བས་དེའྱི་རེས་སུ་འབྲངས་ཀང་། མ་ངེས་པར་ཟད་དོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ལན་གྱིས་ཐམས་ཅད་དུ་གོ་བྱ་གོ་བྱེད་ཡྱིན་པ་སྤོང་
ན། འོ་ན་མ་རོགས་པ་ྱིད་མྱི་འཐད་དེ། དཔེ་ལ་དུ་བ་ཙམ་མེའྱི་བསེད་བྱར་གྲུབ་པ་བཞྱིན་དུ་ཁྱད་པར་གྱི་ཡང་བསེད་བྱར་གྲུབ་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དཔེ་ལ་མཐོང་བའྱི་མེ་ཙམ་དེ་ནྱི་ཁྱད་པར་མྱི་སྤོང་བས་མེ་ཙམ་གྱི་རང་བཞྱིན་ལྟར་ཁྱད་པར་དེ་ཡང་སེད་བྱེད་
ཀྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ངེས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་འདྱི ་ྱིད་དུ་ཆ་ཤས་དང་བཅས་པར་ཐལ་བ་བཟོག་པར་དཀའོ། །དེ་ལྟ་
ཡྱིན་དང་དཔེ་ལ་མཐོང་བའྱི་རེས་སུ་འབྲངས་པས་དུ་བ་ཙམ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཁྱད་པར་གྱི་འབྲས་བུར་ངེས་པར་འགྱུར་ཏེ། 
དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་ལན་ཅྱིག་དཔེ་ལ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་མེའྱི་འབྲས་བུར་ཡང་ཅྱི་ལྟར་ངེས། དེས་ན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གོ་བྱ་
གོ་བྱེད་དུ་ཐལ་ལོ། །འོན་ཏེ་དཔེ་ལ་མེའྱི་ཁྱད་པར་དུ་བའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་སེད་བྱེད་དུ་ཚད་མས་མཐོང་ཡང་། དེའྱི་རེས་སུ་
འབྲངས་པས་དུ་བ་གཞན་ཡང་ཁྱད་པར་གྱི་འབྲས་བུར་མྱི་འགྲུབ་སྟེ། སྔོན་མཐོང་བ་ལས་གཞན་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་
ན། འདྱི་ནྱི་མེའྱི་རང་བཞྱིན་སྱི་ཙམ་ལ་ཡང་མཚུངས་ཏེ། དཔེ་ལ་དུ་བའྱི་རང ་བཞྱིན་མེའྱི་འབྲས་བུར་མཐོང་ཡང་དེའྱི་རེས་སུ་
འབྲངས་པས་དུ་བ་གཞན་མེའྱི་འབྲས་བུར་མྱི་འགྲུབ་སྟེ། དཔེ་ལ་མཐོང་བའྱི་དུ་བ་དང་། དུ་བ་གཞན་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་
ན་འབྲས་བུའྱི་རགས་གཏན་ཆད་པའམ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གོ་བྱ་གོ་བྱེད་དུ་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། ལན་འདྱི་ངེས་པར་ཟུང་ཤྱིག 
དཔེ་ལ་ནྱི་རྒྱུ་རྒྱུན་དང་འབྲས་བུར་རོགས་པ་ཡྱིན་གྱི། ཡུལ་དང་དུས་གཞན་ན་མེད་པའྱི་དངོས་པོ་ཙམ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ་མྱི་ནུས་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་འོག་ཏུ་བསྟན་པར་བྱའོ། །རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་རྱིགས་ཡྱིན་ལ། རྱིགས་ཀང་མུ་སྟེགས་པས་བརགས་པ་ལྟ་
བུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་མཐོང་བཞྱིན་པའྱི་རྫས་དེ་ལ་ཡོད་པའྱི ་མེའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་སེད་བྱེད་དང་། །དུ་
བའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་བསེད་བྱར་དཔེ་ལ་ཚད་མ་ལྔས་རོགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། མེ་ཙམ་གྱི་མཚན་ྱིད་ལོག་ན་དུ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ལྡོག་
ལ། ཡོད་ན་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཁྱད་པར་གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་མེད་ཀང་། དུ་བ་ཙམ་གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་མྱི་ལྡོག་སྟེ། དངོས་པོ་
གཞན་ལ་ཙནྡན་གྱི་ལ་སོགས་པའྱི་རྱིགས་ལོག་ཀང་དུ་བའྱི་རྱིགས་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་སྱི་དང་ཁྱད་པར་དངོས་པོ་
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གཅྱིག་ཀང་མཚན་ྱིད་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་ན་གཅྱིག་ནྱི་སེད་བྱེད་དང་། གཞན་ནྱི་སེད་བྱེད་མ་ཡྱིན་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་
ཚད་མས་ངེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་དེའྱི་རེས་སུ་འབྲངས་པས་དུ་བའྱི་རྱིགས་དང་ལྡན་པ་གཞན་ནྱི་མེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་འབྲས་བུར་
ངེས་ནུས་ལ། ཁྱད་པར་གྱི་འབྲས་བུར་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གོ་བྱ་གོ་བྱེད་དུ་ཐལ་བའྱི་སོན་མེད་དོ། །དཔེ་ལ་
མཐོང་བའྱི་དུ་བ་དང་། གཞན་དངོས་པོ་ཐ་དད་ཀང་རྱིགས་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཚད་མས་ཀང་རྱིགས་རྒྱུ་འབྲས་སུ་རོགས་
པའྱི་ཕྱྱིར་གཞན་དུ་དེ་དུ་བའྱི་རྱིགས་མེ་སྤངས་པ་མེ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་སེ་སྱིད་པ་ཡང་དཔེ་ལ་ཞུགས་པའྱི་ཚད་མ་ལྔ་པོ་ྱིད་
ཀྱིས་བཀག་པ་ཡྱིན་ནོ། །དཔེར་ན་དེའྱི་ཚེ་ཆོས་ཅན་གཞན་ལ་མེ་མེད་པར་དུ་བ་སེ་ན། དཔེ་ལ་ཞུགས་པའྱི་ཚད་མ་ལ་གནོད་
པ་བཞྱིན་དུ་གཞན་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་ད་ལྟར་སྱིད་ན་ཡང་དཔེ་ལ་ཞུགས་པའྱི་ཚད་མའྱི་ཡུལ་དང་འགལ་བས། ཚད་མའྱི ་ཡུལ་ངེས་
པ་ན་དེ་ཐམས་ཅད་བཀག་པར་ཡང་གྲུབ་བོ། །འདྱི་ཡང་འོག་ཏུ་གསལ་བར་བརོད་པར་བྱའོ། །དེས་ན་གོ་བྱེད་ཆད་པའྱི་སོན་
ཡང་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་དངོས་པོ་གཅྱིག་ལ་མཚན་ྱིད་གྱིས་ཡོད་དམ་མེད། དང་པོ་ལྟར་ན་ཆ་ཤས་ཀྱི་བསེད་བྱ་སེད་བྱེད་དུ་
ཐལ་བ་དེ་ྱིད་ད་རུང་གནས་སོ། །མེད་ནའང་ཁྱད་པར་གྱི ་ཆ་སེད་བྱེད་དུ་ཚད་མས་མ་ངེས་ལ། སྱིའྱི་ཆ་ནྱི་ངེས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་
འགལ་ལོ་ཞེ་ན། འདྱི་ལ་དངོས་པོ་ལ་ཆ་དོན་དམ་པར་མེད་དོ། །འོན་ཀང་གསལ་བ་གཞན་གྱི་ཆོས་དང་ཐ་མྱི་དད་པར་ངོ་ཤེས་
པར་བྱེད་པས་མེ་ཙམ་གསལ་བ་གཞན་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཁྱད་པར་མྱི་འཇུག་པས་ཐ་དད་པར་རྣམ་པར་བརགས་པ་ཡྱིན་ལ། 
དེའྱི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་ཚད་མའྱི་བྱེད་པར་གྱུར་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པས་ཀང་། དཔེའྱི་དངོས་པོ་འདྱི་ལ་ཙནྡན་གྱི་རྱིགས་
ལོག་ཀང་། དུ་བ་ཙམ་མྱི་ལྡོག་གྱི མེའྱི་རྱིགས་ལོག་ན་ནྱི་དུ་བའྱི་རྱིགས་ཙམ་ལྡོག་གོ་ཞེས་རེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པ་རྣམ་
པར་བརགས་ནས། རྱིགས་གྱིས་ཁོ་ན་རྒྱུ་འབྲས་སུ་ངེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཡང ་ཆ་ཐ་དད་དུ་ངེས་པར་བྱས་པ་ཙམ་འཁྲུལ་གྱི། 
མཚན་ྱིད་ཀྱི་མེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ་ལ་ནྱི་མ་འཁྲུལ་ཏེ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ཙམ་འཁྲུལ་གྱི། བྱས་པ་དང་མྱི་
རག་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཙམ་ལ་ནྱི་མྱི་སླུ་བ་བཞྱིན་ནོ། །གདོན་མྱི་ཟ་བར་འདྱི་ལྟར་ཁས་བངས་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་དངོས་པོའ་ིརང་
བཞྱིན་དུ་མ་གྲུབ་པ་རྣམ་པར་བརག་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ནྱི་རྒྱུ་འབྲས་ྱིད་མྱི་འགྲུབ་སྟེ། ལྡོག་པ་དངོས་པོའ་ིགནས་པར་མ་གྲུབ་
པས། རྣམ་པར་བརགས་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རེས་སུ་འགོ་བ་ཙམ་དངོས་པོ་ལ་གནས་ཀང་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དུ་
མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མེ་ཡོད་ན་ཡོད་པ་ལྟར་མེ་དང་དུས་མམ་ན། ཡོད་པའྱི ་འགོ་བ་མཐའ་དག་ཡོད་ན་ཡང་ཡོད་པས་
སོ། །འདྱི་ལ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་མེ་མ་ལོག་ན། འགོ་བ་མཐའ་དག་ལོག་ཀང་མྱི་ལྡོག་ལ། ལོག་ན་ལོག་པས་མེའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་
ནོ་ཞེས་ལྡོག་པ་རྣམ་པར་བརགས་ནས། རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ངེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་ནྱི་ལོག་པས་དངོས་པོ་ལ་
མྱི་གནས་པ་བཏགས་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ། །འདྱི་ལྟར་མེ་རང་ཡོད་པའྱི་དུས་སུ་མེད་པས་དུ་བ་རང་ཡོད་པའྱི་དུས་སུ་མྱི་འབྱུང་
བ་ལྡོག་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནམ། འོན་ཏེ་རྒྱུ་རང་ཡོད་པའྱི་དུས་ལས་གཞན་དུ་མེད་ན། འབྲས་བུ་ཡང་རང་གྱི་དུས་ལས་གཞན་དུ་
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མྱི་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནམ། ཡང་ན་རྒྱུ་རང་ཡོད་པའྱི་དུས་ལས་གཞན་དུ་མེད་པས་འབྲས་བུར་རང་ཡོད་པའྱི་དུ ས་སུ་མྱི་འབྱུང་བ་
ཡྱིན་ནམ། དེ་སྟེ་རྒྱུ་རང་ཡོད་པའྱི་དུས་སུ་མེད་པས་འབྲས་བུ་རང་ཡོད་པའྱི་དུས་ལས་གཞན་དུ་མྱི་འབྱུང་བ་ཞྱིག་ལྡོག་པའྱི་
དོན་ཡྱིན། དང་པོ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ་ཡོད་པའྱི་ཚེ་ྱིད་མེད་པ་ནྱི་གནོད་དོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན་ཧ་ཅང་ཁྱབ་སྟེ། ཀ་
བ་དང་བུམ་པ་གྱི་ཀ་ཡང་རང་མེད་པའྱི་དུས་སུ་ལྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར། ལྡོག་པ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །ཀ་བ་རང་ལས་གཞན་པའྱི་དུས་
སུ་ལོག་པའྱི་དབང་གྱིས་བུམ་པ་དེ་ལྟར་འགྱུར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་མྱི་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། འོ་ན་མེ་དུས་གཞན་དུ་ལྡོག་པ་ཡང་དུ་བ་
དུས་གཞན་དུ་ལྡོག་པ་ཙམ་གྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ཏེ། མེད་པ་ལ་ནུས་པ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ལྡོག་པ་རྒྱུ་འབྲས་ སུ་ངེས་པས་དངོས་
པོ་རྒྱུ་འབྲས་སུ་སྒྲུབ་ན་ཐུག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ལྡོག་པ་ཡང་ལྡོག་པ་གཞན་ལ་ལྟོས་ལ། དེ་ཡང་རྒྱུ་འབྲས་སུ་གྲུབ་དགོས་
པས་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་མཐའ་ཐུག་པ་མེད་དོ། །འོན་ཏེ་གཞན་གྱི་དུས་སུ་མེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པར་དགག་པས་རང་གྱི་དུས་སུ་ཡོད་པ་
ལ་བརོད་ན། འོ་ན་མེ་དུད་རང་གྱི་དུས་སུ་ཡོད་པ་ཙམ་ལྡོག་པའྱི་སྒྲོས་བརོད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ཡང་མེ་ཡོད་ན་དུ་བ་ཡོད་པ་
ྱིད་ལྡོག་པའྱི་སྒྲས་བརོད་པས་ན། རེས་སུ་འགོ་བ་ཙམ་འཁྲུལ་པར་བརོད་པས་བཀག་ཟྱིན་ཏོ། །རྣམ་པར་རོག་པ་གསུམ་པ་
ལྟར་ན་ཡང་ལྡོག་པ་མ་གྲུབ་སྟེ། མེ་རང་མེད་པའྱི་དུས་སུ་ནམ་ཡང་མེད་མོད་ཀྱི། དེ་ལྟ་ན་ཡང་དུ་བ ་ནྱི་རག་ཏུ་རང་གྱི་དུས་སུ་
མྱི་ལྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྣམ་པར་རོག་པ་བཞྱི་པ་ཡང་མྱི་འཐད་དོ། །རྒྱུ་རང་ཡོད་པའྱི་དུས་སུ་མེད་པ་ནྱི་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། 
དེའྱི་ཚེ་ཡོད་པས་སོ། །དེས་ན་ལྡོག་པའྱི་དོན་ནྱི་སྒྲོ་འདོགས་ཀྱིས་བརགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། མེ་རང་གྱི་དུས་སུ་མ་གྲུབ་ན་དུ་བ་ཡང་
རང་གྱི་དུས་སུ་མྱི་འབྱུང་བས་དེ་གྱིས་རྒྱུ་འབྲས་སུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་གཞན་ལ་མེ་ྱིད་མེད་པས་དེར་དུ་བ་མེད་པའྱི་
རེས་སུ་འབྲངས་ཏེ། འདྱི་ྱིད་ཀང་མེར་མ་གྱུར་ན་དུ་བ་འདྱིར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་འདྱིར་ཡང་མེའྱི་
མཚན་ྱིད་ལོག་ན་ཙནྡན་གྱི་རྱིགས་ཡོད་ཀང་དུ་བའྱི་རྱིགས་མྱི་འབྱུང་ལ། ཙནྡན་གྱི་ྱིད་མེད་ཀང་མེའྱི་རང་བཞྱིན་ཡོད་ན། 
དུ་བའྱི་རྱིགས་འབྱུང་ངོ་ཞེས་མཚན་ྱིད་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་ནྱི་བརགས་པ་ཡྱིན་པ་ལ་མྱི་འཐད་པ་མ་མཐོང་ངོ་། །དེའང་རྫས་གཞན་
ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་རེས་སུ་འབྲངས་པ་ཡྱིན་ཏེ་སྔར་བཤད་པ་བཞྱིན་ནོ། །དེས་ན་དངོས་པོ་ཆ་མེད་པ་ཡང་ཡྱིན་ལ། 
ཚད་མ་འཇུག་པའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་རྣམ་པར་རོག་པས་ཆར་བརགས་པས། མཚན་ྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་འབྲས་མ་འཆོལ་བར་ཐ་སྙད་ཀྱི་
ལམ་དུ་ཡང་གྲུབ་བོ། །དེ་ཁོ་ནར་དཔད་ན་ནྱི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་མྱི་འཐད་དོ། །འབྲས་བུའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་
གོ་བྱེད་ཡྱིན་པ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སྤངས་པའོ། །ད་ནྱི་མྱི་འཁྲུལ་པ་བསྒྲུབ་པའྱི་དོན་དུ་དྲྱི་བ་འགོད ་པ་ནྱི་གལ་ཏེ་ཞེས་བྱ་
བའོ། །འདྱི་ལ་ལན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་བརོད་པ་ནེྱི་དེ་ལ་འཁྲུལ་ན་འདྱི་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདོད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་རོག་པ་ལ། ཐལ་བ་
ལ་གནོད་པ་བསྒྲུབ་པའྱི་དོན་དུ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཆོས་ངེས་པར་བྱེད་པའྱི་ཚད་མ་འགོད་པ་ནྱི། དེའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་གྱུར་པ་ཞེས་
བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་ཤཱཀ་བོ་ལ་སོགས་པ་འཆད་པ་ནྱི། ཚད་མ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། མྱི་དམྱིགས་པ་སྔོན་དུ་
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སོང་བའྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་སམ། མངོན་སུམ་སྔོན་དུ་སོང་བའྱི་མྱི་དམྱིགས་པ་གྱིས་ཏེ་གསུམ་མཚན་ྱིད་གང་ཡང་རུང་
བས་རྒྱུ་འབྲས་སུ་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱིར་བརོད་པའྱི་མངོན་སུམ་དང་མྱི་དམྱིགས་པ་མཐའ་དག་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་རེ ས་
སུ་འགོ་བའྱི་སོ་ནས་ངེས་པར་བྱེད་ན་ནྱི་སྔ་མ་གསུམ་ཡྱིན་ལ། ལྡོག་པའྱི་སོ་ནས་ངེས་པར་བྱེད་ན་ནྱི་ཕྱྱི་མ་གསུམ་ཡྱིན་ནོ་
ཞེས་སོ། །དེའྱི་བསམ་པ་ནྱི་དཔེར་ན་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་དག་ལས་གང་རུང་གཅྱིག་དངོས་སུ་
རོགས་ན་གྱིས་པ་རོགས་པ་ནང་དུ་འདུས་པས་ཡང་དེ་རོགས་པ་མྱི་ཚོལ་བ་བཞྱིན་དུ། རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ལ་
ཡང་ཡྱིན་ཏེ། རྱིགས་པ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་གང་རུང་ནྱི། གསུམ་གྱིས་ངེས་པས། གྱིས་པ་ཡང་དེ་ྱིད་ཀྱི་ནང་དུ་
འདུའོ། །ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་རེ་ཤྱིག་འདྱི་དཔད་དེ། ཅྱི་རེས་སུ་འགོ་བ་ཙམ་མམ། ལྡོག་པ་ཙམ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་མཚན་ྱིད ་
ཡྱིན་ནམ། འོན་ཏེ་ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་ཅན་ཡྱིན། དང་པོ་ལྟར་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། མར་མེ་ཤྱི་མ་ཐག་ཏུ་མུན་པ་ཡོད་པའམ། སྒྲ་ཞྱི་མ་
ཐག་ཏུ་སྣང་བ་འགགས་པ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་ཙམ་དང་། ལྡོག་པ་ཙམ་ཡོད་ཀང་རྒྱུ་འབྲས་མ་ཡྱིན་པས་འདོད་རྒྱལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ལྟར་མར་མེ་ཤྱི་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ད་རེས་འོད་དང་བྲལ་བའྱི་སྡོང་བུའྱི་རྣམ་འགྱུར་ལ་བརོད་པར་འདོད་དོ། །སྡོང་
བུའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཡོད་མ་ཐག་ཏུ་སྔ་ན་མེད་པའྱི་མུན་པའྱི་རྒྱུན་ཡོད་པས་རེས་སུ་འགོ་བ་ཙམ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཡང་དེ་གྱིས་རྒྱུ་
འབྲས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡྱིན་ན་སྡོང་བུའྱི་རྣམ་འགྱུར་མེད་པའྱི་ཡུལ་དང་དུས་སུ་མུན་པ་ལྡོག་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ ། །མུན་པ་ནྱི་
སྒྲོན་མ་ལ་སོགས་པ་མྱི་མཐུན་པའྱི་རེན་གྱིས་མ་ཟྱིན་པའྱི་ེ་བར་ལེན་པ་ཙམ་ལས་སེ་ལ། སྣང་བ་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པ་ྱི་མའྱི་
དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་ལ་ལྟོས་པ་ལས་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་སྡོང་བུའྱི་རྣམ་འགྱུར་ལ་སོགས་པ་ནྱི་དེའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་
ན་མྱི་དམྱིགས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བའྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་ཀྱི་རེས་སུ་འགོ་བ་ཙམ་གྲུབ་ཀང་རྒྱུ་འབྲས་སུ་མྱི་འགྲུབ་སྟེ། མ་སེས་པ་
དང་རྒྱུ་མེད་པར་སེས་པ་དང་། རྒྱུ་གཞན་ལས་སེས་པའྱི་དོགས་པ་གསུམ་བཀག་པས་དེར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིར་ནྱི་སྔར་
མ་དམྱིགས་པས་རག་ཏུ་ཡོད་པ་དང་། ཕྱྱིས་དམྱིགས་པས་རག་ཏུ་མེད་པར་དོགས་པ་བཀག་པས་མ་སེ ད་པ་བཀག་ཀང་རྒྱུ་
མེད་པར་སེས་པ་དང་། གཞན་གྱི་རྒྱུ་ཅན་ཇྱི་ལྟར་དགག་སྟེ། སྡོང་བུའྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་མུན་པ་ལ་ཡང་བཀག་པར་ཐལ་བའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་རྒྱུ་མེད་པ་གཞན་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་མེ་ེ་བའྱི་སྔར་ཡང་ཡོད་པར་ཐལ་ཏེ། ད་ལྟ་ཁོ་ན་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་ལྟག་པ་མ་
མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། རེ་ཤྱིག་རེས་འགའ་བ་ཡྱིན་པས་རྒྱུ་མེད་པར་མྱི་འཐད་མོད། གཞན་གྱི་རྒྱུ་ཅན་ཡྱིན་པ་ཅྱི་འགལ་ཏེ་
མྱི་སྣང་བ་ཤ་ཟ་ལ་སོགས་པ་སྔར་མེད་པའྱི་རྒྱུ་ད་ལྟ་ེ་བ་ལ་སྱིད་པ་ལ་གནོད་བྱེད་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རེས་འགའ་བ་ལས་རྒྱུ་
དང་ལྡན་པ་ཙམ་དུ་ངེས་པ་ཡང་འཐད་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན་གྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་འབྲས་སུ་གྲུབ་པ་ནྱི ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། 
རྒྱུ་ངེས་པ་དང་འབྲེལ་བར་ཡང་དེ་ཙམ་ལས་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་མངོན་སུམ་སྔོན་དུ་སོང་བའྱི་མྱི་དམྱིགས་པ་
ལ་ཡང་སྔར་དམྱིགས་པ་རག་ཏུ་མེད་པ་དང་། ཕྱྱིས་མྱི་དམྱིགས་པས་རག་ཏུ་ཡོད་པ་བཀག་པས་མ་སེས་པར་དོགས་པར་
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ལྡོག་མོད། རྒྱུ་མེད་པ་དང་གཞན་གྱི་རྒྱུ་ཅན་ནྱི་མྱི་ལྡོག་སྟེ་སྒྲ་ཞྱི་མ་ཐག་ཏུ་སྱིན་ལ་སོགས་པས་བསྒྲྱིབས་པ་སྣང་བ་མེད་ཀང་
རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པས་ན། སྔར་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་དམྱིགས་པ་ལས་གཅྱིག་མ་དམྱིགས་ན་མ་དམྱིགས་པས་ལྡོག་པ་
ཙམ་ངེས་ཀང་རྒྱུ་འབྲས་སུ་མྱི་རོགས་ཏེ་སྒྲ་དང་འོད་ཀང་དེར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་རེས་སུ་འགོ་ བ་ཙམ་དང་ལྡོག་པ་
ཙམ་ནྱི་རྒྱུ་འབྲས་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པས་འདོད་རྒྱལ་བར་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར། རེས་འགོ་འབའ་ཞྱིག་དང་ལྡོག་པ་འབའ་ཞྱིག་
འཛིན་པའྱི་ཚད་མ་གསུམ་ནྱི་རྒྱུ་འབྲས་སྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་སོ། །འོ་ན་ནྱི་རེས་སུ་འགོ་བ་ལྡོག་པའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡོག་པའྱི་
རེས་སུ་འགོ་བའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་ཁོ་ན་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་མོད་སྙམ་ན། དེ་ནྱི་ཚད་མ་གསུམ་གྱིས་མྱི་རོགས་ཏེ། མྱི་
དམྱིགས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བའྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་ཏེ། དང་པོ་གསུམ་ལ་ནྱི་ལྡོག་པ་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཕྱྱི་མ་གསུམ་པོ་
མངོན་སུམ་སྔོན་དུ་སོང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་ལ་ཡང་རེས་སུ་འགོ་བ་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མྱི་སྣང་བ་ ཡང་ཤུགས་ལས་ངེས་སོ་
ཞེ་ན། འོ་ན་མར་མེ་ཤྱི་བའྱི་ལྷག་མ་དང་མུན་པའམ། རྔ་སྒྲ་དང་སྣང་བ་ཡང་དེ་ལྟར་ཐལ་ལོ། །འོ་ན་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རེས་སུ་
འགོ་ལ་གཅྱིག་རགས་པས་གྱིས་པ་ཤུགས་ཀྱིས་འཕེན་པ་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་འབྲེལ་པ་ངེས་པར་གྲུབ་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་རེས་
སུ་འགོ་བའྱི་ཁྱབ་པའམ། ལྡོག་པའྱི་ཁྱབ་པ་ངེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །འབྲེལ་པ་དེ་ནྱི་གྱི་ག་ལ་ཐུན་མོང་དུ་མྱི་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
དེའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་རེས་འགོ་ངེས་པ་ནྱི། འབྲེལ་པའྱི་དབང་ཁོ་ནས་ལྡོག་པ་མེད་པར་དོགས་པ་གཅོད་ལ། བཟོག་པ་ཡང་དེ་
བཞྱིན་ནོ། །དེས་ན་རེས་འགོ་ཙམ་གྱི་དབང་གྱིས་ལྡོག་པ་ངེས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི། འབྲེལ་པའྱི་བདག་ ྱིད་ཆེ་བ་དེ་འདྲ་བ་ཡྱིན་ཏེ། 
དེ་ངེས་པ་ནྱི་ལྡོག་པ་མེད་པར་སྒྲོ་འདོགས་པ་ལ་གནོད་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་དོན་གྱིས་རོགས་པའྱི་ལྡོག་པ་རེས་འགོའ་ིཁྱད་པར་དུ་
གྲུབ་བོ། །དངོས་སུ་ནྱི་གང་ཆེད་དུ་བརགས་པ་དེ་ཙམ་ཞྱིག་སྣང་བར་ཟད་པས། གང་རུང་ཞྱིག་དངོས་སུ་རོགས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །མངོན་སུམ་གྱི་རྒྱུ་འབྲས་རོགས་པའྱི་དུས་སུ་ནྱི་འབྲེལ་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་ཏེ། སྣང་བ་ྱིད་ལས་རོགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་ཚེ་ནྱི་
གྱིས་ག་མྱི་སྣང་ན་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཆོས་མ་རོགས་པ་ཁོ་ནའོ། །དེས་ན་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་དང་མྱི་མཚུངས་པས་
གྱི་ག་མྱི་འཛིན་པ་ཚད་མ་གསུམ་ཙམ་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན ། མངོན་སུམ་དང་མྱི་དམྱིགས་པ་རྣམ་པ་
ལྔས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ངེས་པས་དེ་ཁོ་ན་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱི་ལྟར་ཞེ་ན། དང་པོའ་ིསྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་དང་། ཕྱྱིས་
ཀྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་ནྱི་མ་སེས་པ་འགོག་སྟེ། མ་སེས་པའྱི་དོན་ནྱི་རག་ཏུ་མེད་པའམ། ཡོད་པ་ཡྱིན་པས་ཅྱི་རྱིགས་པར་དེ་
འདྱིས་སེལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རེས་ལ་དམྱིགས་པ་གྱིས་དང་། དམྱིགས་པའྱི་རེས་ལ་མྱི་དམྱིགས་པ་
གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་སྔར་གྱི་མྱི་དམྱིགས་པ་དང་། སྔར་གྱི་དམྱིགས་པ་ལ་ལྟོས་པས་རེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པ་ངེས་ལ། དེ་ནྱི་དུ་
བ་རྒྱུ་མེད་པར་སེས་པ་དང་། གཞན་གྱི་རྒྱུ་ཅན་འགོག་སྟེ། མེའྱི་རྒྱུ་ཅན་ཁོ་ན་ཡོངས་སུ་བཅད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་རྒྱུ་
འབྲས་གྱི་གའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་དང་། དེ་ནས་རྒྱུའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་མངོན་སུམ་དང་། དེ་ནས་འབྲས་བུའྱི་
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ཡུལ་ཅན་གྱི་མངོན་སུམ་དང་། དེ་ནས་ཡང་རྒྱུའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་དང་། དེ་ནས་འབྲས་བུའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་
སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་སྟེ། ཚད་མ་རྣམ་པ་ལྔ་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པས་དུ་བ་མེ་ཡོད་ན་ཡོད་པ་དང་། མེད་ན་ལྡོག་པར་འཛིན་པས། 
རེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པ་ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་། ཁྱད་པར་གྱི་དངོས་པོར་འབྲེལ་པ་འཛིན་ལ། དེ་གྱིས་ཀང་རྒྱུ་
འབྲས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་པས། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ནྱི་རྣམ་པ་ལྔས་འཛིན་ཏོ། །ཞེས་རབ་ཏུ་བསྒྲ གས་སོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྔས་རེས་
སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པ་གྱི་ག་འཛིན་པ་ལ་རོད་པ་མེད་མོད། དེ་ལྟ་ན་ཡང་རྒྱུ་འབྲས་སུ་ད་རུང་མྱི་འགྲུབ་སྟེ། རེས་སུ་འགོ་བ་
དང་ལྡོག་པ་འདོད་རྒྱལ་བར་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། རེས་འགོ་ཙམ་དང་ལྡོག་པ་ཙམ་འདོད་རྒྱལ་བ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞེ་ན། དོགས་
པ་འདྱི་ལ་བརོད་པ་ལན་ཅྱིག་དེ་ལྟར་མཐོང་བས་ཀང་ཞེས་བྱ་བ་ནས་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོའྱི་བར་རོ། །འདྱི་ལྟར་བསམ་
པ་ཡྱིན་ཏེ། འདོད་རྒྱལ་བའྱི་དོན་ཅྱི་ཡྱིན་འདྱི་ྱིད་དུ་མེ་དང་དུ་བ་རྒྱུ་འབྲས་མ་ཡྱིན་བཞྱིན་དུ། སྟེས་དབང་གྱིས་རེས་སུ་འགོ་བ་
དང་ལྡོག་པ་དང་འབྲེལ་པ་ཡྱིན་ནམ། འོན་ཏེ་འདྱིར་རྒྱུ་འབྲས་ཡྱིན་པ་ལ་མྱི་སྙོ ན་ཡང་གཞན་དུ་དེའང་རང་བཞྱིན་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་
མ་ཡྱིན་པ་སྱིད་པའྱི་དོན་ཡྱིན། དང་པོ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་རེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པ་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་
པ་ལས་གཞན་པའྱི་ཁྱད་པར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ན། རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པ་རྒྱུ་འབྲས་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའྱི་ཐ་སྙད་གཏན་ཆད་པར་ཐལ་ཏེ། དེ་གྱིས་ལས་གཞན་པ་རྒྱུ་འབྲས་སུ་གཞག་པའྱི་རྒྱུ་
ནྱི་གང་དུ་ཡང་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ཙམ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ཡང་འདྱིར་ནྱི་ལྡོག་པ་
ྱིད་མེད་དེ། དུ་བ་མེ་མེད་པར་ཡང་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་དོགས ་པ་བསུ་བ་ནྱི། གལ་ཏེ་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེས་ན་རྣམ་པར་
རོག་པ་དང་པོ་མེད་དོ། །གྱིས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ་འདྱིར་དེ་གྱིས་རྒྱུ་འབྲས་སུ་གྲུབ་ཀང་། མེ་དང་དུ་བའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་
གཞན་རྒྱུ་འབྲས་མ་ཡྱིན་པ་སྱིད་པ་ནྱི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འགོག་པའྱི་ཕྱྱིར་ལན་ཅྱིག་མ་རྱིངས་ཤྱིག་དང་། འདྱིར་དེ་གྱིས་རེ་ཤྱིག་རྒྱུ་
འབྲས་སུ་ཇེ་བསྒྲུབས་ཏེ་གདོད་དགག་པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་ཁྱོད་རྒྱལ་ནས་ཚད་མ་འགས་འདྱིར་མེའྱི་མཚན་ྱིད་དང་དུ་བའྱི་
མཚན་ྱིད་གྱིས་རྒྱུ་འབྲས་སུ་གྲུབ་ཀང་གཞན་དུ་དེའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པར་ཡང་སྱིད་ན་ནྱི། དེའྱི་ཚེ་ཚད་མ་
ལྔའམ་གསུམ་གྱིས་མཚན་ྱིད་གྱིས་རྒྱུ་འབྲས་སུ་གྲུབ་ཀང་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི ་མྱི་འཁྲུལ་པ་མེད་པས་འབྲས་བུའྱི་གཏན་ཚིགས་
འཇྱིག་པ་ཁོ་ནའོ། །དེས་ན་རེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པ་ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་ཅན་ནྱི་འདོད་རྒྱལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ངེས་པ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཏེ། ངེས་པ་ྱིད་ནྱི་འདོད་རྒྱལ་བར་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་སྔར་དུ་བ་ཡུལ་དེ་ྱིད་ན་ཡོད་པ་དང་ཡུལ་གཞན་ནས་
འོངས་པས། མ་དམྱིགས་པའྱི་དུས་སུ་སྣང་དུ་རུང་བ་ྱིད་ཅྱི་ལྟར་ངེས། དེ་མ་ངེས་ན་ཡང་མ་དམྱིགས་པ་ཙམ་གྱིས་མེད་པ་མྱི་
འགྲུབ་པ་ན། གཏན་དུ་ཡོད་པར་དོགས་པ་མྱི་སེལ་བས། མ་སེས་པ་ྱིད་ཅྱི་ལྟར་འགོག་ཅེ་ན། ཡུལ་དེ་ན་ཡོད་པ་ནྱི་སྔར་
དམྱིགས་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཡུལ་དང་ཤེས་པ་གཅྱིག་ལ་འདྲེར་རུང་བས་དམྱིགས་པར་རུང་བ་ྱིད ་ངེས་སོ། །ཡུལ་གཞན་
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ནས་འོངས་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་དབུས་ཀྱི་ཡུལ་དང་འབྲེལ་པའྱི་སྔོན་རོལ་དུ་ཐོན་ཀོར་གྱི་ཡུལ་སྔར་དམྱིགས་པ་དང་། ཤེས་པ་
གཅྱིག་ལ་འདྲེར་རུང་བས་སྣང་དུ་རུང་བར་ངེས་ཀྱི་གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་སྔར་དུ་བ་གང་དུ་གནས་པའྱི་ཡུལ་དེ་དང་
དེའྱི་ཐོན་ཀོར་གྱི་ཡུལ། དུ་བས་དབེན་པར་དམྱིགས་པ་ྱིད། དུ་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པས་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་
ཁྱད་པར་གྲུབ་བོ། །དེས་ན་མ་སེས་པར་དགག་པར་ནུས་སོ། །འོ་ན་སྔར་དུ་བ་ཡོད་པ་ྱིད་རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་སོགས་པའྱི་
མཐུས་མ་མཐོང་བ་སྱིད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་སེམས་ན་མེ་ྱིད་རྣལ་འབྱོར་པས་སྤྲུལ་པ་ཇྱི་ལྟར་མྱི་དོགས། དེ་ནྱི་གནོད་པ་མེད་
པའྱི་མཐོང་བའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པས་མྱི་སླུ་བའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་མྱི་དམྱིགས་པ་ལ་ཡང་གནོད་པ་མེད་པས་མྱི་སླུ་བར་གྲུབ་
བོ་ཞེས་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོས་བཤད་དེ། དེ་ཡང་མྱི་རྱིགས་པར་མ་མཐོང་ངོ་། །འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཆོས་མཆོག་ན་རེ། སྔར་
ཡོད་ན་སྣང་དུ་རུང་བ་ལས་མེད་པར་རོགས་ལ། དེ་ྱིད་ཀང་དུ་བའྱི་རྒྱུན་སྔར་ཡོད་ན་ས་ཕྱོགས་དང་ཤེས་པ་གཅྱིག་ལ་འདྲེར་
རུང་བར་ངེས་པས། དེ་ཡང་ད་ལྟར་རྒྱུན་སེ་བཞྱིན་པར་མཐོང་བ་ལས་ཏེ། སྔར་ཡོད་པ་ཡུལ་གཞན་ནས་འོངས་པ་ནྱི་སེ་བཞྱིན་
པ་དང་འགལ་བས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡུལ་གཞན་ནས་འོངས་པ་བཀག་པ་ན་དུ་བའྱི་རྒྱུན་ཡོད་ན་སྔར་ཡང་འདྱི་ྱིད་ན་ཡོད་དོ་ཞེས་
ངེས་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཁྱད་པར་མེད་པས་སྔར་མཐོང་བའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ས་ཕྱོགས་དང་ཤེས་པ་གཅྱིག་ལ་འདྲེ་བ་ངེས་པས། 
ཡོད་ན་སྣང་དུ་རུང་བར་གྲུབ་བོ་ཞེས་གསུང་ངོ་། །འདྱི་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན་སྣང་རུང་དུ་ངེས་པ་དང་། སྔར་མེད་པར་ངེས་
པ་གྱིས་ཕན་ཚུན་བརེན་པ་དང་། སྣང་རུང་དུ་ངེས་པ་དོན་མེད་པར་ཡང་ཐལ ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དང་པོ་ནྱི་སྔར་མེད་པར་ནྱི་སྣང་
བ་མ་དམྱིགས་པ་ལས། སྣང་བ་ྱིད་དུ་ངེས་པ་ནྱི་སེ་བཞྱིན་པར་ངེས་པ་ལས་ཡྱིན་ལ། སེ་བཞྱིན་པ་ཡང་སྔ་ན་མེད་པར་རོགས་
པས་ཁྱབ་སྟེ། སྔར་ཡོད་པ་ལ་ནྱི་སེ་བཞྱིན་པ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་སེ་བཞྱིན་པར་ངེས་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཡུལ་དེའམ་
གཞན་ན་སྔོན་པོ་ཡོད་པ་བཀག་པ་ངེས་པར་གྲུབ་པས། སེ་བཞྱིན་པས་བསྒྲུབ་པའྱི་སྣང་དུ་རུང་བས་ཅྱི་བྱ། དོན་འདྱི་ལ་བྲམ་ཟེ་
ཆེན་པོ་ན་རེ། རེས་སུ་འགོ་བ་ནྱི་མྱི་དམྱིགས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བའྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་ཏེ། ཚད་མ་གསུམ་གྱིས་རོགས་ལ། དེས་
ཀང་རྒྱུ་འབྲས་སུ་ངེས་ཏེ། འདོད་རྒྱལ་བ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོན་ཀང་དེའྱི་སྟེང་དུ་མྱི་དམྱིགས་པ་གྱིས་ལྡོག་པ་བསྒྲུབ་
པའྱི་ཕྱྱིར་གསུངས་པ་ནྱི། རྒྱུ་གཞན་རྣམ་པར་བཅད་ནས་ངེས་པའྱི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་དོན་ཏོ། །དཔེར་ན་རྱིམ་དང་ཅྱིག་ཅར་
དམྱིགས་པ་དེ་མཐའ་དག་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ། སྔར་གནས་པ་རྣམས་ལ་མེ་སྔ་ན་མེད་པ་བསྣན་པས་རྒྱུ་ཚང་མ་ཐག་ཏུ་དུ་བ་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ནམ། འོན་ཏེ་གོ་བུར་དུ་འོངས་པའྱི་རྫས་སར་བ། མེ་ལ་སོགས་པ་ྱིད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞེས་དོགས་པ་ལ། དེ་ལས་གཅྱིག་མེད་ན་
ཡང་མྱི་དམྱིགས་པ་ཞེས་གསུངས་པས། གཞན་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་གཅོད་དེ། གཞན་ལོག་ཀང་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མེ་ྱིད་ལོག་
ན་ལྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ཙམ་རྒྱུར་གྲུབ་པས་སོ་ཞེའོ། །འདྱི་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། སྔ ར་མ་བྱུང་བའྱི་རྒྱུན་སེ་བ་ལ་འདོད་རྒྱལ་བ་མྱི་སྱིད་
པས་རེས་སུ་འགོ་བ་ཙམ་ལས་རྒྱུར་གྲུབ་ན། མར་མེའྱི་འོད་ཀྱིས་དབེན་པ་དང་། མུན་པ་ཡང་རྒྱུ་འབྲས་སུ་ཐལ་བ་ཟོག་ཅྱིག 
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མེ་དང་དུ་བ་མྱི་འཁྲུལ་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་དེའྱི་ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པ་གཞན་དགག་པ་ནྱི་དོན་མེད་དོ། །ནུས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། མྱི་སྣང་བ ་
ཤ་ཟ་ལ་སོགས་པ་མེ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་དུ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ལ་གནོད་པ་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་ཚད་མ་ལྔ་ཁོ་ནས་རྒྱུ་
འབྲས་སུ་སྒྲུབ་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །འོ་ན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྫ་མཁན་ལ་སོགས་པའྱི་སེད་བྱེད་ལོག་ཀང་རྒྱུན་གནས་པར་
སེས་པས་མྱི་ལྡོག་པ་ཇྱི་ལྟར་རྒྱུ་འབྲས་སུ་ངེས། དེས་ན་ཚད་མ་ལྔ་ནྱི་རྒྱུ་འབྲས་རོགས་པའྱི་ཚད་མ་མཐའ་དག་ལ་ཁྱབ་པར་
བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། འདྱི་ལ་ཡང་རྫ་མཁན་གྱི་རོལ་བ་དང་འཇྱིམ་པ་ལ་སོགས་པ་སྔ་མ་ལས་གཞན་འཇུག་པ་ཆད་ན་བུམ་
པ་གཞན་སེ་བ་མེད་པར་མཐོང་བ་ལས་ལྡོག་པ་ངེས་ཏེ། རྒྱུ་གཞན་ཟད་པས་འབྲས་བུ་གཞན་ལྡོག་པ་བཞྱིན་དུ། སྔར་གྱི་རྒྱུ་
མེད་ན་བྱུང་བཞྱིན་པའྱི་འབྲས་བུ་མྱི་འབྱུང་བར། མཐོང་བའྱི་ལྡོག་པ་རོགས་པ་ལས་འཇུག་པ་གཅྱིག་གྱིས་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་མེ་དང་དུས་མམ་པ་ན་ཡོད་པའྱི་འགོ་བ་མཐའ་དག་དམྱིགས་པའྱི་སྔར་དུ་བ་སྣང་དུ་རུང་བ་མ་དམྱིགས་ལ། 
མེ་དང་དུས་མམ་པའྱི་འགོ་བ་མཐའ་དག་དམྱིགས་ན་དུ་བ་དམྱིགས་ཤྱིང་། ཡང་དེ་མ་དམྱི གས་ན་དུ་བ་མ་དམྱིགས་པས་ཚད་
མ་ལྔ་པོ་ཡོད་ཀང་རྒྱུ་འབྲས་སུ་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཧ་ཅང་ཁྱབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། མངོན་སུམ་དང་མྱི་
དམྱིགས་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ནྱི་རྒྱུན་གཞན་གྱིས་རྒྱུན་གཞན་སེད་པར་རོགས་པར་བྱེད་པའྱི་ཚད་མར་ཁས་ལེན་ཏོ། །དེས་ན་སྐད་
ཅྱིག་ལ་བརེན་ནས་རྒོལ་བ་ནྱི་སྐབས་ཀྱི་དོན་མ་རྱིག་པར་ཟད་དོ། །མངོན་སུམ་དང་མྱི་དམྱིགས་པ་ལྔས་དངོས་པོ་གྱིས་རྒྱུ་
འབྲས་སུ་འགྲུབ་པར་བརོད་པ་ན་དེ་གྱིས་ཐ་དད་པར་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་ལ་ཡྱིན་པར་རོགས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཚུ་རོལ་
མཐོང་བའྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་སྐད་ཅྱིག་ཐ་དད་པར་མྱི་རོགས་པས་རྒྱུན་གྱིས་རྒྱུ་འབྲས་སུ་དེས་ གྲུབ་པར་གོ་བ་ཁ་ནའོ། །དེས་
ན་ཐ་དད་པ་ྱིད་མངོན་སུམ་གྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་མངོན་སུམ་དང་མྱི་དམྱིགས་པ་ལྔ་འཇུག་མྱི་སྱིད་པས་སྐབས་མ་ཤེས་པར་
རོད་པར་གསལ་ལོ། །སྐད་ཅྱིག་གྱི་རྒྱུ་འབྲས་ནྱི་འཐད་པས་ངེས་པར་ཟད་ཀྱི། མཐོང་བས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཡང་མཐོང་བས་
རྒྱུན་རྒྱུ་འབྲས་སུ་གྲུབ་པ་ལ་བརེན་ནས་མཇུག་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི། འཐད་པ་སྐད་ཅྱིག་ད་ལྟ་བ་སྔ་མའྱི་འབྲས་བུར་
ཡང་ངེས་མྱི་ནུས་སོ། །འདྱི་ལྟར་བུམ་པ་དང་འཇྱིམ་པའམ། བུམ་པ་དང་གོ་མོ་དག་རྒྱུན་མང་པོའ་ིབདག་ྱིད། རྒྱུན་མང་པོའ་ི
འབྲས་བུར། མངོན་སུམ་དེས་དབེན་པ་དང་དེའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ལྔས་ངེས་པ་ན། གདོན་མྱི་ཟ་བར་དངོས་པོ་རྣ མས་རང་གྱི་སྐལ་བ་
མམ་པར་ལྟོས་པར་གྲུབ་ལ། དེ་ལྟ་ན་ད་ལྟའྱི་བུམ་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་འདྱི་ཡང་། རྱི་ལ་སོགས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་
ལ། སྔར་བར་ཆད་པའྱི་འཇྱིམ་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་ལས་ཀང་མ་ཡྱིན་ཏེ། རང་གྱི་སྐལ་བ་མམ་པ། བར་མ་ཆོད་པ་ལ་ལྟོས་པར་སྱིར་
མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས་སོ། །དེས་ན་བུམ་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་སྔ་མ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་རོགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་ཧ་
ཅང་ཁྱབ་པ་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་རྒྱུན་ནྱི་ཅྱིག་ཅར་ེ་བར་གནས་པ་མ་གྲུབ་པས་འགའྱི་སེད་བྱེད་དུ་མྱི་རུང་ལ། བསེད་བྱར་ཡང་
མྱི་རུང་བས། ཇྱི་ལྟར་མངོན་སུམ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་སུ་སྣང་བར་འཐད་ཅེ་ན། འདྱི་ལ་རྒྱུན་གྱི་དོན་ནྱི་གྱིས་ཏེ། མཚན ་ྱིད་དུ་
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བརོད་པ་རྱིགས་ཙམ་དང་། སྐད་ཅྱིག་བརྒྱུད་པའོ། །མངོན་སུམ་དང་མྱི་དམྱིགས་པས་རྒྱུན་རྒྱུ་འབྲས་སུ་རོགས་སོ་ཞེས་བྱ་
བའྱི་དོན་ཡང་གྱི་ག་ལྟར་ཡྱིན་ཏེ། མཚན་ྱིད་རྒྱུ་འབྲས་སུ་ངེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་གྱི་སོ་སོར་ངེས་པའྱི་རྫས་ཙམ་ནྱི་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་ལ། མཚན་ྱིད་དེ་ཡང་སྐད་ཅྱིག་ལ་ཡོངས་སུ་གཅད་པར་མྱི་ནུས་པས་སྐད་ཅྱིག་བརྒྱུད་པ་དུ་མ་ལ་ངེས་པར་བྱ་བའྱི་
ཕྱྱིར་ཏེ། སྐད་ཅྱིག་སོ་སོ་ལ་མཚན་ྱིད་ཐ་མྱི་དད་པར་མོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་སྔ་ཕྱྱིའྱི་སྐད་ཅྱིག་ཀུན་དུས་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་
གནས་ཀང་། རྫ་མ་ལ་སོགས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མཚན་ྱིད་འདྲ་བ་མང་པོ་དུས་སུ་མ་ཁྱབ་པར། འཇྱིམ་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་དེ་འདྲ་བ་
རྒྱུན་དུ་འཇུག་པའྱི་རེས་ལ་སེ་བས་རྒྱུན་བསེད་བྱ་སེད་བྱེད་དུ་འཐད་དོ། །དེས་ན་མེ་ལོག་ནས་དུ་བ་ཡོད་པ་དང་འཇྱིམ་པ་
ལོག་ནས་རྫ་མ་དེ་ྱིད་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་སྔ་མ་ལས་སེ་ཡང་། མེ་དང་འཇྱིམ་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་གྱི་རྒྱུན་སྔོན་དུ་སོང་བ་ལ་ལྟོས་
པས། རྒྱུན་ལ་ལྟོས་ཏེ་འཁྲུལ་པ་མེད་དོ། །སྐད་ཅྱིག་ལ་ལྟོས་ན་ནྱི་རྫ་མའྱི་སྐད་ཅྱིག་དང་དུ་བའྱི་སྐད་ཅྱིག་མེའྱི་སྐད་ཅྱིག་དང་
འཇྱིམ་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་སྔོན་དུ་འགོ་བར་མ་ངེས་ཏེ། རང་གྱི་སྐད་ཅྱིག་ལས་བྱུང་བས་སོ། །མཚན་ྱིད་འདྲ་བའྱི་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་པ་
ན་ནྱི། སྐད་ཅྱིག་རྣམ་པར་མ་ཕྱེ་བས་དུ་བ་མེ་སྔོན་དུ་འགོ་བར་ངེས་པ་ཁོ་ནའོ། །དེས་ན་རྒྱུ་འབྲས་ངེས་པ འྱི་ཚད་མའྱི་རང་
བཞྱིན་དང་། དེ་ལ་མ་ཁྱབ་སྤང་བ་དང་། ཧ་ཅང་ཁྱབ་པ་སྤང་བ་གསུམ་གྱིས་རྒྱུ་འབྲས་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་ཚད་མའྱི་དོན་
བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཆོས་ངེས་པའྱི་ཚད་མ་བརོད་ནས་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་རྣམ་པར་འགེལ་པས་ལན་
ཅྱིག་གསལ་བ་གཅྱིག་ལ་ཞུགས་པའྱི་ཚད་མ་དེའྱི་འཇུག་པ་དཔད་པ་ྱིད་ལས། མྱི་འཁྲུལ་པ་ྱིད་རབ་ཏུ་གྲུབ་བོ་ཞེས་སྟོན་པ་
ནྱི། འབྲས་བུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱིར་མེ་ལས་སེ་བར་མཐོང་བའྱི་དུ་བ་གསལ་བ་དེ་མེ་མེད་པར་སྱིད་པ་འདྱིས་འགོག་པ་
ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། མེ་ཡོད་ན་ཡོད་པ་ྱིད་དང་དེ་མེད་པ་ནྱི་ཕན་ཚུན་རྣམ་གཅོད་ཀྱི་འགལ་བར་གྲུབ་པ་ྱིད་ཀྱིས་བཀག་པས། རྒྱུ་
མེད་པར་ཐལ་བ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་བཀག་པ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དེ་བཀག་པས་མྱི་འཁྲུལ་པ་ཡང་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མྱི་
འཁྲུལ་པ་ནྱི་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ལ་རྣམ་པར་འཇོག་གྱི སོ་སོར་ངེས་པའྱི་གསལ་བ་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཞེས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །དེས་ན་དུ་
བའྱི་མཚན་ྱིད་ཙམ་འབྲས་བུར་གྲུབ་པས། དེ་མེ་མེད་པར་འབྱུང་བ་ལ་གནོད་པ ་འདྱི་སྟོན་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱུ་མེད་པ་ཅན་དུ་ཁས་
ལེན་ནྱི་མཚན་ྱིད་འབྲས་བུར་རོགས་པའྱི་ཚད་མས་གནོད་དོ། །དཔེར་ན་དུ་བའྱི་གསལ་བ་གཅྱིག་ལ་དེའྱི་མཚན་ྱིད་འབྲས་
བུར་ངེས་པར་བྱེད་པའྱི་ཚེ། དེའྱི་སྔར་རམ། དེ་ྱིད་ཀྱི་ཚེ་དུ་བའྱི་གསལ་བ་གཞན་མེ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་སེ་བར་མཐོང་ན་ངེས་
པར་བྱ་བའྱི་མཚན་ྱིད་དེ། མེ་ལོག་ན་ལྡོག་པ་རོགས་པ་དང་འགལ་བ་བཞྱིན་དུ། ཡུལ་དང་དུས་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ཚེ་དུ་བས་
མཚན་ྱིད་ཅན་མེ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་སེ་བ་སྱིད་ན་ཡང་ཚད་མས་སྔར་ཡུལ་དུ་བྱས་པའྱི་ལྡོག་པ་དང་འགལ་ལོ། །དེས་ན་མངོན་
སུམ་དང་མྱི་དམྱིགས་པ་ལྔས་དུ་བའྱི་མཚན་ྱིད་ཙམ་མེའྱི་རེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པའྱི་རེས་སུ་བྱེ ད་པར་ཡོངས་སུ་བཅད་
པས་འགལ་བ་རྣམ་པར་གཅོད་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འཁྲུལ་པ་གྲུབ་བོ། །ཡང་ན་ཚད་མ་ཕྱྱི་མ་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་འདྱི་ནྱི་མཚན་ྱིད་གང་
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ཞྱིག་མེ་ལོག་ན་ལྡོག་པར་སྔར་ཚད་མས་རོགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ངེས་པར་བྱས་པ་ན། མཚན་ྱིད་དེ་མེ་ལ་
མྱི་འཁྲུལ་པར་ཤུགས་ཀྱིས་ངེས་ཏེ། དེའྱི་མཚན་ྱིད་མེ་མེད་པར་རེས་འགའ་སྱིད་པ་ཡྱིན་ན། མཚན་ྱིད་དེ་མེ་ལོག་ན་ལྡོག་
པར་ཚད་མས་མཐོང་བ་ྱིད་ལ་གནོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ན། ད་ལྟ་མཐོང་བཞྱིན་པ་ྱིད་ཀང་ཚད་མས་མེ་ལོག་ན་ལྡོག་པར་རོགས་པའྱི་
མཚན་ྱིད་ཅན་ྱིད་དུ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་འགལ་ཟ་གཅྱིག་རོགས་པས་གྱིས་པ་བཀག་པ་ན་མྱི་འཁྲུལ་པ་གྲུབ་
བོ། །དེས་ན་གྱི་ག་ལྟར་ཡང་སྔར་ཕྱྱིའྱི་ཚད་མ་གྱིས་ཀྱི་འཇུག་པ་དཔད་པས་མྱི་འཁྲུལ་པ་ངེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་བོ་སྔ་མ་
ྱིད་དམ། དེའྱི་ཡུལ་གྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་འདྱི་ཡྱིན་པར་རོགས་པའྱི་བོ་ཕྱྱི་མའྱི་འཇུག་པ་དཔད་པས་ངེས་ཀང་ས་སྟེ། འཁྲུལ་པ་
སྱིད་པར་དོགས་པ་སེལ་བ་ནྱི་དངོས་སུ་དཔོད་པ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །དཔེར་ན་མདུན་ན་སྣང་བའྱི་སྔོན་པོ་དེ་ལ་སྔོན་པོ་ྱིད་ཀྱི་
མཚན་ྱིད་ཀྱིས་སྔོན་པོ་མ་ཡྱིན་པ་དང་འགལ་བར་ངེས་པ་ན། སྔོན་པོའ་ིམཚན་ྱིད་ཡུལ་དང་དུས་གཞན་དུ་སྔོན་པོ་མ་ཡྱིན་
པ་དང་མྱི་འགལ་བ་སྱིད་པ་ཡྱིན་ན། ཡུལ་དང་དུས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྔོན་པོ་ཙམ་གྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སྔོན་པོ་མ་
ཡྱིན་པ་དང་འགལ་བར་རོགས་པ་ལ་གནོད་པས། གཅྱིག་ཡོངས་སུ་བཅད་པས་གཞན་འགོག་པ་བཞྱིན་དུ་འདྱིར་ཡང་
བལྟའོ། །དེ་ལྟར་འབྲས་བུར་མཐོང་བས་གནོད་པ་བརོད་ནས། ཡང་ན་རྒྱུར་མཐོང་བས་འཁྲུལ་པ་ལ་གནོད་དོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི ་
ཡང་ན་ཞེས་བྱ་བའོ། །དུ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཙམ་གྱིས་མེའྱི་འབྲས་བུ་མཐོང་བ་ན་མེའྱི་འབྲས་བུ་ྱིད་དུ་བའྱི་ རྒྱུ་ལས་གཞན་ལ་
མྱི་ལྟོས་པར་ཡོད་པ་ཡྱིན་པས་དུ་བའྱི་རྒྱུ་ཙམ་ལ་མེའྱི་འབྲས་བུ་རྒྱུས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་མེ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་དུ་བ་སེ་ན་མེའྱི་
འབྲས་བུར་སེད་པའྱི་ནུས་པ་མེད་པ་ལས་དུ་བར་བསེད་པར་བརོད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་དུ་བའྱི་སེད་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་
ལས་དུ་བ་སེ་བར་བརོད་པར་འགྱུར་ཏེ། དུ་བའྱི་རྒྱུ་ལ་ནྱི་མེའྱི་འབྲས་བུར་སེད་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་དུ་བ་རྒྱུ་
མེད་པ་ཅན་དུ་ཐལ་བ་ཁོ་ནའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་མེ་མ་ཡྱིན་པས་རེས་འགའ་དུ་བ་སེད་ན་ཡང་དུ་བའྱི་ནུས་པ་མེའྱི་འབྲས་བུ་མ་
ཡྱིན་པར་བྱེད་པའྱི་ནུས་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་མེ་ལས་སེ་ན་རྒྱུ་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ ། །འདྱིར་ནྱི་ཡོད་པ་མྱི་རག་པར་བྱེད་པའྱི་
ནུས་པ་ལས་བྱུང་བས་གང་དུ་ཡང་མྱི་རག་པ་མེད་པར་མྱི་སྱིད་པ་བཞྱིན་དུ། ནུས་པ་གཅྱིག་ལས་བྱུང་བས་དུ་བ་མཐའ་དག་
མེའྱི་འབྲས་བུས་ཁྱབ་པར་རྒྱུའྱི་སོ་ནས་གྲུབ་པར་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ནུས་པ་གཅྱིག་པ་ཡང་ཚད་མ་ལྔས་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དེ་ནྱི་རྒྱུར་མཐོང་བས་གནོད་པའོ། །འབྲས་བུར་མཐོང་བས་གནོད་པ་དང་། རྒྱུར་མཐོང་བས་གནོད་པ་དེ་གྱི་ག་སྤང་
བའྱི་ཕྱྱིར་གལ་ཏེ་དེ་ྱིད་འབྱུང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །བསམ་པ་ནྱི་རྒྱུ་འབྲས་སུ་ངེས་པའྱི་ཚད་
མས་ཡུལ་དུ་བྱས་པའྱི་ཁྱད་པར་དེ་ྱིད་གཞན་ལས་སེ་ན་ཚད་མ་དེས་གནོད་པ་ཞྱིག་ན། གཞན་སེ་བས་ཅྱི་ འགལ་ཞེས་བྱ་
བའོ། །འདྱི་ལ་ལན་དུ་མྱི་འདྲ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཇྱི་ལྟར་དེ་དང་འདྲ་བ་ཡྱིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བའོ། །བསམ་པ་ནྱི་རྒྱུ་འབྲས་ངེས་
པར་བྱེད་པའྱི་ཚད་མས་རྱིགས་སྤངས་པའྱི་དངོས་པོ་ཙམ་རྒྱུ་འབྲས་སུ་ངེས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་ཧ་ཅང་
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ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྱིགས་རྒྱུ་འབྲས་སུ་ངེས་པས་ནྱི་དེའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་གཞན་ལས་བྱུང་བ་ལ་ཡང་གནོད་དེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་
ན་དེའྱི་ཚེ་དུ་བའྱི་གསལ་བ་གཞན་ནམ་སྔར་རམ་ཕྱྱིས་དུ་བའྱི་གསལ་བ་གཞན་མེ་མ་ཡྱིན་པས་སེ་ཡང་ད་ལྟའྱི་གནས་སྐབས་
ཀྱི་མེ་དུད་རྒྱུ་འབྲས་སུ་རོགས་ནུས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ནྱི་མེ་དང་དུས་མམ་པའྱི་རྱི་ལ་སོགས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་རྣམས་
ཀང་དུ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དང་། དུ་བ་དང་དུས་མམ་པའྱི་རྱི་ལ་སོགས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་རྣམས་ཀང་མེའྱི་འབྲས་བུར་ངེས་པར་ཐལ་
བའམ། ཡང་ན་གང་ཡང་གང་གྱི་ཡང་རྒྱུའམ་འབྲས་བུར་མྱི་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་དུ་བར་འདྲ་བའྱི་དུ་བའྱི་རྱིགས་
ཙམ་མེའྱི་འབྲས་བུར་མཐོང་བས་གསལ་བ་ཐ་དད་ཀང་ཚད་མ་དང་འགལ་བ་མྱི་སྤོང ་ངོ་། །དེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱུ་ཡང་དུ་བའྱི་རྱིགས་
ཙམ་གྱིས་རྒྱུ་མེའྱི་འབྲས་བུ་ལ་ནུས་པར་མཐོང་བས་མེའྱི་འབྲས་བུ་སེད་པར་མྱི་འདྲ་བ་ལས་ཇྱི་ལྟར་འབྲས་བུ་དུ་བའྱི་རྱིགས་
སུ་འདྲ་བ་འབྱུང་། གསལ་བ་ཐ་དད་ཀང་འགལ་བ་མྱི་སྤོང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གནོད་པའྱི་རྣམ་པ་གཞན་ཡང་བརོད་པ་ནྱི ་
གལ་ཏེ་མྱི་འདྲ་བ་ལས་ཀང་ཞེས་བྱ་བའོ། །གལ་ཏེ་སྔར་རྒྱུ་མཐོང་བ་དང་མེའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་མྱི་འདྲ་བ་གོག་འཁར་གྱི་སྱི་བོ་
ལས་དུ་བར་སྔར་གྱི་འབྲས་བུར་མཐོང་བ་དང་འདྲ་བ་སེ་ན། དུ་བ་དང་དུ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཐ་དད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་རྒྱུ་མྱི་འདྲ་
བས་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་མྱི་འདྲ་བ་ཡོད་ཀང་འབྲས་བུ་མྱི ་འདྲ་བ་མེད་པས་རེས་སུ་འགོ་བ་མེད་པར་འགྱུར་བའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །འདྲ་བས་ཀང་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདྲ་བ་ལོག་པ་མྱི་འདྲ་བས་འབྲས་བུ་མྱི་འདྲ་བ་བྱེད་པར་ཚད་མས་མཐོང་བས། 
ལྡོག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་མྱི་འདྲ་བ་རྒྱུ་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །རྒྱུ་དང་ལྡན་པ་ཡང་མཐོང་སྟེ། དེས་ན་མེ་དུད་རྒྱུ་འབྲས་
སུ་མཐོང་བ་ལས་གཞན་མྱི་འདྲ་བ་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་མཐོང་བས་གནོད་པའྱི་ཕྱྱིར་མཐོང་བས་གནོད་པའྱི་རྣམ་པ་གཞན་ཡྱིན་
ནོ། །གལ་ཏེ་མྱི་འདྲ་བ་མཐའ་དག་ནུས་པ་ཅྱིག་ཏུ་མ་གྲུབ་པས། མེ་དང་མྱི་འདྲ་བ་བརྒྱ་བྱྱིན་གྱི་སྱི་བོ། །དུ་བ་ྱིད་དུ་འདྲ་བ་ལ་
ནུས་ཀང་གཞན་རླུང་དང་ཆུ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་མྱི་འདྲ་བ་ལ་ནུས་པས ་མྱི་འདྲ་བ་རྒྱུ་མེད་པར་མྱི་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། ཅྱི་མྱི་འདྲ་བ་
གྱིས་དངོས་པོ་ཐ་དད་པས་འབྲས་བུ་ཐ་དད་དམ། མཚན་ྱིད་ཐ་དད་པས། དང་པོ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་ཙམ་ལས་རྒྱུ་
འབྲས་སུ་ངེས་པར་བྱེད་ན་མྱི་ནུས་པ་དང་། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་བརོད་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན་ཡང་མྱི་འདྲ་བ་ཙམ་གྱི་
མཚན་ྱིད་ལས་ཐ་དད་པ་མེད་པས་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་མྱི་འདྲ་བའྱི་མཚན་ྱིད་ལས་འདྲ་བར་སེ་ན་མྱི་འདྲ་བའྱི་མཚན་ྱིད་མྱི་འདྲ་
བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ལ་གནོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །འོན་ཏེ་བརྒྱ་བྱྱིན་གྱི་སྱི་བོ་དང་གཞན་མེ་དང་མྱི་འདྲ་བ་ཙམ་གྱི་
མཚན་ྱིད་ཐ་མྱི་དད་ཀང་ཁྱད་པར་གྱི་མཚན་ྱིད་གཞན་ཐ་དད་པས་གཅྱིག་ནྱི་འདྲ ་བའྱི་སེད་བྱེད་གཞན་ནྱི་མྱི་འདྲ་བའྱི་སེད་
བྱེད་དུ་འདོད་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་མེའྱི་སྱིས་འདྲ་བ་ཙམ། དུ་བའྱི་སེད་བྱེད་ཡྱིན་པ་དང་། མེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྱིས་མྱི་འདྲ་བ་ཙམ། མྱི་
འདྲ་བའྱི་སེད་བྱེད་དུ་མཐོང་བ་ནྱི་སྙོན་དུ་མེད་དོ། །དེས་ན་འདྲ་བ་ྱིད་འདྲ་བའྱི་སྱི་དང་། མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁྱད་པར་ལས ་ཀང་སེ་ལ། 
མྱི་འདྲ་བ་ྱིད་ཀང་མྱི་འདྲ་བའྱི་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་མཚན་ྱིད་ལས་ཀང་སེ་བས། རྒྱུའྱི་ཐ་དད་པ་
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དང་ཐ་མྱི་དད་པ། འབྲས་བུ་ཐ་དད་པ་དང་རེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པ་མེད་པའྱི་རྱིགས་པ་སྔར་བརོད་པས། རྒྱུ་མེད་པར་ཐལ་
ལོ། །མཐོང་བས་གནོད་པའྱི་རྣམ་པ་གཞན་ཡང་བརོད་པ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་སེ་བར་ཐལ་ལོ་ཞེས་བྱ་
བའོ། །ནས་ཀྱི་རྱིགས་ལས་ཀང་སཱ་ལུའྱི་རྱིགས་སམ། མེའྱི་རྱིགས་ལས་ཀང་ངོམས་པའྱི་རང་བཞྱིན་རེས་འགའ་སེ་བར་ཐལ་
ལོ། །དེ་ལྟར་འདོད་ན་སེས་བུའྱི་འཇུག་ལྡོག་འཆོལ་བས་ཐ་སྙད་ཆད་པར་ཐལ་ལོ། །ཐ་སྙད་མ་འཆོལ་བ་དང་རྒྱུ་འབྲས་ངེས་
པར་ཡང་མཐོང་སྟེ། དེ་ན་མྱི་འཁྲུལ་པ་གྲུབ་བོ། །དེ་ལྟར་མེ་དུད་རྒྱུ་འབྲས་སུ་མཐོང་བ་དང་། ཐ་དད་པ་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པར་མཐོང་
བ་དང་། འབྲས་བུ་རྒྱུ་ངེས་པ་ལས་སེ་བར་མཐོང་བས་འཁྲུལ་པ་ལ་གནོད་པ་བསྟན་ནས། དེ་གསུམ་གྱི་འཇུག་སྡུད་པ་ནྱི། 
དེའྱི་ཕྱྱིར་ནས། ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོའ་ིབར་རོ། །དེ་ལྟར་འདོད་ན་ཡང་མཐོང་བ་གསུམ་གྱིས་གནོད་དོ་ཞེས་བསམས་
པའོ། །གལ་ཏེ་དུ་བའྱི་རྱིགས་ཅན་འགའ་ཞྱིག་རེས་འགའ་མེ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་སེས་ན་ཡང་། རྒྱུ་མེད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་
སྔར་གྱི་མངོན་སུམ་དང་མྱི་དམྱིགས་པ་ལྔས་མཐོང་བའྱི་དོན་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར། རྒྱུ་འབྲས་སུ་མཐོང་བས་གནོད་པར་རོད་
ན། དེ་ལྟ་ན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་སུ་ཡྱིད་ཆེས་པ་མྱི་སྱིད་པའམ། མྱི་འཁྲུལ་པར་གྲུབ་པ་དང་། རྒྱུ་
འབྲས་སུ་གྲུབ་པ་ཕན་ཚུན་བརན་པར་ཡང་ཐལ་ལོ། །འདྱི་ལྟར་རེས་འགའ་འགའ་ཞྱིག་གཞན་ལས་སེ་བར་སྱིད་པ་དང་འགལ་
བར་ངེས་པ་ནྱི། ནམ་ཡང་འགའ་ཡང་གཞན་ལས་མྱི་སྱིད་པར་ངེས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་དུ་བ་མཐའ་དག་དང་མེ་མཐའ ་
དག་མ་མཐོང་བར་དེ་མྱི་ངེས་པས་ཐམས་ཅད་མྱི་ཤེས་པས་དེ་ངེས་པར་ག་ལ་སྱིད། གྱིས་པ་ནྱི་དུ་བའྱི་རྱིགས་ཅན་ནམ་ཡང་
གང་དུ་ཡང་མེ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་སྱིད་པ་བཀག་པ་ནྱི་མྱི་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་ལ། དེས་ཀང་རྒྱུ་འབྲས་སུ་ངེས་པར་འགྱུར་ཏེ། གཞན་དུ་
སྱིད་པ་མ་བཀག་ན། འབྲས་བུ་ྱིད་དུ་མྱི་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འབྲས་བུས་ཀང་མྱི་འཁྲུལ་པ་བསྒྲུབ་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པས་ཕན་
ཚུན་བརེན་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་མྱི་འཁྲུལ་མ་གྲུབ་པའྱི་སྔོན་རོལ་དུ་རྒྱུ་འབྲས་སུ་འཛིན་པའྱི་མངོན་སུམ་ྱིད་མེད་པའམ། 
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་རྒྱུ་འབྲས་སུ་འཛིན་པའྱི་མངོན་སུམ་མེད་པས། མངོན་སུམ་དང་འགལ་བ་ག་ལ་ཡོད། 
དེས་ན་རྒྱུ་མེད་པར་ཐལ་བ་ནྱི་འདོད་པ་ྱིད་དེ་གནོད་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་དོགས་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། མྱི་འཁྲུལ་པ་ྱིད་སྔར་
གྲུབ་ནས་རྒྱུ་འབྲས་སུ་ངེས་པར་བྱེད་ན་བདེན་པ་ཞྱིག་ན། ད་ལྟ་ནྱི་ངེས་པའྱི་དངོས་པོ་ལ། མཚན་ྱིད་ངེས་པ་ྱིད་དུ་རྒྱུའྱི་རང་
བཞྱིན་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་བྱེད་པར་གྲུབ་པ་ཁོ་ནས། ཤུགས་ཀྱིས་གཞན་དུ་རེས་ འགའ་དེའྱི་མཚན་ྱིད་འགའ་ཞྱིག་གཞན་ལས་
སེ་བ་ལ་གནོད་པར་གྲུབ་པས་མྱི་འཁྲུལ་པ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུ་འབྲས་སུ་གྲུབ་པ་མྱི་འཁྲུལ་པ་གྲུབ་པ་ལ་ལྟོས་པ་ནྱི་ཡྱིན་པས། སོན་
གྱི་ག་མེད་དོ། །གསལ་བ་གཅྱིག་ལ་མཚན་ྱིད་ངེས་པ་མཐོང་བས་གཞན་དུ་དེའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་གཞན་དུ་སྱིད་པ་ལ་མྱི་
གནོད་ན། སྔོན་པོ་གཅྱིག་སྔོན་པོ་མ་ཡྱིན་པ་དང་བྲལ་བར་ངེས་པས། དེའྱི་རྱིགས་ཅན་སྔོན་པོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དངོས་པོ་དང་མ་
འབྲལ་བ་དོགས་པ་གང་གྱིས་འགོག དེས་ན་མངོན་སུམ་གྱིས་གནོད་པས། གནོད་པ་ྱིད་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ན་མངོན་སུམ་
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གྱིས་མ་གནོད་དུ་ཆུག་མོད། རེས་སུ་དཔག་པས་ནྱི་གནོད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་འཐད་པས་མྱི་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ལ་གནོ ད་པ་བརོད་
པ་ནྱི། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །འདྱིར་རེས་འགའ་བའྱི་སོ་ནས་འབྲས་བུ་ྱིད་དུ་རེས་སུ་དཔོག་པ་ཡྱིན་ལ། 
རྒྱུ་དང་ལྡན་པའྱི་རྣམ་གངས་ཅན་འབྲས་བུ་ྱིད་ལ་ཡང་། རྱིགས་ངེས་པའྱི་མཚན་ྱིད་རྒྱུ་ངེས་པས་ཁྱབ་སྟེ། མ་ངེས་པ་ནྱི་རྒྱུ་
མེད་པར་བསྟན་མ་ཐག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་རེས་འགའ་བ་ལས་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྲུབ་པ་དང་། འཁྲུལ་པ་ལ་ཡང་རྒྱུ་མེད་
པས་ཁྱབ་པ་ན་མྱི་འཁྲུལ་པ་གྲུབ་བོ། །ཕྱེད་དང་པོས་ནྱི་ཐལ་བའྱི་རགས་བརོད་ལ། ཕྱེད་ཕྱྱི་མས་ནྱི་དེའྱི་ཁྱབ་པ་བརོད་
དོ། །ལྟོས་པ་ལས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ལྟོས་པ་ལ་རག་ལས་པའྱི་དོན་ཏེ། དེས་ན་ལྟོས་པ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་རོད་པ་ཡྱིན་
ནོ། །གལ་ཏེ་དུ་བ་དེ་མེད་པའྱི་དུས་ནྱི་དུ་བ་དང་ལྡན་པར་ཐལ་ཏེ། དུ་བའྱི་ རྒྱུ་མ་ཚང་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། འདོད་པའྱི་དུས་
བཞྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། དུ་བ་དེ་ཡོད་པའྱི་དུས་ཀང་དུ་བ་མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ཐལ་ཏེ། རྒྱུ་དང་མྱི་ལྡན་པར་འདྲ་བའྱི་
ཕྱྱིར། མེད་པའྱི་དུས་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བས། རག་ཏུ་ཡོད་པའམ། མེད་པར་ཐལ་བར་སྒྲུབ་པ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏེ། དུས་གྱིས་
རྒྱུ་མ་ཚང་བ་མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་འདྲ་བས། དུ་བ་ཡོད་པར་འདྲ་བར་དཔོག་ན་དུས་དུ་བའྱི་རྒྱུར་ཐལ་ཏེ། དུ་བའྱི་ཡོད་པ་
འདྲ་བ་དང་མྱི་འདྲ་བ་ལ་རག་ལས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་ཐལ་འགྱུར་གྱི་ཁྱབ་པ་མེད་པས་སོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱུ་མེད་
པའྱི་དུས་ལ་ཁྱད་པར་གྱི་རང་བཞྱིན་བཀག་པས། དུ་བ་འགོག་ན་ཡང་རྒྱུ་མྱི་དམྱིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། གཞན་དུ་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་
པར་འགྱུར་བས་སོ། །དེས་ན་རྒྱུ་མེད་པ་འགོག་པ་རྒྱུ་བཀག་པས་བྱེད་པ་ནྱི་འགལ་ལོ། །གཞན་ཡང་དུ་བའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་རྒྱུ་མེད་
པར་ཡོད་པ་ཁས་བངས་པ་ལྟར་དུ་བ་རེས་འགའ་བ་ཡང་རེས་འགའ་བར་ཡོད ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་ཁས་ལེན་པ་ན། 
ཡུལ་དང་དུས་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་བཀག་པས་རེས་འགའ་འགོག་པ་ནྱི་མ་འབྲེལ་ལོ་ཞེ་ན། འདྱིར་དུས་ལ་སོགས་པ་འདྲ་
བས་དུ་བ་ཡོད་པར་འདྲ་བའམ། དུས་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་བཀག་པས་དུ་བ་ཡོད་པ་ྱིད་བཀག་པ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། 
རྒྱུ་བཀག་པས་འགོག་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོན་ཀང་དུས་ཀྱི་དུ་བའྱི་རང་བཞྱིན་མཚོན་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་རྒྱུ་མེད་པའྱི་
རང་བཞྱིན་རྣམ་པར་དཔད་ན་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་རེས་སུ་བྱེད་པ་བཀག་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་ད་ལྟའྱི་འདྱི་ལོག་ཀང་མྱི་ལྡོག་
པས་ཡུལ་དང་དུས་སྔར་ཡོད་པའྱི་དོན་དུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལོག་ཀང་མྱི་ལྡོག་པས་དེའྱི་ཡང་སྔར་ ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཐོག་མ་མེད་པ་
ཅན་གྱི་དོན་དུ་འགྱུར་བས་རག་ཏུ་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཡུལ་དང་དུས་འདྱི་ཡོད་ཀང་མྱི་འབྱུང་བས་དེའྱི་འོག་ཏུ་
མེད་ལ། དེ་ཡོད་ཀང་མ་བྱུང་བས་དེའྱི་ཡང་འོག་ཏུ་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་རག་ཏུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །འདྱི་ནྱི་མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ། 
འདྱི་མེད་པར་ཡོད་པས་ཡུལ་དང་དངོས་པོ་གཞན་ན་ཡོད་ལ། དེ་མེད་ཀང་འབྱུང་བས་ཡང་གཞན་ན་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་བཞྱིན་
དུ་ཀུན་ན་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་འདྱི་ཡོད་ཀང་མེད་པས་འདྱི་ན་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེས་ན་རག་ཏུ་ཡོད་
པའམ་མེད་པའྱི་དོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་གྱི། ལྟོས་པར་བྱ་བ་བཀག་པས་དུ་བ་ཡོད་པ་འགོག་པ་ནྱི ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་རེས་



174   རྔོག་ལྔོ་ཙཱ་བ་བྔོ་ལྡན་ཤེས་རབ། 

འགའ་བའྱི་དོན་དཔད་ན་ཡུལ་དང་དུས་གཞན་སྤངས་ནས་འདྱི་ན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་གཞན་མེད་པ་ནྱི་ལྡོག་པ། དེ་ན་
ཡོད་པ་ནྱི་རེས་སུ་འགོ་བའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་པས། རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཏེ། རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ལས་གཞན་དུ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་
མཚན་ྱིད་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ཡྱིན་དང་སྔར་གྱི་མངོན་སུམ་དང་མྱི་དམྱིགས་པས་ནྱི་རྱིགས་རྒྱུ་འབྲས་སུ་བཅད་པ་
ཡྱིན་ལ། རེས་དཔག་གྱི་རང་བཞྱིན་ལ་སོགས་པའྱི་འཐད་པས་ནྱི། དངོས་པོ་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་དཔགས་པས་དངོས་པོའ་ིརྒྱུ་
འབྲས་རོགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དངོས་པོ་དངོས་པོ་གཞན་ལས་སེ་བར་དཔགས་པ་དང་། མཚན་ྱིད་ཀྱི་མྱི་འཁྲུ ལ་བ་མེད་ན་ཡང་
རྒྱུ་མེད་པར་འགྱུར་བར་ངེས་པས་ཤུགས་ཀྱིས་ནྱི། མྱི་འཁྲུལ་བ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཐལ་བའྱི་རགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་སྟོན་པ་ནྱི། 
མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་དོ། །དངོས་པོ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ནྱི་རེས་འགའ་བར་འགྱུར་ཏེ་
ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། ལྟོས་བཅས་ཁོ་ན་ལ་རེས་འགའ་བ་སྱིད་ཀྱི། གཞན་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་རེས་འགའ་བ་ལ་ལྟོས་བཅས་ཀྱིས་
ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པའོ། །གཏན་ཚིགས་ནྱི་ཡོད་པ་དང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། རུང་བས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་
ཏོ། །ཁྱད་པ་ྱིད་སྟོན་པ་ནེྱི་ཡུལ་དང་ནས་བརམས་པའོ། །འོ་ན་རེས་འགའ་བ་ལ་རུང་བས་ཁྱབ་མོད། ལྟོས་བཅས་ཀྱིས་
ཁྱབ་པ་གོ་ཇྱི་ལྟར་སྙམ་ན། རུང་བ་ྱིད་དེ་ཡང་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཐལ་བ་ལས་བཟོག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྟོན་པ་ནྱི། 
དེའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཕྱྱིར་རོའ་ིབར་རོ། །འཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི་དེ་བས་ན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །འདྱིའྱི་དོན་ནྱི་རེས་
འགའ་བ་ལས། ལྟོས་བཅས་སུ་དཔོག་པ་དེ་བས་ན་འདྱི་ལྟར་རེས་སུ་དཔོག་པ་ཡྱིན་ནོ ་ཅྱི་ལྟར་ཞེ་ན། དུ་བ་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན་
ཡུལ་དང་དངོས་པོ་འདྱིའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་ཏེ་ཞེས། མཚོན་བྱའྱི་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བ་ནྱི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའོ། །གཏན་ཚིགས་ནྱི་ཡུལ་
དང་དུས་ལ་སོགས་པའྱི་དངོས་པོའ་ིརེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པའྱི་རེས་སུ་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །གཏན་ཚིགས་དེ་
ྱིད་སྟོན་པ་ནྱི་འདྱིའྱི་ཞེས་བྱ་བ་འོག་ན་ཡོད་པ་གོང་མར་ཡང་སྦྲེལ་ཏེ་འདྱི་ལྟར་བྱའོ། །དུ་བའྱི་རྫས་འདྱིའྱི་ཆོས་ཡུལ་དང་དུས་
གང་ན་དུ་བ་ལན་ཅྱིག་མཐོང་ལ། མ་ཚང་ན་མ་མཐོང་བ་ཚད་མས་རོགས་པ་ནྱི། དུ་བ་འདྱིའྱི། མེ་དེས་བསེད་པར་
བྱ་བ་ཞེས་བྱ་བ་འབྲས་བུའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། རང་བཞྱིན་ནམ་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །འབྲས་བུའྱི་མཚན་ྱིད་ཀང་རེས་སུ་
འགོ་ལྡོག་གྱི་རེས་སུ་བྱེད་པ་ཡྱིན་པས། མེའྱི་རེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པའྱི་རེས་སུ་བྱེད་པ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེའྱི་
ཆོས་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་ལན་ཅྱིག་མཐོང་ལ་མ་ཚང་ན་མ་མཐོང་བ་ྱིད་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་ཅེ་ན། རེས་འགའ་བར་འཛིན་པའྱི་མངོན་སུམ་
ྱིད་ཀྱིས་མཐོང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི། ཡུལ་དང་དུས་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། གཞན་སྤངས་ནས་དེ་ྱིད་ལ་ཡོད་
པ་ནྱི་ངེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ལ། རེས་འགའ་བ་ཡང་དེ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་རེས་འགའ་བ་འཛིན་པས་གཞན་སྤངས་ནས། དེ་ྱིད་
ན་ཡོད་པར་རོགས་ལ། དེ་ྱིད་ཀང་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་པས་སོ། །དེས་ན་སྔར་ནྱི་རྱིམ་གྱི ས་འབྱུང་བའྱི་མངོན་སུམ་
དང་མྱི་དམྱིགས་པ་ལྔས། མཚན་ྱིད་གྱིས་རྒྱུ་འབྲས་སུ་ངེས་པ་ཡྱིན་ལ། ད་ལྟ་ནྱི་གཞན་སྤངས་ནས་དེ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་
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རོགས་པའྱི་མངོན་སུམ་རེས་འགའ་བར་འཛིན་པར་བྱེད་པས་གཞན་ན་མེད་ཅྱིང་དེ་ལ་ཡོད་པར་ཅྱིག་ཅར་རོགས་པ་ྱིད། རེས་
སུ་འགོ་ལྡོག་གྱིས་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བར་དཔགས་པས་འབྲས་བུར་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་དངོས་པོ་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པར་རེས་དཔག་
གྱིས་ངེས་པས་རྒྱུ་མེད་པ་བཀག་ལ། མཚན་ྱིད་སྱིར་འཁྲུལ་པ་ལ་ཡང་རྒྱུ་མེད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་ན། འཁྲུལ་པའྱི་ཁྱབ་བྱེད་བཀག་
པས་མྱི་འཁྲུལ་བར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིར་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ནྱི་འདོད་རྒྱལ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་དོགས་པ་དགག་པ འྱི་ཕྱྱིར། 
གཞན་དུ་ལན་འགའ་ཡང་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། དངོས་པོ་གྱིས་རྒྱུ་འབྲས་མ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་མཚན་ྱིད་འགལ་
བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་མངོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པས་གནོད་པ་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ངེས་པ་འགྲུབ་ལ། དེས་ནྱི་མྱི་འཁྲུལ་པ་
གྲུབ་སྟེ། འཁྲུལ་པ་ལ་གནོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བརོད་པ་ནྱི། དེ་དེར་ཞེས་པའོ། །ཕྱྱིར་རོ་ཡན་ཆད་ནྱི་འབྲས་བུར་གྲུབ་པས་
གནོད་པའྱི་དོན་བསྡུས་ཏེ་བརོད་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་བཞྱིན་དུ་མན་ཆད་ཀྱིས་ནྱི། རྒྱུར་མཐོང་བས། འཁྲུལ་པ་ལ་གནོད་པ་བརོད་
དོ། །མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་མྱི་འཁྲུལ་པ་ལ་འཇུག་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་དེ་ྱིད་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་སྟོན་
པ་ནྱི། གལ་ཏེ་བརྒྱ་བྱྱིན་སྱི་བོ་མེའྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །འབྲས་བུའྱི་རགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱི་མཚན་ྱིད་བཤད་ཟྱིན་
ཏོ། །དེ་ལྟར་རགས་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་དང་། མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡང་བཤད་ཟྱིན་ནས། ད་ནྱི་དབྱེ་བ་ངེས་པ་ྱིད་སྒྲུབ་པའྱི་
དོན་དུ་སྔར་བཤད་པའྱི་རགས་གྱིས་ཀྱི་མྱི་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ། འབྲེལ་པ་ྱིད་བསྟན་པས། གངས་ངེས་པ་བསྒྲུབ་པ་མདོར་
གསུངས་པ་ནྱི། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའྱི་དངོས་པོའམ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གྱིས་སོ། །འབྲེལ་
པའྱི་ཁྱད་པར་དེའྱི་བདག་ྱིད་ལ། གཞན་གྱི་ལོག་པར་རོགས་པ་སྤོང་བ་ནྱི། གཞན་ཡང་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱིའྱི་རང་བཞྱིན་
དེ་ནྱི་མཐོང་བཞྱིན་དུ་ཡང་། བོ་ཞན་པ་ཡོད་པ་དམྱིགས་པས། རག་ཏུ་དེ་ལྟར་ཡོད་པར་དོགས་པས་བསླུས་
པའམ། འདྲ་བ་གཞན་བྱུང་བས་བསླུས་པས་མྱི་རོགས་སོ། །ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོས་འདྱི་ལྟར་བཤད་
དོ། །མྱི་རག་པར་མྱི་ངེས་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་མཐོང་བ་ལ་རག་པར་སྒྲོ་འདོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཡང་གྱིས་ཏེ། ཡུལ་ལ་ཡོད་པ འྱི་རྒྱུ་
དང་། ཤེས་པ་ྱིད་ལ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུའོ། །དང་པོ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། ཡོད་པ་རྒྱུ་ན་མ་ཆད་པར་དམྱིགས་པ་དང་འདྲ་བར་དམྱིགས་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི་བུམ་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མེད་པས་བར་ཆོད་པར་དམྱིགས་ན་འདྲ་བ་ཡོད་ཀང་མྱི་རག་པར་ངེས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་
ན་གོག་སྔ་ཕྱྱིའྱི་བར་དུ་མེད་པར་དམྱིགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །མེད་པ ་དམྱིགས་པ་ནྱི་དེའྱི་རྒྱུན་གྱིས་དབེན་པ་དམྱིགས་པའམ། 
ཡང་ན་སྣང་རུང་གྱི་དོན་དེའྱི་རྱིགས་ཅན་དམྱིགས་པ་ལྡོག་པའོ། །ཡོད་པ་བར་མ་ཆད་པར་དམྱིགས་ཀང་མྱི་འདྲ་བར་དམྱིགས་
པ་ན་ཡང་མྱི་རག་པར་ངེས་ཏེ། དཔེར་ན་བུམ་པ་དང་གོ་མོ་ཡོད་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་ཀང་མྱི་འདྲ་བར་དམྱིགས་པ་ལ་མྱི་རག་པར་
རོགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་མྱི་རག་པར་ངེས་པའྱི་རྒྱུ་གྱིས་པོ་དེ་གྱི་ག་མེད་པ་ནྱི་རག་པར་སྒྲོ་འདོགས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས། 
གང་རུང་གཅྱིག་མ་ཚང་ན་རག་པར་སྒྲོ་འདོགས་མེད་པར་བརོད་ལ། དེས་ན་བཟོག་པ་ནྱི་རེ་རེ་ཡང་མྱི་རག་པར་ངེས་པའྱི་རྒྱུ་



176   རྔོག་ལྔོ་ཙཱ་བ་བྔོ་ལྡན་ཤེས་རབ། 

ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་པའྱི་ཕྱྱིར་རམ་ཞེས་རྣམ་པར་བརགས་པའྱི་སྒྲ་བརོད་དེ ། དེ་ནྱི་བཟོག་པ་ལ་ལྟོས་པས་བསྟན་ཏོ་ཞེའོ། །འདྲ་
བ་གཞན་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ངོ་ཤེས་ཀྱི་བོ་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་འདྲ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་བརོད་ཀྱི་གང་ཡང་རུང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ། །དེས་ན་བྱྱིས་པ་དང་རྒས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་མྱི་འདྲ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀང་། ངོ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་འདྲ་བ་ཁྱད་པར་
ཅན་ནྱི་མྱི་ལྡོག་གོ །དེ་ནྱི་ཡུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུའོ། །ཤེས་པ་ལ་ཡོད་པ་ནྱི་མས་སུ་མོང་བའྱི་ཤེས་པ་ལ་ཡོད་པ་སྟེ། 
ཕན་མྱི་འདོགས་པ་རྣམས་ཀང་རང་དབང་དུ་རོགས་པའྱི་ནུས་པ་མེད་པའོ། །རྣལ་འབྱོར་པ་དོན་གྱི་ཕན་འདོགས་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་
པ་རྣམས་ནྱི་བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་ལ་སོགས་པ་ཅྱིག་ཅར་རྱིག་པ་ན ། ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པ་རོགས་པ་བཞྱིན་དུ། སྔ་མ་དང་ཕྱྱི་མའྱི་
སྐད་ཅྱིག་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བོ་གཅྱིག་གྱིས་ཅྱིག་ཅར་རྱིག་པས་ཐ་དད་པར་རོགས་ཏེ། དེས་ན་རག་པར་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཁོ་
ནའོ། །ཡང་ན་ཤེས་པ་ལ་ཡོད་པའྱི་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། ཡྱིད་ཀྱི་ཤེས་པ་ལ་ཡོད་པ་སྟེ། རག་པར་སྒྲོ་འདོགས་པའྱི་བག་
ཆགས་སོ། །དེས་ན་ཚུ་རོལ་མཐོང་བ་ལ་ཡང་འདྱི་ནང་གྱི་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུར་བསྟན་ཏོ། །དེ་གྱི་ག་ཡང་ བོ་ཞན་པས་ཞེས་བྱ་
བས་བསྟན་ཏོ་ཞེའོ། །འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་ཤཱཀ་ན་རེ། སྐད་ཅྱིག་མ་མཐོང་བཞྱིན་དུ་ཇྱི་སྟེ་མ་ངེས་ཞེས་དྲྱི་བ་ལ། ཡོད་པ་
དམྱིགས་པ་འདྲ་བ་གཞན་འབྱུང་བ་ལས་ཐ་དད་པར་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུར་བརོད་པ་ནྱི། རྒ ལ་བ་ྱིད་ལན་དུ་བྱས་པར་འགྱུར་རོ་
ཞེས་སུན་འབྱྱིན་པ་ནྱི་མྱི་བདེན་ཏེ། སྐད་ཅྱིག་མར་དམྱིགས་པ་དང་ཡོད་པར་དམྱིགས་པ་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་
ན་ཡོད་པས་སྐད་ཅྱིག་མར་སྒྲུབ་པ་ཡང་དམ་བཅས་པ་ྱིད་རགས་འགྱུར་ཏེ། ཡོད་པར་རགས་པའྱི་ཚད་མ་ྱིད་སྐད་ཅྱིག་མར་
རོགས་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་ལས། ཡོད་པ་གཞན་དམྱིགས་པ་ལ་འདོད་ན། འདྲ་བ་གཞན་བྱུང་དང་
ཁྱད་པར་མེད་པར་བརོད་པ་ཡང་ནོར་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཡོད་པ་གཞན་ཙམ་འདྲ་བ་གཞན་བྱུང་ཡྱིན་ན། བུམ་པ་དང་གོ་མོ་དང་། བདེ་
བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཡང་འདྲ་བར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་ཡོད་པ་དམྱིགས་པ་དང་། འདྲ་བ་གཞན་བྱུང་གྱིས་ཁྱད་ པར་
མེད་པར་བརོད་པ་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། མྱི་འདྲ་བ་ཡང་ཡོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འདྲ་བ་ཡང་བར་དུ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། གོག་
གྱིས་བཞྱིན་ནོ། །ཡོད་པ་དམྱིགས་པའྱི་དོན་ནྱི་རག་ཏུ་ཡོད་པ་དམྱིགས་པ་ལ་བརོད་པར་འདོད་པས། སོབ་དཔོན་ཤཱཀས་
གཞན་གྱི་བཤད་པ་རེས་འགའ་ཡོད་པ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པར་བཀོད་པ་ཡང་མྱི་ འདོད་དེ། རེས་འགའ་ཡོད་པར་དམྱིགས་པ་ལ་
གནས་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི། འདྲ་བ་གཞན་འབྱུང་ཁོ་ནར་འདུས་པས་སོ། །གཞན་ཡང་སོབ་དཔོན་དེས་རང་གྱི་བཤད་པར། ཡོད་པར་
དམྱིགས་པ་ནྱི། ཕྱྱི་རོལ་མུ་སྟེགས་པའྱི་འཁྲུལ་རྒྱུ་བརོད་དེ། སྔོན་ཞུགས་པའྱི་སྒྲོ་འདོགས་རག་ཏུ་ཡོད་པར་ངེས་པ་ལ་དེར་
བརོད་པས་ན། དེའྱི་བག་ཆགས་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྲ་བ་གཞན་འབྱུང་ནྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་འཁྲུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ། །བོ་ཞན་པ་
གྱི་གའྱི་ཡྱིན་ཏེ། དེས་ན་བོ་ཞན་པ་དང་ཡོད་པ་དམྱིགས་པ་ནྱི་མུ་སྟེགས་པའྱི་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ། བོ་ཞན་པ་དང་འདྲ་བ་གཞན་
བྱུང་བ་ནྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་འཁྲུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པ་ཡང་མྱི་འཐད་དོ། །དེ་ལྟ ་ན་མུ་སྟེགས་པའྱི་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ་ལ་ེས་



རྣམ་ངེས་ཊཱིཀྐ།   177 

པ་བཞྱི་སྟེ། རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་མེད་པ་དང་། རྒལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་ཁྱད་པར་མེད་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་མ་
ཡྱིན་པ་བརོད་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་ྱིད་མ་བརོད་པའོ། །དེ་ལ་བོ་ཞན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིད་ཀྱི་བོ་ཞན་པའམ་དབང་པོའ་ིབོ་ཞན་
པའམ། དང་པོ་ལྟར་ན་ཡོད་པ་དམྱིགས་པ་དང་ཁྱད་པར་མེད་དེ། ཡྱིད་ཀྱི་བོ་ལ་ཡོད་པའྱི་སྒྲོ་འདོགས་ཀྱི་ནུས་པ་ྱིད་སྐད་ཅྱིག་
མར་རོགས་པ་ལ་ནུས་པ་ཞན་པ་ནྱི། ཡོད་པ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ནྱི་ེས་པ་དང་པོའ།ོ །རྣམ་པར་རོག་པ་གྱིས་
པ་ལྟར་ན་ཡང་དབང་པོའ་ིབོས་མཐོང་བཞྱིན་དུ་སྐད་ཅྱིག་མར་ངེས་པར་སེད་པར་མྱི ་ནུས་པའྱི་རྒྱུ་དྲྱིས་པ་ལ། བོ་ཞན་པས་
ཞེས་བརོད་པ་ནྱི་བརྒལ་པ་ྱིད་ལེན་དུ་བྱས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནྱི་ེས་པ་གྱིས་པའོ། །ེས་པ་གསུམ་པ་རྒྱུ་མཚན་མ་ཡྱིན་
པ་བརོད་པ་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་སོ། །བོ་ཞན་པ་དང་ཡོད་པ་དམྱིགས་པ་དག་མཐོང་བ་ལོག་པར་སྒྲོ་འདོགས་ཀྱི་རྒྱུར་རོག་པ་ནྱི་
མྱི་འཐད་དེ། ནུས་པ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ནུས་པ་མེད་པར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དང་པོ་འདྲ་བ་གཞན་འབྱུང་དང་། བོ་ཞན་པ་
སངས་རྒྱས་པ་ལ་སྐད་ཅྱིག་མ་ངེས་པའྱི་གེགས་སུ་གྲུབ་ན། མུ་སྟེགས་པ་ཡང་དེ་ྱིད་ལས་དེ་ལྟར་འགྱུར་བས། མཐོང་བ་ལ་
ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་སེད་པ་ལ་ནུས་པ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཡོད་པ་དམྱིགས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་སྟོན ་པ་ནྱི། ཡན་ལག་མ་ཡྱིན་པ་བརོད་པ་ཡྱིན་
ཏེ། ལྡོག་པ་ལས་ནུས་པ་མ་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ལྟར་སྒྲོ་འདོགས་ཀྱི་བོ་སྒྲོ་འདོགས་སེད་པར་བྱེད་ཀང་མཐོང་བས་
བཟོག་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡོད། དེ་མེད་ན་མཐོང་བ་ངེས་པའྱི་གེགས་སུ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ། དེས་ན་མཐོང་བ་ལ་སྒྲོ་
འདོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ནྱི་ནུས་པ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པའྱི་འདྲ་བ་གཞན་འབྱུང་དང་། བོ་ཞན་པ་ཡྱིན་པས། ཡོད་པ་དམྱིགས་པ་རེས་སུ་འགོ་
བའམ། ལྡོག་པ་ལ་ནུས་པ་མ་ངེས་པ་ཇྱི་ལྟར་དེའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན། དེ་ནྱི་ནུས་པ་མ་གྲུབ་པའོ། །རྣམ་པ་གྱིས་པ་ནུས་པ་མེད་པར་
གྲུབ་པ་ནྱི། ཡང་ན་ནུས་པ་མ་གྲུབ་པས་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་ཏེ ། ནུས་པ་མེད་པར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ལྟར་
ཡོད་པ་དམྱིགས་པ་ནྱི་མཐོང་བ་ལ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་སེད་པར་མྱི་ནུས་པ་ཁོ་ན་སྟེ། སྔོན་པོ་མཐོང་བ་ལ། སྔར་ལོག་པར་རོགས་
པའྱི་སྒྲོ་འདོགས་ཡོད་པ་དང་བོ་ཞན་པ་ཡོད་པ་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་མཐོང་བས་དེ་བཟོག་པར་དམྱིགས་པས། མཐོང་བའྱི་ནུས་
པ་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པའྱི་མཐུ་མེད་པར་ངེས་པ་བཞྱིན་ཏེ། མཐོང་བ་ྱིད་གནོད་བྱེད་དུ་མཐོང་བས་སྟོབས་དང་ལྡན་པར་གྲུབ་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་འདྲ་བ་གཞན་འབྱུང་དང་གསུམ་ཀ་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ཀང་ནུས་པ་མེད་དོ་དེ་ནྱི་ནུས་པ་མེད་པར་ངེས་
པའོ། །བཞྱི་པ་རྒྱུ་མཚན་ྱིད་མ་བརོད་པ་ནྱི་ཡོད་པར་བར་ཆད་མེད་པར་དམྱིགས་པའྱི་མཚན་ྱིད ་དང་ལྡན་པའྱི་ཚོགས་པ་ནྱི་
ནུས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ནྱི་མ་བརོད་པས་ནུས་པ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་ཚོགས་པ་མ་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་སོབ་དཔོན་ཆོས་
མཆོག་ན་རེ། སྔ་མ་ནྱི་མདོར་བསྟན་པ་ཡྱིན་ལ། ཕྱྱི་མ་ནྱི་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་པས་འདྱི་གྱིས་སོ་སོར་ནྱི་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ་
མ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལྟར་ཡོད་པ་ནྱི་གཞན་ཡོད་པའོ། །དེ་དམྱིགས་པ་ནྱི་ཡོད་པ་དམྱིགས་པ་སྟེ། རྱིགས་འདྲ་བ་རྒྱུན་མྱི་འཆད་
པར་དམྱིགས་པའོ། །དེས་ན་ཆག་པའྱི་བུམ་པ་ལ་ནྱི་བོ་ཞན་པའྱི་མཚན་ྱིད་ནང་གྱི་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་། ཡོད་པ་
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དམྱིགས་པ་མ་ཚང་བས་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ྱིད་ལ་གཞན་གྱི་དྲྱི་བ་སྤང་བའྱི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྱི ། འདྲ་
བ་གཞན་འབྱུང་བ་དམྱིགས་པས་ཞེས་བྱ་བའོ། །བར་ཆད་མེད་པའྱི་འདྲ་བ་གཞན་འབྱུང་དམྱིགས་པས་ན། དོན་དམ་པར་
སྐད་ཅྱིག་སྔ་ཕྱྱི་ཐ་དད་ཀང་ཕན་ཚུན་དབེན་པར་མ་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུར་འཐད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་འདྱི་ནྱི་ཡོད་པ་
དམྱིགས་པ་ྱིད་གསལ་བར་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེའོ། །འདྱི་ཡང་རེ་ཤྱིག་སོབ་ དཔོན་གྱི་གཞུང་ལ་མ་ཞུགས་པར་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་
གསལ་ལོ། །གཞན་ཡང་ཡོད་པའྱི་དོན་རྱིགས་མཐུན་པ་ལ་རོད་ན། རྱིགས་མྱི་མཐུན་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ནམ། དེ་ཡང་ཡོད་པ་
ཡྱིན་ན་སྱིའྱི་སྒྲ་བྱེ་བྲག་ལ་འཇུག་པའྱི་ཚད་མ་རོད་ཅྱིག འདྱི་ལ་ཚད་མ་མེད་ན་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་ལ་གནོད་པ་མེད་པས་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་
གཟུང་ངོ་། །འདྲ་བ་གཞན་ཡང་བར་མ་ཆོད་པ་ལས་གཞན་ཡང་ཡྱིན་པ་ལ་གནོད་པ་ཅྱི་ཡོད། དེ་ཡང་སྒྲ་ཇྱི་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་མོད། 
ཡང་ན་ཡོད་པ་དམྱིགས་པ་ནྱི་ད་ལྟར་ཡོད་པ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པས་དེ་ནྱི་དུས་གཞན་དུ་ཡོད་པར་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། ད་
ལྟར་མ་ཞྱིག་པར་ཡོད་པར་དམྱིགས་པ་ཡང་འདྲ་བ་གཞན་འབྱུང་བ་དམྱིགས་པ་ལས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པ་གྱིས་པ་ བྱས་པ་
ཡང་མྱི་འཐད་དེ། གཞན་དུ་ཡོད་པར་འཁྲུལ་པ་ད་ལྟའྱི་མཐོང་བ་མྱི་ངེས་པའྱི་རྒྱུར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར། དེ་ནྱི་མ་འབྲེལ་པ་བརོད་པ་
འབའ་ཞྱིག་གོ །དེས་ན་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོས་བཤད་པ་ཁོ་ན་ལྟར་འཐད་དོ། །འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ལ་སོགས་
པས་ནྱི་ཆེར་མ་འབྲེལ་པར་བརོད་པས་དེས་བཤད་པ་ནྱི་མ་བཀོད་དོ། །ད་ནྱི་མྱི་རག་པ་ྱིད་གཞན་ཡྱིན་པར་འདོད་པ་སུན་
དབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། དེའྱི་ཚེ་མེད་ན་གཞན་དུ་ཐལ་བ་བརོད་པ་ནྱི ་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ལ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་
ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་མྱི་རག་པ་གཞན་དེས་དངོས་པོ་རག་པ་ལས་རྣམ་པར་མྱི་འབྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མྱི་རག་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ེ་བར་
མྱི་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །འོན་ཏེ་དངོས་པོ་མྱི་རག་པ་ེ་བར་བསྒྱུར་ན་ནྱི། མཐར་དངོས་པོའ་ིབདག་ྱིད་མྱི་
རག་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ཁས་བང་པར་བྱ་བས་ེ་བར་སྒྱུར་བྱེད་གཞན་གྱིས་ཅྱི་བྱ། གལ་ཏེ་ེ་བར་སྒྱུར་བྱེད་གཞན་མེད་ན་
དེའྱི་རང་བཞྱིན་མྱི་རག་པར་མྱི་འགྲུབ་པས་གཞན་ཁས་ལེན་ཏོ་ཞེ ་ན། རང་ྱིད་མྱི་རག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་བསེད་ན་
གཞན་གྱིས་མྱི་རག་པར་བསྒྱུར་བར་འགལ་ལོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཞེས་བྱ་བའོ། །འབྲེལ་པ་ཁས་མྱི་ལེན་པ་ལ་
ལུང་དང་འགལ་བར་ཐལ་བ་རྣམ་པ་དྲུག་གྱིས་རང་གྱི་སྡེ་པ་ལ་གནོད་པ་བརོད་ནས། རང་དང་གཞན་གྱི་སྡེ་པ་ལ་རྱིགས་པའྱི་
གནོད་པ་སྟོན་པ་ནྱི་གཞན་ཡང་ཇྱི་ཞྱིག་ལྟར་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཡུལ་འགའ་ཞྱིག་ན་རྫས་ཀྱི་རྱིགས་ཁ་ཅྱིག་རོ་སྐྱུར་བ་ལ་
སོགས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ལྟར་ཁོ་ན་མཐོང་བ་ཞེས་ངེས་པར་བཟུང་བས། སྐྱུར་བའྱི་རོ་དང་མ་འབྲེལ་པ་ལ་མ་མཐོང་བ་བརོད་
དོ། །དེ་ལྟར་མ་མཐོང་ཡང་དེ་ལས་ལྡོག་པར་ཁས་ལེན་པ་ལ་མངོན་སུམ་གྱིས་གནོད་པ་བརོད་པ་ནྱི་ གཞན་ན་གཞན་དུ་སྣང་
ངོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །མངོན་སུམ་གྱིས་གནོད་པའྱི་ཡུལ་མདོར་བསྟན་པ་འདྱི་ྱིད་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དཔེ་ལ་བརེན་ནས་གསལ་བར་
སྟོན་པ་ནྱི་དཔེར་ན་ནས་དེ་དང་འདྲ་བའོ་ཡན་ཆད་དོ། །ཡུལ་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་རྫས་ཀྱི་རྱིགས་ཁ་ཅྱིག་རྣམ་པ་འགའ་ཞྱིག་ལས་
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གཞན་དུ་མ་མཐོང་བས་རྣམ་པ་གཞན་ལས་ལྡོག་པར་འདོད་པ་ལ། ཡུལ་གཞན་དུ་དེ་ལ་ཡང་མཐོང་བས་གནོད་པ་མེད་ཀང་། 
གཞན་ལ་མེད་པར་ངེས་པ་ལ། གཞན་དུ་སྱིད་པའྱི་རེས་སུ་དཔག་པས་གནོད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི་ཡུལ་དེ་པ་རྣམས་
གྱིས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །རེས་དཔག་གྱིས་གནོད་པ་འདྱི་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་སྟོན་ཏེ། རེས་འགའ་དེ་ཙམ་ལ་
མཐོང་བས་ཐམས་ཅད་དུ་དཔག་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་རྒྱུ་རེས་དཔག་གྱིས་གནོད་པ་ྱིད་བརོད་པ་དང་། ནུས་པའྱི་ཁྱད་པར་
དཔེར་བསྟན་པ་དང་། དཔེར་བསྟན་པ་དེ་ྱིད་ལ་གཞན་གྱི་ལོག་པར་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི ་རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་སྱིད་པ་རྣམས་
ལ་ཡོན་ཏན་གཞན་དུ་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །དཔོག་པར་བྱེད་པའྱི་ཆོས་དེ་དཔག་པར་བྱ་བའྱི་ཆོས་དང་ལྡན་པ་
ནྱི་ཁྱད་པར་གྱི་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་པས་ན་དཔོག་བྱེད་ཆོས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཙམ་སེད་པའྱི་རྒྱུས་དཔག་བྱའྱི་ཆོས་དང་ལྡན་པ་ནྱི་
མ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་ནས་དཔག་བྱའྱི་ཆོས་དང་འབྲེལ་པར་འགྱུར་པའྱི་དཔོག་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ལ་
ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །དེ་ལ་ཅྱི་ཞེ་ན། དཔག་བྱའྱི་རྒྱུ་ེ་བར་མྱི་གནས་ན་དཔག་བྱ་དེ་ལྡོག་པས་ཡོན་ཏན་ཏེ། ཆོས་གཞན་དང་
ལྡན་པར་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དཔག་བྱ་བཀག་པའྱི་ཆོས་དང་ལྡན་པར་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པ་ནྱི་ངེས་
པར་འགྱུར་བས་འགལ་བས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱྱིར། ངེས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་མྱི་འཁྲུལ་པ་ལ་ལྟོས་བཅས་ཀྱིས་གནོད་པར་བརོ ད་པ་
ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་ལྟོས་བཅས་ལ་ངེས་པ་མེད་པས་ཁྱབ་པ་བཞྱིན་དུ་ལྟོས་མེད་ལ་རེས་འགའ་བ་དང་འགལ་བའྱི་ངེས་པས་ཁྱབ་
པའྱི་ཕྱྱིར། དཔོག་བྱེད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རྒྱུ་ལས་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་རང་གྱི་རྒྱུ་ཙམ་ལས་དཔག་བྱའྱི་ཆོས་དང་ལྡན་པར་
འགྱུར་བ་ཡྱིན་ན། དེ་ལ་དེ་མྱི་འཁྲུལ་བས་རེས་སུ་དཔག་པར་ནུས་སོ་ཞེས་དཔེར་བསྟན་པ་ནྱི། རྒྱུ་ཁྱད་པར་མེད་ན་ནྱི་
ཞེས་བྱ་བའོ། །དཔག་བྱའྱི་ཆོས་དེ་ཁྱད་པར་གྱི་རྒྱུ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཙམ་གྱི་རྒྱུ་ལས་འགྲུབ་པས་དཔག་བྱའྱི་ཆོས་
དེ་དང་ལྡན་པ་ཁྱད་པར་གྱི་རྒྱུ་ལ་མྱི་ལྟོས་ན་ནྱིའོ། །འདྱིར་ཚིག་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལས་སེས་བུས་བྱས་པ་ྱིད་དཔོག་པ་ན། ངག་
གྱི་རང་བཞྱིན་ཙམ་དུ་སེད་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་རོད་འདོད་ཙམ་ཡྱིན་པར་མངོན་སུམ་དང་མྱི་དམྱིགས་པ་ལྔས་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཁྱད་པར་
བརེན་ནས་ངེས་སོ། །དེས་ན་རོད་འདོད་ཙམ་གྱི་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ནུས་པའྱི་ཡུལ་ནྱི་ངག་གྱི་རང་བཞྱིན་ཙམ་ཡྱིན་ལ། རོད་
འདོད་ལ་ཡོད་པའྱི་ཁྱད་པར་དང་རྐན་དང་ལེ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་བྱེད་པའྱི་ཡུལ་ཡང་འབྲས་བུའྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་པར་
གྲུབ་བོ། །དེས་ན་ཚིག་གྱི་རང་བཞྱིན་ཙམ་གྱི་རྒྱུ་རོད་འདོད་ཙམ་ཡྱིན་པར་སྟོན་པ་ན། རོད་འདོད་ཙམ་གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྱུར་
པའྱི་སེས་བུས་བསེད་པར་བྱ་བ་ཁྱད་པར་ཡྱིན་པ་འགོག་པ་ནྱི། ཚིག་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ་ཞེས་བྱ་བའོ། །རོད་
འདོད་ཙམ་གྱིས་སེད་པར་བྱ་བའྱི་ཁྱད་པར་མེད་པས་ན། རོད་འདོད་ནྱི་ངག་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཙམ་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གྲུབ་
བོ། །ཁྱད་པར་སེས་བྱ་མེད་པ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སེས་བུ་དག་གྱིས་བྱེད་པར་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་
བའོ། །གལ་ཏེ་རོད་འདོད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཙམ་དེ་ཁྱད་པར་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ནྱི་རྒྱུའྱི་མཚན་ྱིད་ཐ་མྱི་དད་པ་ལས་འབྲས་བུ་ཐ་དད་
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པའྱི་མཚན་ྱིད་འགལ་ཏེ། ཐ་དད་པར་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྣམ་པ་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པ་ལ་རོད་འདོད་
ཀྱི་བྱེད་པ་ཡང་བསྙོན་དུ་མེད་ལ། རྣམ་པའྱི་ཁྱད་པར་ྱིད་ཀང་བྱེད་པའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པ་བཀག་པས་ན་རྣམ་པའྱི་ཁྱད་པ ར་ཀུན་ལ་
ཁྱབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་ངག་གྱི་ངོ་བོ་ཙམ་རོད་འདོད་ཀྱི་འབྲས་བུར་གྲུབ་བོ། །རོད་འདོད་ཀང་སེས་བུ་ྱིད་ཡྱིན་པས། སེས་བུའྱི་
བྱས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། དེས་ན་དཔག་པར་བྱ་བའྱི་ཆོས་ནྱི་དཔོག་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་ཙམ་གྱི་རྒྱུ་ལས་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པས་དེ་ལ་
ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ན་རེ། སེས་བུས་བྱས་པ་དང་མ་བྱས་པ་དེ་མྱི་འདྲ་བའྱི ་ཁྱད་པར་
མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ཡང་ས་དཀའ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ངོ་བོ་དང་། དུག་ཞྱི་བ་ལ་སོགས་པའྱི་འབྲས་བུ་སྒྲུབ་པར་ནུས་པའྱི་
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སེས་བུ་དག་གྱིས་བྱེད་པར་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་འཆད་པ་ནྱི་མྱི་ལེགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་སེས་
བུའྱི་བསེད་བྱར་གྲུབ་པའྱི་ཁྱད་པར་དེ་སེས་བུས་མ་བྱས་པར་འདོད་པ་ལ་དམྱིགས་ན་ནྱི། དེ་ྱིད་ལས་རྒྱུ་སེས་བུ་དཔོག་པས་
མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁྱད་པར་གཞན་དགག་མྱི་དགོས་སོ། །འོན་ཏེ་སེས་བུའྱི་བསེད་བྱར་ངེས་པའྱི་ཁྱད་པར་དེ་མྱི་དམྱིགས་ན་ནྱི་རྣམ་
པ་ཐམས་ཅད་མྱི་འདྲ་བ་མེད་པས་རྒྱུ་འདྲ་བ་གྲུབ་ཀང་སེས་བུ་དཔག་པར་མྱི་ནུས་པས། གཞལ་བྱ་དང་ལུས་ཅན་ལ་སོགས་
པའྱི་མཚན་ྱིད་གཞན་གྱིས་འདྲ་བ་བསེད་བྱེད་དུ་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དཔེར་བསྟན་པ་དེ་ྱིད་ལ་གཞན་གྱི་ལོག་རོགས་སྤང་བ་
ནྱི་གང་གྱིས་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱི་ལ་གསུམ་སྟེ། ལྷན་ཅྱིག་མཐོང་བས་དེ་དང་རྒྱུ་གཅྱིག་པར་ཁས་ལེན་པ་ལ་གནོད་པར་བ རོད་
པ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་སྱིད་པ་བཀག་པས་འདོད་ཆགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་པ་དང་། དེ་ྱིད་ལ་རོད་
པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་གསུམ་སྟེ། སེས་བུའྱི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་གྱི་རྒྱུ་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་དགོས་པ་དང་། དེ་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་
མཚན་ྱིད་དགག་པ་དང་། དེ་དགོག་པའྱི་ཚད་མའོ། །དེ་ཡང་གཞན་དག་ན་རེ། གལ་ཏེ་སེས་བུས་བྱས་པ་ྱིད་ངག་གྱི་ངོ་བོའ་ི
རྒྱུ་ཙམ་ལས་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་མྱི་འཁྲུལ་པ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་དེ་དཔོག་ན་སེས་བུའམ། ས་བ་པོའམ། བོ་དང་ལྡན་པ་
ལ་སོགས་པས་ཀང་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བ་ལ་སོགས་དཔོག་པར་འགྱུར་ཏེ། ཆགས་ལྡན་ྱིད་ནྱི་ས་བ་པོ་ྱིད་ཀྱི་སེ ད་
བྱེད་ལས་རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ས་བ་པོ་ནྱི་ཆགས་ལྡན་དུ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དཔེར་ན་ཚིག་གྱི་
རང་བཞྱིན་སེས་བུ་ཙམ་ལས་བྱུང་བ་ལྟར། ས་བ་པོའ་ིརང་བཞྱིན་ཡང་ཆགས་ལྡན་དུ་སེད་པའྱི་ཚོགས་པ་ཙམ་ལས་བྱུང་བའྱི་
ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བརོད་ན། གང་གྱིས་ནས་འགྱུར་བའྱི་བར་གྱིས་ཁྱད་པར་གྱི་རྒྱུ་ལ་མྱི་ལྟོས་ན་ཆགས་ལྡན་དཔོག་པའྱི་དགོས་
པ་གྲུབ་པར་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལྟར་ནས་མ་ཡྱིན་ཏེའྱི་བར་གྱིས་ནྱི་ཁྱད་པར་གྱི་རྒྱུ་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་མཚན་ྱིད་དགག་པའྱི་དོན་
བསྟན་ཏོ། །ཁྱད་པར་གྱི་རྒྱུ་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་འགོག་པའྱི་ཚད་མ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། རེས་དཔག་དང་མངོན་སུམ་མོ། །དང་པོ་ནྱི་ ཡོན་
ཏན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱད་པར་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། སེས་བུའམ། ས་བ་པོ་ྱིད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཁྱད་པར་མེད་
ཀང་བླུན་པ་དང་། བཟོ་བ་དང་། ཆགས་པ་ཆེ་བ་དང་། གཏོང་བ་ཆེ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་སེས་བུའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་ཁྱད་པར་
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དམྱིགས་པས་དེ་དག་ནུས་པ་ཅྱིག་པར་འགལ་ཏེ། ས་བ་པོའ་ིནུས་པ་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་ཡོན་ཏན་སེད་པའྱི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་
ཡོད་པ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ལེགས་པར་བྱ་བའྱི་བྱེ་བྲག་ལས་ཁྱད་པར་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། 
སེས་བུ་ཙམ་དང་ས་བ་པོ་ཙམ་དུ་བྱེད་པའྱི་རྒྱུ་ལས་ཐ་དད་པའྱི་རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་ལས་ཆགས་པ་ཆེ་བ་དང་། བླུན་པ་ལ་སོགས་
པའྱི་སེས་བུའྱི་ཡོན་ཏན་སེ་བར་མངོན་སུམ་དུ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་མཐོང་བས་རྒྱུ་གཅྱིག་པར་
ཁས་ལེན་པ་ལ་གནོད་པ་བརོད་པའོ། །ད་ནྱི་ཆགས་བྲལ་སྱིད་པ་བཀག་པས་དེ་སེད་པའྱི་ནུས་པ་ཡང་མྱི་སྱིད་དེ། རྱི་བོང་གྱི་
རྭ་སེད་པའྱི་ནུས་པ་བཞྱིན་ནོ། །དེས་ན་སེས་བུའྱི་རྒྱུ་ཀུན་ཆགས་ལྡན་སེད་པ་ལ་ནུས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལས་ཀང་དཔག་པར་བྱ་
བ་ནྱི་དཔོག་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་བོ་ཞེས་ཟེར་ན། ཆགས་བྲལ་དང་ཕན་ཚུན་སྤངས་པའྱི་འགལ་
བ་ནྱི་གྲུབ་ཀང་དེའྱི་ངོ་བོ་བཀག་པར་འགྱུར་གྱི། རྒྱུད་དེ་ལ་ཡོད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཐ་དད་པ་རྒྱུད་གཅྱིག་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །ཆགས་བྲལ་ནྱི་བོའ་ིཁྱད་པར་ཡྱིན་པས་དེ་དང་ཕན་ཚུན་སྤངས་པས་འགལ་བའྱི་ཚིག་ལ་སོགས་པ་ནྱི། འགོག་བྱེད་མ་
ཡྱིན་ནོ། །ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་པའྱི་འགལ་བས་དེ་དགག་ནུས་ཀང་དེ་ྱིད་མ་གྲུབ་བོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི་མྱི་སྱིད་པར་ནས་མྱི་
འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོའ་ིབར་རོ། །འོ་ན་ཆགས་བྲལ་ལས་བཟོག་པ་ཆགས་ཅན་གྱི་འབྲས་བུ་དམྱིགས་པས་དེའྱི་འགལ་ཟ་
འགོག་གོ་སྙམ་ན། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའྱི་ཞེས་བྱ་བའོ། །འོ་ན་མ་དམྱིགས་པས་འགོག་གོ་སྙམ་ན། སྱིད་ཀང་ཞེས་
བྱ་བའོ། །དེ་ལྟར་གསུམ་གྱིས་གཞན་བཀག་པས་དེའྱི་རྒྱུ་ཅན་དུ་མྱི་འགྲུབ་པར་བསྟན་ནས། དེ་ྱིད་ལ་རོད་པ་སྤང་བ་ནྱི། 
ཚིག་རྣམས་ནྱི་ཞེས་བྱ་བའོ། །སྔར་རྱིག་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་ཀང་སེས་བུས་བྱས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ངག་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གཞོན་ནུ་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། ངག་གྱི་རང་བཞྱིན་ཙམ་ནྱི་སེས་བུའྱི་འབྲས་བུར་མ་གྲུབ་སྟེ། 
སེས་བུས་མ་བྱས་པ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཁྱད་པར་དང་བྲལ་བ། ངག་གྱི་ངོ་བོ་ཁྱད་པར་ཅན་འབྲས་བུར་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ ལྟར་
ན་དཔོག་བྱེད་དང་དཔག་བྱ་ནུས་པ་གཅྱིག་པ་མེད་པས་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་བོ་ཞེས་དོགས་པའྱི་ལན་དུ། ཚིག་ལ་ཁྱད་པར་མེད་
པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སེས་བུ་དག་གྱིས་བྱེད་པར་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བས་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབས་པ་
ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་དོན་ཡང་སེས་བུའྱི་བསེད་བྱར་གྲུབ་པའྱི་ཚིག་ལ་ངག་གཞན ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པའྱི་ཆོས་ནྱི་མེད་དེ། ངག་
གྱི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སེས་བུའྱི་ནུས་པ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་གང་གྱི་ཁྱད་པར་གཞན་ལས་ལྡོག་པའྱི་ངོ་བོ་
ཙམ་ནྱི་སེས་བུའྱི་འབྲས་བུ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཁྱད་པར་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའྱི་ངོ་བོ་སྱིའྱི་རང་བཞྱིན་འབྲས་བུར་གྲུབ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་
ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་རོད་པ་ནྱི་གལ་ཏེ་སེམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོད་ཀང་བལྟ་བར་མྱི་ནུས་པས་མ་མཐོང་བས་མྱི་སྤོང་ན། འོ་ན་རྱིག་
བྱེད་ཀྱི་ངག་དང་ངག་གཞན་ལ་ཡང་རྱིགས་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་ཀང་བལྟར་མྱི་རུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་ཁྱད་པར་
བལྟར་མྱི་རུང་བ་གཞན་དང་བྲལ་བའམ། ཁྱད་པར་བལྟར་མྱི་རུང་བ་དེ་དང་ལྡན་པ་ྱིད ་སེས་བུའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་གྱི་ངག་གྱི་



182   རྔོག་ལྔོ་ཙཱ་བ་བྔོ་ལྡན་ཤེས་རབ། 

རང་བཞྱིན་ཙམ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཞེས་དོགས་པ་ལ་ལན་འདྱི་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་བཞྱི་སྟེ། རྣམ་གཞག་གྱི་ཡུལ་འདྲ་བ་དང་། 
བལྟར་མྱི་རུང་བའྱི་ཁྱད་པར་དེའྱི་ངོ་བོར་འགལ་བ་དང་། གཞན་གྱི་ངོ་བོ་མྱི་འཐད་པ་དང་། འཇུག་བསྡུ་བ་བཞྱིས་བསྟན་
ཏོ། །དང་པོ་ནྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡན་ཆད་དོ། །ཁྱད་པར་ནྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་པས་མྱི་རོགས་པར་མྱི་རུང་ངོ་ཞེས་བྱ་
བའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་མཚུངས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཡན་ཆད་དོ། །གསུམ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཡན་ཆད་དོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱྱིར་མན་
ཆད་དོ། །གྱིས་པ་བལྟར་མྱི་རུང་བའྱི་ཁྱད་པར་དེའྱི་ངོ་བོར་འགལ་བ་འདྱི་ལ་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། ཁྱད་པར་མ ངོན་སུམ་ལ་མྱི་
སྣང་བའམ། སྣང་ཡང་མྱི་ངེས་པས་མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་འགང་ན། དང་པོ་སེལ་བ་ནྱི ་སྒྲ་མངོན་སུམ་པ་
རྣམས་ལ་མངོན་སུམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ངོ་བོ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །འོ་ན་སྐད་ཅྱིག་མ་ྱིད་མཐོང་ཡང་འཁྲུལ་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་གྱིས་མྱི་ངེས་པ་ལྟར་འདྱི་ཡང་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་དོགས་ན། རྣམ་པར་རོག་པ་གྱིས་པ་སེལ་བས་ལན་བརོད་པ་ནྱི། 
འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱི་ལ་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁྱད་པར་རྣམ་པ་དང་ལྡན་པའམ། རྣམ་པ་མེད་
པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཞྱིག་ཡྱིན། དང་པོ་ལྟར་ན་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་གྲུབ་སྟེ། ཡྱིད་ཀྱི་ེ་བར་གཏོད་པ་
ཡོད་ན། རྣམ་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཁྱད་པར་མཐོང་བ་ལ། དེ་མེད་པར་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་མྱི་སྱིད་དེ། ས་ཕྱོགས་སུ་བུམ་པ་མཐོང་བ་
རོག་པ་ལ། དེ་མེད་པར་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ་མྱི་སྱིད་པ་བཞྱིན་ནོ། །འོ་ན་རྣམ་པ་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡོད་པ་མོང་ཡང་མེད་
པར་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་སྱིད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་འདྱི་ཡང་ཐ་མྱི ་དད་པར་ངེས་པའྱི་མཚན་ྱིད་འཁྲུལ་པ་མཐོང་བས། རྣམ་པ་
དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁྱད་པར་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན་པར་རེས་སུ་དཔོག་གོ་ཞེ་ན། ཐ་མྱི་དད་པར་ངེས་པའྱི་
རྣམ་པར་རོག་པ་འཁྲུལ་པར་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། གནོད་པ་བྱེད་པ་མེད་པས་ཞེས་བྱ་བའོ། །གལ་
ཏེ་རྣམ་པར་རོག་པ་ལ་གནོད་ན་མངོན་སུམ་གྱི་སྣང་བ་ྱིད་ལ་གནོད་པར་ཐལ་བ་ལས་རོག་མེད་ཀྱི་སྣང་བ་མྱི་སླུ་བས་ཚད་མར་
གྲུབ་པ་ན་དེ་ལ་གནོད་བྱེད་མེད་པར་ངེས་སོ། །དེས་ན་རོག་པ་ལ་ཡང་གནོད་པ་མེད་དེ། དེ་གྱིས་གྲུབ་པ་དེ་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །དེ་ནྱི་བྲམ་ཟེ་ཤང་ཀར་ནན་ཏའྱི་བཤད་པའོ ། །སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱི་བཤད་པའྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་རྒྱུ་
ཁྱད་པར་མེད་པ་འགོག་པའྱི་ཚད་མར། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱད་པར་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་སྔ་མ་
དང་མཐུན་ནོ། །འདྱི་ལ་སེས་བུ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་ཡོན་ཏན་ལ་ཁྱད་པར་མཐོང་བས་དེ་གྱིས་རྒྱུ་མྱི་གཅྱིག་མོད། དེ་ལྟ་ན་
ཡང་ཁྱད་པར་གྱི་རྒྱུ་དེ་གང་ཡྱིན་མྱི་ཤེས་པས་ན་བླུན་པ་དང་འཛངས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་ལ་ཡོད་པར་རེས་དཔག་
གྱིས་ངེས་ཀང་། ཆགས་པ་དང་བྲལ་བ་དང་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། འབྲེལ་པར་ནྱི་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་སྙམ་
ན། ལེགས་པར་བྱ་བའྱི་བྱེ་བྲག་ལས་ཁྱད་པར་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ན། དེ་བཞྱིན་དུ་གཞན་དུ་ཡང་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར ་རོ་
ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། རྒྱུ་ནྱི་གོམས་པ་ཡྱིན་ལ་དེ་ནྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཡང་སྱིད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་གོམས་པར་བྱེད་པ་ནྱི་
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མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །འདྱི་ལ་ནྱི་བཤད་པ་སྔ་མ་ལྟར་ལེགས་སོ། །སྒྲ་མངོན་སུམ་པ་རྣམས་ལ་ཞེས་བྱ་
བ་འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱི་བཤད་པ་ནྱི། དེའྱི་ཁྱད་པར་རྣམས་ནྱི་གཞན་ལ་ཡང་བྱ་བར་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་
ཞེས་བྱ་བས་དེ་དང་གཞན་ཁྱད་པར་མེད་པར་མཐོང་བར་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་མཐོང་བ་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ནྱི་ཁྱད་
པར་མེད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་དོགས་ན། འཁྲུལ་པར་མྱི་འགྲུབ་བོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ྱིད་གང་ལས་ཞེ་ན། གནོད་
པར་བྱེད་པ་མེད་པས་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཐ་དད་པ་མེད་པར་མཐོང་བ་ཚད་མ་ྱིད་དུ་ངེས་པ་ལ་གནོད་པར་བྱེད་པ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། 
འཁྲུལ་པ་ྱིད་དུ་ངེས་པར་བྱེད་པ་དང་། འཁྲུལ་པ་ྱིད་དུ་རུང་བར་སྒྲུབ་པའོ། །དེ་གྱི་ག་སྒྲུབ་པའྱི་མངོན་སུམ་དང་རེས་སུ་
དཔག་པ་ཡང་འདྱི་ལ་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་འཁྲུལ་པར་ངེས་པ་ྱིད་དུ་སྒྲུབ་བྱེད་མེ ད་མོད། རུང་བ་ྱིད་དུ་སྒྲུབ་བྱེད་ནྱི་ཡོད་དེ། རྒྱུ་
མཚན་མཐོང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྒྱུ་མཚན་ཡང་དཔེར་ན་སེས་བུ་སེམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོད་པ་ལ། མེད་པར་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ་ལུས་
འདྲ་བར་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་དུ་སྒྲའྱི་ཁྱད་པར་བལྟར་མྱི་རུང་བ་ཡོད་པ་ལ་མེད་པར་སྒྲོ་འདོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་
བལྟར་རུང་ཁྱད་པར་མེད་པ་མཐོང་བ་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་ན། ཁྱད་པར་བལྟར་མྱི་རུང་བ་ཡོད་པ་ལ། མེད་པར་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་དེའྱི་
བདག་ྱིད་ཀྱི་བལྟར་རུང་ཁྱད་པར་མེད་པ་ཡྱིན་པར་མྱི་འཐད་དེ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བརོད་པ་ནྱི། སྒྲ་མངོན་སུམ་པ་
རྣམས་ལ་མངོན་སུམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ངོ་བོ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་སུ་
བརོད་པའོ། །དེ་ལྟར་གནོད་བྱེད་བཀག་པ་ན་གནོད་པ་དང་བྲལ་བའྱི་མོང་བ་ནྱི་ཚད་མར་གྲུབ་པ་ཁྱད་པར་མེད་པ་ྱིད་བདེན་
པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གནས་སོ་ཞེའོ། །འདྱི་ལ་བཤད་པའྱི་ཁྱད་པར་མྱི་སྱིད་པར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དང་འབྲས་བུ་
དང་། མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རགས་འགོག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོས་བརོད་པ་དང་། སོབ་དཔོན་ཆོས་
མཆོག་གྱིས་ཀང་གཞུང་འདྱིར་བདག་གྱིས་བཤད་པ་དང་མྱི་མཐུན་པར་རོད་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་
བྱའོ། །དེ་ལྟར་འབྲེལ་པའྱི་ངོ་བོ་བསྒྲུབས་ནས་འབྲེལ་པའྱི་དབང་གྱིས་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་གངས་ངེས་པར་གྲུབ་པ་ནྱི ། 
དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ཙམ་དང་འབྲེལ་པའྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་གྱིས་ཁོ་ན་ལ་ལྡོག་པ་ངེས་པ་ཡོད་པར་བསྟན་པ་དང་། དེ་
ལྟ་མྱིན་ན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་གཞན་ལ་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ངེས་པ་བཀག་པ་སྟེ་སའོ། །དགག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་
གངས་ངེས་པར་གྲུབ་པ་གསུམ་སྟེ། མྱི་མཐུན་པའྱི་གཞྱི་དངོས་པོར་མྱི་དགོས་པ་འབྲེལ་པ་ྱིད་དགག་པ་ལ་ནུས་པ་ཡོད་པ་
དང་། འབྲེལ་པས་བསྒྲུབས་པའྱི་དགག་པ་གོ་བྱེད་གྱིས་ཁོ་ནར་ངེས་པ་དང་། གྱི་ག་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པར་བསྡུ་བ་དྲན་
པར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་མེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ་དེ་ྱིད་དཔེ་དག་གྱིས་སྟོན་ཏོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །འདྱིའྱི་དོན་ནྱི་
བསྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་འབྲེལ་པ་ལ་ལྟོས་པ་ནྱི་ལོག་པར་རོགས་པའྱི་ཡུལ་ྱིད་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་དེ་ལ་དཔེར་འབྲེལ་པ་
སྟོན་པའྱི་སོ་ནས་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་འབྲེལ་པ་ལྟོས་པར་མ་བསྒྲུབས་པས་ཀང་དེ་ལྟར་གྲུབ་བོ། །དགག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ནྱི་



184   རྔོག་ལྔོ་ཙཱ་བ་བྔོ་ལྡན་ཤེས་རབ། 

དངོས་པོའ་ིདོན་མྱི་འཇོག་པས་འབྲེལ་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་སོ་སྙམ་དུ་ལོག་པར་རོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་སྱིད་པ་ ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་
དགག་པ་འབྲེལ་པ་ལ་ལྟོས་པར་བསྒྲུབ་དགོས་ལ། དེ་གྲུབ་པས་ཀང་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱེད་མྱི་དམྱིགས་པ་ཁོ་ན་དགག་པའྱི་དོན་
དཔོག་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་སུ་གྲུབ་ཅྱིང་། གྱི་ག་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པས་ཁྱབ་པས། སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་ཁོ་ན་དགག་པའྱི་
རགས་སུ་གྲུབ་བོ། །དགག་པ་འབྲེལ་པ་ལ་ལྟོས་པར་ཡང་འདྱི ་ལྟར་འགྲུབ་སྟེ། མྱི་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀང་ཁྱབ་པ་གྲུབ་
པ་ཁོ་ན་གོ་བྱེད་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་དཔེ་ལ་བསྟན་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དཔེ་ཡང་འབྲེལ་པ་དྲན་པ་ལ་མཁོ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་
ཡྱིན་ན་དཔེ་བརོད་པ་ཁྱབ་པ་རོགས་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་དཔེ་ལ་འབྲེལ་པ་མྱི་སྟོན་ན་མྱི་
མཐུན་པའྱི་གཞྱི་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་མྱི་འཐད་ལ། རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ཕན་ཚུན་སྡུད་པ་ཡང་མྱི་འཐད་དོ། །ཅྱི་ལྟར་
ཞེ་ན། འབྲེལ་པ་སྟོན་པ་ལས་མ་རོགས་པར་དཔེ་གོ་བྱེད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ན། དེ་མ་གྲུབ་པས་རོགས་པའྱི་ཡན་ལག་མ་གྲུབ་
པར་འགྱུར་རོ། །འབྲེལ་པ་སྟོན་པ་ཙམ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་ཚེ་རོགས་པའྱི ་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་བའྱི་སྔོན་ངེས་པའྱི་འབྲེལ་པ་དྲན་པས་
རོགས་པའྱི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་མཐུན་པའྱི་དཔེ་ཡང་དངོས་པོར་གྲུབ་མྱི་དགོས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། 
མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ནྱི་འབྲེལ་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པས་དེ་མ་གྲུབ་ན་འབྲེལ་པ་ྱིད་མྱི་འགྲུབ་བོ། །མྱི་མཐུན་པའྱི་
དཔེ་ནྱི་འབྲེལ་པ་དྲན་པའྱི་ཡན་ལག་ཙམ་ཡྱིན་པས་དཔེ་ྱིད་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་ཀང་བརོད་པ་ཙམ་ལས་འབྲེལ་པ་དྲན་ནོ། །དེ་
ལྟ་ན་དཔེ་མེད་པའྱི་ལྡོག་པ་ཙམ་བརོད་པས་དྲན་ནོ་ཞེ་ན། འཇྱིག་རེན་དེ་འདྲ་བ་ྱིད་དྲན་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་ཕལ་ཆེར་མཐོང་བའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །མྱི་དམྱིགས་པ་ལ་ནྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་དཔེ་ཁོ་ན་འབྲེལ་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ལ། མཐུན་པའྱི་དཔེ་ནྱི་དེ་
དྲན་པར་བྱེད་པ་ཙམ་ཡྱིན་པས་མཐུན་པའྱི་དཔེ་དངོས་པོར་གྱུར་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་སོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ཁྱད་པར་རོ། །དགག་པའྱི་
གཏན་ཚིགས་དཔེ་ལ་ལྟོས་པས་འབྲེལ་པ་ལ་ལྟོས་པར་བསྒྲུབས་ནས། འབྲེལ་པའྱི་དབང་གྱིས་དགག་པ་གོ་བར་བྱེད་པ་
གྱིས་ཁོ་ནར་སྒྲུབ་པ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །འདྱི་ལ་བརྒལ་བ་ནྱི་རང་བཞྱིན་མྱི་དམྱིགས་པ་འབྲེལ་པ་ལ་
མ་ལྟོས་པར་དགག་པ་གོ་བར་བྱེད་དམ། འོན་ཏེ་འབྲེལ་པའྱི་དབང་གྱིས། དང་པོ་ལྟར་ན་གངས་ངེས་པ་ལ་གནོད་དེ། རང་
བཞྱིན་མྱི་དམྱིགས་པ་ལྟར་འབྲེལ་པ་མྱི་ལྟོས་པ་དགག་པ་གོ་བར་བྱེད་པའྱི་རགས་གཞན་ཡང་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱི ར་རོ། །གྱིས་པ་
ལྟར་ན་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡང་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱེད་མྱི་དམྱིགས་པར་འདུས་པས་གསུམ་པ་མྱི་འཐད་དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་འགལ་
བ་དམྱིགས་པ་ལ་ཡང་དེ་ྱིད་གནས་སོ་ཞེ་ན། རང་བཞྱིན་མྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་འབྲེལ་པ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱྱིར་ེས་པ་དང་པོ་མེད་
དོ། །གྱིས་པ་ཡང་མེད་དེ། དོན་དམ་པར་སྣང་རུང་ཡོད་པ་ལ་དམྱིགས་པར་བྱ་བས་ཁྱབ་པས་ན་ཁྱབ་བྱེད་མེད་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་
ཡང་། ཡོད་པ་ྱིད་ཀྱི་དོན་བཀག་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་དམྱིགས་པར་བྱ་བའྱི་ཆོས་བཀག་པ་ཙམ་གྱིས་དགག་པའྱི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་
པས། ཡོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྱུར་པའྱི་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱེད་བཀག་པ་ལས་གཞན་དུ་གྲུབ་བོ། །རང་བཞྱིན་མྱི་དམྱིགས་པ་ལས་
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བཟོག་པ་དམྱིགས་པར་བྱ་བ་ཙམ་ནྱི་ཡོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཟ་བ་གྱིས་ལ་སོགས་པར་མེད་པ་ལ་ཡང་མྱི་སྱིད་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྣམ་པ་གཅྱིག་ཏུ་ན་དེ་འདྲ་བའྱི་མེད་པ་ནྱི་ལོག་ཏུ་མ་གྱུར་པས་མངོན་སུམ་གྱིས་ངེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ལ། རྒྱུ་
དང་ཁྱབ་བྱེད་བཀག་པ་ནྱི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་དགག་པ་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་པས། དེ་གྱིས་དང ་རང་བཞྱིན་མྱི་དམྱིགས་པ་ཐ་དད་པར་
གྲུབ་བོ། །དེ་ལྟ་མོད་ཀྱི་དེ་གྱིས་ཀང་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་ཙམ་དུ་ངེས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་དགག་པར་འགྲུབ་པས་གཏན་
ཚིགས་གཞན་དུ་མྱི་ཐལ་ལོ། །འགལ་བ་དམྱིགས་པ་ཡང་འབྲེལ་པ་ལ་ལྟོས་ནས་གོ་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། རང་བཞྱིན་མྱི་
དམྱིགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱི་ལྟར་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་པའྱི ་འགལ་བ་ནྱི་དགག་བྱའྱི་རྒྱུ་ཟོག་པས་མེད་པའྱི་གོ་བྱེད་ཡྱིན་པས་
འབྲེལ་པ་ལ་ལྟོས་པར་གསལ་ལོ། །འོ་ན་གང་དམྱིགས་པས་དེ་དང་འགལ་བའྱི་རྒྱུ་ྱིད་དགག་པར་བྱ་བ་དེར་ཇྱི་ལྟར་འབྲེལ་པ་
ལ་ལྟོས་ཏེ། དཔེར་ན་འབྲས་བུ་འགལ་བ་དམྱིགས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེར་ནྱི་དགག་བྱའྱི་འབྲེལ་པ་ཅན་བཀག་པས་དགག་བྱ་མེད་
པར་གོ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། འབྲས་བུ་བཀག་པས་འགོག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འབྲས་བུ་ཡང་འབྲེལ་པའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། 
དེར་ཡང་མེ་ཡོད་པ་ྱིད། གང་རེག་སེད་པར་ནུས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྱུར་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཚང་བའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། 
གང་རེག་གྱི་ནུས་པ་སེད་པའྱི་རྒྱུ་ཚང་བ་དང་མེ་ཡོད་པ་ནྱི་ཕན་ཚུན་རྣམ་པར་གཅོད་པའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་མེ་
དང་ལྡན་པར་ངེས་པའྱི་ཚད་མ་ྱིད་ཀྱིས་གང་རེག་གྱི་ནུས་པའྱི་རྒྱུ་ཚང་བ་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར་ན། དེ་ལ་ཡང་རྒྱུ་མྱི་དམྱིགས་པ་
གཞན་དགོས་པ་ཐུག་པ་མེད་པར་མྱི་ཐལ་ཏེ། དེ་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་རང་བཞྱིན་འགལ་
བས་གང་རེག་དགག་པར་བྱ་བ་ལ་ནྱི་མེ་ཡོད་པར་རོགས་པས་དགག་བྱའྱི་རྒྱུ་བཀག་པ་རེས་དཔག་གྱིས་རོགས་ལ། འབྲས་བུ་
འགལ་བ་དམྱིགས་པར་ནྱི། དགག་བྱ་ནུས་པའྱི་སེད་བྱེད་མ་ཚང་བ་ྱིད་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པས་དགག་བྱའྱི་རྒྱུ་མེད་པར་
རེས་དཔག་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་ཟད་ཀྱི། འབྲེལ་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་པའྱི་འགལ་བ་
དམྱིགས་པ་ནྱི་རྒྱུ་མྱི་དམྱིགས་པར་འདུ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཕན་ཚུན་སྤངས་པའྱི་འགལ་བ་ནྱི་ཁྱབ་བྱེད་མེད་པར་འདུའོ། །དེ་ཡང་
གྱིས་ཏེ། དངོས་འགལ་དམྱིགས་པ་དང་། བརྒྱུད་འགལ་དམྱིགས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་གཅྱིག་གྲུབ་ྱིད་གཞན་བཀག་པ་ཡྱིན་
པས། གཏན་ཚིགས་དང་བསྒྲུབ་བྱར་མྱི་སྱིད་དོ། །གྱིས་པ་ལ་ཡང་གྱིས་ཏེ། འགལ་བས་ཁྱབ་པ་ལ་སོགས་པ་དམྱིགས་པ་
དང་། ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་དང་འགལ་བ་དམྱིགས་པའོ། །སྔ་མ་ནྱི་དེ་དམྱིགས་པས་རང་གྱི་ཁྱབ་བྱེད་དང་རྒྱུ་བཀག་
པའྱི་ཤུགས་ཀྱིས། དེ་ལ་འགལ་ཟ་གཞན་གྱི་བདག་ྱིད་རྣམ་པར་གཅོད་པར་འགྱུར་བས། རང་བཞྱིན་དང་འབྲས་བུ་ཁོ་ན་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་དགག་པའྱི་རགས་མ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་མཚོ་ཆེན་པོའ་ིསྟེང་ན་སྣང་བ་འདྱི་ནྱི་དུ་བའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་
གཞྱི་མེ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བའྱི་རྒྱུ་འགལ་བ་དམྱིགས་པ་དང་། སྒྲ་ནྱི་རག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་
ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་ཁྱབ་བྱེད་འགལ་བ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ ་ཡང་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱེད་བཀག་པས་གོ་བྱེད་ཡྱིན་པས་དེ་གྱིས་ཁོ་



186   རྔོག་ལྔོ་ཙཱ་བ་བྔོ་ལྡན་ཤེས་རབ། 

ནར་འདུའོ། །འོ་ན་འགལ་བའྱི་འབྲས་བུ་དམྱིགས་པ་གོ་བྱེད་དུ་འདྱི་ྱིད་དུ་བཤད་པ་དང་། རྱིགས་ཐྱིགས་སུ་འགལ་བས་ཁྱབ་
པ་དམྱིགས་པ་དགག་པ་གོ་བྱེད་དུ་བཤད་པ་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། འདྱིར་བཤད་པའྱི་འགལ་བའྱི་འབྲས་བུ་དམྱིགས་པ་ནྱི། ལྷན་ཅྱིག་
མྱི་གནས་པའྱི་འགལ་བ་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་ནྱི་འབྲས་བུས་བཞག་པའྱི་འགལ་ཟ་དེ་གྲུབ་པ་ྱིད་ནྱི། དགག་བྱ་རྣམ་པར་
གཅད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། འོན་ཀང་དེ་གྲུབ་པས་དགག་བྱའྱི་རྒྱུ་མེད་པར་འགྲུབ་པ་ལ་ལྟོས་ནས་དགག་པ་གོ་བར་བྱེད་པས་རྒྱུ་མྱི་
དམྱིགས་པར་འདུས་ཏེ། སྔར་བཤད་མ་ཐག་པ་བཞྱིན་ནོ། །རྱིགས་ཐྱིགས་ཀྱི་འགལ་བས་ཁྱབ་པ་ནྱི། ཕན་ཚུན་སྤངས་པའྱི་
འགལ་བས་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་ཡང་། ཐལ་འགྱུར་དུ་བཀོད་པས་བཟོག་པ་ཁྱབ་བྱེད་འགལ་བ་ྱིད་རགས་སུ་འདོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཐལ་
འགྱུར་ནྱི་རང་རྒྱུད་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་འགལ་བ་དགག་པ་གོ་བྱེད་དུ་གྲུབ་པ་ནྱི། འབྲེལ་པ་ལ་ལྟོས་པར་ངེས་
སོ། །འོ་ན་འབྲས་བུ་མྱི་དམྱིགས་པ་ཇྱི་ལྟར་འབྲེལ་པ་ལྟོས་ནས་དགག་པ་གོ་བར་བྱེད་དེ། རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱེད་མེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། འབྲས་བུ་མྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་ཐ་སྙད་ཙམ་སྒྲུབ་པས་རང་བཞྱིན་མྱི་དམྱིགས་པར་འདུའོ། །རང་བཞྱིན་མྱི་
དམྱིགས་པ་ཡང་སྔར་བརོད་པ་ལྟར། ཁྱབ་བྱེད་མེད་པར་འདུ་བ་དང་། ཡང་ན་ནྱི་དགག་པ་གོ་བར་བྱེད་པ་མ་ ཡྱིན་ཏེ། རང་
བཞྱིན་མྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་འདུ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འབྲས་བུ་མྱི་དམྱིགས་པ་ཐ་སྙད་ཙམ་སྒྲུབ་པ་ཡང་
ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། སྣང་བའྱི་ཆ་ན་དུ་བ་མེད་པ་ལས། དུ་བ་དེར་ཡོད་པ་སེད་པའྱི་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་པ་མེད་པ་འགོག་པའམ། དུ་བ་
ཙམ་སེད་པའྱི་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་མེད་པར་དཔོག དང་པོ་ལྟར་ན་དུ་བ་མེད་པ་ཁོ་ནས་དེ་སེད་པའྱི་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་
ཡོད་པར་དོགས་པ་ལ་གནོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཐ་སྙད་ཙམ་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེར་དུ་བ་སེད་པའྱི་རྒྱུ་གང་དུ་ཡང་མྱི་སྱིད་པར་དོན་
གྱིས་ངེས་པ་ན། ཕྱོགས་ཁྱད་པར་ཅན་ན་མེད་པར་ཡང་རོགས་པ་ྱིད་དེ། གང་དུ་ཡང་མྱི་སྱིད་པར་ངེས་པ་ན།  འགའ་ཞྱིག་ན་
ཡོད་པར་དོགས་པ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅྱིག་མར་ངེས་པ་ན། སྒྲ་སྐད་ཅྱིག་མར་ངེས་པ་ནྱི་ནང་དུ་འདུ་
བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཡོད་པ་དང་སྒྲ་ཆོས་ཐ་དད་པས་ཡོད་པའྱི་ཁྱད་པར་སྐད་ཅྱིག་ྱིད་མ་ཡྱིན་པར་དོགས་པ་ལ་གནོད་ཀང་། 
སྒྲ་སྐད་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་པར་དོགས་པ་མྱི་སེལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོན་ཀང་རྣམ་པར་རོག་པ་གྱིས་པ་ལྟར་ན། འབྲས་བུ་མྱི་དམྱིགས་
པས་མེད་པའྱི་དོན་གྲུབ་བོ་སྙམ་ན། སྣང་བའྱི་ཆ་ན་དུ་བ་མེད་ཀང་། ཁང་པ་དེ་ན་དུ་བ་ཙམ་སེད་པའྱི་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་ཡོད་
པ་ཅྱི་འགལ་ཏེ། དེར་དུ་བའྱི་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་སྣང་བའྱི་ཆར་ཡོད་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། འབྲས་བུ་མྱི་སྣ ང་བའྱི་
ཆ་ན་ཡོད་སྱིད་པ་ལ་གནོད་པའྱི་ཚད་མ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱིས་རྱིག་པས་ཀུན་ནས་
བསྐོར་བའྱི་ཁྱྱིམ་གྱི་དང་ར་ན་མེ་ཡོད་ན། དེའྱི་འབྲས་བུ་དུ་བ་ཡང་སྣང་བའྱི་ཆ་ཁོ་ནར་སེ་བས། དེ་མ་དམྱིགས་པས་རྒྱུ་མེད་པ་
ྱིད་གོ་བར་བཤད་པ་ནྱི་འཁྲུལ་པར་གསལ་ལོ། །དེ་འདྲ་བ ་རྒྱུར་བལྟར་མྱི་རུང་བའྱི་འབྲས་བུ་ཡང་། བལྟར་རུང་བར་ངེས་མྱི་
ནུས་པས་ན། སྣང་བའྱི་ཆར་དུ་བ་བཀག་པས་མྱི་སྣང་བའྱི་ཆར་མེ་མེད་པར་དཔོག་པ་ནྱི་མ་ངེས་པར་འགྱུར་རོ། །སྔར་བཤད་
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པའྱི་འཁྲུལ་པ་མེད་པར་རགས་སུ་སྟོན་ན་ཡང་དོན་གྲུབ་པས་ཐ་སྙད་ཙམ་བསྒྲུབ་བྱར་གསལ་ལོ། །དེས་ན་དགག་པ་གོ་བར་
བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་འབྲེལ་པ་ལྟོས་པས་རྣམ་པ་གྱིས་ཁོ་ནར་ངེས་སོ་ཞེས་གནས་སོ། །དེ་གྱི་ག་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་
པར་བསྡུ་བ་ྱིད་དྲན་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་གསུངས་པ་ནྱི། དམྱིགས་པར་ནྱི། རྱིགས་ལྡན་དེ་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡང་། ཞེས་བྱ་
བའོ། །དེས་ན་དགག་པ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་ཁོ་ནར་ངེས་སོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་གཏན་ཚིག ས་ཀྱི་གངས་དང་། མཚན་
ྱིད་ངེས་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་འབྲེལ་པ་བསྒྲུབས་པས་དབྱེ་བ་ངེས་པར་བསྒྲུབས་པ་ཡྱིན་ནོ། །རང་གྱི་དོན་གྱི་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་
ལེའུ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ།།  །།གཞན་གྱི་དོན་གྱི་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་སྟོན་པ་ནྱི། གཞན་དོན་རེས་སུ་དཔག་པ་
ནྱི། །རང་གྱིས་མཐོང་དོན་རབ་གསལ་བྱེད། །ཅེས་བྱའོ། །དེ་ལ་རྐང་པ་སྔ་མས་ནྱི་མཚོན་བྱ་བརོད་པ་ཡྱིན་ལ། ཕྱྱི་མས་ནྱི་དེ་
རྣམ་པར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ྱིད་དངོས་སུ་རོད་པའོ། །མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཚིག་འདྱིས་རེས་སུ་དཔག་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ཐ་དད་
པའྱི་མཚན་ྱིད་ཡོངས་སུ་དག་པར་ཇྱི་ལྟར་བརོད་ཅེ་ན། སོབ་དཔོན་རྒྱན་མཛད་པ་ན་རེ་ནྱི། རང་གྱིས་མཐོང་བ་ཞེས་བྱ་
བས་ནྱི་རྒོལ་བ་དང་ཕྱྱིར་རྒོལ་བས་རོགས་པར་བསྟན་ཏོ། །དོན་ཅེས་བྱ་བས་ནྱི་དངོས་པོ་ལ་གནས་པའོ། །གསལ་བ་ཞེས་
བྱ་བས་ནྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནོ། །རབ་ཀྱི་སྒྲས་ནྱི་གསལ་བྱ་ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་ཡུལ་རོད་པ་བསྟན་པས། རགས་
རོད་པ་ྱིད་དུའོ། །དེ་ལྟར་ན་གྱི་གའྱི་རོགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་གྲུབ་པ། དངོས་པོའ་ིཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་གནས་པའྱི། ཚུལ་གསུམ་པ་
རོད་པའྱི་སྒྲ་དང་ཡྱི་གེ་དག་ནྱི་འདྱིའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་བསྟན་པས། རགས་ལྟར་སྣང་བ་དང་དམ་བཅའ་བ་རོད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་
པར་རོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྱི་ལ་ེས་པ་གྱིས་ཏེ། རབ་གསལ་གྱི་ཚིག་ཧ་ཅང་ཁྱབ་པ་གཅོད་པ་ལ་མྱི་དགོས་པ་
དང་། མྱི་ནུས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ནྱི་གྱི་ག་ལ་མ་གྲུབ་པས་རང་གྱིས་མཐོང་བ་ྱིད་ཀྱིས་བཅད་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་རྒོལ་བ་དང་ཕྱྱིར་རྒོལ་བ་གྱི་གའྱི་བོའ་ིཡུལ་དུ་སོང་བའྱི་དོན་ཡང་དག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དང་བསྒྲུབ་བྱ་
གྱི་ག་མ་ཡྱིན་པ་རོད་པ་ཡང་། རང་གྱིས་མཐོང་བ་དང་རབ་གསལ་དང་། དོན་གྱི ་ཚིག་གང་གྱིས་ཀང་མ་བཅད་པས་སྒྲུབ་
བྱེད་དུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ལྟར་ན་རྒོལ་བ་རང་ྱིད་ཀྱིས་མཐོང་བའྱི་དོན་སྟོན་པ་མཚན་ྱིད་དུ་བྱེད་
པ་ལ་ཡང་། དམ་བཅའ་བ་བརོད་པ་ལ་ཧ་ཅང་ཁྱབ་པ་དང་། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་བརོད་པ་ལ་ཧ་ཅང་ཁྱབ་པས་མཚན་
ྱིད་ཀྱི་ངག་ཏུ་མྱི་རུང་བ་དང་། དེ ་ལྟར་འདོད་པ་ཡང་མྱི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་དམ་བཅའ་བ་བརོད་པ་ཡང་རྒོལ་བས་མཐོང་
བའྱི་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་འོག་ནས་འགོག་པས་སོན་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ་ཡང་མྱི་བདེན་ཏེ་བཀག་པ་
ལ་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱྱིར་མཚན་ྱིད་དུ་མྱི་རུང་སྟེ། མ་བཀག་པ་ལ་ཁྱབ་པས་ནྱི་ཧ་ཅང་ཁྱབ་པར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱི ར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་
རང་གྱིས་མཐོང་བ་ཡྱིན་ཡང་ཕྱྱིར་རྒོལ་གྱིས་མ་མཐོང་བ་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡྱིན་པས་དེ་ལ་ཧ་ཅང་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི་
གལ་ཏེ་འདྱི་མཚན་ྱིད་མ་ཡྱིན་པ་ཁོ་ན་སྟེ། དེས་ན་ཧ་ཅང་ཁྱབ་པ་ེས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་རོག་ན། འོ་ན་མཚན་ྱིད་རོད་པ་
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གང་ཡྱིན་སོམས་ཤྱིག གཞན་ཡང་རང་ྱིད་ཀྱིས་རབ་གསལ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་རོད་པ་ཙམ་ལ་བྱས་ན་མ་ཁྱབ་པར་འཆད་པ་
ཡང་འགལ་ཏེ། ཧ་ཅང་ཁྱབ་པ་དང་འདྲ་བར་མ་ཁྱབ་པ་ཡང་མཚན་ྱིད་མ་ཡྱིན་ན་སོན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རོད་པ་ཙམ་ལ་
འདོད་ན་མ་ཁྱབ་པར་འཆད་པ་ནྱི་རྱིགས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྱིགས་ཐྱིགས་སུ་རོད་པ་ལ་མཚན་ྱིད་དུ་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། 
རོད་པ་ཡང་སྐབས་ལ་སོགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས། ཚུལ་གསུམ་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་སྐབས་ལ་
སོགས་པས་རོགས་པར་བྱ་བ་ངག་གྱི་དོན་དུ་བཤད་པ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་འདྱིར་བདག་ཅག་འདྱི་ལྟར་འཆད་
དོ། །གསལ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་དང་། དེ་ྱིད་ལ་རབ་ཀྱི་ཚིག་ཁྱད་པར་དུ་བཀོད་པ་དང་། དོན་ཅེས་བྱ་བ ་དང་། རང་གྱིས་མཐོང་
བ་ཅེས་བྱ་བ་བཞྱིས་ནྱི། རང་གྱི་ངོ་བོའ་ིཁྱད་པར་དང་། བྱེད་པའྱི་ཁྱད་པར་དང་། ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་དང་། རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་རྣམ་
པ་བཞྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལ་གསལ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བས་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོའ་ིཁྱད་པར་བརོད་དེ། ལུས་དང་ངག་གྱི་རྣམ་
པར་རྱིག་བྱེད་དག་ཁོ་ན་དོན་དང་ལྡན་པས་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ཁོ་ན་དོན་དང་ལྡན་པ་ཡང་བཏགས་
པའྱི་དབང་གྱིས་ཏེ། དོན་ེ་བར་གནས་པ་མེད་བཞྱིན་དུ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དོན་གསལ་བར་གོ་བར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལག་
བརྡ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པས་ན་གསལ་བྱེད་མ་ཡྱིན་གྱི། རོགས་པའྱི་རེན་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །རབ་ཀྱི་ཚི ག་ཀྱིས་ནྱི་
བྱེད་པའྱི་ཁྱད་པར་བསྟན་ཏེ། དོན་ལ་རོངས་པ་སེལ་བར་བྱེད་པའྱི་ངག་ཁོ་ན་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དོན་ལ་དྲན་པར་བྱེད་པ་ཙམ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་དོན་གྱིས་དོན་རོགས་ཕྱྱིར་དོན་ལ། །ཕྱོགས་དང་གཏན་ཚིགས་
བརོད་ནུས་མེད། །དེས་ན་དེ་དག་རང་ྱིད་ལས། །སྒྲུབ་པར་བྱེད་པར་གནས་མ་ཡྱིན། །བསྒྲུབ་བྱ་བརོད་ཕྱྱིར་ཕྱོགས་ཀྱི་
ངག །བརྒྱུད་པ་ཡྱིས་ཀང་ནུས་མ་ཡྱིན། །གཏན་ཚིགས་བརོད་པ་རང་ྱིད་ལ། །ནུས་པ་མེད་ཀང་ནུས་སྟོན་བྱེད། །ཅེས་
བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །བརྒྱུད་ནས་རོངས་པ་གཅོད་པར་ནུས་པ་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཚིག་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས། དེ་ྱིད་རབ་ཏུ་
གསལ་བར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་འདྲ་བའྱི་ནུས་པ་ཅན་དེ་ཡང་དངོས་པོ་རོད་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་གྱི། བརགས་པ་ཙམ་རོད་
པར་བྱེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་དོན་ཅེས་སོས་སོ། །དེ་ཡང་རྒོལ་བའྱི་ཚད་མས་ཡུལ་དུ་
བྱས་པའྱི་དོན་ཁོ་ན་ལ་ཚད་མའྱི་དབང་གྱིས་ཞུགས་པའྱི་ངག་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་པའྱི་དོ ན་དུ། རང་གྱིས་མཐོང་བ་ཞེས་སོས་
སོ། །འདྱི་ནྱི་ངག་གྱི་ཡུལ་དུ་བརོད་བྱའྱི་ཁྱད་པར་དུ་བསྟན་ཀང་། དོན་དམ་པར་རྒོལ་བའྱི་ཚད་མ་འཕེན་ལ། དེ་ཡང་ངག་གྱི་རྒྱུ་
ཡྱིན་པས་རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་རོ། །དེ་ལྟར་ཁྱད་པར་བཞྱི་པོ་དེ་ལས་སྔ་མ་གྱིས་ནྱི་རྱིགས་མྱི་མཐུན་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པར་བྱེད་
པས་མཚན་ྱིད་དངོས་ཡྱིན་ལ། ཕྱྱི་མ་གྱིས་ནྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་པ་ྱིད་ལ་ལོག་པར་རོགས་པ་སེལ་བའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་པས་
མཚན་ྱིད་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡྱིན་པར་ཟད་དོ། །དངོས་པོས་ནྱི་རོད་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་མཐའ་དག་བཅད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དོན་
ངེས་པར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རོད་བྱེད་བཅས་པས་དམ་བཅའ་བ་རོད་པ་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོ་ལ་མ་གྲུབ་པ་ དང་། བོ་ལ་མ་
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གྲུབ་པའྱི་དོན་བརོད་པ་ཀུན་བཅད་དོ། །དོན་དེ་ྱིད་རྣམ་པར་འགེལ་པ་ནེྱི་ཇྱི་ལྟར་ནས་རེས་སུ་དཔག་པ་སྟེ་ཞེས་བྱ་བའྱི་
བར་རོ། །དེ་ལ་གསལ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའྱི་དོན་ྱིད་རོད་པ་ནྱི་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །རབ་གསལ་གྱི་དོན་བརོད་པ་ནྱི་
ཚུལ་གསུམ་པའྱི་རགས་སྟོན་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །རང་གྱིས་མཐོང་བ་དང་དོན་ཅེས་བྱ་བའྱི་བཤད་པ་ནྱི་རང་ྱིད་ནས་འདོད་
པས་ཀྱི་བར་རོ། །དེ་ནྱི་མཚན་ྱིད་དོ། །སྒྲའྱི་དོན་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་བཏགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་
བའོ། །འདྱིས་ེ་བར་འདོགས་པའྱི་རྒྱུ་བརོད་པས་དགོས་པ་ཡང་དོན་གྱིས་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལ་རྒྱུ་ནྱི་འབྲེལ་པའྱི་ཁྱད་པར་ཏེ ། 
ངག་ནྱི་ངག་གྱི་དོན་ངེས་པ་ཙམ་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ཡྱིན་པས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། དེ་རྒྱུ་མཚན་
དུ་བཟུང་ནས་དེར་འདོགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དགོས་པ་ནྱི་ངག་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚད་མ་ནྱི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་གཞལ་བྱ་ལ་འཇུག་ལ། 
དེ་ཡང་སྒྲ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པར་ལོག་པར་རོགས་པ་དགག་པའྱི་དོན་དུ་སྟེ། ངག་ལ་རེས་དཔག་དུ་བཏགས་པས་དེ་
ནྱི་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཚད་མའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་གོ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་རེས་དཔག་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་ངག་ལ་
རེས་དཔག་ཏུ་རོད་ན་མངོན་སུམ་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་ངག་ལ་མངོན་སུམ་དུ་ཅྱི་སྟེ་མྱི་རོད་ཅེས་ཀང་བརད་པར་མྱི་བྱ་སྟེ ། མྱི་འདྲ་
བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མྱིང་ནྱི་གྱིས་ཏེ་མཚན་ྱིད་པ་དང་། བཏགས་པ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་མཚན་ྱིད་མེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་མྱི་འཐད་
དོ། །གྱིས་པ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་དང་དགོས་པ་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་ན། མངོན་སུམ་སེས་པའྱི་སྒྲ་ལ་དེར་བཏགས་པ་ནྱི་གྱི་ག་ཡང་
མེད་དོ། །འདྱི་ལྟར་ངག་གྱི་དོན་ངེས་པ་ཙམ་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱི་རྒྱུ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་ེ་བ་ལ་ལྟོས་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །རེས་སུ་དཔག་པ་བརྒྱུད་ནས་དངོས་པོ་ལས་འོངས་ཀང་ངག་གྱི་དོན་ངེས་པ་ཙམ་དངོས་ཀྱི་རྒྱུ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་
ཡྱིན་པས། ངག་ལ་དེར་གདགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དོ། །དེས་ན། ཇྱི་ལྟར་ཚིག་ལས་མཐོང་བའྱི། །འབྲེལ་པ་དྲན་པར་གྱུར་པ་
ན། །རེས་དཔག་སེ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ། །འགར་ཡང་མངོན་སུམ་སེ་མ་ཡྱིན། །ཞེས་བཤད་དོ། །དགོས་པ་ཡང་མེད་དེ་མངོན་སུམ་
གྱི་ཚད་མའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ངག་ལས་སྒྲ་ལས་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚད་མ་སེ་བར་ནྱི་སུ་ཡང་དོགས་པ་མེད་པས་དེ་མངོན་
སུམ་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཙམ་དུ་བསྟན་པས་ལོག་པར་རོགས་པ་བཀག་པ་ལ་སོགས་པའྱི ་འབྲས་བུ་ཅྱི་ཡོད། རེས་སུ་དཔག་པའྱི་རྒྱུ་
ལ་ནྱི་ཚད་མ་གཞན་གྱི་རྒྱུར་འཁྲུལ་པར་མཐོང་སྟེ། སྒྲ་ལས་བྱུང་བ་དང་དོན་གྱིས་གོ་བ་ལ་སོགས་པར་རེས་སུ་དཔག་པ་ལ་
འཁྲུལ་པ་སྔར་བཀག་པ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ནྱི་སྒྲའྱི་དོན་ཏོ། །འདྱིར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་རང་ལ་མ་གྲུབ་ཀང་གཞན་རོགས་པར་བྱེད་
པའྱི་ཕྱྱིར་སེ་བ་ཅན་ལ་སོགས་པ་དང་མཚུངས་པར་དགོས་པ་དགག་པའྱི་ཕྱྱིར་གཞན་གྱིས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་
གསུངས་སོ། །འདྱིར་དོན་འདྱི་དཔད་དོ། །ཅྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་རགས་དང་དེས་སེད་པའྱི་རེས་སུ་དཔག་པ་དག ཡང་དག་པའྱི་
རགས་ྱིད་དང་། ཡང་དག་པའྱི་ཚད་མ་ྱིད་ཡྱིན་ནམ། འོན་ཏེ་ལྟར་སྣང་བ་དག་ཡྱིན། དང་པོ་ལྟར་ན་རང་རྒྱུད ་ཀྱི་དེ་གྱིས་
དང་ཁྱད་པར་མེད་པར་འགྱུར་ལ། གྱིས་པ་ལྟར་ན་ཡང་ཇྱི་ལྟར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན། གཞན་ཡང་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་
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དང་ཡང་དག་པ་ྱིད་གང་ཡྱིན་ཡང་ས་སྟེ། རང་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་གྱིས་དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་མཚན་ྱིད་
གང་ཡྱིན་ཞེས་འདྲྱི་བ་རྣམ་པ་གསུམ་མོ། །དེ་ལ་ཐལ་འགྱུར་གྱི་སྒྲས་ེ་བར་བཀོད་པའྱི་རགས་དེ་ནྱི་ཡང་དག་པའྱི་རགས་མ་
ཡྱིན་ཏེ། རང་གྱི་ངོ་བོ་རང་ྱིད་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཕྱོགས་དང་འབྲེལ་པ་གྱི་ག་ལ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ལྟར་འདྱི་ན་དུ་
བ་མེད་པར་ཐལ་ཏེ་མེ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ནྱི་ཕྱྱིར་རྒོལ་གྱིས་ཁས་བངས་ཀང་རྒོལ ་བ་ྱིད་ལ་
མ་གྲུབ་ལ། དུ་བ་མེད་པ་གྱི་གའྱི་ཚད་མས་གནོད་པས་ན་ཕྱོགས་མ་ཡྱིན་པ་ན། དེ་དང་འབྲེལ་པ་ནྱི་གྱི་ག་ལ་མ་གྲུབ་
བོ། །དེ་ལྟར་ན་སྒྲས་བཀོད་པ་དེ་ནྱི་དེ་ཁོ་ནར་རགས་སུ་འདོད་ན་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བར་འགྱུར་རོ། །རགས་དེས་སེད་
པའྱི་ཤེས་པ་ཚད་མར་སྱིད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཅྱི་ཡང་མ་བསེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཐལ་བའྱི་ཚིག་གྱིས་གཞག་པའྱི་དམ་བཅའ་
བའྱི་དོན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་བོ་བསེད་པར་མྱི་ནུས་པ་དང་། མྱི་དགོས་པ་དང་། རྣམ་པ་གཞན་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཐལ་བའྱི་
དམ་བཅའ་བའྱི་དོན་དུ་མེད་པ་ྱིད་སྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་ཏེ། ཚད་མ་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དགག་པ་ནྱི་མྱི་དགོས་ཏེ་ཚད་མས་
བསྒྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་གྱིས་ལས་མ་གཏོགས་པ་དེ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་བོ་ཡང་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་ཐལ་བའྱི་
རགས་དེས་ཐལ་བའྱི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་བཀག་པའམ། བསྒྲུབས་པ་ནྱི་ཅྱི་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་བརོད་དོ། །འོ་ན་རགས་མ་ཡྱིན་པ་
རོད་པ་ཇྱི་ལྟར་སྒྲུབ་བྱེད་ཡྱིན་ཏེ། ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། ཐལ་བར་འ གྱུར་བ་རོད་པ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། སྒྲུབ་པ་དང་སུན་
འབྱྱིན་པའོ། །དེ་ལ་སུན་འབྱྱིན་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སོན་ཙམ་རོད་པ་ཡྱིན་པས་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡྱིན་པར་འདོད་པ་ཁོ་
ནའོ། །སྒྲུབ་པ་ནྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་སུ་རོད་པ་རགས་སུ་མྱི་འདོད་ཀང་བཟོག་པ་ར་བའྱི་གཏན་ཚིགས་འཕེན་པས་དོན་
གྱིས་ན་རགས་རོད་པའྱི་སྒྲ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དཔེར་ན་མེ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དུ་བ་མེད་པར་ཐལ་ལོ་ཞེས་བརོད་པས་མེ་དུད་ཀྱི་
ཁྱབ་པ་འཕངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དངོས་ཀྱི་དམ་བཅའ་ལས་བཟོག་པ་འབྲས་བུ་རགས་སུ་བསྟན་པ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་བཟོག་པའྱི་སོ་
ནས་སྟོན་ན། རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་པ་དང་ཁྱད་པར་ཅྱི་ཡོད། བཟོག་པའྱི་ཁྱབ་པ་བརོད་པའྱི་སོ་ནས་གཏན་ཚིགས་ྱིད་
ནྱི་དེས་ཀང་འཕངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་ཆོས་མཐུན་པའྱི་སོར་བ་ལས་ཁྱད་པར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། སྱིར་ེ་བར་
བསྟན་པའྱི་ཁྱབ་པ་བཟོག་པ་བཀག་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་ངེས་པའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་ེ་བར་སོར་བ་ནྱི་རང་རྒྱུད་ཡྱིན་ལ། བཟོག་པ་
བཀག་པས་བྱེ་བྲག་ལ་སོར་བ་ནྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་ནོ། །དང་པོ་ཡང་གྱིས་ཏེ། དངོས་སུ་སྱིར་བསྟན་པ་ཅྱིག་ཤོས་མ་བཀག་
པར་བྱེ་བྲག་ལ་སོར་བ་དང་། ཤུགས་ཀྱིས་བསྟན་པ་དེ་ལྟར་སོར་བའོ། །དེ་ལ་སྔ་མ་ནྱི་ཆོས་མཐུན་པ་ཡྱིན་ལ་ཕྱྱི་མ་ནྱི་མྱི་
མཐུན་པའྱི་སོར་བ་ཡྱིན་ནོ། །དཔེར་ན་གང་ན་དུ་བ་ཡོད་པ་དེ་ན་མེ་ཡོད ་དེ་ཚང་མང་བཞྱིན་ནོ། །འདྱི་ན་ཡང་དུ་བ་ཡོད་དོ་
ཞེས་རེས་སུ་འགོ་བའྱི་ཁྱབ་པ་དངོས་སུ་བརོད་པ་ན་ལྡོག་པའྱི་ཁྱབ་པ་ཡང་དོན་གྱིས་བརོད་པ་ཡྱིན་ལ། རོད་གཞྱི་ལ་ནྱི་དུ་བ་
ེ་བར་བསྟན་པས་དངོས་ཀྱི་ཁྱབ་བྱ་སར་བ་དང་། དེའྱི་ཁྱབ་བྱེད་མེ་ཡང་དོན་གྱིས་བཞག་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཤུགས་ཀྱིས་སྱིར་
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རོགས་པར་བྱས་པ་ལྡོག་པའྱི་ཁྱབ་པ་ནྱི་རོད་གཞྱི་དེར་བཀག་པ་དོན་གྱིས་ངེས་པ་ཙམ་མོ། །ཆོས་མྱི་མཐུན་པ་ནྱི་དཔེར་ན་
གང་ན་མེ་མེད་པ་དེ་ན་དུ་བ་མེད་དེ་དཔེར་ན་ཆུ་ཀླུང་བཞྱིན་ནོ། །འདྱི་ན་དུ་བ་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱས་པ་ན་ཤུགས་ཀྱིས་བསྟན་པའྱི་
ཁྱབ་པ་རོད་གཞྱི་ལ་ེ་བར་སར་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེར་རེས་སུ་འགོ་བའྱི་ཁྱབ་པ་ཤུགས་ཀྱིས་བསྟན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཐལ་འགྱུར་ལ་
ནྱི་གཞན་བཀག་པའྱི་སོ་ནས། དངོས་སུ་སྱིར་བསྟན་པའྱི་ཁྱབ་པ། བྱེ་བྲག་གྱི་ཆོས་ཅན་ལ་སོར་བ་དང་། ཤུགས་ཀྱིས་སྱིར་
བསྟན་པ་སོར་བ་ལས་བཟོག་སྟེ། དང་པོ་ནྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་པ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་གང་ན་དུ་བ་ཡོད་པ་དེ་ན་མེ་ཡོད་དེ་དཔེར་ན་
ཚང་མང་བཞྱིན་ནོ། །འདྱི་ན་ནྱི་མེ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དུ་བ་མེད་པར་ཐལ་ལོ་ཞེས་བརོད་པ་ན། དུ་བ་མེད་པར་ཐལ་བ་ལས་དེ་
མཐོང་བས་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ལ། དེས་ན་མེ་ཡང་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་དངོས་སུ་སྱིར་བསྟན་པ་ཁོ་ན་བྱེ་བྲག་ལ་བཞག་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ཡང་སྒྲས་བརོད་པའྱི་རགས་ལ་ལྟོས་ན་ནྱི་ཤུགས་ཀྱིས་བསྟན་པའྱི་ཁྱབ་པ་བྱེ་བྲག་ལ་སར་བར་མངོན་ཡང་། ར་
བའྱི་གཏན་ཚིགས་བཞྱིན་དུ་དོན་དམ་པར་དེས་ཆོས་ཅན་ལ་འགའ་ཡང་བཞག་པ་མེད་དོ། །ཤུགས་ཀྱིས་བསྟན་པ་བཟོག་པ་
བཀག་པས་རོད་གཞྱི་ལ་འཇོག་ན་ཆོས་མཐུན་པ་ཡྱིན་ཏེ། གང་ན་མེ་མེད་པ་དེ་ན་དུ་བ་མེད་དེ། ཆུ་ཀླུང་བཞྱིན་ནོ། །འདྱི་ན་
ཡང་མེ་མེད་པས་དུ་བ་མེད་པར་ཐལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བར། དུ་བ་ཡོད་པས་མེ་ཡོད་པ། ཁྱབ་པ་སྟོན་པས། དངོས་སུ་མ་བརོད་པ། 
རོད་གཞྱི་ལ་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་མ་སར་བས་ཁྱབ་པ་ཙམ་སྱིར་བསྟན་པས་ནྱི་བྱེ་བྲག་ལ་བཟོག་པ་
བཀག་པ་མ་བརོད་པས་ན། བརྒྱ་ལ་རོགས་པ་པོས་སྱིར་བསྟན་པའྱི་ཁྱབ་པ་བྱེ་བྲག་ལ་གཞན་བཀག་པས་རོ གས་ཀང་ས་སྟེ། 
ཐལ་བ་བརོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་བཟོག་པ་བཀག་པ་སྒྲས་འཕངས་པ་ཁོ་ན་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་བརོད་པ་ཡྱིན་པས་
ཕྱོགས་ཆོས་རོད་པས་ཁྱབ་བོ། །དེ་ལྟར་ན་ཐལ་བའྱི་སྒྲས་དངོས་སུ་བརོད་པ་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྱིན་ཡང་གཏན་ཚིགས་འཕེན་
པས་སྒྲུབ་བྱེད་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གནས་སོ། །ཐལ་བའྱི་གཏན་ཚིགས་ནྱི་དོན་གྱིས་འཕངས་པ་ྱིད་ཡྱིན་ལ། དེ་ནྱི་རང་རྒྱུད་དང་
ཁྱད་པར་མེད་དོ། །དེས་ན་ཐལ་བའྱི་གཏན་ཚིགས་དང་དེས་བསེད་པའྱི་རེས་དཔག་རང་རྒྱུད་དུ་མ་གཏོགས་པ་མེད་ཀང་། 
ཐལ་བ་དང་རང་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་གྱིས་ཐ་དད་པར་ནྱི་སྒྲའྱི་ཐ་དད་པ་ཁོ་ནའོ། །དེས་ན་སྒྲའྱི་མཚན་ྱིད་རང་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་
བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་རོད་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པ་བསྟན་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་དངོས་ཀྱི་བརོད་བྱའྱི་སོ་ནས་ཡྱིན་ཏེ་རང་གྱི་ངོ་
བོས་ནྱི་ཁྱད་པར་མེད་དོ། །འདྱི་ལ་ཁ་ཅྱིག་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངེས་པ་དང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཕྱྱིར་རྒལ་བས་བརགས་པ་ཙམ་
བརོད་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྱི་ཧ་ཅང་ཁྱབ་ཆེས་ཏེ། ཤ་ཟའྱི་བུམ་པ་ནྱི་མྱི ་རག་པར་ཐལ་ཏེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ཡང་
ཞུགས་པས་སོ། །དེ་ཡང་ཐལ་བར་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། རང་རྒྱུད་ར་བའྱི་གཏན་ཚིགས་མྱི་འཕེན་པ་ནྱི། གཞན་དོན་རེས་
དཔག་མ་ཡྱིན་པས་འདྱི་ཐལ་འགྱུར་དུ་མྱི་འཐད་དོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངེས་པ་དང་། དངོས་སུ་བརོད་
པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ། སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་རོད་གཞྱི་ཆོས་ཅན་ལ་ཚད་མས་གནོད་པའྱི། དེས་ན་ཚང་མང་ལ་སོགས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་
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ཚད་མས་ངེས་ཟྱིན་པ་དང་གནོད་པར་གྲུབ་པ་དག་ཏུ་ནྱི་སྐབས་ཀྱི་རོད་གཞྱིའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
དང་། ལྷ་འདྲེའྱི་བུམ་པ་ལ་མྱི་རག་པ་སྒྲུབ་བྱེད་ཡོད་པ་བཀོད་པ་ལ་ནྱི་གནོད་པ་ཙམ་མེད་པ ས་ཧ་ཅང་ཁྱབ་པ་མ་ཡྱིན་ལ། རག་
པའྱི་བུམ་པ་འགའ་ཞྱིག་མྱི་རག་པར་ཐལ་ཏེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་དངོས་ཀྱི་དམ་བཅའ་ཚད་མས་གནོད་
པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པས་མ་ཁྱབ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་སྱི་ནྱི་རང་བཞྱིན་དུ་མར་ཐལ་ཏེ། ཡུལ་དུ་མ་ན་ཡོད་པའྱི་
དངོས་པོ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ཡང་ཚད་མས་གནོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་མ་ཁྱབ་པའྱི་སོན་མེད་
དོ། །གལ་ཏེ་རག་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ལྷ་འདྲེའྱི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་མྱི་རག་པ་ཚད་མས་གནོད་པ་དང་། སྱི་རང་བཞྱིན་དུ་
མར་གྱུར་པ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པ་དེ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན། དེ་ལ་གནོད་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་ནྱི་དཀའོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་ཡང་སྱི་དང ་ཡན་ལག་
ཅན་གྱི་རྫས་དུ་མར་ཐལ་བ་ལ་གནོད་པའྱི་ཚད་མ་དེ་སྱི་གཅྱིག་ཏུ་གྲུབ་པའམ། སྱི་མེད་པར་གྲུབ་པས་དུ་མ་བཀག་པར་ངེས། 
དང་པོ་ལྟར་ན་ཁྱབ་བྱེད་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ར་བའྱི་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་བོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན་ཐལ་བའྱི་འབྲས་བུ་ཐལ་བའྱི་
དུས་སུ་གྲུབ་པས་དོན་མེད་དོ། །དེ་ནྱི་ར་བའྱི་གཏན་ཚིགས་འཕངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིན་ན། དེའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་ཟྱིན་པས་ར་བའྱི་
གཏན་ཚིགས་ྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། འདྱིའྱི་ལན་ནྱི། རག་པའྱི་བདག་ྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་བུམ་པ་དེ་མྱི་རག་པར་ཐལ་བ་ལ་
ནྱི་རག་པ་དང་མྱི་རག་པ་འགལ་བར་འཛིན་པའྱི་ཚད་མས་གནོད་དོ། །འགལ་བར་འཛིན་པ་ཡང་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ངེས་པར་
བྱེད་པའྱི་ཤེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཡང་དཔོད་པ་རེ་ཤྱིག་བཞག་ནས་བརོད་ན་ནྱི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་གཅྱིག་ལ་མྱི་རག་
པར་འཛིན་པའྱི་ཚད་མས་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ཡོངས་སུ་བཅད་པ་དང་། དེའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་རྣམ་པར་བཅད་པ་དང་། ཕུང་
པོ་གསུམ་པ་ཡང་བསལ་བས། ཁྱད་པར་གཅྱིག་མདུན་དུ་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་རོགས་པ་ཡྱིན་ནོ།  །དཔེར་ན་ཚང་མང་དུ་དུ་
བའྱི་ཚོགས་པ་གཅྱིག་ལ་མེའྱི་འབྲས་བུར་རོགས་པས་དུ་བ་མཐའ་དག་མེའྱི་འབྲས་བུར་རོགས་ལ། དེས་ལྷ་འདྲེའྱི་དུ་བ་ལ་
སོགས་པ་མེའྱི་འབྲས་བུ་མ་ཡྱིན་པ་སྱིད་པ་ལ་གནོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་དུ་མར་ཐལ་བ་ལ་ཡང་། 
གཅྱིག་དང་དུ་མ་ཕན་ཚུན་རྣམ་གཅོད་འགལ་བས་ཁྱབ་པར་འཛིན་པའྱི་ཚད་མ། དོན་གཅྱིག་ལ་ཞུགས་པས་གནོད་དེ་སྔ་མ་
བཞྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའྱི་སྱི་ལ་སོགས་པ་གཅྱིག་གྱི་མཚན་ྱིད་ཅན། དུ་མ་དང་འགལ་བར་འཛིན་པ་དང་། རག་པ་དང་མྱི་རག་པ་
ཕན་ཚུན་འགལ་བར་འཛིན་པའྱི་ཚད་མ་དེ་ཡང་། བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་གཅྱིག་དང་། མྱི་རག་པར་འཛིན་པའྱི་གཞན་རྱིག་གྱི་
མངོན་སུམ་མམ་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡྱིན་པ་ཡང་སྱིད་ལ། རེས་འགའ་རག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཁས་ལེན་པའྱི་རང་རྱིག་
པའྱི་མངོན་སུམ་ཡྱིན་ཡང་སྱིད་དོ། །གལ་ཏེ་རག་པའྱི་བུམ་པ་གཞན་འགའ་ཞྱིག་ཁས་བངས་པ་ལ། ཡོད་པ་ལས་མྱི་རག་པར་
ཐལ་བར་སྒྲུབ་པའྱི་དམ་བཅའ་བ། རག་པ་དང་མྱི་རག་པ་འགལ་བར་རོགས་པ། དེ་དག་གྱི་མཚན་ྱིད་ངེས་པའྱི་ཚད ་མས་
གནོད་ལ། དེས་ན་བཟོག་པ་ཁྱབ་བྱེད་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱོགས་ཆོས་བསྒྲུབ་པས། དེ་ར་བའྱི་གཏན་ཚིགས་དང་། དེའྱི་བཟོག་
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ཟ་རང་བཞྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་བརོད་པ་ཐལ་བ་བརོད་པ་ཡྱིན་ན། རྱིགས་པ་དེ་ཁོ་ནས་རང་བཞྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ར་བའྱི་
གཏན་ཚིགས་དང་། དེ་འཕེན་པའྱི་ཁྱབ་བྱེད་མེད་པ་བརོད་པར་ཐལ་བའྱི ་སྒྲུབ་བྱེད་ཡང་འགྱུར་རོ། །འདྱི་ལྟར་བུམ་པའྱི་མཚན་
ྱིད་ནྱི་བུམ་པའྱི་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ཡྱིན་ལ་དེ་ཡང་ཡོད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་ཁོ་ནའོ། །དེས་ན་བུམ་པའྱི་མཚན་ྱིད་
ངེས་པའྱི་མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་གྱིས་བུམ་པའྱི་མཚན་ྱིད་དོན་བྱེད་ནུས་པར་ཡོངས་སུ་བཅད་པ་ན། དེ་མེད་པ་རྣམ་
པར་གཅོད་པ་དང་། ཕུང་པོ་གསུམ་པ་ཡང་བཀག་པས། ཡོད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་བུམ་པ་དང་དེའྱི་མཚན་ྱིད་མེད་པར་
འགལ་བ་ངེས་སོ། །དེས་ན་སྔ་མ་ལྟར་བུམ་པ་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་རོགས་པ་ལ། འགལ་བ་ངེས་པའྱི་ཚད་མ་དེས་
གནོད་དོ། །དེ་ལྟར་བྱས་པས་ཁྱབ་བྱེད་མེད་པའྱི་དམ་བཅའ་བ་ཚད་མས་བཀག་པ་ན། བཟོག་པ་རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་ གྲུབ་ལ། 
ཁྱབ་པ་ནྱི་ཐུན་མོང་དུ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རང་བཞྱིན་ྱིད་ར་བའྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་ལ། དེའྱི་འགན་ཟ་ཁྱབ་བྱེད་མེད་པ་
བརོད་པ་ཐལ་བའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་འདོད་ན་འགལ་བ་འདུས་ཏེ། ཆོས་ཅན་རག་པའྱི་བུམ་པ་གཅྱིག་ལ་ཁྱབ་
བྱེད་མེད་པའྱི་རགས་འཛིན་གྱི་ཡུལ་དང་། རང་བཞྱིན་གྱི ་བསྒྲུབ་བྱ་འཛིན་པའྱི་ཡུལ་འགལ་བ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཚད་མ་
གྱིས་པོ་ཡང་འགལ་བ་མྱི་འཁྲུལ་པར་དེ་རང་གྱིས་གྱུར་ཏོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཁྱབ་བྱེད་མེད་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་འཛིན་པ་དང་། རང་
བཞྱིན་གྱི་རགས་འཛིན་པ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་ལ་ཡང་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འདྱིར་རག་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་བུམ་པ་གཅྱིག་མདུན་དུ ་
བྱས་ནས་རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་ཡོད་པ་ལས་མྱི་རག་པར་རེས་སུ་དཔོག་པ་དང་། ཁྱབ་བྱེད་མྱི་དམྱིགས་པས་མྱི་རག་པ་བཀག་
པས་ཡོད་པ་འགོག་ན། རོད་པ་འདྱི་བདེན་པ་ཞྱིག་ན་དེ་ལྟར་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཡོད་པ་བསྒྲུབས་པས་མྱི་རག་པ་བསྒྲུབས་པ་དང་། 
མྱི་རག་བཀག་པས་ཡོད་པ་འགོག་པ་ཞེས་བྱ་བ་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི ་བོའ་ིཡུལ་གྱིས་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་འདུས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །འདྱི་ལྟར་དེ་གྱིས་ཀྱི་ཡུལ་གཅྱིག་ལ་འདུས་པར་རྒོལ་ན་དངོས་པོ་ངེས་པའྱི་བོ་གྱིས་དོན་གཅྱིག་ལ་འགལ་བར་བསྒྲུབ་
པས་སམ། མཚན་ྱིད་ངེས་པའྱི་བོ་གྱིས་དོན་གཅྱིག་ལ་འགལ་བར་བསྒྲུབས་པས། དང་པོ་ནྱི་མེད་དེ། ཁྱབ་བྱེད་མྱི་
དམྱིགས་པའྱི་རགས་འཛིན་པའྱི་བོ། ཐལ་བའྱི་དམ་བཅའ་བ་ལ་གནོད་པ་བྱེད་པ། དོན་གཅྱིག་ལ་ཕྱོགས་ནས་མཚན་ྱིད་
འགལ་བར་འཛིན་པས། རག་པ་མྱི་རག་པ་དང་གཅྱིག་པ་སྱིད་པ་བཀག་པ་ན། སོ་སོར་ངེས་པའྱི་བུམ་པ་རག་པའྱི་རང་བཞྱིན་
ཅན་མྱི་རག་པ་དང་མ་བྲལ་བའྱི་དངོས་པོ་སྱིད་པ་ལ་གནོད་པའྱི་ཕྱྱིར་དངོས་པོ་ངེས་པས་ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་ཀང ་། ཡོད་པའྱི་
རང་བཞྱིན་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་བུམ་པ་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་པའོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བོས་ནྱི་ཁྱབ་བྱེད་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རགས་འཛིན་གྱི་
གཞལ་བྱ། ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་བུམ་པ་རག་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་མྱི་རག་པ་དང་མ་བྲལ་བ་བཀག་པ་དེ་ཡོད་པར་མྱི་སྒྲུབ་བོ། །དེ་
བཞྱིན་དུ་ཁྱབ་བྱེད་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་གཞལ་བྱ། རག་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་བུམ་པ་ཡོད་པ་དང་མ་བྲལ་བ་ྱིད་
རེས་སུ་དཔག་པ་དེས་མེད་པར་ངེས་པ་ན། གཞལ་བྱ་དེ་ྱིད་ནྱི་ཡང་། བུམ་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི། ཡོད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་ནོ་
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ཞེས་བྱ་བའྱི་ཤེས་པ་ཁྱབ་པ་འཛིན་པ་བུམ་པ་དང་མེད་པ་འགལ་བར་རོགས་པ་དེས་མྱི་སྒྲུབ་བོ། །གལ་ཏེ་ཁྱབ་བྱེད་མྱི་
དམྱིགས་པའྱི་རགས་འཛིན་པའྱི་བོ་དོན་གཞན་ལ་ཞུགས་པས། སོ་སོར་ངེས་པའྱི་བུམ་པ་རག་པ་ལ་མྱི་རག་པ་ྱིད་དགག་པ་
ཚད་མས་གྲུབ་པར་འགྱུར་ན། འོ་ན་བུམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་ཁོ་བོ་ཅག་རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་འཛིན་དུ་འདོད་
པའྱི་བོ། །དོན་གཞན་མདུན་དུ་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཞུགས་པས་ཀང་། སོ་སོར་ངེས་པའྱི ་བུམ་པ་རག་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ལ་
ཡོད་པ་ྱིད་སྒྲུབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཅྱི་སྟེ་མྱི་འགྱུར་ཞེ་ན། དགག་པ་དང་སྒྲུབ་པའྱི་ཚད་མ་ནྱི་ཚུལ་མྱི་འདྲ་སྟེ། གཅྱིག་ནྱི་གཞྱི་
གྲུབ་པ་ལ་ལྟོས་ལ་གཞན་ནྱི་མྱི་ལྟོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཚད་མ་མཐའ་དག་གྱི་གཞལ་བྱ་ནྱི་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་
ལ་དེ་ཡང་མཚན་ྱིད་དང་དངོས་པོ་གྱིས་ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་བདག་ྱིད་གྱུར་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །དེ་
ལ་དེ་ལྟ་བུ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་གྱི་ག་གྲུབ་པ་ལ་ལྟོས་པས་མཚན་ྱིད་ཙམ་གཅྱིག་ཏུ་ངེས་པར་གྲུབ་ཀང་མ་མཐོང་བ་གཞན་དུ་དེ་དང་
ལྡན་པའྱི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་མྱི་འགྲུབ་སྟེ། མེད་པར་མྱི་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་ཁྱབ་པ་རོགས་པའྱི་བོས་གཅྱིག་ཏུ་གྲུབ་
པས་གཞན་དུ་ཚད་མའྱི་ཡུལ་གཞན་མྱི་གྲུབ་བོ། །དེ་ལྟ་བུ་འགོག་པ་ནྱི་གྱི་ག་གྲུབ་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་གྱི་ག་དགག་པ་ལ་ཡང་
མྱི་ལྟོས་ཏེ། གཅྱིག་བཀག་པ་ྱིད་ཀྱིས་འགྱུར་རོ། །གང་གྱི་ཕྱྱིར་གྱིས་ཚོགས་པ་ནྱི་གཅྱིག་མ་ཚང་བས་མེད་ལ་དེ་ཡང་
ཚོགས་པ་བཀག་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་གཅྱིག་ཏུ་མཚན་ྱིད་སྱིད་པ་བཀག་པས་དེའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཡུལ་དང་དུས་
གཞན་ན་ཡོད་པ་འགོག་པའྱི་ཚད་མ་གཞན་འཇུག་པ་མྱི་སྱིད་དེ། སྔ་མས་ཐམས་ཅད་དུ་བཀག་པ་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་
གཞན་དུ་ཚད་མ་སྔ་མས་གཞྱི་ངེས་པ་གཞན་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་དགག་པ་ཐམས་ཅད། ཐམས་ཅད་དུ་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་ཚེ་ཚད་མས་ངེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྒྲུབ་པ་ལ་ནྱི་འདྱིར་མཚན་ྱིད་དོན་གཅྱིག་ལ་ངེས་ཀང་གཞན་དུ་མཚན་ྱིད་ཀྱི་གཞྱི་
གྲུབ་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཚད་མའྱི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་མཚན་ྱིད་ཀྱི་དོན་དང་དེ་ལ་ཡང་མཚན་ྱིད་འདྱི་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་
ཚད་མ་གཞན་འཇུག་པ་ལྟོས་པས་སྔ་མ་ཙམ་གྱིས་སྒྲུབ་པ་ཚད་མའྱི་ཡུལ་དུ་མྱི་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་མྱི་འདྲའོ། །དེ་ལྟ་ཡྱིན་དང་
རེས་སུ་དཔག་པ་ནྱི་ཚོགས་པའྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་བཤད་ལ། ཚོགས་པ་དེ་སྒྲུབ་ན་ནྱི་གཞྱི་གྲུབ་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་དང་། དེ་འགོག་ན་
ནྱི་གཞྱི་གྲུབ་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བར་མ་ངེས་པ་ཡང་རྱིགས་པ་འདྱིས་མྱི་འགལ་ཏེ། གཞྱི་མ་གྲུབ་ཀང་ཚོགས་པ་འགོག་པས་དེའྱི་
ཡུལ་ཅན་ལས་མ་འདས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དཔེར་ན་ཚད་མ་མཐའ་དག་དངོས་པོའ་ིཡུལ་ཅན་ཡྱིན་ཡང་དངོས་པོ་གྲུབ་པ་ལ་ལྟོས་
པར་མ་ངེས་པ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་རག་པ་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་པ་དང་འགལ་བར་སོ་སོར་ངེས་པའྱི་དོན་གཅྱིག་ལ་བརེན་ནས་
ངེས་པས། ལྷ་འདྲེའྱི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རག་པའྱི་ཁྱད་པར་མྱི་རག་པ་ཡྱིན་པ་ལ་གནོད་ལ། དེ་ལྟ་ན ་ཡང་ཁྱབ་བྱེད་མེད་པའྱི་
གཏན་ཚིགས་གྲུབ་པར་རོག་ན། རྱིགས་པ་དེ་ཁོ་ནས་ཡོད་པ་ལ་མྱི་རག་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་པའྱི་ཚད་མ་ྱིད་ཀྱིས་རག་པའྱི་ཁྱད་
པར་དུ་འདོད་པ་ལྷ་འདྲེའྱི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་ལ་ྱིད་དགག་པ་ཡང་ངེས་པར་འགྱུར་བས། ཁྱབ་བྱེད་མེད་པའྱི་བསྒྲུབ་
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བྱ་ཡང་གྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །འདྱི་ལྟར་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མྱི་རག་པས་ཁྱབ་པར་མ་ངེས་ན་ནྱི། ཁྱབ་བྱེད་མྱི་
དམྱིགས་པ་ྱིད་མེད་དོ། །འོན་ཏེ་ངེས་ན་དེའྱི་ཚེ་མྱི་རག་པ་ལས་བཟོག་པ་རག་པ་ལ། ཡོད་པ་ལས་བཟོག་པ་མེད་པར་ཁྱབ་པ་
ཡང་ངེས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཁྱབ་པ་ནྱི་ལྡོག་པ་དང་རེས་སུ་འགོ་བའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་ལ། དེ་གྱིས་ཀང་གཅྱིག་རོག ས་པས་
གྱིས་པ་དོན་གྱིས་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བཟོག་པའྱི་ཁྱབ་པ་སྱིར་ངེས་པ་ན། བྱེ་བྲག་ཅན་གྱི་རག་པ་ལ་ཡོད་པ་ལས་བཟོག་
པ་ྱིད་ཡོད་པར་ཡང་ངེས་པས། ཡོད་པ་དགག་པ་ནྱི་ཁྱབ་བྱེད་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཁྱབ་པ་ངེས་པའྱི་དུས་སུ་གྲུབ་པས། ཕྱྱིས་
རེས་སུ་དཔག་ཏུ་མེད་དོ་ཞེ་ན། བརོད་པ། འདྱིར་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མྱི་རག་པས་ཁྱབ་པར་ངེས་པ་ན། མྱི་རག་པ་མེད་པ་
དང་ཡོད་པ་འགལ་བར་ཡང་ངེས་པ་ཁོ་ནའོ། །དེས་ན་མྱི་རག་པ་མེད་པ་ལ་ཡོད་པ་བཀག་པས་ཀང་ཁྱབ་པར་དོན་གྱིས་ངེས་
མོད་ཀྱི། མྱི་རག་པ་མེད་པས་ཁྱབ་པར་བྱ་བ། རག་ཏུ་གནས་པ་དང་ཡོད་པ་ནྱི་འགལ་བར་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པས། རག་ཏུ་གནས་
པར་ཁས་བངས་པའྱི་ལྷ་འདྲེའྱི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡོད་པ་དགག་པ་ནྱི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ྱིད་དོ། །དེ་ཡང་ཐེར་ཟུག་གྱི་རག་
པ་ནྱི་མྱི་རག་པ་མེད་པས་ཁྱབ་པར་སྱིར་གཞྱི་འགའ་ཞྱིག་ལ་ཞུགས་པའྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ན་ཐེར་ཟུག་པའྱི་རག་པའྱི་ཁྱད་པར་
ལ་ཡང་དོན་གྱིས་གྲུབ་པས་ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་བོ། །དེས་ན་ཡོད་པར་བཀག་པར་བསྒྲུབ་པར ་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དཔེར་ན་ཡོད་པ་
ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་འགལ་བར་ངེས་ཀང་། ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱབ་བྱ་རག་པ་དང་འགལ་བར་མ་ངེས་པ་བཞྱིན་
ནོ། །དེས་ན་སོན་མེད་དོ། །འོ་ན་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་པས་ཁྱབ་པར་ངེས་པ་ན། ལྷ་འདྲེའྱི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པའྱི་
ཁྱད་པར་མྱི་རག་པས་ཁྱབ་པ་ཡང་དོན་གྱིས་ངེས་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་དེའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ཡོད་པའྱི་ཁྱབ་པར་མྱིའྱི་བུམ་པ་
དང་ལྷ་འདྲེའྱི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་མྱི་རག་པར་གྲུབ་པར་ཅྱི་སྟེ་མྱི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་རག་པ་དང་མྱི་རག་པ་སྱིར་
འགལ་བར་རོགས་པས་ཀང་། རག་པའྱི་ཁྱད་པར་མྱི་རག་པ་དང་འགལ་བར་རོགས་པར་མྱི་འགྲུབ་བོ་ཞེ་ན ། མ་ཡྱིན་ཏེ། 
ཤུགས་ཀྱིས་ཤུགས་གཞན་འཕེན་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་པར་ངེས་པའྱི་ཤུགས་ཀྱིས། ཡོད་
པའྱི་ཁྱད་པར་མྱི་རག་པས་མ་ཁྱབ་པའྱི་དོགས་པ་གཅོད་པས་ཤུགས་ཀྱིས་ཡོད་པའྱི་ཁྱད་པར་མྱི་རག་པར་ངེས་ཀང་། ཁྱད་
པར་ངེས་པའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ནྱི། ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཡོད་པའྱི་གཞྱི་དེ་ཡང་མྱི་རག་པར་ངེས་པར་མྱི་ཐལ་ཏེ། ཤུགས་ཀྱི་ཤུགས་
གྱིས་པ་འཕེན་པའྱི་ངེས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་མཚན་ྱིད་ངེས་པ་གྱིས་དོན་གཅྱིག་ལ་འདུས་པར་རྒོལ་བ་ཡང་
མྱི་འཐད་དེ། གང་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་མྱི་རག་པ་ལ་རག་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་མ་བྱས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་དང་འདྲ་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དེས་ན་རག་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་མེད་ལ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་མྱི་རག་ཅེས་བྱ་བ་འདྱིས་ནྱི་དངོས་པོ་སོ་སོར་ངེས་པ་གང་ལ་
ཡང་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་དུས་གཅྱིག་གམ་རྱིམ་གྱིས་རོགས་པ་མ་ཡྱིན་གྱི། རག་པ་དང་ཡོད་པ་གྱིས་ཕན་ཚུན་འགལ་བས་
ཁྱབ་པར་རོགས་པར་ཟད་དོ། །ཐལ་བ་ལ་འགྱུར་བའྱི་སྐབས་ཀྱི་དོན་ཙམ་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའོ། །དེའྱི་ཚིག་རྣ མ་པར་བཤད་པ་ནྱི་



196   རྔོག་ལྔོ་ཙཱ་བ་བྔོ་ལྡན་ཤེས་རབ། 

སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱི་ཇྱི་སྐད་གསུངས་པ་དེ་ཡྱིན་པས་རོགས་སའོ། །བཤད་པ་བྱེད་པ་གཞན་དག་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་འཁྲུལ་པར་
སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱི་གཞུང་རོགས་པས་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །ངོ་བོ་ཁོ་ནར་བསྟན་བྱ་བ། །ཞེས་བྱ་བའྱི་ཚིགས་སུ་
བཅད་པ་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི། དམ་བཅའ་བའྱི་མཚན་ྱིད་མདོར་བསྟན་པའོ། །འདྱི་ཡང་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱིས་དཔད་དེ། མཚན་ྱིད་
ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་། མཚན་ྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི་དམ་བཅའ་བའྱི་མཚན་ྱིད་ལྔ་ཁོ་ནར་ངེས་པ་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། དམ་
བཅའ་བ་ཡང་དག་པ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་རྣམ་པ་འདྱི་ལྔ་ཁོ་ནས་གཅོད་ཀྱི་གཞན་མྱི་དགོས་པ་དང་ཉུངས་ན་མྱི་ནུས་པས་སོ། །དམ་
བཅའ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། ཡོངས་སུ་མ་བཟུང་བ་དང་། བཟུང་ཡང་ེས་པ་དང་འབྲེལ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་འདོད་
པས་གཅོད་ལ། གྱིས་པ་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་དང་མ་བསལ་བས་གཅོད་དོ། །དེ་ལ་འདོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་སྐབས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པ་
འགོད་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བར་འདོད་པ་ཡྱིན་པས། དེ་ཁོ་ནར་རང་ྱིད་དང་ཁོ་ནའྱི ་གཅད་བྱ་ཡང་དེ་གྱིས་
ཀྱིས་གཅད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་མ་བཟུང་བ་མཐའ་དག་འདོད་པ་ྱིད་ཀྱིས་དགག་པ་འགྲུབ་སྟེ། མ་བཟུང་བ་ནྱི་རང་གྱིས་
བསྒྲུབ་བྱར་མ་བཟུང་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་འདོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྐབས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པ་འགོད་པའྱི་འདོད་པར་མྱི་
རོགས་པས་བསྟན་བཅོས་བྱེད་པའྱི་འདོད་པ་ལ་ཐལ་ན་ནྱི། རང་ྱིད་ཀང་རྒོལ་བ་སྒྲུབ་པ་འགོད་འཁན་ལ་མྱི་རོགས་ཀྱི། བསྟན་
བཅོས་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་གོ་བར་ཐལ་བས་སོ། །འོ་ན་རང་ྱིད་དང་ཚིག་ཕྲད་མཚན་ྱིད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་
ལྟར་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ནྱི་མཚན་ྱིད་དངོས་མ་ཡྱིན་པར་འདོད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ལ་ལོག་པར་རོགས་པ་སྤོང་བ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་གྱི ས་
མཚན་ྱིད་དང་ལྷན་ཅྱིག་མ་བསྟན་ན། འདོད་པའྱི་མཚན་ྱིད་མ་རོགས་པས། དེས་རྣམ་པར་གཅད་པར་བྱ་བ་མ་བཅད་པར་
རོགས་པར་ཐལ་བ་དགག་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ནང་དུ་བཀོད་པས་མྱི་འགལ་ལོ། །དེས་ན་གཞན་གྱི་ལོག་པར་རོགས་
པ་ལ་ལྟོས་ཏེ། ཡོངས་སུ་མ་བཟུང་བ་གཅོད་པ་ལ་གསུམ་ཁོ་ནར་ངེས་སོ། །ེས་པ་ཡང ་གྱིས་ཏེ་གྲུབ་ཟྱིན་པ་དང་བསལ་བ་
སྟེ། བསྒྲུབ་མྱི་དགོས་པ་དང་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་གཅོད་པ་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་དང་མ་བསལ་བ་ཡྱིན་པས་ལྔ་ཁོ་ནར་ངེས་
སོ། །གལ་ཏེ་མཚན་ྱིད་རྣམ་པ་ལྔ་ཙམ་ཚང་བས་དམ་བཅའ་བ་ཡང་དག་པ་ཡྱིན་ན། སྒྲ་རག་པའམ་མྱི་རག་ཅེས་དཔོད་པ་ན། 
ཐ་དད་པ་དབང་པོས་བཟུང་བར་བྱ་བའྱི་སྒྲ་ྱིད་ཀྱིས་སྱི་དང་དོན་གཅྱིག་ལ་འདུ་བ་ཅན་གྱི་མྱི་རག་པ་ྱིད་སྒྲ་ལ་སྒྲུབ་པ་ན་ཡང་། 
དམ་བཅའ་བ་སོན་མེད་དུ་ཐལ་ཏེ་མཚན་ྱིད་ལྔ་པོ་ཚང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་རྒོལ་བ་ཚར་གཅད་པའྱི་གནས་སུ་ཅྱི་སྟེ་
བཞག་ཅེ་ན། འདྱི་ནྱི་དམ་བཅའ་བའྱི་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པས་སོན་མེད་པ་ཡྱིན་ཡང་སྐབས་སུ་མ ་བབ་བརོད་པས་རྒོལ་བ་ས་
མྱི་མཁས་པ་ེས་པར་བཞག་པ་ཡྱིན་གྱི། དམ་བཅའ་སོན་ཅན་བརོད་པས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དཔེར་ན་སྒྲ་རག་པའམ་མྱི་རག་པ་
ལ་རོད་པའྱི་ཚེ། གང་ན་དུ་བ་ཡོད་པ་དེ་ན། མེ་ཡོད་དེ་དཔེར་ན་ཚང་མང་བཞྱིན་ནོ། །ཤེས་པར་འདོད་པའྱི་བྱེ་བྲག་ཅན་གྱི་ལ་
ལ་སོགས་པ་འདྱི་ན་ཡང་དུ་བ་ཡོད་པས་ཞེས་བརོད་པ་ན། ཅྱི་དུ་བ་དེ་ཕྱོགས་དེར་མེ་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ྱིད་མ་ཡྱིན་
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ནམ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་གཏན་ཚིགས་གཞན་བསྟན་པའྱི་སྐབས་སུ། སོན་མེད་ཡྱིན་ཡང་དེར་མྱི་མཁོ་བ་གཞན་གོད་པ་ནྱི་མ་འབྲེལ་
བ་བརོད་པས་ཚར་གཅད་པར་བྱ་བ་ལྟར་འདྱི་ཡང་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་མ་བཟུང་བ་ཕྱོགས་མ་ཡྱིན་པས་འདོད་པས་དེ་གཅོད་
པར་བྱེད་ན་མ་བཟུང་བ་གཏན་ཚིགས་སུ་ཡང་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན། དེས་ན་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ལ་ཡང་འདོད་པ་དགོས་
པས་མཚན་ྱིད་གཞྱིར་ཐལ་ལོ། །དེར་འདོད་པ་མཚན་ྱིད་དུ་མྱི་དགོས་ན། འདྱིར་ཡང་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏེ་ཁྱད་པར་མེད་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་ལ་ནྱི་འདོད་པ་མཚན་ྱིད་དུ་མྱི་རོད་དེ། གཞན་བཟུང་བས་མ་བཟུང་བ་བཅད་ཟྱིན་པས་རྣམ་
གཅད་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱ་བཟུང་ན་དེ་ལ་ལྟོས་ཏེ་སོན་མེད་དེ། དངོས་སུ་རང་ྱིད་མ་བཟུང་ཡང་གཏན་
ཚིགས་སུ་ཤུགས་ཀྱིས་བཟུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། གཞན་བཟུང་བས་བཟུང་བར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དངོས་སུ་འདོད་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་
པ་ནྱི། གྲུབ་ཟྱིན་ཀང་མ་ངེས་ཏེ། གཏན་ཚིགས་བཟུང་བས་བསྒྲུབ་བྱ་བཟུང་བ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཡང་འདོད་པ་མྱི་
དགོས་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཏན་ཚིགས་བཟུང་བས་བསྒྲུབ་བྱ་བཟུང་བ་མ་གྲུབ་ན་བཟོག་པ་ཡང་མྱི་འགྲུབ་བོ། །གལ་ཏེ་
གཏན་ཚིགས་བཟུང་བས་དེས་གང་བསྒྲུབ་པར་ནུས་པ་དེ་བསྒྲུབ་བྱར་དོན་གྱིས་བཟུང་བ་འགྲུབ་ན། འགལ་བ འྱི་གཏན་
ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་ལ་སོགས་པ་མེད་པར་ཐལ་ཏེ། དེས་ནུས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་འགལ་བ་དང་མ་གྲུབ་པ་དང་མ་ངེས་པར་ནྱི་
འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། འོ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་བཟུང་བས་གཏན་ཚིགས་བཟུང་བ་ལ་ཡང་འགལ་བ་ལ་སོགས་པ་མེད་པར་ཐལ་ཏེ། 
དེ་ལ་ནུས་པ་ནྱི་དེ་ལ་ལྟོས་ནས་འགལ་བ་ལ་སོགས་པར་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ ན་ཏེ་བསྒྲུབ་བྱ་བཟུང་བའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་
བཟུང་བ་ལས་གཞན་རང་ྱིད་དངོས་སུ་བཟུང་བ་ཡང་སྱིད་པ་མྱི་འགལ་བས། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་ནྱི་དེ་ལ་འདོད་ན། 
འོ་ན་གཏན་ཚིགས་བཟུང་བས་ཤུགས་ཀྱིས་བཟུང་བ་ལས་གཞན་རང་ྱིད་བཟུང་བའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་སྱིད་པས་དེ་ལ་ལྟོས་ཏེ་
གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་སྱིད་པས་མཚུངས་སོ། །དེས་ན་གཞན་བཟུང་བས་གྲུབ་པས་དེ་དངོས་སུ་མྱི་བཟུང་བ་ནྱི་མ་ངེས་
སོ། །གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་ནྱི་དངོས་སུ་འདོད་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་ཏེ། བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སོན་ཡོན་
ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ལྟོས་ནས་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར། །དེའྱི་གཞན་གྱི་དབང་ཡྱིན་པས། རང་ྱིད་དངོས་སུ་གཏན་ཚིགས་སུ་མྱི་ འདོད་
ཀང་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པ་དེ་ལ་ལྟོས་ཏེ་གཏན་ཚིགས་སུ་བཟུང་བར་གྲུབ་པའམ། མ་བཟུང་ཡང་དེ་ལ་ལྟོས་ཏེ་གཏན་ཚིགས་
ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་འདོད་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་སོ་ཞེས་རོག་ན། འདྱི་ནྱི་མ་གྲུབ་སྟེ། བསྒྲུབ་བྱར་བཟུང་བ་ནྱི་སེས་བུའྱི་འདོད་པ་
ལ་ལྟོས་པ་དང་། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མྱི་འཁྲུལ་བ་ནྱི་དངོས་པོ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་རང་ྱིད་རོགས་པར་བྱེད་པ་ན། 
བསྒྲུབ་བྱར་བཟུང་བ་མེད་ཀང་གཏན་ཚིགས་ྱིད་དུ་དངོས་པོ་ལ་གནས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཕྱྱིར་རྒོལ་བ་དང་རོད་པ་ན་ཡང་ཕྱོགས་
ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡོད་པར་མ་ངེས་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་གཞན་གྱི་དོན་གྱི་རེས་སུ་དཔག་པར་བསྒྲུབ་བྱ་ངེ ས་
པར་བརོད་པར་ཐལ་ལོ། །དེས་ན་གཏན་ཚིགས་ལ་ཡང་མ་གྲུབ་པས་གཏན་ཚིགས་ལ་ཡང་འདོད་པ་ཅྱི་སྟེ་མཚན་ྱིད་མ་ཡྱིན་
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ཞེ་ན། འདྱིར་ལན་ོན་ཅྱིག གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སེས་བུ་མྱི་འདོད་ཀང་དངོས་པོ་ལ་གནས་པ་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། མྱི་འཁྲུལ་བ་ངེས་
པས། རང་གྱི་ཁྱབ་བྱེད་ལ་རོགས་པ་སེད་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་འདོད་པས་མ་བཞག་པར ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བདག་ལ་སོགས་པ་དགག་
པ་ལ་ཁྱབ་བྱེད་རྱིམ་དང་ཅྱིག་ཅར་མེད་པ་ཡང་། ཁྱབ་བྱེད་དེ་དངོས་པོ་ལ་ཡོད་ན་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བས། 
གཏན་ཚིགས་སུ་སེས་བུས་འདོད་པ་ཙམ་གྱིས་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། ཆ་དེས་དངོས་པོ་ལ་གྲུབ་ཅེས་བྱའྱི། ནུས་པཅན་ྱིད་
རྣམ་པར་གནས་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་སོ། །བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ནྱི་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་ྱིད་མ་ཡྱིན་ཏེ། འགལ་བའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དམ་
བཅའ་བ་དངོས་པོ་ལ་མེད་ཀང་བསྒྲུབ་བྱ་སོན་མེད་དུ་འདོད་པས་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་གཏན་ཚིགས་ནྱི་དངོས་པོ་ལ་
གནས་ལ། བསྒྲུབ་བྱའྱི་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་གཏན་ཚིགས་ནྱི་འདོད་པ་ལ་མྱི་ལྟོ ས་ཏེ། བྱས་པ་ྱིད་རག་
པ་ལ་རགས་སུ་འདོད་ཀྱི་མྱི་རག་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མྱི་འདོད་ཀང་། ནུས་པ་གནས་པ། གཞན་དུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་དབང་གྱིས་མྱི་
རག་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་ཀྱི་རག་པ་ནྱི་མྱི་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་མྱི་རག་པ་ལ་གོ་བྱེད་དུ་མྱི་འདོད་པས་དེར་ནུས་པ་
ལྡོག་ཅྱིང་། ཇྱི་ལྟར་འདོད་པ་ལ་ནུས་པ་འཇུག་པར་ཐལ་ན་དེ་ལྟ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །བསྒྲུབ་བྱ་ནྱི་འདོད་པའྱི་དབང་གྱིས་གནས་པ་
ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་གཅྱིག་ལ་སེས་བུ་དུ་མའྱི་འདོད་པ་ཇྱི་ལྟ་བར་བསྒྲུབ་བྱ་སོན་མེད་དུ་མ་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་གཏན་
ཚིགས་ནྱི་མྱི་འདོད་ཀང་ཡྱིན་པས་འདོད་པ་ནྱི་དེའྱི་མཚན་ྱིད་མ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན ་གཏན་ཚིགས་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང་འགལ་བ་ལ་
སོགས་པར་རྣམ་པར་འཇོག་པ། བསྒྲུབ་བྱ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལ་ལྟོས་ནས་བྱེད་པ་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། དངོས་པོའ་ིརང་བཞྱིན་དེའྱི་
ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་རོགས་པ་སེད་པར་མྱི་ནུས་པ་དང་། ཡུལ་ལ་རོགས་པ་སེད་པར་ནུས་པ་དེ་བསྒྲུབ་བྱ་བཟུང་བ་ལ་མྱི་ལྟོས་
མོད་ཀྱི། ནུས་པ་མ་རོགས་པའྱི་སེས་བུས་ནུས་པའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ནུས་པར་བཟུང་བ་ན་སེས་བུའྱི་སོན་ཡྱིན་ལ། དེ་ྱིད་
ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སོན་དུ་ཐ་སྙད་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཐ་སྙད་ས་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་འདོད་པའྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་མཚན་
ྱིད་ཡྱིན་པས་མཚན་ྱིད་ལྔ་ཁོ་ནར་ངེས་སོ། །གྱིས་པ་མཚན་ྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་མཚན་གཞྱི་དང་མཚོན་བྱ་ལ་ལྟོས་ནས་
ཡྱིན་པས་དང་པོར་དེ་དཔད་དོ། །དེ་ལ་མཚན་ྱིད་ཀྱི་གཞྱི་ནྱི་མྱི་མཁས་པས་བསམ་པ་ལ་ལྟོས་ནས། རྣམ་པར་བརག་པར་བྱ་
བ་ལ་སྣང་བ་ྱིད་དུ་ཞེན་པའྱི་དབང་གྱིས་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་ལ་དང་མེ་ལ་སོགས་པ་ཚོགས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །རང་བཞྱིན་སེམས་
པས་རྣམ་པར་དཔད་ན་ནྱི་དེ་འདྲ་བ་དངོས་པོ་ལ་མ་གྲུབ་པས་མེད་པ་ཁོ་ནའོ། །དེས་ན་རྣམ་པར་རོག་པས་བརགས་པ་སྟེ། རོག་
པ་རང་རྱིག་པས་གྲུབ་པའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་གྲུབ་པའོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་སོ་སོ་རང་རྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་སྤང་བར་མྱི་འོས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན་
ནོ། །ཞེས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །མཚོན་པར་བྱ་བ་ནྱི་བསྟན་བྱ་བ་ཞེས་བྱ་བས་བརོད་པ་སྟེ་བསྟན་པར ་འོས་པའྱི་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་
བའོ། །དེ་ཡང་སྟོན་པའྱི་བྱེད་པས་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་དང་། ཡུལ་དུ་བྱ་བར་རྱིགས་པ་ྱིད་ལ་ཐ་སྙད་དེར་བྱེད་པས་དེ་གྱིས་ནྱི་ཐ་
སྙད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་མཚན་ྱིད་ཅེས་བྱ་བར་གགས་སོ། །དེ་ལ་ཡུལ་དུ་བྱ་བར་རྱིགས་ཀང་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་བྱེད་
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པས་ཡུལ་ྱིད་དུ་མ་བྱས་ན་ནྱི། གནོད་པ་མེད་པའྱི་སྒྲ་དོན་གྱི་རེས་སུ་འབྲང་བའྱི་རོགས་པ་དང་ལྡན་པར་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཐ་སྙད་དུ་
བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། མེ་བསྒྲུབ་པའྱི་སྐབས་སུ་ལྷ་འདྲེ་དང་ལྡན་པ་ྱིད་བཞྱིན་ནོ། །ཡུལ་དུ་བྱས་ཀང་མྱི་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་གྲུབ་
ཟྱིན་པ་དང་བསལ་བ་དག་ལ་རོག་པ་དང་མྱི་ལྡན་པས་བསྟན་ཀང་དེའྱི་ཐ་སྙད་དུ་མྱི་བྱ ་བ་བཞྱིན་ནོ། །དེས་ན་ཐ་སྙད་ཀྱི་རྒྱུ་
མཚན་ནྱི་གྱིས་ག་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཐ་སྙད་ཀྱི་བྱེད་པས་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་དང་། དེར་རྱིགས་པའྱི་དོན་དེ་ྱིད་ནྱི་རྣམ་པར་
ཕྱེ་ན་ཆོས་ལྔ་ཚོགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཏེ། འདོད་པ་དང་དེས་བསེད་པའྱི་རྣམ་པ་རྱིག་བྱེད་སྟོན་པའྱི་བྱེད་པས་བཟུང་བ་
དང་། ཁོ་ནར་བཟུང་བ་དང་། རྒོལ་བ་རང་ྱིད་ཀྱི་སྟོན་པའྱི་བྱེད་པས་བཟུང་བ་ནྱི་སྟོན་པའྱི་བྱེད་པས་ཡུལ་དུ་བྱས་པའྱི་དོན་
ཡྱིན་ལ། རང་གྱི་ངོ་བོ་དང་མ་བསལ་བ་ནྱི་དེར་རྱིགས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ། །སྔ་མ་གསུམ་ཡང་འདོད་པ་ྱིད་དུ་འདུས་པས་དེ་ཁོ་
ནར་རྣམ་པ་གསུམ་མོ། །དེས་ན་མཚན་ྱིད་ལྔ་པོ་ནྱི་གསུམ་ྱིད་ཡྱིན་ལ། གསུམ་པོ་ཡང་དངོ ས་སུ་ན་བསྟན་བྱའྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་རྒྱུ་
མཚན་གྱིས་པོ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །བསྟན་བྱའྱི་སྒྲ་ནྱི་དེའྱི་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བ་རོད་པས་མཚོན་བྱ་རོད་པར་ལྟའོ། །དེ་ནྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་
རང་བཞྱིན་གྱི་དོན་ཙམ་དཔད་པའོ། །གཞུང་དང་སར་བ་ནྱི ་རེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་དེ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་རེས་སུ་དཔག་
པའྱི་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བ་ཡང་། བསྟན་བྱ་བ་སྟེ། བསྟན་པར་བྱ་བའྱི་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བལྟའོ། །ཐ་སྙད་ཀང་དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ལ་ལྟོས་པས་ཡུལ་གང་ལ་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཁྱད་པར་དུ་བཞག་ནས་སྟོན་པ་ནྱི། ངོ་བོར་ཞེས་བྱ་བའོ། །ངོ་བོར་ཅྱི་ཞེ་
ན། བསྟན་བྱ་ཞེས་བྱ་བས་དོན་གྱིས་འཕངས་པ་སྟོན་པའྱི་བྱེད་པས་བཟུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་དང་འབྲེལ་པས་ངོ་བོར་སྟོན་པའྱི་
བྱེད་པས་བཟུང་བ་སྟེ་མ་གྲུབ་པ་ྱིད་དུ་བཟུང་བའོ། །ལས་ཀྱི་ངོ་བོར་བཟུང་བ་སྟེ་མ་གྲུབ་པ་ྱིད་བཟུང་བའོ། །དེས་ན་གྲུབ་པ་
ལ་དེར་བཟུང་བ་གཅོད་དོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་མ་གྲུབ་པ་དག་ནྱི་གྲུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ལུས་ངག་གྱི་རྣམ་
པར་རྱིག་བྱེད་ཀྱིས་བསྟན་པའྱི་ཕྱྱིར་གྲུབ་པར་ཡང་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་བྱེད་པས་བཟུང་མོད་ཀྱི། མ་གྲུབ་པར་ཡྱིད་ལ་འདོད་པས་
སྒྲུབ་བྱེད་གཞན་གྱི་བྱེད་པའྱི་ཡུལ་དུ་ཡང་བརགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ན། ལས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་དེ་ལས་བཟོག་པ་བྱེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་
གྱིས་ཀར་དུས་གཅྱིག་ཏུ་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་བྱེད་པས་བཟུང་བ་ཡང་དམ་བཅའ་བར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ན། ཁོ་ནར་ཞེས་བྱ་བས་ངོ་
བོར་མ་ཡྱིན་པར་ཡང་བཟུང་བ་དེ་བཀག་གོ །རང་ྱིད་དང་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་གཞུང་དང་སར་བ་ནྱི་སའོ། །དེ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་
ཞེས་བྱ་བའྱི་དྲྱི་བ་ལ་སྐབས་ཀྱིས་སོ་ཞེས་ལན་རོད་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། སྐབས་ནྱི་རོད་པ་རོམ་པ་ལ་བྱ་ལ། དེ་ཡང་འདོད་པའྱི་
རྒྱུ་ཡྱིན་པས་དེ་འདོད་པ་དཔོག་པའྱི་འབྲས་བུ་དང་རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱུའྱི་རགས་ཀང་ཁས་བང་པར་མྱི་
ནུས་ཏེ། རྒྱུ་ཙམ་འཁྲུལ་པ་དང་། ནུས་པ་ཐོགས་མེད་ཀང་འབྲས་བུ་མ་མཐོང་བར་མྱི་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། སོབ་དཔོན་
ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ན་རེ་ནྱི། འདོད་པ་ཙམ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཚིག་སོར་བ་ལས་རོ གས་ལ། འདོད་པ་གྲུབ་ཟྱིན་པ་དེ་
ཡུལ་ངེས་པ་ལ་འཇུག་པར་ནྱི། སྐབས་འདྱི་ལས་སེས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་ལས་རོགས་སོ། །དེས་ན་
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སྐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་རགས་ལ་སྐབས་ཞེས་བརོད་དོ་ཞེའོ། །སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ན་རེ་ནྱི། རོད་པ་རོམ་པ་སྐབས་
ཡྱིན་ཡང་། དེ་ནྱི་འདོད་པའྱི་འབྲས་བུ་གཏན་ཚིགས་སོར་བའྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་པས། ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་འདོད་པ་དཔོག་པ་ལ་
སྐབས་རགས་སུ་བརོད་པར་ཟད་དོ་ཞེའོ། །ཡང་ན་སྐབས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་དེ་དང་མཐུན་པའྱི་རོམ་པ་ཙམ་ཡྱིན་པས་གཏན་
ཚིགས་སོར་བའྱི་ཚིག་ྱིད་དོ། །དེ་ལས་འདོད་པ་དཔོག་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དང་འདོད་པ་རྒྱུ་འབྲས་སུ་རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་ ངེས་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །འདོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དཔོག་པ་ནྱི་སྐབས་དེ་ྱིད་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བཟུང་བས་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་ཁྱད་པར་ཡང་རོད་པ་
རོམ་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཡང་སྐབས་ྱིད་ཡྱིན་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བ་དང་བྱེད་པ་གྱི་ག་སྐབས་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་འབྲས་བུའྱི་
རགས་ཅན་མྱི་རོད་དེ། ཞེས་བྱ་བ་དང་ཡང་མཐུན་ནོ། །སོན་མེད་ན་ནྱི་འདོད་པ་ལ་གནོད་པར་བྱེད་པ་ཡང་མྱི་འགྱུར་
ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་བྱེད་པ་འགལ་བ་ཡྱིན་ཡང་སོན་དུ་མྱི་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །དཔེར་ན་མ་
སས་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་དཔེ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་མ་གྲུབ་ཀང་སོན་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །འགལ་བ་ཡྱིན་བཞྱིན་དུ་སོན་མེད་ན་མྱི ་
རུང་བས་ན་འདྱི་ནྱི་འགལ་ྱིད་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་རག་ན། འགལ་བར་སྒྲུབ་པ་ནྱི་དེ་ནྱི་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་
ནྱིའོ། །བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། མ་སས་པར་འདོད་པས་ཁྱབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མ་
སས་པ་ཡང་ཁྱད་པར་གྱི་བསྒྲུབ་བྱར་ཕ་རོལ་ཁས་ལེན་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་འདོད་པ་ལ་
གནོད་པ་བྱེད་པ་ཡང་འགལ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། འགལ་བ་དེ་ནྱི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ྱིད་ལ་འཇུག་
པས་ཞེས་འཆད་པ་ནྱི་སྐབས་དང་མྱི་འགྱིགས་ཏེ། འདོད་པ་སྒྲུབ་བྱར་ཁས་ལེན་པ་ལ་འདྱི་བརོད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དེ་ལ་ཡང་
འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་འགལ་བ་ྱིད་དགག་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ནྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་འཐད་པ་ཡང་ཕྱྱིན་ཅྱི་
ལོག་ཏུ་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་དང་བཅས་པའྱི་སོར་བ་ལ། བུམ་པ་ནྱི། བུམ་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཕ་རོལ་ནས་མ་
འོངས་པའྱི་སེས་བུ་གང་རུང་གྱིས་གྱིས་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཨུད་པ་ལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། རྱིག་པ་བཞྱིན་
ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱིའྱི། གྱིས་པ་དང་བཅས་པའྱི་དོན་ཅྱི་ཡྱིན། འབྲེལ་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི། ཐ་དད་པ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་ལས་གཞན་པའྱི་
འབྲེལ་པ་མེད་ལ། བུམ་པ་སེས་བུའྱི་རྒྱུ་ཅན་ནམ། འབྲས་བུ་ཅན་དུ་སྒྲུབ་ན་ཡང་དམ་བཅའ་ལ་མངོན་སུམ་གྱིས་གནོད་དོ། །རྫ་
མཁན་ལ་སོགས་པ་བུམ་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཡང་དེ་ལས་གཞན་པའྱི་སེས་བུ་འཇྱིག་རེན་ཕ་རོལ་ནས་མ་འོངས་པར་སྒྲུབ་པ་ན། ཕན་
ཚུན་མེད་ན་མེད་པ་མ་ཡྱིན་པར་མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་བས་གནོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་དཔེ་རྱིག་པ་ཡང་བུམ་པ་དང་འབྲེལ་
པ་དང་སེས་བུ་དང་འབྲེལ་པ་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཚང་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བའྱི་
ེས་པ་དམ་བཅའ་བ་མངོན་སུམ་གྱི་གསལ་བ་དང་། དཔེ་སྒྲུབ་བྱས་སྟོང་པ་མྱི་རོད་པར་བཏང་སྙོམས་སུ་ཅྱི་སྟེ་འཇོག་ཅེ་ན། 
དེ་ལྟར་ནྱི་བརོད་པར་མྱི་ནུས་ཏེ། གྱིས་པ་དང་བཅས་པའྱི་དོན་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་ཚད་མ་གཅྱིག་གྱིས་གཞལ་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་པས། 
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དེ་ལྟར་ཡྱིན་པ་ལ་མངོན་སུམ་གྱིས་མ་གནོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་སྱིར་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཁྱད་པར་གཅྱིག་ལ་དམ་བཅས་པ་
བསལ་བ་དང་། ཁྱད་པར་ཅྱིག་ཤོས་དཔེ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་མ་གྲུབ་པར་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྒྲ་དང་བུམ་པའྱི་ཁྱད་པར་
གྱིས་རོག་ན་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། སྒྲའྱི་མྱི་རག་པ་དང་བུམ་པའྱི་མྱི་རག་པ་གྱིས་ལ་ཁྱད་པར་སོ་སོར་བརགས་ན། རེས་སུ་འགོ་བ་
མེད་པ་དང་། འགལ་བའྱི་སོན་དུ་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་སྱིར་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་ན། འདྱིར་སྱི་ྱིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་
བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །ལན་གྱི་དོན་ནྱི་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ནྱི་ཁྱད་པར་ལ་མ་རེག་པར་ཡང་དུས་གཞན་དུ་རེས་སུ་འགོ་བ་དང་བྲལ་བ་ཙམ་
མྱི་རག་པའྱི་རང་བཞྱིན། སྱི་བོའ་ིའགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེས་ན་དེ་གཏན་ཚིགས ་ཡོད་པའྱི་ཁྱབ་བྱེད་དུ་ཤེས་པར་ནུས་སོ། །འདྱིར་
ནྱི་ཁྱད་པར་ལ་མ་རེག་པར་ལུས་དང་བུམ་པ་གང་རུང་ཞེས་བྱ་བའྱི་སྱི་བོ་ལ་མྱི་གནས་པས། ཇྱི་ལྟར་ཨུད་པ་ལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཁྱབ་བྱེད་དུ་རོགས་པར་ནུས། ཁྱད་པར་ྱིད་གང་རུང་གྱི་བོས་བཟུང་ན་ཡང་རེས་སུ་འགོ་བ་མེད་པས་ཇྱི་ལྟར་ཁྱབ་བྱེད་དུ་
རོགས་ཞེས་བྱ་བའོ། །གལ་ཏེ་གྱི་ག་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལྡོག་པ་ཙམ་ནྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་མ་བཟུང་བར་རོགས་པར་ནུས་པ་མ་
ཡྱིན་ནམ། དེས་ན་སྱི་དེའྱི་ཟ་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པས་འདྱི་ཡང་སོན་ཇྱི་སྐད་བརོད་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། གྱི་ག་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལྡོག་ཅེས་
བྱ་བས་ནྱི་གྱི་ག་མ་ཡྱིན་པ་བཀག་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་དགག་བྱ་གྱི་ག་མ་ཡྱིན་པ་དེ ། ཅྱི་དེ་གྱིས་མེད་པར་བཀག་པའམ། 
མ་ཡྱིན་པར་བཀག་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་དང་པོ་ལྟར་ན་དེ་གྱིས་མེད་པ་བཀག་པ་ནྱི་དེ་གྱིས་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པ་བཀག་
པ་ནྱི་བསྒྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། བཀག་པ་འགོག་པར་བྱེད་པ་ནྱི། བསྒྲུབ་པ་ལས་གཞན་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག ཅེས་བྱ་བའྱི་རྱིགས་
པས་སོ། །མ་ཡྱིན་པ་འགོག་ན་ཡང་། དེ་གྱིས་ལས་གཞན་སྣམ་བུ་བཀག་པ་ྱིད་གྱི་ག་མ་ཡྱིན་པ་བཀག་པའྱི་དོན་དུ་འགྱུར་
རོ། །དེས་ན་གྱི་ག་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལྡོག་པའྱི་ཟ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་། ཀ་བའྱི་ཟ་ཅན་གྱི་དོན་དུ་འགྱུར་བས་གྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་
བོ། །འོན་ཏེ་དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དངོས་པོ་མཐའ་དག་བཀག་པ་ལ་འདོད་ན། རྱི་བོང་གྱི་རྭ་ལ་སོགས་པ་མེད་པར་ཚད་ མས་གཞལ་
བའྱི་ཟ་ཅན་དུ་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་བས་དེ་ལྟ་ན་ཡང་གྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་བོ། །དེས་ན་གྱི་ག་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལྡོག་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི། 
དེ་གྱིས་ལས་གཞན་པའྱི་དངོས་པོ་མེད་པར་བཀག་པ་ཡྱིན་ན་གྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་བོ། །དེ་གྱིས་མེད་པ་ཙམ་མེད་པར་བཀག་པ་
ཡྱིན་ན་མེད་བཀག་ཏུ་མྱི་རུང་སྟེ་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་པས་སོ།  །དེ་གྱིས་ལས་གཞན་པའྱི་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པར་བཀག་པ་ཡྱིན་ན་
ཡང་དེ་གྱིས་ཁོ་ན་སྟེ། །དགག་པ་གྱིས་ནྱི་རྣལ་མའྱི་དོན་ཡྱིན་པས་སོ། །དེ་གྱིས་མེད་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་བཀག་པ་ཡྱིན་
ན་ཡང་སྔ་མ་ལྟར་དེ་གྱིས་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་སྒྲུབ་པའྱི་སྱི་མ་གྲུབ་པ་ལ་དགག་པའྱི་སྱི་ཡང་མ་གྲུབ་བོ། །གྱིས་ཁོ་ན་ལ་
མ་ངེས་པ་གཞལ་བྱ་ལ་སོགས་གཞན་དང་ཐུན་མོང་བའྱི་སྱི་ནྱི་གྲུབ་ཀང་སྐབས་ཀྱི་དོན་སྒྲུབ་པ་ལ་མྱི་མཁོ་བས་གྲུབ་པ་སྒྲུབ་
པ་ཁོ་ནའོ། །རྒོལ་བ་རང་ྱིད་ཀྱི་འདོད་པས་བསྒྲུབ་བྱར་བཟུང་བ་དེ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་པ་ན། སྒྲུབ་བྱེད་མ་གྲུབ་པ་ནྱི་
བསྒྲུབ་བྱར་མྱི་ཐལ་ཏེ། རང་ྱིད་ཀྱིས་འདོད་པས་བསྒྲུབ་བྱར་བཟུང་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་ཁོ་ནའྱི་སྒྲ་དོན་མེད་དོ་ཞེས་
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དོགས་པ་བསུ་ནས། འདྱིར་རང་ྱིད་དང་འདོད་པའྱི་སྒྲ་དག་གྱིས་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཀུན་ལས་བཏུས་པའྱི་གཞུང་
འདྱིར་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་དེ་གཅད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཁོ་ན་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་འབྲེལ་ཏེ། ངེས་པར་བཟུང་བའྱི་དོན་རོགས་
ཀང་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་བྱེད་པ་དང་ལྡན་པའྱི་མཐའ་ཅན་དང་མ་འབྲེལ་ནའོ། །ད་ལྟ་ནྱི་བསྟན་བྱ་ཞེས་བྱ་བ་བྱེད་ལྡན་གྱི་མཐའ་ཅན་
དང་འབྲེལ་པས་དོན་མྱི་རོགས་པས་ཁོ་ནའྱི་སྒྲ་སོས་སོ། །རང་ྱིད་དང་འདོད་པས། བྱེད་ལྡན་དང་མ་འབྲེལ་ན་ཁོ་ནའྱི་དོན་
རོགས་ལ། འབྲེལ་ན་མྱི་རོགས་པ་ྱིད་ཅྱི་ལྟར་ཞེ་ན། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག ་ན་རེ། བྱེད་པ་དང་ལྡན་པའྱི་མཐའ་ཅན་མེད་ན་ནྱི་
རང་ྱིད་ཀྱིས་འདོད་པས་བསྒྲུབ་བྱར་བཟུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ད་ལྟར་འདོད་ཟྱིན་པར་རོགས་ལ། གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་མ་གྲུབ་པ་
ནྱི། ད་ལྟ་རང་གྱི་འདོད་པས་བསྒྲུབ་བྱར་བཟུང་ཟྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པས་དེ་གྱིས་ཁོ་ནས་འགོག་གོ །བསྟན་བྱ་བ་ཞེས་བྱ་བ་དང་
འབྲེལ་ན་ནྱི་བསྟན་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བར་མྱི་འགལ་བ་ལྟར། དེའྱི་ཁྱད་པར་འདོད་པ་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ལ་ཐལ་བས། 
སྒྲུབ་བྱེད་མ་གྲུབ་པ་དམ་བཅའ་བར་ཐལ་ཏེ། ད་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱར་མྱི་འདོད་ཀང་། མ་འོངས་པ་ན་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པར་འགྱུར་
བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་འདོད་པའྱི་སྒྲ་ལ་ནྱི་ཥྚའྱི་རེན་བཞག་པ་ནྱི་ད་ལྟར་བརོད་པས་ན་མ་འོངས་པ་འགོག་གོ་ཞེ་ན། འདྱིར་ནྱི་
ཞེས་གསུངས་ཏེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་འདྱིར་ནྱི་འདོད་པའྱི་སྐད་ཀྱི་བྱྱིངས་ཨེ་ཤ་ལ། ནེ་ཥྚའྱི་རེན། ཀྟ་ཡན་ལག་པ་མ་
ཡྱིན་ཏེ། མ་འོངས་པ་འགོག་པའྱི་ཐབས་མ་ཡྱིན་ནོ། །འདོད་པར་འགྱུར་བ་ནྱི་ཁྱད་པར་བརོད་པས་གཙོ་བོ་མ་ཡྱིན་ལ། བསྟན་
བྱ་བརོད་པ་ནྱི་ཁྱད་པར་ཅན་བརོད་པས་གཙོ་བོ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་གཙོ་བོའ་ིདབང་གྱིས་གཙོ་བོ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་མ་འོངས་པ་
བརོད་པར་ཐལ་ཏེ། དཔེར་ན་ལྷ་བྱྱིན་སང་འདྱིར་ཕྱྱིན་ཟྱིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ། །འོ་ན་རྱིགས་པའྱི་སོའ་ིདམ་
བཅའ་བ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ྱིད་དུ་འདོད་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་དེར་ཡང་ཁོ་ན་ལ་ལྟོས་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། འདོད་པའྱི་ཚིག་ལ་ནྱི་ཞེས་བྱ་
བ་སོས་ཏེ། དེར་ནྱི་གཙོ་བོའ་ིསྒྲ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་རོད་པ་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་འཆད་དོ། །འདྱིའྱི་བསྡུས་པའྱི་
དོན་ནྱི་ཁོ་ན་མེད་ན་འདོད་པར་འགྱུར་བ་ད་ལྟར་མྱི་འདོད་པའྱི་དུས་སུ་དམ་བཅའ་བར་ཐལ་ལ། ཁོ་ན་ཡོད་པས་དེ་འགོག་གོ་
ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ནྱི་མྱི་འཐད་དོ། །དེ་ལྟ་ན་ནྱི་ེས་པ་གསུམ་སྤང་དཀའ་སྟེ། འདོད་པར་འགྱུར་བ་དགག་པ་ཁོ་ནའྱི་སྒྲ་
མྱི་དགོས་པ་དང་། མྱི་ནུས་པ་དང་། ནུས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་བརོད་བྱ་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར། འདོད་པའྱི་སྒྲ་བསྟན་བྱ་
དང་འབྲེལ་ཀང་མ་འོངས་པ་བརོད་པར་མྱི་ཐལ་ཏེ། དཔེར་ན་ད་ལྟ་ཡོད་པ་ནྱི་ཕྱྱིས་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡྱི ན་ནོ་ཞེས་དངོས་པོའ་ི
རང་བཞྱིན་གཅྱིག་གྱི་ཆོས་གྱིས་སམ། འོ་མར་གྲུབ་ཟྱིན་པ་ནྱི། ཞོར་འགྱུར་རོ་ཞེས་རྒྱུན་གཅྱིག་ལ་གནས་པའྱི་དོན་གྱིས་
སམ། ས་གཞྱི་འདྱིས་བསེད་པར་བྱ་བའྱི་མྱུ་གུ་ནྱི་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཐ་དད་པའྱི་དོན་གྱིས་རོད་པའྱི་སྒྲ་བརོད་
བྱ་ཐ་དད་པས་གཙོ་བོ་རོད་པ་མ་འོངས་པ་ལ་འགྱུར་ཡང་ཁྱད་པར་གྱི་བརོད་བྱ་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །ལྷ་སྱིན་འདྱིར་
ཕྱྱིན་ཟྱིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བར་ནྱི། རེན་གྱིས་བརོད་བྱ་གཅྱིག་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཕྱྱིན་ཟྱིན་པའྱི་རེན་ཅན་གྱི་
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བརོད་བྱ་ྱིད་མ་འོངས་པ་རོད་པ། འགྱུར་རོའ་ིསྒྲས་ཡུལ་དུ་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་དོན་དང་དཔེ་མྱི ་འདྲའོ། །དེས་ན་འདོད་པ་མ་འོངས་
པར་མྱི་ཐལ་བས། དེ་བཟོག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཁོ་ནའྱི་སྒྲ་མྱི་དགོས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་དོན་གཞན་ལ་འཇུག་པའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་བརོད་
པ་མ་འོངས་པ་ལ་འཇུག་པས། དེའྱི་ཁྱད་པར་རོད་པ་མ་འོངས་པ་ལ་ཐལ་ན་ནྱི། འདོད་པ་བཞྱིན་དུ་ཁོ་ན་ཡང་མ་འོངས་པ་ན་ཁོ་
ནར་འགྱུར་བ་ལ་ཐལ་བས། ད་ལྟར་མྱི་འདོད་པ་མ་འོངས་པ་ན་འདོད་པར་འགྱུར་བ། ད་ལྟར་དམ་བཅའ་བ་ཡྱིན་པ་འགོག་པར་
མྱི་ནུས་སོ། །གལ་ཏེ་དུས་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྲུབ་བྱ་དང་སྒྲུབ་བྱེད་གྱི་གར་བསྟན་པ་ནྱི་མྱི་སྱིད་དོ། །དེས་ན་མ་འོངས་པ་ན་བསྒྲུབ་
བྱ་ཁོ་ནར་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བས། མ་འོངས་པ་ན་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བསྟན་པ་འགོག་ན་ནྱི། ཁོ་ནའྱི་སྒྲས་དོ ན་མེད་དེ་མ་བསྟན་ཀང་
རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཁོ་ནའྱི་སྒྲ་ལྷག་པ་བྱས་པས་ནྱི་དུས་གཞན་དུ་བསྒྲུབ་བྱ་ལས་གཞན་དུ་བསྟན་པ་ཡང་འགོག་པ་ཡྱིན་པས་
མ་འོངས་པ་ལས་གཞན་ད་ལྟར་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བསྟན་པ་འགོག་པར་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། སྒྲུབ་བྱེད་མ་གྲུབ་པར་འགོག་ནུས་སོ་སྙམ་
ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། མ་འོངས་པ་ལ་ངེས་པར་བཟུང་ཡང་དོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དུས་གཅྱིག་ཏུ་གྱི་གར་སྟོན་པ་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་
དང་། མྱི་སྱིད་ཀང་མ་འོངས་པ་ྱིད་དུས་ཐ་དད་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་མ་འོངས་པ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་མེད་པར་ཐལ་
བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་འདོད་པ་དང་འདྲ་བར་ཁོ་ན་ཡང་མ་འོངས་པ་ལ་འཇུག་པས་སྒྲུབ་བྱེད་མ་གྲུབ ་པ་འགོག་མྱི་ནུས་
སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་ནུས་པར་ཁས་བངས་ཀང་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །འདྱི་ལྟར་ཁོ་ནའྱི་སྒྲས་ནྱི་ད་ལྟར་དང་དུས་གཞན་
གྱི་གར་བསྒྲུབ་བྱར་བསྟན་པ་དེ་དམ་བཅའ་བ་ཡྱིན་གྱི། དུས་གྱི་ག་མ་ཁྱབ་པར་བསྒྲུབ་བྱར་བསྟན་པ་དེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་
རག་ཏུ་སྒྲུབ་བྱར་བསྟན་པར་བསྒྲུབས་པའྱི་སོ་ནས་མ་འོངས་པ་ན་བསྒྲུབ་པར་བསྟན་ཀང་ད་ལྟར་སྒྲུབ་བྱེད་བསྟན་པ་དེ་ད་ལྟར་
དམ་བཅའ་བར་ཐལ་བ་འགོག་པ་ཡྱིན་ཏེ། དུས་གྱི་ག་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་བྱར་མ་བསྟན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་རེན་གྱི་བྱེ་
བྲག་གྱིས་ཐ་དད་པས་ད་ལྟ་བྱས་པ་བསྒྲུབས་ནས་མ་འོངས་པ་ན་མྱི་རག་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བསྟན་པ་དེ་ཡང་།  ད་ལྟ་ྱིད་དམ་
བཅའ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ཏེ། ད་ལྟའྱི་དུས་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་བསྒྲུབ་བྱར་བསྟན་ཀང་མ་འོངས་པའྱི་དུས་ལ་ཁྱབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱར་
བསྟན་པ་མེད་པས། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཁོ་ནར་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ངེས་པར་བཟུང་བའྱི་དོན་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་བྱེད་
ལྡན་དང་མ་འབྲེལ་ན་རང་ྱིད་དང་འདོད་པའྱི་སྒྲས་ངེས་གཟུང་གྱི་དོན་རོགས་ལ་འབྲེལ་ན་མྱི་རོགས་པ་ཇྱི་ལྟར་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་
ལ་འདྱི་ལྟར་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་ངེས་གཟུང་གྱི་དོན་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། བསྟན་བྱ་བ་ཞེས་བྱ་བས་དངོས་སུ་མཚོན་བྱ་བསྟན་
པར་འོས་པའྱི་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བ་གཙོར་བསྟན་ཀང་། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་སྟོན་པའྱི་བྱེད་པས་བསྒྲུབ་བྱར་བཟུང་བ་དོ ན་གྱིས་འཕངས་
སོ། །དེས་ན་རང་གྱི་ངོ་བོར་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་དང་འབྲེལ་པས། བསྒྲུབ་བྱར་བཟུང་བ་ཞེས་བྱ་བའྱི་
དོན་ཏོ། །དེ་ལྟར་ན་སྒྲུབ་བྱེད་མ་གྲུབ་པ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱར་བཟུང་བ་ནྱི་ཡྱིན་ཏེ། བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་རག་གོ་ཞེས་རྣམ་པར་རྱིག་
བྱེད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བྱེད་དུ་བཟུང་བའྱི་དུས་ྱིད་ན་མངོན་པར་གསལ་བར་སས་པ་འདྱི་ལ། བྱས་པ་ནྱི་ད་ལྟར་མ་གྲུབ་མོད་ཀྱི། 
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རེ་ཤྱིག་རགས་སུ་བཀོད་དེ། འདྱི་ལ་མ་གྲུབ་པ་རོད་པའྱི་ཚེ་རེན་གྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་ཐ་དད་པས་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་
བསམས་པ་ན། དེའྱི་ཚེ་ྱིད་མ་གྲུབ་པར་ཡང་འདོད་ལ། སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཡང་རྣམ་པར་བརགས་པ ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་
བསམས་པས་དེའྱི་ཚེ་ྱིད་བསྒྲུབ་བྱར་བཟུང་ལ། ལུས་ངག་གྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཀྱིས་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་ཡང་བཟུང་བས་ན། གྱི་
ག་བཟུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །བསྒྲུབ་བྱར་བཟུང་བའྱི་ཆ་ནས་རང་གྱི་ངོ་བོར་གཟུང་བ་ཡྱིན་པས་ན། ངོ་བོར་ཞེས་བྱ་བ་ཙམ་མཚན་
ྱིད་དུ་བརོད་ན་དེ་དང་འདྲ་བ་དམ་བཅའ་བར་ཐལ་བས་ཁོ་ནའྱི་སྒྲས་དེ་བཅད་དེ། རྣམ་པ་གཞན་དུ་ཡང་དེའྱི་ཚེ་ྱིད་བཟུང་བ་
འགོག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ངེས་པར་བཟུང་བའྱི་དོན་དེ་ནྱི་བསྟན་བྱ་མེད་ན་རང་ྱིད་དང་འདོད་པས་རོགས་ཏེ། རང་ྱིད་ཀྱིས་འདོད་
པ་ཞེས་བྱ་བས་ལུས་ངག་གྱི་རྣམ་པར་བྱེད་ཀྱིས་བཟུང་བ་ཡང་འགྲུབ་སྟེ། འདོད་པས་ཀུན་ནས་བསང་པས་བཟུང་བ་ཡང་
འདོད་པས་བཟུང་བར་འདུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བྱེད་པ་དང་ལྡན་པའྱི་མཐའ་ཅན་དང་འབྲེལ་ན་ནྱི་དེས་འདོད་པས་བཟུང་བ་
ལས་ལུས་ངག་གྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཀྱིས་བཟུང་བ་ཐ་དད་པར་བསྟན་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་འདོད་པ་ད་ལྟ་བར་གྲུབ་
ཀང་བསྟན་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ལ་ཐལ་བས་ལུས་ངག་གྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཀྱིས ་མ་འོངས་པ་ན་བསྒྲུབ་བྱར་བསྟན་པ་དེ་
ད་ལྟ་ྱིད་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་རོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་ད་ལྟར་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བསྟན་པ་ཡང་དམ་བཅའ་བར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་བསྟན་བྱ་སོས་
པས་ཅྱི་བྱ་ཞེ་ན། མཚོན་བྱ་བརོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། འདྲ་བ་བརོད་པས་ཆོག་མོད། རོགས་པ་སོས་པས་ཅྱི་བྱ་ཞེས་ནྱི་བརོད་པར་
མྱི་ནུས་པ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་བསམས་པའྱི་བདག་ྱིད་ཀྱི་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་བྱེད་པས་ནྱི་དེའྱི་ཚེ་བསྒྲུབ་བྱར་བཟུང་ཡང་། རྣམ་
པར་རྱིག་བྱེད་ཀྱི་བདག་ྱིད་ཀྱིས་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བཟུང་བས་གྱི་གའྱི་བདག་ྱིད་དུ་བཟུང་བ་དེ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཁོ་ནར་བཟུང་
ཞེས་བྱ་བས་འགོག་ན། སྒྲུབ་བྱེད་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བྱར་བརགས་ཀང་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བསྟན་པས་ན་ཁོ་ནས་གཅོད་པ་ལྟར། དང་
པོ་རེན་གྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་ཐ་དད་པར་བྱས་པ་བསྒྲུབས་ཏེ། གྲུབ་པའྱི་འོག་ཏུ་མྱི་རག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་དགོད་དོ་སྙམ་དུ་
བསམ་པ་ན། སྔར་བྱས་པ་བསྒྲུབ་བྱར་བསྟན་ཀང་བསམས་པས་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་ཡང་བཟུང་བའྱི་ཕྱྱིར། གྱི་གའྱི་བདག་ྱིད་དུ་
བཟུང་བར་འགྱུར་ལ། དེས་ན་དེ་ཡང་ཁོ་ནས་བཅད་པས་སྔར་གྱི་དུས་སུ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། མྱི་འགྱུར་
ཏེ། དུས་ཅྱིག་ཅར་བསམ་པ་དང་། རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཀྱིས་གྱི་གར་བཟུང་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བྱས་པ་བསྒྲུབ་བྱར་བཟུང་
བ་ན་མ་གྲུབ་པར་སེམས་ལ། སྒྲུབ་བྱེད་ནྱི་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཚེ ་ྱིད་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་གནས་པར་ནྱི་བསམ་པས་མ་བཟུང་
ངོ་། །དེས་ན་བྱས་པ་བསྒྲུབ་བྱར་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཀྱིས་བསྟན་པའྱི་ཚེ། མ་གྲུབ་དང་། རེན་གྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་ཐ་དད་པའྱི་སྒྲུབ་
བྱེད་ཀྱི་ནུས་པའྱི་ཡུལ་དུ་ཡང་སེམས་པས་ན། བསམས་པས་ཀང་བསྒྲུབ་བྱར་བཟུང་བ་ཡྱིན་པས། སྒྲུབ་བྱེད་དུ་དེའྱི་ཚེ་
འདོད་པ་ནྱི་འགལ་ལོ། །དུས་གཞན་དུ་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བཟུང་བའྱི་ཚེ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་པར་འདོད་པ་ཁོ་ནའོ། །སྒྲུབ་བྱེད་མ་
གྲུབ་པ་ནྱི་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྒྲུབ་བྱེད་དུ་རྣམ་པར་རྱིག་བྱེད་ཀྱིས་བསྟན་པ་ན་མ་གྲུབ་པ་ཡང་འདོད་པས་དེའྱི་ཚེ་ྱིད་བསྒྲུབ་
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བྱའྱི་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པར་བསམ་པས་བཟུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་དུས་གཅྱིག་ཁོ་ནར་གྱི་གར་འདུག་པ་དེ་ྱིད་ངེས་
བཟུང་གྱིས་འགོག་གྱི དེའྱི་ཚེ་གཅྱིག་ཏུ་ངེས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་མྱི་འདྲའོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ན་རེ། དེའྱི་ཚེ་
བསྒྲུབ་བྱར་མ་བསམས་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་མ་གྲུབ་པ་དེ། ཁོ་ནས་མྱི་འགོག་པར་ཐལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི། འདོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ ་འདྲ་
བའྱི་འདོད་པའྱི་ཚིག་ྱིད་ཀྱིས་བཀག་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ངེས་བཟུང་ལ་མྱི་ལྟོས་པས་སོ། །མྱི་འདོད་པ་དང་འདྲེ་བའྱི་འདོད་པ་ཡང་
བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པར་བསྟན་པས་ནྱི། དེ་ཕྱོགས་ཡྱིན་པར་བསམས་ནས་སུན་འབྱྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྒོལ་བ་ཚར་གཅད་
པའྱི་གནས་སུ་བསྟན་པ་ཡྱིན་ལ། སྐབས་སུ་གཏོགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཕྱོགས་སུ་བྱེད་པ་བཀག་པས་ནྱི། དེའྱི་ཕྱོགས་སུ་བྱེད་
པའྱི་རྒོལ་བ་མ་འབྲེལ་པ་བརོད་པར་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཏན་ཚིགས་ཐེ་ཚོམ་ལ་བརོད་ཕྱྱིར། །བསལ་བ་གཏན་
ཚིགས་རེན་མ་ཡྱིན། །ཞེས་བྱ་བ་ལ། བསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ཚད་མས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་ངེས་པར་བྱས་པ་སྟེ་དེ་ནྱི་ཆོས་ཅན་
ནོ། །ཕྱོགས་མ་ཡྱིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཁོ་ནས་དབྱུང་ངོ་། །གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རེན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བའྱི་
ཕྱོགས་ཆོས་ཀང་ཁོ་ནས་དབྱུང་ངོ་། །གལ་ཏེ་ཕྱོགས་ཆོས་དེ་མ་གྲུབ་བོ་སྙམ་ན། བསལ་བ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རེན་མ་ཡྱིན་
ཏེ། ཐེ་ཚོམ་གྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་གཏན་ཚིགས་གྱིས་པའྱི་ཁྱབ་པ་བརོ ད་པ་ནྱི། གཏན་ཚིགས་ཐེ་ཚོམ་
ལ་བརོད་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རེན་ལ་ནྱི་ཐེ་ཚོམ་གྱི་ཡུལ་གྱིས་ཁྱབ་བོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ནོ། །དེས་ན་བསལ་
བ་ནྱི་ཐེ་ཚོམ་ཆད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ེ་བར་གཏོད་པ་དོན་གྱིས་ལྟའོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་། གང་དུ་ལྔ་བས་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱི། །མྱི་མཐུན་
ཕྱོགས་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ། །སྟོན་པ་དེར་ནྱི་དཔེ་ཡྱིན་ཏེ། །གཏན་ཚིགས་ེར་གཏོད་བདག་ྱིད་ལས། །ཞེས་བཤད་དོ། །འདྱི་ྱིད་
རྣམ་པར་འགེལ་པ་ན། དང་པོ་ར་བའྱི་གཏན་ཚིགས་སྒྲུབ་པ་དང་། དེའྱི་ཁྱབ་པ་བསྟན་པ་དང་། འཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་
བསལ་བ་ནྱི། ཟ་བོའ་ིཚད་མའྱི་རེན་མ་ཡྱིན་ཏེ་ཞེས་འབྲེལ་ཏེ། དེའྱི་གཏན་ཚིགས་བཟོག་པ་ལ་ཚད་མ་ཞུགས་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བའོ། །གཏན་ཚིགས་གྱིས་པ་འདྱི་ྱིད་མ་གྲུབ་པ་སྤོང་བ་ནྱི། བསལ་བ་ནྱི་ཚད་མ་དག་གྱིས་བཟོག་པ་
ཡྱིན་པས་ཞེས་ཡང་སར་བ་སྟེ། དེས་ན་བཟོག་པ་ལ་ཚད་མར་ཞུགས་པར་ཁས་བང་ངོ་། །འོ་ན་བཟོག་པ་ལ་ཚད་མར་
ཞུགས་ཀང་ཟ་བོའ་ིཚད་མའྱི་རེན་ཡྱིན་པ་ཅྱི་འགལ་སྙམ་ན། གཏན་ཚིགས་གྱིས་པ་འདྱི་ྱིད་ཀྱི་མ་ངེས་པ་སྤོང་བ་ནྱི། 
འགལ་བ་དག་ནྱི་ཞེས་བྱ་བའོ། །འོ་ན་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རེན་མ་ཡྱིན་ཡང་ཕྱོགས་ཡྱིན་པ་ཅྱི་འགལ་སྙམ་ན། གཏན་ཚིགས་སྔ་
མའྱི་ཁྱབ་པ་སྟོན་པ་ནྱི། ཡུལ་རབ་ཏུ་བསྟན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ྱིད་དོའ་ིབར་རོ། །ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་ངེས་པའྱི་བསལ་
བ་ལ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་བྱེད་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ན། ཕྱོགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་ཡུལ་གྱིས་ཁྱབ་བོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི་
དེའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་བཟོག་པ་ལ་ཚད་མ་ཞུགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་འགལ་བ་
མྱི་འཁྲུལ་བས་མ་ངེས་སོ་སྙམ་དུ་དོགས་པ་ལ། བསལ་བ་ནྱི་ཚད་མ་དག་གྱི་བཟོག་པ་ཡྱིན་པས་ཞེས་བྱ་བ་སོས་ཏེ། 
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འགལ་བ་མྱི་འཁྲུལ་བ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཡུལ་ལ་ནྱི་བཟོག་པ་ལ་ཚད་མ་ཞུགས་པ་མེད་པས་མ་ངེས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་
འཆད་དོ། །དེ་ནྱི་མ་འབྲེལ་ཏེ། འགལ་བ་མྱི་འཁྲུལ་བ་ཚད་མར་འདོད་ན་ནྱི་མ་ངེས་པ་མྱི་སྤོང་ལ། མྱི་འདོད་ན་ཡང་མ་ངེས་པར་
དོགས་པ་ྱིད་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་མངོན་སུམ་དོན་དང་ཞེས་བྱ་བས་མ་བསལ་བའྱི་མཚན་ྱིད་མདོར་བསྟན་པ་
དང་། གཏན་ཚིགས་ཐེ་ཚོམ་ལ་བརོད་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བས་བསལ་བ་ཕྱོགས་སུ་མྱི་རུང་བའྱི་འཐད་པ་ཡང་བརོད་ནས། 
བསལ་བའྱི་དབྱེ་བ་སྟོན་པ་ནྱི། རེས་སུ་དཔག་པའྱི་དབྱེ་བ་ཡྱིས། །གནོད་པ་དེ་ནྱི་རྣམ་བཞྱིར་བཤད། །ཅེས་བྱ་
བའོ། །འདྱིར་གནོད་པ་བྱེད་པ་ནྱི་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ལ། སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡང་ཚད་མ་ལ་རག་ལས་
སོ། །ཚད་མ་ཡང་གྱིས་སུ་ངེས་སོ། །དེས་ན་རང་གྱི་ཚིག་དང་གགས་པ་ཚད་མ་གྱིས་སུ་མ་འདུས་སམ་འདུས། དང་པོ་
ལྟར་ན་ཚད་མ་བཞྱིར་ཐལ་ལོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན་ཡང་གནོད་པ་ཡང་གྱིས་སུ་ཟད་པས་ཅྱི་ལྟར་བཞྱིར་འགྱུར་ཞེས་དོགས་པ་
ལ། རེས་སུ་དཔག་པའྱི་དབྱེ་བར་བརོད་པས་མྱི་འགལ་བར་བྱས་སོ། །གནོད་པ་གསུམ་རེས་སུ་དཔག་པར་བསྡུ་བ་ཡང་འདྱི་
ལྟར་ཡྱིན་ཏེ། རེས་སུ་དཔག་པ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། དོན་སྒྲུབ་པ་དང་། ཐ་སྙད་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ཡང་གྱིས་ཏེ། དོན་དམ་པ་དང་
ཁས་བངས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་དངོས་པོའ་ིསྟོབས་ཞུགས་ཡྱིན་ལ། གྱིས་པ་ནྱི ་ཡྱིད་ཆེས་པའོ། །ཐ་མ་ནྱི་གགས་པ་ཡྱིན་པས་
རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་རང་གྱི་ཚིག་ཁས་བངས་པའྱི་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡྱིན་ན། ཁས་བངས་པའྱི་མངོན་སུམ་དུ་
ཡང་ཅྱི་སྟེ་མྱི་འགྱུར་ཞེ་ན། འགྱུར་བ་ནྱི་སྱིད་དེ། དཔེར་ན་སྔོན་པོ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ནྱི་སྔོན་པོ་མེད་པར་རྣམ་པར་མ་
བཅད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟ་མོད་ཀྱི་རང་གྱི་ཚིག་དང་འགལ་བ་ལ་ཁས་བངས་པའྱི་རེས་སུ་དཔག་པས་གནོད་
པ་ནྱི་ངེས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་རེས་སུ་དཔག་པ་དང་འགལ་བར་ཐ་སྙད་བྱས་ཏེ། དཔེར་ན་
རེས་སུ་དཔག་པལ་བཟུང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པ་ྱིད་ངེས་པས་དེར་ཐ་སྙད་བྱས་པ་བཞྱིན་ནོ། །རང་གྱི ་ཚིག་དང་འགལ་བ་ལ་ཁས་
བངས་པའྱི་མངོན་སུམ་གྱི་གནོད་པ་ནྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་པས། དེས་ཐ་སྙད་མ་བྱས་ཏེ། དཔེར་ན་མངོན་སུམ་
ལ་བཟུང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པ་སྱིད་ཀང་། དེས་ཐ་སྙད་མ་བྱས་པ་བཞྱིན་ནོ། །དེས་ན་རང་གྱི་ཚིག་རེས་སུ་དཔག་པར་བསྡུས་
སོ། །དེས་ན་རང་གྱི་ཚིག་དང་གགས་པ་རེས་སུ་དཔག་པར་འདུས་པས་ཚད་མ་བཞྱིར་མྱི་ཐལ་ལོ། །གནོད་བྱེད་བཞྱི་མེད་པ་
ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། རེས་སུ་དཔག་པར་འདུས་ཀང་ཐ་དད་དུ་བཞག་པའྱི་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། རང་གྱི་ཚིག་ནྱི་ཁས་བངས་པའྱི་
རེས་སུ་དཔག་པ་ཡྱིན་པས། དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ྱིད་ལས་ཐ་དད་པ་དང་། གགས་པ་ནྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པས། 
དོན་གྱི་ཡུལ་ཅན་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ལས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་རང་གྱི་ཚིག་རེས་སུ་དཔག་པར་ཁས་
བངས་ཀང་དོན་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་ཏེ། ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་ནྱི་རང་གྱི་ཚིག་རེས་སུ་དཔག་པར་
ཁས་བངས་པས་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་འདོད་པ་ཙམ་གྱིས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་
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སྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་ན་ཡང་གནོད་བྱེད་དུ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། རང་གྱི་ཚིག་དང་འགལ་བ་ནྱི་དོན་དམ་པར་དངོས་པོའ་ིསྟོབས་
ཞུགས་ཀྱི་ཚད་མས་གནོད་པ་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་རེས་སུ་དཔག་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་རེས་སུ་
དཔག་པ་གཞལ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་དང་། དེ་འགོག་བྱེད་གྱི་ག་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་དམ་བཅས་པ་ན། འགལ་བ་ཁས་བངས་པ་ཡྱིན་ལ། 
དེ་ཡང་འགལ་བར་འཛིན་པའྱི་ཚད་མ་དངོས་པོའ་ིསྟོབས་ཞུགས་ཀྱིས་གནོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱིས་ཇྱི་ལྟར་འགལ་བའྱི་དོན་
བསྡུས་པས་ཁས་བངས་ཞེ་ན། རེས་སུ་དཔག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་དུ་ནྱི་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་གཞལ་བྱ་འགོག་པ ་དེ་ྱིད་ཀང་
འདུས་པར་རང་ྱིད་ཀྱིས་ཁས་བངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་ཡང་གཞལ་བྱ་ལ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་ཞུགས་པ་
གཞལ་བྱ་ཡོད་པ་ལ་མེད་པར་འཛིན་པའམ། མེད་པ་ལ་ཡོད་པར་འཛིན་པའོ། །གཞལ་བྱ་ལ་ལོག་པར་འཛིན་པ་དེ་ྱིད་ནྱི་
གཞལ་བྱ་མེད་པ་ཞེས་བྱའྱི། གཞལ་བྱ་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པ་ཙམ་ལ་ནྱི་མྱི་བྱ ་སྟེ། དགག་པ་ངེས་པའྱི་རེས་དཔག་མཐའ་དག་
དེ་ལྟར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཚད་མའྱི་དོན་ཡང་གཞལ་བྱ་ལ་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་ྱིད་ཡྱིན་ལ། དེའང་གཞལ་བྱ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་
བརོད་པར་བྱ་བ་ཙམ་གྱི། དོན་དམ་པར་གཞལ་བྱ་དངོས་པོར་ཡོད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་གཞལ་བྱ་སྒྲུབ་པའྱི་རེས་དཔག་
གཞལ་བྱ་དང་ལྡན་ན། དེ་འགོག་པ་གཞལ་བྱ་དང་མྱི་ལྡན་ལ། འགོག་པ་ལྡན་ན་སྒྲུབ་པ་མྱི་ལྡན་པས། གྱི་ག་ཚད་མར་དམ་
བཅས་ན་ཡང་རང་གྱི་ཚིག་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་ལ། དེ་བཞྱིན་དུ་སྒྲུབ་པ་གཞལ་བྱ་མེད་པ་ཡྱིན་ན། དགག་པ་གཞལ་བྱ་མེད་ན་
ཡང་སྒྲུབ་པ་གཞལ་བྱ་ཅན་དུ་འགྱུར་བས། གྱི་ག་ཚད་མ་ཡྱིན་པར་དམ་བཅའ་ན་རང་གྱི་ཚིག་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ ་གྱི་
ག་ཡང་ཕན་ཚུན་འགལ་བ་ཁས་བངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ངའྱི་མ་མོ་གཤམ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་དུས་གཅྱིག་ཏུ་ཕན་
ཚུན་འགལ་བ་ཁས་བངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ཡྱིན་དང་སྔོན་པོ་ནྱི་སྔོན་པོ་མེད་པར་བཀག་པ་མ་སྤངས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། 
སྐད་ཅྱིག་མ་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་གམ་མེད་པར་བཀག་པ་མ་སྤངས་སོ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་རང་གྱི་ཚིག་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་ལ། 
བུམ་པ་ནྱི་སྔོན་པོ་དང་སྔོན་པོ་མེད་པའྱི་གྱི་གའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་རང་གྱི་ཚིག་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་
ནོ། །གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ནྱི་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གྱི་ག་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་རང་གྱི་ཚིག་
དང་འགལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེར་ནྱི་ཚད་མའྱི་འཇུག་པས་མེད་པ་ྱིད་དུ་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་མེད་པ་བཀག་པ་མ་ཡྱིན་པས་སོ། །གྱི་
ག་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བས་ནྱི་མེད་པ་རང་གྱི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་འགོག་པ་ཡྱིན་གྱི། གཟུགས་རང་གྱི་ངོ་བོར་མ་གྲུབ་པ་ཙམ་ནྱི་མྱི་
འགོག་སྟེ། དེ་འགོག་པ་ནྱི་གཟུགས་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མེད་པའྱི་མྱིང་གྱི་དོན་རང་གྱི་ངོ་བོར་གྲུ བ་པ་དེ་ནྱི་ཡོད་པའྱི་རང་
བཞྱིན་ཅན་ཡོད་པ་ྱིད་ཡྱིན་པས། དེ་བཀག་པ་ཡང་ཡོད་པ་བཀག་པ་ཡྱིན་གྱི། མེད་པ་བཀག་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་གྱི་
ག་ཚད་མར་དམ་འཆའ་བ་རང་གྱི་ཚིག་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་ན། འོ་ན་རེས་སུ་དཔག་པ་ཐམས་ཅད་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་
ཡང་རང་གྱི་ཚིག་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན། མྱི་འགྱུར་ཏེ། དེའྱི་ཚེ་རང་གྱི་ཚིག་དོན་དང་མེད་ན་མྱི་འབྱུང་བར་ཁས་
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བངས་པས་སྒྲ་ལས་སེས་པ་རེས་དཔག་ཏུ་དོན་གྱིས་ཁས་བངས་ཀང་། དེའྱི་གཞལ་བྱ་དང་རེས་དཔག་གཞན་གྱི་གཞལ་བྱ་
དང་གཅྱིག་པས། རེས་སུ་དཔག་པ་གཞན་དང་མྱི་མཐུན་པར་མྱི་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞལ་བྱ་གཅྱིག་ལ་འགལ་བར་འཛིན་པ་
གྱིས་ཚད་མར་དམ་བཅས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ས་བ་ཐམས་ཅད་དུ་བརྫུན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་དོན་གཅྱིག་
ལ་སྒྲུབ་པ་དང་དེ་འགོག་པའྱི་ཚིག་དམ་འཆའ་བ་དེ་གྱི་ག་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་དམ་བཅས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་ཕན་ཚུན་འགལ་བ་
བསྡུས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཕྱོགས་འདྱིས་རང་གྱི་ཚིག་དང་འགལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་ཚུན་འགལ་བ་སྡུད་པར་རོ གས་པར་
བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུའྱི་འགལ་བ་དེ་འགོག་པ་ཡང་དངོས་པོའ་ིསྟོབས་ཞུགས་ཀྱི་ཚད་མ་འགལ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བྱེད་པ་
ྱིད་ཡྱིན་པས་དོན་དམ་པར་ཚད་མ་ྱིད་ཀྱིས་གནོད་པ་ཁོ་ནའོ། །དེ་ནྱི་རེས་སུ་དཔག་པ་མཚན་ྱིད་པ་གཞན་དང་། དེའྱི་
གཞལ་བྱ་འགོག་པའྱི་ཤེས་པ་ཁས་བངས་པའྱི་རེས་སུ་དཔག་པ་གྱི་ག་རེས ་སུ་དཔག་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བསྡུས་ནས་ཚད་མ་
ྱིད་བཀག་ན། གཅྱིག་བཀག་པ་གྱིས་པ་བསྒྲུབས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པས་གཞན་ཚད་མ་ྱིད་བཀག་པས་དེ་བསྒྲུབས་ལ། 
དེ་ྱིད་བཀག་པས་ཡང་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར་རམ། དེ་བཀག་པས་གཞན་བསྒྲུབས་ལ། གཞན་ྱིད་བཀག་པས་ཡང་བཀག་པའྱི་
ཕྱྱིར་འགལ་བ་བསྡུས་པ་དམ་བཅས་པར་བརོད་པའོ། །ཡང་ན་རེ ས་སུ་དཔག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནང་དུ་འདྱི་ྱིད་འདུས་པས་
ཀུན་གྱི་གཞལ་བྱ་བཀག་པ་ན། འདྱིའྱི་གཞལ་བྱ་བཀག་པ་ཡང་འདུས་ལ། དེ་འདྱིའྱི་གཞལ་བྱ་བརོད་པས་ནྱི་འདྱིའྱི་གཞལ་བྱ་
མེད་པ་ྱིད་འདྱིའྱི་གཞལ་བྱར་བསྟན་པས་ཕན་ཚུན་འགལ་བ་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱིའྱི་གཞལ་བྱ་བཀག་པ་ྱིད་མ་བཀག་པ་
ཡྱིན་པ་ནྱི་དངོས་འགལ་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཕན་ཚུན་འགལ་བ་དམ་འཆའ་བ་རང་གྱི་ཚིག་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་ན། འོ་ན་
དམ་བཅའ་བའྱི་དོན་འགལ་བ་དེ་ལ་དངོས་པོའ་ིཚད་མས་གནོད་མ་གནོད་པ་ྱིད་ཀྱིས། བསལ་བར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁས་
བངས་པའྱི་རེས་སུ་དཔག་པར་བསྡུས་པ་དོན་མེད་དེ། མ་བསྡུས་ཀང་དངོས་པོའ་ིཚད་མ་ྱིད་གནོད་བྱེད་དུ་གནས་པའྱི ་ཕྱྱིར་
རོ། །འོན་ཏེ་འགལ་བའྱི་དོན་དངོས་པོའ་ིཚད་མས་མ་གནོད་ན། མེད་པར་མ་ངེས་པས་དམ་བཅའ་བའྱི་སོན་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཁས་
བངས་པའྱི་རེས་སུ་དཔག་པར་འདུས་ཀང་དེས་གནོད་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་མྱི་དགོས་པ་དང་མྱི་ནུས་པས། 
འདྱི་ལ་ཁས་བངས་པའྱི་རེས་དཔག་གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་བསྒྲུབས་པ་ནྱི་དོན ་མེད་དོ་ཞེ་ན། འདྱི་ནྱི་སོབ་དཔོན་གྱིས་གཞན་གྱི་
ལུགས་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཁས་བངས་པའྱི་རེས་དཔག་གྱི་མཚན་ྱིད་དུ་བསྡུས་པར་ཟད་དེ། རྱིགས་པས་དཔད་ན་ནྱི་འདྱི་དེར་བསྡུས་
པ་དོན་མེད་པ་བདེ་བར་བདག་ཅག་ཀང་རོག་གོ །གལ་ཏེ་རང་གྱི་ཚིག་དང་འགལ་བ་ཁས་བངས་པའྱི་ཚད་མས་གསལ་བ་ནྱི་
མ་ཡྱིན་གྱི། དོན་དམ་པའྱི་ཚད་མ་ྱིད་ཀྱིས་བསལ་ན། མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་གྱིས་བསལ་བ་ལས་ཐ་དད་དུ་བཞག་པའྱི་
རྒྱུ་ཅྱི་ཡྱིན་ཞེ་ན། བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཅན་དེ་ྱིད་ལ། །ཚད་མ་ཞུགས་ལ་ལྟོས་མེད་པར། །སྒྲ་དོན་ངེས་པ་ཙམ་ྱིད་ནྱི། །བཀག་
པ་གྲུབ་ཕྱྱིར་གཞན་དུ་བཤད། །གཞྱི་གཞན་ལ་ནྱི་སྔོན་ཞུགས་པའྱི། །གཞན་རྱིག་མངོན་སུམ་རེས་དཔག་གམ ། །སྒྲ་དོན་ངེས་
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རོགས་རྣམ་པ་ཅན། །རང་རྱིག་ྱིད་ཀྱིས་འདྱི་འགོག་གོ །མངོན་སུམ་གྱིས་གནོད་པ་ནྱི་གཞྱི་གང་ལ་དམ་བཅས་པའྱི་ཆོས་ཅན་
དེ་ལ། དམ་བཅས་པ་འགོག་པའྱི་མངོན་སུམ་ཞུགས་པས་བསལ་བ་ཡྱིན་ལ། རེས་སུ་དཔག་པས་བསལ་བ་ཡང་གཞྱི་གང་ལ་
དམ་བཅས་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཅན་དེ་ལ། དམ་བཅས་པའྱི་དོན་འགོག་པ འྱི་རེས་སུ་དཔག་པ་ཞུགས་པས་བསལ་བ་ཡྱིན་
ནོ། །རང་གྱིས་ཚིག་བསལ་བ་ནྱི་གཞྱི་གང་ལ་གནོད་བྱའྱི་དམ་བཅའ་བ་ཞུགས་པའྱི་གཞྱི་དེ་ལ་ཚད་མ་ཞུགས་པ་ལ་མ་ལྟོས་
པར། དམ་བཅའ་བརོད་པའྱི་སྒྲའྱི་དོན་རོགས་པ་ཙམ་ན། དམ་བཅའ་བའྱི་དོན་འགོག་པའྱི་ཚད་མ་ཞུགས་པས་གནོད་པ་གྲུབ་པ་
དེ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཆོས་ཅན་གང་ལ་གནོད་བྱའྱི་དོན་གྱི་དམ་བཅའ་བ་ཞུགས་པ་དེ་ལ་དེ་འགོག་པའྱི་ཚད་མ་མ་ཞུགས་ན། 
གཞྱི་གཞན་ལ་ཞུགས་པའྱི་ཚད་མས་གཞྱི་དེས་བསྒྲུབ་བྱའྱི་དོན་ཅྱི་ལྟར་འགོག་སྟེ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ནྱི་མངོན་
སུམ་དུ་གྱུར་པའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་གནོད་པས་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་ཡང་གནོད་པར་ཐལ་ལོ། །གཞྱི་ག ཏན་མེད་པར་
ཡང་ཚད་མ་འཇུག་པ་མྱི་སྱིད་པས་འདྱིར་དམ་བཅས་ཚད་མས་མ་གནོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གནོད་པར་བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི་
གྱིས་ཏེ། གཞྱི་ངེས་པ་ལ་འགལ་བ་དང་། ཐམས་ཅད་དུ་འགལ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་སྔོན་པོ་ལྟ་བུ་སྟེ། སེར་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་
རང་བཞྱིན་ཅན་ྱིད་ལ་འགལ་གྱི་གཞན་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་མྱི་རག་པ་དང་མྱི་རག་པ་མེད་པ་ྱིད་གྱི་ག་
ཡྱིན་པའམ། གྱི་ག་མ་ཡྱིན་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། མཚན་ྱིད་སྱིད་པ་འགལ་བའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནྱི་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་ཞུགས་པའྱི་ཚད་
མས་གཞྱི་དེར་བཀག་ཀང་གཞན་དུ་བསལ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་གཞྱི་ངེས་པ་གཅྱིག་ལ་ཞུགས་པའྱི་ཚད་མས་དེ་འདྲ་
བའྱི་མཚན་ྱིད་སྱིད་པ་བཀག་ན་ཚད་མ་དེས་ཡུལ་དུ་མ་བྱས་པའྱི་ཆོས་ཅན་གཞན་ལ་དེ་ཡོད་པ་ལ་ཡང་གནོད་པས། གནོད་
བྱའྱི་ཆོས་ཅན་དེ་ལ་ཚད་མ་འཇུག་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་སོ། །དེས་ན་གཞྱི་གཞན་ལ་ཞུགས་པའྱི་མངོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་
ཕྱྱི་རོལ་གྱི་ཡུལ་ཅན་གྱིས་དེར་འཇུག་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་སྒྲའྱི་དོན་པ་ཙམ་ན་འགལ་བར་རོགས་སོ། །ཡང་ན་དེའྱི་ ཚེ་ྱིད་སེས་
པ་སྒྲའྱི་དོན་རོགས་པའྱི་བོས་མྱི་རག་པ་ྱིད་ཀྱིས་རྣམ་པ་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་ནྱི་རག་པའྱི་རྣམ་པས་དབེན་པ་མ་ཡྱིན་པར་མྱི་ནུས་
པ་དང་། རག་པའྱི་རྣམ་པ་ཡང་མྱི་རག་པའྱི་རྣམ་པ་ྱིད་རྣམ་པར་གཅད་ནས་ཡུལ་དུ་བྱ་བར་རང་རྱིག་པའྱི་མངོན་སུམ་ལས་
ངེས་པར་འགལ་བ་རོགས་སོ། །དེས་ན་དམ་བཅའ་བའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་ཚད་མ་གྱིས་མ་ཞུགས་པར་ཚད་མ་གཞན་གྱི་གནོད་
པར་བྱ་བ་ནྱི་རང་གྱི་ཚིག་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་པས་མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་གྱིས་བསལ་བ་གྱིས་ལས་ཐ་དད་དོ། །གལ་ཏེ་
ཁས་བངས་པའྱི་ཚད་མ་གནོད་བྱེད་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ནྱི་གཞན་གྱི་ལུགས་རེས་སུ་བརོད་པ་ཙམ་ཡྱིན་ལ། འོན་ཀང་གནོད་བྱེད་
ནྱི་འགལ་བར་འཛིན་པའྱི་ཚད་མ་དངོས་པོའ་ིསྟོབས་ཀྱིས་ཞུགས་པ་ྱིད་ཡྱིན་ན། འོ་ན་རང་གྱི་ཚིག་ནྱི་གེགས་བྱེད་པ་ཙམ་
ཡྱིན་གྱི། གནོད་བྱེད་མ་ཡྱིན་པར་སོབ་དཔོན་གྱིས་བཤད་པ་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། ེས་པ་དེ་ཡང་མེད་དེ། ཕན་ཚུན་འགལ་བའྱི་ཆོས་
གྱིས་ཚོགས་པ་དངོས་པོ་བའྱི་ཚད་མས་གནོད་ཀང་། གང་རུང་གཅྱིག་ཡོད་པར་ངེས་པ་ལ་གྱིས་པ་དམ ་བཅའ་བའྱི་དོན་དུ་
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བརོད་པས་གེགས་བྱེད་པ་ཡྱིན་པས་དེ་ལྟར་བཤད་དོ། །དེ་ཡང་ཆོས་གཅྱིག་ལ་ཚད་མས་ངེས་པའྱི་གེགས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་
ལ་ཚད་མ་ཞུགས་པ་བཟོག་པའྱི་ཆོས་དམ་བཅས་པས། དེ་ངེས་པ་བཟོག་པར་ནུས་པ་དང་། མ་ཞུགས་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་
ངེས་པ་མེད་པས་གེགས་བྱ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོན་ཀང་ཚིག་ཚད་མར་ཁས་བངས་ནས་ངེས་པ་སེ་བའྱི་གེགས་ཡྱིན་ཏེ། 
ཚིག་དེ་འདོད་པའྱི་ཆོས་ལ་ཚད་མར་ཁས་བངས་ན་བཟོག་པའྱི་ཆོས་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་ཐལ་བས་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བཟོག་
པ་ལ་ཡང་ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་རྒྱུར་མ་བྱས་པ་ན་དེ་ྱིད་ཚད་མར་ཁས་བངས་པ་ྱིད་དོར་བར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་བཟོག་
པའྱི་ཆོས་དམ་བཅའ་བར་བཟུང་བ་ནྱི་ངག་དེར་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པའྱི་གེགས་ཡྱིན་པས། དེ་ཚད་མར་ཁས་བངས་པ་སྔོན་
དུ་འགོ་བ་ཅན་གྱི་ངེས་པ་འཇུག་པའྱི་ཡང་གེགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཙམ་གྱིས་གེགས་སུ་བརོད་པར་ཟད་དོ། །དེ་ཁོ་
ན་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཆོས་ལ་ཚད་མས་ངེས་པའྱི་གེགས་མ་ཡྱིན་པས་ཚད་མ་སྱིད་པ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ ན་ཡང་གྱི་ག་
ཚོགས་པའྱི་དོན་ཁས་བངས་པ་ལ་གནོད་པའྱི་ཕྱྱིར། དངོས་པོ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་མ་བསྒྲུབས་ཀང་། སེས་བུ་ས་བ་ལ་མྱི་མཁས་
པས་ས་བ་པོའ་ིསོན་དུ་རྣམ་པར་བཞག་ལ། ཆོས་ཅན་དེ་ལ་ཚད་མ་ཞུགས་ན་ནྱི་བཟོག་པའྱི་ཆོས་མེད་པ་གྲུབ་པས་དངོས་པོ་
གཞན་དུ་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་འདྱིར་ཡང་ཆ་དེ་ཙམ་གྱིས་མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་གྱིས་བསལ་བ་ནྱི། དངོས་པོའ་ིསོན་
བསྒྲུབས་པ་ལས་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བརོད་དོ། །བཟོག་པའྱི་ཆོས་དམ་བཅས་པས་འདོད་པའྱི་ཆོས་ལ་ལུང་ཚད་མར་ཁས་བངས་
པའྱི་གེགས་ཡྱིན་ལ། དེས་ན་དེ་སྔོན་དུ་འགོ་བའྱི་ངེས་པའྱི་གེགས་ཡྱིན་པའྱི་དོན་འདྱི་ྱིད་ནྱི། འོག་ནས་ ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པར་
གེགས་བྱེད་པར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་སྟོབས་མཚུངས་པས་སོ་ཞེས་གཅྱིག་ལ་ཚད་མར་ཁས་ལེན་
ན་གྱིས་པ་ལ་ཡང་ཁས་བངས་པར་འགལ་བར་ཐལ་ལ། དེས་ན་གྱི་ག་ལ་ཚད་མ་ྱིད་མས་པས་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པའྱི་
གེགས་སུ་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ཁོ་ནར་དངོས་པོ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་མ་བསྒྲུབས་ཀང་གྱིས་ཚོགས་པ་ལ་གནོད་པའྱི ་ཚད་མ་
གཞན་ཞུགས་པས་སེས་བུའྱི་སོན་གྲུབ་པ་ྱིད་ཀང་། འོག་ནས་དམ་བཅའ་བའྱི་ཚིག་གྱིས་ནྱི་ཞེས་བྱ་བ་ནས་གཅྱིག་ལ་
འགལ་བ་ེ་བར་སྡུད་ན་ཡང་སྱིད་པ་མ་ཡྱིན་ནོའ་ིབར་གྱིས་ནྱི། འགལ་བ་བསྡུས་པའྱི་དོན་ལ་ཚད་མ་གཞན་གྱིས་གནོད་
པ་བརོད་པ་དང་། གཞན་གྱི་དོན་གྱི་རེས་སུ་དཔག་པར་ནྱི་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀླན་ཀར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོའེྱི་བར་གྱིས་
དངོས་པོའ་ིསོན་མ་བསྒྲུབས་པ་དང་། སེས་བུའྱི་སོན་གྲུབ་པ་བརོད་པས་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་གནོད་པའྱི་དབྱེ་བ་རྣམ་པ་
གསུམ་གྱིས་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏེ། རེས་སུ་དཔག་པ་ྱིད་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་དབྱེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་གྱི་ལུགས་ཀྱིས་བརོད་པ་
ནྱི། དངོས་པོའྱི་སྟོབས་ཞུགས་ལས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་སོ། །དེ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སྤང་བའྱི་སོ་ནས་
གནོད་བྱེད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་བདག་རང་གྱི་ལུགས་ཀྱིས་བརོད་པ་ནྱི་གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ནས་དངོས་འགལ་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོའ་ིབར་གྱིས་
སོ། །གསུམ་པ་ནྱི་རང་གྱི་ལུགས་ཀྱིས་གནོད་བྱེད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་བསྟན་པ་ལ་རོད་པ་སྤང་བའོ། །འདྱི་ལ་ཡང་གསུམ་སྟེ། ཁས་
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བངས་ཀྱི་རེས་དཔག་ཏུ་བསྡུ་བ་དོན་མེད་པར་ཐལ་བའྱི་ལན་ནྱི་གལ་ཏེ་ཕན་ཚུན་ནས་བདག་ཅག་ཀང་རོག་གོའ་ིབར་གྱིས་
ཁས་བངས་པའྱི་རེས་དཔག་ཏུ་སྡུས་པ་རང་གྱི་འདོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་བསྟན་པ་དང་། གལ་ཏེ་རང་གྱི་ཚིག་དང་འགལ་བར་ཁས་
བངས་པའྱི་ཚད་མས་བསལ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ཁས་བངས་པའྱི་རེས་དཔག་ཏུ་མྱི་སྡུད་པ་ལ་ཐ་དད་དུ་གཞག་
པའྱི་རྒྱུ་མེད་པར་ཐལ་བ་སྤང་བ་དང་། གལ་ཏེ་ཁས་བངས་པའྱི་ཚད་མ་གནོད་བྱེད་མ་ཡྱིན་ཏེ་ནས་བཟུང་བ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་
ཁས་བངས་པའྱི་རེས་དཔག་ཏུ་མྱི་སྡུད་པ་ལ་གེགས་ཙམ་དུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་བ་སྤང་བའོ། །དེས་ནྱི་གནོད་བྱེད་ཀྱི་རབ་
ཏུ་དབྱེ་བའྱི་བཤད་པའྱི་བསྡུས་དོན་ནོ། །དེ་ལྟར་མ་བསལ་བའྱི་མཚན་ྱིད་མདོར་བསྟན་པ་དང་། བསལ་བ་ཕྱོགས་སུ་མྱི་རུང་
བའྱི་འཐད་པ་དང་། བསལ་བའྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་བསྟན་ནས། ད་ནྱི་བསལ་བ་སོ་སོའ་ིམཚན་ྱིད་འཆད་དོ། །དེ་ལས་དང་པོ་
ཁས་བངས་པ་དང་འགལ་བ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལུང་དང་རང་གྱི་ཚིག་ཐ་དད་པ་དང་། ཐ་མྱི་དད་པའྱི་ ལུགས་སོ། །དང་པོ་ཐུན་མོང་
གྱི་མཚན་ྱིད་འཆད་པ་ནྱི་བདག་གམ་གཞན་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ལྟ་བུའྱི་དོན་གྱིས་དངོས་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། དཔེར་ན་རེས་
སུ་དཔག་པ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་བ་ལ། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གཞལ་བྱ་དེ་ྱིད་བཀག་པ་དང་སྒྲུབ་པའྱི་དོན་གྱིས་པོའམ། 
ངའྱི་མ་མོ་གཤམ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་བུ་སེད་པའྱི་ནུས་པ་བཀག་པ་དང་མ་བཀག་པ་འགལ་བའྱི་དོན་གྱིས་པོ་ལྟ་བུ་སྟེ། ཚིག་
གཅྱིག་པོ་དེ་ནྱི་དོན་གྱི་གའྱི་འབྲས་བུ་ཁས་བངས་སོ། །དེས་ན་གཅྱིག་བསྒྲུབ་པ་ན་གྱིས་པ་སྒྲུབ་པའྱི་རེས་དཔག་སྟེ། 
རགས་སམ་ཚད་མ་ྱིད་ཀྱིས་གནོད་དོ། །གཅྱིག་ཏུ་བཤད་པ་མྱི་འགལ་བ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་ལ་སོགས་པས་སྟོན་ཏོ། །འདྱི་ལ་
གྱིས་ཏེ། མཚན་ྱིད་གཅྱིག་ཏུ་བཤད་པ་མྱི་འགལ་བ་དང་། དཔེར་བརོད་གཅྱིག་ཏུ་བརོད་པ་ནྱི་མྱི་འགལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་
གཅྱིག་ཏུ་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བརོད་པ་ནྱི་གཅྱིག་ཏུ་བརོད་དོའ་ིབར་ཡྱིན་ལ། དགོས་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་ནས་མཛད་དོའ་ི
བར་རོ། །གྱིས་པ་དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོའ་ིབར་རོ། །འདྱིར་རང་གྱི་ཚིག་དང་འགལ་བ་ལ་གསལ་
བའྱི་དཔེར་བརོད་པ་ཡྱིན་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། རང་གྱི་ཚིག་དང་འགལ་བ་ལ་ལྟོས་ཏེ། མཚན་ྱིད་ཀྱིས་ཁྱབ་པའྱི་དཔེར་
བརོད་པ་ཡྱིན་པའོ། །འདྱི་ལྟར་གཞལ་བྱའྱི་དོན་མེད་པར་དམ་འཆའ་བ་ན་གདོན་མྱི་ཟ་བར་དམ་འཆའ་བའྱི་ཚིག་དེ་ྱིད་ཀྱིས་
དོན་ཡོད་པར་ཁས་བང་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པས། གནོད་བྱེད ་རང་གྱི་ཚིག་ཚད་མར་ཁས་བངས་ཀྱི། བསྟན་ཆོས་གཞལ་བྱ་དང་
ལྡན་པར་ནྱི་ཁས་མ་བངས་པས། གནོད་བྱེད་བསྟན་ཆོས་ཚད་མར་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་བསྟན་བཅོས་དང་འགལ་བའྱི་མཚན་ྱིད་
ནྱི་དཔེར་བརོད་འདྱི་ལ་མེད་དོ། །ལུང་ལ་ནྱི་འདྱི་ཕྱོགས་ཙམ་ཞྱིག་བསྟན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ལུང་དང་འགལ་བའྱི་
མཚན་ྱིད་ཀང་འདྱིས་མཚོན་ནུས་པས་སོ། །ལུང་དང་འགལ་བའྱི་གསལ་བའྱི་དཔེ་བརོད་པ་ནྱི་འདྱི་ལ་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཆོས་
ནྱི་ཚེ་ཕྱྱི་མ་བདེ་བར་སེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པ་ན། ཆོས་ཞེས་བྱ་བའྱི་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ལུང་ཚད་
མར་ཁས་བང་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་ཆོས་ཅན་བདེ་བ་མྱི་སེད་པ་སྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་བདེ་བ་མྱི་
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སེད་པར་སྒྲུབ་པར་འདོད་པས་བསྟན་ཆོས་ཚད་མར་ཁས་བངས་ལ། དེ་བངས་པས་རང་གྱི་དམ་བཅའ་ལ་གནོད་པའྱི་ཕྱྱིར་
གནོད་བྱེད་གདོན་མྱི་ཟ་བར་ཚད་མར་ཁས་བངས་པའྱི་ལུང་གྱིས་གནོད་པའོ། །དེ་ལྟར་གཅྱིག་ཏུ་བརོད་པ་མྱི་འགལ་བར་
བསྟན་ནས། གསུམ་པ་ཕན་ཚུན་གྱི་ཁྱད་པར་རྣམ་པར་འཇོག་གོ །འདྱི་ལ་གསུམ་སྟེ། ཁས་བངས་པའྱི་གནོད་བྱེད་དུ་བསྟན་པ་
དང་། རང་གྱི་ཚིག་གེགས་བྱེད་ཙམ་ཡྱིན་པ་དང་། ཁས་བངས་པའྱི་ལུང་གནོད་བྱེད་དུ་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་སྟེ། ཆོས་
ནས་དགོས་སོའ ་ིབར་གྱིས་ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ལ་ཁས་བངས་པ་གནོད་བྱེད་དུ་བསྟན་པ་ནྱི་དང་པོའ།ོ །ད་ནྱི་ནས་ཞེ་ནའྱི་
བར་གྱིས་རོད་པ་དགོད་པ་དང་། མ་མཐོང་བ་ནས་ཕྱྱིར་རོའ་ིབར་གྱིས་གནོད་བྱེད་ཀྱི་ལུང་ཁས་མ་བངས་པས་མྱི་འགལ་བ་
དང་། ཁྲུས་ཀྱི་ནས་བཞྱིན་ནོའ་ིབར་གྱིས་ལུང་དེ་ཁས་བངས་ཀང་མྱི་འགལ་བ་དང་། དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ནས་བཟུང་བར་བྱ་
བ་ཡྱིན་ནེོའྱི་བར་གྱིས་ལུང་གྱི་དོན་དཔོད་པའྱི་ཐབས་བསྟན་པ་བཞྱི་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་པས། ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ལ་ལུང་ཚད་
མར་ཁས་བངས་པ་ལ་བརྒལ་བ་སྤང་བ་ནྱི་གྱིས་པའོ། །དེ་ལ་མྱི་རེན་པའྱི་ནས་བཀག་ཟྱིན་ཏོའ་ིབར་གྱིས། ཡུལ་གཞན་
ལ་གནོད་བྱེད་ཡྱིན་པ་དགག་པ་ནྱི་གསུམ་པའོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་ཁས་བངས་ནས་དཔོད་པ་དག་ལ་སོན་འདྱིར་འགྱུར་རོ་
ཞེས་བྱ་བའྱི་ཚིག་གཅྱིག་གྱིས། དོན་གྱི་འཇུག་བསྡུ་བའྱི་བཞྱི་པའོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་ནས་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོའ་ིབར་གྱིས་
ཐ་དད་དུ་བཤད་པའྱི་དགོས་པ་བསྟན་ལྔ་པ་སྟེ། དེས་ནྱི་ལུང་གནོད་བྱེད་དུ་བསྟན་པའོ། །རང་གྱི་ཚིག་ཅེས་བྱ་བ་ནས་ཡྱིན་
ནོའ་ིབར་གྱིས་ནྱི་རང་གྱི་ཚིག་གེགས་བྱེད་པ་ཙམ་དུ་བསྟན་ཏོ། །ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པ་ནས་གནོད་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོའྱི་
བར་གྱིས་ནྱི་ལུང་གནོད་བྱེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་འཐད་པའོ། །དེ་ལྟར་གཞན་གྱི་ལུགས་བརོད་པས་རང་གྱི་ཚིག་དང་བསྟན་བཅོས་ཐ་
དད་པའྱི་ལུགས་བསྟན་ནས། ད་ནྱི་དགེ་བཀག་ནས་ཐ་མྱི་དད་པའྱི་ལུགས་གཞུང་གཟུགས་པའྱི་དོན་དུ་དོན་དྲུག་བསྟན་ཏེ། 
བསྟན་བཅོས་དེ་ནས་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོའ་ིབར་གྱིས་ཐ་དད་པའྱི་མཚན་ྱིད་དགག་པ་དང་། འོ་ན་ནས་བཞྱིན་ནོའ་ི
བར་གྱིས་ཐ་དད་དུ་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། ཚད་མ་མ་ཡྱིན་ནས་ཕྱྱིར་རོའ་ིབར་གྱིས་གེགས་སུ་བཞག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
དང་། དེ་ཁས་བངས་པ་ནས་རྫོགས་པ་ཡྱིན་ནོའ་ིབར་གྱིས་ལུང་གནོད་བྱེད་ཡྱིན་པ་དགག་པ་དང་། གལ་ཏེ་ནས་ཀླན་
ཀར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོའྱི་བར་གྱིས་དམ་བཅས་པའྱི་ེས་པར་བཞག་པའྱི་རྒྱུ་བསྟན་ལ། གལ་ཏེ་ནས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་
པའྱི་བར་གྱིས་དྲུག་པ་ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་དགག་པའོ། །ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་དགག་པ་འདྱི་ལ ་ཅྱི་ཡོད་ཅེ་ན་ཞེས་བྱ་བའྱི་དྲྱི་བའྱི་
དོན་ནྱི། གལ་ཏེ་རང་གྱི་ཚིག་དང་བསྟན་བཅོས་གེགས་བྱེད་པར་ཁྱད་པར་མེད་ན་གེགས་བྱ་བའྱི་ཡུལ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་དམ་
མེད་ཅེས་བྱ་བའོ། །འདྱི་ལ་གཞན་གྱི་ལན་གྱི་ལུགས་སྟོན་པ་ནྱི་གཞུང་ལུགས་འགའ་ཞྱིག་ལ་ནས་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོའ ་ི
བར་རོ། །འདྱིའྱི་དོན་ནྱི་ཆོས་ཅན་གང་ལ་དཔོད་པ་ན་བསྟན་ཁས་བང་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཆོས་ཅན་དེ་ཁོ་ན་ལ་བསྟན་ཆོས་གེགས་
བྱེད་པ་ཡྱིན་གྱི། གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེས་ན་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན་ཁྱད་པར་ཅན་ྱི ད་ལ་གེགས་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །རང་གྱི་ཚིག་
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ནྱི་ཁྱད་པར་མེད་པར་གཞྱི་ཀུན་ལ་ཡྱིན་པས་ཡུལ་གྱི་སོ་ནས་ཁྱད་པར་ཡོད་དོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་གེགས་བྱེད་པར་འདྲ་ཡང་ཕན་
ཚུན་ཁྱད་པར་གཏན་མེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་དགག་པའྱི་ཕྱྱིར་བརོད་པ་ནྱི་འདྱི་ལ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །ལུང་
དང་འགལ་བ་འདྱི་ལ་ཡང་ལུང་མ་བཟུང་ན་དཔད་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཆོས་ཅན་དེ་ཁོ་ནར་ལ་གེགས་བྱེད་ཀྱི་གཞན་དུ་མ་ཡྱིན་
ནོ་ཞེས། གཞན་ལ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་བརེན་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་བརེན་པར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་ལ་ལྟོས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དེ། ཅྱི་ཡང་མེད་
དོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། གདོན་མྱི་ཟ་བར་རེན་དུ་མྱི་རུང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་ཅན་གཞན་ལ་ཡང་ལུང་དེ་ ཚད་མར་ཁས་བངས་
ནས། དེ་དང་འགལ་བར་དམ་འཆའ་ན་ཕན་ཚུན་འགལ་བའྱི་དོན་ཤུགས་ཀྱིས་བསྡུས་པས་རང་གྱི་ཚིག་དང་འགལ་བའྱི་ེས་
པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ྱིད་བརོད་པ་ནྱི་དེ་ྱིད་ཀྱིས་ནས་ཕྱྱིར་རོའ ་ིབར་རོ། །དེས་ན་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་དོན་དེ་ལ་
ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་བརོད་པའྱི་ལུང་བདེན་པར་ཁས་བངས་ནས། དེ་འགོག་པ་ནྱི་རང་གྱི་ཚིག་དང་འགལ་བ་ྱིད་ཡྱིན་པས་གེགས་
བྱེད་པས་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡྱིན་པར་བསྟན་ཏོ། །ཡང་ན་ཆོས་ལ་བདེ་བ་སེད་པ་འགོག་པའྱི་ཚེ་ཆོས་ཅན་གདོན་མྱི་ཟ་བར་
ཁས་བངས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་མོད། དེ་ལྟ་ན་ཡང་རང་གྱི་ཚིག་དུ་མ་འདུས་པའྱི་གཞན་ལ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་བརེན་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་
དེ། ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན་རང་གྱི་ཚིག་ཁོ་ནས་ཆོས་ཅན་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། གཞན་གྱི་ལུང་བདེན་པར་
གནས་པ་ཡང་རང་གྱིས་དེ་ལྟར་ཁས་བངས་པ་ཡྱིན་པས། རང་གྱི་ཚིག་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས་སོ། །དེ་ྱིད་སྟོན་པ་ནྱི་ དེ་ྱིད་ཀྱིས་
ནས་ཕྱྱིར་རོའ་ིབར་རོ། །དེས་ན་ལུང་ཁས་བང་པར་ཡང་རང་གྱི་ཚིག་ལས་གཞན་མ་ཡྱིན་པར་བསྟན ་ཏོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་རང་གྱི་
ཚིག་གྱི་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པ་ལ་སྔ་ཕྱྱི་འགལ་བ་དང་། དེ་ྱིད་ཀྱི་བརོད་བྱ་ཕན་ཚུན་འགལ་བའྱི་དབྱེ་བ་ཙམ་ཡོད་ཀྱི། རང་
གྱི་ཚིག་གྱི་མཚན་ྱིད་ཡོད་པ་དང་མེད་པའྱི་དབྱེ་བ་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་དོ། །ཡྱིད་ཆེས་བས་བསལ་བའོ། །གགས་
པས་བསལ་བ་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་གསུངས་པ་ནྱི། གགས་པ་ཡང་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱི་ལ་དོན་དཔད་པ་དང་། ཚིག་རྣམ་པར་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱིས་རོགས་པར་བྱ་སྟེ། གགས་པའྱི་ཚད་མའྱི་འབྲེལ་པ་དང་། འབྲེལ་པའྱི་ཡུལ་དང་། ཐ་དད་
པ་དང་། རབ་ཏུ་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་གགས་པའྱི་ཚད་མ་འདྱིའྱི་ཤེས་བྱ་དང་འབྲེལ་པ་ཀུན་བརགས་པ་ཡྱིན་ནམ། དངོས་པོ་
ཡྱིན། དང་པོ་ལྟར་ན་ནྱི་མྱི་སླུ་བ་དང་ལྡན་པ་ྱིད་ཀུན་བརགས་པ་ཡྱིན་ལ། གྱིས་པ་ལྟར་ན་ནྱི་དོན་དམ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་
འདྱིའྱི་ཚད་མ་ྱིད་ཀུན་བརགས་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་གནོད་བྱེད་དུ་མྱི་རུང་ལ། དོན་དམ་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་རེས་སུ་དཔག་པ་དངོས་པོའ་ི
སྟོབས་ཞུགས་དང་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། བརོད་པ་འདྱིའྱི་ཚད ་མ་ྱིད་ནྱི་དངོས་པོ་བ་ཡྱིན་གྱི་ཀུན་བརགས་པ་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ལྟར་འདྱིའྱི་ཤེས་བྱ་དང་འབྲེལ་པ་རྣམ་པར་བརགས་པ་ཡྱིན་ན་ེས་པ་གསུམ་སྟེ། གནོད་བྱེད་དུ་མྱི་རུང་བ་དང་། 
འགལ་བ་མྱི་འཁྲུལ་བ་སྱིད་པར་ཐལ་བ་དང་། གནོད་བྱར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་གནོད་བྱེད་ནྱི་འགལ་བའྱི་དོན་ེ་བར་འཇོག་
པས་ཡྱིན་གྱི་སྒྲ་དང་ཤེས་པའྱི་ངོ་བོ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལ་གགས་པའྱི་ཚད་མས་དངོས་སུ་
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དོན་ེ་བར་འཇོག་ན་དོན་དང་འབྲེལ་པ་དངོས་པོ་བར་ཐལ་བས། དོན་ེ་བར་མྱི་འཇོག་པ་ཇྱི་ལྟར་གནོད་བྱེད་དུ་འགྱུར་ཏེ། 
བསྟན་བཅོས་ཀང་གནོད་བྱེད་དུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཁས་བངས་པའྱི་དོན་ད ང་འབྲེལ་པ་ནྱི་དེ་ལ་ཡང་མེད་པ་མ་ཡྱིན་
ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་སོབ་དཔོན་གྱིས་རྣམ་ངེས་འདྱི་ྱིད་དུ་ཟ་བོའ་ིཚད་མ་མེད་པས་ངེས་པར་བསྟན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། 
རྣམ་འགེལ་ལས་ཀང་། རེས་སུ་དཔག་པས་གྲུབ་པ་ལ། །འགལ་བ་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཅན། །མེད་པར་སྟོན་ཡྱིན་དེ་ལྟ་
བུའྱི། །གགས་པ་རེས་དཔག་ཡྱིན་ཕྱྱིར་རོ། །ཞེས་འགལ་བ་མྱི་འཁྲུལ་བ་མེད་པར་བཤད་དོ། །གལ་ཏེ་འདྱི་ཁས་བངས་པས་
གཞལ་བྱ་དང་འབྲེལ་པ་ཡྱིན་གྱི་དེ་ཁོ་ནར་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་འགལ་བ་མྱི་འཁྲུལ་པར་ཡང་འགྱུར་ཏེ། འགལ་བས་ཁྱབ་པ་དངོས་པོ་
ལ་མྱི་སྱིད་ཀང་། ཁས་ལེན་པ་ནྱི་མྱི་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་བསྟན་བཅོས་ལ་ཡང་འགལ་བ་མྱི་ འཁྲུལ་པ་མེད་
པར་ཐལ་ཏེ། དོན་དང་འབྲེལ་པ་ཁས་བངས་པས་དེ་ལྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི་གནོད་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་གཞན་འཇུག་པར་
ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། བརགས་པ་ནྱི་དངོས་པོས་གནོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་རག་པར་སྒྲོ་བཏགས་པ་ཡང་མྱི་རག་པས་
མྱི་གནོད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་བསྟན་བཅོས་ལ་དངོས་པོའ་ིསྟོབས་ཞུགས་ཀྱི་ཚད་མས་གནོད་པ་ལྟར་གགས་པ་
ལ་ཡང་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་སོབ་དཔོན་གྱིས་བཀག་སྟེ། དེ་སྐད་བརོད་པ་ནྱི་འདྱི་དགག་པར་ནུས་པ་ྱིད་དུ་བསྟན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་
ཞེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ནྱི་འབྲེལ་པ་བསམ་པའོ། །འབྲེལ་པའྱི་ཡུལ་བསམ་པ་ནྱི་ཅྱི་གགས་པ་འདྱིའྱི་གཞལ་བྱ་དང་འབྲེལ ་
པ་དེ་ཁོ་ན་ཡྱིན་མོད། འདྱི་བརགས་པའྱི་གཞལ་བྱ་དང་འབྲེལ་ལམ། འོན་ཏེ་དེ་ཁོ་ནའྱི་གཞལ་བྱ་དང་འབྲེལ། དེ་ལ་བརགས་
པས་དེ་ཁོ་ན་མ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཡུལ་ཅན་དེ་ཁོ་ན་མ་ཡྱིན་པར་ནྱི་མྱི་འགྱུར་ཏེ། བཟུང་བ་ཀུན་བརགས་པ་ཡྱིན་ཡང་། དེར་
འཛིན་པ་དོན་དམ་པ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །དེས་ན་འདྱིའྱི་འབྲེལ་པའྱི་ཡུལ་གང ་ཡྱིན་ཞེ་ན། རེ་ཤྱིག་བརགས་པ་ཙམ་ནྱི་ཚད་མའྱི་
གཞལ་བྱར་མྱི་རུང་སྟེ། ཚད་མ་མཐའ་དག་དངོས་པོ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་། ཚད་མ་གྱི་ག་དངོས་པོའ།ི ཡུལ་
ཅན་ཞེས་བཤད་དོ། །གཞན་ཡང་གགས་པའྱི་ཚད་མའྱི་གཞལ་བྱ་བརགས་པ་ཡྱིན་ན། རྣམ་པར་རོག་པ་གྱིས་ཏེ། གཞྱི་དངོས་
པོ་ལ་བརགས་པའམ། གཞྱི་ྱིད་ཀང་བརགས་པ་ལ་བོས་བརགས་པ་ཞྱིག་འདྱིའྱི་གཞལ་བྱ་ཡྱིན། གྱི་ག་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ེས་
པ་གསུམ་སྟེ། ཚད་མའྱི་གངས་ངེས་པ་ལ་གནོད་པ་དང་། འཐད་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་ཐལ་བ་དང་། གནོད་བྱེད་དུ་མྱི་རུང་
བའོ། །དང་པོ་ནྱི་མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་ལས་གཞན་ཡྱིད་དཔོད་དང་ལོག་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་ཡང་ཚད་མར་ཐལ་བའྱི ་
ཕྱྱིར་ཏེ། བརགས་པའྱི་གཞལ་བྱས་དབུལ་བ་ནྱི་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་གགས་པ་དང་འདྲ་བ་དེ་དག་ཀང་ཚད་མར་ཐལ་
ལོ། །གྱིས་པ་ནྱི་བསྒྲུབས་བྱ་བརགས་པ་ཡྱིན་ན་དེའྱི་ཁྱབ་བྱ་ཡང་མ་བརགས་པར་འགལ་བས། དེ་ཡང་བརགས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །དེས་ན་བསྒྲུབ་བྱ་ལྟར་གཏན་ཚིགས་ཀང་རེས་སུ་དཔག་པ་གཞན་གྱིས་བསྒྲུབ་དགོས་ན་ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །འོན་
ཏེ་གཏན་ཚིགས་རྣམ་པར་རོག་པ་ཙམ་གྱིས་ངེས་པས་གྲུབ་ཀྱི། འཐད་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་ན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དེ་ལྟར་ཐལ་བས་གགས་
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པ་ལ་རེས་སུ་དཔག་པས་ཅྱི་བྱ། གསུམ་པ་གནོད་བྱེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱིས་རྱིག་པར་བྱ་སྟེ། ཡུལ་འཇོག་པར་ནྱི་མྱི་
ནུས་པས་དང་། གནོད་བྱ་མྱི་སྱིད་པས་དང་། གནོད་བྱེད་ལ་ནུས་པ་མེད་པས་དང་། གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་འཆོལ་བར་ཐལ་
བས་སོ། །དང་པོ་ནྱི་གནོད་བྱེད་ནྱི་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་ཡུལ་འཇོག་པ་ཡྱིན་ན། བརགས་པ་ནྱི་ཅྱི་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཇྱི་ལྟར་དེ་
བསྒྲུབས་པས་གནོད་བྱེད་དུ་འགྱུར། བརགས་པས་མ་བརགས་པ་བཟོག་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། ལོ ག་པས་ཚད་མ་སུན་ཕྱུང་བར་
ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བརགས་པ་ལ་དེ་ལྟར་ངེས་པས་མ་བརགས་པ་ྱིད་འགོག་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། དེར་ཡང་དངོས་པོ་ལ་
གནོད་པ་མཐོང་བས་ཤེས་པ་ཡུལ་བརགས་པར་ངེས་པ་ཡྱིན་གྱི། དངོས་སུ་བརགས་པ་བསྒྲུབ་པའྱི་ཚད་མས་བརགས་པ་
བསྒྲུབ་པས་དངོས་པོ་བཀག་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་དངོས་པོ་འགོག་པའྱི་ཚད་མ་ྱིད་ཀྱིས་གནོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་སྐད་དུ་
ཡང་། སྒྲ་དོན་སྙོན་པ་མེད་རྣམས་ཀྱིས། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་བརགས་པ་བསྒྲུབས་པས་
དངོས་པོ་མྱི་འགོག་ཀང་། མྱི་མཐུན་པའྱི་བརགས་པ་གཞན་ནྱི་འགོག་གོ་སྙམ་ན། འདྱི་ལ་རོག་པ་གྱིས་ཏེ། ཅྱིཤེས་པ་དེ་ྱིད་
ཀྱིས་བརགས་པས་དེ་ྱིད་ཀྱིས་བརག་པ་གཞན་འགོག་གམ། འོན་ཏེ་གཞན་གྱིས་བརགས་པ་འགོག དང་པོ་ལྟར་ན་ཤེས་པ་
གཅྱིག་གྱིས་མྱི་མཐུན་པའྱི་དོན་གྱིས་ཡོད་པར་རོག་པ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར། གནོད་བྱའྱི་དམ་བཅའ་མྱི་སྱིད་པར་ཐལ་ལོ། །རྣམ་
པར་རོག་པ་གྱིས་པ་ལྟར་ན་ཡང་གནོད་པར་མྱི་ནུས་ཏེ། བདག་དང་གཞན་གྱི་བོ་གཞན་གྱིས་གཞན་དུ་ཀུན་ཏུ་བརགས་པ། 
བོ་གཞན་གྱིས་དོན་གཞན་བརགས་པས་གནོད་པར་ནུས་ན། རང་དང་གཞན་ལ་རྱིགས་མྱི་མཐུན་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་མེད་
པར་ཐལ་ན་དེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་འཆོལ་བར་ཐལ་བ་ནྱི། གགས་པའྱི་དོན་ཀུན་བརགས་པས། 
བརག་པ་གཞན་ལ་གནོད་ན། བརགས་པ་གཞན་གྱིས་ཀང་དེ་ལ་གནོད་པར་ཐལ་ཏེ། བརགས་པར་མཚུངས་པས་སོ། །དེ་ནྱི་
གཞྱི་དངོས་པོ་དང་གཞྱི་ྱིད་བརགས་པ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་བརོད་པའོ། །གཞན་ཡང་བརགས་པའྱི་ཆོས་འདྱིའྱི་གཞྱི་དངོས་པོ་ྱིད་
ཡྱིན་ན་ངེས་པ་གྱིས་ཏེ། གགས་པ་གནོད་བྱར་ཐལ་བ་དང་། དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀྱི་ཚད་མ་མཐའ་དག་གནོད་བྱར་ཐལ་
བའོ། །དང་པོ་ནྱི་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཟ་བའྱི་སྒྲས་བརོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་གནོད་བྱའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་པར་
ཐལ་བ་དང་གནོད་བྱེད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཟ་བའྱི་སྒྲས་བརོད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འགལ་བར་ཐལ་བའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱིས་བརོད་པར་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་མ་གྲུབ་པས་
སོ། །གྱིས་པ་ནྱི་གལ་ཏེ་གགས་པ་གནོད་བྱེད་ཡྱིན་ན། དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀྱི་ཚད་མ་མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་
མཐའ་དག་གཞྱི་དེ་ལ་སྒྲོ་འདོགས་ཀྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་གནོད་པར་ཐལ་ཏེ། ཚད་མ་མཐའ་དག་གྱི་ཡུལ་ནྱི་རྣམ་པར་གཅད་པས་
ཁྱབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དེའང་ཚད་མའྱི་གནོད་བྱེད་དུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོན་ཏེ་བརགས་པའྱི་ཆོས་སྒྲའྱི་བརོད་བྱའྱི་གཞྱིའང་
བརགས་པ་ཡྱིན་ན། སོན་གསུམ་སྟེ། གཞན་གྱིས་ཕྱོགས་ལ་མྱི་གནོད་པ་དང་། གནོད་བྱའྱི་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་དང་། 



216   རྔོག་ལྔོ་ཙཱ་བ་བྔོ་ལྡན་ཤེས་རབ། 

གནོད་བྱེད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་མ་ངེས་པར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི་བརྡའ་སོད་པ་ལ་སོགས་པ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཁོ་ན་ ལ་སྒྲ་
བཟང་པོ་རྱི་བོང་ཅན་གྱི་ཚིག་གྱིས་ནྱི་བརོད་པར་ནུས་ལ། ཟ་བའྱི་སྒྲས་ནྱི་དེ་ཙམ་དུ་ཡང་བརོད་པར་མྱི་ནུས་པར་རོགས་པ་
ལ་གནོད་པ་འདྱི་བསྟན་པ་ཡྱིན་ན། ད་ལྟ་ནྱི་བརགས་པའྱི་དངོས་པོ་ཁོ་ན་ལ་ཟ་བའྱི་སྒྲས་བརོད་པར་བྱ་བ་བསྒྲུབས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །དེས་ན་དངོས་པོ་སྒྲ་དེའྱི་བརོད་བྱ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་མྱི ་གནོད། གྱིས་པ་ནྱི་རྱི་བོང་ཅན་ནྱི་ཟ་བའྱི་སྒྲས་བརོད་པར་བྱ་བ་མ་
ཡྱིན་ཏེ། ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་བུམ་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། སོབ་དཔོན་གྱིས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་བཤད་ཀྱི་མ་གྲུབ་པར་ནྱི་མ་
གསུངས་སོ། །དེ་ལ་གལ་ཏེ་བརགས་པའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་དེ་ལྟར་སྟོན་ན་ནྱི་ཡོད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར ་གྱི། 
ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་ནྱི་མྱི་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི་གལ་ཏེ་འདྱིར་དངོས་པོ་བར་ཡོད་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྱིན་ཏེ། འོན་
ཀང་སྒྲོ་བཏགས་ནས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་རོག་ན། འོ་ན་ཟ་བའྱི་སྒྲས་བརོད་པར་མྱི་བྱ་བར་
བརགས་པ་ལ་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཞུགས་པས་མ་ངེས་པར་ཐལ་ལོ། །ཟ ་བའྱི་སྒྲས་བརོད་བྱ་མ་ཡྱིན་པ་བརགས་ནས་ཀང་མེད་
ན་ནྱི་ལོག་པར་རོགས་པ་ྱིད་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་བརགས་པ་མྱི་འགལ་ན་ནྱི་བརགས་པའྱི་ཡོད་པ་ྱིད། ཟ་བའྱི་སྒྲས་
བརོད་པར་བྱ་བ་བསྒྲུབ་པ་ལ་མ་ངེས་པར་གྲུབ་བོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་བརགས་པ་ཙམ་ནྱི་ཚད་མའྱི་གཞལ་བྱར་མྱི་འཐད་དོ། །འོ་ན་
འདྱིའྱི་གཞལ་བྱ་འབྲེལ་པའྱི་ཡུལ་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། བཤད་པ། དངོས་པོ་དོན་དམ་པར་ཡོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་འགོག་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་
དངོས་པོའ་ིཆོས་གཞལ་བྱ་ཡྱིན་ནོ། །སྒྲའྱི་བརོད་བྱ་ཇྱི་ལྟར་དངོས་པོའ་ིཆོས་ཡྱིན་ཞེ་ན། དངོས་སུ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་སྒྲའྱི་
ཤེས་པ་ལ་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་སྒྲའྱི་ཡུལ་ྱིད་མ་ཡྱིན་མོད། འོན་ཀང་ཐ་སྙད་ངེ ས་པའྱི་བོས་ཞེན་ནས་བརོད་པར་བྱ་བ་ྱིད་ནྱི་
དངོས་པོའ་ིཆོས་ཡྱིན་ཏེ། ཞེན་པའྱི་མྱི་སླུ་བའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྒྲ་དང་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་ཡུལ་གཅྱིག་པས་གལ་ཏེ་
ཞེན་ནས་སྒྲའྱི་བརོད་བྱ་ྱིད་ཀང་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་ཡང་ཞེན་ནས་དངོས་པོ་ལ་འཇུག་པར་མྱི་འགྱུར་བ་
རེས་སུ་དཔག་པ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ཏེ། ཞེན་པའྱི་ཡུལ་དོན་དམ་པར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་བཞྱིན་ནོ། །སྒྲའྱི་
བརོད་པར་བྱ་བ་ྱིད་དངོས་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དངོས་རྣམས་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི། །རོད་བྱེད་འཇུག་པར་བྱེད་མ་ཡྱིན། །བརྡ་ལ་
མྱི་མཐུན་མེད་པ་ནྱི། །རང་བ་ྱིད་ཅེས་བྱ་བར་བརོད། །ཅེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ ། །དེས་ན། མྱི་མཐུན་བཀག་པའྱི་དོན་ཆོས་
ྱིད། །རོག་པ་གགས་པའྱི་རེས་དཔག་ཡྱིན། །གཞན་དུ་དོན་ཆོས་འགོག་པ་ཡྱི། །ཚད་མས་འདྱི་ལ་གནོད་པར་འགྱུར། །ཞེས་
བྱ་བར་གྲུབ་བོ། །གལ་ཏེ་དངོས་པོའ་ིཆོས་ཡྱིན་ན་འདོད་པའྱི་རེས་སུ་བྱེད་པ་འགལ་ལོ། །འདོད་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་ན་ནྱི་བརོད་
བྱར་མྱི་འཐད་ལ། གཞུང་དང་ཡང་འགལ་ལོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་འདྱི་ནྱི་བརགས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཆོས་ཅན་དུ་
བྱས་ཀང་རག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པ་དེ་ལྟ་བུ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་ཚད་མར་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མྱི་འགལ་ཏེ། སྒྲའྱི་རུང་བ་
ྱིད་ཅེས་བྱ་བ་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་འགའ་ཞྱིག་ཁས་ལེན་ན། སྒྲ་དོན་གྱི་འབྲེལ་པ་དོན་དམ་པར་འགྱུར་བ ས། སྒྲ་འདོད་པའྱི་རེས་སུ་
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བྱེད་པར་མྱི་འགྱུར་ལ། དེས་ན་བརོད་བྱ་ཡང་འདོད་པའྱི་རེས་སུ་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །ད་ལྟ་ནྱི་བརྡའ་དང་རེས་སུ་
མྱི་མཐུན་པ་མེད་པར་བཀག་པ་ཙམ་སྒྲའྱི་བརོད་པར་བྱ་བར་འདོད་ལ། དེ་ཡང་འདོད་པའྱི་འབྲས་བུ་མ་ཡྱིན་ཡང་གང་དུ་འདོད་
པ་འཇུག་པ་རུང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པས་ན་འདོད་པའྱི་རེས་སུ་བྱེད་པར་ཡང་བཤད་པས་ཐམས་ཅད་འགྱིགས་སོ། །ཡང་
ན་སྒྲའྱི་བརོད་བྱ་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་མོད། སྒྲའྱི་བརོད་བྱ་མ་ཡྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་དངོས་པོའ་ིརང་བཞྱིན་དུ་གྲུབ་པ་འགོག་པས། 
དངོས་པོ་འགོག་པའྱི་གཞལ་བྱ་དངོས་པོ་ཡྱིན་ཏེ། དགག་བྱ་ནྱི་འགོག་པའྱི་ཚད་མའྱི་གཞལ་བྱ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བཤད་ཟྱི ན་
ཏོ། །དེ་ཁོར་གཞལ་བྱ་བཀག་པ་རོགས་པར་བྱེད་པས་དགག་པ་འཛིན་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་ཡང་ཞེན་ནས་སྒྲུབ་པར་རོགས་པའྱི་
ཕྱྱིར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚད་མ་རང་བཞྱིན་གྱི་རེས་སུ་དཔག་པར་བཤད་པ་ཡང་མྱི་འགལ་ལོ་ཞེས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །དེས་ན་འདྱིའྱི་ཡུལ་
ནྱི་དངོས་པོ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ནྱི་འབྲེལ་པའྱི་ཡུལ་བསམ་པའོ། །དེ་ལ ་ཐ་དད་པ་བསམ་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་གགས་པའྱི་ཚད་མ་
དངོས་པོའ་ིཆ་ལ་འཇུག་པ་ཡྱིན་ན། འོ་ན་དངོས་པོའ་ིསྟོབས་ཀྱི་རེས་སུ་དཔག་པ་དང་ཁྱད་པར་ཅྱི་ཡོད་ཅེ་ན། དངོས་པོའ་ིཆ་
རོགས་པར་འདྲ་ཡང་ཁྱད་པར་འདྱི་ཡོད་དེ། དོན་སྒྲུབ་པ་དང་སྒྲ་སྒྲུབ་པའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དཔེར་ན་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་པ་
དངོས་པོ་རོགས་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ཡང་དོན་སྒྲུབ་པ་ལས་ཐ་དད་པ་བཞྱིན་ནོ། །དེས་ན་དོན་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། གགས་པ་དངོས་པོའ་ི
ཆ་རོགས་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་སུ་ཡང་བརོད་པར་ནུས་མོད་ཀྱི། དོན་མྱི་སྒྲུབ་པར་ཐ་སྙད་དང་བརྡའྱི་
ཡུལ་དུ་རུང་བ་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། རྒྱུ་མཚན་དེ་ཙམ་ེ་བར་བཟུང་ནས ་དངོས་པོའ་ིསྟོབས་ཞུགས་ལས་གཞན་དུ་བཤད་དོ། །དེ་
ནྱི་ཐ་དད་པ་བསམ་པའོ། །རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། དངོས་པོའ་ིརུང་བ་དང་སེས་བུའྱི་ངེས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་བརྡའྱི་
ཡུལ་དུ་རུང་བ་ཙམ་ཡྱིན་ནོ། །སེས་བུའྱི་ངེས་པ་ནྱི་བརྡ་བྱས་ཟྱིན་པའྱི་འོག་ཏུ་དེ་དང་མཐུན་པའྱི་ཐ་སྙད་འདོགས་པའོ། །དེ་ལ་
བརྡའྱི་རུང་བ་ནྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་བུམ་པ་ཡང་ཟ་བའྱི་སྒྲས་བརོད་པར་རུང་བ་ཡྱིན་ཏེ། སྔོན་བརྡ་
བྱེད་པས་བུམ་པ་ཟ་བའྱི་སྒྲ་སར་ཡང་མྱི་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་སྒྲ་
ཐམས་ཅད་དང་པོ་བརྡར་བྱར་རུང་བས་འབྲེལ་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་བརྡའྱི་རུང་བ་ནྱི་གང་ལ་ཡང་དགག་པར་མྱི་ནུས་པས་
དེ་འགོག་པའྱི་གཏན་ཚིགས། ཡོད་པ་ྱིད་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད། བཟོག་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དཔེ་མེད་པས་ཐུན་མོང་མ་
ཡྱིན་པར་བཤད་དོ། །ཐ་སྙད་ནྱི་ྱི་ཚེ་བའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པས་འགའ་ཞྱིག་དགག་པར་ནུས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དཔེར་ན་འདྱི་ནྱི་བ་
ལང་གྱི་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ནོག་དང་ལོག་ཤལ་ལ་སོགས་པ་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ། །དང་པོ་
དོན་ཐམས་ཅད་ལ་བ་ལང་གྱི་བརྡར་རུང་བ་ཡྱིན་ཡང་། སྔོན་སེས་ནུས་དོན་ངེས་པ་ལ་བརྡ་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་རྒྱུ་མཚན་ངེས་
པ་ལ་ལྟོས་ལ། དེས་ན་རྒྱུ་མཚན་མེད་པས་གཞན་ལ་དགག་པར་ནུས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་བརྡར་རུང ་བ་ཐ་སྙད་དུ་རུང་བ་
གྱི་ག་ཡང་དངོས་པོ་དཔོག་པའྱི་ཚད་མའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ཡྱིན་དང་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པས་མེད་པའྱི་ཐ་སྙད་དུ་རུང་བ་
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དང་། ཤ་པ་ལས་ཤྱིང་གྱི་ཐ་སྙད་དུ་རུང་བ་དཔོག་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་གགས་པའྱི་ཚད་མའྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་པར་
བལྟའོ། །འདྱིར་ནྱི་བརྡའ་འགོག་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་བཤད་དོ། །དེ་ནྱི་དོན་གྱི་དེ་ཁོ་ན་དཔད་པའོ། །འདྱིའྱི་ཚིག་
རྣམ་པར་དབྱེ་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གགས་པས་བསལ་བ་རྣམ་པར་བཞྱིར་རོགས་པར་བྱ་སྟེ། གགས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ནྱི་
གགས་པའྱི་སྒྲས་བརོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་དོ། །གནོད་པར་བྱེད་པ་ྱིད་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། དོན་རྣམ་པར་དགག་པར་
མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བའོ། །ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། འདོད་པས་ངེས་པར་བྱས་པ་ཐམས་
ཅད་ལ་བརྡའ་ལ་མྱི་མཐུན་བཀག་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ྱིད་ནྱི་ འདོད་པའྱི་སྒྲས་བརོད་
པར་བྱ་བ་ཞེས་བྱ་བས་བསྟན་ཏོ། །གལ་ཏེ་གགས་པ་ནྱི་རོད་པར་བྱེད་པ་ལ་བྱ་བ་མ་ཡྱི ན་ནམ། བརོད་བྱ་བ་ལ་ཇྱི་སྟེ་དེར་
བརོད་སྙམ་ན། ཐ་སྙད་ལས་སེས་པའྱི་ཆོས་དེ་ནྱི ་ཞེས་བརོད་དེ། ཐ་སྙད་དུ་བྱེད་པ་རོད་བྱེད་ལས་སེས་པའོ། །ངེས་པའྱི་
ཡུལ་དུ་རོད་བྱེད་ལ་ལྟོས་ནས་འགོ་བས་དེ་སྐད་བརོད་ཀྱི། རོད་བྱེད་ལས་དེ་དོན་དམ་པར་བྱུང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་
སེས་བུའྱི་བརྡའ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་གྲུབ་པ་ྱིད་སྟོན་པ་ནྱི་འདོད་པ་ནས་གནོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཡན་ཆད་དོ། །དོན་ཙམ་དང་རེས་
སུ་འབྲེལ་པ་ནྱི་དོན་གྱི་རང་བཞྱིན་ལ་མ་ཁྱབ་པར་བྱེད་པའོ། །གསུམ་པ་ངེས་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་གྲུབ་པ་ལ་སོབ་དཔོན་
ཁུངས་འགོད་པ་ནྱི་དེ་ནས་ཞེས་སོའ་ིབར་རོ། །བཞྱི་པ་དེ་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། གནོད་བྱའྱི ་དབང་དུ་བྱ་བ་དང་། གགས་
པའྱི་དབང་དུ་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་བསྟན་པ་ནྱི་ དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ནས་ཕྱྱིར་རོའ་ིབར་
རོ། །གགས་པ་མེད་ཀང་གྲུབ་པ་དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དོན་འདྱི་ལ་ལྟོས་ནས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་གསུངས་སོ་ཞེས་སོབ་དཔོན་
གྱིས་ཚིག་དོན་དེ་ལ་ཁུངས་སུ་གསལ་བར་སྟོན་པའོ། །གྱིས་པ་དེ་སྐད་བརོད་པའྱི་དགོས་པ་མདོར་བསྟན་པ་ནྱི་དེ་སྐད་དུ་
ཞེས་པའོ། །འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་གྱི་གཞུང་དུམ་བུ་སྔ་མའྱི་དགོས་པ་མདོར་བརོད་པ་ནྱི། འདྱི་དགག་པར་མྱི་ནུས་པ་ྱིད་དུ་
བསྟན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ལ། དུམ་བུ་ཕྱྱི་མའྱི་དགོས་པ་མདོར་བསྟན་པ་ནྱི། ཟ་བོའ་ིཚད་མ་མེད་པས་ངེས་པར་
བསྟན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཟ་བོའ་ིཚད་མ་མེད་པས་འགལ་བ་མྱི་འཁྲུལ་པ་བཀག་པ་ཁོ་ན་ནས་དེ་ལས་
སྟོབས་ཆེ་བའྱི་ཚད་མས་གནོད་བྱ་མ་ཡྱིན་པར་ཡང་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཚིག་སྔ་མ་དོན་མེད་པར་མྱི་ཐལ་ལམ་ཞེ་ན། མྱི་ཐལ་ཏེ། 
ཚིག་འོག་མས་སྟོབས་མཚུངས་པའྱི་ཚད་མ་གཞན་བཀག་པས་ནྱི། སྟོབས་ཆེ་བའྱི་གནོད་བྱེད་བཀག་པ་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་
ཏེ། བརགས་པའྱི་དོན་ལ་གགས་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ན། བརགས་པའྱི་དོན་སྒྲུབ་པ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་ཚད་མ་མེད་ཀང་། 
དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པས་དངོས་པོའ་ིརང་བཞྱིན་ལ་སྒྲའྱི་བརོད་བྱ་མེད་པར་དཔོག་པའྱི་ཚད་མས་ནྱི་གནོད་དེ། དངོས་པོ་རོགས་
པས་བརགས་པ་སེལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་སྙམ་དུ་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་སྔ་མས་ནྱི་དངོས་པོ་ལ་སྒྲའྱི་བརོད་བྱ་
འགོག་པའྱི་ཚད་མ་བཀག་ནས་གགས་པ་གནོད་བྱེད་དུ་བརོད་པས། དངོས་པོའ་ིཆ་བསྒྲུབ་པའྱི་སོ་ནས་གནོད་བྱེད་དུ་བསྟན་
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པའྱི་དོན་དུའོ། །ད་ནྱི་གསུམ་པ་གཞུང་དུམ་བུ་གྱིས་པོའ་ིདགོས་པ་རྒྱས་པར་སྟོན་ཏོ། །འདྱི་ལ་བཞྱི་ལས། རེས་སུ་དཔག་པ་
བཀག་པའྱི་དགོས་པ་དང་པོ་སྟོན་པ་ནྱི་དེ་འགོག་པ་ནྱི་ནས་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོའ་ིབར་རོ། །གནོད་བྱའྱི་དམ་བཅའ་སྒྲུབ་པའྱི་
ཚད་མ་མཐའ་དག་མེད་པར་བསྟན་པའྱི་དོན་དུ་རེས་སུ་དཔག་པ་བཀག་པ་ཡྱིན་ནོའ་ིཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །གྱིས་པ་གཏན་
ཚིགས་དཔེར་བརོད་པའྱི་དགོས་པ་སྟོན་པ་ནྱི། གང་ལ་ནས་འབྲས་བུའོ་ཡན་ཆད་དོ། །འདྱིས་ནྱི་ཡོད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་
ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་བརོད་པས་རེས་སུ་དཔག་པ་མཐའ་དག་བཀག་པར་གྲུབ་ལ། དེས་ཀང་ཚད་མ་མཐའ་དག་བཀག་པ་
སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་སྔ་མ་ྱིད་གྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་ཕྱྱི་མར་བརོད་པ་སྟོན་པའོ། །གསུམ་པ་བརྡ་ལ་རག་ ལས་པར་བཤད་
པའྱི་དགོས་པ་ནྱི་སྒྲ་ནྱི་ནས་གསུངས་སོ་ཡན་ཆད་དོ། །བཞྱི་པ་གནོད་བྱེད་དུ་བསྟན་པའྱི་དགོས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། དང་པོ་
ངེས་པས་གེགས་མེད་པར་གྲུབ་པ་ནྱི། གེགས་ཡོད་པར་ནས་སྟོན་པ་ཡྱིན་ནོའ ་ིབར་རོ། །གྱིས་པ་ཚད་མ་གྱིས་ཕན་
ཚུན་གྲུབ་པ་སྟོན་པ་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། མཚན་ྱིད་མཚུངས་པ་དང་། ཁྱད་པར་གཞན་མྱི་རུང་བ་དང་། གངས་གཅྱིག་པ་
བཀག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་འདྱིས་ནྱི་ནས་འགྱུར་རོའ་ིབར་ཏེ། དཔེར་ན་གགས་པ་ངེས་པར་གྲུབ་པས་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཡུལ་
ཀུན་ལ་འགལ་བ་མྱི་འཁྲུལ་པ་མེད་པར་གྲུབ་པ་ལྟར། མངོན་སུམ་ངེས་བྱེད་དུ་གྲུབ་པས་ཀང་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཡུལ་ཀུན་ལ་
འགལ་བ་མྱི་འཁྲུལ་བ་མེད་པར་གྲུབ་བོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །གྱིས་པ་ནྱི་གང་ཞྱིག་ནས་འགྱུར་རོའ་ིབར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི་
བརོད་པར་ནས་བཤད་པར་བྱའོ་ཡྱི་བར་རོ། །འདྱི་ལ་བརོད་པར་འདོད་པའྱི་གངས་གཅྱིག་པའྱི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པ་ནྱི་
མངོན་སུམ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཁྱད་པར་ལས་ཕྱྱི་རོལ་དུ་གྱུར་ཀང་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ན། རེས་སུ་དཔག་པ་ཐམ ས་ཅད་ཚད་མ་
མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བའྱི་ེས་པ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་རོད་པའྱི་དོན་ཏོ། །མཚན་ྱིད་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ནྱི་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་འགན་ཟ་
མེད་པའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་ལའོ། །དཔེ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་མ་ཟད་དེ། སོབ་དཔོན་གྱི་ལུང་གྱིས་ཀང་མཚན་ྱིད་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་དེའྱི་ཐ་
སྙད་དུ་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པ་ནྱི ་མཚན་ྱིད་ལ་ཤེས་པ་སོས་པའྱི་ཡང་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ལྟར་ཚད་མ་གྱིས་
ཕན་ཚུན་གྲུབ་པར་བཤད་ནས། འཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཚད་མ་དག་ཅེས་བྱ་བ་ནྱི་མངོན་སུམ་མམ་རེས་
སུ་དཔག་པའམ། གགས་པའྱི་ཚད་མ་མཐའ་དག་གནོད་པ་བྱེད་པ་རོད་པ་ནའོ། །དེ་ལྟ་ཡྱིན་ཡང་གགས་པ་ནྱི་དངོས་པོ་སྒྲུབ་
པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པས་འགལ་བ་མྱི་འཁྲུལ་པ་སྱིད་པར་དོགས་པའྱི་གནས་ཡོད་པས། སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གང་པོས་གགས་
པ་ལ་གནོད་བྱེད་དུ་བསྟན་པས་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཡུལ་མཐའ་དག་ལ་འགལ་བ་མྱི་འཁྲུལ་པ་བཀག་གོ །གནོད་བྱེད་དུ་ཡང་
ཇྱི་ལྟར་གསུངས་ཞེ་ན། དམ་བཅའ་ལས་བཟོག་པའྱི་དོན་སྒྲུབ་པར་བསྟན་པ་སྟེ། འགལ་བ འྱི་དོན་སྒྲ་ལས་བྱུང་བའྱི་གགས་
པས་ཞེས་འགལ་བའྱི་དོན་སྒྲུབ་པས་གནོད་བྱེད་དུ་གསུངས་ཀྱི། ལུང་བཞྱིན་དུ་གེགས་བྱེད་པའྱི་སྒྲ་ནས་གནོད་བྱེད་དུ་མ་
གསུངས་སོ། །སོབ་དཔོན་གྱི་ཚིག་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། རང་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་བསྟན་པར་བྱ་བ་རང་ྱིད་འདོད་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་
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མངོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པ་དང་ལུང་དང་གགས་པས་མ་བསལ་ན་ཕྱོགས་ཡྱིན་ནོ། །དཔེར་ན་སྒྲ་ནྱི་མན་བྱ་མ་ཡྱིན་
ནོ། །བུམ་པ་ནྱི་རག་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །གཞལ་བྱའྱི་དོན་ཅན་གྱི་ཚད་མ་དག་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་དམ་བཅས་པ་ཙམ་
གྱིས་འགལ་བ་ཡྱིན་ལ། གང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རེས་སུ་དཔག་པ་མེད་ལ། འགལ་བའྱི་དོན་སྒྲ་ལས་བྱུ ང་བའྱི་
གགས་པས་བསལ་བ་དེ་ཡང་ཕྱོགས་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ལྟར་གནོད་བྱའྱི་དམ་བཅའ་བ་ལ་རེས་སུ་དཔག་པ་མེད་
པར་བཤད་ནས། གགས་པ་ྱིད་ལ་དངོས་པོའ་ིདོན་དཔོག་པའྱི་རེས་སུ་དཔག་པ་མེད་ལ་སྒྲའྱི་བརོད་བྱ་དཔོག་པའྱི་རེས་སུ་
དཔག་པ་གནོད་བྱེད་དུ་བརོད་པའྱི་སོ་ནས། མྱིང་དཔོག་པའྱི་ཚད་མ་དོ ན་དཔོག་པ་དང་ཡུལ་མྱི་འདྲ་བར་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་
འཆད་པ་ནྱི་ཡང་ན་ཞེས་བྱ་བའོ། །འཇྱིག་རེན་གྱི་རོད་པ་ནྱི་གགས་པའོ། །དེས་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་དོན་བཤད་ནས་ཐུན་
མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་སྟོན་པ་ནྱི་རྱི་བོང་ཅན་ཟ་བར་མྱི་འདོད་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །རྱི་བོང་ཅན་དུ་རབ་ཏུ་གགས་པ་དེ་
དངོས་པོ་བའྱི་ཟ་བར་མྱི་འདོད་པ་དེ་གགས་པ་གང་ཡང་དངོས་པོར་མྱི་འདོད་དོ། །དེས་ན་གགས་པ་དངོས་པོའ་ིརང་བཞྱིན་དུ་
དཔོག་པའྱི་དཔེ་མེད་པས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་སྟེ། དཔེ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་གྲུབ་པ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །དངོས་པོའ་ི
དོན་དུ་དཔོག་ན་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་བརོད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། འཇྱིག་རེན་ ན་ཟ་བ་གཞན་མེད་པས་གགས་པ་ྱིད་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་
བའྱི་དོན་དུ་དཔོག་པ་དཔེ་མེད་པས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གང་པོའ་ིགཞུང་
འཆད་པ་གཞན་གྱིས་འདོད་པ་དགག་པའྱི་ཕྱྱིར། གང་གྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་གསུངས་སོ། །གནོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནྱི་
མཚན་ྱིད་མ་ཁྱབ་པར་བསྟན་ལ། མྱི་འགྱུར་རོ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནྱི་སྐབས་ཀྱི་དོན་ལ་མཚན་ྱིད་མ་གྲུབ་པ་བསྟན་ཏེ། དེ་
གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་ཐ་སྙད་ཀྱིས་བརོད་བྱ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་མྱི་རུང་བར་བརོད་དོ། །བརྡའ་ལ་ཐ་སྙད་ཀྱི་བརོད་བྱ་ལ་ཐུན་མོང་
མ་ཡྱིན་པར་ཁས་བངས་ཀང་། བརྡའྱི་བརོད་བྱ་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་མྱི་སྱིད་དོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི ་བརྡ་ལས་འཇུག་པ་ནྱི་
ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱིའྱི་དོན་ནྱི་དང་པོ་བརྡ་བྱེད་པས། ཀུན་ལ་ཀུན་གྱི་བརྡའ་བྱ་བར་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར། དོན་ཀུན་བརྡའ་ཀུན་གྱི་
བརོད་བྱ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་རྱི་བོང་ཅན་ལ་བུམ་པའྱི་བརོད་བྱ་ྱིད་དམ་ཟ་བའྱི་བརོད་བྱ་ལ་སོགས་པ་གང་དཔོག་ཀང་དཔེ་དང་
ལྡན་པའྱི་རེས་སུ་དཔག་པ་ྱིད་ཡྱིན་པས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་སྒྲའྱི་བརོད་བྱ་ཐམས་ཅད་དཔོག་ཀང་དཔེ་དང་
ལྡན་པའྱི་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡྱིན་ན། སྒྲའྱི་བརོད་བྱ་སོ་སོར་ངེས་པ་མཐོང་བ་ཇྱི་ལྟ་ཞེས་དོགས་ན། གལ་ཏེ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། 
འདྱི་དཔག་པར་མྱི་ནུས་པ་དོན་གཞན་ཁོ་ན་ལ་ངེས་པའྱི་སྒྲའྱི་བརོད་བྱ་མཐོང་བ་དེ་ནྱི་དངོས་པོའ ི ་རྒྱུ་མཚན་ལ་ལྟོས་པ་ཐ་སྙད་
ཀྱི་བརོད་བྱ་ཡྱིན་གྱི་བརྡའྱི་བརོད་བྱ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །སྒྲའྱི་བརོད་བྱ་ཐམས་ཅད་དཔག་པར་ནུས་པར་བརོད་པ་ནྱི། བརྡའྱི་དོན་
ཡྱིན་པས་མྱི་འགལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །གགས་པས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་ན་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་བརྡའྱི་བརོད་བྱར་གྲུབ་པར་
ཁས་ལེན་ན་ནྱི་དཔེ་དང་ལྡན་པའྱི་ཚད་མས་སྒྲའྱི་བརོད་བྱ་ཀུན་རྱི་བོང་ཅན་ལ་གྲུབ་པ་མྱི་ཟོགས་སོ། །འོ་ན་དངོས་པོའ་ིདབང་
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གྱིས་འཇུག་པ་ཐ་སྙད་ཀྱི་སྒྲ་དོན་སོ་སོར་ངེས་པས་འདྱིར་དཔག་པར་མྱི་ནུས་པ་དེ་སྒྲུབ་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་
ན། དངོས་པོ་ལ་དེ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དོན་དམ་པར་ཐ་སྙད་དུ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་འདྱི་ལ་ཡོ ད་ན། རྱི་བོང་ཅན་ལ་ཡང་དཔེ་
དང་ལྡན་པའྱི་ཚད་མས་འགྲུབ་སྟེ། ཟ་བའྱི་སྒྲས་གགས་པ་གཞན་མེད་དུ་ཆུག་ཀང་། དཔེ་ཡོད་པས་སོ། །འདྱི་ལྟར་གང་ན་གང་
གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་དེར་ནྱི། དེའྱི་སྒྲས་བརོད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཆུ་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་ལ་བུམ་པའྱི་སྒྲས་བརོད་པ་
བཞྱིན་ནོ། །འདྱི་ཡང་ཟ་བའྱི་སྒྲའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཁྱབ་པའྱི་ཆོས་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །འོན་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་མེད་
ན་དེ་འགོག་པ་ལ་གགས་པས་བསལ་བ་མེད་དོ་ཞེས་བརོད་པ་ནྱི་དངོས་པོ་ལ་དེ་མེད་ན་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་
བ་ནྱི་དོན་སྔ་མ་ྱིད་འཇུག་བསྡུ་བའོ། །ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་བསྟན་པའྱི་དགོས་པ་སྟོན་ པ་ནྱི་འདྱིས་ནྱི་ཞེས་བྱ་བ་ནས་
བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཡན་ཆད་དོ། །གགས་པ་ལོགས་སུ་བྱས་པའྱི་དགོས་པ་སྟོན་པ་ནྱི་དེས་ན་ཞེས་བྱ་བའོ། །གགས་པས་
བསལ་བའོ། །མངོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པས་བསལ་བ་ནྱི་ས་བས་མ་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་མ་བསལ་བའྱི་མཐར་ཐུག་པས་
སྒྲུབ་པའྱི་མཚན་ྱིད་བཤད་ནས། ད་ནྱི་སྒྲུབ་པའྱི་ཡུལ་གཏན་ལ་དབབ་པའྱི་དོན་དུ་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་འཆད་
དོ། །དེ་ལ་སྒྲུབ་པའྱི་ཡུལ་ནྱི་རགས་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལ་ངོ་བོ་དང་། མཚན་ྱིད་དང་། ཡུལ་ངེས་པ་གསུམ་གྱིས་སྟོན་ཏེ། ངོ་བོ་འདྱི་
རྣམས་ཁོ་ན། མཚན་ྱིད་འདྱི་ཁོ་ན་དང་ལྡན་པས། ཡུལ་འདྱི་ཁོ་ན་སྒྲུབ་པར་ནུས་སོ་ཞེས་བཤད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་
རྣམས་སྒྲུབ་པ་ལ་ེ་བར་མཁོ་བ་ཡང་། ཡང་དག་པ་དང་ལྟར་སྣང་བའྱི་གཏན་ཚིགས་དགུ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས་ཕྱོགས་ཆོས་
དགུའོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གང་པོས། གང་ཕྱྱིར་གཏན་ཚིགས་དག་དང་ནྱི། །དེར་སྣང་ཕལ་ཆེར་ཕྱོགས་ཆོས་
ྱིད། །དེས་ན་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་གྱི །སྔོན་དུ་དེ་དབྱེ་བསྟན་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྒྲུབ་པའྱི་ཡུལ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་
ངོ་བོ་དང་། མཚན་ྱིད་དང་། ཡུལ་སྟོན་པ་ལ་མཁོ་བའྱི་གཏན་ཚིགས་དང་དེར་སྣང་བ་ནྱི། ཕྱོགས་ཆོས་ཡྱིན་པས། དེ་སྒྲུབ་
པའྱི་དེ་མ་ཐག་དུ་བསྟན་པར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །དེ་ྱིད་རོད་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ ་བདེ་བག་ཏུ་
བཟུང་བའྱི་ཕྱྱིར། ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བས་མདོར་བསྡུས་ནས་བརོད་པ། ཕྱོགས་ཆོས་མཐུན་ཕྱོགས་
ཡོད་མེད་དང་། །རྣམ་གྱིས་རེ་རེ་དག་ལ་ཡང་། །རྣམ་གསུམ་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡང་། །ཡོད་མེད་རྣམ་པ་
གྱིས་ཕྱྱིར་རོ། །ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱིར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ནྱི་ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་མོད་ཀྱི། 
འོན་ཀང་དགུ་འབའ་ཞྱིག་བཀོད་པ་ནྱི་སྐབས་ཀྱི་དོན་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་། མཚན་ྱིད་དང་། ཡུལ་ེ་བར་སྟོན་པ་ལ་
མཁོ་བས་སོ། །ཕྱོགས་ནྱི་ཆོས་ཅན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་སྔར་རང་གྱི་དོན་གྱི་རེས་སུ་དཔག་པར་བཤད་ཟྱིན་
ཏོ། །འདྱིར་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་མདོ་དོན་རྣམ་པ་བདུན་གྱིས་བཤད་པ་ལས། མང་དུ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནྱི་ཕྱོགས་
ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་བསྟན་ཏོ། །རྣམ་པ་གྱི་གའོ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་དབྱེ་བ་བསྟན་ཏོ། །དེ་མེད་པ་ནྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་སོ་



222   རྔོག་ལྔོ་ཙཱ་བ་བྔོ་ལྡན་ཤེས་རབ། 

ཡན་ཆད་ཀྱི་ནྱི་དབྱེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་ཏོ། །ཐམས་ཅད་ལ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནྱི་དབྱེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ལ་བརད་པ་སྤང་བ་བསྟན་ཏོ། །ད་ནྱི་ལྔ་པ་གོ་བྱེད་ཀྱི་ནུས་པ་སྟོན་ཏོ། །དེ་ལ་ཡང་གསུམ་ལས། ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་འདྱིའྱི་ནས་
སྒྲ་བཞྱིན་ནོ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནྱི་ངེས་བྱེད་ཀྱི་ནུས་པ་བསྟན་ཏོ། །མ་ངེས་པ་ནྱི་ནས་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནྱི་
མ་ངེས་པའྱི་ནུས་པ་བསྟན་ཏོ། །མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་དང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ནྱི་མ་ངེས་པ་ངེས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ནུས་
པ་ྱིད་འགོག་གོ །འདྱི་ལ་ཡང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ཐུན་མོང་གྱིམ་ངེས་པ་ལ་མཚན་ྱིད་ངེས་པ་ཡོད་ཀང་ཐེ་ཚོམ་ཀྱི་ཡན་
ལག་མ་ཡྱིན་པར་སྟོན་པ་ནྱི། མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་དང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །གྱིས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་མ་ངེས་
པ་ལ་བརོད་པའྱི་མཚན་ྱིད་མེད་པར་སྟོན་པ་ནྱི། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །གསུམ་པ་སེས་བུའྱི་
སྤོབས་པ་མེད་པས་སོན་དུ་འགྱུར་བ་ྱིད་ནྱི་ངེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་
གྲུབ་པ་ཡང་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་ན་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི་འགལ་བ་བཞྱིན་དུ་དངོས་པོ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་སྒྲུབ་པ་མེད་པས་
འདྱི་ཅྱི་ལྟར་སུན་འབྱྱིན་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་བའོ། །སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའྱི་ནུས་པ་བཅོམ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ནུས་པ་
བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མེད་པ་ལ་མེད་པར་རོགས་པར་བྱས་པའོ། །དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ཏེ་དངོས་པོ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་མ་བསྒྲུབས་པས་
སུན་འབྱྱིན་པ་མ་ཡྱིན་ན། གཞལ་བྱ་ྱིད་ལ་སོགས་པ་ཐུན་མོང་གྱི་མ་ངེས་པ་རྣམས་བརོད་པ་ སུན་འབྱྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པར་
འགྱུར་རོ། །དེ་ྱིད་རོད་པ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་ཞེས་བྱ་བའོ། །གལ་ཏེ་འདྱི་ནྱི་ངེས་པ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པས་སུན་འབྱྱིན་པ་ཡྱིན་ཏེ། 
ངེས་པ་ལས་བཟོག་པ་ཐེ་ཚོམ་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། མྱིག་གྱིས་གཟུང་བ་ྱིད་ལ་ཡང་ཞེས་བྱ་བའོ། །གྱི་ག་ལ་གྲུབ་
པ་བསྟན་པར་བྱ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། འདྱི་ལ་ཡང་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་སྒྲུབ་པ་ཡོད་དེ། བརོད་པ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་
བའྱི་དོན་ཏོ། །དེ་ལྟར་འདྱིར་ཡང་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཡོད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི་འོ་ན་ནྱི་ཞེས་བྱ་བའོ། །དྲུག་པ་ཕྱོགས་ཆོས་སོ་
སོའ་ིངོ་བོ་སྟོན་པ་ནྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་དགུ་བསྟན་པ་དེ་དག་ནྱི་ཞེས་བྱ་བའོ། །གཞལ་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རག་གོ་ཞེས་
བྱ་བ་ལ་རག་པའྱི་དོན་ནྱི་འཇྱིག་པ་མེད་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་མྱི་འཇྱིགས་པས་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པ་
མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་གྱི་གར་མ་འདུས་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོན་ཏེ་འདྱི་རག་པ་མེད་པ་ཙམ་ཡྱིན་
པས་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་སུ་འདུས་སོ་ཞེ་ན། འོ་ན་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་རག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་ལ་
ཡོད་པར་འགྱུར་གྱི་མཐའ་དག་ལ་ཡོད་པར་ནྱི་མྱི་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་མྱི་རག་པ་མེད་པར་བཀག་པ་ཙམ་ལ་རག་པའྱི་དོན་དུ་
འདོད་དེ། གང་གྱི་རང་བཞྱིན་འཇྱིགས་མེད་པ། །དེ་ལ་མཁས་རྣམས་རག་ཅེས་བརོད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །སོ་སོའ་ིངོ ་བོ་ྱིད་
ལ་བརད་པ་སྤང་བའྱི་དོན་དུ་དབྱེ་བ་ལ་ཞེས་རོད་པ་བཀོད་དོ། །རོད་པ་འདྱི་ནྱི་སྤངས་ཟྱིན་བཞྱིན་དུ། གལ་ཏེ་འདྱི་ཞེས་བྱ་
བའྱི་རོད་པ་གཞན་བསང་བའྱི་དོན་དུ་བཀོད་པར་ཟད་དོ། །ད་ནྱི་རྣམ་པ་དགུ་ྱིད་དུ་ཕྱེ་བའྱི་དགོས་པ་མདོར་བསྟན་པའྱི་དོན་དུ་
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ཡང་རྒྱུ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་གསུངས་སོ། །རང་བཞྱིན་འབྲས་བུ་བསྒྲུབ་དོན་དུ། །གཏན་ཚིགས་གྱིས་དང་བཟོག་པ་
གྱིས། །ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ངོ་བོར་རྣམ་པ་གསུམ་ཁོ་ནར་བསྒྲུབ་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པར་བསྟན་པའོ། །དེའང་འདྱི་
ལྟར་ཡྱིན་ཏེ། རང་བཞྱིན་དང་འབྲས་བུས་ཁྱབ་བྱེད་དང་རྒྱུ་གོ་བར་ནུས་པ་ནྱི་འདོད་པ་ལྡོག་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་པའྱི་དོན་
དུ། སྟེང་དང་འོག་གྱི་ཡང་དག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་གྱིས་སོ། །དེ་དག་ྱིད་ཀྱི་ནུས་པ་དེ་འདྲ་བ་དེ་འདོད་པས་འཇུག་པ་མ་
ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་པའྱི་དོན་དུ་འགལ་བ་གྱིས་སོ། །དེས་ན་འདོད་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་དངོས་པོ་ནུས་པས་གོ་བར་བྱེད་པ་
གྱིས་ཁོ་ནར་གྲུབ་བོ་ཞེས་བསྟན་པའྱི་དོན་དུ་གཏན་ཚིགས་དང་འགལ་བ་བཞྱི་བཀོད་དོ། །དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་
གྱིས་སུ་ངེས་པ་ཁོ་ནས་དགག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀང་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པར་དོན་གྱིས་འགྲུབ་སྟེ། རང་
བཞྱིན་དང་འབྲས་བུའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ལྡོག་པ་ལས་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱེད་མྱི་དམྱིགས་པ་རགས་སུ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དེ་གྱི་
ག་ཡང་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་ལྡོག་ྱིད་ཀྱིས། །དོན་ལྡོག་པ་ནྱི་བརོད་པ་
ལས། །མྱི་དམྱིགས་དཔེ་ནྱི་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། །ཐ་དད་པར་ནྱི་མ་བཤད་དོ། །དེ་ཡང་སེས་བུ་མཐོང་མེད་ལས། །སོག་སོག་ལྡོག་
པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། །གཏན་ཚིགས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བཤད་པས། །ལྟར་རུང་དོན་ལ་དེ་ཞེས་བསྟན། །ཅེས་བཤད་པ་ བཞྱིན་ནོ། །རོད་
ཕྱྱིར་ཁྱད་པར་སྱི་དག་སྟེ། །ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཚུལ་གསུམ་ཁོ་ནར་བསྒྲུབ་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པར་སྟོན་
པའོ། །དེའང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཡྱིན་པས་ཕྱོགས་ཆོས་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་པར་ནྱི་རོད་པ་མེད་དོ། །རེས་སུ་འགོ་བ་མེད་
པས་ལྡོག་པ་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཙམ་གོ་བྱེད་ཡྱིན་པར་ས་བ་དག་ནྱི་ཕྱོགས་ཆོས་དང་ལྡོག་པ་གྱིས་མཚན་ྱིད་དུ་འདོད་དེ། 
དཔེར་ན་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཡང་ཁ་ཅྱིག་ཏུ་ནྱི་ལྡོག་པའྱི་གཞྱི་མེད་པས་ལྡོག་པ་མེད་ཀང་རེས་འགོ་ཙམ་དང་
ཕྱོགས་ཆོས་ཙམ་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་གཞལ་བྱ་མྱི་རག་པ་སྒྲུབ་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་ཚུལ་གྱིས་ལ་རོད་པ་ཡོ ད་པས་
དེ་བསལ་ནས་ཚུལ་གསུམ་ྱིད་མཚན་ྱིད་དུ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་ཁྱད་པར་དང་སྱི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དུ་བཀོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ལྷག་
མ་ལྡོག་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཡུལ་ངེས་པ་བསྒྲུབ་པའྱི་དོན་དུ་བཀོད་དོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་
ཏོ། །དེའང་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏེ། གཏན་ཚིགས་ནྱི་གཞན་ལས་ཐ་དད་པའྱི་དོན་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་གྱི། སྒྲུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་ལྡོག་པའྱི་
ཁྱད་པར་དང་བྲལ་བ་ནྱི་གོ་བར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། གལ་ཏེ་གཞན་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་སྱི་ཙམ་སྒྲུབ་ན་ནྱི་ཇྱི་
ལྟར་མཐོང་བ་ལྟར་སྒྲུབ་པས་རེས་འགོ་ཙམ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ལས་མྱི་རག་པ་ལས་རོལ་བྱུང་མ་ཡྱིན་པ་གོ་བར་འགྱུར་རོ། །འོན ་ཏེ་
ལྡོག་པ་ལ་ལྟོས་ན་ཡང་ལྡོག་པ་དང་རེས་འགོ་གྱི་ག་འདྲ་བར་ཡོད་པ་ལས་ལུས་ཅན་མ་ཡྱིན་པས་རག་པར་གོ་བར་འགྱུར་
རོ། །འོན་ཏེ་རེས་འགོ་གཙོར་གྱུར་པ་ལ་ལྟོས་ན་ཡང་མྱི་རག་པས་རོལ་བྱུང་གོ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་རྣམས་གཏན་ཚིགས་ལྟར་
སྣང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་འདོད་ན་ནྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་མཐའ་དག་ལས་ལྡོག་པ་གོ་བྱེད་དུ་འགྱུར་བས། མྱི་མཐུན་པའྱི་དོན་



224   རྔོག་ལྔོ་ཙཱ་བ་བྔོ་ལྡན་ཤེས་རབ། 

རྣམ་པར་བཅད་པའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་ཁོ་ན་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་གོ་བྱ་ཡྱིན་པར་གྲུབ་བོ་ཞེས་ལྡོག་པ་ྱིད་ཡུལ་དུ་སྒྲུབ་བོ། །དེ་ལྟར་
ན་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ངེས་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཕྱོགས་ཆོས་བཞྱིའོ། །མཚན་ྱིད་ངེས་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཕྱོགས་ཆོས་
གྱིས་སོ། །ཡུལ་ངེས་པ་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱོགས་ཆོས་གསུམ་སྟེ། དགུ་ཁོ་ན་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་སྟོན་པ་ལ་མཁོ་བས་ེ་
བར་བཀོད་དོ། །གང་གྱིས་འགལ་བའམ་ཡང་དག་པར་འགྱུར་བ་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བས་མྱི་རག་པ་སྒྲུབ་པར་ཇྱི་ལྟར་ནུས་ཏེ། 
མ་ངེས་པ་དང་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ལྟར་ཤེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ནམ་ཤེས་བྱའྱི་རང་བཞྱིན་ྱིད་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཞྱིག་
རགས་ཡྱིན་གང་ན། དང་པོ་ནྱི་མ་ངེས་ཏེ། བཟོག་པ་ལ་གནོད་པར་བྱེད་པ་མེད་པས་སོ། །གྱིས་པ་ཡང་མ་གྲུབ་སྟེ། མར་མེ་
ལས་མུན་ཁུང་དུ་བུམ་པ་དམྱིགས་པ་ན། སྔར་མེད་པ་སེས་པ་ལ་མ་ཡྱིན་གྱི་ཡོད་པ་གསལ་བ་ལྟར་རོལ་བ་ལས་སྒྲ་དམྱིགས་
པ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བསམས་ནས་རོད་པ་ནྱི། བརལ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བའྱི་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །རེ་ཤྱིག་འདྱི་ནྱི་
གྱི་ག་ལྟར་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པས་འབྲས་བུའྱི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་རོག་པ་ནྱི་དོན་མེད་པ་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་དུ་
དགོངས་ནས་མ་ངེས་པ་སྤོང་བ་ནྱི། སྔར་ཡོད་པའྱི་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཤེས་བྱའྱི་རག་ཏུ་གནས་པས་སྔར་ཡོད་པ་ལ་
དམྱིགས་པའྱི་ཤེས་པ་ནྱི་ངེས་པར་བརལ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་རབ་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་རོལ་བ་ལ་
རག་ལས་པ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པའྱི་དོན་ཏེ། འདྱི་ནྱི་ལྡོག་པའྱི་ཁྱབ་པ་བརོད་དོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། རོལ་བ་མེད་ཀང་རྒྱུ་ནུས་པ་
ཐོགས་པ་མེད་པ་མ་མས་པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ྱིད་མ་གྲུབ་སྟེ། རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་ཡུལ་དུ་མྱི་རུང་བ་ཞེས་བྱ་བའྱི་རྱིགས་
པས་ཤེས་བྱའྱི་སྔར་ཡོད་པ་ཤེས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཡང་། རོལ་བ་མེད་པ་ནྱི་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་མ་མས་པའྱི་རང་བཞྱིན་མ་
ཡྱིན་ཏེ། མྱི་མཐུན་པ་ཟྱིལ་གྱིས་གནོན་པའམ་མཐུན་པའྱི་རེན་མ་ཚང་བ་ལས་ནུས་པ་ཕུལ་དུ་ཕྱྱིན་པ་མ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་
སྙམ་ན། དོགས་པ་འདྱི་ལ་བརོད་པ་ནྱི། སྒྲྱིབ་བྱེད་དང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །གལ་ཏེ་རོལ་བ་མེད་ན་ནུས་པ་ཕུལ་དུ་
ཕྱྱིན་པ་མ་ཐོབ་པ་དེ་རོལ་བ་ཡོད་པས་འབྲས་བུ་སེད་པ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་གེགས་སེལ་བའམ། འོན་ཏེ་འབྲས་བུ་དང་མཐུན་
པའྱི་ཚོགས་པ་གྲུབ། གྱིས་པ་ལྟར་ཡང་རྣམ་པར་རོག་པ་གསུམ་སྟེ། རོལ་བ་ྱིད་འབྲས་བུ་ལ་ནུས་སམ། རེན་གཞན་གྱི་
ནུས་པ་རོལ་བས་སྒྲུབ་བམ། ཡུལ་གྱི་ནུས་པ་ྱིད་རོལ་བས་སྒྲུབ། དང་པོ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། ཡུལ་དང་རེན་གྱི་ནུས་པ་སྔར་
གནས་ན་རོལ་བའྱི་ནུས་པ་ལ་ལྟོས་པར་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ནུས་པ་ཐོགས་པ་མེད་པའྱི་རྒྱུ་ེ་བའྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་ལྡོག་པར་
མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་ས་བས་དེ་འདྱིར་དོགས་པ་མ་བྱས་སོ། །ལྷག་མ་མྱི་མཐུན་པ་སེལ་བ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། རག་པ་ལ་
སྒྲྱིབ་པ་མེད་པས་སོ། །རེན་གཞན་དང་ཡུལ་ྱིད་ཀྱི་ནུས་པ་སྒྲུབ་པ་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། རག་པ་ལ་བརྒྱུད་པས་དང་། དངོས་སུ་
ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་དུ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མདོར་བསྟན་པ་དེ་ྱིད་རྒྱས་པར་སྒྲུབ་པས་རེ་ཤྱིག་སྒྲྱིབ་བྱེད་ལ་སོར་བ་འགོག་པ་ནྱི་དེ་ལ་
ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱིར་དམྱིགས་པའྱི་རྒྱུ་ལ་མྱི་གནོད་པའྱི་དམྱིགས་པའྱི་སྒྲྱིབ་བྱེད་དམ། དེའྱི་རྒྱུའྱི་ནུས་པའྱི་གེགས་ཀྱི་སྒྲྱིབ་
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བྱེད་སེལ་ན། དང་པོ་ནྱི་མྱི་སྱིད་དོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི་དམྱིགས་པའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ནྱི་སྱིད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །གྱིས་པ་
ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། ནུས་པའྱི་གེགས་བྱེད་པས་རང་གྱི་ངོ་བོ་ནུས་པ་ཅན་ྱིད་མས་པར་བྱས་པར་འགྱུར་བས་རག་པར་འགལ་
ལོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི། འགའ་ཞྱིག་ཡོད་དུ་ཆུག་ཀང་ཞེས་བྱ་བའོ། །རང་གྱི་ངོ་བོ་ཁྱད་པར་དུ་མྱི་སྒྲུབ་པ་སྒྲྱིབ་པ་མ་ཡྱིན་ན་མྱི་
རག་པ་ལ་ཡང་སྒྲྱིབ་པར་མྱི་རུང་བར་ཐལ་ལོ་ཞེས་རོད་པ་ནྱི ། གང་གྱིས་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱིར་ལན་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། ཁྱད་
པར་མྱི་བྱེད་ཀང་མྱི་རག་པ་ལ་སྒྲྱིབ་པའྱི་ཐ་སྙད་འཐད་པ་དང་། ཁྱད་པར་ྱིད་བྱེད་པས་སྒྲྱིབ་པའྱི་དོན་ྱིད་འཐད་པ་ལས། དང་
པོ་བརོད་པ་ནྱི་དེ་དག་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་དག་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་བྱེད་པར་ནྱི་མྱི་སའྱི། འོན་ཀང་བུམ་པའྱི་
སྐད་ཅྱིག་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབང་པོའ་ིཤེས་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཚོགས་པའྱི་གནས་སྐབས་ཐོབ་པའམ། 
ཚོགས་པའྱི་གནས་སྐབས་ལས་བྱུང་བ་ཁྱད་པར་ཅན་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་སྒྲྱིབ་པ་ནྱི་ནུས་པ་མེད་པའམ་ནུས་པའྱི་རྒྱུ་མེད་
པ་སྟེ་ནུས་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཚང་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པས་ན། དེ་དག་ཡོད་ན་ཤེས་པའམ། དེ་སེ ད་པའྱི་ནུས་པ་མྱི་འབྱུང་ལ། དེས་
ན་དེ་དག་གྱིས་ཤེས་པའམ། དེའྱི་ནུས་པ་མེད་པར་བྱས་པ་ལྟ་བུར་འཇྱིག་རེན་ན་མཚོན་པས། འཇྱིག་རེན་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་ཤེས་
པ་ལྟར་དེ་དག་ལ་ཤེས་པ་དང་ནུས་པའྱི་གེགས་སུ་བརོད་དོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །འདྱིར་འབྲས་བུ་ཤེས་པ་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་
ཏེ། ཚོགས་པ་ཙམ་ལས་སེ་བ་དང་། ཚོགས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སེ་བའོ། །དང་པོ་ནུས་པ་ནྱི་ཚོགས་པ་ཙམ་ཡྱིན་པས་
ན། བསྒྲྱིབས་པ་ྱིད་ནུས་པ་མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པའྱི་ནུས་པ་ནྱི་ཚོགས་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་པས་ན། 
བསྒྲྱིབས་པ་ནྱི་ནུས་པའྱི་རྒྱུ་མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་བསྒྲྱིབས་པའྱི་ཚེ་འབྲས་བུ་དང་པོའ་ིནུས་པ ་མེད་པའྱི་རང་
བཞྱིན་ཡྱིན་པས་འབྲས་བུ་མྱི་སེ་ལ། དེས་ན་འབྲས་བུའྱི་གེགས་སུ་བརོད་དོ། །འབྲས་བུ་གྱིས་པའྱི་ནུས་པའྱི་རྒྱུ་མེད་པས་
ནུས་པ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ནུས་པའྱི་གེགས་སུ་འཇྱིག་རེན་གྱི་རོགས་སོ། །ཕན་ཚུན་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ཡུལ་དང་
དབང་པོ་དང་སྣང་བ་དག་ནྱི། དུས་ཕྱྱིས་འབྱུང་བའྱི་ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་ཅན་གེྱི་སྐད་ཅྱིག་གཞན་སེད་པའྱི་རྒྱུའྱི་ཕྱྱིར་
ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྐད་ཅྱིག་ཕྱྱི་མ་དེ་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། འབྲས་བུ་གྱིས་པའྱི་ནུས་པ་ལ་ལྟོས་
པའོ། །གང་གྱི་ཚེ་ཚོགས་པ་ཙམ་ལས་སེ་བའྱི་འབྲས་བུའྱི་ནུས་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་བརོད་ན་ནྱི། ཕན་ཚུན་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པའྱི ་
ཡུལ་དང་དབང་པོ་དང་སྣང་བ་དག་ནྱི། སྐད་ཅྱིག་སྔ་མས་ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྐད་ཅྱིག་གཞན་བསེད་པའྱི་ཕྱྱིར། 
རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་དོན་གོ་བར་བྱ་བའོ། །ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་བསེད་པ་ྱིད་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། ཕན་ཚུན་ལྟོས་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི། ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཞེས་བྱ་བའོ། །ལྟོས་པའྱི་དོན་ནྱི་མེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་
དོན་ཏེ། དབང་པོ་མེད་པར་ཡུལ་གྱི་ནུས་པ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ལྟོས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་འདྱི་ཡང་རྒྱུན་ལ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་
ལྟར་ཚོགས་པའྱི་ནུས་པ་གྱུར་པས་ནུས་པའྱི་ཚེ་ན། དབང་པོའ་ིརྒྱུན་སྔར་ཡོད་པ་མེད་ན་ཡུལ་གྱི་ནུས་པ་ཕྱྱི་མ་མྱི་འབྱུང་བའྱི ་



226   རྔོག་ལྔོ་ཙཱ་བ་བྔོ་ལྡན་ཤེས་རབ། 

ཕྱྱིར་རོ། །གང་གྱི་ཚེ་ཐ་མའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་ཐོབ་པའྱི་དུས་ན་ནྱི་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་ྱིད་མེད་པས་མ་ངེས་པ་མ་ཡྱིན་
ནོ། །འོ་ན་རེ་རེ་ཅྱི་སྟེ་མྱི་ནུས་ཞེ་ན། ནུས་པ་ཁོ་ནའོ། །འོན་ཀང་རང་གྱི་རྒྱུ་ལས་ལྷན་ཅྱིག་གྲུབ་པས་གཅྱིག་ནུས་པ་ན་གཞན་
ཡང་ནུས་སོ། །དེས་ན་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་བྱེད་པ་མེད་པས་མྱི་འགལ་ལོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་། སེམས་པ་མེད་
པར་བྱེད་པ་ཅན་རང་གྱི་རྒྱུ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་འདུ་བའྱི་ཆོས་ཅན་དག་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་རང་བཞྱིན་ལས་དེ་ལྟ་བུར་འགྱུར་བ་
ལ་ནྱི་ཀླན་ཀ་བཙལ་བར་འོས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གཏན་ཚིགས་ཐྱིགས་པ་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་ཕན་
གདགས་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྱི། ཚོགས་པ་ཙམ་ལས་སེ་བའྱི་འབྲས་བུ་ནུས་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་བརོད་
པ་མ་ཡྱིན་གྱི། ཚོགས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སེ་བའྱི་འབྲས་བུ་དང་འབྲེལ་པའྱི་ནུས་པ་ཁོ་ན་ལ་ལྟོས་ཏེ་བརོད་པར་
བལྟའོ། །ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྐད་ཅྱིག་གཞན་སེས་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་གྱི། ཚོགས་པ་ཙམ་ནུས་པར་ཁས་ལེན་ན་
དེ་ཙམ་ལ་རག་ལས་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡང་ཚོགས་པ་ལ་རག་ཏུ་ངེས་པར་ཐལ་ལོ་ཞེས་བརོད་པ་ནྱི ་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་ཞེས་བྱ་
བའོ། །གལ་ཏེ་ནུས་ཀང་འབྲས་བུ་རེས་འགའ་མྱི་སེད་ན་དེ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པས་རག་ཏུ་མྱི་སེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་
བརོད་པ་ནྱི། མྱི་སེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བའོ།  །དེ་ལྟ་ན་ཚོགས་པའྱི་གནས་སྐབས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྐད་ཅྱིག་ཁོ་ན་ནུས་པ་
ལ་གཏན་ཚིགས་གྱིས་ཏེ། ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རེས་འགའ་ཁོ་ན་འབྲས་བུ་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཁྱད་པར་
ཅན་གྱི་སྐད་ཅྱིག་ཁོ་ན་ནུས་པ་གྲུབ་པ་ན་ཡང་དེ་ཚོགས་པ་སྔ་མའྱི་འབྲས་བུར་གྲུབ་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ། ཚོགས་པ་སྔ་མའྱི ་གནས་
སྐབས་ནུས་པའྱི་རྒྱུའྱི་རང་བཞྱིན་ཡང་བར་ཆད་མེད་པ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི། དེ་དག་ཀང་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ལས་
བཟོག་པ་བར་ཆོད་ཡོད་པའྱི་གནས་སྐབས་ནྱི་ནུས་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཚང་བའྱི་རང་བཞྱིན་ྱིད་ཡྱིན་པས་ནུས་པ་མྱི་འབྱུང་ངོ་ཞེས་
སྟོན་པ་ནྱི། བར་ཆོད་ཡོད་ན་ཞེས་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནས་བར་ཆད་ཡོད་ནའོ། །བར་ཆོད་སྔར་ཡོད་པ་ལས་གོ་བུར་དུ་ཞུགས་
པ་ན་ཅྱི་ལྟར་ཞེ་ན། བར་ཆོད་ཞུགས་ན་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱི་མཐའ་དག་ནྱི་ཚོགས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སེ་བའྱི་འབྲས་
བུའྱི་ནུས་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་བརོད་དོ། །དེས་ན་ཚོགས་པ་ཙམ་ལས་སེས་པའྱི་འབྲས་བུའྱི་ནུས་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་བརོད་དོ། །དེས་ན་
ཚོགས་པ་ཙམ་ལས་སེ་བའྱི་འབྲས་བུའྱི་ནུས་པ་ལ་ནྱི། འདྱི་ལྟར་དོན་གྱིས་གོ་བར་བྱ་སྟེ། ཚོགས་པའྱི་གནས་སྐབས་མ་
ཚོགས་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པ་ནུས་པར་གྲུབ་པ་ན་ཚོགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་བར་ཆོད་མེད་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བརོད་
པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་དག་ཀང་ཐོགས་པར་བྱེད་པ་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པ་ཁོ་ན་ཕན་ཚུན་ཚོགས་པ་ ཡྱིན་ཏེ་བར་དུ་མ་ཆོད་པའྱི་
ཡུལ་རུང་བའྱི་ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པ་ཅན་ྱིད་ཚོགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་གདོན་པར་བྱའོ། །དེ་ལས་བཟོག་པ་བར་དུ་ཆོད་
པའྱི་གནས་སྐབས་ཀང་ནུས་པ་མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པས་འབྲས་བུ་མྱི་འབྱུང་ངོ་ཞེས་བརོད་པའྱི་དོན་དུ། བར་ཆོད་
ཡོད་ན་ནུས་པ་ྱིད་མེད་པས་འབྲས་བུ་ཡུལ་དེའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མྱི་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རམ། བར་ཆོད་ཞུགས་ན་སྔར་
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སེས་པའྱི་རྣམ་ཤེས་འགགས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བར་དུ་མ་ཆོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རྒྱུ་མེད་པས་སེ་བར་འདོད་པ་གཞན་
ཡང་མ་སེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྱིག་པ་ལ་སོགས་པ་ཤེས་པའྱི་གེགས་སུ་བརོད་ཀྱི་ཞེས་གདོན་ཏེ། འདྱི་ཡང་དངོས་སུ་བརོད་
པས་དོན་གོ་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལ་ཚོགས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སེ་བའྱི་འབྲས་བུའྱི་ནུས་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ། 
བར་ཆོད་ཞུགས་ན་ཞེས་བྱ་བས་བར་ཆོད་ཀྱི་རྒྱུ་ེ་བར་གནས་པ་མཚོན་ཏེ། བར་ཆོད་ཀྱི་རྒྱུ་ེ་བར་མྱི་གནས་པའྱི་ཚོགས་པ་
ྱིད་ནུས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་རྒྱུ་ེ་བར་གནས་ན་ནུས་པའྱི་རྒྱུ་མེད་པས་སེ ་བར་འདོད་པའྱི་ནུས་པ་གཞན་མ་སེས་པ་ཡྱིན་
ནོ། །དེ་ལྟར་ན་བར་ཆོད་ཀྱིས་ཅྱི་ཡང་མྱི་བྱེད་ཡང་བར་དུ་ཆོད་པ་ྱིད་འབྲས་བུའྱི་རྒྱུ་མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའམ། ནུས་
པའྱི་རྒྱུ་མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པས་དེ་ལས་འབྲས་བུ་དང་ནུས་པ་མ་བྱུང་བ་ན། དེས་འབྲས་བུ་དང་ནུས་པ་མེད་པ་ལྟ་བུར་
འཇྱིག་རེན་རོགས་པས་གེགས་སུ་བཏགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གནས་སོ། །ད་ནྱི་ལན་གྱིས་པ་མྱི་རག་པ་ལ་སྒྲྱིབ་པས་ཁྱད་
པར་བྱེད་པས་སྒྲྱིབ་པའྱི་དོན་ྱིད་འཐད་དོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི། ཡང་ན་ཞེས་བྱ་བའོ། །སྒྲྱིབ་པས་བསྒྲྱིབ་པར་བྱ་བ་དེ་གྱིས་ལ་
རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེ་བ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཁྱད་པར་ནུས་པ་ཆུང་བ་དང་ཤྱིན་ཏུ་ཆུང་བ་ད ང་གཏན་མེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཆེས་
ཆེར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། གཏན་ཚིགས་གྱིས་ཏེ། སྒྲྱིབ་པའྱི་རྣམ་པར་འགྱུར་བའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་ནུས་པའྱི་རྣམ་
པར་འགྱུར་པ་ཡོད་པ་འབྲས་བུ་ལས་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཞེས་གཏན་ཚིགས་དང་པོ་སྟོན་པ་ནྱི། སྒྲྱིབ་པའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་
ཞེས་བྱ་བའོ། །ཡང་ན་དབང་པོ་དང་དོན་ནྱི། བསྒྲྱིབས་པའྱི་གནས་སྐབས་ན་ནུས་པ་མ་ཐོགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ཏེ། 
འབྲས་བུ་མྱི་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ཁྱབ་བྱེད་མེད་པས་ནུས་པ་ཡོད་པ་བཀག་པའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་སྒྲྱིབ་པ་ནུས་པ་གཏན་མེད་
པར་བྱེད་པའྱི་རྒྱུར་གྲུབ་བོ་ཞེས་ཐལ་བའྱི་སོ་ནས་སྟོན་པ་ནྱི། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། སྒྲྱིབ་པས་ཁྱད་པར་མ་བྱས་ན་
སྟེ། དེའྱི་ཚེ་འབྲས་བུ་ཤེས་པ་ཡང་སེད་པར་ཐལ་ལོ། །ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །འདྱིར་སྒྲྱིབ་པས་ཅུང་ཟད་བྱེད་པ་དང་། མྱི་བྱེད་
པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་འདྱི་གྱི་ག་བདེན་པར་མྱི་འཐད་ན་གང་ཡྱིན་པར་གཟུང་ཞེ་ན། བྱེད་པ་ལ་ཡང་གནོད་པ་མ་མཐོང་ལ། མྱི་
བྱེད་པ་ལ་ཡང་གནོད་པ་མ་མཐོང་སྟེ། དེས་ན་གྱི་ག་ལ་བསྒྲུབ་པ་དང་། གནོད་པ་མ་ཞུགས་པས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའོ། །དེ་ལྟ་ན་
ཡང་ལམ་འདྱི་གྱིས་ལས་འདའ་མྱི་སྱིད་པས་གྱིས་ེ་བར་བཀོད་པ་མྱི་འགལ་ལོ། །གལ་ཏེ་སྒྲྱིབ་པའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས་ཐོས་པ་
ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་པ་དང་། བསྒྲྱིབས་པ་ན་ཤེས་པ་མྱི་བྱེད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་གྱིས་ཀྱིས་བྱེད་པའྱི་ཕྱོགས་ྱིད་འཐད ་པ་མ་
ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ཡང་མྱི་ནུས་ཏེ། ཐོས་པ་ཐ་དད་པ་ནྱི་སྒྲྱིབ་པ་ཤེས་པ་ྱིད་ལ་ཅུང་ཟད་བྱེད་པར་འགྲུབ་ཀྱི་དེའྱི་རྒྱུ་ལ་ནྱི་
མ་ཡྱིན་ཏེ། ཡུལ་གྱི་དབྱེ་བས་འཛིན་པ་ཐ་དད་ཀང་ཡུལ་དང་དུས་མམ་པའྱི་རྒྱུ་གཞན་ལ་མྱི་བྱེད་པས་མ་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གཏན་ཚིགས་གྱིས་པ་ཡང་བསྒྲྱིབས་པའྱི་གནས་སྐབས་ྱིད་ནུས་པ་མེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་པས་ནུས་པ་མེད་པའྱི་
ཁྱད་པར་གཞན་མ་བྱས་ཀང་འབྲས་བུ་ལྡོག་པ་མྱི་འགལ་ལོ་ཞེས་བརོད་མ་ཐག་པ་བཞྱིན་ཡྱིན་པས་ཅུང་ཟད་མྱི་བྱེད་པ་མྱི་
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འགལ་ལོ། །རག་པ་ལ་ནྱི་དེ་ལྟར་ཅུང་ཟད་མྱི་བྱེད་པས་སྒྲྱིབ་བྱེད་དུ་མྱི་འཐད་དོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི་ དེ་ལྟར་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེས་ནྱི་
རག་པ་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱི་བྱེད་པར་སྒྲྱིབ་བྱེད་དུ་གདགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མེད་དོ་ཞེས་དོན་གྱིས་བལྟ་སྟེ། དེ་ལྟར་སྒྲ་རག་པ་
རྣམས་ལ་ནྱི་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཁྱད་པར་མས་པའམ་སེ་བ་མེད་བཞྱིན་དུ་སྒྲྱིབ་པར་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་
ཞེས་གདོན་ཏོ། །དེས་ན་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱིས་འགའ་ཞྱིག ་ཡོད་ན་ཁྱད་པར་སེ་བ་མེད་པས་ནྱི་རོག་པ་སྱི་མ་བཀག་ལ། 
མས་པ་མེད་པས་ནྱི་རོག་པ་སྔ་མ་བཀག་གོ་ཞེས་བཤད་པ་མ་ཡྱིན་པར་གོ་བར་བྱའོ། །དེས་ཅྱིར་འགྱུར་ཞེ་ན། དེས་ན་ཞེས་
བྱ་བའོ། །འོ་ན་དབང་པོ་དང་། དོན་ལ་རོལ་བ་སོར་བས་རོལ་བ་ཡོད་ན་རེན་གཞན་གྱི་ནུས་པ་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཤེས་པ་རོལ་
བ་ལ་རག་ལས་སོ་ཞེས་དོགས་པ་ནྱི་འདྱི་སྙམ་དུ་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱི་ལ་རེན་གཞན་གྱིས་ནུས་པ་རོལ་བས་བསྒྲུབས་པ་དེ་
ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡུལ་ྱིད་ནུས་སམ། འོན་ཏེ་ལྟོས་ནས་ནུས་སམ། དེ་སྟེ་གཏན་མྱི་ནུས། ཐ་མ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་
ཡུལ་དུ་མྱི་འཐད་པས་སོ། །མ་ལྟོས་པར་ནུས་པ་ཡང་འབྲས་བུ་ཤེས་པ། རོལ་བ་དང་རོལ་བས་བསྒྲུབས་པས་རེན་གཞན་གྱི་
ག་ལ་རག་མ་ལས་པར་ཐལ་བ་ཁོ་ནའོ། །ལྟོས་ནས་ནུས་སོ་ཞེ་ན་ནྱི་ཁྱད་པར་བྱེད་པས་རག་པ་ྱིད་མས་སོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི། 
ཁོ་བོ་ཅག་ནྱི་ནས་ཐོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོའ་ིབར་རོ། །འོན་ཏེ་ཁྱད་པར་མྱི་སྒྲུབ་ན་ནྱི་ལྟོས་པར་བྱའོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི། ཕན་
འདོགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱི་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་ལྟོས་པ་
བཀག་པས་དབང་པོ་དང་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་རེན་གཞན་གྱི་ནུས་པ་སྒྲུབ་པའྱི་སོ་ནས་རོལ་བ་དེ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཤེས་པའྱི་རྒྱུ་
ཡྱིན་པ་ཡང་བགག་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི། འདྱིས་ནྱི་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ལྟར་ཤེས་བྱ་མྱི་རག་པ་ྱིད་ལོག་ན་དེའྱི་ཤེས་པ་
རོལ་བ་ལ་རག་ལས་པ་ལྡོག་པ་མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡང་བྱས་ནས། འཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི ་དེའྱི་ཕྱྱིར་ནས་
སོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོའ་ིབར་རོ། །དེ་ལྟར་ཤེས་པ་རོལ་བ་ལས་སེ་བ་ལ་མ་ངེས་པ་སྤངས་ནས། ཤེས་བྱ་རོལ་བ་ལས་
སེ་བ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི། འདྱི་རོལ་བ་མ་བརམས་པ་དང་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ལྟར་ཤེས་པ་དང་ཤེས་
བྱ་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བ། འབྲས་བུ་དང་རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་གྱི་ག་ཡང་རུང་མོད་ཀྱི། ད་རེས་ནྱི་དཔེར་བརོད་པ་ལ་འབྲས་བུ་
གཙོ་བོར་བསྟན་པས་འབྲས་བུའྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་དོན་ེ་བར་སྡུད་པ་ནྱི ་དེའྱི་ཕྱྱིར་ནས་བསྡུ་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་
དག་གོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་རོ། །གལ་ཏེ་རོལ་བ་ལས་གསལ་བར་མྱི་རག་པའྱི་རགས་ཡྱིན་ན། འོ་ན་རོལ་བ་ལས་སེས་པའྱི་དོན་
རགས་ཡྱིན་པ་ལ་རོད་པ་མེད་པས། རང་བཞྱིན་དང་འབྲས་བུ་གྱི་ག་རོལ་བྱུང་གྱི་དཔེར་བརོད་ཀྱིས་བསྟན་པའྱི་ཕྱྱིར། བྱས་
པ་ལས་ལོགས་སུ་བསྟན་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་དོ་སྙམ་ན། བཤད་པ། རོལ་བྱུང་གྱི་དཔེར་བརོད་པ་འདྱི་ྱིད་ཀྱིས་གཏན་
ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཡུལ་མཚན་གཞྱི་གཏན་ཚིགས་གྱི་ག་བསྟན་པ་ཡྱིན་ཡང་ངོ་། །ཐམས་ཅད་དེའྱི་བདག་
ྱིད་དུ་ཞེས་བྱ་བ་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་ལ་ཡོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་དུ་རོགས་པར་མྱི་འགྱུར་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིན་
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པས་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །འོ་ན་རང་དོན་དུ་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་མཐའ་དག་ལས་ལྡོག་ཅྱིང་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པའྱི་
ཕྱོགས་ཆོས་མཚན་ྱིད་དུ་བརོད་པས། གང་ལ་དེ་ཡོད་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་གོ་བའྱི་ཕྱྱིར། མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལ་
ཁྱབ་པ་ཡང་གཏན་ཚིགས་སུ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། དེ་བསྟན་པའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་བརོད་པས་ཅྱི་བྱ་ཞེ་ན། དོན་བཤད་ཀང་ཞེས་
སོས་ཏེ། རང་དོན་དུ་ཚུལ་གསུམ་པའྱི་རགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དོན་བཤད་ཀང་དེས་དོན་གྱིས་གྲུབ་པར་ནུས་པའྱི་བརོད་པ་
གཞན་དོན་དུ་དབང་དུ་བྱས་ཤྱིང་ཡང་བསྟན་བྱར་གཞག་པ་ནྱི་མྱི་མཁས་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་རོགས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིན་པས་མྱི་
འཐད་པ་མེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་དེ་དང་འདྲ་བར་འདྱིར་ཡང་རང་དོན་དུ་བཤད་པར་དོན་གྱིས་རོགས་པར་རུང་བའྱི་དབྱེ་བ་
མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་ལ་ཡོད་པ་དང་མཐའ་དག་ལ་ཡོད་པ་ཙམ་ཞྱིག་བཤད་པ་ཡང་བྱྱིས་པ་རོགས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིན་
པས་དོན་ཡོད་དོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་མཚན་ྱིད་ཀང་དཔེར་བརོད་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པ་ཙམ་ཡྱིན་པར་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །འོ་
ན་ཕྱོགས་གཅྱིག་ལ་ཡོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡང་དཔེར་བརོད་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་རང་བཞྱིན་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་མ་
ཁྱབ་པ་ནྱི་དཔེར་མ་བརོད་པས་མེད་དོ་ཞེས་གོ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། བརོད་པ་ནྱི་ འབྲས་བུའྱི་ཞེས་བྱ་བའོ། །གང་གྱི་ཕྱྱིར་
རོལ་བྱུང་གྱི་གའྱི་དཔེར་བརོད་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་སོབ་དཔོན་གྱི ས་ཀང་གྱི་ག་ཁྱབ་པར་བྱེད་པའྱི་ཚིག་ཏུ་
གསུངས་སོ་ཞེས། གྱི་གའྱི་དཔེར་བརོད་ཀྱི་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་སོབ་དཔོན་གྱི་ངག་གྱི་ཚུལ་ལེན་པ་ནྱི། དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་
བའོ། །འོ་ན་འགལ་བ་དང་ཡང་དག་པ་བཞྱིས་རང་བཞྱིན་དང་འབྲས་བུ་གྱིས་བསྒྲུབས་མོད། དེ་བསྒྲུབས་པ་ྱིད་ཀྱིས་དོན་ཇྱི་
ལྟར་བསྟན་ཞེ་ན། རང་བཞྱིན་དང་འབྲས་བུ་བསྒྲུབས་པའྱི་དོན་སྟོན་པ་ནྱི། ཡོད་པ་གང་མེད་མྱི་འབྱུང་བའམ་ཞེེས་བྱ་
བའོ། །ཡོད་པ་ནྱི་དོན་གྱི་ངོ་བོ་སྟེ་ངོ་བོ་གང་ཞྱིག་དོན་གང་མེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའོ། །དེས་ན་ཆོས་ཀྱི་མེད་པ་མྱི་འབྱུང་བ་བསལ་
བས་འབྲས་བུ་བསྟན་ཏོ། །རང་གྱི་བདག་ྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་གཏན་ཚིགས་གང་ཞྱིག་གོ །ཁྱད་པར་ཅྱི་འདྲ་བ་ཅན་ཞེ་ན། རྣམ་
དབྱེར་མེད་ཅན་ཏེ། བསྒྲུབ་བྱ་ལས་ཐ་དད་དུ་མྱི་གནས་པའོ། །དཔེར་ན་མྱི་རག་པ་ལ་རོལ་བྱུང་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུ་དེ་ལས་
བྱུང་བ་དང་དེའྱི་བདག་ྱིད་དེ་གྱིས་ྱིད་རྒྱུ་དང་རང་བཞྱིན་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་པའྱི་དོན་དུ་གཏན་
ཚིགས་གྱིས་སུ་ཕྱེའོ། །དེས་ཅྱིར་འགྱུར་ཞེ་ན། འབྲེལ་པ་གཞན་གྱིས་སར་བའྱི་གཏན་ཚིགས་དགག་པ་འགྲུབ་སྟེ། འབྲེལ་པ་
གྱིས་མེད་ན་གཞན་གྱིས་མྱི་འཁྲུལ་པ་སྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་པ་དང་། ཡོད་ན་གཞན་མྱི་དགོས་པས་སོ། །དེ་ལ་ལྡན་པ་ཅན་ལ་
སོགས་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་གྱིས་ནྱི་མྱི་ནུས་པ་བསྟན་ལ། སྒྲུབ་བྱེད་ཡྱིན་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནྱི་མྱི་དགོས་པར་བསྟན་ཏོ། །མྱི་
དགོས་པ་དང་མྱི་ནུས་པ་ྱིད་སྒྲུབ་པ་ནྱི་ཚིག་རྐང་ཐ་མ་གྱིས་སོ། །དེ་ལ་མྱི་དགོས་པའྱི་འཐད་པའྱི་ནྱི་ ངེས་པ་མེད་ན་མྱི་
འབྱུང་བ་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་སྟེ། ངེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་མྱི་འཁྲུལ་བ་ནྱི་མེད་པ་ན་མྱི་འབྱུང་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ། མེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ་དེ་
ཡང་འབྲེལ་པ་གྱིས་ཀྱིས་འགྲུབ་པས། མེད་ན་མྱི ་འབྱུང་བའྱི་ཡན་ལག་མ་ཡྱིན་པ་ལྡན་པ་ལ་སོགས་པ་དོན་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་
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བའྱི་དོན་ཏོ། །འོན་ཏེ་འབྲེལ་པ་གྱིས་པོ་མེད་པ་དེར་ལྡན་པ་ལ་སོགས་པ་དགོས་སོ་ཞེ་ན། ངེས་པ་མེད་པ་སྒྲུབ་བྱེད་མྱིན་
གསུངས་ཏེ། གང་དུ་འབྲེལ་པ་གྱིས་མེད་པ་དེར། དེས་སར་བའྱི་མེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ་ལྡོག་སྟེ། ལྡན་པ་དང་འདུ་བ་ ལ་སོགས་
པ་ཡོད་ཀང་འབྱུང་པོ་དང་ཐག་པ་དག་གམ། སྱི་དང་ལྡན་པ་ལྟར་མེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པས་སོ། །དེས་ན་ངེས་པ་ྱིད་
མེད་པས་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བྱེད་པར་མྱི་ནུས་སོ་ཞེས་གནས་སོ། །མྱི་དམྱིགས་པ་ལོགས་སུ་མ་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་བསྟན་པའྱི་དོན་དུ་
དགོལ་བ་འགོད་པ་ནྱི་གལ་ཏེ་ཞེས་བྱ་བའོ། །མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ནྱི་གྱིས་ཏེ། དགག་པའྱི་དོན་ྱིད་སྒྲུབ་པ་དང་། ཐ་སྙད་
ཙམ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། འདྱིས་ནྱི་དངོས་ལའང་དངོས་པོའ་ིཆ། །ཁས་བངས་མེད་ཅན་དགག་པ་ནྱི། །སྒྲུབ་བྱེད་སྔ་མ་དག་
གྱིས་ནྱི། །མ་ཡྱིན་དགག་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རང་བཞྱིན་དང་འབྲས་བུར་མྱི་འདུ་མོད་ཀྱི། དེ་གྱིས་ཀྱི ་
དཔེར་བརོད་པ་ྱིད་ལས་རོགས་པས་ལོགས་སུ་མྱི་བྱའོ་ཞེས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་ནྱི་གགས་པར་འདུ་ལ། གགས་པ་
ཡང་རང་བཞྱིན་དུ་འདུ་བར་བསྟན་ཟྱིན་པས་ལོགས་སུ་མ་བྱས་སོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི། དེ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །འོ་ན་
རང་བཞྱིན་མྱི་དམྱིགས་པ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་དབྱེ་བར་ཅྱི་སྟེ་མྱི་དགོད་ཅེ་ན། རོགས་པའྱི་བསམ་པས་མེད་པར་སྒྲུབ་པར་རོམ་
པའྱི་ཕྱྱིར་རམ། མྱི་དམྱིགས་པ་དང་འབྲས་བུ་འདྲ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དགག་པའྱི་ཐ་སྙད་དངོས་སུ་འཇུག་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དེའྱི་
དབྱེ་བ་བཀོད་པ་ཡང་འགལ་བ་མེད་དོ། །དེ་ལ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ཐ་སྙད་ཙམ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པར་བསྟན་ཏོ། །བ་
ལང་གྱི་ཐ་སྙད་བཞྱིན་ནོ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནྱི་ཐ་སྙད་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བར་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལ་ཡུལ་གྲུབ་ན་ཐ་སྙད་ཀང་གྲུབ་ཟྱིན་ཏོ་
སྙམ་ན། ཐ་སྙད་མ་གྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་སྟོན་པ་ནྱི། བཀོད་པ་ཡྱིན་ཡན་ཆད་དོ། །འཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི་རྒྱུ་ལས་ནས་བཤད་ཟྱིན་ཏོའ་ི
བར་རོ། །རང་བཞྱིན་དུ་བསྡུས་ནས། ཞར་ལ་སྒྲུབ་པའྱི་ཚད་མ་བསྟན་པའྱི་ཕྱྱིར་དགོལ་བ་འགོད ་པ་ནྱི། མྱི་དམྱིགས་པ་དེ་
ྱིད་ཇྱི་ལྟར་འགྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་སྟེ། ཚད་མ་གང་གྱིས་ཡུལ་དུ་བྱས་ཞེས་བྱ་བའོ། །གལ་ཏེ་ཚད་མས་ཡུལ་དུ་མ་བྱས་མོད་སྙམ་
ན། འོ་ན་རང་གྱི་ངོ་བོས་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་དགོས་ཏེ། རགས་ངེས་པའྱི་ཚད་མ་རྒྱུར་རྣམ་པར་བརགས་པའྱི་
སྐབས་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རང་གྱི་ངོ་བོ་ཡང་དམྱིགས་པ་ལྡོག་པ་ཙམ་ཡྱིན་པས་རྒྱུར་མྱི་རུང་ངོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི ་མེད་པ་དེ་
ཞེས་བྱ་བའོ། །ཚད་མ་ཡོད་པས་སོན་གྱི་ག་མེད་དོ་ཞེས་ལན་འདེབས་པ་ནྱི་ེས་པ་དེ་ནྱི་མེད་དེེ་ཞེས་བྱ་བའོ། །གཅྱིག་
དམྱིགས་མས་སུ་མོང་བ་ལས་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྱི་དོན་ནྱི། དམྱིགས་པ་སྒྲུབ་པ་དང་འགོག་པའྱི་རྣམ་པ ར་
རོག་པ་དག་རང་རྱིག་པའྱི་ཚད་མའྱི་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ཅྱིར་འགྱུར་ཞེ་ན། སྒྲུབ་པའྱི་རོག་པས་ངེས་པས་བྱས་པ་ལྟར། 
དགག་པའྱི་རོག་པས་ངེས་པར་བྱས་པ་ཡང་རང་རྱིག་གྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཚད་མ་ྱིད་ལ་སྣང་བ་མེད་ཀང་ཚད་མའྱི་
བྱེད་པས་ཡུལ་དུ་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཤུགས་ཀྱིས་ཚད་མའྱི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་རོ ་ཞེས་གྲུབ་བོ། །འདྱི་ལྟར་ས་ཕྱོགས་དམྱིགས་སོ་
ཞེས་བྱ་བ་དང་། བུམ་པ་མ་དམྱིགས་སོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་གྱིས་ནྱི་མྱི་སླུ་བའྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་གཞལ་བྱ་ཐ་
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དད་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྒྲུབ་པའྱི་བོ་ནྱི་གཞན་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་ས་ཕྱོགས་དམྱིགས་པ་ཡོད་པས་མྱི་སླུ་བ་དང་
འབྲེལ་ལ། དགག་པའྱི་བོ་ཡང་གཞན་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་བུམ་པ་དམྱིགས་པ་མ་གྲུབ་པས་མྱི་སླུ་བ་དང་འབྲེལ་
པ་ཡྱིན་གྱི། ས་ཕྱོགས་ལ་སོགས་པ་གཞན་དམྱིགས་པ་མ་གྲུབ་ན་དགག་པའྱི་བོ་བརྫུན་པར་འགྱུར་བའམ། བུམ་པ་ལ་སོགས་
པ་གཞན་དམྱིགས་པ་གྲུབ་ན་སྒྲུབ་པའྱི་རོག་པ་མྱི་བདེན་པར་འགྱུར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་ཚད་མའྱི ་ཡུལ་ཐ་དད་པར་གྲུབ་
པས་ཚད་མ་ཡང་ཐ་དད་པར་འགྱུར་རོ། །ཚད་མ་གྱི་ག་ཡང་ཤེས་པ་གཞན་མོང་བའྱི་རང་རྱིག་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། དམྱིགས་པ་
དེ་ཡོད་པ་ལ་ནྱི་དངོས་སུ་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དམྱིགས་པ་གཞན་དགག་པ་ལ་དོན་གྱིས་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །འདྱི་ལྟར་དངོས་སུ་རང་རྱིག་པས་ཤེས་པ་གཞན་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་མ་བཟུང་ཡང་། བཟུང་བའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ངེས་པ་
ྱིད་ཀྱིས་ཤེས་པ་གཞན་དགག་པ་ངེས་པའྱི་དོན་སྒྲུབ་སྟེ། དེས་བསལ་བར་བྱ་བའྱི་སྒྲོ་འདོགས་སེལ་ཏོ། །དེས་ན་བཟུང་བའྱི་
དོན་ལ་མྱི་སླུ་བ་ནྱི་མ་བཟུང་བའྱི་དོན་ལ་མྱི་སླུ་བ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བས། གྱི་ག་ལ་རང་རྱིག་པ་ྱིད་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ཡྱིན་
དང་གཅྱིག་དམྱིགས་པར་རོག་པ་ན་གཞན་མ་དམྱིགས་པར་རོག་པར་མ་ངེས་ཀང་། གལ་ཏེ་རེན་ཚང་བས་རོག་ན་དེའང་
དམྱིགས་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་འདྲ་བར། རྱིག་པ་དེ་ྱིད་ཀྱི་ཚད་མའྱི་བྱེད་པར་བསྟན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱི་
བཀོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ྱིད་འཆད་པ་ནྱི་གང་ལས་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། འདྱི་མ་དམྱིགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་གང་ལས་མེད་པའྱི་ཐ་སྙད་
དུ་འགྱུར་བ་དེ་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་གྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་མེད་པ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན ་ཏེ། སེ་བ་
མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་དེ་ལྟར་འབྲེལ་ཏོ། །འོ་ན་མ་དམྱིགས་སོ་སྙམ་པ་གང་ལས་མེད་པའྱི་ཐ་སྙད་དུ་འགྱུར་བ་དེ་ཅྱི་ལས་འབྱུང་ཞེ་ན། 
རང་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་ཡོད་པ་ལས་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། དགག་པར་འདོད་པའྱི་དོན་རང་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་
དང་མྱི་འདྲ་བའྱི་དོན་འཛིན་པའྱི་ཤེས་པ་ཡོད་པ་ལས་སོ། །ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་ཡོད་པ་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་སེ་བོ་ཞེས་བྱ་
བའྱི་དོན་ཏེ། དེས་ན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་མོང་བའྱི་ཚད་མའྱི་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པར་འགྱུར་རོ། །ཅྱི འྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། 
བརྒྱལ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་སྐབས་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་དགག་བྱ་དང་དེ་ལས་གཞན་པའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་མ་རོགས་ན་སྟེ། 
ཤེས་པ་གང་ཡང་མེད་ན་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །དངོས་པོ་མེད་པར་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་དམྱིགས་པའམ་དོན་དངོས་པོ་མེད་པར་ཏེ་
མ་དམྱིགས་སོ་སྙམ་པའྱི་རོགས་པ་མྱི་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཞེས་སྟོན་པའོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་འཇུག་བསྡུ་བའོ། །འགའ་
ཞྱིག་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་ན་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་དོན་འགའ་ཞྱིག་གམ་བོ་འགའ་ཞྱིག་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་ན། གཞལ་བྱ་དེ་ལ་རྣམ་
པར་རོག་པ་གྱིས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་གང་ལས་ཞེ་ན། གཞལ་བྱ་དེ་མོང་བའྱི་ཚད་མའྱི་སྟོབས་ལས་ཏེ། འདྱིས་ནྱི་
རྣམ་པར་རོག་པ་དག་ཚད་མ་དེའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཚད་མ་དེའྱི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པར་བརོད་པས་ཚད་མ་དེའྱི་བྱེད་པ་བསྟན་
ཏོ། །གལ་ཏེ་མ་དམྱིགས་སོ་སྙམ་པ་དང་། དམྱིགས་སོ་སྙམ་པ་དེ་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་དོན་གཞན་འཛིན་པའྱི་མངོན་སུམ་གྱི་བྱེད་པར་
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ཡང་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ནམ། དམྱིགས་པ་མོང་བ་ཁོ་ནའྱི་བྱེད་པ་ཅྱི་སྟེ་རོད་ཅེ་ན། བདེན་མོད་ཀྱི། འོན་ཀང་རྱི་ལམ་དང་རབ་
རྱིབ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བ་ན་གཞན་རྱིག་གྱི་ཚད་མ་མེད་ཀང་འདྱི་ཚད་མའྱི་བྱེད་པར་འགྱུར་བས་དེའྱི་བྱེད་པར་མ་ངེས་པའྱི་
ཕྱྱིར་དེ་ལྟར་མ་བརོད་དོ། །ཤེས་པ་གཞན་རྱིག་པའྱི་བྱེད་པར་ནྱི་ངེས་པས་དེ་ལྟར་ཐ་སྙད་བྱས་ཏེ། འདྱིར་དེ་སྐད་བརོད་པའྱི་
རྒྱུ་ནྱི་དེ་ཡྱིན་པར་བལྟའོ། །དེ་མན་ཆད་ཀྱིས་ནྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་ཟྱིན་པའྱི་དོན་བཀྲལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ད་ནྱི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་
དམྱིགས་པ་མོང་བ་རྣམ་རོག་གྱིས་ཀྱི་རྒྱུར་བསྟན་པ་དེ་ཤེས་པ་ལ་འཛིན་པའྱི་ཤེས་པ་གཞན་ཡྱིན་པ་བཀག་ནས། རང་རྱིག་
པ་ྱིད་དུ་སྒྲུབ་པ་ནྱི། གང་གྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐམས་ཅད་མྱི་རོག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཡན་ཆད་
དོ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྔ་མའྱི་དོན། སྒྲུབ་པའྱི་རོག་པ་དང་འདྲ་བར། དམྱིགས་པ་འགོག་པའྱི་རོག་པ་ཡང་། དམྱིགས་པ་
གཞན་མོང་བའྱི་བྱེད་པ་བསྟན་པས། དམྱིགས་པ་གཅྱིག་འགོག་པ་ལ་དམྱིགས་པ་གཞན་མོང་བ་ཚད་མར་བརོད་པ་འདྱིས་ནྱི། 
དོན་གཅྱིག་འགོག་པ་ལ་ཡང་དོན་གཞན་མོང་བའྱི་གཞན་རྱིག་གྱི་མངོན་སུམ་ྱིད་ཚད་མ་ཡྱིན་པར་གྲུབ་སྟེ། རྱིགས་པ་
མཚུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། དམྱིགས་པ་གཅྱིག་མོང་བ་ྱིད་དམྱིགས་པ་གཞན་འགོག་
པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྔ་མས་བརོད་པ་དེའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རང་བཞྱིན་ཁྱད་པར་ཅན་ས་ཕྱོགས་འབའ་ཞྱིག་
མོང་བ་ལས་ཏེ། མོང་བར་བྱ་བར་གྱུར་པ་དེ་ལས་གཞན་བུམ་པ་བཀག་པ་ནྱི་གཞན་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་གྲུབ་བོ་
ཞེས་ཁོང་ནས་འབྱུང་ངོ་། །འདྱིར་ཡང་དེ་ཡོད་པ་དང་གཞན་བཀག་པ་དག་དོན་ཐ་དད་ཀང་གྲུབ་པ་དེ་གཅྱིག་པས་གཅྱིག་ཏུ་
བརོད་པར་བལྟའོ། །དངོས་སུ་གཅྱིག་ནྱི་དངོས་སུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ། གཞན་ནྱི་དོན་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པ ས་ཐ་དད་ལ། 
དེ་རོགས་པའྱི་ཚད་མ་ཡང་ཐ་དད་དོ། །ཞེས་སྔར་བཤད་པ་ཁོ་ན་དང་མཐུན་ནོ། །ཚད་མའྱི་དོན་སྡུད་པ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་མྱི་
དམྱིགས་པ་ཡང་། ཞེས་བྱ་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅྱིག་གོ །གང་གྱི་ཕྱྱིར་བྱེད་པའྱི་དབང་གྱིས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་
འཛིན་པའྱི་ཚད་མ་ྱིད་ཤེས་པ་གཞན་འགོག་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ཕྱྱིར། ཤེས་པ་གཞན་འགོག་པའྱི་གཞལ་བྱ། མྱི་
དམྱིགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་། ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་འཛིན་པའྱི་གཞལ་བྱ། ཤེས་པ་གཞན་ཡོད་པ་ྱིད་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་
རང་རྱིག་པས་གྲུབ་པ་མྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་རང་རྱིག་པས་གྲུབ་བོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །འདྱིར་གཞན་མྱི་དམྱིགས་པ་ྱིད་དེ་
དམྱིགས་པར་བརོད་པ་ནྱི་གྲུབ་བདེ་གཅྱིག་པས་དེ་ལྟར་བཏགས་པར་ཟད་ཀྱི། དངོས་སུ་རོགས་པར་བྱ་བ་དང་ཤུགས་ཀྱིས་
རོགས་པར་བྱ་བ་དག་གཅྱིག་ྱིད་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཚིག་རྐང་སྔ་མ་གྱིས་འཆད་པ་ནྱི་ གང་གྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་
བའོ། །བུམ་པ་དང་མ་འབྲེལ་པ་ས་ཕྱོགས་འབའ་ཞྱིག་མས་སུ་མོང་བ་སྟེ་མོང་བར་བྱ་བའོ། །མ་འབྲེལ་པ་ྱིད་བསྟན་པ་ནྱི་
རྣམ་པ་གཅྱིག་ཏུ་སོ་སོར་ངེས་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ལས་ནྱི་བུམ་པ་བཀག་པ་གཞན་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དང་གྲུབ་བདེ་གཅྱིག་
པས་དེ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བརོད་དོ། །ཇྱི་ལྟར་གཞན་མ་ཡྱིན་སྙམ་ན། གྲུབ་བདེ་གཅྱིག་པ་ྱིད་སྟོན་པ་ནྱི། གཞལ་བྱ་ས་ཕྱོགས་
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དེ་ྱིད་ནྱི་གཞན་དང་མྱི་ལྡན་པ་ངེས་པའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་འཛིན་པའྱི་ཚད་མས་དེ་ྱིད་ཡོད་དོ་ཞེས་ངེས་པའྱི་ངོ་
བོ་ྱིད་དུ་ངེས་པར་ཏེ། རོགས་པར་བྱེད་པ་ན། ཤུགས་ཀྱིས། གཞན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་མེད་དོ་ཞེས་ངེས་པར་བྱེད་
དོ་ཞེས་སྦྲེལ་ཏོ། །རང་ྱིད་གྲུབ་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་དོན་གྱིས་དོན་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པས་ཤེས་བྱ་དེ་ྱིད་
ཡོད་དོ་ངེས་པར་བྱེད་པ་ན། ཤེས་པ་དེ་ྱིད་དམྱིགས་སོ་ཞེས་ཀང་ངེས་པས་ན། ཤེས་པ་གཞན་ཤུགས་ཀྱིས་གཅོད་པར་སྟོན་
པ་ནྱི། གཞན་མོང་བ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཤུགས་ཀྱིས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ནུས་པ་སྟེ། ཤེས་བྱ་དང་ཤེས་པ་གཅྱིག་སྣང་བའྱི་
མཐུས་གཞན་མེད་པ་མྱི་སྣང་བ་ཡང་མེད་པར་ངེས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་མྱི་དམྱིགས་པ་
ཡང་། །དེ་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་དམྱིགས་ྱིད། །ཅེས་བྱ་བ་འཆད་པ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱྱིར་ནས་རྒྱུ་ཡྱིན་ལའྱི་བར་རོ། །དེས་ན་
མྱི་དམྱིགས་པ་འདྱི་ནྱི། །མངོན་སུམ་ྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན། །ཞེས་བྱ་བ་འཆད་པ་ནྱི། དེ་ཡང་རང་རྱིག་པའྱི་མངོན་
སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ལྟར་མྱི་དམྱིགས་པ་རང་རྱིག་པས་གྲུབ་པར་བསྒྲུབས་པས། དངོས་པོ་མེད་པ་
རྒྱུར་མྱི་འཐད་པ་རྒོལ་བ་ཡང་བཀག་སྟེ། དེ་ལྟར་རོགས་པའྱི་ཚད་མ་ྱིད་བསྒྲུབ་བྱ་ངེས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་མེད་པ་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་
པ་ེས་པ་མེད་པས་སོ། །ད་ནྱི་མ་དམྱིགས་པ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ཀང་། དེ་ཁོ་ནར་གྲུབ་པ་ཙམ་གྱིས་དོན་མེད་པ་སྒྲུབ་པས་
དམྱིགས་པ་གཏན་ཆད་པས་ཀང་མེད་པར་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་ཡོད་ཅྱི་དགོས་ཞེས་དོགས་པ་བསལ་
བའྱི་དོན་དུ་གལ་ཏེ་ཞེས་བྱ་བའོ། །མྱི་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནྱི་ཤེས་པ་མེད་པས་མེད་པ་སྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་
པར་བསྟན་ལ། གལ་ཏེ་ནས་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོའ་ིབར་གྱིས་ནྱི་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་གྲུབ་པར་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལྟར་རང་རྱིག་
པས་གྲུབ་པ་དང་། གྲུབ་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་ཡང་བཀག་ནས། མྱི་དམྱིགས་པ་མྱི་དམྱིགས་པ་གཞན་གྱིས་གྲུབ་པ་འགོག་པ་ནྱི། 
གཞན་དུ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། རང་རྱིག་པར་ཁས་མྱི་ལེན་ན། དེའྱི་ཚེ་དམྱིགས་པ་བཀག་པ་གཞན་ཏེ། རགས་ཡྱིན་ནམ་ཚད་མ་
ྱིད་ཡྱིན་ཡང་ས་སྟེ། མ་གྲུབ་པར་ནྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མྱི་འཐད་པས་གྲུབ་པ་ལ་ལྟོས་ལ། རང་རྱིག་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་པས་གཞན་ལ་
ལྟོས་ཤྱིང་དེའང་གཞན་ལ་ལྟོས་པས་ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་ལྟར་མྱི་དམྱིགས་པས་གཞན་གྱིས་མྱི་དམྱིགས་པ་གྲུབ་
པ་བཀག་པ་ལ། གལ་ཏེ་མ་དམྱིགས་པས་མེད་པ་སྒྲུབ་ན་སོན་དེར་འགྱུར་ཡང་མེད་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་ྱིད་མེད་པའྱི་སྒྲུབ་
བྱེད་ཡྱིན་པ་ལ་ནྱི་སོན་མེད་དོ། །མྱི་དམྱིགས་པ་གཞན་དང་གཞན་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་དོགས་པ་ཞར་ལ་འགོག་པ་ནྱི། 
གལ་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དགོལ་བ་བཀོད་པས་བསྟན་ཏོ། །དངོས་པོ་མེད་པ་རོགས་པ་དེ་གང་ལས་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་བྱ་
བའྱི་དོན་ནྱི། མེད་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ། དངོས་པོ་མེད་པའྱི་དོན་གྲུབ་པ་ལ་ཚད་མ ་ཡྱིན་ནམ། ཡོད་པའྱི་དོན་འགོག་པ་ལ་ཚད་
མ་ཡྱིན། དང་པོ་ལྟར་ན་རོག་པ་དེ་ཡོད་ཀང་མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྲུབ་པར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ་མེད་པ་དང་མ་འབྲེལ་པས་
སོ། །འབྲེལ་ན་ཡང་རྒྱུ་འབྲས་སུ་འགྱུར་དགོས་ན་དངོས་པོ་མེད་པ་ནྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པས་ཇྱི་ལྟར་ཚད་མའྱི་འབྲེལ་ཡུལ་དུ་འགྱུར་
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ཞེས་བྱ་བའོ། །མེད་པའྱི་དོན་གྲུབ་ཀང་ནུས་པ་མེད་པས་རྒྱུར་མྱི་རུང་ངོ་ཞེས་བསྟན་ནས། དངོས་པོ་མེད་པ་ལས་སེ་བ་
ཞེས་བྱ་བ་དངོས་པོ་ལས་སེ་བ་འགོག་པ་ཙམ་ཡྱིན་པས་མེད་པ་རྒྱུར་སྒྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི། དངོས་པོ་མེད་པ་
ཞེས་བྱ་བ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་ལྟར་ནུས་པ་འགལ་བ་དང་། རྒྱུ་བཀག་པས་མེད་ པ་གཞལ་བྱ་མ་ཡྱིན་པར་
བསྟན་ནས། རྣམ་པར་རོག་པ་གྱིས་པ་སུན་འབྱྱིན་པས་དངོས་པོ་འཇལ་ན་བཅད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་སྟོན་པ་ནྱི། མཐོང་བའྱི་
དེ་མ་ཐག་པ་ཡང་ཞེས་བྱ་བའོ། །དབང་ཕྱུག་མེད་པར་དཔོག་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ནྱི་མེད་པ་ནྱི་འགའྱི་རྒྱུ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་
བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་བརད་པ་མྱི་མཚུངས་ཏེ། དངོས་པོ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མེད་པ་དང་འབྲེལ་པ་ལ་ཅྱི་ལྟོས། 
འོ་ན་དངོས་པོ་དང་འབྲེལ་པ་ལ་ལྟོས་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། དངོས་པོར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚད་མར་མྱི་འདོད་པས་མྱི་ཐལ་ཏེ། དངོས་པོ་
སེལ་བའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཞེས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །མྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་མེད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡྱིན་པ་དགག་པ་ནྱི་
གོ་བར་ཟད་དོ། །སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་སོར་བ་ཚུལ་སྟོན་པ་ནྱི། རང་གྱི་སོར་བ་དག་ལ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། མྱི་དམྱིགས་པ་
རབ་ཏུ་རོགས་པར་བྱེད་པའྱི་སོར་བ་ནྱི་རང་གྱི་སོར་བའོ། །དེ་ཡང་རྣམ་པ་གྱིས་ཏེ། དེ་ྱིད་བརོད་པས་དེ་རགས་སུ་སྟོན་པ་
དང་། དོན་གཞན་བརོད་པས་དེ་རགས་སུ་སྟོན་པ་སྟེ། གྱི་ག་ཡང་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རོགས་པར་བྱེད་པའྱི་སོར་བ་ཡྱིན་
ནོ། །དང་པོ་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་བརོད་པས་རང་གྱི་ངོ་བོའ་ིསོར་བ་ཞེས་བྱ་ལ། གྱིས་པ་ནྱི་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་འཕེན་
པའྱི་དོན་གཞན་བརོད་པས་དོན་ལ་གནོད་བྱེད་ཀྱི་ངོ་བོ་སོར་བ་ཞེས་བྱའོ། །ཁྱབ་བྱེད་མྱི་དམྱིགས་པ་དང་རྒྱུ་མྱི་དམྱིགས་
པ་ལ་སོགས་པར་ནྱི་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱེད་བཀག་པ་ྱིད་བརོད་བྱ་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་མ་དམྱིགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ། །གནོད་
པ་ཅན་གྱི་དོན་གཞན་རོད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། བརོད་བྱའྱི་དོན་དེ་རོགས་པའྱི་ཚད་མ་ྱིད་ཀྱིས་གནོད་པ་དང་། དེ་རོགས་པས་
བསེད་པའྱི་ཚད་མ་གཞན་གྱིས་གནོད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་ཡང་ན་ཞེས་བྱ་བ་ནས་རགས་པ་དང་མྱི་རག་བཞྱིན་ནོའྱི་བར་
གྱིས་བསྟན་ལ། གྱིས་པ་ནྱི་ཚད་མས་གནོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་སྟེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །འདྱི་ལ་དང་པོ་ཚད་མ་གཞན་
གྱིས་གནོད་པ་ཅན་གྱི་དོན་དཔེར་བཀོད་པ་ནྱི་བཞྱིན་ནོ་ཡན་ཆད་དོ། །ལྟོས་པ་དང་བཅས་པའྱི་རོགས་པས་ནྱི་ངེས་པ་ལ་
གནོད་པའྱི་ཚད་མ་གཞན་འདྲེན་པར་མ་གྲུབ་པས་དཔེ་མ་གྲུབ་བོ་སྙམ་ན། གྱིས་པ་དཔེ་དེ་ྱིད་སྒྲུབ་པ་ནྱི ་ཚད་མ་ཡང་ཞེས་
པ་ནས་དེའྱི་ངོ་བོར་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་རོ། །མ་ཡྱིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་དེའྱི་རྒྱུ་རྣམས་དེར་ངེས་པ་མ་ཡྱིན་
ཏེ། བུམ་པ་ཡོད་ཀང་མྱི་རག་པའྱི་རྒྱུ་ཡོད་པར་ངེས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ ཕྱྱིར་ཞེ་ན། མ་ཚང་བ་དང་
གེགས་བྱེད་པ་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི་དེ་དག་ཅེས་བྱ་བའོ། །ཡང་ན་བུམ་པ་ནྱི་འཇྱིག་པའྱི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་མ་ངེས་
ཏེ། ལྟོས་པ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི། དེ་ཡོད་ན་ཞེས་བྱ་བའོ། །རག་མ་ལས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་
གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་དེ་ཙམ་གྱི་རྒྱུའམ་དེ་ཙམ་ལ་རག་ལས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། དེའྱི་ཆོས་ཡྱིན་ན་
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ཡང་ཞེས་གསུངས་ཏེ། མར་མེ་ཙམ་ལ་རག་ལས་པའྱི་འོད་མར་མེ་ཆོས་ཡྱིན་པའམ། བུམ་པའྱི་རྒྱུ་ཙམ་ལ་རག་ལས་པའྱི་
མདོག་བུམ་པ་ཆོས་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་དུ་དེའྱི་རྒྱུའམ་དེ་ལ་རག་ལས་པ་ཡྱིན་ནའོ། །དེ་ྱིད་ལས་སྐད་ཅྱིག་མར་འདོད་པར་
འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་དེའྱི་རྒྱུ་ཙམ་ལ་རག་ལས་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་བརོད་པའོ། །དེ་ྱིད་ལ་རག་ལས་པ་ལ་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་
གནས་པར་འདོད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དོན་གྱིས་བལྟའོ། །གལ་ཏེ་དེའྱི་རྒྱུ་ཙམ་ལ་རག་ལས་པས་དེའྱི་ཆོས་ཡྱིན་ཡང་སྐད་
ཅྱིག་མར་ནྱི་མྱི་འགྱུར་ཏེ། དེའྱི་རྒྱུས་དེ་དུས་ཕྱྱིས་མྱི་རག་པའྱི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་བསེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ྱིད་ལ་ཞེས་
བརོད་དེ་ཁྱད་པར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་སྔར་མྱི་རག་པའྱི་རྒྱུ་མྱི་ལྡན་ན་ཕྱྱིས་ཀང་མྱི་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་དངོས་པོ་སྐད་ཅྱིག་མ་ྱིད་དུ་
ཐལ་བས་དེའྱི་ཆོས་བཀག་ནས། དོན་མེད་པར་ཐལ་བས་ཀང་འགོག་པ་ནྱི་དེའམ་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེའྱི་ངོ་བོའམ་དེ་བསེད་
པར་བྱེད་པར་ཅྱི་སྟེ་མྱི་འདོད་ཅེས་བྱ་བ་ནྱི། དངོས་པོ་ྱིད་མྱི་རག་པའྱི་ངོ་བོའམ། དངོས་པོའ་ིརྒྱུ་མྱི་རག་པ་དེ་བསེད་པར་
བྱེད་པར་ཅྱི་སྟེ་མྱི་འདོད། དངོས་པོ་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པའྱི་མྱི་རག་པས་བར་ཆོད་ནས་དངོས་པོ་མྱི་རག་པར་རོག་པའམ། མྱི་
རག་པའྱི་རྒྱུ་གཞན་གྱིས་བར་ཆོད་ནས་དངོས་པོའ་ིརྒྱུ་མྱི་རག་པའྱི་རྒྱུར་རོག་པའྱི་བརྒྱུད་པས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ་སྟེ། དོན་མེད་
དོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། མཐར་ཞེས་སོས་ཏེ། བརྒྱུད་པའྱི་ནུས་པ་ཁས་བངས་ཀང་། དངོས་ཀྱི་ནུས་པ་སྤང་བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་
ལ། དེ་ལྟ་ན་བརྒྱུད་པ་དོན་མེད་པར་གསལ་ལོ། །དེའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཅེས་བྱ་བ་ནྱི་དངོས་པོའ་ིརྒྱུའྱི་ངོ་བོ ་ྱིད་ནུས་པར་
ཁས་བངས་ཏེ། དེའྱི་འབྲས་བུ་ྱིད་མྱི་རག་པ་ཡྱིན་ན། དེ་སེད་པ་མྱི་རག་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་རང་གྱི་
ངོ་བོར་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་དངོས་པོ་ྱིད་མྱི་རག་པའྱི་ངོ་བོར་ཁས་བངས་ཏེ་མྱི་རག་པ་གཞན་དང་ལྡན་པ་ནྱི་རག་པར་འགལ་བའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ེ་བར་བཀོད་པའྱི་དཔེ་བསྒྲུབས་ནས། ལྟོས་བཅས་དང་། ངེས་པར་འགྱུར་བ་འགལ་བ་ནྱི། ངེས་པ་ལས་
བཟོག་པ་རེས་འགའ་བ་དང་ལྟོས་བཅས་ལས་བཟོག་པ་ལྟོས་མེད་དག་ཀང་དེ་ལྟར་གྲུབ་བོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི་ འདྱིས་ནྱི་ཞེས་བྱ་
བའོ། །འདྱི་ལ་ལྟོས་བཅས་དང་རེས་འགའ་བ་ནྱི་ཕན་ཚུན་ཁྱབ་བྱ་ཁྱབ་བྱེད་ཡྱིན་ལ། ངེས་པ་དང་ལྟོས་མེད་ཀང་དེ་བ ཞྱིན་
ནོ། །དེས་ན་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་ཁྱབ་བྱེད་རེས་འགའ་བ་ཡྱིན་ལ། དེ་དང་འགལ་བ་ངེས་པ་ྱིད་ཡྱིན་པས། ལྟོས་བཅས་ནྱི་ངེས་པ་
འགོག་པ་ལ་འགལ་བས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ། ངེས་པ་ནྱི་ལྟོས་བཅས་འགོག་པ་ལ་ཁྱབ་བྱེད་འགལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །རེས་འགའ་
བའྱི་ཁྱབ་བྱེད་ཀང་ལྟོས་བཅས་ཡྱིན་ལ། དེ་དང་འགལ་བ་ནྱི་ལྟོས་མེད་ཡྱི ན་པས། རེས་འགའ་བ་ནྱི་ལྟོས་མེད་དགག་པ་ལ་
འགལ་བས་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ལྟོས་མེད་ནྱི་རེས་འགའ་བ་དགག་ལ་ཁྱབ་བྱེད་འགལ་བའོ། །ཡང་ན་ལྟོས་བཅས་དང་འགལ་བ་
ནྱི་ལྟོས་མེད་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་ངེས་པའྱི་ཁྱབ་བྱེད་ཡྱིན་པས་ལྟོས་བཅས་ནྱི་ཁྱབ་བྱེད་འགལ་བ་དང་ངེས་པ་ནྱི་འགལ་བས་ཁྱབ་
པའོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་རེས་འགའ་བ་དང་འགལ་བ་ནྱི་ངེས་པ་ཡྱིན་ལ་དེས་ཀང་ལྟོས་མེད་ལ་ཁྱབ་པས་རེས་འགའ་བ་ནྱི་ཁྱབ་བྱེད་
འགལ་བ་དང་ལྟོས་མེད་ནྱི་འགལ་བས་ཁྱབ་པའོ། །གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་མྱི་དམྱིགས་པས་འགོག་པར་བཤད་པ་ལ་གཞན་
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གྱིས་བརད་པ་སྤང་བའྱི་དོན་དུ་ཕྱོགས་སྔ་མ་འགོད་པ་ནྱི་ཇྱི་སྟེ་ཞེས་བྱ་བའོ། །དོན་དེ་དགག་པ་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་གཙོ་བོ་
མེད་དོ་ཞེས་གཙོ་བོ་དགག་བྱར་བྱེད་ན་གཞྱི་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །འོན་ཏེ་གཙོ་བོ་ྱིད་ནྱི་གཞྱི་བརོད་པ་
ཡྱིན་ནོ་སྙམ་ན། འོ་ན་དེ་དགག་བྱར་འགལ་བས་དགག་བྱ་མེད་ལ། དེས་ན་ཡུལ་མེད་པའྱི་དགག་པ་མྱི་རུང་ངོ་ཞེས་བརོད་པ་
ནྱི། དེ་མ་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱིར་ལན་སོན་འདྱི་ནྱི་མེད་དེ་ཞེས་བྱ་བའོ། །གཙོ་བོའ་ིསྒྲ་ལས་སྣང་བའྱི་དོན་
ནྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་ལ། རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ེ་བར་ལེན་པ་ཅན་དེ། ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་དང་མཐུན་པའྱི་དངོས་པོའ་ིཞེན་གཞྱི་
ཅན་ནྱི་དགག་བྱ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །ཐོག་མེད་ནས་ེར་ལེན་ཅན་མྱིན་པར་སྒྲུབ་པ་དེ་ལྟ་བུར་མྱི་དམྱིགས་
གཏན་ཚིགས་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་གྱིས་ནྱི་སྒྲ་དོན་ཆོས་ཅན་དུ་བསྟན་ཏོ། །དེ་ྱིད་ནྱི་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་བས་ནྱི་དགག་
བྱ་མ་ཡྱིན་པར་བསྟན་ཏོ། །འདྱི་ྱིད་རྣམ་པར་འགེལ་པ་ན་སྒྲ་འདྱི་དག་ནས་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ནོའ་ིབར་གྱིས་སྒྲ་དོན་བརགས་
པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་བསྟན་ཏོ། །བརོད་དོའ ་ིབར་གྱིས་ནྱི་བརགས་པ་ལ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པར་བསྙད་པའྱི་རྒྱུ་བསྟན་ཏོ། །དེ་ནྱི་
ཆོས་ཅན་ཡྱིན་ནོའ་ིབར་གྱི་ནྱི་སྒྲ་དོན་ཁྱད་པར་བསམ་པའྱི་གཞྱིར་གྲུབ་པར་བསྟན་ཏོ། །འདྱི་ལ་སོ་སོ་རང་གྱིས་རྱིག་
པའྱི་ཕྱྱིར་སྤང་བར་འོས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་དེ་བཀག་ན་རང་རྱིག་པའྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་གནོད་དོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་
དོན་ཏོ། །བརག་པ་བཀག་པ་རང་རྱིག་པས་ཇྱི་ལྟར་གནོད་ཅེ་ན། འདྱི་ལ་བརག་པ་དེ་ཁོ་ན་ཡོད་པ་འགོག་ན་ནྱི་མྱི་གནོད་
དོ། །དེ་ཁོ་ནར་མེད་པ་དང་དེ་ལྟར་རོགས་པའྱི་བོ་ཡོད་པར་རོག་པར་མྱི་འགལ་བས། རོག་པའྱི་ཞེན་ཡུལ་དང་། དེར་རོག་པའྱི་
འཛིན་པ་དག་རོགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་གྲུབ་བདེ་མྱི་གཅྱིག་པས་སོ། །འོན་ཀང་རོག་པའྱི་གཟུང་ཡུལ་རོག་ངོ ར་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་
དང་། དེ་རོག་པའྱི་བོ་ཡོད་དོ་ཞེས་ངེས་པ་ནྱི་འགལ་བས་བཟུང་ཡུལ་དང་འཛིན་པ་ངེས་པ་གཅྱིག་གྱི་ཡུལ་དུ་གྲུབ་བདེ་གཅྱིག་
པའྱི་ཕྱྱིར་ན། དེ་འགོག་པ་རང་རྱིག་པས་གནོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིར་རང་རྱིག་པས་འཛིན་པ་ཡོད་པར་གྲུབ་པ་ལྟར་བརགས་པ་
ཡང་ཡོད་པར་གྲུབ་པར་ཐལ་ཏེ། གྲུབ་བདེ་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་ནྱི་མྱི་བསམ་སྟེ། བརགས་པ་དངོས་པོར་ཡོད་པ་དང་། 
འཛིན་པ་ཡོད་པར་གྲུབ་བདེ་གཅྱིག་པར་ཁས་མྱི་ལེན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །བརགས་པ་རོག་ངོར་སྣང་བ་དང་རོག་པ་ཡོད་པ་གྲུབ་བདེ་
གཅྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་ན། རང་གྱི་ངོ་བོ་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་པའྱི་ཚད་མས་བཟུང་བ་སྣང་བ་ཙམ་དུ་ཐ་སྙད་བྱེད་པ་ནྱི་འདོད་པ་ ཁོ་
ནའོ། །འདྱི་སྙམ་དུ་ེ་བར་ལེན་པ་དང་འབྲས་བུའྱི་ཤེས་པ་ལ་བརགས་པ་སྣང་གྱི རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་ན། 
བརགས་པ་སྒྲའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གང་བརོད་པ། རང་གྱི་མཚན་ྱིད་སྒྲ་ལས་མྱི་སྣང་བར་ནྱི་
མ་གྲུབ་སྟེ། སྒྲ་ལ་སྣང་བ་ྱིད་ཡྱིན་པ་ལ་མྱི་གནོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། སྒྲའྱི་དོན་ྱིད་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་པ་འགོག་པ་ནྱི་
དོན་དེ་ྱིད་ཅེས་བྱ་བ་ནས་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ནོའ ་ིབར་རོ། །དེས་ནྱི་སྒྲ་དོན་ཆོས་ཅན་ྱིད་དུ་བསྟན་ཏོ། །སྒྲ་དོན་དགག་བྱ་ྱིད་
མ་ཡྱིན་པར་སྟོན་པ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། མས་སུ་མོང་བ་དང་འགལ་བས་དགག་པར་མྱི་ནུས་པ་དང་། དོན་བྱེད་མྱི་ནུས་པས་
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གཞལ་བྱ་མ་ཡྱིན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་འདྱིར་ནས་ཕྱྱིར་རོའ་ིབར་ཡྱིན་ལ། གྱིས་པ་ནྱི་གཞན་ཡང་ནས་ལྷུར་ལེན་པ་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ནོའ ་ིབར་རོ། །གསུམ་པ་སྒྲའྱི་དོན་དགག་བྱ་མ་ཡྱིན་ན་སོབ་དཔོན་གྱི་ཚིག་དང་འགལ་བ་སྤོང་བ་ནྱི་གང་ཡང་ཞེས་བྱ་
བའོ། །བསམ་པ་ནྱི་བརགས་པའྱི་ཆོས་མ་དམྱིགས་པ་རགས་སུ་བཀོད་ན་དགག་བྱ་ཡང་བརགས་པའྱི་ཆོས་ཡྱིན་ཏེ། བུམ་པ་
མ་དམྱིགས་པ་རགས་ན་ཡྱིན་ན། དེ་མེད་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །ལན་གྱི་དོན་ལ་ས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་མ་
དམྱིགས་པ་ཞེས་བྱ་བར་ལྟར་བརགས་པའྱི་ཆོས་མ་དམྱིགས་པ་ཞེས་བརོད་དེ། དངོས་པོའ་ིེར་ལེན་དུ་མ་དམྱིགས་པ་
ཞེས་འདོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་རང ་བཞྱིན་མྱི་དམྱིགས་པ་རང་བཞྱིན་དུ་བསྡུ་བ་དང་། སྒྲུབ་པའྱི་ཚད་མ་དང་། མྱི་
སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་སྒྲུབ་བྱེད་ཡྱིན་པར་དགག་པ་དང་། སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་སོར་བའྱི་དོན་དང་། གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་མྱི་
དམྱིགས་པས་དགག་པ་ལ་གན་ཀ་སྤང་བ་ཡང་ཞར་ལ་བྱས་ནས། དྲུག་པ་ཡོད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་འཁྲུལ་པ་སྤང་བ་ཡང་
ཞར་ྱིད་ལ་བྱེད་པས་དང་པོར་རོད་པའྱི་སྐབས་ེ་བར་འགོད་པ་ནྱི། རང་བཞྱིན་མྱི་དམྱིགས་པ་ནས་བརོད་ཟྱིན་ཏོའ་ིབར་
རོ། །བསྒྲུབ་བྱའྱི་སོན་གཏན་ཚིགས་ལ་མཚུངས་པར་རོད་པ་ནྱི་དེ་ལ་ཞེས་བྱ་བའོ། །མྱི་མཚུངས་པར་སྒྲུབ་པ་ནྱི་སོན་འདྱི་ནྱི་
མེད་དེ་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱི་ལ་རེ་ཤྱིག་རྣམ་པ་བཞྱིས་སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གང་པོས་བཤད་པའྱི་ེས་པ་མྱི་མཚུངས་པར་སྟོན་
པ་ལས། དང་པོ་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་པ་ཁོ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པར་སྟོན་པ་ནྱི། དངོས་པོའ་ིཁྱད་པར་ཙམ་ཞྱིག་ནྱི། །ཞེས་བྱ་
བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །འདྱིའྱི་དོན་ནྱི་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་བྱར་བཟུང་ན་གདོན་མྱི་ཟ་བར་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། 
གཏན་ཚིགས་སུ་བཟུང་ན་ཡང་ཁྱད་པར་ྱིད་དུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དོན་གཅྱིག་པས་སོ། །འོན་ཀང་ཡོད་པའྱི་དོན་ནྱི་རྣམ་པ་
གྱིས་སྱིད་དེ། སྱི་དང་ཁྱད་པར་རོ། །དེ་ལ་སྱིའྱི་དོན་བསྒྲུབ་བྱར་བཟུང་ན་ཁྱད་པར་དུ་མྱི་ཐལ་ཡང་། དེ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱར་མྱི་
རྱིགས་པས་དགག་གོ །འདྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་གང་ཞྱིག་ཁྱད་པར་གྱི་དོན་ལ། མ་འབྲེལ་པ་རྣམ་པར་གཅད་
པར་འོས་པས། རོད་པའྱི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་དེ་ཡྱིན་ན། ཡོད་པའྱི་སྱི་ནྱི་དེ་ལྟར་འོས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྱི་དེ་མ་གྲུབ་པའྱི་སྔར་དེའྱི་
རེན་ཁྱད་པར་གྱི་དོན་ཚད་མས་འགྲུབ་པ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཡོད་པའྱི་སྱི་མ་ངེས་པར་ཚད་མའྱི་ཡུལ་དུ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དེས་ན་ཁྱད་པར་གྱི་དོན་ཁོ་ན་བསྒྲུབ་བྱར་བཟུང་དགོས་སོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །སྱི་ཡྱི་ཆོས་ཅན་ལ་བསྒྲུབས་ན། ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་
ཁྱད་པར་གྱི་དོན་གཞྱིར་མྱི་སྱིད་པས་ཤེས་བྱ་དང་གཞལ་བྱ་ལ་སོགས་པའྱི་སྱི་ཙམ་ལ་ཡོད་པའྱི་སྱི་སྒྲུབ་ན་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་
ཏོ། །འདྱི་ཡང་ཁས་བངས་པར་ཟད་དེ་ཡོད་པའྱི་སྱི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་ལ་ནྱི་ཤེས་བྱའྱི་སྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡང་མྱི་སྱིད་དེ། 
ཤེས་བྱ་ྱིད་དུ་ཡོད་པར་མ་བསྒྲུབས་པར་ནྱི་དེ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱིར་ནྱི་ཁྱད་པར་གྱི་དོན་ཆོས་
ཅན་དུ་མྱི་སྱིད་པས་ན་སྱི་གཞན་ཆོས་ཅན་དུ་ཁས་བངས་ཀང་བསྒྲུབ་བྱར་མྱི་རྱིགས་སོ་ཞེས་བསྟན་པའྱི་དོན་དུ་དེ་སྐ ད་བརོད་
པར་བལྟའོ། །དེས་ན་འགེལ་པར་ཆོས་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་དོ་ཞེས ་དངོས་པོ་ཙམ་གྱི་ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་པའྱི་ཞེས་བརོད་དེ། དེ་
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ལྟར་སྒྲུབ་པའྱི་སེས་བུའྱི། འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཙམ་ལ་འགལ་བ་སྟེ། མྱི་མཐུན་པར་རོད་པ་མེད་པའོ། །འགའ་ཞྱིག་ྱིད་
ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁྱད་པར་མ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་དེ་ལ་སོན་ཡོད་པར་སྟོན་པ་ནྱི་ཁྱད་
པར་གྱིས་ཟྱིན་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཚིགས་བཅད་ཕྱེད་སྔ་མ་འདྱིའྱི་དོན་ནྱི། དེ་ལྟར་སྱིའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་དོན་ལ། མ་འབྲེལ་པ་རྣམ་པར་
གཅད་པར་འོས་པས་རོད་པའྱི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་པས། ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་དགོས་ན། དེ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱའྱི་རང་
བཞྱིན་དུ་རྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེ་ལ་མེད་པས་གཏན་ཚིགས་རེས་སུ་འགོ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་བསྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་སོ་ཞེས་བྱ་
བའོ། །འོ་ན་ཁྱད་པར་གྱི་ཆ་དེ་ཁྱད་པར་གྱི་དོན་གཞན་ལ་མ་འབྲེལ་པ་རྣམ་པར་གཅད་པར་འོས་སམ། དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེ་ན། 
འོ་ན་སྱི་བསྒྲུབ་བྱར་མྱི་རུང་བས་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་དགོས་སོ ་ཞེས་ཅྱི་སྟེ་བརོད་དེ། ཁྱད་པར་མེད་པར་སུན་ཕྱུང་ཟྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །འོན་ཏེ་ཡོད་པའྱི་ཁྱད་པར་དེ། ཁྱད་པར་གཞན་ལ་མ་འབྲེལ་པ་རྣམ་པར་གཅད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་ན། དེ་ཡང་མྱི་
འཐད་དེ། ཁྱད་པར་གཞན་དེ་ཡོད་པར་མ་གྲུབ་ན་ཚད་མའྱི་ཡུལ་དུ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་སྔ་མ་བཞྱིན་ནོ། །ཡོད་པར་གྲུབ་ན་ཡང་དེ་
ྱིད་ཡོད་པའྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཆོས་ཅན་དུ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། བདེན་ཏེ། འོན་ཀང་ཡོད་པའྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་ཁྱད་
པར་གཞན་ལ་མ་འབྲེལ་པ་རྣམ་པར་གཅད་པར་འོས་པ་ྱིད་མ་ཡྱིན་ཡང་། རོད་པའྱི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བས། དེར་འོས་པ་ྱིད་
བཀག་ཀང་བསྒྲུབ་བྱ་ལས་མྱི་མས་པས་སྱི་དང་ཁྱད་པར་མེད་པར་སུན་ཕྱུང ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་དེ་ལ་ེས་པ་གཞན་འདྱི་
བརོད་པ་ཡྱིན་པས་མྱི་འགལ་ལོ། །གང་གྱི་ཕྱྱིར་ཁྱད་པར་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་ྱིད་མྱི་ལྡོག་ཀང་དེ་བསྒྲུབ་བྱར་ཁས་ལེན་པ་ལ་གཏན་
ཚིགས་སོན་དང་ལྡན་པར་ཐལ་བ་ས་བ་པོ་མྱི་རྱིགས་པ། དེས་ན་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ན། །ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་བ་
ཡྱིན་ཏེ། བསྒྲུབ་བྱར་ཐལ་བའྱི་སོན་བརོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ཕྱེད་ཕྱྱི་མའྱི་དོན་ཏོ། །འགེལ་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཆོས་
ཅན་གཙོ་བོའ་ིམཚན་ྱིད་དེ། །བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་ན་ཞེས་འབྲེལ་ཏོ། །གཙོ་བོ་ཅྱི་འདྲ་བ་ཞྱིག་ཅེ་ན། རང་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་
རྣམ་པ་ཅྱི་ལྟར་ཡང་རུང་བས་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བ་སྟེ། ཁྱད་པར་ཅན་ནོ། །ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པ་ྱིད་བརོད་པ་ནྱི་གཅྱིག་
པུ་ནས་གཞན་ཡང་རུང་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་རོ། །གཙོ་བོ་ལ་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ནམ། ཁྱད་པར་དེ་འདྲ་བའྱི་གཙོ་བོ་
ྱིད་བསྒྲུབ་བྱར་ཅྱི་སྟེ་རོག་ཅེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། གཙོ་བོ་སྔར་གྲུབ་པ་ལ་ཡོད་པའྱི་སྱི་བསྒྲུབ་པ་མྱི་སྱིད་པས་ཡོད་པའྱི་ཁྱད་པར་
དང་ལྡན་པའྱི་གཙོ་བོ་ྱིད་བསྒྲུབ་བྱའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ན་སྟེ། ཆོས་ཅན་ྱིད་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ན་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །གལ་ཏེ་
ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་གཙོ་བོ་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ན་ཡང་། ཡོད་པའྱི་སྱི་བསྒྲུབ་བྱར་བྱེད་པ་དང་འདྲ་བར་གཞྱི་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་
ནམ། དེ་བཞག་སྟེ། རེས་སུ་འགོ་བ་མེད་པ་ཅྱི་སྟེ་བརོད་ཅེ ་ན། དེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། གཙོ་བོ་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་པ་ན་སེས་བུ་དང་བུམ་
པ་ཡོད་པ་གཞྱིར་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མེ་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་རྱི་བཞྱིན་ནམ། མྱི་རག་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་སྒྲ་བཞྱིན་ནོ། །ཡང་ན་རེས་
འགོ་མེད་པའྱི་ེས་པ་མེད་ན། ཕྱོགས་ཆོས་མེད་པ་ེས་པར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ལྟར་ཕྱོགས་ཆོས་ ཀྱི་དགོས་པ་ནྱི་
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ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་གཞྱི་ལ་མ་འབྲེལ་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། །གཞྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པས་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །འདྱིར་ནྱི་གཞྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ཟྱིན་པ་ྱིད་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པས་ཁྱད་པར་གྱི་གཞྱི་ལ་མ་འབྲེལ་པ་རྣམ་པར་གཅད་
མྱི་དགོས་ལ། དེས་ན་ཕྱོགས་ཆོས་ལ་མྱི་ལྟོས་སོ། །དེའྱི་ཕྱོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་ཀང་ེས་པ་མེད་པས་དེ་མ་བརོད་པར་རེས་
འགོ་མེད་པ་བརོད་དོ། །འདྱིར་བསྒྲུབ་བྱ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་ཚད་མ་གཞན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་དོན་གྱིས་ཁྱད་པར་དུ་མ་བྱས་པའྱི་མེ་
ཡོད་པ་ཙམ་ལ་སོགས་པ་ལ་འདོད་དེ། འདྱིར་ཆོས་འབའ་ཞྱིག་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །འདྱི་ཡང་ད་ལྟ་ཁོ་ན ་
བཤད་པར་བྱའོ། །སྔར་བརོད་པ་ལྟར་ཡོད་པའྱི་སྱི་ནྱི་རེས་འགོ་གྲུབ་ཀང་ཁྱད་པར་གཞན་ལ་མ་འབྲེལ་པ་རྣམ་པར་གཅད་པར་
མྱི་འོས་པས་རོད་པའྱི་ཡུལ་དུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་དེ་སྒྲུབ་པ་དོན་མེད་དོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི་གང་ཡང་ཞེས་བྱ་བའོ། །གསུམ་པ་
འདོད་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་སོན་མཚུངས་པར་ཐལ་བ་མེད་པ་ྱིད་སྟོན་པའྱི་དོན་དུ་གལ་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་རོད་པའོ། །རོད་པའྱི་དོན་
ནྱི། དཔེར་ན་ཡོད་པ་ལ་སྱི་དང་ཁྱད་པར་གྱིས་སྱིད་པ་ལས། ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོད་པའྱི་གཞྱི་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་
བྱར་གཟུང་དགོས་ལ། དེ་ལ་ཡང་རེས་འགོ་མེད་པའྱི་སོན་དུ་འགྱུར་བ་བཞྱིན་དུ། མེ་ལ་སོགས་པ་ཡང་སྱི་རོད་པའྱི་ ཡུལ་མ་
ཡྱིན་པས་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་ལ། དེ་ལ་ཡང་རེས་སུ་འགོ་བ་མེད་པའྱི་ེས་པ་ཡོད་དོ་ཞེས་འགོ་སྙོམ་པའོ། །འདྱི་ལ་ལན་དུ་མེ་ལ་
སོགས་པའྱི་སྱི་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱར་འཐད་པས་ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བྱར་བཟུང་བ་ལ་མྱི་ལྟོས་སོ་ཞེས་བརོད་པ་ནྱི་གཞྱི་དེས་ཞེས་བྱ་
བའོ། །གཞྱི་ས་ཕྱོགས་དེས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་མེ་ཡོད་དེ་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པ་ྱིད་མ་ཡྱིན་ཏེ། གཞྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་མེ་
ཡོད་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །བསམ་པ་ནྱི། རྣམ་འགེལ་དུ། ཆོས་ཅན་ལ་ནྱི་ཚོགས་པ་དག །བསལ་བས་
འགལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། །གང་ཕྱྱིར་དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་མྱི་འདོད། །འདྱིར་ཆོས་འབའ་ཞྱིག་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། 
བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ནྱི་ཆོས་ཙམ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ྱིད་ཆོས་ཅན་ལ་གཞག་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདྱི་ལྟར་སྔར་ཚད་མས་ཡུལ་དུ་བྱ་
བའྱི་ཆ་དེས་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ནོ། །དོན་གཅྱིག་ལ་གནས་པའྱི་རང་བཞྱིན་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་བུམ་པའྱི་ཆ་དང་མྱི་
རག་པའྱི་ཆ་དག་ལས། བུམ་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་ཟྱིན་ཏེ་དེས་ན་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་
ནོ། །མྱི་རག་པའྱི་ཆ་ནྱི་གསལ་བ་གཞན་ལ་སྔར་གྲུབ་ཀང་མྱི་རག་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་སྔར་མ་རོགས་པས། 
རེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་རང་བཞྱིན་གཞྱི་ལ་མྱི་ལྡན་པར་
རྣམ་པར་གཅད་པར་འོས་པ་ནྱི། མེ་ཡོད་པ་དང་མྱི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་གཞྱིས་ཁྱད་པར་དུ་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ྱིད་
རྱིགས་པ་རོད་པ་ནྱི། མྱི་ལྡན་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པས་ཞེས་བྱ་བའོ། །མྱི་ལྡན་པ་རྣམ་པར་གཅད་པ་སྒྲུབ་པ་ན་གཞྱིའྱི་ཁྱད་
པར་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བས། མྱི་ལྡན་པ་རྣམ་པར་བཅད་པ་ྱིད་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ནྱི་དེས་ཁྱད ་པར་དུ་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་པར་
གསལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །བཤད་ཟྱིན་ཏོ་ཞེས་བྱ་བ་གང་དུ་བཤད་ཟྱིན་ཞེ་ན། རྣམ་ངེས་འདྱི་ྱིད་དུ། དེའྱི་ཕྱྱིར་ཆོས་
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འབའ་ཞྱིག་ཁོ་ན་ཆོས་ཅན་ལ་སྒྲུབ་པའམ། ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་འདོད་པའྱི་ཚོགས་པ་གྲུབ་པའམ་གནོད་པར་
བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བས། མ་འབྲེལ་པ་རྣམ་པར་གཅད་པ་ྱིད་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ནྱི་ཆོས་ཙམ་ཡྱིན་ལ། དེ་གྲུབ་ན་ནྱི་
འདོད་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་དོན་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་དོན་འདྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་སྐབས་སུ་བཤད་ཟྱིན་ནོ། །སྱི་ྱིད་
བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པས་ཁྱད་པར་ལ་མྱི་ལྟོས་སོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ྱིད་འཇུག་སྡུད་པ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱྱིར ་སྱི་དེ་ྱིད་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་
ནོ། །ཇྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཆོས་ཅན་དང་མ་འབྲེལ་པ་རྣམ་པར་བཅད་པས་ཏེ། མ་འབྲེལ་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་
ྱིད་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་གྱི། དེ་ལྟར་གྲུབ་ཟྱིན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །དེས་ན་གང་མ་འབྲེལ་པ་རྣམ་པར་
བཅད་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དེ་ནྱི་གཞྱིའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་མ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དེ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་
ཡྱིན་པས་ཁྱད་པར་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་སྱི་ྱིད་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གནས་སོ། །ཡོད་པའྱི་སྱི་ནྱི་དེ་དང་མྱི་འདྲའོ་ཞེས་སྟོན་པ་
ནྱི། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། གཞྱི་ཁྱད་པར་ཅན་དང་འབྲེལ་པ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ་གཞྱི་ཡྱིད་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་
ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །གལ་ཏེ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་མ་གྲུབ་ཀང་གཙོ་བོའ་ིསྒྲས་བརོད་པར་བྱ་བ་དེ་ཤེས་བྱ་ལ་སོགས་པ་ཙམ་དུ་
གྲུབ་པས་དེ་དང་འབྲེལ་པར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་དོགས་པས་ཇྱི་ལྟར་མེད་དེ་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱི་ལ་ཤེས་བྱ་ལ་
སོགས་པ་བསྒྲུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་ནྱི། དངོས་པོའ་ིཆོས་བསྒྲུབ་པའྱི་གཞྱིར་མྱི་རུང་ངོ་། །འོན་ཏེ་གྲུབ་ན་
དེའྱི་ཚེ་ཡོད་པ་ྱིད་དུ་མ་གྲུབ་པ་འགལ་ཏེ། བསྒྲུབ་པ་ནྱི་ཡོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས་སོ། །དེས་ན་ཡོད་པ་མ་གྲུབ་ན་
ཤེས་བྱ་ཙམ་ཡང་གྲུབ་མྱི་སྱིད་པས་གཞྱི་མྱི་སྱིད་ལ། དེས་ན་དེ་དང་མ་འབྲེལ་པ་རྣམ་པར་བཅད་པས་འོས་པ་མ་ཡྱིན་པས་
ཡོད་པ་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་གཞལ་བྱ་ཙམ་གྲུབ་ཏུ་ཆུག་ཀང་དེ་དང་མ་འབྲེལ་པ་རྣམ་པར་བཅད་པ་ྱིད་གྲུབ་པ་
ལ་སྒྲུབ་པས་དེ་ལྟར་ཡང་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི་ཅྱི་ད་ནྱི་ཞེས་བྱ་བའོ། །འོ་ན་གཙོ་བོའ་ིམཚན་ྱིད་དུ་བོ་
ལ་སྣང་བ་འདྱི་ནྱི། དོན་དམ་པའམ་ཡོད་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཡྱིན་ཏེ་ཞེས། སྒྲའྱི་དོན་ལ་དངོས་པོའ་ིེ་བར་ལེན་པ་ཅན་དུ་བསྒྲུབ་
པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ེ་བར་ལེན་པ་ཡོད་པའྱི་སྱི་ཤུགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་རོ་ཞེས་དོགས་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་
བོས་བསེད་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱིར་ཡང་ཡོད་པའྱི་ེར་ལེན་ཅན་དངོས་པོའྱི་ཆོས་ཚད་མའྱི་ཡུལ་དུ་སྒྲུབ་པ་ན། དེའྱི་གཞྱི་
ཚད་མས་གྲུབ་དགོས་སོ། །དེས་ན་གཙོ་བོར་སྣང་བ་དེ་གཙོ་བོའ་ིམཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའམ། འོན་ཏེ་སྒྲའྱི་
དོན་ཙམ་དུ། དང་པོ་ལྟར་ན་དེ་ྱིད་གཙོ་བོར་ཐལ་བས་གྱིས་པ་ཁས་བང་ངོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་མོད་
ཅེས་བྱ་བའོ། །རྣམ་པར་རོག་པ་གྱིས་པ་འདྱི་ལ་ཡང་སྒྲའྱི་དོན་ཙམ་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཚད་མས་གྲུབ་ན། ཡོད་པ་ཡང་གྲུབ་
པར་ཐལ་བའྱི་སོན་ཡོད་མོད་ཀྱི། དེ་མེད་དུ་ཆུག་ཀང་ེས་པ་གཞན་ཡོད་པར་སྟོན་པ་ནྱི ་དེ་ལྟ་ཡྱིན་དང་ཞེས་བྱ་བའོ། །འོ་ན་
མེའྱི་སྱི་ཡང་གྲུབ་ཟྱིན་པས་དེ་སྒྲུབ་པ་དོན་མེད་དོ་སྙམ་ན་གཞན་དུ་ནྱི་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཡོད་པའྱི་སྱི་འདོད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱ་མེ་ཡོད་
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པ་ཙམ་དང་མྱི་འདྲ་བར་བསྟན་ནས། ལའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་མེའྱི་ཁྱད་པར་ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་གྲུབ་མྱི་དགོས་པར་དེ་ཚད་མའྱི་
ཡུལ་དུ་འགྱུར་བར་སྟོན་པ་ནྱི་གལ་ཏེ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དགོལ་བ་བཀོད་པས་སོ། །ཡོད་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་བྱེད་པ་ལ་སོན་མྱི་
མཚུངས་པར་སྟོན་པ་ནྱི་དེའྱི་ཁྱད་པར་ཞེས་བྱ་བའོ། །མས་པ་མེད་དོ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནྱི་དག་པ་ལ་རེས་འགོ་མྱི་འགལ་
བར་བསྟན་ལ། ལྷག་མས་ནྱི་ཁྱད་པར་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལྟར་སོབ་དཔོན་གྱིས་བཤད་པའྱི་ེས་པ་མྱི་མཚུངས་པ་
བསྟན་ནས། མ་བཤད་པའྱི་ེས་པ་གཞན་གྱིས་ཀང་མྱི་མཚུངས་པར་སྟོན་པ་ནྱི་གཞན་ཡང་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱི་ལ་རྣམ་པ་
བཞྱི་ལས་དང་པོ་དེ་བསྒྲུབ་བྱར་བྱེད་པ་ལ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་རགས་སུ་མྱི་རུང་བ་མདོར་བསྟན་པ་ནྱི། གཞན་ཡང་
ནས་འགལ་བའོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་རོ། །འདྱིའྱི་དོན་ནྱི་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་བྱར་བྱེད་ན་གཏན་ཚིགས་མྱི་སྱིད་པས་བསྒྲུབ་པར་མྱི་
ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ས་བ་པོ་ཚར་གཅད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱི་ལ་རོད་པ་འདྱི་ཡོད་དེ། གལ་ཏེ་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་བྱར་
བྱེད་ན་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་རགས་སུ་མྱི་སྱིད་ན། དེ་དང་འདྲ་བར་མྱི་རག་པ་བསྒྲུབ་བྱར་བྱེད་པ་ལ། མྱི་རག་པའྱི་ཆོས་
མ་གྲུབ་པ་དང་རག་པའྱི་ཆོས་འགལ་བ་དང་། གྱི་གའྱི་ཆོས་མ་ངེས་པར་ཅྱི་ལྟར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། འདྱི་གྱི ས་ལས་ཁྱད་པར་ཅྱི་
ཡོད་ཅེས་བྱ་བའོ། །རོད་པ་གྱིས་པ་ཡང་ཡོད་དེ། ཡོད་པའྱི་ཆོས་རགས་སུ་བྱས་ཀང་མ་གྲུབ་པར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ། ཡོད་
པའྱི་ཆོས་གྲུབ་ཀང་ཡོད་པ་མ་གྲུབ་པ་ལ་གནོད་པ་བསྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱི་ལ་རོད་པ་དང་པོ་ནྱི་
མེད་དེ། རག་པ་དང་མྱི་རག་པ་དང་གྱི་གའྱི ་ཆོས་རགས་སུ་མྱི་རུང་ཡང་དེ་གསུམ་དུ་མ་འདུས་པ་སྒྲའྱི་ཆོས་རགས་སུ་འཐད་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དོན་དམ་པར་སྒྲ་མྱི་རག་པ་ལས་གཞན་མ་ཡྱིན་ཡང་བོའ་ིཡུལ་དུ་ཐ་དད་པས་སྒྲའྱི་ཆོས་ཀང་མྱི་རག་པའྱི་ཆོས་
སུ་མ་འདུས་སོ། །འདྱི་ལྟར་ཚད་མ་གང་གྱིས་སྒྲ་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་དེས་མྱི་རག་པ་ཡང་རོགས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ ། རེས་སུ་དཔག་པ་
མེད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་ཚད་མའྱི་ཡུལ་དུ་ཐ་དད་པས་སྒྲའྱི་ཆོས་ནྱི་མྱི་རག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་གསུམ་དུ་མ་
འདུས་སོ། །ཡོད་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལ་ནྱི་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྒྲ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་དོན་དམ་པར་མྱི་སྤོང་བ་
རྣམས། །ཡོད་པ་ལས་ཐ་དད་པར་ཚད་མའྱི་ཡུལ་དུ་ཡང་མྱི་འགྱུར་བས་བོའ་ིཡུལ་དུ་ཡང་ཡོད་པ་ལས་ཐ་མྱི་དད་ལ། དེས་ན་
སྒྲ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་ཡོད་ཀང་ཡོད་པའྱི་ཆོས་ལས་གཞན་དུ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་དང་གྱི་གའྱི་ཆོས་ལས་
གཞན་ག་ལ་སྱིད། སྒྲར་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དེ་ཡོད་པར་མ་གྲུབ་པ་ནྱི་སྒྲར་ཡང་མྱི་འགྲུབ་སྟེ། སྒྲའྱི་དོན་བྱེད་པ་མེད་པ་སྒྲ་མ ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སྒྲར་གྲུབ་པ་ན་དེའྱི་དོན་བྱེད་པར་གྲུབ་པས་ཡོད་པ་ྱིད་ཀང་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་སྒྲ་ྱིད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་འཐད་
དོ། །དེ་ལྟ་ཡྱིན་དང་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། ཁྱབ་བྱའྱི་རང་བཞྱིན་དང་། ཁྱབ་བྱའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་
དཔེར་ན་སྣམ་བུ་དང་བུམ་པའྱི་དཀར་པོ་ལ་དཀར་པོ་ཙམ་བཞྱིན་ཏེ། སོ་སོར་ངེས་པའྱི་དོན་གཅྱིག་ལ། སྱི་ཁྱད་པར་ལས་
གཞན་དུ་བོའ་ིཡུལ་དུ་མེད་པས་ཁྱད་པར་གྱི་རང་བཞྱིན་ྱིད་དོ་ཞེས་བརོད་དོ། །གྱིས་པ་ནྱི་སེར་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་མྱི་རག་



242   རྔོག་ལྔོ་ཙཱ་བ་བྔོ་ལྡན་ཤེས་རབ། 

པ་བཞྱིན་ཏེ། བོའ་ིཡུལ་དུ་ཆོས་ཐ་དད་པར་དངོས་པོ་གཅྱིག་ལ་ཡང་རོགས་པས། ཁྱད་པར་གྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་ཞེས་
བརོད་དོ། །ཡོད་པ་དང་སྒྲ་ནྱི་དཀར་པོའ་ིབྱེ་བྲག་དང་དཀར་པོ་ཙམ་ལྟར་ཐ་མྱི་དད་ལ། མྱི་རག་པ་དང་སྒྲ་ནྱི་ཐ་དད་པས་ན་མྱི་
མཚུངས་སོ། །དགོལ་བ་གྱིས་པ་ཡང་མེད་དེ། ཆོས་ནྱི་བརེན་པ་ཡྱིན་ལ་ཆོས་ཅན་ནྱི་རེན་ཡྱིན་ནོ། །བརེན་པ་ཡང་རེན་ཚད་
མའྱི་ཡུལ་དུ་མ་བྱས་པར་མྱི་རོགས་པས། ཆོས་ཚད་མས་ངེས་ན་ཆོས ་ཅན་མྱི་རོག་པར་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རེན་དང་བརེན་
པ་དོན་དམ་པར་མེད་ཀང་བོའ་ིཡུལ་དུ་བཞག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་སྔར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །གལ་ཏེ་དཀར་པོའ་ིབྱེ་བྲག་དང་དཀར་
པོ་ཙམ་བཞྱིན་དུ་སྒྲ་དང་ཡོད་པ་ཐ་མྱི་དད་ན། འོ་ན་སྒྲ་མྱི་རག་པ་ལ། ཡོད་པ་རགས་སུ་ེ་བར་བངས་པ་ན་ཆོས་ཅན་ྱིད་
རགས་སུ་ཐལ་བས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་དཔེར་ན་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་སྒྲ་ནྱི་མྱི་རག་སྟེ་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་
ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་དམ་བཅས་པའྱི་དོན་རགས་མ་ཡྱིན་ཏེ། བྱེ་བྲག་དང་སྱིའྱི་ཆོས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་རྱིགས་
པས། འདྱིར་ཡོད་པའྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཅན་ལ་སྱི་རགས་ཡྱིན་པས་མྱི་འགལ་ལོ ་སྙམ་ན། དེ་ཡང་མྱི་རུང་སྟེ། རོལ་བ་ལས་བྱུང་
བའྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་ཆོས་ཅན་ལ་རོལ་བྱུང་གྱི་སྱི་རགས་སུ་བྱེད་ན། དེར་ཡང་མྱི་འཐད་པས་དཔེ་མ་གྲུབ་བོ། །འདྱི་ལྟར་རོལ་བྱུང་
གྱི་སྱི་མྱི་རག་པས་ཟྱིན་པའམ། རག་པས་དབེན་པར་ངེས་ན་ཁྱད་པར་ལའང་ཐེ་ཚོམ་མྱི་ཟ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཁྱད་པར་རག་པར་
དོགས་པ་དང་སྱི་མྱི་རག་པས་ཁྱབ་པར་ངེས་པ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོན་ཀང་རོལ་བྱུང་མྱི་རག་པར་ངེས་ཀང་སྒྲ་མྱི་རག་པར་
ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་སྒྲ་མཐའ་དག་མྱི་རག་པར་ངེས་ཀང་རྔ་སྒྲ་རག་པར་དོགས་པ་དང་། བྱས་པ་མཐའ་དག་
མྱི་རག་པར་ངེས་ཀང་བུམ་པའྱི་བྱས་པ་རག་པར་དོགས་པ་མྱི་སེལ་བས་སྱི འྱི་ཁྱབ་པ་ངེས་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ་ཏེ། ཁྱད་པར་
ལ་དོགས་པ་མྱི་སེལ་བས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་ཚད་མ་ཡང་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། བདེན་ཏེ་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་དང་
ཆོས་ཅན་གྱི་དོན་མཐའ་དག་ཡོད་པ་ྱིད་ལས་ཐ་མྱི་དད་ཀང་ཡོད་པ་ྱིད་ལ་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་སྱིད་དེ། མཚན་ྱིད་དང་མཚོན་
བྱའོ། །དེ་ལ་མཚོན་བྱ་ནྱི་སྒྲོ་མ་བཏགས་པ་བདེན་པའྱི་དོན་དུ་ཐ་སྙད་བྱ་བའོ། །དེའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་དོན་བྱེད་ནུས་པའོ། །དེ་ལ་
སྒྲ་ལ་སོགས་པ་བདེན་པར་ངེས་པར་བྱ་བ་ནྱི་ཡོད་པའྱི་མཚོན་བྱ་ཁྱད་པར་ྱིད་ཡྱིན་པས་ཡོད་པར་འདུ་ལ། དེའྱི་མཚན་ྱིད་
སྒྲའྱི་དོན་བྱེད་པ་ཡང་ཡོད་པའྱི་མཚན་ྱིད་དོན་བྱེད་པ་ཙམ་གྱིས་རྣམ་པ་ཡྱིན་པས། ཡོ ད་པའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་འདུའོ། །དེ་གྱི་
གའྱི་རེན་ཅན་མཚན་གཞྱི་ནྱི་རོགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བའོ། །དེས་ན་ཡོད་པའྱི་མཚོན་བྱའྱི་རྣམ་པ་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་སྒྲའྱི་རང་
བཞྱིན་དུ་བདེན་པར་གནས་པ་ཆོས་ཅན་དུ་བྱས་ནས་ཡོད་པའྱི་མཚན་ྱིད་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ཙམ་རགས་སུ་བྱས་པ་ན། སྒྲ་དང་
ཡོད་པ་ཐ་དད་པས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀང་ཡྱིན་ལ། ཡོད་པ་ྱིད་ལ་སྒྲ་ཐ་མྱི་དད་པས་སྒྲའྱི་ཆོས་ཡོད་པའྱི་ཆོས་སུ་ཡང་འདུ་
བའྱི་འགལ་བ་མེད་དོ། །ནུས་པ་རགས་ཡྱིན་ན་འབྲས་བུ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ནུས་པ་རགས་ཡྱིན་པས་རང་བཞྱིན་དག་པར་མྱི་རུང་ངོ་
ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ། སྒྲའྱི་བརོད་བྱར་མཚོན་བྱ་བརོད་པས་མཚན་ྱིད་རགས་སུ་འཕངས་ཀང་དག ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བཤད་ཟྱིན་
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ཏོ། །ཡོད་པ་ྱིད་ལས་སྒྲ་སོགས་ཀྱི། །དོན་ཀུན་ཐ་དད་མེད་ན་ཡང་། །མཚན་ྱིད་མཚོན་བྱའྱི་རྣམ་དབྱེ་ལས། །དེ་དག་རགས་
དང་རགས་ཅན་ྱིད། །གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། དངོས་པོ་ལ་གནས་པའྱི་ཁྱབ་པ་མ་བསྟན་པར། སེས་བུའྱི་
འདོད་པས་བཞག་པ་ཕྱོགས་སུ་བཟུང་མ་གཏོགས་པའྱི་བྱས་པ་མྱི་རག་པས་ཁྱབ་པར་བསྟན་པ་ནྱི། །གོ་བྱེད་མ་ཡྱིན་
ནོ། །གལ་ཏེ་དེ་འདྲ་བ་གོ་བྱེད་ཡྱིན་ན་མ་ངེས་པ་མེད་པར་ཐལ་ལོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི་གང་ཞྱིག་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དེས་
ན་འཁྲུལ་པ་མཐོང་བ་དེ་ཡང་འཁྲུལ་པ་མེད་པར་ཐལ་བས་གོ་བྱེད་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །གལ་ཏེ་འདྱི་འདྲ་བ་ནྱི་གོ་བྱེ ད་
དུ་མྱི་ཐལ་ཏེ། འཁྲུལ་པའྱི་ཡུལ་དུ་མཐོང་བ་དེ་ཕྱོགས་མ་ཡྱིན་པས། ཕྱོགས་མ་གཏོགས་པའྱི་བྱས་པ་མྱི་རག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་
བྱ་བ་དེ་འདྲ་བའྱི་མྱི་འཁྲུལ་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ཕྱོགས་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པས་བསལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་
ཞེས་དོགས་པ་བསུ་ནས། རེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཡུལ་ལ་ནྱི་ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྱིའྱི་དོན་ནྱི། ཅྱི་དངོས་པོ་དེ་དོན་པར་
ཕྱོགས་ྱིད་ཡྱིན་པས་འཁྲུལ་པའྱི་ཡུལ་ལྡོག་གམ། འོན་ཏེ་ཕྱོགས་སུ་བཟུང་བས། དང་པོ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཕྱོགས་ལ་སོགས་པ་
ནྱི་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་པས་སོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན་བསལ་བ་དེ་ཡང་སེས་བུས་དེར་འདོད་པའམ། འཛིན་པ་མྱི་འགལ་བས། 
འཁྲུལ་པའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། བསལ་བ་ྱིད་ཡྱིན་ཡང་དེ་ལ་ཡོད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་མ་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་
རོ། །དེ་ལྟར་འགྱུར་མོད་སྙམ་ན། དེ་ཡང་འགལ་བར་སྟོན་པ་ནྱི་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཡུལ་ལ་ནྱི་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་
ན། ཚད་མ་ལ་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། མྱི་སླུ་བ་དང་ལྡན་པ ་ལ་སླུ་བ་དང་ལྡན་
པ་གཞན་གྱིས་གནོད་ན་མྱི་སླུ་བ་དེ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ྱིད་སྟོན་པ་ནྱི་ མཚན་ྱིད་དང་
ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །གལ་ཏེ་མྱི་སླུ་བ་གང་ལ་གནོད་པ་མེད་པ་དེ་ཚད་མའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་པས་ེས་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། 
གནོད་པ་མེད་པ་ཡང་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ལྟར་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་མདོའ་ིབརོད་བྱའྱི་དོན་དང་། དགོས་པའྱི་དོན་བཤད་ནས། 
རོད་པ་སྤང་བའྱི་དོན་དུ་ཁོངས་སུ་བསྡུ་བ་སྒྲུབ་པ་འོ་ན་ཞེས་བྱ་བའྱི་དགོལ་བ་བཀོད་པས་སྟོན་ཏོ། །ཁོངས་སུ་བསྡུ་བ་འདྱི་ལ་
རྣམ་པ་ལྔ་ལས་དང་པོ་ནྱི་ཚོགས་པ་ལས་རུང་བ་དཔོག་པ་རང་བཞྱིན་དུ་བསྡུ་བའོ། །འདྱི་ལ་བཞྱི་ལས་རེ་ཤྱིག་རུང་བ་ངོ་བོ ་
ཡྱིན་པར་སྟོན་པ་ནྱི་ནུས་པའྱི་རྒྱུ་ལས་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱི་ལ་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་འདྱི་ལྟར་འཆད་དོ། །རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་དཔོག་
པ་གཏན་ཚིགས་གསུམ་དུ་མ་འདུས་པར་དགོལ་བ་ལ་རྣམ་པར་རོག་པ་གྱིས་ཏེ། ཚོགས་པ་ཙམ་གྱི་འབྲས་བུ་ནུས་པ་
ཡོངས་སུ་འགྱུར་བའྱི་མཚན་ྱིད་དམ། ནུས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལ་ལྟོས་པའྱི ་འབྲས་བུ་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་དཔོག་པ་གཏན་
ཚིགས་གསུམ་དུ་མ་འདུས་པར་རྒོལ་གང་ན། དང་པོ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། རང་བཞྱིན་དུ་འདུ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི་ ནུས་
པའྱི་རྒྱུ་ལས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །འགེལ་པ་ནྱི ་འདྱིའང་ཇྱི་ལྟར་ེ་བ་ལས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། ནུས་པ་
ཡོངས་སུ་གྱུར་པའྱི་མཚན་ྱིད་འབྲས་བུ་སེ་བ་འདྱི་ཡང་ངོ་། །འོ་ན་ནུས་པ་དཔོག་པྱིད་རྒྱུའྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་རོ་སྙམ་
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ན། མྱི་འགྱུར་ཏེ། དཔོག་པར་བྱེད་པ་ཚོགས་པ་དང་། དཔག་པར་བྱ་བ་ནུས་པ་དག་ཐ་དད་པར་མ་རོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། སྔ་ཕྱྱི་
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ཚོགས་པ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་ནུས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེས་ན་མཐར་འབྲས་བུ་ྱིད་ལ་ཡང་མྱི་འཁྲུལ་པའྱི་ཕྱྱིར་འབྲས་བུ་ྱིད་
རེས་སུ་དཔོག་པ་ཇྱི་ལྟར་དགག ཡང་ན་འབྲས་བུ་ྱིད་རེས་སུ་དཔག་པ་དགག་མྱི་དགོས་ཏེ། དེ་མ་བཀག་ཀང་རྒྱུའྱི་རགས་
གཞན་དུ་མྱི་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར། དཔེར་ན་ནུས་པ་རེས་སུ་དཔོག་པ་བཞྱིན་ནོ། །དེས་ན་འདྱི་ནྱི་རྣམ་པ་གཞན་དུ་བཤད་པར་བྱ ་སྟེ། 
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ཏེ། རང་བཞྱིན་དུ་འདུ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི། ནུས་པའྱི་རྒྱུ་ལས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དོན་གཞན་ལ་ནྱི་མྱི་
ལྟོས་ཕྱྱིར། ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། རྒྱུ་ཚོགས་པ་ལས་འབྲས་བུ་སེ་བར་རུང་བ་ྱིད་དཔག་པར་ནུས་པའྱི་འཐད་པའོ། །འདྱིར་རུང་བ་
ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་རྒྱུ་ྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཏེ། མཐའ་གཞན་བཀག་པ་དང་འབྲེལ་པའྱི་ངེས་པ་སྟེ། གལ་ཏེ་མྱི་མཐུན་པའྱི་རེན་དང་མ་
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འབྲེལ་ན་ནུས་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བའྱི་སོ་ནས་འབྲས་བུ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་བྱེད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ནྱི་ དངོས་
པོའ་ིརང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་ལོ་མ་ལ་སོགས་པའྱི་རྫས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི། གལ་ཏེ་རལ་གྱི་ལ་སོགས་པས་བརྒྱབ་ན་
འཆད་པ་ྱིད་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །འབྲས་བུའམ་ནུས་པ་ྱིད་ནྱི་ཚད་མའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ཏེ། འབྱུང་བར་མ་ངེས་པས་དངོས་པོའ་ི
ཆོས་ྱིད་དུ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འགེལ་པ་ནྱི་འདྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། འབྲས་བུ་སེ་བ་འདྱི་ཡང་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པས་ན། 
གལ་ཏེ་མྱི་མཐུན་པའྱི་གེགས་དང་མ་ཕྲད་ན་གདོན་མྱི་ཟ་བར་འབྲས་བུ་བྱེད་པ་ནྱི། ངོ་བོའ་ིཞེས་བྱ་བ་རྒྱུ་ཚོགས་པའྱི་རང་
བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ། །རང་བཞྱིན་དེ་དངོས་པོའ་ིརྒྱུ་ལས་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་སོ་ཞེས་སྟོན་པ་ནྱི། དེ་ཙམ་དང་འབྲེལ་པའྱི་ཞེས་བྱ་
བའོ། །འདྱིས་ནྱི་གང་ཞྱིག་གང་གྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་དེ་ནྱི་དེའྱི་ངོ་བོར་ངེས་ཏེ་ཞེས་བྱ་བའྱི་རྱིགས་
པས་ཚོགས་པ་ལ་རུང་བས་ཁྱབ་པ་ྱིད་བསྟན་ཏོ། །བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཁྱབ་པར་བྱེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་བསྟན་པས་རང་བཞྱིན་གྱི་
གཏན་ཚིགས་ྱིད་དུ་སྒྲུབ་པ་ནྱི། དེ་ལ་ནྱི་ཞེས་བྱ་བ་ནས། རང་བཞྱིན་དུ་གྱུར་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་རོ། །ད་
ནྱི་འབྲས་བུ་ྱིད་ལ་འཁྲུལ་པར་སྟོན་པས་རྣམ་པར་རོག་པ་གྱིས་པ་སེལ་བ་ནྱི། ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་
པའོ། །རུང་བ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་པར་སྟོན་པ་ནྱི། རུང་བ་ྱིད་ནྱི་ཞེས་བྱ་བའོ། །མ་ཚོགས་པར་མྱི་ནུས་པར་སྟོན་པ་ནྱི། རུང་བ་ྱིད་
ཀང་ཞེས་བྱ་བའོ། །ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏེ། མ་ཚོགས་པ་ལ་རེས་སུ་དཔོག་པ་ལ། མ་
གྲུབ་པ་དང་། ཐུན་མོང་གྱི་མ་ངེས་པ་དང་། འགལ་བ་དང་། ཡང་དག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་རྣམས་ཀང་སྱིད་ལ། ལྷག་མ་དང་ལྡན་
པ་ཡང་སྱིད་དོ། །དེ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱའྱི་དབྱེ་བས་སོ། །འདྱི་ལྟར་ནུས་པ་ཙམ་སྒྲུབ་ན་ནྱི་མ་གྲུབ་ སྟེ། རྒྱུ་ྱིད་དུ་གྲུབ་ན་ནུས་པ་
ཙམ་ཡང་གྲུབ་སྟེ། ནུས་པ་མ་གྲུབ་ན་ནྱི་རྒྱུ་ྱིད་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོན་ཏེ། མཐའ་གཞན་མ་བཀག་པར་འབྲས་བུ་
སེད་པར་ངེས་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་སྒྲུབ་ན་ནྱི་ཐུན་མོང་གྱི་མ་ངེས་པ་སྟེ། རེན་གཞན་དང་ཕྲད་ན་འབྲས་བུ་བྱེད་པ་ྱིད་དང་། མ་ཕྲད་
པས་འབྲས་བུ་མྱི་བྱེད་པ་གྱི་ག་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གེགས་དང་མ་ཕྲད་ན་འབྲས་བུ་བྱེད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་སྒྲུབ་ན་ཡང་སྔ་མ་
ལྟར་མ་ངེས་སོ། །འོན་ཏེ་འདྱི་དག་ནྱི་འདྱི་ཁོ་ན་ཙམ་གྱིས་ནུས་པ་ཕྱྱི་མ་གྱུར་པས་འབྲས་བུ་བྱེད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེའམ། འདྱི་ཁོ་ན་
ཙམ་གྱིས་གེགས་མེད་ན་འབྲས་བུ་བྱེད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་སྒྲུབ་པ་ན་ཡང་འགལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་འདྲ་བའྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་
འབྲས་བུའྱི་བྱེད་པ་མྱི་སྱིད་པས་ན་བཟོག་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོན་ཏེ་འདྱི་ནྱི་གེགས་དང་མ་ཕྲད་ལ། རེན་དང་ཕྲད་ན་
འབྲས་བུ་བྱེད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་སྒྲུབ་ན་ནྱི་དེའྱི་ཚེ་ཡང་དག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ྱིད་དོ། །མྱི་མཐུན་པས་མ་ཟྱིན་ཅྱིང་མཐུན་པ་
དང་ཕྲད་ན་འབྲས་བུ་བྱེད་པ་ྱིད་ནུས་པ་ཡོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ནམ། དེས་ན་དམ་བཅས་པ་ྱིད་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་
ནོ་ཞེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏེ་སྔར་མཐོང་བའྱི་ནུས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ནྱི་རྒྱུའྱི་དོན་ཡྱིན་ལ། དེ་གྲུབ་ཀང་མ་གྲུབ་པ་མཐའ་གཞན་
བཀག་ན་གདོན་མྱི་ཟ་བར་འབྲས་བུའྱི་བྱེད་པ་ྱིད་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཚོགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་མ་
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ངེས་པར་རྒྱུར་རེས་འགའ་མཐོང་བ་ཙམ་རགས་སུ་བཀོད་ནས། གདོན་མྱི་ཟ་བར་འབྲས་བུ་བྱེད་པ་ྱིད་སྒྲུབ་ན་ནྱི་ལྷག་མ་དང་
ལྡན་པ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་ལུས་དང་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདོད་ཆགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཚོགས་པར་མ་གྲུབ་པ་
རགས་སུ་བཟུང་ནས། འདོད་ཆགས་དཔོག་པ་ལྟ་བུའོ། །ཁོངས་སུ་བསྡུ་བ་གྱིས་པ། གཟུགས་ལས་རོ་རོགས་པས་འབྲས་
བུར་བསྡུ་བ་ནྱི། འོ་ན་ཞེས་བྱ་བའྱི་རྒོལ་བ་བཀོད་པ་སྔོན་དུ་བཏང་བས་སྟོན་ཏོ། །འདྱི་ལ་རྣམ་པ་བཞྱི་ལས་རྒྱུའྱི་ཆོས་རེས་སུ་
དཔོག་པས་གྲུབ་པར་སྟོན་པ་ནྱི། དེ་ཡང་ནས་གཟུགས་རེས་སུ་དཔོག་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོའ ་ིབར་རོ། །ཚིགས་སུ་
བཅད་པའྱི་དོན་ནྱི། རྒྱུ་རེས་སུ་དཔོག་པས་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་ན། རྒྱུ་དཔོག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ནྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་
དོན་ཏོ། །འདྱིར་བརྒལ་བ། འབྲེལ་པ་མེད་པའྱི་རོ་ལས་དུས་མམ་པའྱི་གཟུགས་རོགས་པ་ནྱི་མོང་བས་ངེས་པས་བསྙོན་པར་
བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །རོགས་བཞྱིན་པའྱི་གཟུགས་དང་རོགས་པའྱི་རྒྱུའྱི་རགས་ལ། དེའྱི་བདག་ྱིད་དང་དེ་ལས་བྱུང་བའྱི་འབྲེལ་
པ་ཡང་མྱི་འཐད་པས་ན། འབྲེལ་པ་མེད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་བཞྱི་པ་ཇྱི་ལྟར་སྤང་ཞེ་ན། ཁ་ཅྱིག་ན་རེ། རེས་སུ་དཔག་པས་
དངོས་སུ་ངེས་པའྱི་དོན་དེ་ཁོ་ན་རགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པས། དེ་དང་རགས་འབྲེལ་པ་མེད་ན་རགས་གསུམ་པར་འགྱུར་
ཡང་། འདྱིར་ནྱི་དུས་མམ་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་ངེས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རོ་ལ་སོགས་པ་སྔ་མ་རྒྱུ་དངོས་སུ་ངེས་པའྱི་ཤུགས་
ཀྱིས་རོགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཤུགས་ཀྱིས་རོགས་པའྱི་དོན་ལ་ལྟོས་ནས་ནྱི་འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་འཇོག་པ་མ་
ཡྱིན་ཏེ། དུ་བ་ལས་མེ་མེད་དགག་པ་དོན་གྱིས་རོགས་པ་ན། དེ་ལས་ལྟོས་ཏེ་དུ་བ་འགལ་བ་དམྱིགས་པར་མྱི་འཇོག་པ་དེ་
བཞྱིན་ནོ། །དེས་ན་དངོས་སུ་རྒྱུའྱི་ཆོས་རོགས་པས་ཤུགས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ནྱི། དངོས་ཀྱི་རོགས་པའྱི་ཡུལ་ལ་ལྟོས་ཏེ་འབྲས་
བུའྱི་རགས་ཀྱིས་གྲུབ་པས། འབྲས་བུར་འདུའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་འབྲས་བུའྱི་རགས་སུ་ཡང་འདྱི་མྱི་
འཐད་དེ། རྒྱུ་དངོས་སུ་རོགས་པར་མྱི་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྒྱུ་དེ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ངེས་པའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ངེས་པ་ཡྱིན་ཏེ། རོ་འདྱི་
ནྱི་དུས་མམ་པའྱི་གཟུགས་སེད་པའྱི་ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པའྱི་རོ་སྔ་མ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། མན་དུ་ལུང་ཀའྱི་རོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
སྔོན་མཐོང་བ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་དཔོག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོན་ཏེ་རེག་པ་འདྱི་ནྱི ། གཟུགས་འདྱི་འདྲ་བ་སེད་པའྱི་ལྷན་ཅྱིག་བྱེད་པར་
གྱུར་པའྱི་རོ་སྔ་མ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ཏེ། རོ་འདྱི་འདྲ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར། སྔོན་མཐོང་བའྱི་མན་དུ་ལུང་ཀའྱི་འབྲས་བུ་བཞྱིན་ནོ་
ཞེས་དཔོག་པ་ན། རྒྱུ་དངོས་སུ་རོགས་པས་འབྲས་བུའྱི་རགས་སུ་འདུ་ན། འོ་ན་རེག་པ་འདྱི་འདྲ་བ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ཏེ། རོ་
འདྱི་འདྲ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར། སྔོན་མཐོང་བ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་དཔོག་པ་ན། དུས་མཚུངས་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་རོགས་པས། 
དེ་ལ་ལྟོས་ཏེ་འབྲེལ་པ་མེད་པའྱི་རགས་གཞན་དུ་ཇྱི་ལྟར་མ་ཐལ། འདྱི་ནྱི་མྱི་འཁྲུལ་པ་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། གཟུགས་དང་རོ་ཚོགས་
པ་གཅྱིག་ལ་རག་ལས་པས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་འབྲེལ་པའྱི་དབང་གྱིས་ཞུགས་པའྱི ་ཕྱྱིར་རོ། །རྒྱུའྱི་ཆོས་རེས་སུ་དཔོག་པས་དངོས་
སུ་ངེས་པ་ལ་ཡང་མྱི་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ་ལྷག་པ་ནྱི་འགའ་ཡང་མེད་དོ། །དུ་བ་ལས་མེ་མེད་པ་རོགས་པ་ཡང་དཔེར་མྱི་རུང་སྟེ། 
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དེར་ནྱི་དོན་གྱིས་རོགས་ཀྱིས་རོགས་པས་ཡུལ་བྱས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དུས་མམ་པའྱི་གཟུགས་ནྱི་རོགས་པས་དངོས་སུ་
ངེས་མོད་ཀྱི། གཙོ་བོ་གཞན་གྱི་ཞར་ལ་རོགས་པས་ཤུགས་ཀྱིས་རོགས་པ་ཞེས་བྱའོ། །འདྱིར་ནྱི་དོན་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། དུས་
མཚུངས་པའྱི་གཟུགས་དངོས་སུ་གཙོ་བོར་རོགས་སམ། ཤུགས་ལ་རོགས་ཀང་ས་སྟེ། རེས་སུ་དཔག་པ་འདྱི་ནྱི་འབྲས་བུའྱི་
རགས་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཡང་བྱུང་བའྱི་འབྲེལ་པའྱི་དབང་གྱིས་ཞུགས་པ་དང་། རྒྱུ ་རོགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །རྒྱུ་ཆོས་རེས་སུ་དཔག་པ་སྟེ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་། གཏན་ཚིགས་དེ་འབྲེལ་པ་གང་གྱིས་མྱི་འཁྲུལ་པར་གནས་པའྱི་འབྲེལ་
པ་ནྱི་དེ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ལ། རོགས་པར་བྱ་བ་ཡང་འབྲེལ་དེ་ྱིད་ཀྱི་ཡུལ་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་འདྱི་འབྲས་བུའྱི་གཏན་ཚིགས་
སུ་འདུའོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ལས་བྱུང་བའྱི་འབྲེལ་པས་ཞུགས་ཀང་རྒྱུ་ཚད་མའྱི་ཡུལ་དུ་རོགས་པ་མེད་ན་འབྲས་བུའྱི་རགས་མ་
ཡྱིན་ཏེ། ཡོད་པ་ལས་སྐད་ཅྱིག་མར་དཔོག་པ་ལྟ་བུའོ། །འདྱི་ནྱི་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་ྱིད་ཙམ་འཇྱིག་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་ངེས་པ་ལས་
ཞུགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་དབང་པོ་དཔོག་པ་དང་། དུ་བ་ལ ས་མེ་དཔོག་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་
དངོས་སུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། རྱི་ལ་སོགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་གཙོ་བོར་རོགས་ཀང་། རྒྱུ་རོགས་པར་བྱེད་པ་དང་། དེ་ལས་
བྱུང་བའྱི་འབྲེལ་པས་ཞུགས་པས་ན་འབྲས་བུའྱི་རགས་ཁོ་ནའོ། །དེས་ན་ཤུགས་ཀྱིས་སམ། གཙོ་བོར་རོགས་ཀང་ས་སྟེ། དེ་
ལས་ལྟོས་ནས་གཏན་ཚིགས་གསུམ་དུ་གཞག་གོ །གལ་ཏེ་གཟུགས་དང་རོ་རག་ཏུ་ལྷན་ཅྱིག་ངེས་པར་གྲུབ་ན་གཟུགས་ཀྱི་ེ་
བར་ལེན་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཡོད་པའྱི་རོ་ྱིད་རགས་སུ་འདོད་པའྱི་རོའ་ིརྒྱུ་ཡྱིན་པས་འབྲེལ་པ་འགྲུབ་ལ། དེ་ལྟ་བུའྱི་རྒྱུ་འབྲས་
གྲུབ་ན་ཡང་རོ་དང་གཟུགས་ལྷན་ཅྱིག་ངེས་པ་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། ཕན་ཚུན་བརེན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར་རང་གྱི་རྒྱུ་
ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སོས་སོ། །འདྱིས་ནྱི་རག་ཏུ་ལྷན་ཅྱིག་ངེས་པར་གྲུབ་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལན་ཅྱིག་ཞུགས་པའྱི་ཚད་
མས་ངེས་པའྱི་ཡུལ་བརོད་དེ། གཟུགས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་ལྷན་ཅྱིག་པའྱི་རོ་ྱིད། རོའ་ིལྡོག་བྱེད་མཐོང་བས་འབྲེལ་པ་གྲུབ་ལ། དེ་
ལས་ཀང་ལྷན་ཅྱིག་ངེས་པ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ ། །དུས་ཀྱི་ཁྱད་པར་འཆད་པ་ནྱི་དེ་ལ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །གཞན་
ཡང་དེས་གྲུབ་པ་འཆད་པ་ནྱི་འདྱིས་ནྱི་ཞེས་བྱ་བའོ། །རེག་པ་རེས་སུ་དཔོག་པ་ལ་ཁྱད་པར་བསྟན་པ་ནྱི་གཟུགས་ལས་
ཞེས་བྱ་བའོ། །ཁོངས་སུ་བསྡུ་བ་གསུམ་པ། ཐ་སྙད་ངེས་པ་ལ་དོན་དཔོག་པ་འབྲས་བུར་བསྡུ་བ་སྟོན་པ་ནྱི། འོ་ན་ཞེས་བྱ་
བའོ། །འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག རྣམ་པར་གཞག་འཇོག་གྱི་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ལྟོས་ཏེ་འབྲས་བུའྱི་རགས་སུ་འཆད་པ་ནྱི་མ་
འབྲེལ་ཏེ། དེའྱི་བདག་ྱིད་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ྱིད་ལས་མ་འདས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མཚན་ྱིད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་མཐའ་དག་རྒྱུའྱི་
གཏན་ཚིགས་སུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། ཐག་རྱིང་པོ་ ནས་གོང་བུ་མཐོང་ཞྱིང་། གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མ་
རོགས་པ་ན། དེ་དང་ེ་བ་ནས་འོངས་པའྱི་མྱི་མང་པོ་རྣམས། མཐུན་པར་འདྱི་ནྱི་བ་ལང་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་རྣམ་པར་འཇོག་པའྱི་ཐ་
སྙད་མཐོང་བ་ལས། དོན་དེ་རྭ་ཅན་ལ་སོགས་པར་རེས་སུ་དཔོག་པ། དེ་འདྲ་བའྱི་དོན་གྱི་འབྲས་བུ་བསྟན་པའྱི་སོ་ནས་རགས་
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གསུམ་སྡུད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཚིག་གྱི་དོན་ཀང་། ཚོགས་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཞེས་བྱ་བ། བ་ལང་ངོ་ཞེས་སྱིའྱི་ཐ་སྙད་དེ། 
འདྱིས་དོན་རྣམ་པར་གཞག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྣམ་གཞག་དེའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ཚོགས་པ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་སྱི་དང་ལྡན་པ། རྭ་དང་ནོག་པ་
ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་བ་ལང་ྱིད་ལས་ཡྱིན་ཏེ། བ་ལང་ངོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་སྙད་ལས་རྭ་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །ཁོངས་སུ་
བསྡུ་བ་བཞྱི་པ། ཆུ་བརན་པ་ལས་གཞྱི་རེས་སུ་དཔོག་པ་འབྲས་བུར་བསྡུ་བ་ནྱི། ཆུའྱི་བདག་ྱིད་དེ་འདྲ་བ་ཞེས་བྱ་
བའོ། །འདྱི་ལ་གསུམ་ལས། རང་བཞྱིན་ཁྱད་པར་སེད་པས་གནས་པར་སྟོན་པ་ནྱི། ཕན་པ་དོན་གཞན་ཡྱིན་པ་ལ་ཡང་
བཤད་ཟྱིན་ཏོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་དོ། །ལྡན་པས་གནས་པ་དགག་པ་ནྱི།  བརྒྱུད་པར་རོག་པ་དོན་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་དོ། །སེ་བའྱི་རྒྱུ་ལས་གཞན་གནས་པའྱི་རྒྱུས་གནས་པ་དགག་པ་ནྱི།  གནས་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །གེགས་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི། དངོས་པོ་གཞན་ནམ། གནས་པ་པོ་དེ་
ྱིད་དམ། འོན་ཏེ་ལྟུང་བ་མེད་པ་ཙམ་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །རེ་ཤྱིག་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་པོ་ནྱི་མྱི་འཐད་དོ་ཞེས་སྟོན་པ་
ནྱི། གནས་པར་བྱེད་པ་པོས་དེའྱི་ལྟུང་བའྱི་གེགས་བྱས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་དོན་གཞན་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་དོ་ཞེས་བྱ་
བའོ། །དེ་ལ་གནོད་པ་སྟོན་པ་ནྱི། དོན་གཞན་ྱིད་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཞེས་བྱ་བའོ། །གལ་ཏེ་གེགས་གཞན་ཡྱིན་ཡང་། དེས་གནས་
པ་པོ་མྱི་ལྟུང་བར་བྱེད་པས་སོན་འདྱི་མེད་དོ་སྙམ་ན། གེགས་ཀྱིས་མྱི་ལྟུང་བ་ཡང་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ལ་ཡང་སྔར་གྱི་
བརྒལ་ཞྱིང་བརག་པ་མཚུངས་སོ་ཞེས་སྟོན་པ་ན། སྔར་གྱི་བརྒལ་ཞྱིང་བརག་པ་ྱིད་རེས་སུ་བརོད་པ་ནྱི། དེས་གེགས་
ཞེས་པ་ནས་ཅྱི་སྟེ་མྱི་ལྟུང་ཞེས་བྱ་བའོ། །རྣམ་པར་རོག་པ་གྱིས་པ་འགོག་པ་ནྱི་གཞན་དག་ཅེས་བྱ་བའོ། །རྣམ་པར་རོག་
པ་གསུམ་པ་འགོག་པ་ནྱི་དེའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། རྣམ་པར་རོག་པ་སྔ་མ་གྱིས་མྱི་འཐད་པ་དེའྱི་ཕྱྱིར་གསུམ་པ་ཁས་ལེན་ན། 
དེ་ལ་གནོད་པ་འདྱི་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །ཁོངས་སུ་བསྡུ་བ་ལྔ་པ། ཆུ་སར་ལས་ཆུ་དཔོག་པ་འབྲས་བུར་བསྡུ་བ་ནྱི་ ཆུ་
སར་ཡང་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱི་ལ་ས་གཞྱི་ཆོས་ཅན་དུ་བྱེད་དམ། ཆུ་སར་གྱི་ལུས་ྱིད་ཆོས་ཅན་དུ་བྱས་ཀང་ས་སྟེ་འབྲས་བུའྱི་
གཏན་ཚིགས་སུ་འདུ་བར་ཁྱད་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་བཤད་དེ། ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་དབྱེ་བས་བསྒྲུབ་པའྱི་ཡུལ་ཡང་བཤད་
ནས། ད་ནྱི་སྒྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་བ་འཆད་དོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ ། ལྟར་སྣང་བའྱི་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་དང་། བྱེ་བྲག་གྱི་མཚན་ྱིད་
དོ། །དང་པོ་ནྱི་ཤེས་བྱེད་ཡན་ལག་ཅེས་བྱ་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅྱིག་འབྲེལ་བཅས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་བསྟན་པ་དང་
བཤད་པའོ། །དེ་ཡང་དང་པོ་ནྱི་མདོ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་ལ། བཤད་པ་ནྱི་འགེལ་པའོ། །འདྱི་ལ་གསུམ་སྟེ། ཚུལ་
རེ་རེ་སོན་དང་། གྱིས་གྱིས་ཀྱི་སོན་དང་། འགལ་བ་མྱི་འཁྲུལ་པ་ཅན་སྒྲུབ་པའྱི་སོན་དུ་སྱིད་པ་དགག་པའོ། །རེ་རེའྱི་སོན་
ཡང་གྱིས་ཏེ། ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་སོན་དང་། ལྡོག་པའྱི་སོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་སྟེ། དམ་བཅའ་བ་ལས་གཞན་པའྱི་གྱི་ག་ལ་མ་
གྲུབ་པ་དང་། གང་རུང་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང་། དམ་བཅའྱི་དོན་དུ་འདུས་པའྱི་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་མ་གྲུབ་པ་དང་། 
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གཞྱི་མ་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་མྱིག་གྱི་བཟུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་པའོ། །དམ་བཅའ་བའྱི་དོན་ལས་གཞན་པའྱི་གང་རུང་
ལ་མ་གྲུབ་པ་ལ་ལྔ་སྟེ། འཆྱི་བ་མ་གྲུབ་པ་དང་། མྱི་རག་པ་དང་དབྱྱིབས་དེ་དང་འདྲ་བ་དང་། མྱི་རག་པ་མ་གྲུབ་པར་སྒྲུབ་པ་
དང་། ལུང་ལ་རེན་པའྱི་མ་གྲུབ་པ་མ་སོས་པའྱི་རྒྱུའོ། །འཆྱི་བ་མ་གྲུབ་པ་ནྱི། ཤྱིང་རྣམས་ནྱི་ཞེས་བྱ་བའོ། །སྒྲ་ནྱི་འདོད་
པས་འཇུག་པ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་དབང་གྱིས་དངོས་པོ་རྣམ་པར་གནས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། འཆྱི་བའྱི་སྒྲས་འཆྱི་
བའྱི་དོན་མྱི་གནས་པའོ། །འཆྱི་བའྱི་དོན་མེད་ན་འཆྱི་བའྱི་སྒྲ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་ཅྱི་ཡྱིན ་ཞེ་ན། དེའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་སྐམ་པ་ལ་ཞེས་
བྱའོ། །འོ་ན་སྐམ་པ་ྱིད་རགས་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་ན། །སོག་ཆགས་ཀྱི་ཞེས་བྱ་བའོ། །འོ་ན་འཆྱི་བའྱི་སྒྲ་ྱིད་རགས་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་
ན། དངོས་པོ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །མྱི་རག་པ་དང་དབྱྱིབས་དེ་དང་འདྲ་བར་སྟོན་པ་ནྱི། འདྱིས་ནྱི་ཞེས་བྱ་
བའོ། །མྱི་རག་པ་མ་གྲུབ་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། མྱི་རག་པ་མ་གྲུབ་པར་ཕན་ཚུན་མ་གྲུབ་པ་དང་། གྱི་ག་མ་ཁྱབ་པའྱི་སྱི་
མེད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི་མས་པ་མེད་པའྱི་ཞེས་བྱ་བའོ། །གལ་ཏེ་ཁྱད་པར་བརོད་པར་འདོད་པ་མེད་པའྱི་ཞེས་བྱ་བའྱི་
དོན་ནྱི། གཞན་གྱིས་བསྐལ་པ་ལ་སྱིར་བསམས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་ཁྱད་པར་ྱིད་ཡྱིན་པས་ཁྱད་པར་ཕ ན་ཚུན་མ་གྲུབ་བོ་
ཞེས་སྟོན་པའོ། །གྱི་ག་ལ་ཁྱབ་པའྱི་སྱི་མེད་པ་ལ་ལྔ་ལས། དང་པོ་མྱི་མཐོང་བ་ཙམ་རགས་ཀྱི་དོན་དུ་རང་མྱི་འདོད་པར་སྟོན་
པ་ནྱི། གལ་ཏེ་ཞྱིག་པ་དང་ཞེས་བྱ་བའོ། །མཐོང་བ་མྱི་མཐོང་བ་རང་འདོད་པའྱི་ཁྱད་པར་ལ་གནོད་པ་སྟོན་པ་ནྱི། སྔར་
ཆོས་གཞན་ཡྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །གནས་སྐབས་ལྡོག་པ་རང་འདོད་པའྱི་ཁྱད་པར་ལ་གནོད་པར་སྟོན་པ་ནྱི་འདྱིས་ནྱི་ཞེས་
བྱ་བའོ། །འདྱི་ལ་ཡང་གསུམ་ལས། དེའྱི་མཚན་ྱིད་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནྱི། གནས་སྐབས་ཅན་ཞྱིག་པར་
སྟོན་ཏོ། །གདོན་མྱི་ཟའོ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནྱི་གནས་སྐབས་ཅན་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་པ་བསྟན་ཏོ། །རང་བཞྱིན་འགའ་ཞྱིག་ཅེས་བྱ་
བ་ལ་སོགས་པས་ནྱི་གནས་སྐབས་ཅན་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་འགྲུབ་པར་བསྟན་ཏོ། །འདྱི་ལ་ཡང་གསུམ་ལས། རང་བཞྱིན་རེས་སུ་
འགོ་བ་འཁྲུལ་པར་སྟོན་པ་ནྱི། མཚུངས་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་དོ། །རྱིམ་གྱིས་གསལ་བར་འཁྲུལ་པར་སྟོན་པ་
ནྱི། ཐ་དད་ན་རྱིམ་གྱིས་མངོན་པར་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་ཅྱི་ད་ནྱི་རྱིམ་པ་ཡྱིན་པར་མངོན་པར་
གསལ་བས་བུམ་པ་དང་ཞོ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། ཕ་རོལ་པོས་གནས་སྐབས་ཐ་དད་པ་གང་ཞྱིག་
རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཏུ་སྒྲུབ་བྱེད་མེད་པ་དེ་ནྱི་ཐ་དད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ལ། གཅྱིག་ཏུ་སྒྲུབ་བྱེད་ཡོད་པ་དེ་ནྱི་གཅྱིག་པའྱི་
མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་སེས་བུ་རྣམས་བཞྱིན་ནམ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞེས་ཁས་
བངས་སོ། །དེས་ན་བུམ་པ་དང་ཞོ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་གཅྱིག་ཏུ་སྒྲུབ་བྱེད་མེད་པས་དུ་མའྱི་མཚན་ྱིད་ཡོད་དོ། །དེས་ན་དུ་
མར་ཐལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །འབྲས་བུ་ྱིད་འཁྲུལ་པར་སྟོན་པ་ནྱི། འབྲས་བུ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བའོ། །སྱི་མེད་པ་ྱིད་
འཇུག་སྡུད་པ་ནྱི། ཅྱི་ལྟར་འབྲེལ་པའྱི་ཁྱད་པར་སྤངས་ཀང་ཞེས་བྱ་བའོ། །ཤྱིང་དང་སེས་བུའྱི་སྱི་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བར་
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སྟོན་པ་ནྱི། ཤྱིང་དང་ཞེས་བྱ་བའོ། །དབྱྱིབས་མ་གྲུབ་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་ལྔ་ལས་དང་པོ། དེ་འདྲ་བའྱི་དོན་མ་སྒྲུབ་
པར་སྟོན་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་དུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚིག་ལྷུག་པ་དང་། དེ་ྱིད་ཀྱི ་དོན་སྡུད་པའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྟེ། 
དེ་ནྱི་རྱིགས་པ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་རོ། །གྱིས་པ་གཞན་འདྲ་བའྱི་དོན་འཁྲུལ་པ་ནྱི། དངོས་ཐ་དད་ལས་ཞེས་
བྱ་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གྱིས་སོ། །ཐུན་མོང་གྱི་དོན་མེད་པ་ནྱི།  བསྒྲུབ་བྱ་རེས་འགོ་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཚིགས་སུ་
བཅད་པའོ། །ཐུན་མོང་གྱི་སྒྲ་ལ་ནུས་པ་མེད་པ་ནྱི། རྱིགས་གཞན་ལ་ནྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གྱིས་ཏེ། 
གཅྱིག་གྱིས་ནུས་པ་མེད་པའྱི་དཔེ་བསྟན་ལ། གྱིས་པས་ནྱི་ནུས་པ་མེད་པའྱི་རྒྱུ་བསྟན་ཏོ། །ལྔ་པ་དོན་གྱི་ནུས་པ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་
དངོས་པོའ་ིརང་བཞྱིན་མ་གྲུབ་ན་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གྱིས་ཏེ། གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་སྒྲས་བཞག ་པའྱི་ཁྱད་པར་
འགྲུབ་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་བསྟན་ལ། གྱིས་པས་ནྱི་སྒྲ་ྱིད་གྲུབ་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་བསྟན་ཏོ། །ལུང་ལ་རེན་པའྱི་གང་རུང་ལ་མ་
གྲུབ་པ་མ་སོས་པའྱི་རྒྱུ་སྟོན་པ་ནྱི། དཔེར་ན་མངོན་པར་གསལ་བར་ས་བ་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །འདྱི་ལ་ཡང་
དྲུག་ལས། མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནྱི། ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལུང་གྱིས་བཟོག་པར་མྱི་ནུས་པར་
བསྟན་ཏོ། །སྐབས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནྱི། ཚད་མྱི་ཡུལ་ལ་ལུང་མྱི་འཇུག་པར་བསྟན་ཏོ། །ཅྱི་ཞྱིག་བྱ་
ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནྱི། ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་ལུང་མྱི་དགོས་པར་བསྟན་ཏོ། །མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཡན་ཆད་ཀྱིས་
ནྱི། ལུང་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་བསྟན་ཏོ། །མ་སས་སོ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནྱི། ཡུལ་གཞན་དུ་གང་རུང་ལ་མ་གྲུབ་པའྱི་
རྒྱུ་བསྟན་ཏོ། །བཤད་དོ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནྱི། ལུང་ལ་ལྟོས་ནས་དཔེར་བརོད་པའྱི་བསམ་པ་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལྟར་ལྔས་དམ་
བཅས་པའྱི་དོན་ལས་གཞན་པའྱི་གང་རུང་ལ་མ་གྲུབ་པ་བསྟན་ནས། ད་ནྱི་དམ་བཅའ་བའྱི་དོན་དུ་འདུས ་པའྱི་མ་གྲུབ་པ་སྟོན་
ཏོ། །འདྱི་ལ་རྣམ་པ་ལྔ་སྟེ། བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཅན་དང་། ཆོས་དང་། མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལས་གཞན་པའྱི་དོན་དང་། མེད་པ་
གཞན་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་མ་གྲུབ་དང་། རོལ་བྱུང་དམ་བཅའ་བའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་པར་བསྟན་པའོ། །བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་
པ་ལ་ཡང་ལྔ་ལས། སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ངོ་བོ ་མ་གྲུབ་པར་སྟོན་པ་ནྱི། གང་ཡང་དཔེར་ན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །ཐ་དད་པ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། ཆོས་ཅན་ལས་ཐ་དད་པ་ཁོ་ན་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པའོ། །འོ་ན་སྒྲ་ྱིད་རགས་སུ་བྱས་
པ་ལ་ཡང་ཐ་དད་པ་ཡོད་དོ་སྙམ་ན། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་ཆོས་ཅན་རང་ྱིད་ཅེས་བྱ་བ་སྟེ། ཐ་དད་པ་མ་གྲུབ་པས་སྒྲུབ་
བྱེད་ྱིད་དུ་མ་གྲུབ་པའོ། །དེ་ལྟར་གཞན་མ་གྲུབ་པས་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་ཏོ། །འོ་ན་གཞན་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་
སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ན། དེ་ྱིད་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་ལྟར་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་འཐད་པའམ་མྱི་
འཐད་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་ནས། མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མ་གྲུབ་པར་སྟོན་པ་ནྱི། སྒྲ་ཇྱི་
ལྟར་མ་གྲུབ་ཅེ་ན་ཞེས་བྱ་བ་ེ་བར་བཀོད་པས་སྟོན་ཏོ། །གཞན་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནྱི་ཐ་དད་པའྱི་
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རང་བཞྱིན་མེད་པས་མཚན་ྱིད་ཀྱི་རེན་དུ་མྱི་རུང་བར་བསྟན་ཏོ། །བརོད་ཟྱིན་ཏོ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནྱི། བསྒྲུབ་བྱ་མ་ངེས་པར་
ཁྱབ་པ་མྱི་རོགས་པས་ཐ་མྱི་དད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ྱིད་མཚན་ྱིད་ཀྱི་རེན་ཡྱིན་པ་བཀག་གོ །མཚན་ྱིད་ལ་མ་ལྟོས་པར་གོ་
བྱེད་ཡྱིན་པ་སེལ་བ་ནྱི། རག་ཏུ་དེའྱི་ངོ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །རང་གྱི་ཕྱོགས་ལ་མཚུངས་པར་རྒོལ་བ་སྤོང་བ་ནྱི། 
དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་མ་གྲུབ་པར་སྟོན་པ་ནྱི། འདྱིས་ནྱི་ཆོས་ཀང་ཞེས་
བྱ་བའོ། །བརོད་དོའ་ིབར་གྱིས་ནྱི། ངོ་བོ་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་ཏོ། །རེས་སུ་འགོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ནྱི། མཚན་ྱིད་
མྱི་འཐད་པར་བསྟན་ཏོ། །མྱི་མཐུན་པ་ལས་གཞན་པའྱི་དོན་མ་གྲུབ་པར་སྟོན་པ་ནྱི། འོ་ན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །མེད་པ་
གཞན་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་མ་གྲུབ་པར་སྟོན་པ་ནྱི། འོ་ན་དེ་ལས་བཟོག་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱི་ལ་ཡང་གསུམ་ལས། བརོད་
པར་འགྱུར་རོ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནྱི། ཁྱད་པར་རང་གྱི་འདོད་པ་ལ་གནོད་པར་བསྟན་ཏོ། །འཁྲུལ་པར་འགྱུར་རོ་ཡན་ཆད་
ཀྱིས་ནྱི། ཁྱད་པར་གཞན་གྱིས་ཁས་མ་བངས་པར་བསྟན་ཏོ། །ཅྱི་སྟེ་ནས་བརམས་པས་ནྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ངོ་བོ་
དངོས་པོར་གྲུབ་པ་ལ་གནོད་པར་བསྟན་ཏོ། །དེའྱི་མངོན་པར་འདོད་པ་འགའ་ཞྱིག་ལས་ཐ་དད་པ་ཡྱིན་ན་ཞེེས་བྱ་བ་
ནྱི། མེད་པར་འདོད་པ་མཐའ་དག་ལས་གོལ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི། འོན་ཀང་མེད་པར་འདོད་པ་འགའ་ཞྱིག་ལས་གོལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། 
གངས་ཅན་གྱིས་མེད་པར་འདོད་པ་ལས་གོལ་བའོ ། །ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ། །རོལ་བྱུང་དམ་བཅའ་བའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་པར་སྟོན་པ་
ནྱི། རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་སྒྲ་ནྱི་ཞེས་བྱ་བའོ། །བརོད་ཟྱིན་པའྱི་དོན་ྱིད་བསྡུས་ཏེ་རོད་པ་ནྱི། ཁྱད་པར་སྱི་ཆོས་ཞེས་བྱ་
བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅྱིག་གོ །འདྱིས་ནྱི་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པ་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཁྱད་པར་དུ ་བྱ་བ་སྒྲ་གྱིས། 
དངོས་པོ་ལ་ཐ་མྱི་དད་པ་ེ་བར་བཟུང་ནས། རྣམ་པར་མ་ཕྱེ་བར་བརོད་དོ། །དེ་ལྟ་མོད་ཀྱི་སྒྲའྱི་རོལ་བ་ལས་བྱུང་ཆོས་ཅན་དུ་
བྱས་ཏེ། རོལ་བ་ལས་བྱུང་ཙམ་རགས་སུ་བཞག་ན་ནྱི་དམ་བཅའ་བའྱི་དོན་ྱིད་རགས་སུ་འགྱུར་བས། མ་གྲུབ་པ་ལས་མྱི་
འདའོ། །ཕྱོགས་ཡན་ལག་ནའང་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི། སྒྲ་དང་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཐ་དད་པར་
རྣམ་པར་ཕྱེ་ནས་བསྟན་ཏོ། །ཡང་ན་ཞེས་བྱ་བས་ནྱི་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའྱི་ཁྱད་པར་དེ་བསྒྲུབ་བྱ་རོགས་པ་ན་འདོར་བར་སྟོན་
ཏོ། །ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་མ་གྲུབ་པ་སྟོན་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་དུ་ཞེས་བྱ་བའོ། །གཞྱི་མ་གྲུབ་པ་ནྱི། ཆོས་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་
པའོ། །དེ་ལྟར་ཕྱོགས་ཆོས་འབའ་ཞྱིག་གྱི་སོན་བརོད་ནས། ལྡོག་པ་འབའ་ཞྱིག་གྱི་སོན་སྟོན་ཏོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་ཏེ། ལྡོག་པ་མ་
གྲུབ་པ་དང་། ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི ་གཅྱིག་མ་གྲུབ་པའམ་ཞེས་བྱ་བའོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་
གཏན་ཚིགས་གྱིས་དཔེར་བརོད་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་དུ་ནས་ལྟ་བུའོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་རོ། །གྱིས་པ་དགག་པའྱི་གཏན་
ཚིགས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་སྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། ལྡོག་པའྱི་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པ་དང་། རེས་འགོའ་ིཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པ་དང་། མྱི་
དམྱིགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་མེད་པའོ། །དང་པོ་ཡང་གྱིས་ལས། མ་དམྱིགས་པས་དངོས་སུ་ལྡོག་པའྱི་ངེས་པར་སྟོན་པ་ནྱི། 
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བཤད་ཟྱིན་ཏོའ་ིབར་རོ། །མྱི་དམྱིགས་པའྱི་འགལ་བ་བསྒྲུབ་པས་ལྡོག་པ་མྱི་ངེས་ནྱི་གལ་ཏེ་ནས་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་བོའ་ི
བར་རོ། །རེས་སུ་འགོ་བའྱི་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པ་ལ་ཡང་གྱིས་ལས། མངོན་སུམ་གྱིས། ཁྱབ་པ་མྱི་འགྲུབ་པ་ནྱི ་ས་བ་པོ་ནས་
དགག་པ་མ་ཡྱིན་ནོའ་ིབར་རོ། །འཐད་པས་མྱི་འགྲུབ་པ་ནྱི་བདག་ྱིད་ལ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡྱིན་ནོའ་ིབར་
རོ། །མྱི་དམྱིགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་མེད་པ་ནྱི་སྔར་བཤད་པའྱི་ཞེས་བྱ་བའོ། །གསུམ་པ་ནྱི་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་
བར་སྒྲུབ་པའོ། །འདྱི་ལ་ལྔ་ལས། དང་པོ་ནྱི་དངོས་སུ་འབྲས་བུར་མ་གྲུབ་པའོ། །དེ་ལ་ཚིགས་ཙམ་གྱི་སྱིའམ། འོན་ཏེ་འཁྲྱིག་
པ་རོད་པ་ལ་སོགས་ཁྱད་པར་ཅན་འདོད་ཆགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་འགྲུབ་གང་ན། རེ་ཤྱིག་དང་པོའ་ིའགོག་པ་ནྱི། རེས་སུ་དཔག་
པའྱི་མཚན་ྱིད་ལས་ཞེས་བྱ་བའོ། །འབྲེལ་པ་མེད་པ་ྱིད་གཞུང་འཛུགས་པ་ནྱི་གཡོ་བ་དང་ཞེས་བྱ་བའོ། །གྱིས་པ་
འགོག་པ་ནྱི་ཁྱད་པར་ལས་ཀང་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ལྟར་དངོས་སུ་འབྲས་བུ་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་ནས། གྱིས་པ་ཤུགས་ཀྱིས་
འབྲས་བུ་མ་གྲུབ་པར་སྟོན་པ་ནྱི་དགོས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །གསུམ་པ་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་
མཐོང་བ་ཙམ་མྱི་འཁྲུལ་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ས་བ་པོ་བདག་ྱིད་ལ་ཞེས་བྱ་བའོ། །བཞྱི་པ་ནྱི་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་
ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་མྱི་འཁྲུལ་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་མ་ཡྱིན་པར་སྟོན་པ་ནྱི། འདོད་ཆགས་སེད་པར་རུང་བ་ྱིད་དང་ཞེས་བྱ་
བའོ། །ལྔ་པ་འཇུག་སྡུད་པ་ནྱི། དེ་བས་ན་མེད་པ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲས་བུ་ཁོ་ནས་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ལྟར་ཚུལ་རེ་རེའྱི་
སོན་ཀྱི་ལྟར་སྣང་བཤད་ནས། ད་ནྱི་གྱིས་གྱིས་ཀྱི་སོན་གྱི་ལྟར་སྣང་སྟོན་ཏོ། །འདྱི་ལ་ཡང་གསུམ་སྟེ། གྱི་ག་མ་གྲུབ་པ་
དང་། གཅྱིག་མ་གྲུབ་ཅྱིང་གཅྱིག་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་། གྱི་ག་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་ལས། དེ་དཔེར་བརོད་
པ་ནྱི་གྱིས་མ་གྲུབ་ན་ཞེས་བྱ་བའོ། །གྱིས་པ་འདོད་པ་ལ་གནོད་པའྱི་འགལ་བ་ལོགས་སུ་མ་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི། འདོད་པ་
ལ་ཞེས་བྱ་བའོ། །རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ལ་སུ་ཞྱིག་འགོག་ཅེས་བྱ་བ་ནྱི། དགོས་པ་ཡོད་ན་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་ཁོ ་ནའོ་སྙམ་དུ་
བསམས་པའོ། །འོ་ན་འགལ་བ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྱི་ཡོད་སྙམ་ན། དོན་གྱིས་འཕངས་པའྱི་ཞེས་བྱ་
བའོ། །དེའྱི་བསམ་པའྱི་དབང་གྱིས་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། དེའྱི་བསམ་པ་དགག་པ་ྱིད་དགོས་པ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་ཏོ། །དོན་གྱིས་
འཕངས་པའྱི་འདོད་པ་མ་བརོད་པ་ཕ་རོལ་པོས་འདོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ལ་ལྟོས་ནས་སོན་བསམ་པར་རྱིགས་ཀང་
མྱི་རྱིགས་པར་སེམས་པ་དེ་དགག་པའྱི་ཕྱྱིར་ལོགས་སུ་བརོད་དོ། །གསུམ་པ་འདོད་པ་ལ་གནོད་པའྱི་འགལ་བ་ྱིད་དུ་སྒྲུབ་པ་
ནྱི་གལ་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །གལ་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་རྒོལ་བས་མྱིག་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་འདུས་པ་ལ་
གཞན་གྱི་དོན་བྱེད་པས་མ་ཁྱབ་པས་འགལ་བ་མ་ཡྱིན་པར་བརོད་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། འདུས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་བྱེད་པ་
བཀག་པས་ཁྱབ་པ་ཙམ་གྱིས་འགལ་བར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེ་ན། མྱི་འཐད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟར་འདུས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་
མྱི་བྱེད་པ་ནྱི་གྱིས་ཏེ། འབྲས་བུ་གཏན་མྱི་བྱེད་པ་དང་། མྱི་མཐུན་པའྱི་འབྲས་བུ་བྱེད་པའོ། །དེ་ལ་དང་པོས་ཁྱབ་པར་བརོ ད་
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པར་མྱི་ནུས་ཏེ། དངོས་པོ་མཐའ་དག་ལས་འདས་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་མྱི་མཐུན་པའྱི་འབྲས་བུ་བྱེད་པས་ཁྱབ་པ་
ནྱི་འདུས་པ་གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་འདྱི་འགལ་བ་ཡྱིན་ན་འདུས་པ་གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་པར་ངེས་
པ་ཡོད་དགོས་སོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་འདྱི་མྱི་འཐད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གཅྱིག་མ་གྲུབ་ཅྱི ང་གཅྱིག་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་སྟོན་པ་ནྱི། དང་གྱི་
སྒྲས་ནྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །གྱི་ག་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལ་བཞྱི་སྟེ། དཔེར་བརོད་པ་དང་། དེ་ྱིད་ཐེ་ཚོམ་ཀྱི་རྒྱུར་བསྒྲུབ་
པ་དང་། དེའྱི་ལྡོག་པ་གཅྱིག་ཏུ་ངེས་པས་གོ་བྱེད་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་དང་། ཞར་ལ་རེས་འགོ་གཅྱིག་ཏུ་ངེས་པའྱི་གོ་བྱེད་
དགག་པའོ། །དེ་ལ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་གྱིས་ནྱི་དང་པོའ།ོ །གྱིས་པ་ཡང་བཞྱི་ལས། གང་ལ་ནས་ངེས་པ་མེད་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བས་ནྱི། འཇུག་ལྡོག་གཅྱིག་ཏུ་ངེས་པ་མེད་པས་ངེས་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་བསྟན་ཏོ། །མྱི་རོག་པ་ཡང་ནས་
ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་གྱིས་ནྱི། མ་རོགས་པའྱི་རྒྱུ་བཀག་གོ །སོག་ལ་སོགས་པ་ནྱི་ཞེས་བྱ་བ་ནས་མ་
གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་གྱིས་ནྱི། འཇུག་ལྡོག་གཏན་མ་གྲུབ་པས་ངེས་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་བསྟན་ཏོ། །སོག་ལ་
སོགས་པ་དང་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐེ་ཚོམ་ཟའོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་བར་གྱིས་ནྱི། འབྲེལ་པ་མེད་པས་ངེས་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་བསྟན་
ཏོ། །དེའྱི་ལྡོག་པ་གཅྱིག་ཏུ་ངེས་པས་གོ་བྱེད་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། ལྡོག་པ་མེད་པ་དང་། ཡོད་ཀང་འཁྲུལ་པ་
དང་། མ་འཁྲུལ་ཡང་གོ་བྱེད་དུ་མྱི་འཐད་པའོ། །འདྱི་ལཡང་གསུམ་ལས། གཞན་དག་སོག་ལ་སོགས་པ་ནྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་
སོགས་པས་ནྱི། འབྲེལ་པ་མེད་པས་ལྡོག་པ་མེད་པར་སྟོན་ཏོ། །འོ་ན་རེས་འགོའ་ིའབྲེལ་པ་མེད་ཀང་། ཟོག་པའྱི་ཁྱབ་པ་གྲུབ་
པས་ན། གཏན་ཚིགས་ལ་ཡང་ལྡོག་པ་ཡོད་དོ་སྙམ་ན། འབྲེལ་པ་མེད་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ྱིད་མེད་པར་བསྟན་པའྱི་ཕྱྱིར། སོག་ལ་
སོགས་པ་མེད་པས་བདག་མེད་པ་ལ་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཏེ། འདྱིས་ནྱི་ལྡོག་ཁྱབ་མེད་
པས་ལྡོག་པ་མེད་པར་བསྟན་ཏོ། །འདྱི་ལ་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་མྱི་འགྲུབ་བོ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནྱི། འབྲེལ་པ་མ་གྲུབ་
པས་ལྡོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པར་བརོད་ལ། སོག་ལ་སོགས་པ་ནས། མྱི་རོགས་སོ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནྱི་ལྡོག་པ་ྱིད་མ་གྲུབ་པར་
ལྡོག་ཁྱབ་མེད་པར་སྟོན་ཏོ། །གང་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ནྱི་ལྡོག་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་སུན་དབྱུང་བ་སྟོན་ཏོ། །ཡོད་ཀང་
འཁྲུལ་པ་ལ་བཞྱི་ལས། སོག་ལ་སོགས་པ་མན་བྱ་ྱིད་དང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ནྱི། མཐུན་པ་ལ་རེས་འགོ་མེད་
པས་ལྡོག་པ་འཁྲུལ་པར་བསྟན་ཏོ། །མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་ལ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ནྱི། ལྡོག་པ་
མ་འཁྲུལ་ན་རེས་འགོ་གྲུབ་པར་བསྟན་ཏོ། །མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་མེད་པ་ལས་ལྡོག་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་
སོགས་པ་ནྱི། མེད་པ་ལས་ལྡོག་པ་འགལ་བར་བསྟན་ཏོ། །ཡོད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་
པས་ནྱི་མེད་པ་ྱིད་དུ་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་ཏོ། །མ་འཁྲུལ་ཀང་གོ་བྱེད་དུ་མྱི་འཐད་པ་ལ་གསུམ་ལས། སོག་ལ་སོགས་པ་
བདག་མེད་པ་ལས་ལྡོག་པ་དང་ཞེས་བྱ་བས་ནྱི། གོ་བྱེད་ཀྱི་ཡན་ལག་མྱི་ནུས་པ་བསྟན་ཏོ། །གལ་ཏེ་སོག་ལ་སོགས་



254   རྔོག་ལྔོ་ཙཱ་བ་བྔོ་ལྡན་ཤེས་རབ། 

པས་ཞེས་བྱ་བས་ནྱི། གོ་བྱེད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་མྱི་དགོས་པར་བསྟན་ཏོ། །ཡང་ན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ནྱི། གོ་བྱེད་ཡྱིན་
ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལྟར་ཚུལ་རེ་རེའྱི་སོན་དང་། གྱིས་གྱིས་ཀྱི་སོན་བསྟན་ནས། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་འགལ་
བ་མྱི་འཁྲུལ་པ་ཅན་སྒྲུབ་པའྱི་སོན་དུ་སྱིད་པ་དགག་པ་སྟོན་པ་ནྱི། འགལ་བ་མྱི་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཡང་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱི་ལ་
བཞྱི་ལས། མྱི་སྱིད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནྱི། དངོས་པོ་ལ་མྱི་སྱིད་པས་མ་བཤད་པར་བསྟན་ཏོ། །འདྱི་ལ་དཔེར་
བརོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྱི། ལུང་ལ་སྱིད་པ་དཔེར་བརོད་པའོ། །བསྟན་བཅོས་བྱེད་པས་ནྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་
པས་ནྱི། ལུང་ལ་སྱིད་ཅྱིང་དངོས་པོ་ལ་མྱི་སྱིད་པའྱི་རྒྱུའོ། །སོབ་དཔོན་གྱིས་ནྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ནྱི། བྱས་པ་ལ་
འགལ་བ་མྱི་འཁྲུལ་བ་ཅན་དུ་བཤད་པའྱི་དགོངས་པའོ། །དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའྱི་མཚན་ྱིད་དང་། བརོད་པར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་དང་། 
སྒྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་བ་བཤད་ནས། དཔེ་སྒྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་འདོད་པ་འགོག་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་མཚན་ྱིད་གསུམ་ཡྱིན་
ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བའོ། །འདྱི་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། ཁྱབ་པའྱི་དཔེར་བརོད་པ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ངག་ཏུ་འདུས་པ་ནྱི། དེ་ཙམ་དུ་
ཟད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་དོ། །འདྱིས་ནྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ནྱི། དཔེ་ལྟར་སྣང་བ་ཡང་དེ་ྱིད་ཀྱིས ་གྲུབ་
པར་བསྟན་ཏོ། །གལ་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྱི། དཔེ་རང་རྒྱུད་སྒྲུབ་བྱེད་ཡྱིན་པ་དགག་པའོ། །དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་པ་བཤད་
ནས་ད་ནྱི་སུན་འབྱྱིན་པ་འཆད་དོ། །འདྱི་ལ་གྱིས་ལས། སུན་འབྱྱིན་པ་ཡང་དག་པར་སྟོན་པ་ན ེྱི་མ་ཚང་སོགས་བརོད་
ཅེས་བྱ་བའོ། །ལྟར་སྣང་བ་སྟོན་པ་ནྱི། དེར་སྣང་བ་ནྱི་ལྟག་ཆོད་དེ་ཞེས་བྱ་བའོ།།  །།ཆེ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་གསལ་བར་མ་
རོགས་པ། །རོག་ངན་ཚང་ཚིང་མ་ལུས་སེག་པའྱི་མེ། །རྣམ་ངེས་དོན་དཀའ་རྱིགས་པའྱི་ལམ་མཛེས་འདྱི། །དེ་ལྟར་བདག་
གྱིས་ཕྱོགས་ཙམ་གསལ་བར་བྱས། །གང་ཞྱིག་རྱིགས་པའྱི་གྲུ་མཆོག་འདྱི་མྱི་བསྟེན། །དེས་ནྱི་ེས་ཀུན་དག་བྱེད་ཆུ་རྒྱས་
ཤྱིང་། །དགེ་ལེགས་རྱིན་ཆེན་དམ་པའྱི་གཞྱིར་གྱུར་པ། །གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་པར་བྱེད་མྱི་ནུས། །ཕན་མཛད་ཐུགས་
རེར་ལྡན་པའྱི་གསུང་མཆོག་ཀང་། །བོ་ངན་རྱིགས་པའྱི་ཚུལ་ལུགས་མ་ཤེས་ཏེ། །ལེགས་བཤད་ེས་བཤད་རྣམ་པར་མྱི་ཕྱེད་
པ། །གཟུ་ལུམས་རྣམས་ཀྱིས་ད་ལྟ་འདྱི་ན་འཇྱིག །རྱིགས་པའྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ལེགས་བརགས་ལུང་འཛིན་པ། ། དེ་ནྱི་ཚུལ་
གྱིས་གཤོག་པའྱི་ཤུགས་རབས་ཀྱིས། །ཤེས་བྱའྱི་ནམ་མཁའ་ཡངས་པར་རབ་འཕྱོ་ཞྱིང་། །ལོག་ལྟའྱི་ཐང་དུ་རྣམ་པར་ལྟུང་
མྱི་འགྱུར། །དེ་ལྟར་དོན་ཆེན་རྱིགས་པའྱི་གཞུང་བཟང་ནྱི། །ཅུང་ཟད་བདག་གྱིས་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའྱི་མཐུས། །རྱིགས་པའྱི་ཚུལ་
འཛིན་མཁས་པའྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱིས། །ཐུབ་པའྱི་བསྟན་པ་ཡུན་རྱིང་འཛིན་པར་ཤོག །ཚད་མ་རྣམ་པར་ངེས་པའྱི་དཀའ་བའྱི་
གནས་རྣམ་པར་བཤད་པ། ལོ་ཙཱ་བ་ཤཱཀའྱི་དགེ་སོང་བོ་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀྱིས་སར་བའོ། །ཤཱཀའྱི་དགེ་སོང་འདར་རྱིན་ཆེན་
འབར་གྱིས་སྱིན་པར་བྱ་བའྱི་ཆོས་སོ།།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆེན་ཞེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤེལ།། །། 
 


