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༄༅། །ཆྒྲོས་དང་ཆྒྲོས་མིན་པ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་བསྟན་བཅྒྲོས་སྒྲོམ་པ་གསུམ་གི་རབ་ཏུ་དབེ་བའི་རྣམ་པར་
བཤད་པ་ཐུབ་བསྟན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སྒྲོ།། ཨོཾ་སྭ་སྟི་སིདྷྷཾ། རབ་འབམས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་
མཚོའི་རྡུལ་རེད་བདེ་ཆེན་ཆྒྲོས་སྐུར་དབེར་མེད་ཀྱང་། །འགྒྲོ་བའི་དྒྲོན་སླད་ཞིང་འདིའི་སྟྒྲོན་པ་ཟས་གཙང་སྲས་
པྒྲོ་ཤཱཀྱའི་རྒྲོག །ཞབས་ཟུང་པདྒྲོ་རིན་ཆེན་འྒྲོད་འབར་ལྷར་བཅས་གཙུག་ན་རག་པར་རྒྱལ། །འཛམ་གིང་མཛེས་
པའི་རྒྱན་དང་མཆྒྲོག་སྒྲོགས་རྒྱ་གར་རིང་ལུགས་གསལ་མཛད་པཎ་ཆེན་ཚོགས། །འཕགས་ཡུལ་དམ་ཆྒྲོས་
སྒྲོན་མེ་སྦར་ཏེ་མུན་གཏུམ་ཆྒྲོས་ཀྱི་སྣང་བས་གསལ་མཛད་པ། །སེས་མཆྒྲོག་ལྒྲོ་པཎ་ཐུགས་རེ་ཅན་རྣམས་
བཀའ་དིན་དམ་པ་སིང་ནས་རེས་སུ་དན། །གང་དེའི་བེད་པྒྲོ་སྤྲུལ་པའི་ཆྒྲོས་རྒྱལ་མེས་དབྒྲོན་སྲས་བཅས་
རྣམས་ལའང་གུས་པས་འདུད། །ཆྒྲོ་རིགས་བཙུན་པ་གནམ་ལྷའི་རིགས་འཁྲུངས། །དི་མེད་འཁྒྲོན་གི་རྒྱུད་པར་
ལེགས་བྒྲོན། །རིགས་གསུམ་རྣམ་འཕྲུལ་ས་ས་པ་ཞེས། །གགས་པའི་གདུགས་དཀར་སྲིད་ན་མངྒྲོན་མཐྒྲོ། །ཕི་
དུས་བསྟན་དང་འགྒྲོ་བའི་དྒྲོན་ཕིར། །འཇམ་པའི་དབངས་ིད་ངུར་སིག་གྒྲོས་འཆང་། །བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་ས་
ས་པཎ་ཆེན། །ཡིད་རབ་དང་བས་ཀུན་ནས་མཆྒྲོད་དྒྲོ། །བསྒྲོད་ནམས་གངས་རིའི་པྒྲོ་ལ་རྣམ་འགིང་
ཞིང་། །བསླབ་གསུམ་ལུས་རྒྱས་ལུང་རིགས་མཆེ་སེར་སད། །འཕིན་ལས་རལ་ཚོགས་རྣམ་པར་སྒྲོད་མཁས་
པ། །ཀུན་མཁེན་ས་བའི་སེང་གེས་བདག་སྒྲོངས་ཤིག །དཔག་ཡས་ནུས་ལྡན་བླ་ཆེན་རྒྲོ་རེ་འཛིན། །མཁེན་
རབས་དབང་པྒྲོ་རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས། །ཐུགས་རེའི་མངའ་བདག་བསྒྲོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་
ཞབས། །འགྒྲོ་བའི་མགྒྲོན་པྒྲོ་བརྒྱུད་པར་བཅས་ལ་འདུད། །སྒྲོམ་གསུམ་བཀའ་དིན་སྒྲོལ་མཛད་བླ་མ་དམ་པ་
དང་། །གང་ལས་བྱུང་བའི་འཁྲུལ་མེད་བརྒྱུད་པར་ལྡན། །དངྒྲོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་ཞི་ཁྒྲོ་ལྷ་ཡི་ཚོགས། །བསྟན་
སྲུང་འཁྒྲོར་དང་བཅས་ལ་གུས་མཆྒྲོད་ནས། །འཁྒྲོན་སྟྒྲོན་དབང་པྒྲོའ་ིམཚན་ཅན་བཀའ་སལ་ལི། །ཀླུ་རྒྱལ་
གཙུག་རྒྱན་བཞིན་དུ་གུས་བླངས་ཏེ། །སྒྲོན་བྒྲོན་མཁས་པའི་གསུང་རབ་ལ་བརེན་ནས། །བསྟན་བཅྒྲོས་ཆེན་
པྒྲོའ་ིརྣམ་བཤད་བགིད་པར་སྒྲོ། །མཁས་པའི་རྣམ་བཤད་བྱུང་བའི་ཚུལ་ནི། ཆྒྲོས་རེ་ིད་ཀྱི་རང་མཆན་མདྒྲོར་
བསྡུས་ཡྒྲོད། །ཆག་ལྒྲོ་ཞང་ལྒྲོ་གྒྲོ་བྒྲོ་ལྒྲོ་ཙཱ་སྒྲོགས། །ཆྒྲོས་རེ་ཁུ་དབྒྲོན་གིས་ཀྱི་བིས་ལན་རྣམས། །སྒྲོམ་
གསུམ་རབ་དབེར་དགྒྲོས་པའི་ཡི་གེ་ཡིན། །ཆྒྲོས་རེའི་དངྒྲོས་སླྒྲོབ་ཁང་སྟྒྲོན་ས་བཅད་དེ། །འཕགས་པའི་དངྒྲོས་
སླྒྲོབ་འདུལ་སེང་ཕྒྲོགས་སར་བཀྒྲོད། །འཕགས་པའི་དངྒྲོས་སླྒྲོབ་སྒྲོ་ལུང་ཀུན་སྒྲོན་གིས། །མཆན་དང་ས་བཅད་
དཀའ་འགེལ་རྣམ་གསུམ་མཛད། །སེང་གེ་དཔལ་གིས་ས་བཅད་དཀའ་འགེལ་བས། །དེ་རྣམས་སར་གི་རྩ་བའི་
དཔེ་ཆ་སྟེ། །རེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་བཟང་པྒྲོའ་ིདིན་གིས་མཐྒྲོང་། །དམར་དང་དཔལ་གི་མཆན་ཡང་ཡྒྲོད་ཅེས་



2   དགེ་སླྒྲོང་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས། 

གསུངས། །འདི་དག་ཆྒྲོས་རེ་ཡབ་སྲས་མ་གཏྒྲོགས་པ། །ཕིས་ཀྱི་ཊིཀྐ་བེད་པས་མཐྒྲོང་བ་མེད། །དཔལ་ལྡན་བླ་
མའི་དངྒྲོས་སླྒྲོབ་བསམ་ཡས་པས། །རྣམ་བཤད་བཟང་པྒྲོ་རབ་འབམས་བིས་མྒྲོད་ཀྱང་། །གྒྲོང་མའི་གསུང་རབ་
རྒྱུད་གསུམ་མན་ངག་སྒྲོགས། །རྒྱུད་སེའི་དྒྲོན་ལ་མཁེན་པ་མ་རྒྱས་པས། །ནྒྲོར་བའི་རྣམ་གཞག་རགས་པ་དུ་མ་
སྣང་། །འཇམ་དབངས་རིན་རྒྱལ་དེ་ིད་མང་སླད་དུ། །བུ་སྟྒྲོན་སླྒྲོབ་མ་དཀྒྲོན་གགས་ཊིཀྐ་ཡང་། །ས་ལུགས་
མིན་པའི་གཞན་ལུགས་བིས་པ་མང་། །དེ་ིད་ཕལ་ཆེར་བིས་པ་ཆྒྲོས་ལུང་པ། །ཆྒྲོས་རེ་གཞྒྲོན་ནུ་སེང་གེའི་
རྣམ་བཤད་ནི། །མདྒྲོ་སགས་ཀུན་མཁེན་ས་ས་པ་ཡི་ལུགས། །ཕིས་ཀྱི་བཤེས་གེན་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་
གིས། །རང་གི་ཡྒྲོངས་འཛིན་ཆྒྲོས་རེ་གཞྒྲོན་ནུ་སྒྲོགས། །རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་བཟང་པྒྲོ་མ་བལྟས་པར། །ཊིཀྐ་
བསམ་ཡས་མ་ིད་མཆྒྲོག་མཐྒྲོང་ནས། །གཞུང་དྒྲོན་ཕལ་ཆེར་དེ་ིད་བིས་ཤུས་བས། །གནས་གྱུར་ངྒྲོ་བྒྲོ་
གཅིག་པའི་ལེགས་བཤད་བྒྲོར། །ངས་ཤེས་དེགས་པས་གཞན་དུ་དཀྲལ་བ་ལ། །འདི་ིད་ཁྒྲོ་ན་ཡིན་ཞེས་བིས་
པ་མཐྒྲོང་། །གཞན་ཡང་བླྒྲོ་གྒྲོས་སེང་གེའི་ཊིཀྐ་དང་། །བག་སྟྒྲོན་བླ་མའི་ཊིཀྐའང་ཡྒྲོད་ཅེས་ཟེར། །ཞེས་མཁས་
པ་གུང་རུ་ཤེས་རབ་བཟང་པྒྲོས་ངྒྲོས་འཛིན་མཛད་པ་རྣམས་དང་། ཕིས་སུའང་རྣམ་བཤད་བརྒྲོད་ཀྱི་མི་ལང་བ་
མང་དུ་བྱུང་བ་ལས། འདིར་ཀུན་མཁེན་བསྒྲོད་ནམས་སེང་གེའི་མཛད་པའི་རྣམ་བཤད་གསུང་རབ་དགྒྲོངས་
གསལ་གཞིར་བཞག་ནས་བིས་པ་ཡིན་ནྒྲོ། །དེ་ལ་འདིར་ཡང་དག་པར་རྒྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་
གདུལ་བ་སྒྲོ་སྒྲོའ་ིབསམ་པ་དང་མཐུན་པར་ཆྒྲོས་ཀྱི་འཁྒྲོར་ལྒྲོ་བསྒྲོར་བ་རྣམས་ལས། གཙོ་བྒྲོར་གྱུར་པ་སེ་སྣྒྲོད་
གསུམ་དང་། རྒྱུད་སེ་རིན་པྒྲོ་ཆེ་བཞི་ཡིན་ནའང་། དེ་དག་གི་བརྒྲོད་བའི་གཙོ་བྒྲོ་སྒྲོ་ཐར། བང་སེམས། སགས་
ཀྱི་སྒྲོམ་པ་གསུམ་ཡིན་ལ། དེ་དག་གི་རྣམ་གཞག་འཁྲུལ་པར་སྒྲོད་པ་རྣམས་བཀག་ནས་མ་འཁྲུལ་བའི་རྣམ་
གཞག་སྟྒྲོན་པར་བེད་པས་ན། ཆྒྲོས་དང་ཆྒྲོས་མིན་པ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་བསྟན་བཅྒྲོས་སྒྲོམ་པ་གསུམ་གི་རབ་
ཏུ་དབེ་བ་འདི་འཆད་པར་བེད་པ་ལ་དྒྲོན་གསུམ་སྟེ། བརྒྲོད་བ་བདེ་བླག་ཏུ་རྒྲོགས་པའི་ཆེད་དུ་མཚན་གི་དྒྲོན། 
བསྟན་པ་རྣམ་དག་ཏུ་བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་གཞུང་གི་དྒྲོན། བས་ཤེས་དིན་གཟྒྲོ་བསེད་པའི་ཕིར་དུ་མཛད་བང་
སྒྲོས་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། སྒྲོམ་པ་གསུམ་གི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ཞེས་པ་སྟེ། སིར་སྒྲོམ་པ་གསུམ་ལ་བཤད་ཚུལ་མང་
དུ་ཡྒྲོད་ཀྱང་། འདིར་བསྟན་སྒྲོམ་པ་གསུམ་ནི། རྒྲོ་རེ་རྩེ་མྒྲོར། སྒྲོ་སྒྲོ་ཐར་དང་བང་ཆུབ་སེམས། །རིག་འཛིན་
རང་གི་ངྒྲོ་བྒྲོ་འྒྲོ། །ཞེས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། རབ་ཏུ་དབེ་བ་ནི། སྒྲོམ་པ་གསུམ་པྒྲོ་དེ་དག་གི་ནང་གསེས་ཀྱི་དབེ་བ་
ཙམ་སྟྒྲོན་པ་མིན་པར། དང་པྒྲོར་ལེན་པའི་ཆྒྲོ་ག བར་དུ་བསྲུང་བའི་བསླབ་བ། མཐར་འབས་བུ་འབིན་པའི་ཚུལ་
རྣམས་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དང་མི་མཐུན་པའི་ལྒྲོག་པར་རྒྲོག་པ་མཐའ་དག་བཀག་ནས། མས་ལེན་
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ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགྒྲོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྟྒྲོན་པས་ན། འདི་ལ་སྒྲོམ་པ་གསུམ་གི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་
ཞེས་བའྒྲོ། །ངག་དྒྲོན་ནི། ས་ས་པཎི་ཏས། བསྟན་བཅྒྲོས་འདི་རྩྒྲོམ་པའི་དང་པྒྲོར། སྒྲོམ་པ་གསུམ་གི་རབ་ཏུ་དབེ་
བ་ཞེས་མཚན་སྒྲོས་པ་ཆྒྲོས་ཅན། དགྒྲོས་པ་ཡྒྲོད་དེ། བསྟན་བཅྒྲོས་འདིའི་བརྒྲོད་བ་བདེ་བླག་ཏུ་རྒྲོགས་པའི་
ཆེད་ཡྒྲོད་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཡན་ལག བཤད་པ་རང་གི་ངྒྲོ་བྒྲོ། 
བཤད་པ་ཡྒྲོངས་སུ་རྒྲོགས་པའི་བ་བའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ལ་གིས་ཏེ། མཆྒྲོད་པར་བརྒྲོད་པ་དང་། རྩྒྲོམ་པར་དམ་བཅའ་
བའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ལ་གསུམ་སྟེ། བླ་མ་དམ་པ་སི་ལ་མཆྒྲོད་པར་བརྒྲོད་པ། སྒྲོམ་གསུམ་སྟེར་བ་པྒྲོ་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ་
མཆྒྲོད་པར་བརྒྲོད་པ། སྒྲོམ་གསུམ་གི་བསླབ་པ་འཆའ་བ་པྒྲོ་སངས་རྒྱས་ལ་མཆྒྲོད་པར་བརྒྲོད་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། 
བླ་མ་དམ་པའི་ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལྒྲོ། །ཞེས་པ་སྟེ། ཕག་འཚལ་བ་ཞེས་པ་ཁད་པར་གི་གཞིར་
བཟུང་། གང་ཟག་གང་གིས་ན། རྩྒྲོམ་པ་པྒྲོས་སྒྲོ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་ན། སྒྲོ་གསུམ་གུས་པའི་ཚུལ་གིས་སྒྲོ། །ཡུལ་
གང་ལ་ན། བླ་མ་དམ་པའི་ཞབས་ལའྒྲོ། །ཅིའི་ཕིར་བླ་མ་དམ་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། ཡྒྲོན་ཏན་གི་ཁུར་གི་ལི་བས་ན་ 
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༼༥༽ 
བླ་མ། གསང་སགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བའི་སྒྲོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གྒྲོ་འཕང་མྱུར་དུ་སིན་པར་བེད་པས་ན་དེ་
སད་ཅེས་བའྒྲོ། །ངག་དྒྲོན་ནི། ས་ས་པཎི་ཏས། བསྟན་བཅྒྲོས་འདི་རྩྒྲོམ་པའི་དང་པྒྲོར་བླ་མ་དམ་པའི་ཞབས་ལ་
གུས་པས་ཕག་འཚལ་བ་ཆྒྲོས་ཅན། དགྒྲོས་པ་ཡྒྲོད་དེ། རྩྒྲོམ་པ་པྒྲོ་རང་ིད་སེས་བུ་དམ་པར་རྒྲོགས་ནས་དེས་
བས་པའི་བསྟན་བཅྒྲོས་ལ་གདུལ་བ་ཐྒྲོས་སྒྲོགས་ཀྱིས་འཇུག་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་ཡང་དགྒྲོས་པ་
ཡྒྲོད་དེ། དེ་ལྟར་ཞུགས་པ་ལས་མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་ཐྒྲོབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྒྲོ། །གིས་པ་ནི། བདེ་
གཤེགས་བསྟན་པའི་གསུང་རབ་སེང་གེའི་ས། །ཞེས་སྒྲོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟེ། དད་ཅེས་པ་བཤད་པའི་
གཞིར་བཞག གང་ཟག་སུ་དད་ན། རྩྒྲོམ་པ་པྒྲོ་ས་ས་པཎི་ཏ་བདག་ཅག་དད། ཡུལ་གང་ལ་ན། གཞན་དང་
མཚུངས་པ་མེད་པའི་ཡྒྲོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས་མངའ་བའི་རྩ་བའི་བླ་མ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་མཚན་ཡྒྲོངས་
སུ་གགས་པ་དེ་ལའྒྲོ། །ཅིའི་ཕིར་དེ་གཞན་དང་མཚུངས་པ་མེད་ཅེ་ན། བླ་མ་རེ་བཙུན་ཆེན་པྒྲོ་དེ་གཞན་དང་
མཚུངས་པ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། སྟྒྲོན་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པས་བསྟན་པའི་གསུང་རབ་སེ་སྣྒྲོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སེ་
བཞི་ནས་གསུང་པའི་སྒྲུབ་པ་དང་སུན་འབིན་གི་སས་གཞན་གི་ལྒྲོག་པར་རྒྲོགས་པ་འགྒྲོག་ཅིང་། རང་ལུགས་
སྒྲོམ་པ་གསུམ་གི་མས་ལེན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགྒྲོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ལེགས་པར་སྒྲུབ་པར་མཛད་པ་
ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །ཅིའི་ཕིར་སྟྒྲོན་པ་སངས་རྒྱས་ལ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཞེས་བརྒྲོད་ཅེ་ན། བདེ་བར་
གཤེགས་ཀྱི་སད་དྒྲོད། སུ་ག་ཏ་ཞེས་པའི་སུ་བདེ་བ་དང་། ག་ཏ་གཤེགས་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར། ལམ་བདེ་བ་
ནས་འབས་བུ་བདེ་བར་གཤེགས་པས་ན་དེ་སད་ཅེས་བརྒྲོད་དྒྲོ། །རྒྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ནི། ཆྒྲོས་བཞིས་
སེང་གེ་དང་མཚུངས་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། འཇིགས་མེད་ཕིར་དང་ལྟྒྲོས་མེད་ཕིར། །བསྟན་ཕིར་རྩལ་ནི་ཕུན་
ཚོགས་ཕིར། །ཐུབ་པ་སེང་གེ་སེང་གེ་བཞིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་
སེང་གེའི་ས་དང་ཆྒྲོས་མཚུངས་ཏེ། དེའི་གསུང་རབ་སེང་གེའི་ས་ལྟ་བུ་བསགས་པས། ལྟ་བ་ངན་པའི་ཀུན་ནས་
བསླངས་ཏེ་གྲུབ་མཐའ་ཕིན་ཅི་ལྒྲོག་ས་བའི་རྒྲོལ་བའི་རི་དྭགས་མཐའ་དག་སྐྲག་ཅིང་དཔའ་བསྒྲོང་བར་མཛད་
པའི་ཕིར་ཏེ། དཀྒྲོན་མཆྒྲོག་བརྩེགས་པ་ལས། དེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་སེང་གེ་ཡང་། །སྟྒྲོང་པ་ིད་ཀྱི་ས་རྣམས་
སྒྲོགས། །ཞེས་དང་། མཚན་བརྒྲོད་ལས། བདག་མེད་སེང་གེའི་ས་དང་ལྡན། །མུ་སྟེགས་རི་དྭགས་ངན་འཇིགས་
བེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ངག་དྒྲོན་ནི། ཡུལ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་རྩྒྲོམ་པ་པྒྲོས་དྭང་བའི་དད་པ་སྒྲོག་པ་མེད་པས་
འདུད་པ་ཆྒྲོས་ཅན། རྒྱུ་མཚན་ཡྒྲོད་དེ། སྒྲོམ་པ་གསུམ་གི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་འདི་ལྟ་བུའི་བླང་དྒྲོར་གི་མིག་ཕེད་པ་
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ནི། བླ་མ་རེ་བཙུན་ཆེན་པྒྲོ་དེ་ིད་ཀྱི་བཀའ་དིན་ཡིན་པས་སྒྲོ་སམ་དུ་དགྒྲོངས་ནས་མཆྒྲོད་པར་བརྒྲོད་པ་ཡིན་
པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གསུམ་པ་ནི། སྒྲོན་མེད་ནས། ཕག་འཚལ་ཞེས་པའི་བར་ཏེ། ཕག་འཚལ་ཞེས་པ་ལ་འཕྒྲོས་ནས་
ཡུལ་གང་ལ་ན། འགྒྲོ་བའི་བླ་མ་རྒྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞབས་ལའྒྲོ། །ཅིའི་ཕིར་རྒྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
འགྒྲོ་བའི་བླ་མ་ཡིན་ཞེ་ན། ཡིན་ཏེ། རྒྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་སྤངས་རྒྲོགས་མཛད་པའི་ཡྒྲོན་ཏན་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་མངའ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་མངའ་བ་ཡིན་ཏེ། སིབ་གིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་སྒྲོན་མེད་
པ་ནི། སྤངས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་དང་། བང་ཕྒྲོགས་སྒྲོ་བདུན་སྒྲོགས་འཕགས་པ་གཞན་དང་ཐུན་མྒྲོང་གི་ཡྒྲོན་
ཏན་དང་། སྟྒྲོབས་བཅུ་དང་མི་འཇིགས་པ་བཞི་ལ་སྒྲོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུན་མྒྲོང་མིན་པའི་ཡྒྲོན་ཏན་ཀུན་
གི་མཛོད་མངའ་བ་ནི། རྒྲོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། དངྒྲོས་སམ་རྒྱུད་པའི་སྒྲོ་ནས་གདུལ་བ་
རྣམས་རང་རང་གི་སལ་བ་ 
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༼༦༽ 
ཇི་བཞིན་དུ་སྒྲོམ་པ་གསུམ་གི་མས་ལེན་ལ་འགྒྲོད་པར་མཛད་པ་འཕིན་ལས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན་པའི་
ཕིར། གང་ཟག་གང་གིས་ན། ས་ས་པཎི་ཏས་སྒྲོ། །ཚུལ་ནི་སྒྲོ་གསུམ་གུས་པས་སྒྲོ། །དགྒྲོས་པ་གང་གི་ཆེད་དུ་
ཞེ་ན། དཔལ་ལྡན་ས་ས་པཎི་ཏས། སྤངས་རྒྲོགས་མཛད་པའི་ཡྒྲོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་བའི་རྒྲོགས་
པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞབས་ལ་གུས་པར་ཕག་འཚལ་བ་ཆྒྲོས་ཅན། དགྒྲོས་པ་ཡྒྲོད་དེ། བསྟན་བཅྒྲོས་རྩྒྲོམ་པའི་
བར་ཆད་ཞི་ནས་རྩྒྲོམ་པ་མཐར་ཕིན་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྒྲོད་དེ། བསྟན་བཅྒྲོས་རྩྒྲོམ་པ་ལ་
སྒྲོགས་པའི་ཐྒྲོག་མར་ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་ལ་མཆྒྲོད་པར་བརྒྲོད་པས། བསྒྲོད་ནམས་ཀྱི་སྟྒྲོབས་འཕེལ་ཏེ་བར་
ཆད་ཀྱིས་མི་ཚུགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེ་སད་དུ། ཆེད་དུ་བརྒྲོད་པའི་ཚོམ་ལས། བསྒྲོད་ནམས་བས་པའི་
མི་དག་ལ། །གཞན་ལས་བྱུང་བའི་གནྒྲོད་པ་དང་། །ལྷ་དང་བདུད་ཀྱི་རིགས་རྣམས་ཀྱིས། །བར་ཆད་བ་བར་མི་
ནུས་སྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གིས་པ་རྩྒྲོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་ནི། འྒྲོ་ན་ཡུལ་ཁད་པར་ཅན་དེ་དག་ལ་
མཆྒྲོད་པར་བརྒྲོད་ནས་ལས་སུ་བ་བ་ཅི་ཞིག་བེད་ཅེ་ན། དེ་ལྟར་མཆྒྲོད་པར་བརྒྲོད་ནས་བསྟན་བཅྒྲོས་སྒྲོམ་པ་
གསུམ་གི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་འདི་རྩྒྲོམ་པར་དམ་བཅའ་ཞེས་པའྒྲོ། །དམ་བཅའ་བ་ིད་ནས་དམ་བཅའ་མཐར་ཕིན་
པར་ཡང་གྲུབ་སྟེ། གང་དམ་བཅས་པ་དེ་ིད་མཐར་ཕིན་པར་བེད་པ་སེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཡིན་
པའི་ཕིར་ཏེ། ཇི་སད་དུ། དམ་པ་རྣམས་ནི་ཁས་ཆེས་མི་བེད་ཅིང་། །གལ་ཏེ་དགའ་བས་ཁས་ནི་བླངས་གྱུར་
ན། །རྒྲོ་ལ་རི་མྒྲོ་བིས་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །ཤི་ཡང་གཞན་དུ་བེད་པར་མི་འགྱུར་རྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སྒྲོ། །དམ་
བཅའ་བ་དང་ལྡན་ཞེས་པ་ནས། བདག་མ་དད་ཅེས་པའི་བར་གིས་བསྟན། དེ་ཡང་བཤད་ཅེས་པ་ཁད་པར་གི་
གཞིར་བཟུང་ནས། ཡུལ་གང་ལ་བཤད་ན། འཕགས་པ་ལྷས། འདུན་དང་ཞེ་སང་འཇིགས་པ་དང་། །རྒྲོངས་པས་
གང་ཞིག་ཆྒྲོས་མི་འདའ། །དེ་ནི་དད་པ་ཅན་ཞེས་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འགྒྲོ་བ་བཞིའི་ཆྒྲོས་ལས་མི་ཕེད་
པའི་དད་པ་དང་ལྡན་པས་སྒྲོམ་པ་གསུམ་གི་མས་ལེན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པར་འདྒྲོད་ཀྱང་། 
རང་ིད་ཀྱིས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་མི་ཤེས་པ་དེ་ལ་བཤད་དྒྲོ། །ངྒྲོ་བྒྲོ་གང་བཤད་ན། སྒྲོམ་པ་གསུམ་གི་རབ་
ཏུ་དབེ་བའྒྲོ། །གང་ཟག་གང་གིས་བཤད་ན། ས་ས་པཎི་ཏ་བདག་གིས་སྒྲོ། །ཚིག་སྒྲོར་ཅི་ལྟ་བུས་བཤད་ན། 
མཁས་པ་རྣམས་དགའ་བའི་སེབ་སྒྲོར་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ནས་བཤད་པ་ལྟ་བུ་ནི། དེ་དག་ལ་མ་སང་པའི་
བླུན་པྒྲོ་རྣམས་ཀྱིས་གྒྲོ་དཀའ་བས། ངལ་བསྒྲོ་དང་། ལི་ཡང་ལ་སྒྲོགས་པའི་ཚིག་གི་སྒྲོར་བ་སྤངས་ནས་ཀྱང་། 
གང་ཟག་ཀུན་གི་གྒྲོ་བར་བ་བའི་ཕིར་དུ་བཤད་དྒྲོ། །དགྒྲོས་པ་གང་གི་ཆེད་དུ་བཤད་ན། ས་ས་པཎི་ཏས། སྒྲོམ་
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པ་གསུམ་གི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་བཤད་པ་ལ་དགྒྲོས་པ་ཡྒྲོད་དེ། ས་ས་པཎི་ཏ་བདག་ནི། ལུང་རྒྲོགས་ཀྱི་བདག་ིད་
ཅན་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་མི་ཕེད་པའི་དད་པ་ཡྒྲོད་པ་འྒྲོན་ཀྱང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་སིང་པྒྲོ་
སྒྲོམ་པ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་འཁྲུལ་པར་སྒྲོད་པ་ལ་རྩྒྲོམ་པ་པྒྲོ་བདག་མ་དད་པས་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་
ལ་འཁྲུལ་པར་སྒྲོད་པ་རྣམས་བཀག་ནས། བཤད་སྒྲུབ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་བཞིན་དུ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་བཤད་
པའི་ཕིར་རྒྲོ། །འདིར་དགྒྲོས་པ་ལ་འཕྒྲོས་ནས། དགྒྲོས་སྒྲོགས་ཆྒྲོས་བཞི་ངྒྲོས་བཟུང་བ་ལ། སིར་ངག་དྒྲོན་
མཐུན་ཐམས་ཅད་ལ་དགྒྲོས་སྒྲོགས་ཆྒྲོས་བཞི་ཚང་སྟེ། དཔེར་ན་བུམ་པར་ཆུ་འྒྲོན་ཅིག་ཅེས་པའི་ངག་ལ་བརེན་
ནས། བུམ་པར་ཆུ་ལེན་པར་གྒྲོ་བ། ངག་དེའི་བརྒྲོད་བ། དེ་ནས་བུམ་པར་ཆུ་ལེན་པ། ངག་དེའི་དགྒྲོས་པ། ཆུ་
བླངས་ནས་ཁྲུས་དང་བཏུང་བ་སྒྲོགས་ཀྱིས་སེས་བུ་ཚིམ་པར་འགྱུར་བ་ནི། དེའི་ིང་དགྒྲོས། དེ་ལྟ་བུའི་ིང་
དགྒྲོས། དགྒྲོས་པ་ལ་འབེལ། དགྒྲོས་པ་ངག་ལ་འབེལ་ 
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༼༧༽ 
པ་ནི་འབེལ་བ་ཡིན་ནྒྲོ། །སབས་དྒྲོན་གི་ཆྒྲོས་བཞི་ངྒྲོས་བཟུང་བ་ནི། སྒྲོམ་གསུམ་དབེ་བ་བདག་གིས་
བཤད། །ཅེས་པས་བརྒྲོད་བ་དང་། བདག་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ལ། །ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་གིས་ཀྱིས་
དགྒྲོས་པ་དངྒྲོས་སུ་བསྟན་ནས། ིང་དགྒྲོས་དང་འབེལ་པ་དྒྲོན་གིས་བསྟན་ཏྒྲོ། །དེ་ཡང་སྒྲོམ་པ་གསུམ་པྒྲོ་དེ་
ཆྒྲོས་ཅན། ཁྒྲོད་བསྟན་བཅྒྲོས་འདིའི་བརྒྲོད་བ་ཡིན་ཏེ། ཁྒྲོད་འདིའི་བཤད་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒྲོམ་པ་
གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་འཁྲུལ་པ་བཀག་ནས་མ་འཁྲུལ་བའི་རྣམ་གཞག་སྒྲུབ་པ་དེ་ཆྒྲོས་ཅན། ཁྒྲོད་འདིའི་དགྒྲོས་
པ་ཡིན་ཏེ། ཁྒྲོད་འདིའི་ཕྒྲོགས་སུ་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་མ་འཁྲུལ་བ་མས་སུ་བླངས་པ་ལ་བརེན་ནས་
བཅུ་གསུམ་རྒྲོ་རེ་འཛིན་པའི་ས་ཐྒྲོབ་པ་དེ་ཆྒྲོས་ཅན། ཁྒྲོད་འདིའི་ིང་དགྒྲོས་ཡིན་ཏེ། འདིའི་འབས་བུ་མཐར་
ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་དག་ཐབས་དང་ཐབས་རྒྱུད་ཀྱི་ཚུལ་གི་འབེལ་པ་ནི། འདིའི་འབེལ་པ་ཡིན་ནྒྲོ། །གིས་
པ་བཤད་པ་རང་གི་ངྒྲོ་བྒྲོ་ལ་གིས་ཏེ། དྒྲོན་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་དང་། ཚིག་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་
ལ་གསུམ་སྟེ། བརྒྲོད་བའི་གཙོ་བྒྲོ་ངྒྲོས་བཟུང་བའི་སྒྲོ་ནས་ལུས་མདྒྲོར་བསྟན། སྒྲོམ་གསུམ་གི་མས་ལེན་ཞིབ་
ཏུ་བསྟན་པའི་སྒྲོ་ནས་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད། གནད་མ་འཁྲུལ་པར་སྒྲུབ་པར་གདམ་པའི་སྒྲོ་ནས་འཇུག་
བསྡུ་བའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། སྒྲོ་སྒྲོ་ཐར་པའི་སྒྲོམ་པ་དང་ཞེས་སྒྲོགས་ཚིགས་བཅད་གསུམ་སྟེ། བཤད་ཀྱི་ྒྲོན་ཅེས་
ན་པར་གདམ་ནས། གང་བཤད་ན། སྒྲོ་ཐར་ནས་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་གི་བར་བཅུ་གཅིག་པྒྲོ་འདི་དག་ནི་
གཞུང་འདིའི་བརྒྲོད་བའི་གཙོ་བྒྲོ་བསྡུས་པ་ཡིན་ཞིང་། དེ་དག་གི་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་འགྒྲོག་
ཅིང་མ་འཁྲུལ་པར་བསྒྲུབ་པའི་རྣམ་པར་དབེ་བ་བཤད། བཅུ་གཅིག་པྒྲོ་སབས་གང་དང་གང་དུ་བཤད་ན། སྒྲོ་སྒྲོ་
ཐར་པའི་སྒྲོམ་པ་སབས་དང་པྒྲོར་བཤད་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་དེའི་བརྒྲོད་བའི་གཙོ་བྒྲོ་ཡིན་པའི་ཕིར། བང་
ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་བསེད་ནི། སབས་གིས་པར་བཤད་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་དེའི་བརྒྲོད་བའི་གཙོ་བྒྲོ་
ཡིན་པའི་ཕིར། གསང་སགས་ཀྱི་ནི་དབང་བསྐུར་བ་སྟེ་སགས་ཀྱི་སྒྲོམ་པ་ནི། སབས་གསུམ་པར་བཤད་པར་བ་
བ་ཡིན་ཏེ། དེ་དེའི་བརྒྲོད་བའི་གཙོ་བྒྲོ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒྲོམ་པ་གསུམ་པྒྲོ་དེ་དག་གི་ནི་དང་པྒྲོར་ལེན་པའི་ཆྒྲོ་ག་
དང་། སྒྲོ་སྒྲོའ་ིབསླབ་པར་བ་བ་ནི་སབས་གསུམ་དུ་སྒྲོ་སྒྲོར་བསྟན་ཏྒྲོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པྒྲོའ་ིསེམས་བསེད་པའི་
གནད། བདག་གཞན་བརེ་བའི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྒྲོམ་པ་རྣམས་ནི་སབས་གིས་པ་དང་། སྟྒྲོང་ིད་སིང་རེའི་
སིང་པྒྲོ་ནི། སབས་གསུམ་ཅར་དུ་ཅི་རིགས་པར་བསྟན་ནྒྲོ། །རིམ་པ་གིས་ཀྱི་གསང་ཚིག་ལ་རིམ་གིས་མི་
དགྒྲོས་པར་འདྒྲོད་པའི་ལྒྲོག་རྒྲོག་འགྒྲོག་པ་ནི། ཁ་ཅིག་འཁྲུལ་དང་མ་འཁྲུལ་མེད། །ཅེས་སྒྲོགས་སུ་སྟྒྲོན་ཅིང་། 
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གསང་ཚིག་དངྒྲོས་ནི། གཞུང་འདིར་དངྒྲོས་སུ་མི་སྟྒྲོན་ལ། དབང་དང་རིམ་གིས་ལས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཕག་
རྒྱ་ཆེན་པྒྲོ་དང་། ཕི་དང་ནང་གི་རེན་འབེལ་ཟབ་མྒྲོ་དང་། རྒྲོ་རེ་ཐེག་པའི་ས་དང་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་གསུམ་ནི་
སབས་གསུམ་པར་སྟྒྲོན་ནྒྲོ། །དེ་ལྟར་ལུས་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་ཆྒྲོས་ཅན། དགྒྲོས་པ་ཡྒྲོད་དེ། འཆད་པ་པྒྲོས་
བཤད་སླ། ན་པ་པྒྲོས་བཟུང་བདེ། ཐུན་མྒྲོང་དུ་བསྟན་བཅྒྲོས་ལ་ངེས་པ་སེ་བ་སྒྲོགས་ཀྱི་དགྒྲོས་པ་ཡྒྲོད་པའི་
ཕིར་རྒྲོ། །གིས་པ་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏེ། དངྒྲོས་ཀྱི་དྒྲོན་དང་། དེ་ལ་རྩྒྲོད་པ་བཤད་
པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ལ་གསུམ་སྟེ། སྒྲོ་ཐར་སྒྲོམ་པའི། བང་སེམས་སྒྲོམ་པའི། སགས་ཀྱི་སྒྲོམ་པའི་མས་ལེན་བཤད་
པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ལ་གསུམ་སྟེ། བརྒྲོད་བའི་གཙོ་བྒྲོ་ཆྒྲོས་ཀྱི་རྣམ་གཞག བསླབ་བའི་རང་བཞིན་ལས་འབས་ཀྱི་རྣམ་
གཞག ཐྒྲོས་བསམ་སྒྲོམ་གསུམ་མ་ནྒྲོར་བས་འཇུག་བསྡུ་བའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ལ་གསུམ་སྟེ། དབེ་བའི་སྒྲོ་ནས་མདྒྲོར་
བསྟན། སྒྲོ་སྒྲོའ་ིརང་བཞིན་རྒྱས་པར་བཤད། གདམ་པའི་སྒྲོ་ནས་འཇུག་བསྡུ་བའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། སྒྲོ་སྒྲོ་ཐར་
ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་གིས་ཏེ། སྒྲོ་སྒྲོ་ཐར་པའི་སྒྲོམ་པ་ཆྒྲོས་ཅན། ཁྒྲོད་ལ་སེ་སྣྒྲོད་ཀྱི་སྒྲོ་ནས་དབེ་ན་གིས་སུ་
ཡྒྲོད་དེ། ཁྒྲོད་ལ་ན་ཐྒྲོས་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོ་ཐར་དང་། ཐེག་ཆེན་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོ་ཐར་གིས་སུ་ཡྒྲོད་པའི་ཕིར། 
གིས་པ་ལ་གིས་ཏེ། ན་ཐྒྲོས་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོ་ཐར་དང་། ཐེག་ཆེན་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོ་ཐར་བཤད་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ལ་
གིས་ཏེ། རིགས་བདུན་ 
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༼༨༽ 
སིར་བསྟན་པ་དང་། བསེན་གནས་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ལ་གིས་ཏེ། རྣམ་གཞག་སིར་བསྟན་པ། 
དུས་ལ་ལྒྲོག་རྒྲོག་དགག་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ལ་གིས་ཏེ། དམ་བཅའ་འགྒྲོད་པ་དང་། སྒྲུབ་བེད་བཤད་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་
ནི། ན་ཐྒྲོས་ལུགས་ཞེས་པ་ལ་འཕྒྲོས་ནས། ན་ཐྒྲོས་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོ་ཐར་གི་རྣམ་གཞག་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ན་
ཐྒྲོས་རྣམས་ཀྱི་ཞེས་སྒྲོགས་ཚིགས་བཅད་གིས་ཏེ། ན་ཐྒྲོས་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་ལ་སབས་འགྒྲོ་རྩྒྲོམ་བེད་དུ་
བས་པའི་དགེ་བསེན་ནས། དགེ་སླྒྲོང་གི་ནི་སྒྲོམ་པའི་བར་གི་སྒྲོམ་པ་རིགས་བདུན་པྒྲོ་དུས་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་
དུ་ལེན་པ་ཡིན་ཞིང་། རེན་ཤི་འཕྒྲོས་པའི་ཚེ་ན་གཏྒྲོང་བ་ནི་སྒྲོམ་པའྒྲོ། །འྒྲོ་ན་སྒྲོམ་པ་དེ་དག་བསྲུང་བ་དྒྲོན་མེད་
པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཤི་བའི་ཚེ་གཏྒྲོང་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྒྲོན་མེད་དེ། སྒྲོམ་པ་དེ་རྣམས་ཀྱི་འབས་བུ་ནི་རེན་ཚེ་
འཕྒྲོས་ནས་ནི་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། ཇི་སད་དུ། ཁིམས་ནི་འགྒྲོ་བ་བཟང་པྒྲོའ་ིརྒྱུད། །ཞེས་དང་། སིན་
པས་ལྒྲོངས་སྒྲོད་ཁིམས་ཀྱིས་བདེ། །ཞེས་གསུང་པ་ལྟར་རྒྲོ། །འྒྲོ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྒྲོན་འཇུག་གི་
སྒྲོམ་པ་རྣམས་ཀྱང་ཤི་འཕྒྲོས་པའི་ཚེ་གཏྒྲོང་བར་ཐལ། ན་ཐྒྲོས་སྒྲོ་ཐར་རིགས་བདུན་དེའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྒྲོན་
མེད་དེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྒྲོན་འཇུག་གི་སྒྲོམ་པ་རྣམས་རེན་ཤི་འཕྒྲོས་ནས་ཀྱང་སེམས་ཀྱི་རེས་སུ་འབང་
བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏེ། རིགས་བདུན་འཆི་འཕྒྲོ་བའི་ཚེ་གཏྒྲོང་བའི་སྒྲུབ་བེད་དང་། དེའི་
ཡན་ལག་ཏུ་སེ་སྣྒྲོད་ཀྱི་རྣམ་དབེ་བསྟན་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ལ་རིག་པ་དང་། ལུང་གིས་ལས། དང་པྒྲོ་ནི། འྒྲོ་ན་གྒྲོང་
གི་སྒྲོ་ཐར་རིགས་བདུན་ཤི་བའི་ཚེ་གཏྒྲོང་བའི་སྒྲུབ་བེད་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེའི་ལན་སྟྒྲོན་པ་ནི། དེ་དག་གི་ནི་ཞེས་
སྒྲོགས་རྐང་པ་ལྔ་སྟེ། ན་ཐྒྲོས་སེ་པའི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོ་ཐར་རིགས་བདུན་པྒྲོ་དེ་དག་ཤི་འཕྒྲོས་པའི་ཚེ་གཏྒྲོང་བ་ཡི་
ནི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། འདི་ལྟར་ན་ཐྒྲོས་ལུགས་ལ་རེན་གི་གང་ཟག་ཤི་བའི་ཚེ་ན་སྒྲོམ་པ་གཏྒྲོང་སྟེ། ན་ཐྒྲོས་
ལུགས་ལ་སྒྲོམ་པ་གཟུགས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་གཟུགས་ཅན་ཡིན་ཏེ། ན་ཐྒྲོས་ལུགས་ལ་སྒྲོ་ཐར་སྒྲོམ་པ་
རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་གཙོ་བྒྲོ་ཡིན་ཅིང་། རིག་བེད་ཀྱི་གཟུགས་ཡིན་པའང་ཡྒྲོད་པ་གང་
ཞིག ངྒྲོ་བྒྲོ་བསྒྲུབ་བའི་ལུས་ངག་གི་ལས་ཀྱི་ངྒྲོ་བྒྲོར་ནི་སེ་ཞིང་། ལུས་ངག་གི་ལས་གཟུགས་ཅན་ཡིན་པར་
འདྒྲོད་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གཏན་ཚིགས་དང་པྒྲོ་གྲུབ་སྟེ། མཛོད་ལས། རྣམ་རིག་མིན་རྣམ་གསུམ་ཤེས་བ། །སྒྲོམ་
དང་སྒྲོམ་པ་མིན་དང་གཞན། །སྒྲོམ་པ་སྒྲོ་སྒྲོ་ཐར་ཅེས་བ། །དེ་བཞིན་ཟག་མེད་བསམ་གཏན་སེས། །ཞེས་དང་། 
འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་མི་དགེའི་གཟུགས། །དེ་སྤྒྲོངས་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་གིས་སྒྲོ། །ཞེས་དང་། དང་པྒྲོའ་ིརྣམ་
རིག་རྣམ་རིག་མིན། །ཞེས་པའི་རང་འགེལ་དུ། སྒྲོམ་པ་ཡང་དག་པར་བླང་བའི་རྣམ་པ་རིག་བེད་དང་རིག་བེད་
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མ་ཡིན་པ་དང་པྒྲོ་དག་ནི། སྒྲོ་སྒྲོ་ཐར་པ་ཞེས་བ་སྟེ། དང་པྒྲོར་སིག་པ་ལས་ཐར་པའི་ཕིར་ཏེ། སྤྒྲོང་པའི་ཕིར་
ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གྒྲོ །སྒྲོ་སྒྲོ་ཐར་པའི་སྒྲོམ་པ་ཞེས་ཀྱང་བ་སྟེ། ལུས་དང་ངག་སྒྲོམ་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །ལས་ཀྱི་
ལམ་ཞེས་ཀྱང་བའྒྲོ། །སད་ཅིག་མ་གིས་པ་ལ་སྒྲོགས་པ་ནི་སྒྲོ་སྒྲོ་ཐར་པའི་སྒྲོམ་པ་ཁྒྲོ་ན་ཡིན་གི། སྒྲོ་སྒྲོ་ཐར་
པ་ནི་མ་ཡིན་ནྒྲོ། །མཇུག་ཡིན་གི། ལས་ཀྱི་ལམ་དངྒྲོས་ནི་མ་ཡིན་ནྒྲོ། །ཞེས་གསུང་པའི་ཕིར། འྒྲོ་ན་བསམ་
གཏན་དང་། ཟག་མེད་ཀྱི་སྒྲོམ་པ་གིས་ཀྱང་། ཤི་འཕྒྲོས་པའི་ཚེ་གཏྒྲོང་བར་ཐལ། དེ་གཟུགས་ཅན་ཡིན་པའི་
ཕིར་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་དང་ཟག་མེད་ཀྱི་སྒྲོམ་པ་ཡང་། ཚེ་འདིའི་གཟུགས་ཅན་རེན་ཤི་འཕྒྲོས་པའི་ཚེ་གཏྒྲོང་
སྟེ། རེན་བྒྲོར་བའི་ཕིར་རྒྲོ། །གཞན་དུ་ན། སྒྲོ་ཐར་གི་སྒྲོམ་པ་ཤི་འཕྒྲོས་པས་གཏྒྲོང་བའི་སྒྲུབ་བེད་དུ། རེན་བྒྲོར་
བའི་ཕིར། ཞེས་བཀྒྲོད་པ་ལ་འབེལ་ཅི་ཞིག་ཡྒྲོད། འྒྲོ་ན། བསམ་གཏན་དང་། ཟག་མེད་ཀྱི་སྒྲོམ་པ་ཐྒྲོབ་ལ་མ་
མས་པའི་གང་ཟག ཚེ་ཕི་མར་སྒྲོམ་པ་དེ་གིས་དང་རེན་མི་ལྡན་པར་འགྱུར་རྒྲོ་སམ་ན་ཤི་འཕྒྲོས་པའི་སད་
ཅིག་གིས་པར་ཚེ་ཕི་མའི་ཕུང་པྒྲོ་གྲུབ་པའི་ཚེ། ཚེ་ཕི་མའི་དབང་དུ་བས་པའི་སྒྲོམ་པ་དེ་གིས་ཀྱི་ཐྒྲོབ་པ་
འབྱུང་བ་ནི། ན་ཐྒྲོས་པའི་ལུགས་སྟེ། དཔེར་ན། ཕིར་མི་འྒྲོང་འདྒྲོད་པའི་རེན་ཅན་ཤི་འཕྒྲོས་ནས། གཟུགས་
མེད་ཁམས་སུ་སེས་པའི་ཚེ། འདྒྲོད་པའི་རེན་ལ་ཡྒྲོད་པའི་ཟག་མེད་ཀྱི་སྒྲོམ་པ་གཏྒྲོང་ཡང་གཟུགས་མེད་ཀྱི་རེན་
ལ་ཡྒྲོད་པའི་ 
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༼༩༽ 
ཟག་མེད་ཀྱི་སྒྲོམ་པ་གསར་དུ་ཐྒྲོབ་པ་བཞིན་ནྒྲོ། །ཞེས་ཀུན་མཁེན་གསུང་ངྒྲོ་། །གིས་པ་ལུང་གི་སྒྲུབ་བེད་ནི། 
འདི་ནི་ཆྒྲོས་མངྒྲོན། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་དྲུག་སྟེ། ན་ཐྒྲོས་སྒྲོ་ཐར་རིགས་བདུན་པྒྲོ་ཤི་འཕྒྲོས་པའི་ཚེ་གཏྒྲོང་བ་
འདི་ནི། རིགས་པས་གྲུབ་པར་མ་ཟད་ལུང་གིས་ཀྱང་གྲུབ་སྟེ། ཆྒྲོས་མངྒྲོན་པའི་མདྒྲོ་ལས། སྒྲོམ་པ་བླང་པ་དང་
འགལ་བ་བསླབ་པ་ཕུལ་བ་དང་། སྒྲོམ་པའི་རེན་བྒྲོར་བ། ཤི་འཕྒྲོས་པ་དང་། རེན་མས་པ། ཕྒྲོ་མྒྲོའ་ིམཚན་
གིས་དག་ནི་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། གཞི་མེད་པ་ལྒྲོག་ལྟས་དགེ་བའི་རེན་རྩ་བ་ཆད་པ་དང་། ཁས་བླངས་པ་
དུས་ལས་འདས་པ། མཚན་མྒྲོ་འདས་པ་ལས་སྒྲོ་སྒྲོ་ཐར་པའི་འདུལ་བ་སྟེ། སྒྲོམ་པ་གཏྒྲོང་ཞེས་གསུང་པ་ན་
ཐྒྲོས་ཀྱི་ལུགས་འདི་ལ་སྒྲུབ་བེད་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལ་དང་པྒྲོ་བཞི་ནི་རིགས་བརྒྱད་ཆར་གི་གཏྒྲོང་རྒྱུ་
ཡིན་ལ། ཕི་མ་ནི་བསེན་གནས་ཁྒྲོ་ནའི་གཏྒྲོང་རྒྱུ་ཡིན་ནྒྲོ། །གིས་པ་ལ། རིགས་པ་དང་། ལུང་དན། དང་པྒྲོ་ནི། 
འྒྲོ་ན། བང་སེམས་ཀྱི་སྒྲོམ་པ་ཡང་རེན་ཤི་འཕྒྲོས་པའི་ཚེ་གཏྒྲོང་བར་འགྱུར་རྒྲོ། །སམ་ན། དེའི་ལན་དུ། བང་
ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྒྲོམ་པ་ནི། །ཞེས་སྒྲོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྒྲོན་འཇུག་གི་
སྒྲོམ་པ་ཀུན་སླྒྲོང་བང་ཆུབ་མ་ཐྒྲོབ་བར་ལ་སྒྲོགས་པ་ཇི་སྲིད་བསྲུང་བའི་ཕན་སེམས་མ་མས་པའམ་གཏྒྲོང་
བེད་ཀྱི་རྒྱུ་རྩ་ལྟུང་སྒྲོགས་མི་མཐུན་ཕྒྲོགས་ཀྱིས་མ་མས་པ་དེ་ཡི་བར་དུ་ཡྒྲོད་དེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་
སྒྲོན་འཇུག་གི་སྒྲོམ་པ་ནི། བང་ཆུབ་སིང་པྒྲོའ་ིབར་ལ་སྒྲོགས་པ་ཕན་སེམས་ཇི་ལྟར་འདྒྲོད་པ་ལས་སེ་བའི་ཕིར། 
ཁྒྲོ་ན་རེ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་། བང་སེམས་ཀྱི་སྒྲོམ་པ་འཆི་འཕྒྲོ་བའི་ཚེ་གཏྒྲོང་སྟེ། དེའི་ཚེ་རེན་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་
གཟུགས་ཅན་ཡིན་པས་སྒྲོ། །སམ་ན་སྒྲོན་མེད་དེ། སྒྲོམ་པ་གཟུགས་ཅན་མིན་པར་ཀུན་སླྒྲོང་གི་ཤེས་པའི་ངྒྲོ་
བྒྲོར་སེས་པ་དེས་ན་སྟེ་དེའི་ཕིར་རྒྲོ། །གིས་པ་ནི། མདྒྲོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅྒྲོས་ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་གིས་ཏེ། 
བང་སེམས་ཀྱི་སྒྲོམ་པ་ཤི་འཕྒྲོས་པའི་ཚེ་མི་གཏྒྲོང་བར། ཀུན་སླྒྲོང་གི་འཕེན་སེམས་མ་མས་བར་དུ་ཡྒྲོད་པ་དེ་
ིད་ལུང་གིས་ཀྱང་འགྲུབ་སྟེ། དེ་ཐེག་པ་ཆེན་པྒྲོའ་ིམདྒྲོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅྒྲོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགྒྲོངས་པ་ཡིན་པའི་
ཕིར་ཏེ། ཞིང་གི་ཡྒྲོན་ཏན་བཀྒྲོད་པའི་མདྒྲོ་ལས། བདག་ནི་བང་ཆུབ་རིང་ཚུལ་དུ། །འཚང་རྒྱར་མྒྲོས་ཤིང་སྒྲོ་བ་
མེད། །ཕི་མཐར་ཐུག་པའི་བར་དུ་ཡང་། །སེམས་ཅན་གཅིག་ཕིར་བཅད་པར་བགི། །ཞེས་པ་དང་། སེས་རབས་
ལས། ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སིན་པ་བསམ་མི་ཁབ། །སིང་རེའི་བདག་ིད་ཅན་ཡང་དུད་འགྒྲོར་སེ། །དེར་ཡང་ཆྒྲོས་
ཀྱི་འདུ་ཤེས་མས་པ་མེད། །ཅེས་དང་། ནྒྲོར་བུ་ཐིག་ལེའི་རྒྱུད་དུ། བདག་ཆེ་གེ་མྒྲོ་ཞེས་བ་བ། དུས་འདི་ནས་
ཇི་སྲིད་བང་ཆུབ་སིང་པྒྲོ་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ་ཞེས་པ་དང་། བྷུ་རི་པས། བདག་ཀྱང་དེང་ནས་བང་ཆུབ་
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བར། །ལུས་དང་སྲྒྲོག་ལ་ལྟྒྲོས་མེད་པར། །བསླབ་རྣམས་མགྒྲོན་བཞིན་བསྲུང་ལ་གནས། །ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ཀྱི་
དགྒྲོངས་སུ་གསྒྲོལ། །ཞེས་པ་དང་། སྒྲོད་འཇུག་ལས། བང་ཆུབ་སིང་པྒྲོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །སངས་རྒྱས་
རྣམས་ལ་སབས་སུ་འཆི། །ཞེས་དང་། བཞི་བརྒྱ་པར། དེ་ིད་སྒྲོམ་པས་སེ་བ་འདིར། །གལ་ཏེ་གྲུབ་པར་མ་
གྱུར་ཀྱང་། །སེ་བ་གཞན་དུ་འབད་མེད་པར། །ངེས་པར་འགྲུབ་འགྱུར་ལས་བཞིན་ནྒྲོ། །ཞེས་དང་། བང་སར། 
ཚེ་བརེས་སུ་ཟིན་ཡང་། འྒྲོག་དང་སྟེང་དང་ཐད་ཀ་ཐམས་ཅད་དུ་སེས་པ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་
ཁིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་པ་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་སྤྒྲོངས་བར་མི་འགྱུར་རྒྲོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚེ་བརེས་ཏེ་རེད་
ན་ཡང་། དགེ་བའི་བཤེས་གེན་བསྟེན་པ་ལ་བརེན་ནས་དན་པ་བསྒྲོ་བའི་ཕིར། ཡང་དང་ཡང་ནྒྲོད་པར་བེད་
པར་ཟད་ཀྱི། གསར་དུ་ཡང་དག་པར་ལེན་པར་བེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྒྲོ། །ཞེས་དང་། དེའི་འགེལ་པ་རྒྱ་མཚོའི་སིན་
གིས་མཛད་པར། འྒྲོག་ཅེས་བ་བ་ནི་ངན་སྒྲོང་རྣམས་ཏེ། སྒྲོན་ལམ་གི་སྟྒྲོབས་དང་། དབང་གི་སྒྲོར་བས་སེམས་
ཅན་ཡྒྲོངས་སུ་སིན་པར་བ་བའི་དྒྲོན་དུ་ནི་ངན་སྒྲོང་དུ་སེས་ན་ཡང་། སྒྲོམ་པ་ཡྒྲོངས་སུ་བཏང་བ་མེད་དེ། གཏྒྲོང་
བའི་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །སྟེང་ཞེས་བ་བ་ནི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུའྒྲོ། ། 
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༼༡༠༽ 
ཐད་ཀ་ཞེས་བ་བ་ནི་མི་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུའྒྲོ། །ཞེས་སྒྲོགས་དང་། རེས་སུ་འབང་བ་ཁྒྲོ་ནར་འགྱུར་ཏེ། དན་པ་བསྒྲོ་
བའི་ཕིར། ཡང་ཡང་གནྒྲོས་ན་ཡང་ེས་པ་མེད་དྒྲོ། །ཞེས་དང་། གནས་བརན་བང་བཟང་གིས་ཀྱང་། དན་པ་
བརེད་ཀྱང་སྒྲོན་གྒྲོམ་པའི་དབང་དང་། ཞེས་སྒྲོགས་རྒྱ་ཆེར་གསུང་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །འདིར་བང་སེམས་ཀྱི་སྒྲོམ་པ་
རེན་ཤི་འཕྒྲོས་པའི་ཚེ་མི་གཏྒྲོང་བའི་དམ་བཅའ་དང་། སྒྲུབ་བེད་གིས་བྱུང་བ་ནི། འྒྲོག་གི་ཕྒྲོགས་ས་ས་བ་པྒྲོས། 
སྒྲོ་ཐར་རིགས་བདུན་སེམས་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་ལེན་པ། སེམས་བསེད་རྐུ་ཐབས་མར་འདྒྲོད་པ་ལ། དེ་ནི་སེ་
སྣྒྲོད་ཀྱི་རྣམ་དབེ་མ་ཤེས་པའི་ེས་པ་ཡིན་ཏེ། སྒྲོམ་པ་སྲྒྲོག་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་ལེན་པ་ན་ཐྒྲོས་ཀྱི་ལུགས་
དང་། བང་ཆུབ་མ་ཐྒྲོབ་ཀྱི་བར་དུ་ལེན་པ་བང་སེམས་ཀྱི་སེ་སྣྒྲོད་ཀྱི་ལུགས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བསྟན་པའི་
དྒྲོན་དུ་ཡིན་ཏེ། འྒྲོག་ཏུ། སེ་སྣྒྲོད་རྣམ་དབེ་མེད་པར་ཟད། །ཅེས་འབྱུང་བ་དང་དྒྲོན་གཅིག་གྒྲོ་ཞེས་གསུངས། 
འདི་ནི། དབེ་བའི་སབས་སུ། སེ་སྣྒྲོད་ཀྱི་སྒྲོ་ནས་དབེ་བ་དང་། ལུགས་གིས་པྒྲོ་ཡང་། སེ་སྣྒྲོད་ཀྱི་སྒྲོ་ནས་
འཇྒྲོག་པའི་གནད་དམ་པ་ཡིན་ནྒྲོ། །གིས་པ་དུས་ལ་ལྒྲོག་རྒྲོག་དགག་པ་ལ་གིས་ཏེ། ཕྒྲོགས་ས་མ་བརྒྲོད་པ་
དང་། དེ་དགག་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། ཁ་ཅིག་ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་གིས་ཏེ། ཁ་ཅིག་ན་རེ་འབི་ཁུང་པ་རྣམས། ཇི་
སྲིད་འཚོའི་ས། ལུས་ཇི་སྲིད་འཚོ་དང་། སེམས་ཇི་སྲིད་འཚོ་གིས་ལ་འཇུག་པ་ལས། སྒྲོ་ཐར་རིགས་བདུན་
ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་ལེན་པ་ནི། སེམས་ཇི་སྲིད་འཚོ་ལ་དགྒྲོངས་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི་སེམས་བསེད་རྐུ་ཐབས་
མ་ཡིན་ནྒྲོ། །ཞེས་ཟེར་རྒྲོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། སྒྲུབ་བེད་མེད་པས་མདྒྲོར་བསྟན། གནྒྲོད་བེད་ཡྒྲོད་པས་
རྒྱས་པར་བཤད། སད་པའི་གནས་སུ་བསྟན་པས་འཇུག་བསྡུ་བའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། དེ་འད་ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་
གིས་ཏེ། སྒྲོ་ཐར་རིགས་བདུན་བང་ཆུབ་མ་ཐྒྲོབ་བར་དུ་ལེན་པ་དེ་མི་འཐད་དེ། སྒྲོ་ཐར་རིགས་བདུན་སེམས་
ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་ལེན་པ་དེ་འད་མདྒྲོ་རྒྱུད་ལས་མ་གསུང་པས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགྒྲོངས་པ་མིན་ཅིང་། 
རྒྱན་དྲུག་མཆྒྲོག་གིས་ལ་སྒྲོགས་པ་མཁས་པའི་གཞུང་ལས་དེ་མ་བཤད་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གིས་པ་ལ་གིས་
ཏེ། གནྒྲོད་བེད་ཀྱི་རིགས་པ་དངྒྲོས་དང་། དེའི་ེས་སྤྒྲོང་གི་ལན་དགག་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། དེ་ལྟ་ཡིན་ན། ཞེས་
སྒྲོགས་རྐང་པ་བཅུ་སྟེ། ཤེས་བ་ཆྒྲོས་ཅན། ན་ཐྒྲོས་ཀྱི་སྒྲོམ་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་སྒྲོམ་པ་ལ་དུས་ཀྱི་སྒྲོ་ནས་
ཁད་པར་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ན་ཐྒྲོས་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོ་ཐར་རིགས་བདུན་སེམས་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་ལེན་པ་དེ་
ལྟ་ཡིན་པའི་ཕིར་ནའྒྲོ། །ན་ཐྒྲོས་དང་ཐུན་མྒྲོང་བའི་སབས་འགྒྲོ་དང་། ཐེག་ཆེན་ཐུན་མྒྲོང་མ་ཡིན་པའི་སབས་
འགྒྲོ་གིས་སུ་དབེར་མི་རུང་བར་ཐལ། རགས་ས་མ་དེའི་ཕིར། འདྒྲོད་མི་ནུས་ཏེ། ཀུན་ཏུ་འགྒྲོ་དང་ཁས་ལེན་
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རྒྲོག་དང་ཟིལ་མནྒྲོན་པར། །དབེ་བའི་རང་བཞིན་དྒྲོན་རྣམས་བཞི་ཡི་ཁད་པར་གིས། །ཐེག་པ་མཆྒྲོག་ཕིར་
དཀྒྲོན་མཆྒྲོག་སབས་རབ་སྒྲོང་བ་གང་། །དེ་ིད་སབས་སུ་སྒྲོང་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ན་མཆྒྲོག་ཅེས་བ། །ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕིར། ཡང་ན་ཐྒྲོས་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་སྒྲོམ་པ་འབྒྲོགས་པའི་སྒྲོར་དངྒྲོས་རེས་གསུམ་གི་ཆྒྲོ་ག་
དང་། སྒྲོམ་པ་དེ་གིས་ཀྱི་བསླབ་བའང་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁས་བླངས་དེའི་ཕིར། རེན་ཤི་འཕྒྲོས་པའི་
ཚེ་དགེ་སླྒྲོང་གི་སྒྲོམ་པ་མི་འདྒྲོར་བར་ཐལ། དགེ་སླྒྲོང་གི་སྒྲོམ་པ་སེམས་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་ལེན་པ་ཡིན་པའི་
ཕིར། རགས་དངྒྲོས། འདྒྲོད་ན། བསླབ་པ་ཕུལ་བ་དང་། ལ་སྒྲོགས་པ་མཚན་གིས་ཅིག་ཅར་བྱུང་བ་དང་། ལྒྲོག་
བལྟས་དགེ་རྩ་ཆད་པ་སྒྲོགས་སྒྲོམ་པའི་གཏྒྲོང་རྒྱུ་གཞན་གིས་ཀྱང་། དགེ་སླྒྲོང་གི་སྒྲོམ་པ་གཏྒྲོང་བ་མི་སྲིད་པར་
འགྱུར་བར་ཐལ། རེན་གི་གང་ཟག་ཤི་འཕྒྲོས་པའི་ཚེ་ཡང་དགེ་སླྒྲོང་གི་སྒྲོམ་པ་མི་འདྒྲོར་བ་གང་ཞིག བསླབ་པ་
ཕུལ་བ་སྒྲོགས་བཞི་པྒྲོ་དེ་དགེ་སླྒྲོང་གི་སྒྲོམ་པའི་གཏྒྲོང་རྒྱུ་ཡིན་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར་ནའྒྲོ། །གིས་པ་ལ་
གིས་ཏེ། ེས་སྤྒྲོང་བརྒྲོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་ 
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༼༡༡༽ 
ལྔ་སྟེ། སྒྲོ་ཐར་རིགས་བདུན་སེམས་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་ལེན་པ་ལ་སྒྲུབ་བེད་མེད་ཅིང་། གནྒྲོད་བེད་བརྒྲོད་པ་
དེ་ལ་བཀའ་གདམས་པ་ཁ་ཅིག ེས་སྤྒྲོང་འདི་སད་དུ། གལ་ཏེ་ཐེག་པ་ཆེན་པྒྲོའ་ིསེམས་བསེད་ཀྱིས་ནི་མ་ཟིན་
པའི་སྒྲོ་ཐར་ཀྱི་སྒྲོམ་པ། རེན་ཤི་བའི་ཚེ་གཏྒྲོང་ན་ཡང་། བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་ཟིན་པ་ཡི་སྒྲོ་ཐར་གི་སྒྲོམ་པ་རེན་
ཤི་འཕྒྲོས་པའི་ཚེ་གཏྒྲོང་བ་མི་སྲིད་ལྒྲོ། གིས་པ་ལ་བཞི་ཏེ། གཏྒྲོང་རྒྱུ་གནས་ལའང་མཚུངས་པར་ཐལ་བ། 
འདྒྲོད་པ་ལ་གནྒྲོད་བེད་བསྟན་པ། རྩ་བའི་ེས་སྤྒྲོང་ལ་གནྒྲོད་བེད་བསྟན་པ། བསེན་གནས་ལའང་མཚུངས་པར་
ཐལ་བའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། འྒྲོ་ན་སེམས་བསེད་ཀྱི་ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་ལྔ་སྟེ། འྒྲོ་ན། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་ཀྱིས་
ཟིན་པའི་དགེ་སླྒྲོང་གི་སྒྲོམ་པ་ལ་སྒྲོགས་པ་སྒྲོམ་པ་རིགས་གཞན་རྣམས་དགྒྲོས་པའི་དབང་གི་བསླབ་པ་ཕུལ་བ་
དང་། རེན་ཤི་འཕྒྲོས་པ་དང་། ལྒྲོག་བལྟས་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཆད་པ་དང་། ལ་སྒྲོགས་པ་མཚན་གིས་ཅིག་ཅར་དུ་
བྱུང་བ་སྒྲོམ་པའི་གཏྒྲོང་རྒྱུ་ཀུན་གིས་མི་གཏྒྲོང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་ཀྱིས་ཟིན་པའི་
དགེ་སླྒྲོང་གི་སྒྲོམ་པ་སྒྲོགས་ཤི་འཕྒྲོས་པའི་ཚེ་མི་གཏྒྲོང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གིས་པ་ནི། དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ཞེས་
སྒྲོགས་རྐང་པ་གསུམ་སྟེ། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་ཀྱིས་ཟིན་པའི་དགེ་སླྒྲོང་གི་སྒྲོམ་པ་ཕུལ་བའི་རེས་སུ་ཡང་
བསྲུང་དགྒྲོས་པར་འགྱུར་ཞིང་། ཕུལ་བའི་རེས་སུ་མ་བསྲུང་ན་དགེ་སླྒྲོང་གི་སྒྲོམ་པ་མས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། 
ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་ཀྱིས་ཟིན་པའི་དགེ་སླྒྲོང་གི་སྒྲོམ་པ། བསླབ་པ་ཕུལ་བས་མི་གཏྒྲོང་བར་འདྒྲོད་པ་དེ་ལྟ་
འདྒྲོད་པ་ཡིན་ཕིར་ནའྒྲོ། །གསུམ་པ་ནི། ཤི་འཕྒྲོས་ནས་ཀྱང་ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་བཅུ་གཅིག་སྟེ། ཐེག་ཆེན་དགེ་
སླྒྲོང་ཤི་འཕྒྲོས་ནས་ཀྱང་དགེ་སླྒྲོང་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་ཀྱིས་ཟིན་པའི་དགེ་སླྒྲོང་གི་སྒྲོམ་
པ་རེན་ཤི་འཕྒྲོས་པའི་ཚེ་མི་གཏྒྲོང་བའི་ཕིར། རགས་དངྒྲོས། འདྒྲོད་ན། རགས་གལ་ཏེ་ཐེག་ཆེན་དགེ་སླྒྲོང་དེ་ནི། 
ཤི་འཕྒྲོས་ནས་ལྷར་སེས་ན་ཡང་། ལྷ་ཡི་དགེ་སླྒྲོང་སྲིད་པར་འགྱུར་བ་དང་། དེ་མིར་སེས་ན་ཡང་། ལྒྲོ་ི་ཤུ་མ་
ལྒྲོན་པའི་བིས་པ་ལའང་སྒྲོམ་པ་བླང་མི་དགྒྲོས་པར་དགེ་སླྒྲོང་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། དགེ་སླྒྲོང་དེ་ཤི་འཕྒྲོས་ནས་
ཀྱང་དགེ་སླྒྲོང་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེ་ཡང་འདྒྲོད་ན། དེ་འདའི་བིས་པ་དེ་ལ་མི་བསད་པ་སྒྲོགས་ཀྱི་ལྟུང་བ་
འཆབ་བཅས་བྱུང་བར་གྱུར་ན། དགེ་སླྒྲོང་གི་སྒྲོམ་པ་མས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་ལྟ་བུའི་བིས་པ་དེ་དགེ་
སླྒྲོང་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྒྲོད་ན། དེ་ལྟ་བུའི་བིས་པས། སླར་ཡང་དགེ་སླྒྲོང་གི་སྒྲོམ་པ་བླང་དུ་མེད་པར་འགྱུར་བར་
ཐལ། འདྒྲོད་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་ཡྒྲོད་དེ། རྩ་ལྟུང་འཆབ་བཅས་ཀྱིས་སྒྲོམ་པ་མས་ནས་འཆབ་སེམས་སེས་པ་
ལ་སླར་ཡང་སྒྲོམ་པ་བླང་དུ་མེད་པར་འདུལ་བ་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། ལུང་ལས། དགེ་སླྒྲོང་གིས་གནས་དེ་
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ལྟ་བུ་དེ་བས་ན་བས་མ་ཐག་དགེ་སླྒྲོང་དུ་མི་རུང་། དགེ་སྒྲོང་དུ་མི་རུང་། ཤཱཀྱའི་སྲས་སུ་མི་རུང་། དགེ་སླྒྲོང་གི་
དངྒྲོས་པྒྲོ་ལས་མས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་དགེ་སྒྲོང་གི་ཚུལ་ཞིག་པར་འགྱུར་ཞིང་། མས་པ། བཅྒྲོམ་པ། ལྟུང་
བ། ཕམ་པར་གྱུར་པ་སྟེ། དེའི་དགེ་སྒྲོང་གི་ཚུལ་ཕིས་བླང་དུ་མེད་པར་འགྱུར་རྒྲོ་ཞེས་དང་། གསུམ་བརྒྱ་པ་
ལས། མི་བསྒྲོད་ལ་སྒྲོགས་རྣམ་བཞི་ཡིས། །དགེ་ཚུལ་གཅིག་ནི་བཞི་འགྱུར་ན། །དགེ་སླྒྲོང་བཞིན་དུ་དགེ་ཚུལ་
ལའང་། །ཕིས་ནས་སྒྲོམ་སེའི་སལ་བ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ལྷ་དང་ལྒྲོ་ི་ཤུ་མ་ལྒྲོན་པའི་བིས་པའི་
དགེ་སླྒྲོང་ནི། འདུལ་བའི་སེ་སྣྒྲོད་རྣམས་ལས་བཀག་སྟེ། མདྒྲོ་རྩ་བར། མི་མིན་པའི་འགྒྲོ་བ་པ་ནི། སྒྲོམ་པའི་ཞིང་
ིད་མིན་ནྒྲོ། །ཞེས་དང་། ལས་ཀྱི་གཞིར། ལྒྲོ་ི་ཤུ་མ་ལྒྲོན་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །བཞི་
པ་ནི། སེམས་བསེད་ལྡན་པའི་ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་དྲུག་ཏེ། སང་ི་མ་ཤར་ཕན་ཆད་དུས་རག་ཏུ་བསེན་གནས་
ཀྱི་སྒྲོམ་པ་བསྲུང་དགྒྲོས་པར་འགྱུར་ཞིང་། དེ་ལྟར་བསྲུང་བ་མིན་ན། བསེན་གནས་ཀྱི་སྒྲོམ་པ་མས་པར་
འགྱུར་བར་ཐལ། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་དང་ལྡན་པའི་བསེན་གནས་ཀྱང་ནང་ 
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༼༡༢༽ 
པར་ི་མ་ཤར་ཕན་ཆད་ཡྒྲོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་དང་ལྡན་པའི་དགེ་སླྒྲོང་གི་སྒྲོམ་པ་ཤི་འཕྒྲོས་
ནས་ཀྱང་ཡྒྲོད་པ་གང་ཞིག རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕིར། ཁྒྲོ་ནང་པར་ི་མ་ཤར་བའི་ཚེ་བསེན་གནས་ཀྱི་སྒྲོམ་
པ་གཏྒྲོང་སྟེ། མཚན་མྒྲོ་འདས་པ་བསེན་གནས་ཀྱི་སྒྲོམ་པའི་གཏྒྲོང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་ན་ནི། འྒྲོ་ན་ཐེག་
ཆེན་སེམས་བསེད་ཀྱིས་ཟིན་པའི་དགེ་སླྒྲོང་གི་སྒྲོམ་པ་རྒྱུན་དུ་སྟེ་ཤི་འཕྒྲོས་ནས་ཀྱང་འབྱུང་བ་འགལ་བར་ཐལ། 
སང་ི་མ་ཤར་བའི་ཚེ་བསེན་གནས་ཀྱི་སྒྲོམ་པ་གཏྒྲོང་བ་ནི་གང་ཞིག མཚན་མྒྲོ་འདས་པ་བསེན་གནས་ཀྱི་སྒྲོམ་
པའི་གཏྒྲོང་རྒྱུ་དང་། རེན་ཤི་འཕྒྲོས་པ་དགེ་སླྒྲོང་གི་སྒྲོམ་པའི་གཏྒྲོང་རྒྱུ་ཡིན་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གསུམ་
པ་སད་པའི་གནས་སུ་མཛད་པས་འཇུག་བསྡུ་བ་ནི། དེས་ན། ཞེས་སྒྲོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟེ། ན་ཐྒྲོས་
སྒྲོ་ཐར་སེམས་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་ལེན་པ་ལ། སྒྲུབ་བེད་མེད་ཅིང་གནྒྲོད་བེད་ཡྒྲོད་པ་དེས་ན། ན་ཐྒྲོས་ཀྱི་
སྒྲོ་སྒྲོ་ཐར་པའི་སྒྲོམ་པ་རིགས་བདུན་རེན་གི་གང་ཟག་ཤི་འཕྒྲོས་པའི་ཚེའང་མི་གཏྒྲོང་བར་ཡྒྲོད་དྒྲོ། །ཞེས་ས་
བའི་སེས་བུ་་་་་་འབི་ཁུང་པ་དེ་ལ་ནི། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་སེ་སྣྒྲོད་ཀྱི་རྣམ་དབེ་མེད་པར་ཟད་པ་ཡིན་ཏེ། ན་ཐྒྲོས་སྒྲོ་
ཐར་རིགས་བདུན་སེམས་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་ལེན་པ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་སེ་སྣྒྲོད་གང་དུའང་གསུང་པ་མེད་
པའི་ཕིར་རྒྲོ། །སིར་སྒྲོ་ཐར་གི་སྒྲོམ་པ་ཙམ་སེམས་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་ལེན་པ་ལ་སྒྲོན་བསྟན་པ་མིན་ཏེ། རེ་
བཙུན་རྩེ་མྒྲོས། བང་སེམས་ཀྱི་སྒྲོམ་པ་ལ་སྒྲོ་ཐར་གིས་ཁབ་པར་གསུང་ཞིང་། རྩ་ལྟུང་འཁྲུལ་སྤྒྲོང་དུ། དབང་
བསྐུར་གི་ཆྒྲོ་ག་གཅིག་པུ་ལ་བརེན་ནས། སྒྲོམ་པ་གསུམ་ཆར་ཐྒྲོབ་པར་གསུང་པ་དང་། འདིར་ཡང་། དབང་
བཞི་བླངས། །དེ་ཡི་སྒྲོམ་པ་གསུམ་ལྡན་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པས། དེ་ལྟ་བུའི་སྒྲོ་ཐར་ནི། སྒྲོམ་པ་གཞན་
གིས་པྒྲོ་མ་བཏང་བའི་བར་དུ་ཡྒྲོད་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གིས་པ་བསེན་གནས་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏེ། 
རྣམ་གཞག་སིར་བསྟན་པ་དང་། ལྒྲོག་རྒྲོག་བེ་བག་ཏུ་དགག་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ལ་གིས་ཏེ། ན་ཐྒྲོས་སེ་གིས་ཀྱི་
བསེན་གནས་ཀྱི་ཁད་པར་དང་། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་བསེན་གནས་ཀྱི་ཁད་པར་རྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ལ། བེ་བག་ས་བའི་
དང་། མདྒྲོ་སེ་པའི་ལུགས་གིས་ལས། དང་པྒྲོ་ནི། བེ་བག་ས་བའི་ཞེས་སྒྲོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟེ། ན་
ཐྒྲོས་བེ་བག་ཏུ་ས་བའི་ལུགས་ལ། རིགས་བདུན་དུ་མ་ཟད། བསེན་གནས་ཀྱང་ཡུལ་དགེ་སླྒྲོང་ཁྒྲོ་ན་ལས་ལེན་
དགྒྲོས་ཏེ། འདུལ་བ་ལས། བསེན་པར་མ་རྒྲོགས་པ་དག་ནི། བསེན་པར་རྒྲོགས་པའི་དགེ་འདུན་གིས་ཡྒྲོངས་
སུ་བཟུང་བ་ཙམ་མྒྲོ། །ཞེས་བསེན་པར་མ་རྒྲོགས་པ་དག་གིས་གཞན་ལ་སྒྲོམ་པ་འབྒྲོག་རྒྱུ་མི་རུང་བར་གསུང་
པ་དང་། མཛོད་ལས། ནང་པར་གཞན་ལས་ནྒྲོད་པར་བ། །ཞེས་དང་། སྒྲོ་སྒྲོ་ཐར་ཅེས་པ་དང་། གཞན་གི་རྣམ་
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རིག་བེད་སྒྲོགས་ཀྱི། །ཞེས་པའི་འགེལ་པར། དེ་ཡང་དག་དགེ་འདུན་ནམ། གང་ཟག་ལས་ཏེ། དགེ་སླྒྲོང་དང་། 
དགེ་སླྒྲོང་མ་དང་། དགེ་སླྒྲོབ་མའི་སྒྲོམ་པ་རྣམས་ནི་དགེ་འདུན་ལས་སྒྲོ། །གཞན་དག་ནི་གང་ཟག་ལས་
སྒྲོ། །ཞེས་གསུང་པས། སྒྲོ་ཐར་གཞན་ལྔ་ལེན་པའི་ཡུལ་དགེ་སླྒྲོང་དུ་གྲུབ་སྟེ། དགེ་འདུན་དང་། གང་ཟག་གི་
ཟླས་ཕེ་བའི་དགེ་འདུན་ནི། དགེ་སླྒྲོང་བཞི་ཡན་ཆད་ཚོགས་པ་དང་། གང་ཟག་ནི། དགེ་སླྒྲོང་གསུམ་མན་ཆད་
ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་དང་། ཕིར་བཅྒྲོས་ཀྱི་གཞིར་ལྟུང་བ་འཐྒྲོལ་བ་དང་། བཤགས་པའི་ཡུལ་བསེན་པར་མ་
རྒྲོགས་པས་མི་རུང་བར་བཤད་པས་ཀྱང་འགྲུབ་སྟེ། ལྟུང་བ་འཐྒྲོལ་བཤགས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མི་རུང་ན། སྒྲོམ་པ་
ལེན་པའི་ཡུལ་དུ་རུང་བ་འགལ་བའི་ཕིར་རྒྲོ། །ལེན་པའི་གང་ཟག་ནི་གིང་གསུམ་དུ་སེས་པའི་སེས་པ་དང་། 
བུད་མེད་མཚན་དྒྲོན་བེད་ནུས་པ་ལ་སེ་བ་ཡིན་ཏེ། སིང་ཡིག་ལས། གསྒྲོ་སྒྲོང་འདྒྲོད་སྒྲོད་ལྷ་ལུས་ཡིད་འྒྲོང་
བ། །སེས་པ་བུད་མེད་དག་ལ་ 
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༼༡༣༽ 
བརྩལ་བར་བགི། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་དག་ལས་གཞན་པའི་འགྒྲོ་བ་ལ་སྒྲོམ་པ་སེ་བ་བཀག་སྟེ། མདྒྲོ་
རྩ་བར། མི་མིན་པའི་འགྒྲོ་བ་པ་དང་། བང་གི་ས་མི་སན་པ་ནི་སྒྲོམ་པའི་ཞིང་ིད་མིན་ནྒྲོ། །ཟ་མ་མ་ནིང་ས་མི་
སན། །མཚན་གིས་མ་གཏྒྲོགས་མི་རྣམས་ལ། །སྒྲོམ་མིན་སྒྲོམ་པའང་དེ་བཞིན་ལ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 
དེ་ཡང་ངན་སྒྲོང་པ་རྣམས་རྣམ་སིན་གི་སིབ་པ་ཤས་ཆེ་བ་དང་། མཚམས་མེད་བས་པ་རྣམས་ལས་ཀྱི་སིབ་པ་
ཤས་ཆེ་བ་དང་། ཟ་མ་དང་མ་ནིང་སྒྲོགས་ྒྲོན་མྒྲོངས་ཀྱི་སིབ་པ་ཤས་ཆེན་པྒྲོ་དང་ལྡན་པས་ན་སྒྲོམ་པའི་རེན་དུ་
མི་རུང་སྟེ། མཛོད་ལས། མཚམས་མེད་པ་ཡི་ལས་རྣམས་དང་། །ྒྲོན་མྒྲོངས་ཤས་ཆེ་ངན་འགྒྲོ་དང་། །འདུ་ཤེས་
མེད་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །ས་མི་སན་སིབ་གསུམ་དུ་འདྒྲོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །ལན་པའི་ཚུལ་
ནི། སླྒྲོབ་དཔྒྲོན་གི་མདུན་དུ་གདན་དམའ་བར་འདུག་ཅིང་། ཆྒྲོ་ག་ལྷག་ཆད་འཁྲུལ་པ་མེད་པར། སླྒྲོབ་དཔྒྲོན་
གིས་སས་པའི་རེས་སུ་བཟླས་པ་ཡིན་གི། དེང་དུས་སམ་དུ་མི་བཟླ་བ་དང་། སར་བས་གྒྲོས་རྒྱན་གསར་པས་
མི་བརྒྱན་པར་ས་དྒྲོ་ི་མ་ཤར་བའི་ཚེ། སང་ནམ་ལངས་ཀྱི་བར་དུ་བསེན་གནས་ཀྱི་སྤངས་བ་ཡན་ལག་བརྒྱད་
སྤྒྲོང་བའི་སྒྲོམ་པ་གཞན་དགེ་སླྒྲོང་ལས་ལེན་པར་བཞེད་དེ། མཛོད་ལས། དམའ་བར་འདུག་སས་བཟླས་པ་
ཡིས། །མི་བརྒྱན་ནམ་ནི་ལངས་བར་དུ། །བསེན་གནས་ཡན་ལག་ཚང་བར་ནི། །ནང་པར་གཞན་ལས་ནྒྲོད་པར་
བ། །ཞེས་གསུངས་པས་སྒྲོ། །འྒྲོ་ན། འདུལ་བའི་ལུགས་ཀྱི་བསེན་གནས་ཀྱི་ཆྒྲོ་ག་གསལ་པྒྲོ་གང་ན་བཞུགས་
ཤེ་ན། ཀུན་མཁེན་བུ་སྟྒྲོན་གིས། འདིའི་ཆྒྲོ་ག་འདུལ་བ་ལུང་དུ་ཡེ་མ་བྱུང་ཞིང་། འདུལ་བའི་ཕྒྲོགས་ཀྱི་འགེལ་
པ་རྣམས་ལས་ཀྱང་ཡེ་མ་བྱུང་ངྒྲོ་། ཞེས་གསུངས་པའི་རེས་སུ་གནས་འཇྒྲོག་གི་མདྒྲོ་དང་། གནས་བརན་བང་
བཟང་གིས་མཛད་པའི་བསེན་གནས་ཀྱི་ཆྒྲོ་ག་རྣམས་སེ་པ་གཞན་གི་ལུགས་སུ་བཤད་ནས་ལག་ལེན་ལ་བླ་མ་
གྒྲོང་མ་རྣམས་ཀྱི་དགེ་ཚུལ་གི་ཆྒྲོ་ག་དང་ཆ་འད་བར་བཤད་ལ། དེ་ལ་ཞག་རེ་བཞིན་ལེན་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས་
པས་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་སང་ི་མ་ཤར་གི་བར་དུ་བས་ལ་བླངས། ཞེས་སྒྲོགས་དང་། ཀུན་མཁེན་བསྒྲོད་
ནམས་སེང་གེས་ཀྱང་། བདག་ིད་ཆེན་པྒྲོའ་ིདགྒྲོངས་པ་ནི། བེ་བག་ཏུ་ས་བའི་ལུགས་ཀྱི་བསེན་གནས་ཀྱི་ཆྒྲོ་
ག་འདུལ་བ་ལུང་ལས་མ་གསུངས་ཀྱང་། དགེ་བསེན་དང་། དགེ་ཚུལ་གི་ཆྒྲོ་ག་ིད་ལ་བསླབ་པའི་གངས་དང་
དུས་ཀྱི་ཁད་པར་མ་གཏྒྲོགས་པ་གཞན་འད་བས་དེས་མཚན་མྒྲོར་བཞེད་ཅིང་། གནས་མཆྒྲོག་གི་མདྒྲོ་དང་། 
སྒྲོམ་བརྒྱད་དང་། བང་བཟང་གི་བཤད་པ་རྣམས་ནི་མདྒྲོ་སེ་པའི་ལུགས་སུ་བཤད་དྒྲོ་ཞེས་གསུངས་པས་ཤེས་
སྒྲོ། །དེ་ལ་དུས་ནི། དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ། སང་ི་མ་ཤར་གི་བར་དུ་ཞེས་བརྒྲོད་པ་ལེགས་ཏེ། གནས་
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མཆྒྲོག་གི་མདྒྲོར། ཆྒྲོ་ག་ལས། དྒྲོ་ནུབ་ཀྱི་མཚན་མྒྲོ་འདི་དང་། སང་ི་མ་ཤར་གི་བར་དུ་ཞེས་གསུངས་ཞིང་། 
བང་བཟང་གི་ཆྒྲོ་ག་ལས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་འབྱུང་། བུ་སྟྒྲོན་གི་ལས་ཆྒྲོག་ལས། དེས་ན་དག་པྒྲོ་བེད་ན་དུས་འདི་
ནས་བཟུང་སྟེ། སང་ི་མ་ཤར་གི་བར་དུ། ཞེས་ནྒྲོད་དགྒྲོས་སྒྲོ། །ཞེས་དང་། མཛོད་ལས་ཀྱང་། མི་བརྒྱན་ནམ་
ནི་ལངས་བར་དུ། །ཞེས་གསུང་པས་སྒྲོ། །གིས་པ་ནི། མདྒྲོ་སེ་པ། ཞེས་སྒྲོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟེ། 
མདྒྲོ་སེ་པ་རྣམས་དུད་འགྒྲོ་ལ་སྒྲོགས་པའི་འགྒྲོ་བ་མི་ལས་གཞན་པ་ལ་ཡང་བསེན་གནས་ཀྱི་སྒྲོམ་པ་སེ་བར་
བཤད་དེ། རི་བྒྲོང་གི་སེས་རབས་ལས། དེ་ལ་ཅུང་ཟད་མ་རྒྲོགས་པར། །བཟང་པྒྲོ་འདི་ནི་རྒྲོད་པ་བཞིན། །དགེ་
བ་རྣམས་ལ་གསྒྲོ་སྒྲོང་གིས། །སྒྲོ་བའི་ཟླ་བ་འདི་སྟྒྲོན་ཏྒྲོ། །ཞེས་གསུང་པས། རི་བྒྲོང་གིས་ས་སེའུ་དང་།  



22   དགེ་སླྒྲོང་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས། 

༼༡༤༽ 
ལེ་སང་རྣམས་ལ་བསེན་གནས་ཕྒྲོག་པ་དང་། གླུ་གཞྒྲོན་ནུ་རྩམ་པ་ཞེས་བ་བས། དུས་བཟང་ལ་ཡན་ལག་
བརྒྱད་ཀྱི་བསེན་གནས་བསྲུང་བ་དང་། རྒྱ་མཚོའི་ཀླུ་རྣམས་དུས་བཟང་དང་རྒྱ་མཚོ་ནས་བྱུང་སྟེ། གསྒྲོ་སྒྲོང་
ལེན་པར་གསུང་པ་རྣམས། ལུགས་འདི་ལ་ས་ཇི་བཞིན་དུ་མ་འཆད་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །བླང་བའི་ཡུལ་ཡང་དགེ་སླྒྲོང་
ཁྒྲོ་ན་མི་དགྒྲོས་ཏེ། དགེ་བསེན་ལ་སྒྲོགས་པ་ཆྒྲོ་ག་ཤེས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ལས་བླངས་པས་སེ་བར་གསུངས་
ཏེ། དང་སྲྒྲོང་གནས་འཇྒྲོག་གི་མདྒྲོ་ལས། རིགས་ཀྱི་བུའམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མྒྲོ་དད་པ་དང་ལྡན་པ་ཡན་ལག་
བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་བསེན་གནས་བླང་བར་འདྒྲོད་པས་ནང་པར་ལང་ལ། དགེ་སྒྲོང་ངམ། བམ་ཟེའམ། གཞན་
གང་ཡང་རུང་བ་ཤེས་པ་ཞིག་གི་དྲུང་དུ་སྒྲོང་སྟེ། ཞེས་དང་། འདུལ་བ་ལུང་ལས། ཁིམ་བདག་མགྒྲོན་མེད་ཟས་
སིན་གིས། རང་གི་འཁྒྲོར་འབངས་རྣམས་བསེན་གནས་ལ་བཀྒྲོད་པར་གསུང་པ། དེ་དག་མདྒྲོ་སེ་པའི་ལུགས་
ལ་ས་ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གིས་པ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་བསེན་གནས་ཀྱི་ཁད་པར་བཤད་པ་ནི། 
ན་ཐྒྲོས་རྣམས་ཀྱི། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་དྲུག་སྟེ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་བསེན་གནས་ཀྱི་ཆྒྲོ་ག་ལ་ཁད་པར་ཡྒྲོད་དེ། 
ན་ཐྒྲོས་བེ་མདྒྲོ་རྣམས་ཀྱི་བསེན་གནས་ཀྱི་ཆྒྲོ་ག་ཡང་། རྐང་གིས་རྣམས་ཀྱི་མཆྒྲོག ཅེས་སྒྲོགས་ཀྱིས་
དཀྒྲོན་མཆྒྲོག་གསུམ་ལ་སབས་སུ་འགྒྲོ་བ་རྩྒྲོམ་བེད་དུ་བས་པའི་ཚུལ་གི་གང་ཟག་གཞན་གིས་འབྒྲོགས་ཏེ། 
མདྒྲོ་ལས། བསེན་གནས་གཞན་ལའང་ཡྒྲོད་མྒྲོད་ཀྱི། །སབས་སུ་མ་སྒྲོང་བ་ལ་མེད། །ཞེས་གསུང་ལ། འཕགས་
པ་དྒྲོན་ཡྒྲོད་ཞགས་པའི་རྒྲོགས་པ་ལས་གསུང་པའི་བསེན་གནས་ལ་སབས་འགྒྲོ་མེད་ཅིང་། རེན་གི་དྲུང་དུ། 
རང་གི་བླང་པ་ཡི་ཆྒྲོ་ག་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་དང་འད་བར་གསུང་པ་དེས་ན་སྟེ་དེའི་ཕིར་རྒྲོ། །དྒྲོན་ཞགས་
ནས་གསུང་པའི་བསེན་གནས་ལེན་ཚུལ་ནི། ཇི་སད་དུ། གང་ཡང་བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་རིགས་ཀྱི་བུའམ། རིགས་
ཀྱི་བུ་མྒྲོའམ། དགེ་སླྒྲོང་ངམ། དགེ་སླྒྲོང་མའམ། དགེ་བསེན་ཕའམ། དགེ་བསེན་མའམ། དེ་ལས་གཞན་པའམ། 
ཁ་ཅིག་དྒྲོན་ཡྒྲོད་ཞགས་པའི་སིང་པྒྲོ་ཆེད་དུ་བས་ནས། དཀར་པྒྲོའ་ིཕྒྲོགས་ཀྱི་ཚེས་བརྒྱད་ལ། བསྙུང་བར་
གནས་པ་བས་ཏེ། ལན་གསུམ་དུ་དྒྲོན་ཡྒྲོད་ཞགས་པའི་སིང་པྒྲོ་ཚིག་ཏུ་མི་བརྒྲོད་པར་ཡྒྲོངས་སུ་བཟླས་ན། 
ཞེས་དང་། ིན་ཞག་གཅིག་ལ་བསྙུང་བར་གནས་པའམ། ཞག་གསུམ་དུ་དཀར་གསུམ་ཟ་ཞིང་། དུས་གསུམ་དུ་
ཁྲུས་བས་ནས། གྒྲོས་གཙང་མ་གྒྲོན་པར་གྱུར་པས་འདས་པར་བའྒྲོ། །དེ་ནས་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་མདུན་དུ་རང་ིད་
བིས་པ་ལྟར་བལྟས་ཏེ། དེ་མཐྒྲོང་ན་དགའ་བར་འགྱུར་རྒྲོ། །ཞེས་དང་། རེ་བཙུན་ཆེན་པྒྲོའ་ིདྒྲོན་ཡྒྲོད་ཞགས་པའི་
ཆྒྲོ་གའི་རིམ་པ་ལས། དེ་ལྟར་མཆྒྲོད་པའི་གཏྒྲོར་མའི་རེས་ལ། འཕགས་པའི་རེས་སུ་བཟླས་པར་བེད་པར་
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བསམ་ཞིང་། རང་གིས་གསྒྲོ་སྒྲོང་གི་ཚིག་ལན་གསུམ་བརྒྲོད་ལ། བདག་སྒྲོམ་པ་དང་ལྡན་པར་བའྒྲོ། །འདི་ནི་
རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕྒྲོགས་ལའང་བླང་དགྒྲོས་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པར་བ་བའི་ཕིར་དང་། ཞེས་བ་
བ་ལ་སྒྲོགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པྒྲོའ་ིལུགས་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །དེ་ནས་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་ཕ་རྒྲོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་
གཟུངས་ི་ཤུ་རྩ་གཅིག་བཟླས་སྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདི་དག་གིས་ནི། སྒྲོམ་པ་གྒྲོང་མ་ལ་གནས་
པའི་གང་ཟག་གིས། བསེན་གནས་དང་། བསྙུང་གནས་བེད་དུ་མི་རུང་བར་འདྒྲོད་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་གནྒྲོད་
དྒྲོ། །གིས་པ་བེ་བག་ཏུ་ལྒྲོག་རྒྲོག་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། བསེན་གནས་འབུལ་བ་དགག་པ། གཞན་ལ་འཆྒྲོལ་
པ་དགག་པ། ལྷ་སྒྲོམ་ཐ་དད་དགག་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ལ། འདྒྲོད་པ་བརྒྲོད་པ་དང་། དེ་དགག་པ་གིས་ལས། དང་པྒྲོ་
ནི། ལ་ལ། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་གིས་ཏེ། བཀའ་གདམ་པ་ལ་ལ་ན་རེ། དེ་རིང་བསེན་གནས་བསྲུང་བ་ཡི་སང་
ནང་པར་བསེན་གནས་འབུལ་དགྒྲོས་ཏེ། མ་ཕུལ་ན་ 
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༼༡༥༽ 
དེ་དང་འགལ་བའི་ེས་པ་བས་པའི་ཚེ་བསེན་གནས་མས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་རྒྲོ། །གིས་པ་ནི། 
བསེན་གནས་མཚན་མྒྲོ་ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་བདུན་ཏེ། བེ་བག་ཏུ་ས་བའི་ལུགས་འདི་ལ། དེ་རིང་བསེན་གནས་
བསྲུང་བའི་ནང་པར་འབུལ་མི་དགྒྲོས་ཏེ། བསེན་གནས་མཚན་མྒྲོ་འདས་པ་ན་གཏྒྲོང་བའི་ཕིར་ཏེ། མཚན་མྒྲོ་
འདས་པ་དེའི་གཏྒྲོང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །མདྒྲོ་སེ་པ་ཡི་ལུགས་བཞིན་དུ། བསེན་གནས་ཇི་ལྟར་འདྒྲོད་པའི་ཚེ་
ལེན་ནས། དེ་ལྟར་འབུལ་མི་དགྒྲོས་ཏེ། ནང་པར་ི་མ་ཤར་ཕན་ཆད་བསེན་གནས་བསྲུང་བའི་བསམ་པ་མེད་
པའི་ཕིར་ན་མཚན་མྒྲོ་འདས་པས་སྒྲོམ་པ་གཏྒྲོང་བ་དེ་ཡི་ཕིར་ནའྒྲོ། །ཇི་ལྟར་འདྒྲོད་པའི་ཚེ་ལེན་པ་ནི། མཛོད་
འགེལ་ལས། གང་གིས་ཚེས་བརྒྱད་ལ་རག་ཏུ་བསེན་གནས་ལ་གནས་པར་བའྒྲོ། །ཞེས་སྒྲོན་ཡང་དག་པར་བླང་
པ་དེས་ནི། ཟན་ཟྒྲོས་ཀྱང་ནྒྲོད་པར་བའྒྲོ་ཞེས་དང་། རྒྱལ་པྒྲོ་སྲས་ཀྱི་སྒྲོམ་པའི་བླང་བར་བེད་པ་ཡང་དག་པར་
ལེན་པར་ངེས་པའི་སེམས་དཔའ་ཡིན་པའི་ཕིར། ི་མ་འཆར་བའི་ཚེ་ཁྒྲོ་ན་སེའྒྲོ། །ཟན་ཟྒྲོས་ནས་ནྒྲོད་པ་ནི་
གསལ་བའི་ཕིར་རྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ནྒྲོ། །དེ་ཡང་འགེལ་པ་དང་པྒྲོས་ནི། སར་དུས་གཅིག་གི་ཚེ་ཟླ་
བ་བྱུང་ངྒྲོ་ཅྒྲོག་གི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་བསེན་གནས་ལ་གནས་པར་ཆྒྲོ་གའི་སྟབས་གཅིག་ཏུ་བླངས་ནས། ཕིས་ཚེས་
བརྒྱད་བྱུང་རེས་ཀྱི་སར་བླངས་པ་དེ་གསལ་བར་བ་བའི་ཕིར་དུ་སླར་ཡང་གཞན་ལ་ནྒྲོད་པར་བ་དགྒྲོས་པར་
བསྟན་ནྒྲོ། །འགེལ་བཤད་རྒྱལ་པྒྲོ་སྲས་ཀྱི་དྒྲོན་ནི། སར་ཟླ་བ་བྱུང་ངྒྲོ་ཅྒྲོག་གི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་བསེན་གནས་
བསྲུང་བར་ཁས་བླངས་ན་དེ་ཡང་། ཟླ་བ་ཕི་མ་རྣམས་ཀྱི་ཚེས་བརྒྱད་ཀྱི་ི་མ་འཆར་བའི་ཚེ་ཁྒྲོ་ན་སེ་བ་ཡིན་
ཀྱང་བརེད་ནས་ཟན་ཟྒྲོས་པའི་རེས་སུ་དན་པའི་ཚེ་གསལ་བའི་ཕིར་དུ། སླར་ཡང་གཞན་ལ་ནྒྲོད་ཅེས་
པའྒྲོ། །ཡང་གལ་ཏེ་གང་ཞིག་གིས། ཚེས་བརྒྱད་ལ་དུས་རག་ཏུ་བསེན་གནས་ལ་གནས་པར་བའྒྲོ། །ཞེས་སྒྲོན་
ཡང་དག་པར་བླང་པ་ཞེས་པའི་དྒྲོན་ཟླ་བ་བྱུང་ངྒྲོ་ཅྒྲོག་གི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་བསེན་གནས་བསྲུང་བར་ཆྒྲོ་གའི་སྒྲོ་
ནས་ཁས་བླངས་པ་ཙམ་ཡིན་གི། ཆྒྲོ་གས་བླངས་པ་མིན་ན་ནི། ཕིས་ཟན་ཟྒྲོས་ནས་གསལ་བའི་ཕིར་དུ། བསེན་
གནས་གཞན་ལ་བླང་བའི་ས་རྒྲོལ་དུ་ི་མ་འཆར་བའི་ཚེ་སྒྲོམ་པ་ཇི་ལྟར་སེ་བ་ཡིན་དཔྱད་དགྒྲོས་སྒྲོ། །སར་
སྟབས་གཅིག་ཏུ་ལེན་པའི་ཚེ། ཚེས་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲོམ་པ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཆར་དུ་སེ་བ་ནི་མིན་ཏེ། སར་གི་ཆྒྲོ་
ག་ལས། ཕིས་ཚེས་བརྒྱད་བྱུང་རེས་ཀྱི་ི་མ་འཆར་བའི་ཚེ་ཁྒྲོ་ན་སེ་བ། འགེལ་བཤད་ཀྱི་དགྒྲོངས་པ་ཡིན་པའི་
ཕིར་རྒྲོ། །ཡང་འགེལ་པ་འདི་དག་བེ་བག་ཏུ་ས་བའི་ལུགས་སུ་འདྒྲོད་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། བེ་བག་ཏུ་ས་བས་སྒྲོམ་
པ་བེམ་པྒྲོར་འདྒྲོད་ལ། འགེལ་པ་འདི་དག་ལས། སྒྲོམ་པ་སེམས་པར་བཤད་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གིས་པ་ནི། ལ་ལ། 
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ཞེས་སྒྲོགས་གིས་ཏེ། ཆྒྲོས་རྒྱུས་ཆུང་བ་ལ་ལ་ན་རེ། བསེན་གནས་བསྲུངས་ནས་སླར་ཡང་བསྲུང་འདྒྲོད་ན། 
ནང་པར་གཞན་ལ་འཆྒྲོལ་དགྒྲོས་ཏེ། གཞན་དུ་སླར་ལེན་དུ་མེད་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ཐྒྲོས། དེ་ནི་མི་
འཐད་དེ། བསེན་གནས་འཆྒྲོལ་བའི་དེ་འད་ཚད་ལྡན་གི་གཞུང་གང་ནའང་བཤད་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གསུམ་
པ་ལ་གིས་ཏེ། འདྒྲོད་པ་བརྒྲོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། ཁ་ཅིག་བསེན་གནས། ཞེས་སྒྲོགས་
ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟེ། བཀའ་གདམ་འགེལ་པ་ཁ་ཅིག་སྟེ། བསེན་གནས་ཀྱི་སྒྲོམ་པ་འབྒྲོག་པའི་ཚེ་་སྟེ་ཚེས་
བཅྒྲོ་ལྔ་ལ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དང་། གནམ་སྟྒྲོང་ལ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དང་། ཚེས་བརྒྱད་ལ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་
སྒྲོམ་པ། སགས་ཟླ་བ་ཐ་དད་དུ་བེད་དགྒྲོས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་ལྷ་སྒྲོམ་ཐ་དད་དུ་མ་བས་ན། བསེན་གནས་བསྲུང་དུ་
མི་འདྒྲོད་ཅེས་ཟེར་རྒྲོ། །གིས་པ་ནི། འདི་ཡང་རེ་ཞིག་ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་བཅུ་སྟེ། བསེན་གནས་བསྲུང་བའི་
ཚེ། ལྷ་སྒྲོམ་ཐ་དད་དུ་དགྒྲོས་ཟེར་བ་འདི་ཡང་རེ་ཞིག་བརག་པར་བས་ན་མི་འཐད་དེ། བསེན་གནས་བསྲུང་བའི་
ཚེ་ལྷ་སྒྲོམ་ཐ་དད་དུ་མ་བས་ཀྱང་། བསེན་གནས་མས་པར་འགྱུར་བའི་སྒྲོན་ 
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༼༡༦༽ 
མེད་དེ། བསེན་གནས་འབྒྲོག་པ་ནི་སྒྲོ་སྒྲོ་ཐར་པའི་སྒྲོམ་པའི་ལུགས་བཞིན་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ནང་ནས་ཀྱང་། 
གཙོ་ཆེར་ན་ཐྒྲོས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་བཞིན་ཡིན་ལ། ཡི་དམ་ལྷའི་སྒྲོམ་བཟླས་ནི། གསང་སགས་ཀྱི་རྒྱུད་སེ་
ནས་བཤད་པ་ཡི་གདམས་ངག་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ཡི་དམ་ལྷའི་བསྒྲོམ་ཟླས་ན་ཐྒྲོས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ལས་
བཤད་པ་མེད་པ་དེས་ན་སྟེ་དེའི་ཕིར་རྒྲོ། །འྒྲོན་ཀྱང་བསེན་གནས་སྲུང་བ་པྒྲོ་དེ་མས་ལེན་གསང་སགས་
ལུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གཙོ་བྒྲོར་བེད་པ་ཡིན་ན། བསེན་གནས་བསྲུང་བའི་ཚེ། ཡི་དམ་སྒྲོམ་པ་བསྒྲོད་ནམས་
ཆེ་སྟེ། སྒྲོམ་པ་དང་ལྡན་པའི་རེན་ལ་དགེ་བ་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་རྣམ་བཤད་ཁ་ཅིག་ལས། གང་ཟག་
དེ་མས་ལེན་གསང་སགས་ཀྱི་ལུགས་བཞིན་དུ་བེད་ན། ཡི་དམ་བསྒྲོམ་པའི་སྟེང་དུ་བསེན་གནས་བསྲུང་བ་
བསྒྲོད་ནམས་ཆེ། ཞེས་བཤད་པ་ཡྒྲོད་ཀྱང་། ས་མ་ིད་ལེགས་ཏེ། སགས་སྒྲོམ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་གིས། 
སྒྲོམ་པ་གང་བླངས་ཀྱང་མས་ལེན་གི་གཙོ་བྒྲོ་སགས་སྒྲོམ་དང་མི་འགལ་བར་བསྒྲུབ་དགྒྲོས་པའི་ཕིར་
རྒྲོ། །གིས་པ་ཐེག་ཆེན་སྒྲོ་ཐར་ལ་གིས་ཏེ། ན་པར་གདམ་པ་དང་། དྒྲོན་དངྒྲོས་སྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་
པྒྲོ། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་གིས་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པྒྲོའ་ིསེ་སྣྒྲོད་ལས་བྱུང་བའི་སྒྲོ་སྒྲོ་ཐར་པའི་སྒྲོམ་པའི་རྣམ་
གཞག་བཤད་ཀྱིས་ྒྲོན་ཅེས་ན་པར་གདམ་པའྒྲོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། ལེན་པའི་ཆྒྲོ་ག བསླབ་བའི་ཁད་
པར། གཏྒྲོང་བའི་ཚུལ་ལྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ལ་གིས་ཏེ། ཆྒྲོ་ག་ཐུན་མྒྲོང་མ་ཡིན་པ་དང་། ཆྒྲོ་ག་ཐུན་མྒྲོང་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་
ལ་གིས་ཏེ། ད་ལྟར་གི་ཆྒྲོ་ག་དང་། སྒྲོན་གི་ཆྒྲོ་གའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ལ་ཆྒྲོ་ག་ནུབ་པ་དང་། ཆྒྲོ་ག་མ་ནུབ་པའྒྲོ། །དང་
པྒྲོ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་བཞི་སྟེ། ན་ཐྒྲོས་ཀྱི་སེ་སྣྒྲོད་ལ་མ་ལྟྒྲོས་པར་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའི་སེ་སྣྒྲོད་ིད་ལ་ཡང་། སྒྲོ་སྒྲོ་ཐར་པའི་སྒྲོམ་པ་འབྒྲོགས་པ་ཡི་ཆྒྲོ་ག་འགའ་ཞིག་ཡྒྲོད་དེ། ཆྒྲོ་འཕྲུལ་
བསྟན་པའི་མདྒྲོ་ལས། རྒྱལ་པྒྲོའ་ིབུ་སིང་རེ་ཆེར་སེམས་ཀྱིས། རབ་བྱུང་ཡྒྲོན་ཏན་དུ་མ་བསྒྲོགས་པ་ཞེས། །དེ་
བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསུང་མྒྲོད་ཀྱི། །དེ་ལྟར་ལགས་ཀྱང་སིང་རེར་གྱུར་པ་ན། །འགྒྲོ་ལ་ཕན་ཕིར་
རྒྱལ་སྲིད་བདག་གིས་བསྒྲུབས། །ཇི་སྲིད་འཚོ་བར་བདག་ནི་ཚངས་སྒྲོད་ཅིང་། །གསྒྲོ་སྒྲོང་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་
བླང་བར་བ། །ཞེས་གསུང་། བུས་ལས་ཆྒྲོག་ལས། བསེན་གནས་ཀྱི་ཆྒྲོ་གའི་སབས་སུ། ཆྒྲོ་འཕྲུལ་ཆེན་པྒྲོ་ལ་
བསྲུང་ན། ཆྒྲོ་འཕྲུལ་ཆེན་པྒྲོའ་ིཟླ་བའི་ཚེས་རེ་རེ་ལ་ཞེས་བརྒྲོད་དེ། དེ་ལྟར་རིམ་གིས་སངས་པས་ཤིན་ཏུ་སྒྲོ་
བར་གྱུར་ནས། ཚེ་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་ལེན་པར་གྱུར་ན། བདག་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་གྒྲོ་མའི་དགེ་བསེན་དུ་
བཙུན་པས་གཟུང་དུ་གསྒྲོལ། ཞེས་བརྒྲོད་ཅིང་། ཞེས་གསུང་པའི་དྒྲོན། ཆྒྲོ་འཕྲུལ་གི་ཟླ་བ་ཧིལ་པྒྲོ་བསེན་
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གནས་བསྲུང་བར་འདྒྲོད་པས་ཚེས་གཅིག་ལྟ་བུ་ལ། ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་རེ་རེ་ཞིང་བསེན་གནས་བསྲུང་བར་ཁས་
བླངས་པ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ། བླྒྲོ་ཤིན་ཏུ་སྒྲོ་བར་གྱུར་ནས་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་ལེན་པར་འདྒྲོད་པས་ཀྱང་། 
ི་མ་རེ་རེ་བཞིན་བསེན་གནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་བསྲུང་བར་ཁས་ལེན་པ་གྒྲོ་མའི་དགེ་བསེན་དུ་འཇྒྲོག་པ་
འད་སམ་དུའང་དྒྲོགས་སྒྲོ། །ཡང་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས། དེ་དག་ལས། ལ་ལ་ནི་གཞན་ལས་
དང་། རང་ཡང་ལེན་པར་བེད་དྒྲོ། །དེ་དག་ལས་ལ་ལ་ནི་རང་ཁྒྲོ་ནས་ལེན་པར་བེད་དེ། དགེ་སླྒྲོང་གི་སྒྲོམ་པ་ནི་
མ་གཏྒྲོགས་སྒྲོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་དགེ་སླྒྲོང་གི་སྒྲོམ་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཡང་དག་པར་བླང་བར་
འྒྲོས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་དགེ་སླྒྲོང་གི་སྒྲོམ་པ་མ་གཏྒྲོགས་པའི་སྒྲོ་ཐར་གཞན་རྣམས་རང་ིད་ཀྱིས་ལེན་
པའི་རྣམ་གཞག་གསུང་པ་ལྟ་བུའྒྲོ། །དེ་ལྟར་གསུང་མྒྲོད་ཀྱི། དེ་དག་གི་ཆྒྲོ་ག་ནི་དེང་སང་ཕལ་ཆེར་ནུབ་
བྒྲོ། །ཕལ་ཆེར་གི་སས་ནི་འྒྲོག་མ་འདེན་ནྒྲོ། །གིས་པ་ནི། གསྒྲོ་སྒྲོང་ཞེས་སྒྲོགས། རྐང་པ་གིས་ཏེ། འྒྲོ་ན། 
ཕལ་ཆེར་ནུབ་ན། དེང་སང་མ་ནུབ་པ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེང་སང་ལག་ལེན་ན་དེ་ལྟ་བུའི་འགའ་ཞིག་ཡྒྲོད་པ་ནི། 
དྒྲོན་ཞགས་ཀྱི་རྒྲོག་པ་ནས་བཤད་པའི་གསྒྲོ་སྒྲོང་རང་གིས་བླང་པའི་ཆྒྲོ་ག་དང་། སྒྲོགས་ཀྱིས་བསྟན་པ། དབུ་
མ་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསེད་ཀྱི་སྒྲོན་དུ་སབས་འགྒྲོའ་ིསྒྲོམ་པ་ལེན་པའི་ཆྒྲོ་ག་ལྟ་བུ་སྟེ། འདི་ནི་ 
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༼༡༧༽ 
ངེས་འབྱུང་གི་སབས་འགྒྲོའ་ིསྒྲོམ་པ་ཡིན་པས། སྒྲོ་ཐར་གི་ལྡྒྲོག་པ་ནས་བསྟན་ལ་བང་ཆུབ་མ་ཐྒྲོབ་ཀྱི་བར་དུ་
ལེན་པ་ཡིན་པས་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མྒྲོང་མ་ཡིན་པར་ཡང་མེད་པ་ཡིན་པས་སྒྲོ། །གིས་པ་སྒྲོན་ཆྒྲོག་ནི། རྒྱལ་
སྲས་བམས་པ། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་བཅུ་སྟེ། དཀྒྲོན་བརྩེགས་ལས། ཁིམ་པ་དག་ཤུལ་ཅན་གིས་ཞུས་པར། 
རྒྱལ་སྲས་བམས་པ་དང་། འཇམ་དབངས་ལ་སྒྲོགས་པ། ཁིམ་པའི་ཆ་ལུགས་ཅན་གི་བདག་ིད་ཆེན་པྒྲོ་འགའ་
ཞིག་གིས། མཁན་པྒྲོ་མཛད་ནས་རིམ་པ་ལྟར། ཁིམ་པའི་ཆ་ལུགས་ཅན་གི། འགྒྲོ་བ་མང་པྒྲོ་སྟེ། དགུ་སྟྒྲོང་དང་
བདུན་སྟྒྲོང་ལ། བསེན་གནས་ལ་སྒྲོགས་པའི་སྒྲོམ་པ་འབྒྲོག་པར་མཛད་དྒྲོ། །ཞེས་ཚིག་འབྲུ་ཙམ་ཞིག་གསུང་
མྒྲོད་ཀྱི། འྒྲོན་ཀྱང་བསེན་པར་རྒྲོགས་ཚུལ་དེ་ཡི་ཆྒྲོ་ག་གསལ་བ་ནི། མདྒྲོ་ལས་གསུངས་པ་ས་ས་པཎི་ཏ་ངས་
མ་མཐྒྲོང་ངྒྲོ་། །བམས་པ་སྒྲོགས་མཁན་པྒྲོ་ཁིམ་པའི་ཆ་ལུགས་ཅན་གིས། བསྒྲུབ་བ་ཁིམ་པའི་རགས་ཆ་
ལུགས་མ་སྤངས་པ་བསེན་པར་རྒྲོགས་པའི་ཚུལ་འདི་འད་བ་ནི། སྒྲོན་གི་ཆྒྲོ་ག་ཡིན་ཏེ། འཇིག་རེན་ལས་འདས་
པའི་སན་མངའ་བ། ཆྒྲོ་ག་རང་གི་སྒྲོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྒྲོད་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་འད་
བའི་ཆྒྲོ་ག་དེང་སང་སྒྲོ་སྒྲོ་སེ་བྒྲོས་བར་མི་རུང་སྟེ་སྒྲོན་གི་གདུལ་བ་སལ་ལྡན་ཁྒྲོ་ན་རེས་སུ་འཛིན་པའི་སྒྲོན་
ཆྒྲོག་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གིས་པ་ཆྒྲོ་ག་ཐུན་མྒྲོང་བ་ནི། དེས་ན་ད་ལྟའི་ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་ལྔ་སྟེ། ད་ལྟ་ཐེག་
ཆེན་སྒྲོ་ཐར་རིགས་བརྒྱད་ལེན་པའི་ཆྒྲོ་ག་ནི། ཀུན་སླྒྲོང་གི་བསམ་པ་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་ཀྱིས་ཟིན་པའི་སྒྲོ་
ནས་སྒྲོར་དངྒྲོས་རེས་གསུམ་གི་ཆྒྲོ་ག་ན་ཐྒྲོས་ཀྱི་ལུགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གིས་ཏེ། བསེན་གནས་མ་
གཏྒྲོགས་པའི་བང་སེམས་རང་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོ་ཐར་རིགས་བདུན་ལེན་པའི་ཆྒྲོ་ག་ནུབ་ཅིང་། སྒྲོན་གི་ཆྒྲོ་ག ད་ལྟ་
བར་མི་རུང་བ་དེས་ན་སྟེ་དེའི་ཕིར་རྒྲོ། །དེ་ལས་ཐྒྲོབ་པའི་སྒྲོ་སྒྲོ་ཐར་པ་རིགས་བརྒྱད་པྒྲོ་ཀུན་སླྒྲོང་གི་སྒྲོ་ནས་
བང་སེམས་ཀྱི་སྒྲོ་སྒྲོ་ཐར་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་བསམ་པ་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་ཀྱིས་ཟིན་པའི་སྒྲོམ་པ་ཡིན་པའི་
ཕིར་རྒྲོ། །གིས་པ་བསླབ་བའི་ཁད་པར་ལ་གིས་ཏེ། ན་པར་གདམ་པ་དང་། ཁད་པར་སྒྲོ་སྒྲོར་བཤད་
པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡི། །ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་གསུམ་སྟེ། སྒྲོ་ཐར་ལེན་པའི་ཆྒྲོ་ག་
བཤད་ཟིན་པ་དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྒྲོ་སྒྲོ་ཐར་པ་དང་། ན་ཐྒྲོས་ཀྱི་སྒྲོ་སྒྲོ་ཐར་པའི་བསླབ་བ་ཡི་མི་
འད་བའི་ཁད་པར་ཡྒྲོད་པ་ཅུང་ཟད་བཤད་ཀྱིས་ྒྲོན་ཅེས་གདམ་པའྒྲོ། །གིས་པ་ནི། འདི་ལ་སིག་ཏྒྲོ། །ཞེས་
སྒྲོགས་ཚིགས་བཅད་བཞི་སྟེ། ཐེག་ཆེན་སྒྲོ་ཐར་འདི་ལ་སིག་ཏྒྲོ་མི་དགེ་བའི་ཕྒྲོགས་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐྒྲོ་
བ་ཕལ་ཆེར་ན་ཐྒྲོས་ཀྱི་ལུགས་བཞིན་དུ་བསྲུང་དགྒྲོས་ཏེ། དེ་ེས་སྒྲོད་སྤྒྲོང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་པའི་ཕིར། 
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འདྒྲོད་པས་དབེན་པ་སྟེ་རང་དྒྲོན་ལ་མ་ཆགས་པའི་སྒྲོ་ནས། མི་ཚངས་པར་སྒྲོད་པ་ལ་སྒྲོགས་པའི་ལྟུང་བ་འགའ་
ཞིག བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལུགས་བཞིན་དུ་བསྲུང་བ་སྟེ་དཔྱད་པར་རིགས་ཏེ། གཞན་དྒྲོན་དུ་གྱུར་ན་ལུས་
ངག་གི་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་འདི་ལ་སྣང་བའི་ཕིར་ཏེ། །བང་ས་ལས། སིང་བརྩེ་བའི་སེམས་ཁྒྲོ་ན་ེ་བར་བཞག་
ནས་མི་ཚངས་པར་སྒྲོད་པ་འཁིག་པའི་ཆྒྲོས་བསྟེན་ཀྱང་ེས་པར་མི་འགྱུར་ལ། བསྒྲོད་ནམས་ཀྱང་མང་དུ་
འཕེལ་བར་འགྱུར་རྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འཇིག་རེན་པ་བསྟན་པ་ལ་མ་དད་པར་གྱུར་པའི་ལུས་ངག་གི་
སྒྲོད་པའི་ཆ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གིས་ཀས་སྤང་བར་མཐུན་པ་རྣམས་ལ་འད་བས་བསྲུང་དགྒྲོས་ཏེ། འཇིག་རེན་མ་
དད་གྱུར་པའི་ཆ། །མཐྒྲོང་དང་བིས་ཏེ་སྤང་བར་བ། །ཞེས་གསུངས་པས་སྒྲོ། །འཇིག་རེན་པ་ཆྒྲོས་ལ་འཇུག་པའི་
རྒྱུར་འགྱུར་ན། ན་ཐྒྲོས་ལ་བཀག་པ་ཐམས་ཅད་ཐེག་ཆེན་སྒྲོ་སྒྲོ་ཐར་པ་ལ་གནང་སྟེ། སྒྲོད་འཇུག་ལས། 
ཐུགས་ཆེན་མངའ་བ་རིང་གཟིགས་པས། །བཀག་པ་རྣམས་ཀྱང་དེ་ལ་གནང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། 
ཇི་སད་དུ། སིང་བརྩེར་བས་ན་མི་དགེ་མེད། །སེམས་དགེ་བ་ལ་ེས་པ་མེད། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དཔེར་
ན་ན་ཐྒྲོས་དགེ་སླྒྲོང་ནི། གསེར་དངུལ་ལེན་པ་ཐུབ་པས་བཀག་སྟེ། དེ་ལ་སྤངས་ལྟུང་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར། 
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་སླྒྲོང་ལ་གཞན་ 
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༼༡༨༽ 
དྒྲོན་དུ་འགྱུར་ན། གསེར་དངུལ་ལེན་པ་སྒྲོགས་ལ་ལྟུང་བ་མེད་ཅིང་། ཁྒྲོང་ཁྒྲོ་བ་སྒྲོགས་ཀྱིས་མི་ལེན་ན། ྒྲོན་
མྒྲོངས་པ་ཅན་གི་ེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། ལེ་ལྒྲོ་སྒྲོགས་ཀྱིས་མི་ལེན་ན་ེས་པར་འགྱུར་ཞིང་། ྒྲོན་
མྒྲོངས་ཅན་གི་ེས་པར་མི་འགྱུར་རྒྲོ། །ཇི་སད་དུ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་དག་ལས། །གསེར་དང་
དངུལ་དང་ནྒྲོར་བུ་དང་། །མུ་ཏིག་དང་། ནྒྲོར་བུ་ལ་སྒྲོགས་པ་ནྒྲོར་གི་རྣམ་གངས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་མང་པྒྲོ་
མཆྒྲོག་རྣམས་འཐྒྲོབ་ཅིང་། དུས་ཀྱིས་བཏབ་པ་ལས། ཀུན་ནས་མནར་སེམས་ཀྱི་སེམས་དང་ལྡན་ནམ། ཁྒྲོང་
ཁྒྲོའ་ིསེམས་དང་ལྡན་པས་ལེན་དུ་མི་འཇུག་ཅིང་སྤྒྲོང་བར་བེད་ན་ེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་འགལ་བར་འགྱུར་ཏེ། 
སེམས་ཅན་ཡལ་བར་འདྒྲོར་བའི་ཕིར། ྒྲོན་མྒྲོངས་པ་ཅན་གི་ེས་པར་འགྱུར་རྒྲོ། །སྒྲོམས་ལས་དང་། ལེ་ལྒྲོས་
ལེན་པར་མི་བེད་ན་ེས་པ་དང་བཅས་ཤིང་། འགལ་བ་དང་བཅས་པ་ནི་འགྱུར་ལ། ྒྲོན་མྒྲོངས་པ་ཅན་གི་ེས་
པར་ནི་མི་འགྱུར་རྒྲོ་ཞེས་དང་། སྒྲོམ་པ་ི་ཤུ་པར། གསེར་ལ་སྒྲོགས་པ་ལེན་མི་བེད། །ཅེས་དང་། ཚུལ་ཁིམས་
ལེའུར། གཞན་གི་དྒྲོན་དུ་འགྱུར་ན། གྒྲོས་བརྒྱ་སྟྒྲོང་རེད་ཀྱང་། ེ་དུར་མི་འྒྲོང་བའི་བམ་ཟེ་དང་། ཁིམ་བདག་
ལས་སལ་བར་བའྒྲོ། །སབས་འབེད་པ་ཡྒྲོད་ན། ཆྒྲོག་གམ་མི་ཆྒྲོག་བརགས་ནས་ཇི་ཙམ་དགྒྲོས་པ་བླང་བར་བ། 
ལྷུང་བཟེད་རྩལ་བ། ཐགས་ཀྱི་རྒྱུ་སྐུད་པ་བླང་བ་དང་། འཐག་ཏུ་བཞུགས་པ་དང་། གཞན་དྒྲོན་དུ་མྒྲོན་དར་གི་
གདིང་བ་དང་། མལ་སྟན་བརྒྱ་རེད་ཀྱང་བཏབ་པར་བ། གསེར་དངུལ་སྲང་བེ་བ་འབུམ་ཕག་ལས་ལྷག་པ་ཡང་
བདག་གིར་བའྒྲོ། །ཞེས་གསུང་པའི་ཕིར། འྒྲོ་ན། ན་ཐྒྲོས་ལའང་གཞན་དྒྲོན་དུ་དེ་ལྟར་དཔྱད་པས་ེས་པ་མེད་
དམ་སམ་ན་མིན་ཏེ། ན་ཐྒྲོས་དགེ་སླྒྲོང་ལ་སེམས་ཅན་གི་དྒྲོན་ཡིན་ཡང་། འདྒྲོད་པ་ཆེན་པྒྲོས། གསེར་དངུལ་
ལེན་པ་དང་། ྒྲོ་ཚོང་སྒྲོགས་ལ་ལྟུང་བ་འབྱུང་ལ། ཐེག་ཆེན་དགེ་སླྒྲོང་ལ་གཞན་གི་དྒྲོན་ཡིན་ན། འདྒྲོད་པ་ཆེན་
པྒྲོ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་ཅེས་གསུང་སྟེ། ཞི་བ་ལྷས་བསླབ་བཏུས་སུ། མི་ཚངས་པར་སྒྲོད་པས་སེམས་ཅན་གི་དྒྲོན་དུ་
འགྱུར་ན། ཐྒྲོག་མར་བསླབ་པ་ཕུལ་ནས་བང་སེམས་ཀྱི་སྒྲོད་པ་ལ་འཇུག དེས་སྒྲོ་ཐར་དང་འགལ་བའི་ེས་པ་
མི་འབྱུང་། སླར་སེམས་ཅན་གི་དྒྲོན་དུ་འགྱུར་ན་ལེན། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གྒྲོང་གི་འགེལ་པ་གིས་འདིར་
དངས་ཀྱང་རུང་ངྒྲོ་། །འྒྲོ་ན་འདི་དག་ན་ཐྒྲོས་དགེ་སླྒྲོང་ལ་གཞན་དྒྲོན་ཡིན་ཀྱང་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་དང་། ཐེག་
ཆེན་དགེ་སླྒྲོང་ལ་གཞན་དྒྲོན་ཡིན་པས་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཁད་པར་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཁད་པར་ཡྒྲོད་དེ། ན་
ཐྒྲོས་ནི། གཙོ་བྒྲོར་རང་དྒྲོན་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པས། འདི་དག་གིས་བསྒྲུབ་བའི་གཙོ་བྒྲོ་ལ་གནྒྲོད་པའི་ཕིར་དང་། 
ཐེག་པ་ཆེན་པྒྲོ་པ་ནི། གཞན་དྒྲོན་གཙོ་བྒྲོར་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་པས། འདི་དག་གི་དྒྲོན་དུ་གེར་བའི་གཙོ་བྒྲོ་ལ་ཕན་
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འདྒྲོགས་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །ཊིཀྐ་གཞན་ལས། སྒྲོ་སྒྲོ་ཐར་པ་ལུགས་གིས་པྒྲོ། །ཞེས་སྒྲོགས་ཀྱི་དྒྲོན་འདིར་བཤད་
ཀྱང་། རང་ལུགས་ནི། འྒྲོག་ཏུ་འབྱུང་ངྒྲོ་། །གསུམ་པ་གཏྒྲོང་བའི་ཚུལ་ནི། ཐེག་ཆེན་སྒྲོ་སྒྲོ་ཐར་ཡིན་ཡང་། །ཞེས་
སྒྲོགས་རྐང་པ་ལྔ་སྟེ། འྒྲོ་ན་གྒྲོང་གི་སྒྲོ་ཐར་རིགས་བརྒྱད་པྒྲོ་དེ་བང་སེམས་ཀྱི་སྒྲོམ་པ་ཡིན་པས། རེན་ཤི་བའི་
ཚེ་མི་གཏྒྲོང་ངམ་སམ་ན། གྒྲོང་གི་སྒྲོ་ཐར་རིགས་བརྒྱད་པྒྲོ། ཐེག་ཆེན་གི་སྒྲོ་སྒྲོ་ཐར་པ་ཡིན་ན་ཡང་། དེ་ལྟ་བུའི་
དགེ་སླྒྲོང་གི་སྒྲོམ་པ་ལ་སྒྲོགས་པའི་སྒྲོམ་པ་རིགས་བརྒྱད་པྒྲོ་མི་ལྡྒྲོག་པ་རེན་ཤི་འཕྒྲོས་པའི་ཚེ་ན་གཏྒྲོང་སྟེ། 
རིགས་བདུན་ཇི་སྲིད་འཚོ་དང་། བསེན་གནས་ིན་ཞག་གི་མཐའ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །སྒྲོམ་པ་དེ་དག་གི་
བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ལྡྒྲོག་པ་དང་། སྒྲོམ་པ་དེ་རྣམས་བསྲུང་བ་ཡི་འབས་བུ་ཤི་འཕྒྲོས་པའི་ཚེའང་འབྱུང་སྟེ། ཤི་
འཕྒྲོས་པ་དེ་ཡི་གཏྒྲོང་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཞིང་། གཏྒྲོང་རྒྱུ་གཞན་མ་བྱུང་བའི་ཕིར་རྒྲོ། །འདིར་གཞན་དག སྒྲོ་ཐར་སྒྲོམ་
པའི་ལྡྒྲོག་པ་དང་།  
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༼༡༩༽ 
བང་སེམས་སྒྲོམ་པའི་ལྡྒྲོག་པ་གིས་སུ་འབེད་པ་དང་། དགེ་སླྒྲོང་གི་སྒྲོམ་པའི་ལྡྒྲོག་པ་གཏྒྲོང་། ངྒྲོ་བྒྲོ་མི་གཏྒྲོང་
བར་འདྒྲོད་པ་ནི་དགྒྲོངས་པ་མིན་ཏེ། ཡིན་ན། གྒྲོང་དུ་འབི་ཁུང་པ་རེས་འབང་དང་བཅས་པས་ན་ཐྒྲོས་སྒྲོ་ཐར་
རིགས་བདུན་སྒྲོ་སྒྲོས་ཇི་སྲིད་འཚོ་བར་དུ་མི་གཏྒྲོང་བར་འདྒྲོད་པ་ལ་བརྒྲོད་པའི་སྒྲོན་རྣམས་འཇུག་པའི་ཕིར་
རྒྲོ། །གསུམ་པ་གདམ་པའི་སྒྲོ་ནས་འཇུག་བསྡུ་བ་ནི། གྒྲོང་གི་སྒྲོ་སྒྲོ་ཐར་པ་ལུགས་གིས་པྒྲོ། །ཞེས་སྒྲོགས་
རྐང་པ་གིས་ཏེ། གྒྲོང་དུ་བཤད་པ་དེ་འད་བའི་ན་ཐྒྲོས་ལུགས་དང་། ཐེག་ཆེན་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོ་སྒྲོ་ཐར་པ་གིས་
པྒྲོའ་ིབསླབ་བ་ཐུན་མྒྲོང་བ་རྣམས་མི་འགལ་ཞིང་། ཐུན་མྒྲོང་མ་ཡིན་པ་རྣམས་མ་འདེས་པའི་རྣམ་པར་དབེ་བ་
ཤེས་པར་བས་ནས་བསླབ་པར་བ་དགྒྲོས་ཏེ། དེ་ལྟར་བསླབ་པ་ལས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གྒྲོ་
འཕང་ཐྒྲོབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྒྲོ། །གིས་པ་བསླབ་བའི་རང་བཞིན་ལས་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལ་གིས། 
ལས་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སིར་བསྟན་པ། འཁྲུལ་པ་དགག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ལ་གསུམ་སྟེ། 
ན་པར་གདམ་པ། དབེ་བ་དངྒྲོས། འཇུག་བསྡུ་བའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། དེས་ནས་ལས་དང་ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་
གིས་ཏེ། བརྒྲོད་བའི་གཙོ་བྒྲོ་སྒྲོ་ཐར་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་ཟིན་པ་དེ་ནས་རྒྱུ་ལས་དང་། འབས་བུ་རྣམ་སིན་
གི་རྣམ་པར་དབེ་བ་བཤད་ཀྱི་ྒྲོན་ཅེས་པའྒྲོ། །གིས་པ་ལ་ལྔ་སྟེ། གསུམ་དུ་དབེ་བ། གིས་སུ་དབེ་བ། བཞིར་
དབེ་བ། གིས་སུ་དབེ་བ་གཞན་བསྟན་པ། གསུམ་དུ་དབེ་བ་གཞན་བསྟན་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ལ་གིས་ཏེ། དབེ་བ་
དངྒྲོས་དང་། དབེ་བའི་དགྒྲོས་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ལ་མདྒྲོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་གིས་ལས། དང་པྒྲོ་
ནི། ལས་ལ་དགེ་སིག་ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་གིས་ཏེ། ལས་ལ་ངྒྲོ་བྒྲོའ་ིསྒྲོ་ནས་དགེ་སིག་ལུང་མ་བསྟན་གི་ལས་
གསུམ་ཡྒྲོད་པའི་ཕིར་ཞེས། རྒྱལ་བས་མདྒྲོ་ལས་གསུང་སྟེ། ལས་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། ལུས་ཀྱི་ལས་དང་། 
ངག་གི་ལས་དང་། ཡིད་ཀྱི་ལས་སྒྲོ། །དེ་ཡང་གསུམ་སྟེ། དགེ་བ་དང་། མི་དགེ་བ་དང་། ལུང་དུ་མ་བསྟན་པའི་
ལས་སྒྲོ་ཞེས་གསུངས་སྒྲོ། །གིས་པ་ནི། དགེ་བ་མེད་པར་ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་དྲུག་སྟེ། དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་རྣམ་
གངས་ལེགས་པར་དཔྱད་པ་ཞེས་བ་སྟེ། རྣམ་སིན་གི་འབས་བུ་བདེ་བ་བསེད་པའི་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར། སིག་
པའི་ལས་ནི་ེས་པ་སྒྲོད་པ་ཞེས་བ་སྟེ། རྣམ་སིན་གི་འབས་བུ་སྡུག་བསལ་བསེད་པར་བེད་པས་སྒྲོ། །བཏང་
སྒྲོམས་ཏེ། ལུང་མ་བསྟན་གི་ལས་ནི། འབས་བུ་རྣམ་པར་སིན་པའང་བདེ་སྡུག་གིས་གང་ཡང་བསེད་པ་མིན་
ཏེ། རྒྱུ་དགེ་སིག་གིས་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ལས་ཡིན་པས་སྒྲོ། །གིས་པ་ནི། འདི་དག་ཞེས་སྒྲོགས་ཚིགས་
བཅད་གཅིག་སྟེ། དགེ་སིག་ལུང་མ་བསྟན་གི་ལས་གསུམ་པྒྲོ་འདི་དག་ཆྒྲོས་ཅན། ཁྒྲོད་འདུས་བས་ཡིན་པར་
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ཤེས་པར་བ་སྟེ། ཁྒྲོད་རྩྒྲོལ་བས་བས་པའི་ལས་ཡིན་པའྒྲོ། །ཆྒྲོས་ཀྱི་དབིངས་ནི་ཆྒྲོས་ཅན། ཁྒྲོད་དགེ་བ་དང་
སིག་པ་མིན་ཏེ། ཁྒྲོད་འདུས་མ་བས་ཡིན་པ་དེས་ན་སྟེ་དེའི་ཕིར་རྒྲོ། །གིས་པ་གིས་སུ་དབེ་བ་ནི། ལུས་ལ་
ཐུབ་པས་ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་དྲུག་སྟེ། ཡང་ལས་ལ་ཐུབ་པས་རྣམ་པ་གིས་སུ་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་སེམས་པ་
དང་ནི། བསམ་པའི་ལས་གིས་སུ་གསུངས་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །འྒྲོ་ན་གིས་པྒྲོ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བེ་བག་ཏུ་ས་བའི་
ལུགས་ལྟར་ན། སེམས་པ་ལས་ནི་ཡིད་ཀྱི་ལས་དང་། བསམ་པའི་ལས་དེ་ནི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བེད་
ལ་འདྒྲོད་པ་ཡིན་ཏེ། མཛོད་ལས། སེམས་པ་ཡིད་ཀྱི་ལས་ཡིན་ནྒྲོ། །དེས་བསེད་ལུས་དང་ངག་གི་ལས། །ཞེས་
དང་། ལུས་རྣམ་རིག་བེད་དབིབས་སུ་འདྒྲོད། །ཅེས་པས་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་རིག་བེད་ཀྱི་ལས་དང་། ངག་རྣམ་
རིག་བེད་ནི་ངག་ས། །ཞེས་པས། ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བེད་ཀྱི་ལས་ངྒྲོས་བཟུང་བ་ཡིན་ནྒྲོ། །ཡང་མདྒྲོ་སེ་པ་
ཡན་ཆད་ནི། སེམས་པའི་ལས་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སླྒྲོངས་ལ་འདྒྲོད་ལ། དེ་ལ་བསྒྲོད་ནམས་དང་། བསྒྲོད་ནམས་
མིན་པ་དང་། མི་གཡྒྲོ་བའི་ལས་གསུམ་ཡྒྲོད་ཅིང་། བསམ་པའི་ལས་ནི། དེ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སླྒྲོང་ལ་འདྒྲོད་ལ། དེ་
ལ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་ལས་ཡྒྲོད་པར་འདྒྲོད་དེ། མངྒྲོན་པ་ཀུན་བཏུས་སུ། དེ་གིས་ཀྱི་དབེ་བ་དེ་ལྟར་དུ་
གསུང་ཞིང་། མཛོད་འགེལ་ལས། མདྒྲོ་སེ་པའི་འདྒྲོད་པ་བརྒྲོད་པའི་སབས་སུ་ལུས་ལ་བརེན་པའི་ལས་ནི། ལུས་
ཀྱི་ལས་ཏེ། དེ་དང་དེར་ལུས་འཇུག་པར་ 
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༼༢༠༽ 
བེད་པའི་སེམས་པ་གང་ཡིན་པའྒྲོ། །དེ་བཞིན་དུ་ངག་དང་ཡིད་ཀྱི་ལས་དག་ལ་ཡང་ཅི་རིགས་པར་རིག་པར་
བའྒྲོ། །འྒྲོ་ན། གང་སེམས་པ་དང་། བསམ་པའི་ལས་སྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་ཞེ་ན། འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་བའྒྲོ་
སམ་པའི་ཀུན་ཏུ་རྒྲོག་པ་ནི་སར་བྱུང་ལ། དེ་ལྟར་བསམ་ནས་དེའི་འྒྲོག་ཏུ་གང་གི་ལུས་འཇུག་པར་བེད་པ་བ་
བའི་སེམས་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནི་བསམ་པའི་ལས་ཞེས་བའྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་སྒྲོ། །དེ་ལྟར་ལུགས་གིས་
ལས། གཞུང་གི་སས་ཟིན་ནི། བེ་སའི་ལུགས་ལྟར་ཡིན་ནྒྲོ། །ཆྒྲོས་ཀྱི་དབིངས་ནི། དགེ་བ་དང་སིག་པའི་ལས་
ལས་གྒྲོལ་ཏེ། དེ་ནི་སེམས་པ་དང་བསམ་པའི་ལས་གིས་ཀ་མིན་པ་དེའི་ཕིར། འདིར་དབེ་སྒྲོ་དང་པྒྲོ་གིས་
ཀྱི་སབས་སུ། ཆྒྲོས་དབིངས་དགེ་སིག་ལས་གྒྲོལ་བར་བསྟན་པའི་གཞུང་འབྱུང་བ་ནི། གཞན་གསུམ་ལའང་
མཚོན་ནས་ཤེས་པར་བ་སྟེ། ཆྒྲོས་དབིངས་དགེ་བར་འདྒྲོད་པའི་ལྒྲོག་རྒྲོག་དགག་པའི་ཕིར་དུ། ཐྒྲོག་མར། ལས་
འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སྟྒྲོན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདིས་མཚོན་ནས། འཁྲུལ་པ་དགག་པའི་སྒྲོན་དུ་དེ་དང་དེའི་རྣམ་
གཞག་སིར་བསྟན་པ་ནི་གྒྲོང་འྒྲོག་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བར་ཤེས་པར་བའྒྲོ། །གསུམ་པ་བཞིར་དབེ་བ་ནི། གཞན་ཡང་
ལས་ལ་རྣམ་བཞིར་གསུངས། །ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་བཅུ་གསུམ་སྟེ། གཞན་ཡང་། ཐུབ་པས་ལས་ལ་རྣམ་པ་
བཞིར་གསུངས་ཏེ། ལས་དཀར་ལ་རྣམ་སིན་དཀར་བའི་ལས་དང་། ལས་གནག་ཅིང་རྣམ་པར་སིན་པ་གནག་པ་
དང་། ལས་དཀར་ལ་རྣམ་པར་སིན་པ་གནག་པ་དང་། ལས་གནག་ལ་རྣམ་སིན་དཀར་བའི་ལས་རྣམས་སུ་
གསུངས་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །འྒྲོ་ན་བཞི་པྒྲོ་དེ་དག་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བསམ་པ་དག་པ་སྟེ། དགེ་བའི་སེམས་ཀྱི་ཀུན་ནས་
བླང་བ་སིན་པ་གཏྒྲོང་བ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་བ་ལ་སྒྲོགས་པ་དེ་ཆྒྲོས་ཅན། ཁྒྲོད་མཁས་པས་བསྒྲུབ་པར་
བ་བ་ཡིན་ཏེ། ཁྒྲོད་ལས་དང་རྣམ་སིན་གིས་ཀ་དཀར་བའི་ལས་ཡིན་པས་སྒྲོ། །རང་ིད་ཟ་བའི་དྒྲོན་དུ་སེམས་
ཅན་གསྒྲོད་པ་ལ་སྒྲོགས་པའི་ལས་ཆྒྲོས་ཅན། ཁྒྲོད་མཁས་པས་སྤང་པར་བ་ཡིན་ཏེ། ཁྒྲོད་ལས་དང་རྣམ་སིན་
གིས་ཀ་གནག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། སེམས་ཅན་མང་པྒྲོའ་ིསྲྒྲོག་སབས་པའི་ཕིར་དུ་གདུག་པ་ཅན་གཅིག་གསྒྲོད་
པ་དང་། རྫུན་ས་བ་ལ་སྒྲོགས་པ་ཆྒྲོས་ཅན། ཁྒྲོད་མཁས་པས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ཁྒྲོད་ལས་གནག་པ་
ལྟར་སྣང་ཡང་། རྣམ་སིན་དཀར་བའི་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར་ནའྒྲོ། །དག་བསད་པའི་ཕིར་དུ་སིན་པ་གཏྒྲོང་བ་དང་། 
ལྷ་མཆྒྲོད་པའི་ཕིར་དུ་སེམས་ཅན་གསྒྲོད་པ་ལ་སྒྲོགས་པ་ཆྒྲོས་ཅན། ཁྒྲོད་མཁས་པས་སྤང་བར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། 
ཁྒྲོད་ལས་དཀར་བ་ལྟར་སྣང་ཡང་། རྣམ་སིན་གནག་པའི་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལ་རྣམ་སིན་དཀར་ནག་ནི། 
རྒྱུ་དུས་དང་། དེ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སླྒྲོང་གི་སེམས་དཀར་ནག་ཡིན་ལ། ལས་དཀར་ནག་ནི། སྒྲོར་བ་དགེ་བར་སྣང་
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བ་དང་། མི་དགེ་བར་སྣང་བའི་ཁད་པར་ཡིན་ནྒྲོ། །བཞི་པ་གིས་སུ་དབེ་བ་གཞན་བསྟན་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། 
མདྒྲོར་བསྟན་པ། ཅུང་ཟད་ཕེ་སྟེ་བཤད་པ། དཔེའི་སྒྲོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། གཞན་ཡང་ལས་
ལ་རྣམ་གིས། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་གིས་ཏེ། ལས་ལ་སེམས་བསམ་གི་ལས་གིས་སུ་གསུང་བར་མ་ཟད། 
གཞན་ཡང་ལས་ཆྒྲོས་ཅན། ཁྒྲོད་ལ་རྣམ་པ་གིས་སུ་གསུངས་ཏེ། འཕེན་བེད་ཀྱི་ལས་དང་། རྒྲོགས་བེད་ཀྱི་
ལས་གིས་སུ་གསུངས་པའི་ཕིར། གིས་པ་ནི། དེ་དག་དབེ་ན་མུ་བཞི། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་བདུན་ཏེ། འཕེན་
རྒྲོགས་ཀྱི་ལས་དེ་དག་ལ་དབེ་ན་མུ་བཞི་ཡྒྲོད་དེ། འཕེན་བེད་ཀྱི་ལས་དགེ་བས་འཕངས་པ་ལ། རྒྲོགས་བེད་
ཀྱང་ནི་དགེ་བའི་ལས་ཀྱི་རྒྲོགས་པ་དང་། འཕེན་བེད་སིག་པས་འཕངས་པ་ལ་རྒྲོགས་བེད་ཀྱང་ནི་སིག་པས་
རྒྲོགས་པ་དང་། འཕེན་བེད་དགེ་བས་འཕངས་པ་ལ། རྒྲོགས་བེད་སིག་པས་རྒྲོགས་པ་དང་། འཕེན་བེད་སིག་
པས་འཕངས་པ་ལ། རྒྲོགས་བེད་དགེ་བའི་ལས་ཀྱིས་རྒྲོགས་པ་རྣམས་སུ་ཡྒྲོད་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གསུམ་པ་ནི། དེ་
དག་དཔེར་བརྒྲོད་ཞེས་སྒྲོགས་ཚིགས་བཅད་བཞི་སྟེ། མུ་བཞི་པྒྲོ་དེ་དག་གི་དཔེར་བརྒྲོད་མདྒྲོར་བསྡུས་པ་ཙམ་
བཤད་པར་བ་ཡིས་གུས་པར་ཡིད་ལ་ཟུངས་ཤིག་ཅེས་ 
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༼༢༡༽ 
ན་པར་གདམ་ནས། འདི་ལྟར་མུ་དང་པྒྲོའ་ིདཔེ་ཡྒྲོད་དེ། ལྷ་དང་མི་དང་། ལྷ་མིན་ཏེ། མཐྒྲོ་རིས་གསུམ་པྒྲོར་སེ་
བ་འགྲུབ་པ་ནི། དགེ་བའི་ལས་ཀྱིས་འཕེན་པ་ཡིན་ཞིང་། མཐྒྲོ་རིས་དེ་དག་གི་རེན་ལ་ལུས་སེམས་བདེ་བ་
འབྱུང་བ་ནི། རྒྲོགས་བེད་དགེ་བའི་ལས་ཀྱིས་འཕངས་པ་སྟེ་རྒྲོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །མུ་གིས་པའི་དཔེ་
ཡྒྲོད་དེ། དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དུད་འགྒྲོ་སྟེ། ངན་སྲྒྲོང་གསུམ་དུ་སེ་བ་ནི། འཕེན་བེད་སིག་པའི་ལས་ཡིན་པར་
གསུངས་ཞིང་། ངན་སྲྒྲོང་དེ་དང་དེའི་ཚ་གང་ལ་སྒྲོགས་པའི་སྡུག་བསལ་གི་བེ་བག་ཀུན་རྒྲོགས་བེད་ཀྱི་ལས་
ནི། སིག་པའི་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །མུ་གསུམ་པའི་དཔེ་ཡྒྲོད་དེ། མཐྒྲོ་རིས་སུ་སེ་བ་དགེ་བས་འཕངས་པ་
ཡིན་མྒྲོད་ཀྱི། མཐྒྲོ་རིས་དེ་ཡི་རེན་ལ་ནད་དང་། གནྒྲོད་པ་འབྱུང་བ་ཀུན་རྒྲོགས་བེད་སིག་པའི་ལས་ཀྱིས་
རྒྲོགས་པ་ཡིན་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། མུ་བཞི་པའི་དཔེ་ཡྒྲོད་དེ། ངན་འགྒྲོར་སེ་བའི་འཕེན་བེད་སིག་པའི་
ལས་ཡིན་ན་ཡང་། གང་པྒྲོ་ཆེ་རབ་བརན་ལྟ་བུ་ངན་འགྒྲོ་དེ་ཡི་ལུས་སེམས་བདེ་བ་དེ་གནས་སབས་དགེ་བའི་
ལས་ཀྱིས་འཕངས་པ་སྟེ་རྒྲོགས་པར་ཆྒྲོས་མངྒྲོན་པ་དང་། མདྒྲོ་སེ་དུ་མ་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །དེ་ཡང་
འཕེན་བེད་ཀྱི་ལས་ནི་རྣམ་སིན་གི་འབས་བུ་གཙོ་བྒྲོར་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། རྒྲོགས་བེད་ཀྱི་ལས་ནི། སེས་བུའི་
བེད་པ་དང་། རྒྱུ་མཐུན་དང་། བདག་པྒྲོའ་ིའབས་བུ་གཙོ་བྒྲོར་གྱུར་པ་ཡིན་ནྒྲོ། །དེ་ལ་དགེ་མི་དགེའི་རྣམ་སིན་
གི་འབས་བུ་ནི། བདེ་འགྒྲོ་དང་། ངན་འགྒྲོ་སྒྲོ་སྒྲོར་ངེས་པ་ཡིན་ཞིང་། འབས་བུ་གཞན་གསུམ་ནི་སྒྲོ་སྒྲོར་
དམིགས་ཏེ། རིན་ཆེན་ཕེང་བར། མི་དགེ་བ་བཅུའི་བདག་འབས་སྒྲོགས་བདེ་འགྒྲོའ་ིརེན་ལའང་འབྱུང་བར་
གསུང་ཞིང་། ངན་འགྒྲོའ་ིརེན་ལ་བདེ་བ་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀྱང་། དགེ་བའི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །ལྔ་པ་
གསུམ་དུ་དབེ་བ་གཞན་བསྟན་པ་ནི། གཞན་ཡང་གཅིག་ཏུ་དཀར་བ་ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་བདུན་ཏེ། ཤེས་བ་
ཆྒྲོས་ཅན། ལས་ལ་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་གསུམ་དུ་གསུང་པར་མ་ཟད་གཞན་ཡང་ལས་ལ་གསུམ་དུ་
གསུང་སྟེ། གཅིག་ཏུ་དཀར་བའི་ལས་དང་། གཅིག་ཏུ་གནག་པ་དང་། དཀར་ནག་འདེས་མའི་ལས་རྣམ་པ་
གསུམ་དུ་ཐུབ་པས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། མདྒྲོ་ལས། གཅིག་ཏུ་དཀར་བའི་ལས་ནི་གཅིག་ཏུ་དཀར་བར་
འགྱུར་རྒྲོ། །གཅིག་ཏུ་གནག་པ་ནི་གཅིག་ཏུ་གནག་པར་འགྱུར་རྒྲོ། །འདེས་མ་རྣམས་ཀྱང་འདེས་མར་འགྱུར་
རྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདེས་མ་ཞེས་པ་འདེས་པ་ལ་འཇྒྲོག་གྒྲོ །གསུམ་པྒྲོ་དེའི་འབས་བུ་འབིན་པའི་
ཚུལ་ནི། གཅིག་ཏུ་དཀར་བའི་ལས་ཀྱི་འབས་བུ་བདེ་བ་བསེད་པ་དང་། གཅིག་ཏུ་གནག་པའི་ལས་ཀྱིས་འབས་
བུ་སྡུག་བསལ་བསེད་ལ། དཀར་ནག་འདེས་མའི་ལས་ཀྱིས། འབས་བུ་བདེ་བ་དང་། སྡུག་བསལ་འདེས་མ་
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བསེད་པར་ཆྒྲོས་མངྒྲོན་པ་སྒྲོགས་ལས་གསུངས་ཏེ། དཔེར་ན། ིན་པར་བསེན་གནས་བསྲུང་མཚན་མྒྲོ་མ་
བསྲུང་བའི་སྟྒྲོབས་ཀྱིས་བདེ་སྡུག་འདེས་མ་མྱྒྲོང་བའི་གཏམ་རྒྱུད་བཞིན་ནྒྲོ། །ཡང་མངྒྲོན་པ་ཀུན་བཏུས་ལས་ནི། 
གནག་ལ་རྣམ་པར་སིན་པ་གནག་པའི་ལས་གང་ཞེ་ན། གང་མི་དགེ་བའྒྲོ། །དཀར་ལ་རྣམ་པར་སིན་པ་དཀར་
བའི་ལས་གང་ཞེ་ན། གང་ཁམས་གསུམ་པའི་དགེ་བའྒྲོ། །དཀར་ནག་ཏུ་གྱུར་ལ་རྣམ་པར་སིན་པ་དཀར་ནག་ཏུ་
གྱུར་པ་གང་ཞེ་ན། འདྒྲོད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པ་འདེས་མ་སྟེ། བསམ་པས་གནག་ལ་སྒྲོར་བས་དཀར་བའམ། 
སྒྲོར་བས་གནག་ལ་བསམ་པས་དཀར་བའྒྲོ། །མི་གནག་ཅིང་དཀར་ལ་རྣམ་པར་སིན་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་ལས་
ཟད་པར་འགྱུར་བའི་ལས་གང་ཞེ་ན། སྒྲོར་བ་དང་། བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་རྣམས་ལ་ཟག་པ་མེད་པའི་ལས་
སྒྲོ། །ཞེས་བཞི་པར་ཡང་གསུང་མྒྲོད། གཞུང་གི་དངྒྲོས་བསྟན་ནི། མདྒྲོ་ལས་གསུང་པ་ལྟར་གསུམ་ིད་ཡིན་
ནྒྲོ། །འདེས་མའི་དྒྲོན། བསམ་སྒྲོར་གང་རུང་གཅིག་དཀར་ལ། གཅིག་གནག་པ་ལ་གསུང་ཞིང་། དེས་བདེ་སྡུག་
འདེས་མ་བསེད་པ་དང་གྒྲོང་དུ་ 
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༼༢༢༽ 
བཞིར་དབེ་བའི་སབས་སུ། བསམ་པ་གནག་ཅིང་སྒྲོར་བ་དཀར་བ་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་དང་། སྒྲོར་བ་གནག་
ཅིང་བསམ་པ་དཀར་བ་བདེ་བའི་རྒྱུར་གསུང་པ་འགལ་ལྒྲོ་སམ་ན། གྒྲོང་དུ་རྒྱུ་དུས་དང་དེ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སླྒྲོང་
གིས་ཀ་དཀར་བ་ལ་བསམ་པ་དཀར་བར་མཛད་ཅིང་། འདིར་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སླྒྲོང་ལ་བསམ་པ་དང་། དེ་དུས་
ཀྱི་ཀུན་སླྒྲོང་ལ་སྒྲོར་བར་དགྒྲོངས་པས་མི་འགལ་ལྒྲོ། །གསུམ་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། འདི་འདའི། ཞེས་སྒྲོགས་
ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟེ། གྒྲོང་དུ་བཤད་པ་འདི་འད་བའི་རྒྱུ་ལས་དང་། འབས་བུ་རྣམ་སིན་གི་རྣམ་པར་དབེ་བ་
ཤེས་པར་གྱུར་ན། ད་གཟྒྲོད་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་འབས་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་ཤིང་ཡིད་ཆེས་པ་ིད་དུ་འགྱུར་བས། དགེ་
སིག་གི་བླང་དྒྲོར་ལ་བཟྒྲོབ་པ་ལྟ་བུར་ལེན་དགྒྲོས། །ཞེས་པའྒྲོ། །གིས་པ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་
པ་བཞི་སྟེ། བསྒྲོ་བའི་གནས་ལ་འཁྲུལ་བར་དགག འབས་བུ་དཀར་ནག་བཟང་ཐལ་དགག མས་ལེན་ཡེ་
བཀག་ཡེ་གནང་དགག འཕལ་གི་དགག་ལེན་འཁྲུལ་པ་དགག་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ལ་བཞི་སྟེ། བསྒྲོ་རྒྱུའི་དགེ་རྩ་ལ་
འཁྲུལ་པ་སྤང་པ། བསྒྲོ་ཚུལ་གི་ལག་ལེན་ལ་འཁྲུལ་བ་དགག བསྒྲོ་བའི་འབས་བུ་ལ་འཁྲུལ་བ་དགག དྒྲོན་
བསྡུས་ཏེ་ལས་འབས་ཀྱི་གནད་བསྟན་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ལ་ཕྒྲོགས་ས་མ་བརྒྲོད་པ་དང་། དེ་དགག་པ་ལ་གིས་ཏེ། 
དང་པྒྲོ་ནི། མུ་སྟེགས་གངས་ཅན་ཞེས་སྒྲོགས་ཚིགས་བཅད་གསུམ་སྟེ། ཕི་རྒྲོལ་མུ་སྟེགས་བེད་ཤེས་བ་ལ་ི་
ཤུ་རྩ་ལྔར་གངས་ངེས་པ་ཅན་རྣམས་ནི། གཙོ་བྒྲོ་རག་པའི་གཤིས་ལ་དགེ་སིག་ཡྒྲོད་ཅེས་ཟེར་ཞིང་། རྒྱུ་ལ་
འབས་བུའི་བདག་ིད་གཅིག་པའི་ཚུལ་དུ་གནས་པར་འདྒྲོད་དེ། གངས་ཅན་གི་གཞུང་དང་། དགེ་དང་སིག་པ་
ཇི་སེད་དང་། །འཁྒྲོར་བ་དང་ནི་གྒྲོལ་བ་ཡང་། །གཙོ་བྒྲོའ་ིནང་ན་གདྒྲོད་ནས་ཡྒྲོད། །འྒྲོན་ཀྱང་ཐབས་ཀྱི་གསལ་
བར་འབིན། །ཞེས་དང་། འྒྲོ་མའི་ནང་ན་ཞྒྲོ་གང་དང་། །ཞྒྲོ་ཡི་དུས་ན་མར་ིད་གང་། །དག་པྒྲོ་ལེན་གིས་བཤད་
པ་སྟེ། །འབིག་བེད་གནས་ལའང་དེ་སད་ས། །ཞེས་བཤད་དྒྲོ། །བྒྲོད་ཀྱང་ཞང་གཡུ་བག་པ་ལ་སྒྲོགས་པ་ལ་ལ། 
རྒྱུ་ཡི་དུས་ན་འབས་བུ་ཡྒྲོད། །ལས་འཕྒྲོ་ཅན་གིས་རྒྲོགས་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་མདྒྲོ་རྒྱུད་གང་ནས་མ་གསུངས་
པའི་ལུང་འདེན་དང་། དེས་མཛད་པའི་ལམ་མཆྒྲོག་མཐར་ཐུག་ལས། པ་ན་སེ་ཡི་འབས་བུ་བཞིན། །རྒྱུ་དང་
འབས་བུ་དུས་མཚུངས་ཡིན། །ཞེས་གངས་ཅན་རྒྱུ་དུས་ན་འབས་བུ་ཡྒྲོད་པར་འདྒྲོད་པ་དེའི་རེས་སུ་འབང་ནས། 
འབས་བུ་རྣམས་རྒྱུའི་དུས་སུ་ཡྒྲོད་པར་འདྒྲོད་ཅིང་། ཕལ་པྒྲོ་ཆེའི་རྒྲོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་གི་བསྒྲོ་བའི་ལེའུ་ལས། 
འགྒྲོ་ཀུན་དགེ་བ་ཇི་སེད་ཡྒྲོད་པ་དང་། །བས་དང་བེད་འགྱུར་དེ་བཞིན་བེད་པ་ཞེས། །གསུང་པའི་དགྒྲོངས་པ་
འཆད་པ་ལ། གངས་ཅན་གཙོ་བྒྲོ་དང་རང་བཞིན་གཅིག་པའི་དགེ་བ་ཡྒྲོད་པར་འདྒྲོད་པའི་ལུགས་བཞིན་དུ། 
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མདྒྲོ་དེའི་ཡྒྲོད་པའི་དགེ་བ་ཞེས་བ་བ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གདྒྲོད་མ་ནས་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་རང་བྱུང་དུ་ནི་
གྲུབ་པར་འདྒྲོད་ཅིང་། རང་བཞིན་དེ་ལ་བདེ་གཤེགས་སིང་པྒྲོ་ཡིན་ཟེར། དེ་བཞིན་དུ་འབི་ཁུང་པ་ཡྒྲོད་པའི་དགེ་
བ་དང་། རྒྲོད་ཚང་པ་གནས་པའི་དགེ་བ་དང་། སྟག་ལུང་པ་ལ་སྒྲོགས་པ་ཁ་ཅིག་རང་བཞིན་གི་དགེ་བ་ཞེས་
འཆད་དྒྲོ། །གིས་པ་ལ་ལྔ་སྟེ། ཆྒྲོས་དབིངས་བསྒྲོ་རྒྱུའི་སིང་པྒྲོར་འདྒྲོད་པ་དགག ཆྒྲོས་དབིངས་ལས་གཞན་
པའི་ཁམས་བསྒྲོ་རྒྱུའི་སིང་པྒྲོར་འདྒྲོད་པ་དགག ཆྒྲོས་དབིངས་ལ་བསྒྲོ་རྒྱུའི་སིང་པྒྲོ་ཡིན་མིན་གི་དབེ་བ་ཡྒྲོད་
པར་འདྒྲོད་པ་དགག དེས་ན་སྒྲོས་བལ་ལ་སིང་པྒྲོར་འཇྒྲོག་པའི་འཐད་པ། སིང་པྒྲོར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་ཡྒྲོད་པ་
དང་དྒྲོན་དུ་བསྟན་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ལ་གསུམ་སྟེ། ལུང་རིགས་གིས་ཀྱིས་དགག དེའི་ེས་སྤྒྲོང་གི་ལན་དགག 
ལུང་ཚིག་ས་ཕི་འགལ་པས་དགག་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ལ་གསུམ་སྟེ། མདྒྲོར་བསྟན། རྒྱས་པར་བཤད། དྒྲོན་བསྡུ་ 
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༼༢༣༽ 
བའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། གངས་ཅན། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་གིས་ཏེ། གངས་ཅན་དགེ་སིག་གཙོ་བྒྲོའ་ིགཤིས་ལ་ཡྒྲོད་
པའི་ལུགས་དང་མཚུངས་པའི་བསྒྲོ་རྒྱུའི་དགེ་བ་རྒྱུས་གསར་དུ་མ་བསེད་པར། སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་། 
དངྒྲོས་པྒྲོའ་ིགཤིས་ལ་ཡྒྲོད་པ་འདི་མི་འཐད་དེ། ལུང་དང་རིགས་པས་དགག་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་
པའི་དྒྲོན་ཡིན་གི། ཊིཀྐ་ཁ་ཅིག་ལས། གངས་ཅན་གི་ལུགས་དེ་ལུང་རིགས་ཀྱི་འགྒྲོག་པ་ལ་སྒྲོར་བ་ནི། འདིའི་
སབས་ཀྱི་དྒྲོན་མིན་ཏེ། གངས་ཅན་སངས་རྒྱས་པའི་ལུང་གིས་དགག་མི་ནུས་ཤིང་། འྒྲོག་ཏུ་མུ་སྟེགས་བེད་ཀྱི་
ལུགས་ཕྒྲོགས་གང་། ཆྒྲོས་གགས་སྒྲོགས་ཀྱིས་བཀག་ཟིན་པས། གཞུང་འདིར་དངྒྲོས་སུ་མི་འགྒྲོག་པར་གསུང་
པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་རྒྲོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏེ། ཡིད་ཆེས་པའི་ལུང་གིས་དགག་པ། དངྒྲོས་སྟྒྲོབས་ཀྱི་
རིགས་པས་དགག་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཆྒྲོས་དབིངས་བསྒྲོ་རྒྱུའི་དགེ་བར་མི་འཐད་པའི་ལུང་དང་བ། 
དེ་བཞིན་ིད་ལ་དགེ་བར་གསུངས་པའི་ལུང་དྒྲོན་བཤད་པ། འཁྲུལ་གཞིའི་ལུང་དྒྲོན་ཇི་ལྟར་འཆད་པའི་ཚུལ་
ལྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཆྒྲོས་དབིངས་བསྒྲོ་བས་མི་འགྱུར་བའི་ལུང་། ཆྒྲོས་དབིངས་ལ་དགེ་སིག་མེད་པའི་
ལུང་། ཞར་ལ་སིང་པྒྲོའ་ིསྒྲོང་བེད་སིང་པྒྲོར་འདྒྲོད་པ་དགག་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། དེ་སད་དུ་ཡང་། ཞེས་སྒྲོགས་
རྐང་པ་བཅུ་བདུན་ཏེ། གཞུང་ཁ་ཅིག་ལས། བདེ་གཤེགས་སིང་པྒྲོ་ཞེས་བ་བ། །ཆྒྲོས་དབིངས་འགྱུར་མེད་ིད་
ལ་གསུང་། །དེ་སད་དུ་ཡང་རྒྱུད་བླ་ལས། །ཞེས་འབྱུང་་་་་་སྒྲོ་རུམ་དཔེ་ཁང་གི་གསེར་ཆྒྲོས་ན་བཞུགས་བ་ལྟར་ན། རྒྱུ་ལས་གསར་
དུ་མ་སེས་བར་རང་བྱུང་དུ་གྲུབ་པའི་བསྒྲོ་རྒྱུའི་དགེ་རྩ་དེ་བདེ་གཤེགས་སིང་པྒྲོར་མི་འཐད་དེ། བདེ་གཤེགས་
སིང་པྒྲོ་ཞེས་བ་བ་ནི། སེམས་ཀྱི་ཆྒྲོས་དབིངས་སྒྲོས་པ་དང་བལ་བ་ལ་འཇྒྲོག་ཅིང་། དེ་ནི་བསྒྲོ་བས་གཞན་དུ་
མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་སད་དུ་ཡང་རྒྱུད་བླ་མ་དང་། དཔལ་ཕེང་གི་མདྒྲོ་དང་། རྩ་བ་ཤེས་རབ་དང་། ཤེར་
ཕིན་གི་མདྒྲོ་བཞིས་གསུངས་པའི་ཕིར། དང་པྒྲོ་ནི། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་འྒྲོད་གསལ་གང་
ཡིན་པ། །དེ་ནི་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་འགྱུར་མེད་དེ། །ཡང་དག་མིན་རྒྲོག་ལས་བྱུང་འདྒྲོད་ཆགས་སྒྲོགས། །གྒྲོ་
བུར་དི་མས་དེ་ྒྲོན་མྒྲོངས་མི་འགྱུར། །ཞེས་དང་། ེས་པ་གྒྲོ་བུར་དང་ལྡན་པས། །ཡྒྲོན་ཏན་རང་བཞིན་དང་
ལྡན་ཕིར། །ཇི་ལྟར་སར་བཞིན་ཕིས་དེ་བཞིན། །འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཆྒྲོས་ིད་དྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་སྒྲོ། །དཔལ་
ཕེང་གི་མདྒྲོ་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡི་སིང་པྒྲོ་འགྱུར་མེད་ཡིན་ཞེས་བཤད་དེ། བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་དེ་
བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྒྲོ་ལ་ནི། སེ་བའམ། འགུམ་པའམ། འཕྒྲོ་བའམ། འབྱུང་བ་ཡང་མི་མཆིས་
སྒྲོ། །བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྒྲོ་ནི། འདུས་བས་ཀྱི་མཚན་ིད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་
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ལགས་སྒྲོ། །བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྒྲོ་ནི། རག་པ་དང་། བརན་པ་དང་། ཐེར་གཟུགས་
པ་ལགས་སྒྲོ། །ཞེས་དང་། ཤཱ་རིའི་བུ། དྒྲོན་དམ་པ་ཞེས་བ་བ་ནི། སེམས་ཅན་གི་ཁམས་ཀྱི་ཚིག་བླ་དགས་
སྒྲོ། །ཤཱ་རིའི་བུ་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་ཞེས་བ་བ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྒྲོའ་ིཚིག་བླ་དགས་སྒྲོ། །ཤཱ་
རིའི་བུ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྒྲོ་ཞེས་བ་བ་ནི། ཆྒྲོས་ཀྱི་སྐུའི་ཚིག་བླ་དགས་སྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕིར། མགྒྲོན་པྒྲོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀྱང་། དབུ་མ་རྩ་ཤེར་ལས། གང་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སེམས་ཀྱི་རང་
བཞིན་མེད་པ་དེ་ལ་འགྒྲོ་བ་སེམས་ཅན་འདི་ཡི་རང་བཞིན་མེད་དེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རང་བཞིན་གང་
ཡིན་པ་དེ་ནི། འགྒྲོ་བ་སེམས་ཅན་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་དབེ་བ་མེད་པའི་
ཕིར། ཞེས་གསུང་པ་དེ་ཡང་། སེམས་ཀྱི་ཆྒྲོས་ིད་སངས་རྒྱས་པའི་ཚེ་ན་ཡང་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བས་ཆྒྲོས་
དབིངས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བར་གྲུབ་པ་སྟེ། རྒྱུད་བླར། ཇི་ལྟར་སར་བཞིན་ཕིས་དེ་བཞིན། །འགྱུར་བ་མེད་པའི་
ཆྒྲོས་ིད་དྒྲོ། །ཞེས་གསུང་པ་དེ་ིད་དང་མཐུན་པ་ཡིན་ནྒྲོ། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྒྲོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མདྒྲོ་ལས། ཆྒྲོས་
ཀྱི་དབིངས་ནི། འདས་མ་འྒྲོངས་ད་ལྟར་གི་དུས་གསུམ་དང་། འདྒྲོད་པ་དང་། གཟུགས་དང་། གཟུགས་མེད་
པའི་ཁམས་གསུམ་དག་ནི་ 
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༼༢༤༽ 
བསྒྲོ་བའི་དགེ་བ་དང་བཤགས་བའི་སིག་པ་ལས་རྣམ་པར་གྒྲོལ་བ་ཡིན་ཞེས་གསུང་སྟེ། བརྒྱད་སྟྒྲོང་པ་ལས། 
ཆྒྲོས་རྣམས་ཀྱི་ཆྒྲོས་ིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། འདས་པ་ཡང་མིན། མ་འྒྲོངས་པ་ཡང་མིན། ད་ལྟར་འབྱུང་བ་ཡང་
མིན། གང་འདས་པ་དང་། མ་འྒྲོངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བ་མིན་པ་དེ་ནི་དུས་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་གྒྲོལ་
བའྒྲོ། །གང་དུས་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་གྒྲོལ་བ་དེ་ནི། ཡྒྲོངས་སུ་བསྒྲོ་བར་བ་བར་མི་ནུས་ཤིང་། དེ་ནི་དམིགས་
པ་དང་། མཐྒྲོང་བ་དང་། རྒྲོགས་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་མིན་ནྒྲོ། །ཞེས་དང་། དེ་བཞིན་དུ། འབུམ་དང་ི་ཁི་
ལས་ཀྱང་རྒྱས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །རྒྱུ་མཚན་དེས་ན། ཆྒྲོས་ཀྱི་དབིངས་ལ་ནི། བསྒྲོ་རྒྱུའི་དགེ་བ་ཡིན་
པ་མེད་ཅེས་རྒྱལ་བས་བཤད་དེ། འབུམ་ལས། ཆྒྲོས་ཀྱི་དབིངས་ལ་ཡྒྲོངས་སུ་བསྒྲོ་བ་མེད་དྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕིར། གིས་པ་ཆྒྲོས་དབིངས་ལ་དགེ་སིག་མེད་པའི་ལུང་ནི། ཡང་དག་སྒྲོར་བའི་རྒྱུད་ལས་ཀྱང་། །ཞེས་
སྒྲོགས་རྐང་པ་བཅུ་དགུ་སྟེ། ཆྒྲོས་དབིངས་རང་གི་ངྒྲོ་བྒྲོ་དགེ་སིག་དུའང་མ་གྲུབ་སྟེ། དེ་ལྟར་དུ་སྷཾ་པུ་ཉི་ལ་
སྒྲོགས་པའི་རྒྱུད་སེ་ཀུན་དང་། རིན་ཆེན་ཕེང་བ་རྣམས་སུ་གསུངས་པའི་ཕིར། ཡང་དག་པར་སྒྲོར་བའི་རྒྱུད་
ལས་ཀྱང་། མཁས་པས་གནས་ལུགས་ཀྱི་དྒྲོན་སྒྲོམ་པའི་ཚེ། སིག་པ་དང་བསྒྲོད་ནམས་དུ་འཛིན་པའི་སྒྲོས་པའི་
མཐའ་འདི་ིད་རྣམ་པར་སྤང་བར་བ་སྟེ། ཆྒྲོས་ཅན་དེ་ཡི་སིག་པ་དང་། བསྒྲོད་ནམས་ཀྱི་ཆ་གིས་སུ་རྣམ་པར་
རྒྲོག་པ་སྟེ། སྒྲོས་པའི་མཐའ་ལས་མ་འདས་པའི་ཕིར་རྒྲོ་ཞེས་གསུངས། དེ་བཞིན་དུ་གསང་བ་འདུས་པ་ལས་
གསུང་སྟེ། རང་བཞིན་གདྒྲོད་ནས་མ་སེས་པ། །སྟྒྲོང་པ་ིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ནྒྲོ། །ཞེས་དང་། ཆྒྲོས་དམ་ནམ་
མཁའི་རྒྲོ་རེའི་དམ་ཚིག་ཏུ་མཚུངས་པའི་ཕིར། གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པྒྲོ་མ་ཡིན་ནྒྲོ། །ཞེས་པ་ནས། འདྒྲོད་ཆགས་ཞེ་
སང་གཏི་མུག་མིན། །ཆྒྲོས་མིན་ཆྒྲོས་མིན་པ་ཡང་མིན། །ཞེས་པ་དང་། སྒྲོགས་པ་ཀྱྱཻ་རྒྲོ་རེ་ལས། སྒྲོམ་པ་པྒྲོ་
མེད་སྒྲོམ་པའང་མེད། །ལྷ་མེད་སགས་ཀྱང་ཡྒྲོད་མ་ཡིན། །ཞེས་པ་དང་། ཕག་རྒྲོར་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་ལས། 
ཡྒྲོད་ཅེས་བ་བའམ། མེད་ཅེས་བ་བའམ། བསྒྲོད་ནམས་ཞེས་བ་བའམ། བསྒྲོད་ནམས་མིན་པ་ཞེས་བ་བའམ། 
མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བ་བའམ། ཐ་དད་པ་ཞེས་བ་བ་མེད་དྒྲོ། །ཅེས་རྒྱུད་སེ་ཀུན་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར་
རྒྲོ། །གཏམ་བ་རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། །ཞེས་པ་ནས། སིག་དང་བསྒྲོད་ནམས་བ་བ་བཏང་། །ཞེས་པའི་བར་
འདིར། གཞུང་ཁ་ཅིག་ལས། གནས་མེད་ཆྒྲོས་འདིས་སྐྲག་གྱུར་པ། །ཞེས་པ་ནས། རྣམ་དག་ལུང་གི་དབང་
གིས་བཤད། །ཅེས་པའི་བར་ཚིགས་བཅད་གསུམ་འབྱུང་། བཟང་ལྡན་པ་མཁས་པ་དཀྒྲོན་མཆྒྲོག་གགས་ཀྱི་
ཊིཀྐ་སྒྲོགས་ལས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་བཤད། རང་མཆན་དང་འདེས་པའི་མཆན་རིང་པ་ཞིག་ལས་ཤླཽཀ་གསུམ་
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མཆན་ཀྱུས་ལ་ཤྒྲོར་བ་འད་ཞེས་པའང་སྣང་། གཞུང་ཕལ་ཆེར་དང་། ཊིཀྐ་མང་པྒྲོ་ན་དེ་དག་མེད། འདི་འདའི་
རིགས་ཅན་མང་པྒྲོ་འདུག་པ་ལ་དགྒྲོངས་ནས། རྣམ་བཤད་ཕལ་ཆེར་ལས་ཚིག་རྐང་གི་གངས་སྒྲོས་པ་ནི། 
གཞུང་གི་ཚིགས་བཅད་མང་ཉུང་སྤང་བའི་ཆེད་དུ་མཛད་པར་གདའ། ཊིཀྐ་ལེགས་པའི་ཕྒྲོགས་ཁ་ཅིག་ཏུ། ཤླཽཀ་
སྟྒྲོང་ཙམ་གི་གཞུང་ཚད་ཡིན་པར་གསུངས་སྒྲོ། །དེ་ཡྒྲོད་པ་ལྟར་ན། རྒྱུད་སེ་ཀུན་ལས་གསུང་པར་མ་ཟད། 
འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ིད་ཀྱིས་ཀྱང་། རྒྱལ་པྒྲོ་ལ་གཏམ་བ་བ་རིན་པྒྲོ་ཆེའི་ཕེང་བ་ལས། ཆྒྲོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་
སྟྒྲོང་པ་ིད་འདིས་སྐྲག་པར་གྱུར་པའི་སེ་བྒྲོ་གནས་ལུགས་ཀྱི་དྒྲོན་ལ་མངྒྲོན་པར་དགའ་ཞིང་། གནས་ལུགས་
ལ་ཡྒྲོད་པར་བལྟ་བ་དང་། མེད་པར་འཛིན་པ་སྒྲོས་པའི་མཐའ་ལས་མ་འདས་པས་སེ་བྒྲོ་གནས་ལུགས་ཀྱི་དྒྲོན་
ལ་མི་མཁས་པ་རྣམས་ནི་འཕུང་བར་འགྱུར་ཏེ། གནས་ལུགས་ཆྒྲོས་ཀྱི་དབིངས་སྒྲོས་པའི་མཐའ་གང་དུའང་
གྲུབ་པ་མེད་པ་ལ། མཐའ་གང་རུང་གཅིག་ཏུ་བཟུང་བའི་ཕིར་རྒྲོ། གནས་ལུགས་སྟྒྲོང་པ་ིད་ཀྱི་འཇིགས་པ་ 
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༼༢༥༽ 
དེ་དག་ནི། རང་ཡང་འཕུང་ལ་གཞན་ཡང་འཕུང་བར་བེད་དེ། གནས་ལུགས་སྟྒྲོང་པ་ིད་འཇིགས་པའི་གནས་
མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །ཡང་རྒྱལ་པྒྲོ་ཞེས་བྒྲོས་ནས། མཐར་འཛིན་པ་དང་སྟྒྲོང་པ་ིད་ཀྱིས་འཇིགས་ནས། རང་
བཞིན་འཕུང་བ་དེ་དག་གིས་སི་ནས་མི་འཕུང་བར་འདྒྲོད་ན། གྒྲོང་དུ་བཤད་པ་དེ་ལྟར། གནས་ལུགས་དགེ་
སིག་སྒྲོགས་ཀྱི་སྒྲོས་པ་བལ་བའི་དྒྲོན་གྒྲོམ་པར་གིས་ཞེས་པའྒྲོ། །རྒྱལ་པྒྲོ་ཁྒྲོད་ནི་མཐར་འཛིན་དང་། སྟྒྲོང་ིད་
ཀྱིས་འཇིགས་པས། མི་འཕུང་བར་བགི་བའི་སླད་དུ། འཇིག་རེན། མཐར་འཛིན་པ་ལས་འདས་པའི་གནས་
ལུགས་ཡྒྲོད་མེད་ལས་གྒྲོལ་བའི་ལྟ་བ་ཡྒྲོད་མེད་ཀྱི་མཐའ་གིས་ལ་མི་གནས་པ། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་དགེ་སིག་
སྒྲོགས་སྒྲོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལས་གྒྲོལ་བ་རྣམ་དག་ལུང་གི་དབང་གིས་བཤད་ཅེས་པའྒྲོ། །སིག་དང་། 
བསྒྲོད་ནམས་ཞེས་གསུངས་པའི་དྒྲོན་ནི། ཆྒྲོས་དབིངས་དགེ་སིག་དུའང་མ་གྲུབ་སྟེ། ཟབ་མྒྲོ་ཆྒྲོས་ཀྱི་དབིངས་
ནི། སིག་པ་དང་། བསྒྲོད་ནམས་ཀྱི་བ་བ་ལས་འདས་ཤིང་། སྒྲོ་སྒྲོ་སེ་བྒྲོས་ཚིག་ཙམ་གིས་བསྐྲྒྲོལ་བའི་དྒྲོན་དང་
ལྡན་ཡང་། གཞན་མུ་སྟེགས་བེད་དང་། ནང་པ་རང་ིད་ཀྱིའང་ན་ཐྒྲོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཟབ་མྒྲོ་
སྟྒྲོང་ིད་ལ་སྐྲག་པའི་སྒྲོ་ནས་ཐྒྲོས་བསམ་གི་ཤེས་པ་སྒྲོགས་ཀྱིས་མྱང་བའི་གནས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་
རྒྲོ། །གཞན་ཡང་། རིན་ཆེན་ཕེང་བ་དེ་ིད་ལས། གནས་ལུགས་སྒྲོས་བལ་དུ་སྒྲོམ་པ་པྒྲོ་དེ་ིད། ཟབ་མྒྲོ་སྟྒྲོང་པ་
ིད་སིག་པ་དང་བསྒྲོད་ནམས་ཀྱི་རྣམ་རྒྲོག་ལས་འདས་པའི་བླྒྲོ་དེ་ཡིས། བདེ་འགྒྲོ་དང་། ངན་འགྒྲོ་ལས་ཐར་པའི་
ཐར་པ་དམ་པ་ཐྒྲོབ་པར་བཞད་དེ། ཟབ་མྒྲོ་སྟྒྲོང་ིད་རྒྲོགས་པའི་ཤེས་པས། གནས་ལུགས་ཡྒྲོད་འཛིན་དང་མེད་
འཛིན་ཞི་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུང་པ་འདི་ཡང་ཆྒྲོས་དབིངས་ལ་བསྒྲོ་བའི་དགེ་བ་དང་། བཤགས་བའི་
སིག་པ་མེད་པའི་ལུང་རྣམ་དག་ཡིན་ནྒྲོ། །གྒྲོང་དུ་ཟབ་མྒྲོའ་ིསྐྲྒྲོལ་བའི་དྒྲོན་དང་ལྡན། །ཞེས་པའི་སབས་སུ། པཎ་
ཆེན་ཤཱཀ་མཆྒྲོག་པས། རིན་ཆེན་ཕེང་བར་གསུང་པ་ཡི། །ཟབ་མྒྲོ་སྐྲྒྲོལ་བ་ཅི་ལ་ཟེར། །ཞེས་པའི་ལན། ཀུན་
མཁེན་བསྒྲོད་ནམས་སེང་གེས། འདི་ལ་མི་ཕམ་བཤེས་གེན་གི་འགེལ་པ་ལས་གཞན་པའི་འགེལ་པ་ནི་མེད། 
དེར་ནི་གསལ་ཁ་མ་བྱུང་ལ། རྒྱུད་བླར། རང་བྱུང་རྣམས་ཀྱི་དྒྲོན་དམ་དེ། །དད་པ་ིད་ཀྱིས་རྒྲོགས་བ་
ཡིན། །ཞེས་པ་ལྟར་ན། སྒྲོ་སྒྲོ་སེ་བྒྲོས་ཐྒྲོས་བསམ་གི་སྐྲྒྲོལ་བའི་དྒྲོན་དང་ལྡན་ཞེས་པའི་དྒྲོན་དུ་མངྒྲོན་ནྒྲོ། །ཡང་
གཞུང་ཁ་ཅིག་ལས། ཟབ་མྒྲོ་སྒྲོལ་བའི་དྒྲོན་དང་ལྡན། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན། གཞུང་དེ་ིད་ལས། དེ་ཕིར་
སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ནི། །བསྟན་པ་འཆི་མེད་ཡྒྲོད་མེད་ལས།  །འདས་པ་ཟབ་མྒྲོ་ཞེས་བཤད་ལ། །ཆྒྲོས་ཀྱི་
ཁུད་པ་ཡིན་ཞེས་ཀྱི། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་མངྒྲོན་ནྒྲོ། །གསུམ་པ་ཞར་ལ་སིང་པྒྲོའ་ིསྒྲོང་བེད་སིང་
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པྒྲོར་འདྒྲོད་པ་དགག་པ་ལ། འདྒྲོད་པ་བརྒྲོད་པ་དང་། དེ་དགག་པ་གིས་ལས། དང་པྒྲོ་ནི། ཁ་ཅིག་བདེ་
གཤེགས་ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་གིས་ཏེ། སྟྒྲོན་ལུང་རྒྱ་དམར་བ་ལ་སྒྲོགས་པའི་བྒྲོད་བགེས་པྒྲོ་ཁ་ཅིག རྒྱུད་
བླའི་སབས་སུ། བདེ་གཤེགས་སིང་པྒྲོའ་ིས། སྟྒྲོང་ིད་སིང་རེའི་སིང་པྒྲོ་ལ་འཇུག་ཅིང་། དེ་ནི་བསྒྲོ་རྒྱུའི་དགེ་རྩ་
ཡིན་པར་འདྒྲོད་དྒྲོ། །གིས་པ་ནི། འདི་ནི་བདེ་གཤེགས། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་དགུ། སྟྒྲོང་ིད་སིང་རེའི་སིང་པྒྲོ་
ཅན་ནི། སྟྒྲོང་པ་དང་སིང་རེ་ཟུང་དུ་ཆུད་པའི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཡིན་ལ། འདི་ནི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་
ཁམས་ཏེ། སིང་པྒྲོ་དངྒྲོས་མིན་ཏེ། བདེ་གཤེགས་སིང་པྒྲོའ་ིཁམས་ཀྱི་སྟེང་གི་གྒྲོ་བུར་གི་དི་མ་སྒྲོང་བེད་ཡིན་
གིས། སིང་པྒྲོ་དངྒྲོས་ཡིན་ན། འདུས་མ་བས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྒྲོ། །བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དེ་སིང་པྒྲོའ་ིསྟེང་གི་
དི་མ་སྒྲོང་བེད་ཡིན་པ་དེ་སད་དུའང་། ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་ལས། ཚད་མའི་སེས་བུའི་སྒྲུབ་བེད་སྟྒྲོང་པ་དང་སིང་
རེ་ཟུང་འཇུག་གངས་མེད་གསུམ་དུ་བསྒྲོམས་པ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྒྲོ་འབྱུང་ཞེས་གསུངས་
ལ། དེར་མ་ཟད་ཞི་བ་ལྷའི་ 
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༼༢༦༽ 
བསླབ་བཏུས་ིད་ལས་ཀྱང་། སྟྒྲོང་ིད་སིང་རེའི་སིང་པྒྲོ་ཅན། །བསེད་པས་བསྒྲོད་ནམས་དག་པར་
འགྱུར། །ཞེས་གསུང་། དེའི་དྒྲོན་ནི། རྒྱས་འགྱུར་གི་རིགས་སྟྒྲོང་ིད་སིང་རེའི་སིང་པྒྲོ་ཅན་དེ། སྒྲོན་དགེ་བའི་
བཤེས་གེན་གི་གདམས་ངག་སྒྲོགས་ལ་བརེན་ནས་རང་རྒྱུད་ལ་བསེད་ཅིང་། ཐྒྲོས་བསམ་སྒྲོགས་ཀྱིས་
བསྒྲོམས་པས། བསྒྲོད་ནམས་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་རྒྲོགས་ཤིང་། སིབ་གིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་
དག་ནས་གཞན་དྒྲོན་དུ་སྤངས་རྒྲོགས་མཛད་པའི་ཡྒྲོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས་ཐྒྲོབ་པར་འགྱུར། ཞེས་པའྒྲོ། །དེ་བཞིན་
དུ། མདྒྲོ་སེ་དང་། རྒྱུད་ཀུན་ལས་ཀྱང་། སྟྒྲོང་ིད་སིང་རེའི་སིང་པྒྲོ་ཅན་ཁམས་ཀྱི་དི་མ་སྒྲོང་བེད་ཡིན་པ་དེ་སད་
དུ་གསུངས་ཏེ། བླྒྲོ་གྒྲོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པའི་མདྒྲོ་ལས། རིན་པྒྲོ་ཆེའི་དཔེས། དི་མ་འདག་པ་དང་འད་བར། 
རྒྱས་འགྱུར་གི་རིགས་ཀྱིས་རང་བཞིན་གནས་རིགས་ཀྱི་དི་མ་སྒྲོང་བར་གསུང་པ་དང་། རྒྲོ་རེ་གུར་ལས། སྟྒྲོང་
ིད་སིང་རེ་ཐ་དད་མེད། །གང་དུ་སེམས་ནི་རྣམ་སྒྲོམ་པ། །དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཆྒྲོས་དང་ནི། །དགེ་འདུན་གི་ཡང་
བསྟན་པ་འྒྲོ། །ཞེས་གསུང་ཞིང་སེམས་ཀྱི་སིབ་སྒྲོང་ལས་ཀྱང་། དངུལ་ཆུའི་རེག་པའི་ཟངས་ལ་ནི། །ཇི་ལྟར་
སྒྲོན་མེད་གསེར་དུ་འགྱུར། །དེ་བཞིན་ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །སངས་པས་ྒྲོན་མྒྲོངས་ཟད་པར་བེད། །ཅེས་
པའི་ཕིར་རྒྲོ། །ཡང་སྟྒྲོང་ིད་སིང་རེའི་སིང་པྒྲོ་ཅན་བསྒྲོ་རྒྱུའི་དགེ་བ་ཡིན་ཀྱང་། བདེ་གཤེགས་སིང་པྒྲོ་བསྒྲོ་
རྒྱུའི་དགེ་བ་ཡིན་པ་མི་འཐད་དེ། བསྒྲོ་རྒྱུའི་དགེ་བ་ཡིན་ན། འདུས་བས་ཡིན་དགྒྲོས་པ་ལས། བདེ་གཤེགས་
སིང་པྒྲོ་འདུས་མ་བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གིས་པ་དེ་བཞིན་ིད་ལ་དགེ་བར་གསུང་པའི་ལུང་དྒྲོན་བཤད་
པ་ལ་ལྔ་སྟེ། ལུང་ལས་ཇི་ལྟར་གསུང་པའི་ཚུལ། དེའི་དགྒྲོངས་པ་བཤད་པ། དེ་ིད་དཔེའི་སྒྲོ་ནས་སྒྲུབ་པ། 
གཞན་ཡང་རྒྲོགས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ། ཞར་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་དགེ་བ་གཞན་དགག་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། མངྒྲོན་པའི་
གཞུང་ལས། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་དགུ་སྟེ། མངྒྲོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་གཞུང་ལས། ན་ཐྒྲོས་རྣམས་ལ་ངྒྲོ་
བྒྲོ་ིད་ཀྱི་དགེ་བ་ཞེས་བཤད་པ་ནི། དད་པ་ལ་སྒྲོགས་པ་སེམས་བྱུང་བཅུ་གཅིག་ཁྒྲོ་ན་ཡིན། ཞེས་གསུང་སྟེ། 
ཀུན་ལས་བཏུས་པར། ངྒྲོ་བྒྲོ་ིད་ཀྱི་དགེ་བ་གང་ཞེ་ན། དད་པ་ལ་སྒྲོགས་པ་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆྒྲོས་བཅུ་
གཅིག་གྒྲོ །ཞེས་སྒྲོ། །དེ་ཡང་མེ་སེས་ཙམ་ནས་ཚ་བའི་ངྒྲོ་བྒྲོར་སེས་པ་ལྟར། དད་སྒྲོགས་འདི་དག་ཀྱང་སེས་
ཙམ་ནས་གཞན་ལ་མི་ལྟྒྲོས་པར་དགེ་བའི་ངྒྲོ་བྒྲོར་སེས་པས་ན་ངྒྲོ་བྒྲོ་ིད་ཀྱི་དགེ་བ་ཞེས་བཞག་པ་ཡིན་
ནྒྲོ། །ཡང་དྒྲོན་དམ་པའི་དགེ་བ་ཞེས་བཤད་པ་དེ་བཞིན་ིད་ལ་དགྒྲོངས་ནས་གསུང་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ིད་ལས། 
དྒྲོན་དམ་པའི་དགེ་བ་གང་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་ིད་དྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེའི་དགྒྲོངས་གཞི་ནི། སིག་པ་
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མེད་པ་ཙམ་ལ་དགྒྲོངས་ལ། དགྒྲོས་པ་ནི། ཞུམ་པ་གཟེངས་བསྟྒྲོད་ལ། དངྒྲོས་ལ་གནྒྲོད་བེད་ནི། དེ་དགེ་བ་
དངྒྲོས་ཡིན་ན་འབས་བུ་བདེ་བ་འབིན་པར་འགྱུར་བའྒྲོ། །དྒྲོན་དམ་པའི་སིག་པ་འཁྒྲོར་བའི་ཆྒྲོས་ཀུན་ལ་གསུང་
པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ིད་ལས། དྒྲོན་དམ་པར་མི་དགེ་བ་གང་ཞེ་ན། འཁྒྲོར་བ་ཐམས་ཅད་དྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕིར། དེའི་དགྒྲོངས་གཞི་ནི་ེར་ལེན་གི་ཕུང་པྒྲོ་ལྔ་སྡུག་བསལ་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་ལ་དགྒྲོངས། དགྒྲོས་པ་
འཁྒྲོར་བ་ལ་སྒྲོ་བ་བསེད་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ལ། དངྒྲོས་ལ་གནྒྲོད་བེད་ནི། འཁྒྲོར་བ་ཐམས་ཅད་མི་དགེ་བ་ཡིན་ན། 
བདེ་འགྒྲོའ་ིལས་ཀྱང་འཁྒྲོར་བ་ཡིན་པས། སིག་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་མངྒྲོན་མཐྒྲོ་དང་། ངེས་ལེགས་མི་སྲིད་
པར་འགྱུར་རྒྲོ། །ནམ་མཁའ་དང་སྒྲོ་སྒྲོར་བརགས་མིན་གི་འགྒྲོག་པ་གིས། དྒྲོན་དམ་པའི་ལུང་མ་བསྟན་ཅེས་
བཤད་དེ། དེ་ིད་ལས། དྒྲོན་དམ་པས་ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་གང་ཞེ་ན། ནམ་མཁའ་དང་། སྒྲོ་སྒྲོར་བརགས་པ་
མིན་པའི་འགྒྲོག་པའྒྲོ། །ཞེས་སྒྲོ། །དེའི་དགྒྲོངས་གཞི་ནི། བདེ་འགྒྲོ་དང་ངན་འགྒྲོ་གིས་ཀའི་རྒྱུ་མིན་པ་ཙམ་ལ་
དགྒྲོངས། དགྒྲོས་པ་འབས་བུ་མེད་པའི་བླང་དྒྲོར་ལ་མི་འཇུག་པའི་ 
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༼༢༧༽ 
ཆེད་ཡིན་ལ། དངྒྲོས་ལ་གནྒྲོད་བེད་ནི། ལས་མིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །ཁབ་སྟེ། མདྒྲོ་ལས། དགེ་སིག་ལུང་མ་བསྟན་
གསུམ་ཀར་ལས་ཀྱི་དབེ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །འདིར་ཀུན་བཏུས་ན་ཐྒྲོས་ཀྱི་གཞུང་དུ་མཛད་པ་ནི། 
མངྒྲོན་རྒྲོགས་ལྒྲོན་ཤིང་ལས། མདྒྲོ་སེ་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྟྒྲོན་བེད་ཡིན་པར་བཤད་པ་ལྟར་བཞེད་པ་ཡིན་གི། 
མཛོད་ལ་འཁྲུལ་བར་མི་བ་སྟེ། དེར་དགེ་བ་བཅུ་གཅིག་གི་ཐ་སད་མ་གསུང་ཞིང་ངྒྲོ་བྒྲོ་ིད་ཀྱི་དགེ་བ་ནི། བདེ་
བའི་རྩ་བ་གསུམ་དང་། ངྒྲོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་། ཁེལ་ཡྒྲོད་པ་གིས་མ་གསུང་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །འདིར་ཀུན་མཁེན་བུ་
སྟྒྲོན་གིས་བཞེད་པས། དེ་བཞིན་ིད་དགེ་བ་མིན་ནྒྲོ། །ཞེས་བ་བ་ནི་གྲུབ་མཐའ་བཞི་དང་མི་མཐུན་ཏེ། བེ་བག་
ས་བའི་ལུགས་ལ་ནི། མཛོད་ལས། དམ་པའི་དྒྲོན་དུ་དགེ་རྩ་བ། །ཐར་པ་བླ་ན་མེད་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུང་ལ། 
མདྒྲོ་སེ་པའི་ལུགས་ལ། མངྒྲོན་པ་ཀུན་བཏུས་སུ། དྒྲོན་དམ་པའི་དགེ་བ་གང་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་ིད་དྒྲོ། །ཞེས་
གསུང་། སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ། དབུས་མཐའ་ལས། དགེ་གིས་ཐྒྲོབ་པར་བ་བའི་ཕིར། །ཞེས་པའི་གེལ་
པར། དགེ་བ་ནི་གིས་ཏེ། འདུས་བས་དང་། འདུས་མ་བས་སྒྲོ། །ཞེས་སྒྲོ། །དབུ་མའི་ལུགས་ལ། ངྒྲོ་བྒྲོ་ིད་སྐུ་
དགེ་བར་གསུང་པ་དང་། རྒྱན་སྟུག་པྒྲོ་བཀྒྲོད་པའི་མདྒྲོ་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྒྲོ་དག ཅེས་སྒྲོགས་
མཐའ་ཡས་པ་གསུང་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །དེ་བསྒྲོར་མི་རུང་ཞེས་ས་བའང་ནྒྲོར་པ་སྟེ། རྒྲོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་གི་ཆྒྲོ་ག་
ལས། དེ་བཞིན་ིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅི་འད་དང་། །དེ་བཞིན་ིད་ཀྱི་ངང་ཚུལ་ཅི་འད་དང་། །དེ་བཞིན་ིད་ཀྱི་
མཚན་ིད་ཅི་འད་དང་། །དེ་འད་ལས་རྣམས་ཀུན་ཀྱང་ཡྒྲོངས་སུ་བསྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་སྒྲོ། །ཞེས་བཤད་ནའང་། 
ལུང་ས་མ་རྣམས་ཀྱི་དྒྲོན། དེ་བཞིན་ིད་དགེ་བ་བཏགས་པ་བ་ཡིན་པ་དང་། ལུང་ཕི་མ་རྣམས་ཀྱི་དྒྲོན་ནི། 
འདུས་བས་ཀྱི་དགེ་བ་དེ་བཞིན་ིད་དང་མ་བལ་བའམ། ཟུང་འཇུག་གི་ངང་ནས་བསྒྲོ་ཞེས་པའྒྲོ། །སྒྲོམ་གསུམ་
མཁན་པྒྲོའ་ིབཞེད་པ་ནི་གཟྒྲོད་འཆད་པར་བེད་དྒྲོ། །གིས་པ་ནི། དེ་བཞིན་ིད་ལ། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་བཅུ་
སུམ་སྟེ། མངྒྲོན་པ་ཀུན་བཏུས་ལས། དེ་བཞིན་ིད་ལ་དགེ་བ་ཞེས་བཤད་པའི་དགྒྲོངས་པ་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ། 
དཔེར་ན་སེས་བུ་ནད་དང་བལ་བ་ནི། ལུས་བདེ་ཞིང་སེམས་མྱ་ངན་མེད་པ་ཙམ་ལ། ལུས་སེམས་བདེ་ཞེས་ནི་
འཇིག་རེན་པ་ཀུན་ཟེར་ཀྱང་། ལུས་སེམས་འདི་དག་ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་མེད་པ་ཙམ་ལས། གཞན་པ་སྟེ། ལྷག་
པའི་བདེ་བ་མེད་མྒྲོད་ཀྱི། འྒྲོན་ཀྱང་ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་མེད་པ་ཙམ་ལ། བདེ་བ་ཡིན་ཞེས་འཇིག་རེན་པ་ཀུན་ལ་
གགས་པ་དེ་བཞིན་དུ། ཆྒྲོས་ཀྱི་དབིངས་ལ་ཡང་། དགྒྲོངས་གཞི་སིག་པ་མེད་པ་ཙམ་ཞིག་ལས་ལྷག་པའི་
འབས་བུ་བདེ་བ་བསེད་ནུས་ཀྱི་དགེ་བ་མཚན་ིད་པ་མེད་མྒྲོད་ཀྱི་འྒྲོན་ཀྱང་དགེ་བ་ཡིན་ཞེས་བཏགས་པར་
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ཟད་དེ། ཆྒྲོས་ཀྱི་དབིངས་ལ་སིག་པ་མེད་པ་ཙམ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གསུམ་པ་ནི། གཞན་ཡང་། 
ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་དགུ་སྟེ། གཞན་ཡང་མངྒྲོན་པའི་གཞུང་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་རྣམས་ལས། ཟས་ཀྱིས་
འགངས་པས་རེ་ཞིག་ཟས་མི་འཕྒྲོད་པ་དང་། ལ་སྒྲོགས་པ་འཁིག་པ་སད་དགས་པས་རེ་ཞིག་མི་འཕྒྲོད་པར་
འཛིན་པ་ལ། འདྒྲོད་ཆགས་དང་བལ་བར་གསུངས་ཏེ། དེ་ིད་ལས། ནྒྲོད་པས་འདྒྲོད་ཆགས་དང་བལ་བ་གང་ཞེ་
ན། འཁིག་པ་ལ་ཞུགས་ནས་གདུང་བ་དང་བལ་ནས་གང་མི་འཕྒྲོད་པར་འཛིན་པ་ིད་དྒྲོ། །ེ་བར་བརེན་པས་
འདྒྲོད་ཆགས་དང་བལ་བ་གང་ཞེ་ན། འགངས་པར་ཟྒྲོས་པ་ཟས་ཞིམ་པྒྲོ་ལ་ཡང་། གང་མི་འཕྒྲོད་པར་འཛིན་པ་
ིད་དྒྲོ། །འཕུང་དུ་བྱུང་བས་འདྒྲོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ིད་གང་ཞེ་ན། ཐབས་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པྒྲོ་ཐྒྲོབ་པ། ཐབས་
སན་པ་ལ་གང་མི་འཕྒྲོད་པར་འཛིན་པ་ིད་དྒྲོ། ཞེས་སྒྲོགས་སྒྲོ། །དེ་ལྟར་གསུང་མྒྲོད་ཀྱི།  
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༼༢༨༽ 
འྒྲོན་ཀྱང་དེ་དག་ནི་གཏན་ནས་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་ཡི་འདྒྲོད་ཆགས་དང་བལ་བ་མཚན་ིད་པ་མིན་ནྒྲོ། །དེ་
བཞིན་དུ་ཆྒྲོས་ཀྱི་དབིངས་ལ་ཡང་། དགྒྲོངས་པ་ཞུམ་པ་གཟེངས་བསྟྒྲོད་པའི་ཆེད་དུ་དགེ་བ་ཡིན་ཞེས་གསུང་
པར་གྱུར་ཀྱང་། འབས་བུ་བདེ་བ་བསེད་པ་ཡི་དགེ་བ་དངྒྲོས་ནི་མིན་ཏེ། དགེ་བ་ཡིན་ན་འདུས་བས་ཡིན་དགྒྲོས་
ཤིང་ཆྒྲོས་ཀྱི་དབིངས་འདུས་མ་བས་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །བཞི་པ་ནི། ཅི་ནས་ཆྒྲོས་དབིངས་ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་
བདུན་ཏེ། ཅི་ནས་ཆྒྲོས་དབིངས་དགེ་བ་ཡིན་ན། ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་སྒྲོན་དུ་འགྱུར་ཏེ། སིག་པ་དང་ལུང་མ་བསྟན་
ལ་དགེ་བ་ཡྒྲོད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆྒྲོས་དབིངས་ཡྒྲོད་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་ཁས་བླངས་ཏེ། 
ཆྒྲོས་དབིངས་ཡིན་ན། དགེ་བ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར། རགས་དངྒྲོས། རྩ་བའི་གཏན་ཚིགས་གྲུབ་སྟེ། གང་ལ་
ཆྒྲོས་དབིངས་ཡྒྲོད་པ་ལས་མ་གཏྒྲོགས་པའི་ཆྒྲོས་གཞན་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། །ཆྒྲོས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཆྒྲོས་ིད་
ཡྒྲོད་པའི་ཕིར། ཡང་ན་ཅི་ནས་ཆྒྲོས་དབིངས་དགེ་བ་ཡིན་ན། ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དྒྲོན་དམ་པར་སིག་པ་
དང་ལུང་མ་བསྟན་ཡང་དགེ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། དྒྲོན་དམ་པར་ཆྒྲོས་དབིངས་ལས་མ་གཏྒྲོགས་པའི་ཆྒྲོས་ཅན་
གཞན་སིག་པ་དང་། ལུང་མ་བསྟན་ཡྒྲོད་པ་མིན་པ་གང་ཞིག ཆྒྲོས་དབིངས་སུ་འཇྒྲོག་པ་དྒྲོན་དམ་དང་། ཆྒྲོས་
ཅན་ནི་ཀུན་རྒྲོབ་ལ་འཇྒྲོག་པའི་ཕིར། དང་པྒྲོ་གྲུབ་སྟེ། མདྒྲོ་སེ་རྒྱན་ལས། ཆྒྲོས་ཀྱི་དབིངས་ལས་མ་གཏྒྲོགས་
པའི། །གང་ཕིར་ཆྒྲོས་ིད་དེ་ཡི་ཕིར། །ཞེས་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། དེ་ཕིར་སྟྒྲོང་ིད་མ་གཏྒྲོགས་པའི། །ཆྒྲོས་
འགའ་ཡྒྲོད་པ་མ་ཡིན་ནྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ས་ཕི་གིས་ཀ་ལ། རྩ་བར་འདྒྲོད་པ་དེ་ལྟ་ཡིན་ན། སིག་པ་
དང་ལུང་མ་བསྟན་བེད་པའི་སེམས་ཅན་ཀུན་ངན་འགྒྲོར་འགྒྲོ་བ་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་གིས་དགེ་
སྒྲོགས་གསུམ་པྒྲོ་གང་བས་ཀྱང་དགེ་བ་རེ་བས་པའི་ཕིར་ཏེ། དགེ་སྒྲོགས་གསུམ་ལ་ཆྒྲོས་དབིངས་ཡྒྲོད་པ་
གང་ཞིག ཆྒྲོས་དབིངས་ཡིན་ན། དགེ་བ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །ལྔ་པ་ལ། འདྒྲོད་པ་བརྒྲོད་པ་དང་། དེ་
དགག་པ་གིས་ལས། དང་པྒྲོ་ནི། ལ་ལ་བམས་དང་། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་གིས་ཏེ། བྒྲོད་ཀྱི་བཀའ་གདམ་པ་
ལ་ལ་བམས་པ་དང་། སིང་རེ་སྒྲོགས་ཐབས་མཁས་པ་ལ་མ་ལྟྒྲོས་པར་གཤིས་ཀྱི་དགེ་བ་ཡིན་ཞེས་ཟེར། 
གིས་པ་ནི། འདི་ཡང་དེ་ལྟར་ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་ལྔ་སྟེ། བམས་སིང་རེ་གཤིས་ཀྱི་དགེ་བ་ཡིན་ཟེར་བ་འདི་
ཡང་། དེ་ལྟར་ངེས་པ་མེད་དེ། ཐབས་མི་མཁས་པའི་བམས་པས་ེ་དུ་དཀྒྲོན་མཆྒྲོག་གི་དཀྒྲོར་གིས་གསྒྲོ་བ་
དང་། ཐབས་ལ་མི་མཁས་པའི་སིང་རེས། གཞན་གི་རླུང་ནད་གསྒྲོ་བའི་ཕིར། སེམས་ཅན་གི་སྲྒྲོག་བཅད་ནས་
ཤ་སྟེར་བ་ལ་སྒྲོགས་པ་ངན་སྒྲོང་གི་རྒྱུ་རུ་ཐུབ་པས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། །འཛངས་བླུན་ལས། ཞལ་ལྟ་པས་
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དགེ་འདུན་དབར་གནས་པའི་མཐུན་རེན་གི་རིན་པྒྲོ་ཆེ་མང་པྒྲོ་སིན་བདག་གིས་ཕུལ་བ་རྣམས་རང་གི་ེ་དུ་
དང་། ཡིད་མཐུན་པ་རྣམས་ལ་ཕན་འདྒྲོགས་པའི་བླྒྲོས་བིན་པས། ཞལ་ལྟ་པས་ནི། ལྒྲོན་ཤིང་ལྟ་བུའི་སེམས་
ཅན་དམྱལ་བར་པར་འགྱུར་ཏྒྲོ། །གཞན་རྣམས་ཤིང་གི་སྲིན་བུར་གྱུར་ནས་ཟ་ཞིང་། ཐམས་ཅད་དམྱལ་བའི་
མེས་བསྲེག་པར་གྱུར་པར་བཤད་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །འྒྲོ་ན། མདྒྲོ་ལས། ཆྒྲོས་གཅིག་ལག་མཐིལ་དུ་མཆིས་ན། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྒྲོས་ཐམས་ཅད་ལག་མཐིལ་དུ་མཆིས་པར་འགྱུར་རྒྲོ། །གཅིག་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། སིང་རེ་
ཆེན་པྒྲོའ ྒྲོ་ཞེས་དང་། མ་ཕམ་པས། བམས་པ་ཆྒྲོས་ཀྱི་ཆུ་བ་སྟེ། །ཞེས་སྒྲོགས་གསུང་པ་དང་འགལ་ལྒྲོ། །ཞེ་ན། 
མི་འགལ་ཏེ། དེ་དག་ནི། ཐབས་ལ་མཁས་པའི་བམས་པ་དང་། སིང་རེ་ལ་དགྒྲོངས་ནས་དགེ་བར་གསུངས་
པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གསུམ་པ་འཁྲུལ་གཞིའི་ལུང་དྒྲོན་ཇི་ལྟར་འཆད་པའི་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྟེ། འཆད་ཚུལ་མདྒྲོར་
བསྟན་པ། གཞན་གི་འཆད་ཚུལ་དགག་པ། རང་ིད་ཇི་ལྟར་འཆད་པའི་ཚུལ་ལྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། དེས་ན་འགྒྲོ་བ་
ཞེས་སྒྲོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟེ་ཆྒྲོས་དབིངས་བསྒྲོ་བས་མི་འགྱུར་བ་དེས་ན། འགྒྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གིས་བས་པའི་དགེ་བ་ 
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༼༢༩༽ 
བསྒྲོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལ་དགྒྲོངས་ནས། མདྒྲོ་ལས། འགྒྲོ་ཀུན་དགེ་བ་ཇི་སེད་ཡྒྲོད་པ་དང་། ཞེས་བ་བའི་ཚིག་གིས་
གསུངས་པ་ཡིན་ནྒྲོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏེ། མདྒྲོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། གལ་ཏེ་
ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་གསུམ་སྟེ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་མིན་པར། འགྒྲོ་ཀུན་དགེ་བ་ཇི་སེད་ཡྒྲོད་པ་དང་། །ཞེས་པའི་དྒྲོན། 
ཆྒྲོས་ཀྱི་དབིངས་ལ་བེད་པ་ཡིན་ན་ཇི་སེད་ཞེས་བ་བའི་མང་པྒྲོའ་ིས་མི་འཐད་པ་དང་། ཡྒྲོད་ཅེས་བ་བའི་ས་
སྒྲོར་བ་ཡང་འགལ་བ་ཡིན་ནྒྲོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཇི་སེད་ཀྱི་ས་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ། ཡྒྲོད་ཅེས་བ་བའི་
ས་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ། འགྒྲོ་ཀུན་གི་ས་མི་འཐད་པར་ཐལ་བའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། དེ་ཡི་རྒྱུ་མཚན་ཞེས་སྒྲོགས་
ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་དགེ་བ་ལ། ཇི་སེད་སྒྲོགས་ཀྱི་ས་མི་འཐད་པ་ཡི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ། 
མདྒྲོ་དེའི་བསྒྲོ་རྒྱུའི་དགེ་བ་ལ་ཇི་སེད་ཀྱི་ས་མི་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ། ཇི་སེད་ཞེས་བ་བའི་ས་ནི་མང་པྒྲོའ་ིས་
ཡིན་ཞིང་། ཆྒྲོས་ཀྱི་དབིངས་ལ་མང་ཉུང་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཆྒྲོས་དབིངས་དེ་ནི་མང་ཉུང་གི་སྒྲོས་པ་དང་བལ་བ་
ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །འྒྲོ་ན། ཤེར་མདྒྲོ་ལས། སྟྒྲོང་ིད་ི་ཤུ་དང་བཅུ་དྲུག་གསུངས་པ་དང་། མངྒྲོན་རྒྲོགས་རྒྱན་
ལས། བསྒྲུབ་པའི་རེན་ཆྒྲོས་དབིངས་བཅུ་གསུམ་དང་། རྩ་བ་ཤེས་རབ་ལས། མཐའ་བལ་གི་ཆྒྲོས་དབིངས་
བརྒྱད་ལ་སྒྲོགས་པ་གསུང་པ་དང་འགལ་ལྒྲོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། དེ་ལྟར་གསུང་པ་ཆྒྲོས་དབིངས་རང་གི་ངྒྲོ་བྒྲོ་
ལ་མང་ཉུང་གི་དབེ་བ་མེད་ཀྱང་། སྟྒྲོང་གཞིའི་ཆྒྲོས་ཅན་སྒྲོགས་ཀྱི་སྒྲོ་ནས། དེ་ལྟར་དུ་ལེགས་པར་གསུང་པ་
ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་ངྒྲོ་བྒྲོ་ལ་མང་ཉུང་སྒྲོགས་ཀྱི་དབེ་བ་མེད་དེ། མགྒྲོན་པྒྲོ་བམས་པས། ཆྒྲོས་ཀྱི་དབིངས་
ལས་དབེར་མེད་ཕིར། །ཞེས་གསུང་པས་སྒྲོ། །གིས་པ་ཆྒྲོས་དབིངས་ལ་ཡྒྲོད་ཅེས་བ་བའི་ས་མེད་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ནི། ཆྒྲོས་དབིངས་མཐྒྲོང་བའང་ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་སུམ་ཅུ་སྟེ། ཆྒྲོས་དབིངས་རང་གི་ངྒྲོ་བྒྲོ་ཡྒྲོད་པ་དང་། 
ཡྒྲོད་པ་ིད་དང་། ཡྒྲོད་པ་ཙམ་ཡང་མིན་ཏེ། རང་གི་ངྒྲོ་བྒྲོ་ཡྒྲོད་པ་དང་། ཡྒྲོད་པ་ིད་དང་། ཡྒྲོད་པ་ཙམ་ལ་མི་
རག་པས་ཁབ་པར། ཆྒྲོས་ཀྱི་གགས་པས་གསུང་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་འགེལ་ལས། འཇིག་ལ་འབས་དང་ཡྒྲོད་ིད་
བཞིན། །ཞེས་དང་། འཇིག་པ་ཡྒྲོད་ཙམ་འབེལ་པ་ཅན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདིའི་སབས་ཀྱི་ཡྒྲོད་པ་ནི་
དྒྲོན་གི་ཡྒྲོད་པ་དང་དངྒྲོས་པྒྲོ་ལ་འཇྒྲོག་དགྒྲོས་ཏེ། ཆྒྲོས་རེ་པའི་སྟྒྲོན་པ་བླྒྲོ་གྒྲོས་རབ་གསལ་གི་དིས་ལན་དུ། 
ཁེད་ཀྱི་དི་བ་དང་པྒྲོ། རིག་གཏེར་ལས། གང་ཡྒྲོད་དེ་འཇིག་བུམ་པ་བཞིན། །ས་ཡང་ཡྒྲོད་ཅེས་རང་བཞིན་
རགས། །ཅེས་གསུངས་པ་དང་། སྒྲོམ་གསུམ་རབ་དབེ་ལས། ཆྒྲོས་དབིངས་ཡྒྲོད་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། །ཡྒྲོད་ཙམ་
མི་རག་གིས་ཁབ་པར། །ཆྒྲོས་ཀྱི་གགས་པས་ལེགས་པར་གསུང་། །ཞེས་པའི་དྒྲོན། ས་ཇི་བཞིན་ལགས་སམ་
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ཞེས་པའི་ལན་ནི། དཔལ་ཆྒྲོས་ཀྱི་གགས་པས། རྒྲོག་གེའི་སབས་སུ། དྒྲོན་དམ་དྒྲོན་བེད་ནུས་པ་གང་། །ཞེས་
སྒྲོགས་སྒྲོས་ནས། དྒྲོན་བེད་ནུས་པ་ལ་དྒྲོན་དམ་དུ་ཡྒྲོད་པ་དང་། དྒྲོན་བེད་མི་ནུས་པ་ལ་ཀུན་རྒྲོབ་ཏུ་ཡྒྲོད་པའི་
རྣམ་གཞག་མཛད། ཡང་འཇིག་ལ་འབས་དང་ཡྒྲོད་ིད་བཞིན། །ཞེས་ས་འཇིག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ། འབས་བུ་
རགས་སུ་བཀྒྲོད་པ་དང་། དྒྲོན་གི་ཡྒྲོད་པ་ིད་རགས་སུ་འགྒྲོད་པར་མཛད། ཅེས་སྒྲོགས་གསུང་པའི་རེས་སུ་དེ་
དག་གི་དྒྲོན་ཡང་འདི་ཡིན་ཏེ། འདིར་ནི་ཡྒྲོད་པ་རྣམ་གིས་ཏེ། །དྒྲོན་དང་ཐ་སད་དག་གིས་སྒྲོ། །དྒྲོན་གི་ཡྒྲོད་པ་
བ་བ་བེད། །ཐ་སད་ཡྒྲོད་པ་དགག་སྒྲུབ་རེན། །ཞེས་དྒྲོན་གི་ཡྒྲོད་པ་དྒྲོན་བེད་ནུས་པ་དང་། ཐ་སད་དུ་ཡྒྲོད་པ་
དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རེན། རྒྲོག་ངྒྲོའ་ིཡྒྲོད་པ་ལ་གསུང་། དེ་དང་མཐུན་པར་གསུང་རབ་དགྒྲོངས་གསལ་ལས་ཀྱང་། དེ་
ཡང་སིར་ཡྒྲོད་པ་ལ། ཆྒྲོས་གཞན་གསལ་བའི་སྒྲོ་ནས་ཡྒྲོད་པར། བླྒྲོས་འཇྒྲོག་པ་གཞན་སེལ་གི་ཡྒྲོད་པ་དང་། 
ཆྒྲོས་གཞན་བསལ་བ་ལ་མ་ལྟྒྲོས་པར་རང་གི་ངྒྲོ་བྒྲོ་ཡྒྲོད་པ་གིས་ལས། ཕི་མ་ལ་དམིགས་པའི་ཁབ་པ་ནི། 
མདྒྲོ་སེ་པས་ཀྱང་འདྒྲོད་དེ། ཡེ་ཤེས་སིང་པྒྲོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པར། མདྒྲོ་སེ་པའི་གྲུབ་མཐའ་འཆད་པའི་སབས་
སུ། ནམ་མཁའ་མྒྲོ་གཤམ་བུ་འད་ལ། །ཞེས་དང་། དེའི་འགེལ་པར་ 
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༼༣༠༽ 
འདུས་མ་བས་བཏགས་པའི་ཡྒྲོད་པར་བསྟན་ཏེ། བཏགས་པའི་ཡྒྲོད་པ་ནི། མིང་ཙམ་སྟེ་ཞེས་གསུངས་
སྒྲོ། །ཡང་དིས་ལན་པད་བཞད་དུ། ཆྒྲོས་དབིངས་ཡྒྲོད་པ་མིན་ཏེ། །ཞེས་པ་གྲུབ་མཐའ་ས་བ་གང་གི་དབང་དུ་
བས་ཤེ་ན། འདི་ནི་དབུ་མ་པའི་དབང་དུ་བ་སྟེ། སྒྲོམ་གསུམ་རབ་དབེ་རང་གི་རང་ལུགས་འཆད་པའི་སབས་
ཡིན་པའི་ཕིར། འྒྲོ་ན་ལུགས་དེ་ལ་དྒྲོན་དམ་དུ་ཡྒྲོད་པ་ནི་དཔྱད་གཞི་མིན། ཀུན་རྒྲོབ་ཏུ་ཡྒྲོད་པ་ལ་མི་རག་པས་
མ་ཁབ་པར་གྒྲོང་དུ་སས་ཟིན་པས། ད་ཇི་ལྟར་བ་སམ་ན། ཆྒྲོས་དབིངས། འགྒྲོ་ཀུན་དགེ་བ་ཇི་སེད་ཡྒྲོད་པ་
དང་། །ཞེས་པའི་སབས་ཀྱི་དགེ་བ་ཡིན་ན། ཡྒྲོད་པ་འདི་ལ་གསུམ་ལས། དངྒྲོས་པྒྲོ་སྟྒྲོང་པ་ིད་ཀྱི་སྟྒྲོང་གཞིའི་
ཆྒྲོས་ཅན་ལྟ་བུ་དངྒྲོས་པྒྲོ་ལ་ཡྒྲོད་པར་བཞག་པ་དང་། དངྒྲོས་མེད་པ་སྟྒྲོང་པ་ིད་ཀྱི་སྟྒྲོང་གཞིའི་ཆྒྲོས་ཅན་ལྟ་བུ་
དངྒྲོས་མེད་ལ་བཞག་པ་དང་། རང་བཞིན་སྟྒྲོང་པ་ིད་ཀྱི་སྟྒྲོང་གཞིའི་ཆྒྲོས་ཅན་ལྟ་བུ་གིས་ཀ་མིན་པའི་སྒྲོས་
བལ་ལ་བཞག་པ་གང་ཡིན། དང་པྒྲོ་ལྟར་ན། ཆྒྲོས་དབིངས་སབས་དེའི་ཡྒྲོད་པ་མིན་ཏེ། སབས་དེའི་ཡྒྲོད་པ་ལ་
མི་རག་པས་ཁབ་པར་ཆྒྲོས་ཀྱི་གགས་པས། མདྒྲོ་སེ་པའི་སབས་སུ་གསུང་པ་དེ་ིད་དབུ་མ་པའི་སབས་སུའང་
ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། སབས་དེའི་ཡྒྲོད་པ་ནི་དྒྲོན་བེད་ནུས་པ་ཡིན་པས། རག་པས་དྒྲོན་བེད་ནུས་ན། 
དྒྲོན་དམ་གཅིག་ཅར་བེད་པར་ཐལ་བའི་རིགས་པ་དབུ་མ་པས་ཀྱང་ཇ་བུ་རམ་གསྒྲོལ་བ་དང་འད་བའི་ཕིར་
རྒྲོ། །ཞེས་དང་། པཎ་ཆེན་གསེར་མདྒྲོག་ཅན་པའི་དིས་ལན། ཀུན་མཁེན་རིན་པྒྲོ་ཆེས་མཛད་པར། གཞུང་ལས་
བྷ་ཝ་ཞེས་པའི་ཚིག་གཅིག་ིད་ཡྒྲོད་པ་དང་། དངྒྲོས་པྒྲོ་གང་བདེར་བསྒྱུར་ཏེ། སིག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་འདི་
གིས་བཀྒྲོད་ཅིང་། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དབེ་བ་འཆད་པའི་ཚེ། འཇིག་ལ་འབས་དང་ཡྒྲོད་ིད་བཞིན། །ཞེས་
འབས་བུ་སྟེ་བས་པ་དང་། ཡྒྲོད་པ་སྟེ་དངྒྲོས་པྒྲོ་བཀྒྲོད་པ་གིས་གསུང་པ་ལས། དཔལ་ལྡན་ས་ས་པཎི་ཏས། 
རྒྲོགས་ལྡན་གི་དྒྲོགས་པ་བསུ་སྟེ། ཞེས་སྒྲོགས་གསུང་པས་ཤེས་སྒྲོ། །འདི་དག་གི་རྣམ་གཞག་བདག་གིས་
སྒྲོམ་གསུམ་སི་དྒྲོན་དུ་དིས་ལན་རྣམས་སྒྲོས་པ་དང་བཅས་ཏེ་བཀྒྲོད་ཡྒྲོད་ལགས་སྒྲོ། །དེ་ལྟར་ཆྒྲོས་གགས་
ཀྱིས་གསུང་པར་མ་ཟད། མགྒྲོན་པྒྲོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀྱང་། དབུ་མ་རྩ་ཤེར་ལས། གལ་ཏེ་མྱ་ངན་འདས་དངྒྲོས་
ན། །ཞེས་སྒྲོགས་གསུངས་པའི་དྒྲོན་ནི། གལ་ཏེ་ཆྒྲོས་དབིངས་རང་གི་ངྒྲོ་བྒྲོ་ཡྒྲོད་པ་ཡིན་ན། མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་སྟེ། ཆྒྲོས་དབིངས་འདུས་བས་སུ་འགྱུར་བར་ཐལ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆྒྲོས་དབིངས་དངྒྲོས་པྒྲོ་
ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་གི་ངྒྲོ་བྒྲོའ་ིསྒྲོ་ནས་ཡིན་པའི་ཕིར་ནའྒྲོ། །ཁབ་སྟེ། དངྒྲོས་པྒྲོ་ཡིན་ལ། རྒྱུ་རེན་གིས་འདུས་
བས་པ་མིན་པ་དེ་འད་འགའ་ཡང་ཡུལ་དུས་གང་ནའང་ཡྒྲོད་པ་མིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གཞན་ཡང་། རྩ་ཤེར་དེ་ིད་
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ལས། གང་དག་རང་བཞིན་གིས་དངྒྲོས་དང་། །ཞེས་སྒྲོགས་གསུང་པ་དེའི་དྒྲོན་ནི། ཆྒྲོས་དབིངས་རང་གི་ངྒྲོ་
བྒྲོའ་ིསྒྲོ་ནས་ཡྒྲོད་པ་མིན་པར་ཐལ། སེས་བུ་གང་དག་རང་བཞིན་ཏེ། ཆྒྲོས་དབིངས་གཞན་གི་དངྒྲོས་པྒྲོ་དང་། 
རང་གི་དངྒྲོས་པྒྲོ་དང་། དེ་གིས་ཀའི་དངྒྲོས་མེད་པ་ིད་དུ་ལྟ་བ་དེ་དག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་སིང་པྒྲོ་ལ་
དེ་ཁྒྲོ་ན་ིད་མཐྒྲོང་བ་མིན་པར་ཕིར་ནའྒྲོ། །གཞན་ཡང་། རྩ་ཤེར་དེ་ིད་ལས། བཅྒྲོམ་ལྡན་དངྒྲོས་དང་དངྒྲོས་
མེད་པ། །ཞེས་སྒྲོགས་གསུང་པའི་དྒྲོན་ནི། བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་དངྒྲོས་པྒྲོ་དང་། དངྒྲོས་མེད་པ་མཁེན་པས། སྒྲོན་
མཚན་མཁན་བམ་ཟེ་ནག་པྒྲོའ་ིགནག་གི་ཚའྒྲོ། །མེས་བིན་དེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མིང་ཀ་ཏ་ཡ་ན་ལ་གདམ་པ་ཡི་
ན་ཐྒྲོས་ཀྱི་གཞུང་ལས་ནི་ཆྒྲོས་དབིངས་ཡྒྲོད་པ་དང་མེད་པ་གིས་ཀའི་མཐའ་བཀག་པར་མཛད་དེ། དེ་ལ་
གདམ་པའི་མདྒྲོ་ལས། ཀ་ཏ་ཡ་ན། གང་གི་ཕིར། འཇིག་རེན་འདི་ན་ཕལ་ཆེར་ཡྒྲོད་པ་དང་། མེད་པ་ིད་ལ་
མངྒྲོན་པར་ཞེན་ཏེ། དེས་ན་སེ་བ་དང་། རས་པ་དང་། ན་བ་དང་། འཆི་བ་དང་། མྱ་ངན་དང་། སེ་སགས་འདྒྲོན་
པ་དང་། དུུཿཁ་དང་། ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་། འཁྲུག་པ་དག་ལས་ཡྒྲོངས་སུ་གྒྲོལ་བར་མི་འགྱུར་ 
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༼༣༡༽ 
ཞེས་སྒྲོགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །ཡང་རྩ་ཤེར་དེ་ིད་ལས། ཡྒྲོད་ཅེས་བ་བ་རག་པར་འཛིན། །ཞེས་
གསུང་པ་ནི་གནས་ལུགས་ཀྱི་དྒྲོན་ལ་མཁས་པས། ཆྒྲོས་དབིངས་ཡྒྲོད་པ་དངྒྲོས་པྒྲོའ་ིམཐའ་དང་། མེད་པ་
དངྒྲོས་མེད་ཀྱི་མཐའ་ལ་གནས་པར་མི་བ་སྟེ། ཆྒྲོས་དབིངས་ཡྒྲོད་ཅེས་བ་བ་དངྒྲོས་པྒྲོར་བལྟ་ན་རག་པར་འཛིན་
པ་དང་། མེད་ཅེས་བ་བ་དངྒྲོས་མེད་དུ་འཛིན་ན་ཆད་པར་བལྟ་བ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། མདྒྲོ་ལས། འྒྲོད་སྲུང་། ཡྒྲོད་
ཅེས་བ་བ་འདི་ནི་མཐའ་གཅིག་གྒྲོ །མེད་ཅེས་བ་བ་འདི་ནི་མཐའ་གིས་སྒྲོ། །དེ་གིས་ཀྱི་དབུས་གང་ཡིན་པ་
དེ་ནི། དཔྱད་དུ་མེད་པ། བསྟན་དུ་མེད་པ། རེན་མིན་པ། སྣང་བ་མེད་པ། རྣམ་པར་རིག་པ་མེད་པ། གནས་མེད་
པ་སྟེ། འྒྲོད་སྲུང་། འདི་ནི་དབུ་མའི་ལམ་ཆྒྲོས་རྣམས་སྒྲོ་སྒྲོར་རྒྲོག་པའྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་། ཆྒྲོས་ཀྱི་
དབིངས། རང་གི་ངྒྲོ་བྒྲོའ་ིསྒྲོ་ནས་ཡྒྲོད་པ་དང་། མེད་པ་གིས་ཀའི་མཐར་འཛིན་པ་མིན་པའི་ལུང་ཡིན་
ནྒྲོ། །ཆྒྲོས་དབིངས་ཡྒྲོད་མེད་སྒྲོགས། མཐའ་བཞི་གང་དུ་བཟུང་ན་ཡང་། མཐར་འཛིན་གི་སྒྲོས་པ་ལས་མ་
འདས་པ་དེས་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་སིང་པྒྲོ་སྒྲོས་བལ་གི་ལྟ་བ་ལ་གུས་པར་བེད་ན། ཆྒྲོས་དབིངས་ལ་
ཡྒྲོད་མེད་གིས་ཀྱི་མཐའ་སྒྲོགས་མཐའ་གང་དུ་ཡང་མ་ཟུངས་ཤིག་སྟེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་པྒྲོའ་ིམདྒྲོ་ལས། 
མྱ་ངན་འདས་པའི་ཆྒྲོས་ལ་ཆྒྲོས་མེད་དེ། །གང་ཕིར་དེ་མེད་ནམ་ཡང་ཡྒྲོད་མི་འགྱུར། །རྒྲོག་ཅན་དག་གིས་ཡྒྲོད་
དང་མེད་ཅེས་བསྟན། །དེ་ལྟར་བརགས་པས་སྡུག་བསལ་ཞི་མི་འགྱུར། །ཞེས་དང་། ཡྒྲོད་དང་མེད་ཅེས་བ་བ་
མཐའ་ཡིན་ཏེ། །གཙང་དང་མི་གཙང་འདི་ཡང་མཐའ་ཡིན་ནྒྲོ། །དེ་ལྟར་མཐའ་གིས་རྣམ་པར་སྤང་བ་
སྟེ། །མཁས་པས་དབུས་ལའང་གནས་པར་ཡྒྲོང་མི་བ། །ཞེས་དང་། ཡྒྲོད་དང་མེད་ཅེས་བ་བ་རྩྒྲོད་པ་
སྟེ། །གཙང་དང་མི་གཙང་འདི་ཡང་རྩྒྲོད་པ་ཡིན། །རྩྒྲོད་པར་གྱུར་པས་སྡུག་བསལ་ཞི་མི་འགྱུར། །རྩྒྲོད་པ་མེད་
པར་གྱུར་ན་སྡུག་བསལ་འགག །ཞེས་དང་། དཀྒྲོན་མཆྒྲོག་བརྩེགས་པ་ལས། ཡྒྲོད་ཅེས་བ་བ་ནི་མཐའ་གཅིག་
གྒྲོ །མེད་ཅེས་བ་བ་ནི་མཐའ་གིས་པའྒྲོ། །ཞེས་དང་། ཤེར་མདྒྲོ་ལས། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁེན་གི་བར་ཡིད་
ལ་མི་བེད་དེ། གང་གི་ཕིར་ན་ཡིད་ལ་བེད་པས་ནི་ཁམས་གསུམ་དུ་འདེ་བར་འགྱུར་ལ། ཡིད་ལ་མི་བེད་པས་
ནི་གང་དུ་ཡང་འདེ་བར་མི་འགྱུར་རྒྲོ། །ཞེས་དང་། མགྒྲོན་པྒྲོ་བམས་པས། །གང་ཞིག་ཡྒྲོད་མིན་མེད་མིན་ཡྒྲོད་
མེད་མ་ཡིན་ཡྒྲོད་མེད་ལས་གཞན་དུའང་། །རག་པར་མི་ནུས་ངེས་ཚིག་དང་བལ་སྒྲོ་སྒྲོར་རང་གི་རིག་ཞི་
བ། །ཞེས་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀྱང་། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་སྟྒྲོང་པ་ིད། །ལྟ་ཀུན་ངེས་པར་འབིན་པར་
གསུང་། །གང་དག་སྟྒྲོང་པ་ིད་བལྟ་བ། །དེ་དག་བསྒྲུབ་ཏུ་མེད་པར་གསུང་། །ཞེས་དང་། ཡེ་ཤེས་སིང་པྒྲོ་ཀུན་
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ལས་བཏུས་ལས། ཡྒྲོད་མིན་མེད་མིན་ཡྒྲོད་མིན་མིན། །གིས་ཀའི་བདག་ིད་ཀྱང་མིན་པས། །མཐའ་བཞི་
ལས་གྒྲོལ་དབུ་མ་པ། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་དེ་ཁྒྲོ་ན། །ཞེས་དང་། སྒྲོད་འཇུག་ལས། དྒྲོན་དམ་བླྒྲོ་ཡི་དཔྱྒྲོད་ཡུལ་
མིན། །བླྒྲོ་ནི་ཀུན་རྒྲོབ་ཡིན་པར་འདྒྲོད། །ཅེས་དང་། གང་ཚེ་དངྒྲོས་དང་དངྒྲོས་མེད་པ། །བླྒྲོ་ཡི་མདུན་ན་མི་
གནས་པ། །དེ་ཚེ་རྣམ་པ་གཞན་མེད་པས། །དམིགས་པ་མེད་པར་རབ་ཏུ་ཞི། །ཞེས་དང་། ཞི་བ་འཚོས། ས་
བསམ་བརྒྲོད་མེད་ཤེས་རབ་ཕ་རྒྲོལ་ཕིན། །མ་སེས་མི་འགག་ནམ་མཁའི་ངྒྲོ་བྒྲོ་ིད། །སྒྲོ་སྒྲོ་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་
དཔྱྒྲོད་ཡུལ་བ། །ཞེས་སྒྲོགས་དུ་མ་གསུང་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །འྒྲོ་ན། ཆྒྲོས་དབིངས་ཆྒྲོས་ཅན། རང་གི་ངྒྲོ་བྒྲོའ་ིསྒྲོ་
ནས་ཡྒྲོད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་གི་ངྒྲོ་བྒྲོའ་ིསྒྲོ་ནས་མེད་པ་མིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆྒྲོས་ཅན། རང་གི་ངྒྲོ་
བྒྲོའ་ི 
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༼༣༢༽ 
སྒྲོ་ནས་མེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་མེད་པ་མིན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་དགག་པ་གིས་ཀྱི་རྣལ་མར་གྒྲོ་
བའི་དྒྲོན་ཡིན་ནྒྲོ་ཞེས་ཟེར་ན། དབུ་མ་པའི་སབས་འདིར་དགག་པ་གིས་ཀྱི་རྣལ་མར་གྒྲོ་བའི་ཁབ་པ་དེ་འད་
རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་མིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཁས་བླངས་ན། གྒྲོང་དུ་དངས་པའི་ངེས་དྒྲོན་གི་གསུང་རབ་དེ་
རྣམས་དང་འགལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྒྲོ། །དེས་ན་ལྟ་བ་སྒྲོས་བལ་ལ་རིགས་མི་འད་བའི་དབེ་བ་མེད་ཀྱང་
གདུལ་བའི་བླྒྲོ་དང་འཚམས་པར་གྲུབ་མཐའ་བཞི་ལ་ལྟ་བའི་རིམ་པ་ཇི་ལྟར་བསྟན་པའི་ཚུལ་དང་། མཐར་ཐུག་
སྒྲོས་བལ་གི་ལྟ་བ་ལ་ཇི་ལྟར་སྒྲོར་བའི་ཚུལ་རྣམས་མངྒྲོན་པར་རྒྲོགས་པ་རིན་པྒྲོ་ཆེའི་ལྒྲོན་ཤིང་ལས་གསུང་པ་
ལྟར་ཤེས་པར་བའྒྲོ། །ཆྒྲོས་དབིངས་རང་གི་ངྒྲོ་བྒྲོ་ཡྒྲོད་པ་མིན་པ་འདི་ནི། ལུང་གི་འགྲུབ་པར་མ་ཟད། རིགས་
པས་ཀྱང་འགྲུབ་སྟེ། འདི་ལྟར་ཆྒྲོས་དབིངས་ཆྒྲོས་ཅན། དྒྲོན་བེད་ནུས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་གི་ངྒྲོ་བྒྲོའ་ིསྒྲོ་ནས་
ཡྒྲོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། དྒྲོན་བེད་ནུས་པ་དེ་ངྒྲོ་བྒྲོའ་ིསྒྲོ་ནས་ཡྒྲོད་པ་ཙམ་གི་མཚན་ིད་ཡིན་པའི་ཕིར་
རྒྲོ། །འདི་ནི་རིགས་གཏེར་རང་འགེལ་ལས། ཡྒྲོད་པའི་མཚན་ིད་དྒྲོན་བེད་ནུས་པ། ཞེས་གསུང་པ་དང་གནད་
ཅིག་གྒྲོ །དེས་ན་གཞུང་འདི་དག་དང་། རིགས་གཏེར་རྩ་འགེལ་གི་གཞུང་དེ་འདའི་རིགས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཡྒྲོད་
པ་ནི། དྒྲོན་གི་ཡྒྲོད་པ་དང་། དངྒྲོས་པྒྲོ་ལ་འཇྒྲོག་དགྒྲོས་པས། གཞུང་དེ་དག་ལ་འབྲུ་བེད་པའི་ཚེ། དྒྲོན་གི་ཞེས་
པ་དང་། རང་གི་ངྒྲོ་བྒྲོའ་ིསྒྲོ་ནས་ཞེས་པའི་ཁད་པར་སྒྲོར་ཤེས་ན་གནད་ཐམས་ཅད་རང་གྒྲོལ་དུ་འགྱུར་བ་ནི། 
སྟྒྲོན་པ་བླྒྲོ་གྒྲོས་རབ་གསལ་གིས་དིས་ལན་སྒྲོགས་ཀྱིས་ཤེས་སྒྲོ། །རྩ་བར་འདྒྲོད་མི་རུང་སྟེ། ཆྒྲོས་ཀྱི་དབིངས་
ལ་འབས་བུ་བསེད་པའི་དྒྲོན་བ་བ་དང་། བེད་པ་གང་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཆྒྲོས་དབིངས་དེ་ནི་བ་བེད་ཀྱི་
སྒྲོས་བལ་མིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གསུམ་པ་འགྒྲོ་ཀུན་གི་ས་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་ནི། གཞན་ཡང་ཡྒྲོད་པའི། ཞེས་
སྒྲོགས་རྐང་པ་དྲུག་སྟེ། ཆྒྲོས་དབིངས་ལ་ཡྒྲོད་པའི་ས་སྒྲོར་བ་མི་འཐད་པར་མ་ཟད། གཞན་ཡང་། འགྒྲོ་ཀུན་
དགེ་བ་ཇི་སེད་ཡྒྲོད་པ་དང་། །ཞེས་པའི་སབས་ཀྱི་ཡྒྲོད་པའི་དགེ་བ་ནི། ཆྒྲོས་ིད་ལ་བེད་པ་ཡིན་ན། བསྒྲོ་བར་
བེད་པའི་ཚེ། འགྒྲོ་བ་ཀུན་གི་དགེ་བ་ཞེས་བ་བའི་དམིགས་བསལ་སྒྲོས་ཅི་དགྒྲོས་ཏེ་མི་དགྒྲོས་པར་ཐལ། བེམ་
པྒྲོ་དང་། དངྒྲོས་མེད་དང་། འཕགས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱི་ཆྒྲོས་ིད་ཀྱང་ཅིས་མི་བསྒྲོ་སྟེ། བསྒྲོ་རིགས་པའི་
ཕིར་ཏེ། དེ་ཐམས་ཅད་བསྒྲོ་རྒྱུའི་དགེ་བ་ཡིན་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར། རགས་ཁས་བླངས་ཏེ། དེ་རྣམས་ཆྒྲོས་
ིད་ཡིན་པ་གང་ཞིག ཆྒྲོས་དབིངས་ལ་བསྒྲོ་རྒྱུའི་དགེ་བ་ཡིན་མིན་གི་དབེ་བ་མེད་ལ། ཆྒྲོས་དབིངས་བསྒྲོ་
རྒྱུའི་དགེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །འྒྲོ་ན། ཆྒྲོས་ིད་བསྒྲོ་བ་མིན་ན། རྒྲོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་གི་མདྒྲོ་ལས། དེ་བཞིན་
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ིད་ཀྱི་མཚན་ིད་ཅི་འད་དང་། །དེ་བཞིན་ིད་ཀྱི་ངང་ཚུལ་ཅི་འད་དང་། །དེ་བཞིན་ིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅི་འད་
དང་། །དེ་འདར་ལས་རྣམས་ཀུན་ཀྱང་ཡྒྲོངས་སུ་བསྒྲོ། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལྒྲོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། ལུང་དེས་ནི། 
ཆྒྲོས་ིད་བསྒྲོ་བར་བསྟན་པ་མིན་ཏེ། མདྒྲོ་དེ་ིད་ལས། དེ་བཞིན་ིད་ཀྱི་ངང་ཚུལ་གང་ཡིན་པ། དེའི་ངང་ཚུལ་
དུ་གྱུར་པར་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་དག་ཡྒྲོངས་སུ་བསྒྲོའྒྲོ། །དེ་བཞིན་ིད་ཀྱི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་
དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་དག་ཆྒྲོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་མེད་པར་ཡྒྲོངས་སུ་བསྒྲོའྒྲོ། །དེ་བཞིན་ིད་ཀྱི་མཚན་ིད་
གང་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་དག་མཚན་ིད་མེད་པའི་ཆྒྲོས་ཐམས་ཅད་མཚན་ིད་ཀྱིས་ཡང་དག་
པར་དེ་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་ཡྒྲོངས་སུ་བསྒྲོའྒྲོ། །ཞེས་སྒྲོགས་རྒྱས་པར་གསུང་པས་སྒྲོ། །གསུམ་པ་རང་ིད་
ཇི་ལྟར་འཆད་པའི་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྟེ། ལུང་དྒྲོན་ཕིན་ཅི་མ་ལྒྲོག་པར་བཤད་པ། དེ་ིད་དཔེའི་སྒྲོ་ནས་བསྒྲུབ་པ་
དང་། ལུང་གི་སྒྲོ་ནས་བསྒྲུབ་པའྒྲོ། ། 
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༼༣༣༽ 
དང་པྒྲོ་ནི། དེས་ན་གཞུང་དེའི། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་བཅུ་གསུམ་སྟེ། ཆྒྲོས་དབིངས་བསྒྲོ་རྒྱུའི་དགེ་བ་མིན་པ་
དེས་ན། འགྒྲོ་ཀུན་དགེ་བ་ཇི་སེད་ཡྒྲོད་པ་དང་། །བས་དང་བེད་འགྱུར་དེ་བཞིན་བེད་པ་དག །ཞེས་པའི་གཞུང་
དེའི་དགྒྲོངས་པ་ནི། ལེགས་པར་ཏེ། ཕིན་ཅི་མ་ལྒྲོག་པར་བཤད་ཀྱིས། འདི་ལྟར་ཟུངས་ཤིག ཇི་ལྟར་ན། འགྒྲོ་
བ་ཀུན་གིས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་སྒྲོ་ནས་བས་པ་ཡི་དགེ་བ་ཇི་སེད་ཡྒྲོད་པ་དང་། ཞེས་བ་བའི་སས་སིར་
བསྟན་པ་ཡིན་ལ། སར་བས་པ་དང་། མ་འྒྲོངས་པ་ན་བེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། ད་ལྟ་བེད་བཞིན་ལ་ཞེས་བ་བ་
དུས་གསུམ་གི་དབེ་བ་ནི། དམིགས་བསལ་ཡིན་ཏེ། སླྒྲོབ་དཔྒྲོན་དབིག་གེན་གིས། སིར་བཏང་བ་ལ་
དམིགས་བསལ་བ། །བསྟན་བཅྒྲོས་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་བསགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ནྒྲོ། །ཡང་ན། འགྒྲོ་བ་
གཞན་གིས་བས་པ་ཡི་དགེ་བ་ཇི་སེད་ཡྒྲོད་པ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྒྲོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་རང་ིད་ཀྱིས་
བས་ཟིན་པ་དང་། བེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། བེད་བཞིན་པའི་དགེ་བ་ཞེས་རང་གཞན་གི་སྒྲོ་ནས་བཤད་ཀྱང་། 
མདྒྲོ་དང་འགལ་བ་མེད་དེ། སར་གི་མདྒྲོ་དེའི་འཇུག་ཐྒྲོགས་སུ། ལྒྲོ་ཀ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་སེམས་ཅན་
རྣམས། །ཇི་སེད་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་ཐུགས་ཆུད་པ། །ཀུན་ཀྱང་མཁས་པ་ཀུན་གིས་བསགས་པ་ཡི། །ཀུན་ཏུ་བཟང་
པྒྲོ་དེ་ནི་གྱུར་པར་ཤྒྲོག །ཕྒྲོགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་མ་ལུས་ཅི་བས་པ། །སེས་བུ་དམ་པ་དེ་ལྟར་ཡྒྲོངས་སུ་བསྒྲོ། །རྒྲོ་
རེ་རྒྱལ་མཚན་རྒྱལ་བས་གང་གསུང་པ། །ཡྒྲོངས་བསྒྲོ་དམ་པ་མཆྒྲོག་དང་ཕུལ་ཡང་ཡིན། །ཞེས་གསུང་པས་
སྒྲོ། །ཡང་ན། འགྒྲོ་ཀུན་དགེ་བ་ཇི་སེད་ཡྒྲོད་པ་དང་། །ཞེས་པས་མདྒྲོར་བསྟན་པ་དང་། བས་དང་བེད་འགྱུར་དེ་
བཞིན་བེད་པ་རྣམས། །ཞེས་པས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནྒྲོ། །གིས་པ་ནི། དཔེར་ན། འགྒྲོ་བ། ཞེས་སྒྲོགས་
རྐང་པ་དགུ་སྟེ། དུས་གསུམ་དུ་རྒྱུ་རེན་གིས་བས་པའི་དགེ་བ་བསྒྲོ་རྒྱུ་ཡིན་པ། དཔེར་ན། བཤགས་པ་བེད་
པའི་ཚེ། འགྒྲོ་བ་ཀུན་གི་བསགས་པའི་སིག་པ་ཇི་སེད་ཡྒྲོད་པ་སར་བས་པ་དང་། མ་འྒྲོངས་པ་ན་བེད་པར་
འགྱུར་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ད་ལྟ་བེད་བཞིན་པ་རྣམས་རྒྱལ་བའི་མདུན་དུ་བཤག་པར་ཤྒྲོག ཅེས་བ་བའི་ཚིག་
དང་མཚུངས་པ་ཡིན་ནྒྲོ། །བཤག་བའི་སིག་པ་འདི་ལའང་། དུས་གསུམ་དུ་བས་པ་ལས་གཞན་པའི་ཡྒྲོད་པའི་
སིག་པ་གང་ཡང་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བསྒྲོ་བའི་དགེ་བ་ལ་ཡང་དུས་གསུམ་དུ་རྩྒྲོལ་བས་བས་པ་ལས་གཞན་
པའི་ཡྒྲོད་པའི་དགེ་བ་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ནྒྲོ། །བཤག་བའི་སིག་པ་ལ། དུས་གསུམ་གི་དབེ་བ་བས་པ་འདི་ནི། བསྒྲོ་
རྒྱུའི་དགེ་བ་དང་། བཤག་རྒྱུའི་སིག་པ་གིས་ཀ་ཡང་། སེས་བུའི་རྩྒྲོལ་བས་བསྒྲུབ་པར་མཚུངས་པར་སྟྒྲོན་
པའི་ཆེད་དུ་གསུང་པ་ཡིན་གི། བཤགས་པ་བེད་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་ཡྒྲོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བཤགས་པ་རྣམ་དག་ལ་
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ཕིན་ཆེད་སིག་པ་མི་བེད་པའི་སྒྲོམ་སེམས་དགྒྲོས་པ་ཡིན་གི། མ་འྒྲོངས་པའི་སིག་པ་ད་ལྟ་བཤགས་པ་བེད་ན། 
དྒྲོན་ཀྱི་སིག་པ་བེད་པར་དམ་བཅའ་བས་སྒྲོ། །དེ་ཡང་བཟང་པྒྲོ་སྒྲོད་པ་ལས། སིག་པ་བདག་གིས་བགིས་པ་ཅི་
མཆིས་པ། །ཞེས་དང་། གང་ཡང་མི་ཤེས་དབང་གིས་བས་པ་དག །ཅེས་དང་། ཇི་སད་དུ། ཐྒྲོག་མ་མེད་ནས་ད་
ལྟའི་བར། །ཞེས་དང་། དེང་སང་། ལྟུང་བ་སི་བཤགས་སུ་གགས་པ་ལས་ཀྱང་། འཁྒྲོར་བ་ཐྒྲོག་མ་མེད་པ་ནས། 
ཐ་མ་ད་ལྟ་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ་ཞེས་སྒྲོགས་སྒྲོ། །བཤགས་གཞུང་རྣམས་ལས་དེ་ལྟར་དུ་འབྱུང་བའི་ཕིར་རྒྲོ། །འྒྲོ་
ན་ཕུང་པྒྲོ་གསུམ་པའི་མདྒྲོ་ལས། སེ་བ་ 
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༼༣༤༽ 
འདི་དང་། སེ་བ་ཐྒྲོག་མ་དང་། ཐ་མ་མ་མཆིས་པའི་འཁྒྲོར་བ་ན། ཞེས་གསུང་པ་མིན་ནམ་སམ་ན། གསུང་མྒྲོད་
དེའི་དྒྲོན་ནི། སེ་བ་ཐྒྲོག་མའི་ཐ་མ་མ་མཆིས་པ་ནས། སེ་བ་འདིའི་བར་དུ་ཞེས་པའི་དྒྲོན་ཡིན་ནྒྲོ། །གསུམ་པ་ནི། 
རྒྲོ་རེ་རྒྱལ་མཚན། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་གིས་ཏེ། རྒྲོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་གིས་བསྒྲོ་བའི་ཆྒྲོ་ག་ིད་ལས་ཀྱང་། 
སབས་དེའི་ཡྒྲོད་པ་ཞེས་བ་བ། རྩྒྲོལ་བས་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་ིད་ལས། ཕྒྲོགས་བཅུའི་འཇིག་
རེན་ཀུན་ན་གང་ཡྒྲོད་ཡི། །དགེ་བ་དེ་དག་ཡང་དག་བསྒྲུབས་པས་ན། །འགྒྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་དང་བདེ་སེམས་
ཀྱིས། །ཡེ་ཤེས་མཁས་པ་དེ་ཡིས་ཡྒྲོངས་སུ་བསྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། འདིར་མཁས་པ་ཤཱཀ་
མཆྒྲོག་པས་དི་བར། ཡྒྲོད་པ་བསྒྲུབ་པར་གསུང་པ་དེས། །ཆྒྲོས་དབིངས་དགེ་ལ་ཇི་ལྟར་གནྒྲོད། །ཅེས་པའི་ལན་
ཀུན་མཁེན་རིན་པྒྲོ་ཆེའི་མདྒྲོ་དེ་ིད་ལས། །ཕྒྲོགས་བཅུའི་འཇིག་རེན་ཀུན་ན་ཡྒྲོད་པ་པའི། །དགེ་བ་དེ་དག་ཡང་
དག་བསྒྲུབ་གྱུར་ན། །འགྒྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་དང་བདེ་སེམས་ཀྱིས། །ཡེ་ཤེས་མཁས་པ་དེ་ཡིས་ཡྒྲོངས་སུ་
བསྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ། འགྒྲོ་ཀུན་དགེ་བ་ཇི་སེད་ཡྒྲོད་པ་དང་། །ཞེས་པའི་ཡྒྲོད་པའི་དགེ་བ་ཆྒྲོས་དབིངས་
ཡིན་པ་ལ་གནྒྲོད་བེད། སབས་དེའི་དགེ་བ་རྩྒྲོལ་བས་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་པ་ལ་གསུང་ཞིང་། ཆྒྲོས་དབིངས་
རྩྒྲོལ་བས་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབས་པའི་དྒྲོན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་སྒྲོ། །གིས་པ་དངྒྲོས་སྟྒྲོབས་
ཀྱི་རིགས་པས་དགག་པ་ནི། ཆྒྲོས་དབིངས་དགེ་བར་ཞེས་སྒྲོགས་ཚིགས་བཅད་ལྔ་སྟེ། ཆྒྲོས་དབིངས་ཡྒྲོད་
པའི་དགེ་བར་བས་ནས་ནི། ཆྒྲོས་དབིངས་དེ་ལ་བསྒྲོ་བའི་རྒྱུར་བེད་པ་ཡིན་ན། ཆྒྲོས་དབིངས་བསྒྲོས་པས་
འགྱུར་རམ་མི་འགྱུར། དང་པྒྲོ་ལྟར་ན། དེ་ཆྒྲོས་ཅན། ཁྒྲོད་འདུས་བས་སུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྒྲོད་བསྒྲོ་བས་
བསྒྲོས་པ་ལྟར་དུ་འགྱུར་པའི་ཕིར་ནའྒྲོ། །ཕི་མ་ལྟར་ན། ཆྒྲོས་དབིངས་ཆྒྲོས་ཅན། ཁྒྲོད་བསྒྲོ་བས་བསྒྲོས་པ་དྒྲོན་
མེད་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྒྲོད་བསྒྲོ་བས་བསྒྲོས་པ་ལྟར་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར། རགས་གྲུབ་སྟེ། མདྒྲོ་སེ་ཟབ་མྒྲོ་
རྣམས་ལས། ཆྒྲོས་ཀྱི་དབིངས་འགྱུར་བ་མེད་ཅེས་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། འཕགས་པ་ས་བཅུ་པ་
ལས། ཆྒྲོས་ིད་དེ་བཞིན་ིད་འདི་མི་རྒྲོག་བརན་དུ་འཇུག །ཅེས་པ་དང་། ཡང་ཤེར་མདྒྲོ་ལས། དེ་བཞིན་
གཤེགས་པ་རྣམས་འཇིག་རེན་དུ་བྒྲོན་ཡང་རུང་། མ་བྒྲོན་ཡང་རུང་། ཆྒྲོས་རྣམས་ཀྱི་ཆྒྲོས་ིད་འདི་ནི་གནས་པ་
ཡིན་ནྒྲོ། །ཞེས་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྒྲོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ནི། བསྟན་ཀྱང་མི་འཕེལ། མ་བསྟན་ཀྱང་མི་སིབ་བྒྲོ་ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕིར། མདྒྲོ་ལས་གསུང་པར་མ་ཟད། དབུ་མ་རྩ་བའི་ཤེས་རབ་ིད་ལས་ཀྱང་། རང་བཞིན་རྒྱུ་དང་
རེན་ལས་ནི། །ཞེས་སྒྲོགས་གསུངས་པའི་དྒྲོན་ནི། ཆྒྲོས་དབིངས་བསྒྲོ་བས་རྒྱུར་དུ་མི་རུང་སྟེ། རང་བཞིན་ཏེ་
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ཆྒྲོས་དབིངས་ནི་རྒྱུ་དང་རེན་ལས་ནི་འབྱུང་བར་རིགས་པ་མིན་པའི་ཕིར་ནའྒྲོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྒྲོད་དེ་རྒྱུ་དང་
རེན་ལས་འབྱུང་བ་ཡི་རང་བཞིན་ཡྒྲོད་ན། དེ་འདུས་བས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་ལ། རང་བཞིན་རྒྱུ་རེན་གི་བས་པ་
ཅན་ཞེས་བ་བ། ཇི་ལྟ་བུར་ན་རུང་བར་འགྱུར་ཏེ་མི་རུང་བའི་ཕིར་ཏེ། རང་བཞིན་དག་གི་དྒྲོན་ནི། བཅྒྲོས་མིན་
དང་། རེན་གཞན་ལ་ལྟྒྲོས་པ་མེད་པ་ཡིན་ཞེས་པའྒྲོ། །གཞན་ཡང་རྩ་ཤེར་དེ་ིད་ལས། གལ་ཏེ་རང་བཞིན་གིས་
ཡྒྲོད་ན། །ཞེས་སྒྲོགས་གསུང་པའི་དྒྲོན་ནི། རང་བཞིན་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མི་སྲིད་དེ། གལ་ཏེ་སྲིད་ན། རང་
བཞིན་དེ་ནི་ཆྒྲོས་ཅན། ཁྒྲོད་ཕིས་མེད་པ་ིད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། ཁྒྲོད་རང་བཞིན་གིས་ཡྒྲོད་པའི་ཕིར་ནའྒྲོ། །ཡང་
རང་བཞིན་བསྒྲོ་བས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ནི། ནམ་ཡང་མེད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཆྒྲོས་དབིངས་འགྱུར་མེད་དུ་མདྒྲོ་
ལས་གསུང་པ་གང་ཞིག  
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༼༣༥༽ 
ཆྒྲོས་དབིངས་དང་། འདིའི་རང་བཞིན་དྒྲོན་ཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གསུམ་པ་དྒྲོན་བསྡུ་བ་ནི། དེ་ལ་སྒྲོགས་
པའི་ལུང་རིགས། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་གིས་ཏེ། དེས་ན་ཆྒྲོས་དབིངས་བསྒྲོ་རྒྱུའི་དགེ་བར་མི་རུང་ཏེ། གྒྲོང་དུ་
སྒྲོས་པའི་ལུང་རིགས་དེ་དག་ལ་སྒྲོགས་པའི་ལུང་རིགས་ཚད་ལྡན་རྣམས་ལས། ཆྒྲོས་དབིངས་བསྒྲོ་བའི་དགེ་
བ་མིན་པར་གསུང་ཞིང་གྲུབ་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གིས་པ་དེའི་ེས་སྤྒྲོང་གི་ལན་དགག་པ་ལ་གིས་ཏེ། འདྒྲོད་པ་
བརྒྲོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། གལ་ཏེ་ཆྒྲོས་ིད། ཞེས་སྒྲོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟེ། གལ་ཏེ་
ཆྒྲོས་ིད་དེ་བཞིན་ིད་བསྒྲོ་བས་འགྱུར་བའི་བསྒྲོ་བའི་དགེ་བ་མིན་མྒྲོད། འྒྲོན་ཀྱང་། ཆྒྲོས་ིད་དེ་སངས་རྒྱས་
ཐྒྲོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག་སམ་པའི་བསམ་པས་བསྒྱུར་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བླྒྲོ་སྒྲོང་བ་ལ། བསྒྲོས་ཀྱང་
ེས་པ་མེད་སམ་ན། གིས་པ་བཞི་སྟེ། དམིགས་བཅས་ཀྱི་བསྒྲོ་བ་དུག་ཅན་དུ་བསྟན་པ། དམིགས་མེད་ཀྱི་
བསྒྲོ་བ་བླྒྲོ་སྒྲོང་དུ་བསྟན་པ། དམིགས་བཅས་ཀྱི་བསྒྲོ་བ་བླྒྲོ་སྒྲོང་དུ་མི་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན། དམིགས་མེད་
དམིགས་པར་བས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། མིན་འདི་ལ། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་དྲུག་སྟེ། ཆྒྲོས་དབིངས་
བསྒྲོ་བའི་རྒྱུར་བས་ནས། བསྒྲོ་བ་བེད་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བླྒྲོ་སྒྲོང་དུ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བསྒྲོ་ཚུལ་
འདི་ལ་ེས་པ་ཡྒྲོད་པའི་ཕིར། ཇི་ལྟར་ཡྒྲོད་ན། ཆྒྲོས་དབིངས་བླྒྲོས་དགེ་བར་བསྒྱུར་ནས་བསྒྲོ་བ་ནི། དམིགས་
པའི་དུག་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཚེ་ཆྒྲོས་དབིངས་ལ་དགེ་བར་དམིགས་པའི་འདུ་ཤེས་ཡྒྲོད་པའི་ཕིར་
ཏེ། མཐའ་བཞིའི་སྒྲོས་པ་མཐའ་དག་མ་བཀག་ན། ཆྒྲོས་དབིངས་ཀྱི་དྒྲོན་མེད་ལ། དེ་བཀག་པའི་ཆྒྲོས་དབིངས་
བང་ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག་སམ་དུ་དམིགས་ན། དམིགས་མེད་དམིགས་པར་བཟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་
རྒྲོ། །ཆྒྲོས་དབིངས་བསྒྲོ་རྒྱུའི་དགེ་བར་བསྒྱུར་བ་འདི་འད་བའི་བསྒྲོ་བ་བས་པར་གྱུར་ན། སྦལ་པ་ར་ཅན་གཅིག་
སྦལ་དྒྲོང་དུ་ཞུགས་ན། དེའི་ར་རུལ་བ་དེའི་རེན་གིས་སྦལ་པ་ཐམས་ཅད་འཆི་བ་དེ་ཇི་བཞིན་དུ། འདུས་བས་
ཀྱི་དགེ་རྩ་བསྒྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པའི་དུག་གཅིག་ཞུགས་ན་བསྒྲོ་བ་ཐམས་ཅད་འཇིག་པ་སྟེ་ཡྒྲོངས་སུ་
དག་པའི་བསྒྲོ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཤེར་མདྒྲོ་ལས། དམིགས་པའི་འདུ་ཤེས་ཅན་ལ་ཡྒྲོངས་སུ་བསྒྲོ་བ་མེད་པའི་
ཕིར་རྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གིས་པ་ནི། ཆྒྲོས་དབིངས་སྒྲོས་བལ། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་ལྔ་སྟེ། ཆྒྲོས་
དབིངས་མཐའ་བཞིའི་སྒྲོས་བལ་གི་ངང་ནས་ནི། རང་བཞིན་གིས་དུས་གསུམ་དུ་སྒྲོ་གསུམ་དང་འབེལ་བའི་
དགེ་བ་ཇི་སེད་གཅིག་བས་པ་རྣམས་བསྒྲོས་པ་ལྟར། འབས་བུ་འགྲུབ་བམ། གལ་ཏེ་མི་འགྲུབ་ཀྱང་། ཆྒྲོས་ཅན་
ལ་ཆྒྲོས་ིད་ཀྱི་རྒྱས་བཏབ་ནས། འགྒྲོ་བའི་དྒྲོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐྒྲོབ་པར་གྱུར་ཅིག ཅེས་བསྒྲོ་བ་བེད་ན། བང་
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ཆུབ་སེམས་དཔའི་བླྒྲོ་སྒྲོང་གི་བསྒྲོ་བ་ཡིན་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐབས་ཤེས་ཀྱིས་ཟིན་པའི་བསྒྲོ་བ་ཡིན་
པའི་ཕིར། བསྒྲོ་བའི་ཚིག་ནི། བདག་ིད་ཆེན་པྒྲོ་འདིས། ཕག་འཚལ་བ་དང་མཆྒྲོད་ཅིང་བཤགས་པ་
དང་། །རེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསྒྲོལ་བ་འདེབས། །སབས་སུ་འགྒྲོ་ཞིང་བང་ཆུབ་སེམས་བསེད་
བགིས། །བདག་དང་གཞན་གི་དགེ་བ་ཅི་མཆིས་པ། །འཁྒྲོར་གསུམ་ཡྒྲོངས་སུ་དག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས། །ཡྒྲོད་
མེད་ལ་སྒྲོགས་དམིགས་པའི་དུག་སྤངས་ནས། །འཁྒྲོར་དང་མྱ་ངན་འདས་ལ་མི་སྒྲོན་པར། །འགྒྲོ་བའི་དྒྲོན་དུ་
སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐྒྲོབ་ཤྒྲོག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་བའྒྲོ། །གསུམ་པ་ནི། ཆྒྲོས་ིད་བསྒྲོ་རྒྱུར། ཞེས་སྒྲོགས་
རྐང་པ་བཅུ་བདུན་ཏེ། མཐའ་བལ་གི་ཆྒྲོས་ིད་བསྒྲོ་བའི་རྒྱུར་བེད་ན་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བླྒྲོ་སྒྲོང་དུ་
ཡང་མི་རུང་ངྒྲོ་། །དེ་ལྟར་མི་རུང་བ་ཡི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ། ཆྒྲོས་དབིངས་སྒྲོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་
དང་བལ་བ་ལ། བསྒྲོ་རྒྱུའི་དགེ་བར་བེད་ན་ཆྒྲོས་དབིངས་ལ་དམིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དགེ་སིག་ལུང་མ་བསྟན་
གསུམ་ཀ་ལས་ཡིན་ལ། ལས་དེ་བླྒྲོའ་ིཡུལ་དུ་གྱུར་ཞིང་བླྒྲོ་ཡུལ་དུ་བས་ན་ 
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༼༣༦༽ 
དམིགས་པ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྒྲོ། །དམིགས་པ་དང་བཅས་པའི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒྲོ་བ་བེད་པ་ནི། 
མཚན་འཛིན་གི་དུག་དང་བཅས་པར་གསུངས་ཏེ། དཔེར་ན་གསྒྲོད་པར་ངེས་པའི་དུག་དང་བཅས་པ་ཡི་ཁ་
ཟས་བཟང་པྒྲོ་བཟའ་བ་འཆི་བ་ལྟར། དཀར་པྒྲོའ་ིཆྒྲོས་བསྒྲོ་བ་ལ་དམིགས་པ་ཡྒྲོད་ན་ཡང་། བསྒྲོ་བ་འཇིག་པ་དེ་
དང་འད་བར་རྒྱལ་བས་མདྒྲོ་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། མདྒྲོ་བསྡུད་པར། གལ་ཏེ་མཚན་མར་བེད་ན་དེ་ནི་
བསྒྲོ་བ་མིན། །ཅི་སྟེ་མཚན་མ་མེད་ན་བང་ཆུབ་བསྒྲོ་བ་ཡིན། །ཇི་ལྟར་དུག་དང་འདེས་པའི་ཁ་ཟས་བཟང་
བ། །དཀར་པྒྲོའ་ིཆྒྲོས་ལ་དམིགས་པའང་དེ་ལྟར་རྒྱལ་བས་གསུང་། །ཞེས་དང་། ཡུམ་ལས། སངས་རྒྱས་
བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ནི། མཚན་མའི་ཚུལ་གིས་ཡྒྲོངས་སུ་བསྒྲོ་བ་སྣང་བར་མི་མཛད་དྒྲོ། །ཞེས་དང་། 
སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི། དམིགས་པའི་ཆྒྲོས་ཅན་གིས་ཡྒྲོངས་སུ་བསྒྲོ་བ་དྒྲོན་ཆེན་པྒྲོའ ྒྲོ་ཞེས་མི་གསུངས་
སྒྲོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཡྒྲོངས་སུ་བསྒྲོ་བ་དེ་ནི་དུག་དང་བཅས་ཤིང་། ཟུག་ངུ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནྒྲོ་ཞེས་དང་། 
དེ་ལྟར་ཡྒྲོངས་སུ་བསྒྲོ་བ་དེ་ནི། མཚན་མའི་ཚུལ་གིས་ཡྒྲོངས་སུ་བསྒྲོ་བས་དུག་ིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟ་སྟེ། 
དཔེར་ན། ཁ་ཟས་དུག་དང་བཅས་པ་བཞིན་ནྒྲོ། །ཞེས་དང་། དེར་མ་ཟད་མངྒྲོན་པར་རྒྲོགས་པའི་རྒྱན་ལས་ཀྱང་། 
ཐེག་པ་ཆེན་པྒྲོའ་ིཡྒྲོངས་སུ་བསྒྲོ་བ་ན་རང་ལས་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་ཏེ། བསྒྲོ་བ་དེ་ཡི་བེད་པ་འབས་བུ་མཆྒྲོག་
སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན་ཞིང་། བསྒྲོ་བ་དེ་ཡི་ངྒྲོ་བྒྲོ་ནི། དམིགས་པ་མེད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དང་། ཕིན་
ཅི་མ་ལྒྲོག་པའི་མཚན་ིད་ཅན་ིད་དྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེས་དམིགས་པའི་ཤེས་རབ་མཚན་ིད་པ་
ནི། ས་དང་པྒྲོ་ཡན་ཆད་ན་ཡྒྲོད་ཀྱི། འཇིག་རེན་པའི་གནས་སབས་སུ་དམིགས་པ་མེད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཤེས་
རབ་ཀྱིས་ཟིན་པའྒྲོ། །གཞན་ཡང་མདྒྲོ་བརྒྱད་སྟྒྲོང་པར། དེ་ལྟར་ན་དམིགས་པའི་འདུ་ཤེས་ཅན་རྣམས་ཡྒྲོངས་སུ་
བསྒྲོ་བ་མེད་དྒྲོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དམིགས་པ་ནི་དུག་དང་བཅས་པའྒྲོ། །ཞེས་དང་། རྒྱུད་ལས་རྣམ་རྒྲོག་མ་
རིག་ཆེན་པྒྲོ་སྟེ། །འཁྒྲོར་བའི་རྒྱ་མཚོར་ལྟུང་བེད་ཡིན། །མི་རྒྲོག་ཏིང་འཛིན་ལ་གནས་ན། །མཁའ་བཞིན་དི་མ་
མེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་སྒྲོགས་གསུང་པ་ཐམས་ཅད་དམིགས་པ་དང་བཅས་པའི་བསྒྲོ་བ་ནི། བསྒྲོ་བ་རྣམ་དག་
ཏུ་མི་རུང་བའི་ལུང་དུ་མཐུན་པ་ཡིན་ནྒྲོ། །མདྒྲོར་ན་བསྒྲོ་བའི་དགེ་བ། བསྒྲོ་བ་བེད་པ་པྒྲོ་བསྒྲོ་བའི་ཡུལ་གསུམ་
ལ་མི་དམིགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་རྒྱས་བཏབ་ནས་བསྒྲོ་བར་བ་བ་ནི་བསྒྲོ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་ནྒྲོ། །བསྒྲོ་
བའི་དྒྲོན་ནི། དགེ་བའི་རྩ་བ་འབས་བུ་གང་འདྒྲོད་དུ་བསྒྱུར་བར་བེད་པ་ཞིག་སྟེ། བསྒྲོ་བའི་སད་དྒྲོད། པ་རི་ན་ཏ་
ཞེས་པ་ཡྒྲོངས་སུ་བསྒྱུར་བ་ལ་འཇུག་པའི་དྒྲོན་ནྒྲོ། །འདི་ནི་མངྒྲོན་རྒྲོགས་རྒྱན་ལས། མྒྲོས་པས་ཚོགས་གསྒྲོག་
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པ་དང་། བསྒྲོ་བས་བསགས་པ་རྒྲོགས་བང་དུ་བསྒྱུར་བ་དང་། རེས་སུ་ཡི་རང་གིས་དགེ་བ་གྒྲོང་འཕེལ་དུ་བེད་
པར་གསུངས་པས་ཀྱང་འགྲུབ་བྒྲོ། །བསྒྲོ་བ་རང་གི་ངྒྲོ་བྒྲོ་ནི་འདུས་བས་ཀྱི་དགེ་རྩ་རྒྲོགས་བང་གི་ཡན་ལག་ཏུ་
བ་བར་འདྒྲོད་པ་ཡི་སེམས་དཔའ་མདུན་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་ཞིག་སྟེ། མདྒྲོ་སེ་རྒྱན་ལས། བརན་པ་རྣམས་ཀྱི་
སྒྲོན་ལམ་ནི། །སེམས་དཔའ་འདུན་དང་བཅས་པ་སྟེ། །ཅེས་གསུངས་པས་སྒྲོ། །འྒྲོ་ན་བསྒྲོ་བ་སྒྲོན་ལམ་བཀྲ་
ཤིས་ཀྱི་ཁད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདི་དག་ལ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ལ་སྒྲོགས་པར་འདྒྲོད་པ་མང་ན་ཡང་ངྒྲོ་བྒྲོ་གཅིག་ལ་
ལྡྒྲོག་པས་ཕེ་བ་ཡིན་ཏེ། དགེ་བའི་རྩ་བ་འབས་བུ་གང་འདྒྲོད་དུ་བསྒྱུར་བ་ནི་བསྒྲོ་བ་ཡིན་ལ། སྒྲོན་ལམ་ནི། 
འབས་བུ་ག་ནྒྲོམ་པ་ལ་སྒྲོན་པ་ཡིན་ཞིང་། བཀྲ་ཤིས་ནི། འབས་བུ་བཟང་པྒྲོ་བསེད་པའི་ཚིག་གི་ཁད་པར་ཡིན། 
ཞེས་་་་་་ཆྒྲོས་རེ་ཡིས་གསུངས་པ་ལྟར་འཐད་པ་ཡིན་ནྒྲོ། །བཞི་པ་ནི། གང་དག་དམིགས་པ། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་
བདུན་ཏེ། སེས་བུ་གང་དག་དམིགས་པ་མེད་ 
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༼༣༧༽ 
པ་ཡི་ཆྒྲོས་ཀྱི་དབིངས་ལ་དགེ་བ་ཇི་སེད་ཡྒྲོད་པ་དང་། ཞེས་པའི་སབས་ཀྱི་ཡྒྲོད་པ་ཡི་དགེ་བ་ཡིན་ཞེས་
དམིགས་པར་བེད་པ་དེ་ཡིས་ཆྒྲོས་ཅན་གཞན་དག་ལ་དམིགས་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ཅི་སྒྲོས་ཏེ། དེས་མཐའ་བལ་
གི་ཆྒྲོས་དབིངས་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། དཔེར་ན། བི་བས་དབྱུག་པའང་ཟྒྲོས་པར་གྱུར་ཟེར་ན། སྣུམ་
འཁུར་ཞིམ་པྒྲོ་ཟྒྲོས་པ་སྒྲོས་ཅི་དགྒྲོས་ཟེར་བ་བཞིན་ནྒྲོ། །འདིའི་གཏམ་རྒྱུད་ནི། འཕགས་པའི་་་་་བི་གྒྲོང་ཟེར་བསྟན། 
ཡུལ་དུ། མགྒྲོན་པྒྲོ་གཅིག་གིས། དབྱུག་པ་གཅིག་དང་། སྣུམ་འཁུར་བསལ་པ་གང་བཅྒྲོལ་བ་ཕིས་ལེན་དུ་ཕིན་
པ་ན། དབྱུག་པ་བི་བས་ཟྒྲོས་ནས་མེད་ཟེར་རྒྲོ། །མགྒྲོན་པྒྲོས། བི་བས་དབྱུག་པ་ཟྒྲོས་ན། སྣུམ་འཁུར་ཟྒྲོས་པ་
སྒྲོས་ཅི་དགྒྲོས་ཟེར་ཏེ། གནས་པྒྲོ་ལ་ཡིད་མི་སྟྒྲོན་པར་སྒྲོང་སད་དྒྲོ། །གསུམ་པ་ལུང་ཚིག་ས་ཕི་འགལ་བས་
དགག་པ་ནི། གཞན་ཡང་ཆྒྲོས་ིད། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་ལྔ་སྟེ། གཞན་ཡང་མདྒྲོ་དེའི་གཞུང་གྒྲོང་འྒྲོག་གི་དྒྲོན་
འགལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྒྲོད་ཀྱིས་ཆྒྲོས་ིད་དེ་བཞིན་ིད་བསྒྲོ་བས་བསྒྱུར་བ། འགྒྲོ་ཀུན་དགེ་བ་ཇི་སེད་ཡྒྲོད་
པ་དང་། །ཞེས་པའི་སབས་ཀྱི་བསྒྲོ་བའི་ཡུལ་དུ་བེད་པ་ཡིན་ཟེར་བ་དང་། མདྒྲོ་དེ་ིད་ལས། ཆྒྲོས་ིད་མི་
འགྱུར་བདེན་པའི་བིན་རླབས་དང་། །ཞེས་ཆྒྲོས་ིད་མི་འགྱུར་བར་བཤད་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །རྒྱུ་མཚན་དེས་ན། 
མདྒྲོ་ཚིག་གྒྲོང་འྒྲོག་གི་དྒྲོན་ལ་ལེགས་པར་སྒྲོམས་ལ་སྒྲོས་ཞེས་གདམ་པའྒྲོ། །གིས་པ་ཆྒྲོས་དབིངས་ལས་
གཞན་པའི་ཁམས་བསྒྲོ་རྒྱུའི་དགེ་བར་འདྒྲོད་པ་དགག་པ་ལ་ལྔ་སྟེ། ཕྒྲོགས་ས་མ་བཀྒྲོད་པ། དེ་མཐའ་གསུམ་དུ་
བརགས་པ། དང་པྒྲོ་རྣམ་པར་རགས་ནས་དགག་ལ། གིས་པ་ཁས་བླངས་འགལ་བས་དགག་པ། གསུམ་པ་
ལྟར་ན་འདྒྲོད་པ་གྲུབ་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། ལ་ལ། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་གསུམ་སྟེ། བྒྲོད་ལ་ལ། བདེ་གཤེགས་སིང་
པྒྲོའ་ིས་ཆྒྲོས་ཀྱི་དབིངས་ཟུང་འཇུག་ལ་མི་ཟེར་བར། དེ་ལས་གཞན་པའི་སེམས་ཅན་ཁྒྲོ་ནའི་ཁམས་ཡིན་པར་
འདྒྲོད་ཅིང་། དེ་ིད་འགྒྲོ་ཀུན་དགེ་བ་ཇི་སེད་ཡྒྲོད་པ་དང་། །ཞེས་པའི་སབས་ནས་བསྟན་པའི་བསྒྲོ་རྒྱུའི་དགེ་བ་
ཡིན་ཞེས་ཟེར་རྒྲོ། །གིས་པ་ནི། སེམས་ཅན་ཁམས་དེ། ཞེས་སྒྲོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟེ། སེམས་ཅན་
གི་ཁམས་དེ་བརག་པར་བ་སྟེ། འདི་ལྟར། སེམས་ཅན་གི་ཁམས་དེ་དངྒྲོས་པྒྲོའམ། དངྒྲོས་མེད་དམ། དེ་གིས་
ཀ་མིན་པར་སྒྲོས་བལ་ཞིག་ཡིན། རྣམ་པ་གསུམ་པྒྲོ་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཤེས་བ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གསུམ་
པ་ནི། དངྒྲོས་པྒྲོ་ཡིན་ན། ཞེས་སྒྲོགས་ཚིགས་བཅད་ལྔ་དང་རྐང་པ་གཅིག་སྟེ། དངྒྲོས་པྒྲོ་ཡིན་ན། བེམ་པྒྲོ་དང་། 
རིག་པ་གིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆྒྲོད་པ་ནི། རས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པ་སྟེ། ལྡན་མིན་འདུས་བེད་ནི། དེ་གིས་ཀྱི་
གནས་སབས་ལ་བརགས་པའི་བརགས་ཡྒྲོད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །ཡང་ན། བདེ་གཤེགས་སིང་པྒྲོ་དངྒྲོས་པྒྲོ་ཡིན་
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ན། དེ་དེ་གིས་གང་རུང་དུ་ཁ་ཚོན་ཆྒྲོད། ཅེས་་་་་་ལྒྲོན་ཤིང་ལས་གསུང་པའྒྲོ། །དེ་བེམ་པྒྲོ་ཡིན་ན། བེམ་པྒྲོ་སེམས་ཅན་
གི་ཁམས་ིད་དུ་འདྒྲོད་པ་མུ་སྟེགས་འགའ་ཡི་ལུགས་ཡིན་གི། སངས་རྒྱས་པའི་ལུགས་ལ་མེད་པའི་ཕིར་
རྒྲོ། །དེ་མུ་སྟེགས་པའི་ལུགས་ཡིན་པ་ནི། རྒྱང་འཕེན་པས་ས་སྒྲོགས་འབྱུང་བ་དང་། གྲུབ་སེ་རས་གཅིག་པའི་
རྣམ་ཤེས་ཡྒྲོད་པར་འདྒྲོད་པ་དང་། གཅེར་བུ་པ་ཤིང་སེམས་ལྡན་དུ་འདྒྲོད་པ་ལ་སྒྲོགས་པའྒྲོ། །ཡང་དེ་རིག་པ་
ཡིན་ན། བདེ་གཤེགས་སིང་པྒྲོ་ཡིན་པར་མི་འཐད་དེ། དེ་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས་བརྒྱད་འཁྒྲོར་དང་བཅས་པ་ིད་
ལས་འདའ་བ་མེད་ཅིང་། ཚོགས་བརྒྱད་འཁྒྲོར་དང་བཅས་པ་འདུས་བས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། བདེ་
གཤེགས་སིང་པྒྲོ་ནི། མདྒྲོ་ལས་འདུས་མ་བས་སུ་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། དཔལ་ཕེང་གི་མདྒྲོ་ལས། བཅྒྲོམ་ལྡན་
འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྒྲོ་ལ་ནི། སེ་བའམ། འགུམ་པའམ། འཕྒྲོ་བའམ། འབྱུང་བ་ཡང་མ་མཆིས་
སྒྲོ། །བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ 
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༼༣༨༽ 
སིང་པྒྲོ་ནི། འདུས་བས་ཀྱི་མཚན་ིད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ལགས་སྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཡང་མངྒྲོན་
པའི་སེ་སྣྒྲོད་འགའ་ཞིག་ལས། བདེ་གཤེགས་སིང་པྒྲོ་འགྒྲོ་ཀུན་ཡྒྲོངས་ལ་ཁབ། །དི་མ་མེད་པའི་ཡིད་ལ་རྣམ་
པར་བརེན། །ཞེས་ཟག་མེད་ཀྱི་སེམས་རྒྱུད་ཅེས་གསུང་པ་མིན་ནམ་སམ་ན། དེ་ནི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་
གསལ་ཆ་དང་། རིག་ཆ་གིས་སུ་ཕེ་བའི་གསལ་ཆ་ིད་ལ་དགྒྲོངས་པ་ཡིན། ཀུན་གཞིའི་གསལ་ཆ་དེ་ནི་ཆྒྲོས་
ཅན། ཁྒྲོད་ལ་དགེ་བའི་ཐ་སད་མེད་དེ། ཁྒྲོད་མ་སིབ་ལུང་མ་བསྟན་ཡིན་པའི་ཕིར། འྒྲོན་ཏེ་ཟག་མེད་སེམས་རྒྱུད་
ཅེས་པའི་ཟག་མེད་ཀྱི་སེམས་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ལས་གཞན་དུ་ཡྒྲོད་ན་ནི། དེའི་ཚེ་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་
དགུར་འགྱུར་རྒྲོ། །འདྒྲོད་མི་ནུས་ཏེ། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། ཆྒྲོས་ལྔ་དང་ནི་རང་བཞིན་གསུམ། །རྣམ་
པར་ཤེས་པ་བརྒྱད་ིད་དང་། །བདག་མེད་གིས་ཀྱི་ནང་དུ་ནི། །ཐེག་ཆེན་མཐའ་དག་འདུས་པར་ཟད། །ཅེས་
གསུང་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་རྒྲོ། །རྒྱུ་མཚན་དེས་ན། ཚོགས་བརྒྱད་གང་རུང་ལས་གཞན་པའི་ཟག་མེད་
སེམས་རྒྱུད་ཅེས་པའི་རྣམ་ཤེས་ཡྒྲོད་པ་མི་འཐད་དེ། རྣམ་ཤེས་ཡིན་ན། ཚོགས་བརྒྱད་གང་རུང་ཡིན་དགྒྲོས་
པའི་ཕིར། བཞི་པ་ནི་དངྒྲོས་མེད་ཡིན་ན། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་གིས་ཏེ། སེམས་ཅན་གི་ཁམས་དངྒྲོས་མེད་
ཡིན་ན། དེ་ཆྒྲོས་ཅན། ཁྒྲོད་ལ་དགེ་བ་དང་། སིག་པ་འཐད་པ་མིན་ཏེ། ཁྒྲོད་ལ་དགེ་སིག་གི་བ་བེད་མེད་པའི་
ཕིར་རྒྲོ། །ལྔ་པ་ནི། གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་དྲུག་སྟེ། གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་དེ་དངྒྲོས་
པྒྲོར་ཡྒྲོད་པ་དང་། དངྒྲོས་པྒྲོར་མེད་པ་གིས་ཀའི་སྒྲོས་པའི་མཐའ་གང་དུའང་གྲུབ་པ་མིན་པའི་ཕིར། སྒྲོས་པ་
དང་བལ་བ་ཡིན་ན། སར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལུང་དང་ནས་བཤད་པའི་ཡྒྲོད་མེད་ཀྱི་མཐའ་ལས་འདས་པའི་ཆྒྲོས་ཀྱི་
དབིངས་ལས་འདའ་བ་མེད་པ་དེ་ལྟ་ཡིན་ན། ཆྒྲོས་དབིངས་ལ་བསྒྲོ་བའི་དགེ་བ་དང་། བཤག་བའི་སིག་པ་མེད་
པའི་ཕིར། འདྒྲོད་ཐྒྲོག་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དགེ་སིག་དང་ཡྒྲོད་མེད་སྒྲོགས་ཀྱི་མཐའ་ལས་འདས་པར་བཤད་ཟིན་
ཏྒྲོ་སྟེ་ཟིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གསུམ་པ་ཆྒྲོས་དབིངས་ལ་བསྒྲོ་རྒྱུའི་སིང་པྒྲོ་ཡིན་མིན་གི་དབེ་བ་ཡྒྲོད་པར་འདྒྲོད་པ་
དགག་པ་ནི། གལ་ཏེ་བེམ་པྒྲོའ་ིཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་བདུན་ཏེ། ཁ་ཅིག་བེམ་པྒྲོའ་ིཆྒྲོས་དབིངས་བསྒྲོ་རྒྱུའི་དགེ་
བར་གྱུར་པའི་བདེ་གཤེགས་སིང་པྒྲོ་མིན་ཀྱང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཆྒྲོས་དབིངས་བསྒྲོ་རྒྱུའི་དགེ་
བར་གྱུར་པའི་བདེ་གཤེགས་སིང་པྒྲོ་ཡིན་ནྒྲོ་སམ་ན། འཐད་པ་མིན་ཏེ། ཆྒྲོས་ཀྱི་དབིངས་ལ་ནི། བསྒྲོ་རྒྱུའི་སིང་
པྒྲོ་ཡིན་མིན་གི་དབེ་བ་ཡྒྲོད་ན། ངྒྲོ་བྒྲོ་མི་འད་བའི་དབེ་བ་ཡྒྲོད་དགྒྲོས་པ་ལས་དེ་མེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུང་
པའི་ཕིར་ཏེ། ཡུམ་གི་མདྒྲོ་ལས། རིགས་ཀྱི་བུ་ཆྒྲོས་འདི་དག་གི་དེ་བཞིན་ིད་གང་ཡིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་
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གཤེགས་པའི་དེ་བཞིན་ིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། དེ་བཞིན་ིད་གཅིག་སྟེ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་ིད་ལ་གིས་
སུ་བར་མེད་དྒྲོ། །ཞེས་དང་། ཡང་མདྒྲོ་ལས། འཇམ་དཔལ་ཆྒྲོས་ཀྱི་དབིངས་གཅིག་དང་། ཡང་དག་པའི་མཐའ་
གཅིག་ཡིན་ན། ཞེས་དང་། འདི་ནི་གཟུགས་ཀྱི་ཆྒྲོས་ིད། འདི་ནི་ཚོར་བའི་ཆྒྲོས་ིད་དྒྲོ་ཞེས་ཆྒྲོས་ིད་འདི་
རྣམ་པར་དཀྲུག་པར་མི་བའྒྲོ། །ཞེས་དང་། དེ་བཞིན་དུ། ཨརྻ་དེ་ཝས་ཀྱང་། གཅིག་གི་སྟྒྲོང་ིད་གང་ཡིན་
པ། །དེ་ནི་ཀུན་གི་སྟྒྲོང་ིད་ཡིན། །ཞེས་དང་། དངྒྲོས་གཅིག་དངྒྲོས་པྒྲོ་ཀུན་གི་ངྒྲོ་བྒྲོ་ིད། །གང་གི་དངྒྲོས་གཅིག་
དེ་བཞིན་ིད་མཐྒྲོང་བ། །དེ་ཡི་དངྒྲོས་ཀུན་དེ་བཞིན་ིད་དུ་མཐྒྲོང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེར་མ་ཟད། 
དངྒྲོས་པྒྲོ་སྟྒྲོབས་ཤུགས་ཀྱི་རིགས་པས་ཀྱང་ནི། ཆྒྲོས་དབིངས་ལ་ངྒྲོ་བྒྲོའ་ིསྒྲོ་ནས་དབེ་བ་མེད་པ་འདི་འགྲུབ་སྟེ། 
དེ་དངྒྲོས་པྒྲོའ་ིསྟྒྲོབས་ལ་ཞུགས་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གཞུང་ཁ་ཅིག་ལ། རིག་པས་ཀྱང་ནི་མི་འགྲུབ་བྒྲོ། །ཟེར་བའང་
སྣང་། དེ་ནི་ཀྱང་གི་སས་ས་མ་བཞིན་དག་སྟེ། ལུང་གི་འགྲུབ་པར་མ་ཟད་རིགས་པས་ཀྱང་འགྲུབ་ཞེས་པའི་དྒྲོན་
ཡིན་ནྒྲོ། །དེ་ཡང་། ཆྒྲོས་དབིངས་ལ་ངྒྲོ་བྒྲོའ་ིསྒྲོ་ནས་དབེ་བ་མེད་པ་ཡིན་གི། ཆྒྲོས་ཅན་གི་སྒྲོ་ནས་སྟྒྲོང་ིད་བཞི་ 
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༼༣༩༽ 
དང་། བཅུ་དྲུག ི་ཤུར་དབེ་བ་དང་། རེན་བསྒྲུབ་པའི་སྒྲོ་ནས་ཐེག་པ་གསུམ་གི་རིགས་གསུམ་དང་། ཐེག་ཆེན་
གི་རིགས་བཅུ་གསུམ་དུ་དབེ་བ་ཡང་ཡྒྲོད་དྒྲོ། །ཡང་གཞུང་འདིའི་སབས་སུ། པཎི་ཏ་ཆེན་པྒྲོ་ཤཱཀྱ་མཆྒྲོག་ལྡན་
པས། སེམས་ཅན་མ་གཏྒྲོགས་བེམ་པྒྲོ་ཡི། །ཆྒྲོས་དབིངས་སིང་པྒྲོ་མ་ཡིན་ན། །རྒྱུ་དང་སེམས་འགེལ་བསྒྲོར་
གསུམ་ལས། །བརན་གཡྒྲོ་ཀུན་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །སིང་པྒྲོ་ཡྒྲོད་པར་གསུང་དེ་ཅི། །ཞེས་པའི་ལེན། ཀུན་
མཁེན་བསྒྲོད་ནམས་སེང་གེས། གཞུང་ལས། གལ་ཏེ་བེམ་པྒྲོའ་ིཆྒྲོས་ཀྱི་དབིངས། །བདེ་གཤེགས་སིང་པྒྲོ་མ་
ཡིན་ཀྱང་། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཆྒྲོས་ཀྱི་དབིངས། །བདེ་གཤེགས་སིང་པྒྲོ་ཡིན་སམ་ན། །མ་ཡིན་ཆྒྲོས་ཀྱི་
དབིངས་ལ་ནི། །དབེ་བ་མེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུང་། །ཞེས་གསུང་བཞིན་དུ། ཁེད་ཀྱི་དི་བ་འདི། གཞུང་གང་ལ་
ཡིན་ཞེས་དི་གཞི་གཞུང་ལ་མེད་པའི་སྒྲོ་ནས་ལན་མཛད་པ་དང་། ཡང་ཁེད་ིད་བདེ་གཤེགས་སིང་པྒྲོ་སངས་
རྒྱས་ཁྒྲོ་ན་ལ་ཡྒྲོད་ཀྱི། སེམས་ཅན་ལ་མེད་པར་ཁས་བླངས་ཞེས་གགས་པ་དེ་ལ། སངས་རྒྱས་མ་གཏྒྲོགས་
སེམས་ཅན་གི། །ཆྒྲོས་དབིངས་སིང་པྒྲོ་མ་ཡིན་ན། །རྒྱུ་དང་སེམས་འགེལ་བསྒྲོར་གསུམ་ལས། །ཞེས་སྒྲོགས་
དིས་ན་ཅི་ས། ཞེས་དི་བ་པྒྲོ་ལ་ཁས་བླངས་འགལ་བ་སྟྒྲོན་པའི་སྒྲོ་ནས་ལན་མཛད་པ་རྣམས་ཀྱི་ངེས་སྒྲོ། །བཞི་
པ་དེས་ན་སྒྲོས་བལ་ལ་སིང་པྒྲོར་འཇྒྲོག་པའི་འཐད་པ་ལ་གིས་ཏེ། འཐད་པ་དངྒྲོས་དང་། ཤེས་བེད་ཀྱི་ལུང་
ངྒྲོ་། །དང་པྒྲོ་ནི། དེས་ན། ཞེས་སྒྲོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟེ། སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་སྒྲོས་བལ་ཟུང་འཇུག་ལ་
སིང་པྒྲོར་འཇྒྲོག་པ་དེས་ན། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་དང་། འཁྒྲོར་བ་གིས་ཀ་འབྱུང་བ་མེད། 
སེམས་ཅན་གི་སེམས་ཀྱི་ཆྒྲོས་དབིངས་ཐབས་ཀྱིས་མ་ཟིན་ན་འཁྒྲོར་བ་དང་། ཐབས་ཀྱིས་ཟིན་ན་སངས་རྒྱས་
འབྱུང་བའི་ཕིར་ཏེ། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུ་ིད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡི་སིང་པྒྲོ་རང་བཞིན་གི་སྒྲོས་བལ་ཡིན་པའི་
ཕིར་རྒྲོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཀླུ་གྲུབ་ཀྱི་ལུང་། བམས་པའི་ལུང་། བརྒྱད་སྟྒྲོང་པའི་ལུང་ཁུངས་འགྒྲོད་
པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་དྲུག་གསུང་པའི་དྒྲོན་ནི། སེམས་བདེན་པར་གྲུབ་ན། 
འཆིང་གྒྲོལ་མི་རུང་ཞིང་། བདེན་པས་སྟྒྲོང་པའི་ཕིར་ན། འཆིང་གྒྲོལ་རུང་བ་ིད་ཡིན་ཏེ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་
གཞན་སྡུག་བསལ་ལས་སྒྲོབ་པ་ིད་ཀྱི། གང་ཞེས་པ་སི་ས་ཡིན་ཡང་། སེམས་ཅན་གི་སེམས་གང་ལ་བདེན་
པས་སྟྒྲོང་པ་ིད་རུང་བ་དེ་ལ་ཐབས་ཀྱིས་མ་ཟིན་པ་དང་། ཟིན་པའི་བེ་བག་གི་འཁྒྲོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
ཆྒྲོས་རུང་བ་ིད་དང་། སེམས་གང་ལ་བདེན་པས་སྟྒྲོང་པ་ིད་མི་རུང་བ་དེ་ལ། འཁྒྲོར་འདས་ཐམས་ཀྱི་གཞིར་
རུང་བ་མ་ཡིན། ཞེས་ཀྱང་གསུང་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གིས་པ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པྒྲོ་རྒྱུད་བླ་མར། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་
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པ་བཅུ་གསུམ་སྟེ། ཐེག་པ་ཆེན་པྒྲོ་རྒྱུད་བླ་མར་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཁམས་ཀྱི་སྒྲུབ་
བེད་ནི། འདི་ལྟར། སེམས་ཅན་ལ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཁམས་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་སྒྲོས་བལ་ཡྒྲོད་དེ། 
གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་ལ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཁམས་མེད་ན། འཁྒྲོར་བའི་སྡུག་བསལ་ལས་སྒྲོབ་པར་མི་
འགྱུར་ཞིང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བདེ་བ་ལ་འགྒྲོད་པ་དང་། དྒྲོན་དུ་གེར་བ་དང་། སྒྲོན་པའང་མེད་པར་
འགྱུར་བའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པའང་། དྒྲོན་འདི་ིད་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་ལ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་སྒྲོས་བལ་
ཡྒྲོད་དེ། རིགས་བསད་པའི་ཚེ་ེ་བར་ལེན་པའི་རྣམ་སིན་གི་ཕུང་པྒྲོ་ལྔ་སྡུག་བསལ་ཡིན་པས་ཡིད་སྒྲོ་ཞིང་མྱ་
ངན་ལས་འདས་པའི་བདེ་བ་ཡིན་པས་ན། དྒྲོན་དུ་གེར་བ་འབྱུང་བའི་ཕིར། ཞེས་པའི་གཏན་ཚིགས་འདི་ནི་
མཐར་རིགས་གནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། བ་ཚང་དང་། ཆུ་མཐུར་དུ་འབབ་པ་དང་། མེ་
ཡི་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཚ་བ་བཀྒྲོད་པ་ལྟར། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཁམས་ཡྒྲོད་པའི་སྒྲུབ་བེད་
དུ་འཐད་པ་ 
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༼༤༠༽ 
ཡིན་ནྒྲོ། །གསུམ་པ་ནི། འདི་དྒྲོན། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་གིས་ཏེ། འདིའི་དྒྲོན་རྒྱས་པར། འཕགས་པ་བརྒྱད་
སྟྒྲོང་པའི་ཆྒྲོས་འཕགས་ཀྱི་ནེ་ལེའུར་འབྱུང་བས་ལྟྒྲོས་ཏེ། དེ་ིད་ལས། རིགས་ཀྱི་བུ། སྟྒྲོང་པ་ིད་ལ་འྒྲོང་
བའམ་འགྒྲོ་བ་མེད་དེ། སྟྒྲོང་པ་ིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའྒྲོ། །རིགས་ཀྱི་བུ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ལ་
འགྒྲོ་བའམ་འྒྲོང་བ་མེད་དེ། ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའྒྲོ། །རིགས་ཀྱི་བུ། འདྒྲོད་
ཆགས་དང་བལ་བ་ལ་ནི། འྒྲོང་བའམ། འགྒྲོ་བ་མེད་དེ། འདྒྲོད་ཆགས་དང་བལ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའྒྲོ། །ཞེས་པ་དང་། འཕགས་པ་ཆྒྲོས་འཕགས་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རག་ཏུ་ངུས་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པ་དེ་དག་གང་ནས་བྒྲོན། གང་དུ་བཞུད། ཅེས་དིས་པས་ལན་དུ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་གང་
ནས་ཀྱང་མ་བྒྲོན། གང་དུ་ཡང་མ་བཞུད། དེ་བཞིན་ིད་ལས་མ་གཡྒྲོས། དེ་བཞིན་ིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། དེ་
བཞིན་གཤེགས་པའྒྲོ། །ཞེས་དང་། མིག་རྒྱུ་གཡྒྲོ་བ་མཐྒྲོང་ན། སིག་རྒྱུའི་ཆུ་དེ་གང་ནས་འྒྲོང་། གང་དུ་སྒྲོང་། ཆུ་
མེད་པ་ལ་ཆུར་འདུ་ཤེས་པ་དེ་བཞིན་དུ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ། གཟུགས་དང་སར་མངྒྲོན་པར་ཞེན་ནས་
བྒྲོན་པ་དང་། བཞུད་པར་རྒྲོག་པ་དེ་ནི་བིས་པ་ཤེས་རབ་འཆལ་པའྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་སྒྲོ། །ལྔ་པ་སིང་པྒྲོ་བསྒྲུབ་
པའི་ཚུལ་གི་ཡྒྲོད་པ་དང་དྒྲོན་དུ་བསྟན་པ་ལ་གིས་ཏེ། ཆྒྲོས་གསུམ་གི་སྒྲོ་ནས་དང་དྒྲོན་དུ་གཏན་ལ་དབབ་པ་
དང་། ཤེས་བེད་ཀྱི་ལུང་ཁུངས་འགྒྲོད་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། འྒྲོན་ཀྱང་མདྒྲོ་སེ། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་བཅུ་བཞི་སྟེ། 
སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་སྒྲོས་བལ་ལས་གཞན་པའི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སིང་པྒྲོ་མེད་པ་འྒྲོན་ཀྱང་། དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་སིང་པྒྲོའ་ིམདྒྲོ་དང་། དཔལ་ཕེང་གི་མདྒྲོ་དང་། སྒྲོར་མྒྲོའ་ིཕེང་བ་ལ་ཕན་པའི་མདྒྲོ། མྱང་འདས་
ཆེན་མྒྲོ་ལ་སྒྲོགས་པའི་མདྒྲོ་སེ་འགའ་ཞིག་ལས། སྟྒྲོབས་དང་། མི་འཇིགས་པ་དང་། མཚན་དཔེ་སྒྲོགས་ཀྱིས་
བརྒྱན་པའི་བདེར་གཤེགས་སིང་པྒྲོ་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་ཡྒྲོད་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པྒྲོ་རྒྱུད་བླ་མར། གྒྲོས་
ངན་གི་ནང་ན་རིན་པྒྲོ་ཆེ་གསེར་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་ཡྒྲོད་པ་ལྟར། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་
ྒྲོན་མྒྲོངས་པའི་གྒྲོས་ཀྱི་དཀྲིས་པའི་ནང་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སིང་པྒྲོ་ཡྒྲོད་པར་གསུང་པ་ནི། དང་དྒྲོན་དགྒྲོངས་
པ་ཅན་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བ་སྟེ། དེ་ལ་དགྒྲོངས་གཞི། དགྒྲོས་པ། དངྒྲོས་ལ་གནྒྲོད་བེད་གསུམ་གསུངས་པའི་
ཕིར། ཇི་ལྟར་གསུང་ན། མདྒྲོ་དང་པྒྲོ་ལས། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མངྒྲོན་
པར་ཞེན་པའི་ཡིད་ལ་བེད་པའི་ཁིམ་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་འྒྲོག་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྒྲོ་སྟྒྲོབས་དང་། མི་
འཇིགས་པ་དང་། མ་འདེས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྒྲོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཛོད་དང་། གཏེར་ཆེན་པྒྲོ་ཡྒྲོད་ཀྱང་། 
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སེམས་ཅན་དེ་དག་གཟུགས་དང་། ས་དང་། དི་དང་། རྒྲོ་དང་། རེག་པ་ལ་ཆགས་པས་སྡུག་བསལ་ཞིང་། 
འཁྒྲོར་བ་ན་འཁྒྲོར་ཏེ། ཆྒྲོས་ཀྱི་གཏེར་ཆེན་པྒྲོ་དེ་མ་ཐྒྲོབ་པས་ཐྒྲོབ་པར་མ་གྱུར་ཅིང་། ཡྒྲོངས་སུ་སང་བའི་ཕིར་
བརྩྒྲོན་པར་ཡང་མི་བེད་དྒྲོ། །རིགས་ཀྱི་བུ་དག དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིག་རེན་དུ་བྱུང་སྟེ་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའི་ནང་དུ་འདི་ལྟ་བུའི་ཆྒྲོས་ཀྱི་གཏེར་ཆེན་པྒྲོ་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་བསྟན་ཏྒྲོ་ཞེས་གསུངས་
སྒྲོ། །མདྒྲོ་གིས་པ་ལས། རྣམ་པར་དབེར་མེད་པ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྒྲོས་གངྒཱའི་ཀླུང་
གི་བེ་མ་ལས་འདས་པ་དང་ལྡན་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆྒྲོས་ཀྱི་སྐུར་བསྟན་པ་སྟེ། བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་དེ་
བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆྒྲོས་ཀྱི་སྐུ་འདི་ིད་ྒྲོན་མྒྲོངས་པའི་སྦུབ་ལས་མ་གྒྲོལ་བ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་
སིང་པྒྲོ་ཞེས་བགིའྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་སྒྲོ། །མདྒྲོ་གསུམ་པ་ལས། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཤིན་ཏུ་ནན་ཏན་དུ་
སལ་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྒྲོ་འཇིག་པ་མ་སེད། མི་འཇིག་པའི་དབིངས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དབིངས་ 
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༼༤༡༽ 
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཚན་དང་དཔེ་བད་བཟང་པྒྲོ་མཐའ་ཡས་པས་བརྒྱན་པའི་དབིངས་ཡྒྲོད་དྒྲོ། །ཞེས་
གསུངས་སྒྲོ། །མདྒྲོ་བཞི་པ་ལས། རིགས་ཀྱི་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི། འདི་ལྟ་སྟེ། སྟྒྲོབས་བཅུ་དང་། མི་
འཇིགས་པ་བཞི་དང་། སིང་རེ་ཆེན་པྒྲོ་དང་། དན་པ་ེ་བར་བཞག་པ་གསུམ་སྟེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་
པ་གསུམ་ཡྒྲོད་པ་ཡང་། ྒྲོན་མྒྲོངས་པ་ཡྒྲོངས་སུ་བཅྒྲོམ་ན་སྣྒྲོད་མཐྒྲོང་བར་འགྱུར་རྒྲོ། །ལྒྲོག་སྲེད་ཅན་དག་ནི། 
ལྒྲོག་སྲེད་ཡྒྲོངས་སུ་བཅྒྲོམ་ནས། སྟྒྲོབས་བཅུ་དང་། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང་། སིང་རེ་ཆེན་པྒྲོ་དང་། དན་པ་ེ་
བར་བཞག་པ་གསུམ་ཐྒྲོབ་པར་འགྱུར་རྒྲོ། །དྒྲོན་དེ་ལྟ་བུས་ན། ངས་རག་ཏུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡྒྲོད་དྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་སྒྲོ། །རྒྱུད་བླར། དེ་བཞིན་རྒྱལ་བས་ྒྲོན་མྒྲོངས་མི་གཙང་ཆེན་
པྒྲོར་ལྷུང་གྱུར་རྒྲོགས་སངས་རིན་པྒྲོ་ཆེ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གཟིགས་ནས་དེ་དག་བ་ཕིར་ལུས་ཅན་རྣམས་
ལ་ཆྒྲོས་བསྟན་ཏྒྲོ། །ཞེས་དང་། ྒྲོན་མྒྲོངས་ཀྱིས་བཏུམ་བདེ་གཤེགས་དངྒྲོས་པྒྲོ་ིད། །དུད་འགྒྲོ་ལ་ཡང་
གཟིགས་ནས་དེ་བཞིན་ཏེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་སིང་པྒྲོ་ཡྒྲོད་པ་མི་
དགྒྲོངས། སེམས་ཀྱི་སྟྒྲོང་ིད་སྒྲོགས་ཡྒྲོད་པ་ལ་དགྒྲོངས་པ་ཡིན་ཏེ། ལང་ཀར་གཤེགས་ལས། བླྒྲོ་གྒྲོས་ཆེན་
པྒྲོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྒྲོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྒྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི། སྟྒྲོང་པ་ིད་དང་། 
ཡང་དག་པའི་མཐའ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། མ་སེས་པ་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སྒྲོན་པ་མེད་པ་
ལ་སྒྲོགས་པའི་ཚིག་གི་དྒྲོན་རྣམས་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྒྲོར་བསྟན་པར་བས་ནས། བིས་པ་རྣམས་
བདག་མེད་པས་འཇིགས་པར་གྱུར་པའི་གནས་རྣམ་པར་སྤངས་བའི་དྒྲོན་དུ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྒྲོའ་ི
སྒྲོ་བསྟན་པས་རྣམ་པར་མི་རྒྲོག་པའི་གནས་སྣང་བ་མེད་པའི་སྒྲོད་ཡུལ་སྟྒྲོན་ཏེ། འདི་ལ་བླྒྲོ་གྒྲོས་ཆེན་པྒྲོ་མ་
འྒྲོངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྒྲོ་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ཏུ་མངྒྲོན་པར་ཞེན་པར་མི་
བའྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དགྒྲོས་པ་ནི་རང་རྒྱུད་ལ་སེམས་བསེད་སེ་བའི་གེགས། སེམས་ཞུམ་པ་དང་
རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱི་སྒྲོད་པ་བསྒྲུབ་པའི་གེགས། སེམས་ཅན་དམན་པ་ལ་བརེས་པ་དང་གནས་ལུགས་ཟབ་མྒྲོ་
རྒྲོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་གེགས། ཡང་དག་པར་ཡྒྲོད་པ་མ་ཡིན་པའི་སྒྲོན་ལ་ཡང་དག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། ཡང་
དག་པའི་ཡྒྲོན་ཏན་གི་ཆྒྲོས་རང་བཞིན་གིས་གནས་པ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་དང་། བདག་གཞན་མམ་ིད་དུ་
རྒྲོགས་པའི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་གེགས། བདག་ལ་ང་རྒྱལ་གིས་ལྷག་པར་ཆགས་པ་སྟེ་སྒྲོན་ལྔ་པྒྲོ་དེ་གང་
ལ་ཡྒྲོད་པ་དེ་དག་སྤང་བའི་ཕིར་དུ་གསུང་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་བླར། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་རྣམ་ཀུན་སྟྒྲོང་པ་
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ཞེས། །གསུང་ནས་རྒྱལ་རྣམས་ཡང་འདིར་སེམས་ཅན་ལ། །སངས་རྒྱས་སིང་པྒྲོ་ཡྒྲོད་ཅེས་ཅིས་ཏེ་
གསུང་། །ཞེས་དིས་པའི་ལན་དུ། སེམས་ཞུམ་སེམས་ཅན་དམན་ལ་བརེས་པ་དང་། །ཡང་དག་མིན་འཛིན་ཡང་
དག་ཆྒྲོས་ལ་བསྐུར། །བདག་ཆགས་ལྷག་པའི་སྒྲོན་ལྔ་གང་དག་ལ། །ཡྒྲོད་པ་དེ་དག་དེ་སྤང་དྒྲོན་དུ་
གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དངྒྲོས་ལ་གནྒྲོད་བེད་ཀྱི་ཚུལ་ལ་ནི། གྒྲོང་དུ་གསུངས་པའི་སེམས་ཅན་གི་
རྒྱུད་ལ། མཚན་དཔེ་སྒྲོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་དང་། གྒྲོས་ངན་ནང་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ཡྒྲོད་པ་དེ་འད་བའི་
བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་སམ། རེན་དང་བརེན་པའི་ཚུལ་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཁམས་ཏེ་སིང་པྒྲོ་ངེས་དྒྲོན་དུ་ཡྒྲོད་
པ་མིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡིན་ན། མུ་སྟེགས་བེད་ཀྱིས་བདག་འདྒྲོད་པ་དང་མཚུངས་པ་དང་། བདེན་པའི་དངྒྲོས་པྒྲོར་
འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། ངེས་པའི་དྒྲོན་གི་མདྒྲོ་སེ་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འགལ་བའི་ཕིར་རྒྲོ། །དེ་ཡང་མུ་སྟེགས་བེད་
བདག་འདྒྲོད་ཚུལ་ནི། གངས་ཅན་པ་བདག་ཤེས་རིག་ཀུན་ལ་ཁབ་པའི་རག་པ་གཅིག་པུ་དང་། དབང་ཕྱུག་པ་
གསལ་ལ་དང་བའི་རག་པ་གཅིག་པུ་དང་། ཁབ་འཇུག་པ་ཀུན་ཁབ་ཀྱི་བླྒྲོ་གཅིག་ 
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༼༤༢༽ 
པུ་དང་། གཅེར་བུ་པ་རང་བཞིན་རག་ལ་གནས་སབས་མི་རག་པ། རང་ལུས་ཀྱི་ཚད་ཙམ་དང་། རིག་པ་ཅན་པ་
དཀར་ལ་འཚེར་བ་སྣུམ་ལ་འགིལ་བ། རྒྱུ་མཐུན་ཙམ་ཞིག་རང་རང་གི་སིང་ལ་གནས་པར་འདྒྲོད་པའྒྲོ། །ངེས་
དྒྲོན་གི་མདྒྲོ་སེ་དང་འགལ་བའི་དྒྲོན་ནི། ཤེར་ཕིན་གི་མདྒྲོ་སེ་སྒྲོགས་ལས། ཆྒྲོས་གང་ཡང་ངེས་དྒྲོན་དུ་ཡྒྲོད་པ་
མིན་པར་གསུང་པས་སྒྲོ། །གིས་པ་ཤེས་བེད་ཀྱི་ལུང་ཁུངས་འགྒྲོད་པ་ནི། འདི་དྒྲོན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་དྲུག་སྟེ། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ། སིང་པྒྲོ་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གི་ཡྒྲོད་པ་དང་དྒྲོན་ཡིན་པ་
འདིའི་དྒྲོན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡི་སིང་པྒྲོའ་ིལེའུའི་མདྒྲོ་སེ་ལྟྒྲོས་ཏེ། དེ་ིད་ལས། འདི་ལྟ་སྟེ། གཏེར་ཆེན་པྒྲོ་
ནི། སེམས་ཀྱི་ངྒྲོ་བྒྲོ་ིད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་མིན་པའྒྲོ། །ཞེས་དང་། རྒྱུད་བླའི་འགེལ་པར། དྒྲོན་གི་གནས་གསུམ་
པྒྲོ་འདི་དག་ཀྱང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྒྲོའ་ིམདྒྲོའ་ིརེས་སུ་འབངས་ཏེ། འྒྲོག་ནས་སྟྒྲོན་པར་འགྱུར་རྒྲོ་
ཞེས་གསུང་ཞིང་། འྒྲོག་ནས་ཇི་ལྟར་སྟྒྲོན་ཅེ་ན། འདི་ཡི་རང་བཞིན་ཆྒྲོས་སྐུ་དང་། །ཞེས་སྒྲོགས་ཀྱི་འགེལ་པར་
དཔེ་དགུ་དྒྲོན་དགུ་སར་ནས་སེམས་ཀྱི་ཆྒྲོས་དབིངས་ཟུང་འཇུག་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གསུམ་བསེད་པའི་
རིགས་ཡྒྲོད་པ་ལ་དགྒྲོངས་ནས་བདེ་གཤེགས་སིང་པྒྲོར་གསུངས་སྒྲོ། །དེར་མ་ཟད་སླྒྲོབ་དཔྒྲོན་ཟླ་བ་གགས་
པས་ཀྱང་དབུ་མ་ལ་ནི་འཇུག་པ་ལས། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་སྟྒྲོབས་སྒྲོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་བདེ་གཤེགས་
སིང་པྒྲོ་ཡྒྲོད་པ་དང་དྒྲོན་དུ་གསུང་པ་དེ་ཡང་ཤེས་པར་གིས། ཇི་ལྟར་གསུང་ན། ཟླ་བའི་འཇུག་འགེལ་ལས། 
མདྒྲོ་སེ་གང་ལས་ཕི་རྒྲོལ་སྣང་ཡྒྲོད་མིན། །ཞེས་སྒྲོགས་ཀྱི་འཐད་དུ། དེ་བཞིན་དུ། བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མདྒྲོ་
བརྒྲོད་པ་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྒྲོ་གསུང་པ་དེ་བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རང་བཞིན་འྒྲོད་གསལ་བ་
རྣམ་པར་དག་པ་ཐྒྲོག་མ་ནས་རྣམ་པར་དག་པ་ིད་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གིས་དང་ལྡན་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ནང་ན་མཆིས་པར་བརྒྲོད་དེ། བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རིན་པྒྲོ་ཆེ་རིང་ཐང་ཆེན་པྒྲོ་གྒྲོས་དི་མ་ཅན་
གིས་ཡྒྲོངས་སུ་དཀྲིས་པ་ལྟར། ཕུང་པྒྲོ་དང་། ཁམས་དང་། སེ་མཆེད་ཀྱི་གྒྲོས་ཀྱིས་ཡྒྲོངས་སུ་དཀྲིས་པ་འདྒྲོད་
ཆགས་དང་། ཞེ་སང་དང་། གཏི་མུག་གིས་ཟིལ་གིས་གནྒྲོན་པ་ཡྒྲོངས་སུ་རྒྲོག་པའི་རྒྲོག་པས་དི་མ་ཅན་དུ་གྱུར་
པ་རག་པ་བརན་པ་ཐེར་ཟུག་པར་ནི་བརྒྲོད་ན། བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྒྲོར་ས་བ་འདི་ནི་
མུ་སྟེགས་བེད་ཀྱི་བདག་ཏུ་ས་བ་དང་ཇི་ལྟར་འད་བ་ལགས། བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་མུ་སྟེགས་བེད་རྣམས་ཀྱང་རག་
པ། བེད་པ་པྒྲོ། ཡྒྲོན་ཏན་མེད་པ། ཁབ་པ། མི་འཇིག་པའྒྲོ། །ཞེས་བདག་ཏུ་ས་བ་སྟྒྲོན་པར་བེད་དྒྲོ། །བཅྒྲོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱིས་བཀའ་སལ་པ། བླྒྲོ་གྒྲོས་ཆེན་པྒྲོ་ང་ཡི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྒྲོ་བསྟན་པ་ནི། མུ་སྟེགས་བེད་
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ཀྱིས་བདག་ཏུ་ས་བ་དང་མཚུངས་པ་མིན་ཏེ། བླྒྲོ་གྒྲོས་ཆེན་པྒྲོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྒྲོམ་པ་ཡང་དག་
པར་རྒྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་སྟྒྲོང་པ་ིད་དང་། ཡང་དག་པའི་མཐའ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། 
མ་སེས་པ་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སྒྲོན་པ་མེད་པ་ལ་སྒྲོགས་པའི་ཚིག་གི་དྒྲོན་རྣམས་ལ་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་སིང་པྒྲོར་བསྟན་པར་བས་ནས། བིས་པ་རྣམས་བདག་མེད་པས་འཇིགས་པར་འགྱུར་བའི་
གནས་རྣམ་པར་སྤང་བའི་དྒྲོན་དུ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྒྲོ་བསྟན་པས་རྣམ་པར་མི་རྒྲོག་པའི་གནས་སྣང་བ་
མེད་པའི་སྒྲོད་ཡུལ་སྟྒྲོན་ཏེ། བླྒྲོ་གྒྲོས་ཆེན་པྒྲོ། མ་འྒྲོངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
སེམས་དཔའ་ཆེན་པྒྲོ་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ལ་མངྒྲོན་པར་རེན་པར་མི་བ། བླྒྲོ་གྒྲོས་ཆྒྲོན་པྒྲོ་དཔེར་ན་ར་མཁན་ནི། 
འཇིམ་པའི་རྡུལ་གི་ཕུང་པྒྲོ་གཅིག་ལ་ལག་པ་དང་། གཟྒྲོ་དང་། ལག་བཟུང་དང་། ཆུ་དང་། སྲད་བུ་དང་། ནན་
ཏན་དང་ལྡན་པ་ལས། སྣྒྲོད་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བེད་དྒྲོ། །བླྒྲོ་གྒྲོས་ཆེན་པྒྲོ་དེ་བཞིན་དུ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
རྣམས་ཀྱང་ཆྒྲོས་ལ་བདག་མེད་པའི་རྣམ་པར་རྒྲོག་ 
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༼༤༣༽ 
པའི་བདག་ིད་རྣམ་པར་རྒྲོག་པ་དེ་ིད་ཤེས་རབ་དང་། ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་
དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྒྲོ་བསྟན་པའམ། བདག་མེད་པ་བསྟན་པས་ཀྱང་རུང་སྟེ། ར་མཁན་བཞིན་དུ། 
ཚིག་དང་། ཡི་གེའི་རྣམ་གངས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་སྟྒྲོན་ཏེ། དེ་ལྟར་དེའི་ཕིར། བླྒྲོ་གྒྲོས་ཆེན་པྒྲོ་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་སིང་པྒྲོ་བསྟན་པས་མུ་སྟེགས་བེད་ཀྱིས་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་དང་མི་འདའྒྲོ། །བླྒྲོ་གྒྲོས་ཆེན་པྒྲོ་དེ་ལྟར། 
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་མུ་སྟེགས་བེད་བདག་ཏུ་ས་བ་ལ་མངྒྲོན་པར་ཞེན་པ་རྣམས་དང་བའི་ཕིར། དེ་
བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྒྲོ་བསྟན་པས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྒྲོ་སྟྒྲོན་ཏེ། ཡང་དག་པའི་བདག་ཏུ་རྣམ་
པར་རྒྲོག་པའི་བལྟ་བར་ལྟུང་བའི་བསམ་པ་ཅན་དག་རྣམ་པར་ཐར་པ་གསུམ་གི་སྒྲོད་ཡུལ་གནས་པའི་བསམ་པ་
དང་ལྡན་ཞིང་། མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྒྲོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངྒྲོན་པར་རྒྲོགས་པར་འཚང་རྒྱ་
བར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །ཡང་འྒྲོན་ཀྱང་མདྒྲོ་སེ་འགའ་ཞིག་དང་། །ཞེས་སྒྲོགས་ཀྱི་
དགྒྲོངས་པ་དང་། མཁས་པ་ཆེན་པྒྲོ་ཁ་ཅིག་གིས། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་འབས་བུ་བདེ་གཤེགས་སིང་པྒྲོ་ཡྒྲོད་
པར་གསུང་པ་དང་དྒྲོན་དུ་བཤད་པ་དང་། ཡང་མཁས་པ་ཁ་ཅིག ཆྒྲོས་གསུམ་གི་སྒྲོ་ནས་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་
ལ་བདེ་གཤེགས་སིང་པྒྲོ་ཡྒྲོད་པ་དང་དྒྲོན་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་བདེ་གཤེགས་སིང་པྒྲོ་
མེད་པར་བཞེད་པ་ལ་སྒྲོགས་དུ་མ་ཡྒྲོད་ཀྱང་། རང་ལུགས་ཀྱི་དམ་བཅའ་ངེས་པའི་ཆེད་དུ། ལེགས་བཤད་འདི་
དག་ཀྱང་བི་བར་བ་སྟེ། ཀུན་མཁེན་བསྒྲོད་ནམས་སེང་གེའི་སྒྲོམ་གསུམ་ཁ་བསྒྲོང་ལས། དེས་ན་གཞུང་ལུགས་
ཆེན་པྒྲོ་ཡིས། །དགྒྲོངས་པ་ཚུལ་བཞིན་ཁྒྲོ་བྒྲོས་བཤད། །ཕག་དྒྲོག་ཕྒྲོགས་འཛིན་ཡིད་དྒྲོར་ལ། །གཟུ་བྒྲོར་
གནས་པའི་བླྒྲོ་ཡིས་དཔྱྒྲོད། །ཆྒྲོས་དབིངས་བདེ་གཤེགས་སིང་པྒྲོ་དང་། །སྟྒྲོང་ིད་ལ་སྒྲོགས་རྣམ་གངས་
ནི། །དྒྲོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། །ངེས་དྒྲོན་ཡིན་གི་དང་དྒྲོན་མིན། །འྒྲོན་ཀྱང་དཔེ་དགུས་བསྟན་པ་
ལྟར། །དེ་ིད་འགྒྲོ་བའི་རྒྱུད་ལ་ནི། །རེན་དང་བརེན་པའི་ཚུལ་གིས་སམ། །བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་ཡྒྲོད་པ་
ནི། །དང་དྒྲོན་ཡིན་གི་ངེས་དྒྲོན་མིན། །ཀུན་རྒྲོབ་བདེན་པ་ཡིན་ཕིར་རྒྲོ། །དགྒྲོངས་གཞི་མཐའ་བཞིའི་སྒྲོས་བལ་
དང་། །དགྒྲོས་པ་སྒྲོན་ལྔ་སྤྒྲོང་བ་ཡང་། །བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་ཡྒྲོད་ལ་འཐད། །དེ་ིད་ངེས་པའི་དྒྲོན་ཡིན་
ན། །མུ་སྟེགས་བདག་དང་མཚུངས་པ་སྒྲོགས། །དངྒྲོས་ལ་གནྒྲོད་བེད་སྒྲོན་རྣམས་འབྱུང་། །འདི་ིད་ཐེག་ཆེན་
རྒྱུད་བླ་ལས། །འགྒྲོ་བའི་སེམས་རྒྱུད་བདག་གིས་ཀྱི། །སྒྲོས་པ་ཞིག་པར་མཐྒྲོང་བ་ལ། །ཇི་ལྟ་མཐྒྲོང་བར་
གསུང་པ་དང་། །སྒྲོས་བལ་ཆྒྲོས་ིད་དེ་བཞིན་ིད། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡྒྲོད་པར། །མཐྒྲོང་ལ་ཇི་སེད་
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མཐྒྲོང་བར་ནི། །གསུང་པ་རྒྲོགས་ན་འབད་མེད་འགྲུབ། །ཞེས་དང་། གསུང་རབ་དགྒྲོངས་གསལ་ལས། དཔེ་
དགུས་མཚོན་པ་ལྟར། རེན་དང་བརེན་པའི་ཚུལ་གིས་ཡྒྲོད་པ་དང་དྒྲོན་ཡིན་པ་དང་། སིང་པྒྲོ་རང་གི་ངྒྲོ་བྒྲོ་ངེས་
དྒྲོན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །ཞེས་སྒྲོགས་དང་། པཎི་ཏ་ཆེན་པྒྲོ་ཤཱཀྱ་མཆྒྲོག་ལྡན་པས། གྒྲོས་ཧྲུལ་ནང་ན་རིན་ཆེན་
གི། །དཔེར་ན་དགྒྲོངས་པ་ཅན་ཡིན་ན། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རང་བཞིན་གི། །གནས་རིགས་མེད་པར་མི་
འགྱུར་རམ། །ཞེས་པའི་ལན་དུ། ཀུན་མཁེན་རིན་པྒྲོ་ཆེའི་མཛད་པ་ལས་ཀྱང་། དེང་སང་མཁས་པར་རླྒྲོམ་པ་
མང་པྒྲོས། ཆྒྲོས་དེ་དང་དྒྲོན་དུ་གསུང་ན། ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་དགྒྲོས། ཞེས་ས་བར་སྣང་བས། ལན་ཕྒྲོགས་
གཅིག་ཏུ་བརྒྲོད་པར་བ་སྟེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པྒྲོའ་ིམདྒྲོ་ལས། སྟྒྲོང་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པས་བསྟན་པ་
ལྟར། །ངེས་དྒྲོན་མདྒྲོ་སེ་དག་གི་བེ་བག་ཤེས། །གང་ལ་སེམས་ཅན་གང་ཟག་སེས་བུ་བསྟན། །ཆྒྲོས་དེ་ཐམས་
ཅད་དང་བའི་དྒྲོན་དུ་ཤེས། །ཞེས་པའི་རེས་སུ་འབངས་ནས། བདེན་གིས་ཀྱི་སྒྲོ་ནས། དང་ངེས་ཕེ་བཞིན་དུ། 
འདི་བཞིན་ས་བ་རྣམས་ལ་འུབ་སྟེ་དིལ་ནས་གནྒྲོད་བེད་བརྒྲོད་ན། ཀུན་རྒྲོབ་བདེན་ 
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༼༤༤༽ 
པ་ཐ་སད་དུ་མེད་པར་ཐལ། དེ་ཐམས་ཅད་དང་དྒྲོན་དུ་གསུང་པའི་ཕིར། བེ་བག་ཏུ་ཕེ་སྟེ་བརྒྲོད་ན། ཕུང་ཁམས་
སེ་མཆེད་དང་། ཁམས་གསུམ་དང་། མིང་ཐམས་ཅད་དང་། དངྒྲོས་པྒྲོ་དང་། དེ་མེད་པ་དང་། འགྒྲོག་པ་དང་། 
དམ་པའི་དྒྲོན་ས་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆྒྲོག་དང་། སྲེག་པའི་བསལ་པ་དང་། སེམས་ཅན་གི་ཁམས་རྣམས་ཐ་སད་དུ་
མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་དང་དྒྲོན་དུ་གསུང་པའི་ཕིར། ཇི་སད་དུ། ཤར་གི་རི་བྒྲོའ་ིསེ་དང་མཐུན་པའི་ཚིགས་
སུ་བཅད་པ་ལས། ཕུང་པྒྲོ་དག་དང་ཁམས་རྣམས་དང་། །སེ་མཆེད་རང་བཞིན་གཅིག་བཞེད་ལ། །ཁམས་
གསུམ་པྒྲོ་དག་སྟྒྲོན་མཛད་པ། །འདི་ནི་འཇིག་རེན་མཐུན་འཇུག་ཡིན། །མིང་མེད་པ་ཡི་ཆྒྲོས་དབིངས་
རྣམས། །བསམ་དུ་མེད་པའི་མིང་དག་གིས། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཡྒྲོངས་བརྒྲོད་པ། །འདི་ནི་འཇིག་རེན་
མཐུན་འཇུག་ཡིན། །དངྒྲོས་མེད་ེ་བར་སྟྒྲོན་མཛད་ཅིང་། །སངས་རྒྱས་རང་བཞིན་ལ་ཞུགས་པས། །དངྒྲོས་
མེད་འགའ་ཡང་འདིར་མེད་པ། །འདི་ནི་འཇིག་རེན་མཐུན་འཇུག་ཡིན། །དྒྲོན་དང་དྒྲོན་མིན་མི་གཟིགས་
ལ། །འགྒྲོག་པ་དང་ནི་དམ་པའི་དྒྲོན། །ས་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆྒྲོག་གསུང་པ། །འདི་ནི་འཇིག་རེན་མཐུན་འཇུག་
ཡིན། །ཞིག་པ་མེད་ཅིང་སེ་མེད་ལ། །ཆྒྲོས་ཀྱི་དབིངས་དང་མམ་གྱུར་ཀྱང་། །སྲེག་པའི་བསལ་པ་སྟྒྲོན་མཛད་
པ། །འདི་ནི་འཇིག་རེན་མཐུན་འཇུག་ཡིན། །དུས་གསུམ་དག་ཏུ་སེམས་ཅན་གི། །རང་བཞིན་དམིགས་པ་མ་
ཡིན་ལ། །སེམས་ཅན་ཁམས་ཀྱང་སྟྒྲོན་མཛད་པ། །འདི་ནི་འཇིག་རེན་མཐུན་འཇུག་ཡིན། །ཞེས་གསུང་པས་
སྒྲོ། །འདི་དག་ནི། ཀུན་གི་དང་དྒྲོན་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་ན། ཐ་སད་དུ་མེད་པར་འདྒྲོད་པ་སྒྲོགས་བླྒྲོ་གྒྲོས་རྩིང་
པའི་གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལ་བརྒྲོད་པར་བའྒྲོ། །འྒྲོ་ན། དང་དྒྲོན་ཡིན་ན། ཐ་སད་དུ་ཡྒྲོད་པས་ཁབ་བམ་སམ་ན། 
དེ་ཡང་དག་མིན་ཏེ། འཇིག་ཚོགས་ལྟ་དང་བལ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས། །ཇི་ལྟར་ང་དང་ང་ཡི་ཞེས་བསྟན་
ལྟར། །དེ་བཞིན་དངྒྲོས་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་མྒྲོད་ཀྱི། །ཡྒྲོད་ཅེས་དང་དྒྲོན་ིད་དུ་བསྟན་པ་ཡིན། །ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་ལ་ང་དང་། ང་ཡིར་འཛིན་པ་ཡྒྲོད་པ་དང་། དངྒྲོས་པྒྲོ་རང་བཞིན་གི་ཡྒྲོད་པ་
སྒྲོགས་ཀྱང་དང་དྒྲོན་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར། མདྒྲོར་ན། གནད་ཀྱི་གདམ་པ་འདི་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་གནས་
རིགས་དང་། བདེ་གཤེགས་སིང་པྒྲོ་དང་། དྒྲོན་དམ་བདེན་པ་དང་། ཆྒྲོས་དབིངས་རྣམས་ནི། འཕགས་པའི་སྒྲོ་
སྒྲོ་རང་གི་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མངྒྲོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པར་བ་བ་ཡིན་པས། རང་གི་ངྒྲོ་བྒྲོ་དང་དྒྲོན་དང་། 
ཀུན་རྒྲོབ་བདེན་པ་མིན་ཀྱང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྒྲོའ་ིམདྒྲོ་དང་། རྒྱུད་བླ་སྒྲོགས་སུ། དཔེ་དགུས་
བསྟན་པ་ལྟར། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ། དེ་དག་རེན་དང་བརེན་པའི་ཚུལ་ལམ། བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གི་ཡྒྲོད་པར་



ཐུབ་བསྟན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།   83 

གསུང་པ་ནི། དང་བའི་དྒྲོན་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་མཐའ་བཞིའི་སྒྲོས་བལ་ལས་མ་གཏྒྲོགས་པ་དཔེས་
བསྟན་པ་ལྟར་གི་རེན་དང་བརེན་པའམ། བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གི་ཡྒྲོད་པ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །དཔེས་བསྟན་པ་
ལྟར། ཡྒྲོད་པར་གསུང་པའི་དགྒྲོངས་གཞི་ནི། སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་སྒྲོས་བལ་ལ་དགྒྲོངས་ཏེ། ལང་ཀར་
གཤེགས་པ་ལས། བླྒྲོ་གྒྲོས་ཆེན་པྒྲོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྒྲོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྒྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
རྣམས་ནི། སྟྒྲོང་པ་ིད་དང་། ཞེས་སྒྲོགས་སར་དགྒྲོངས་གཞི་སབས་སུ་དང་པའི་མདྒྲོ་དེ་ིད་འདེན་པར་མཛད་
དྒྲོ། །དགྒྲོས་པ་ནི་རྒྱུད་བླར། སེམས་ཞུམ་སེམས་ཅན་དམན་ལ། ཞེས་སྒྲོགས་གསུང་པ་ལྟར་སྒྲོན་ལྔ་སྤྒྲོང་བའི་
ཆེད་དུ་ཡིན་ཏེ། རེན་དང་བརེན་པའི་ཚུལ་ལམ། བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གི་ཡྒྲོད་པར་མ་གསུང་ན། སྒྲོན་ལྔ་པྒྲོ་དེ་དག་
སྤྒྲོང་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །དངྒྲོས་ལ་གནྒྲོད་བེད་ནི། དཔེ་དགུས་བསྟན་པ་ལྟར། རེན་དང་བརེན་པའི་ཚུལ་ལམ། 
བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གི་ཡྒྲོད་ན་མུ་སྟེགས་བེད་ཕུང་པྒྲོ་ལས་དྒྲོན་གཞན་པའི་བདག་རས་ཡྒྲོད་པར་འདྒྲོད་པ་དང་
མཚུངས་པར་འགྱུར་ཏེ། ལང་གཤེགས་ལས། བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རིན་པྒྲོ་ཆེ་རིན་ཐང་ཆེན་པྒྲོ་གྒྲོས་དི་མ་ཅན་
གིས་ཡྒྲོངས་སུ་ 
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༼༤༥༽ 
དཀྲིས་པ་ལྟར། ཞེས་པ་ནས། རྒྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་སྟྒྲོང་པ་ིད། །ཞེས་སྒྲོགས་དགྒྲོངས་གཞིའི་
སབས་སུ་དངས་པ་ལྟར་གསུང་པས། སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་སྟྒྲོང་ིད་ལས་མ་གཏྒྲོགས་པའི་སིང་པྒྲོ་ཡྒྲོད་ན། མུ་
སྟེགས་བེད་ཀྱིས་བདག་ཏུ་ས་བ་དང་མཚུངས་པར་ཤུགས་ལ་བསྟན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །དེས་ན་ཆྒྲོས་དབིངས་བདེ་
གཤེགས་སིང་པྒྲོ་སྒྲོགས་ངེས་དྒྲོན་ཡིན་ཏེ། དྒྲོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་དེ་དག་
ཡྒྲོད་པ་དང་དྒྲོན་ཡིན་ཏེ། ཀུན་རྒྲོབ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཏན་ཚིགས་གིས་པྒྲོ་འདིའི་ཁད་པར་གང་གིས་
བསྒྲུབ་ན། རྒྱུད་བླར། འགྒྲོ་བ་ཞི་བའི་ཆྒྲོས་ིད་དུ། །རྒྲོགས་ཕིར་ཇི་ལྟ་ིད་དེ་ཡང་། །རང་བཞིན་གིས་ནི་ཡྒྲོང་
དག་ཕིར། །ྒྲོན་མྒྲོངས་གདྒྲོད་ནས་ཟད་ཕིར་རྒྲོ། །ཤེས་བ་མཐར་ཐུག་རྒྲོགས་པའི་བླྒྲོས། །ཐམས་ཅད་མཁེན་
པའི་ཆྒྲོས་ིད་ནི། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡྒྲོད་པར། །མཐྒྲོང་ཕིར་ཇི་སེད་ཡྒྲོད་པ་ིད། །ཅེས་འགྒྲོ་བའི་
སེམས། བདག་ིད་ཀྱི་སྒྲོས་པ་ེ་བར་ཞི་བའི་ཆྒྲོས་ིད་ཇི་ལྟ་བ་ཡིན་པ་དང་། ཆྒྲོས་ིད་དེ་འགྒྲོ་བའི་རྒྱུད་ལ་
ཡྒྲོད་པ། ཇི་སེད་པ་ཡིན་པའི་ཁད་པར་གསུངས་པའི་དྒྲོན་རྒྲོགས་ན། དེ་དག་དྒྲོན་དམ་བདེན་པ་དང་། ཀུན་རྒྲོབ་
བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཁད་པར་དང་། ངེས་དྒྲོན་དང་། དང་དྒྲོན་ཡིན་པའི་ཁད་པར་ཡང་འབད་མེད་དུ་འགྲུབ་པར་
འགྱུར་ཞིང་། རྒྱུད་བླའི་མཐར་ཐུག་གི་དགྒྲོས་པ་རང་སྟྒྲོང་དང་གཞན་སྟྒྲོང་གང་ཡིན་ཡང་། ཐེ་ཚོམ་དང་སྒྲོ་
འདྒྲོགས་ཆྒྲོད་པར་འགྱུར་ལ། བདག་ིད་ཆེན་པྒྲོ་འདིའི་གསུང་རབ་ཀྱི་དགྒྲོངས་པ་འགེལ་ཚུལ་ལ། འཁྲུལ་པའི་
དི་མ་མེད་པའི་ངེས་ཤེས་ཀྱང་གཏིང་ནས་སེ་བར་འགྱུར་རྒྲོ། །གནད་འདི་དག་ཕིན་ཅི་མ་ལྒྲོག་པར་རྒྲོགས་པ་
ཡང་དེང་སང་གངས་རིའི་ཁྒྲོད་འདིར་ཁྒྲོ་བྒྲོ་ཙམ་ཡིན་པ་ལ་ངེས་ངེས་ཀྱང་། བླྒྲོ་གཟུ་བྒྲོར་གནས་ན་མི་ཡྒྲོང་ཁ་
མེད་ཡིན་ནྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་སྒྲོ། །དེས་ན་ཁྒྲོ་བྒྲོ་ཅག་ལུགས་འདིའི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ི་མ་
གདུལ་བ་ཡི། །རི་ལ་ཇི་ལྟར་འཚམས་པ་འབབ། །ཞེས་གསུང་པ་ལྟར། མགྒྲོན་པྒྲོ་བམས་པ་དང་། འཇམ་
དབངས་ས་པཎ་གིས། གསུང་རབ་ཀྱི་གནད་ཟབ་མྒྲོ་ཀུན་མཁེན་བསྒྲོད་ནམས་སེང་གེའི་ལེགས་བཤད་ཀྱི་
བཅུད། བདག་གིས་སིང་ལ་སིམ་པའི་བདུད་རྩིར་གྱུར་ནས་བཀྒྲོད་པ་ཡིན་ནྒྲོ། །འདིའི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་ནི། 
བདག་གིས་ངེས་དྒྲོན་སིང་པྒྲོའ་ིཟུར་སྒྲོལ་ན་གསལ་བར་བཞུགས་སྒྲོ། །གིས་པ་བསྒྲོ་ཚུལ་གི་ལག་ལེན་ལ་
འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ནི། འགའ་ཞིག་བསྒྲོ་བའི་ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་དྲུག་སྟེ། འདུལ་བ་སྟྒྲོད་ལུགས་པ་དང་། བལ་
པྒྲོའ་ིའདུལ་འཛིན་འགའ་ཞིག བསྒྲོ་བ་བེད་པའི་ཚེ་ན་སིན་པ་པྒྲོས་རིལ་པ་སི་བླུགས་ཀྱི་ཆུ་ལེན་པ་པྒྲོའ་ིལག་
པར་སེངས་བའི་ལག་ལེན་བེད་པ་ཡྒྲོད་ཅེས་གགས། ལག་ལེན་འདི་ནི་མུ་སྟེགས་རིག་བེད་པའི་ལུགས་ཡིན་
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གི། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལུགས་ལ་མེད་དྒྲོ། །འྒྲོ་ན་སེ་རབས་ལས་གསུང་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། སེ་རབས་
ལས། ཐམས་ཅད་སྒྲོལ་གིས་གང་པྒྲོ་ཆེ་སྒྲོགས་བིན་པ་ན། ཆུ་སེངས་བར་གསུངས་པ་ནི། དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེར་མུ་
སྟེགས་རིག་བེད་པའི་ལག་ལེན་དར་བས་དེའི་ལུགས་སུ་མཛད་པ་ཙམ་ཡིན་ནྒྲོ། །བལ་པྒྲོ་ནའང་འདུལ་འཛིན་
རྣལ་མ་མེད་པས་ལག་ལེན་ནྒྲོར་བ་མང་པྒྲོ་གནང་ཡྒྲོད་པར་གདའ། དེའང་ཆྒྲོས་གྒྲོས་ལ་ཕག་ཚད་མེད། ཁྭ་དང་
ཤང་འགག་དང་། བེར་ཕྲུག་དཀར་པྒྲོ་གྒྲོན། དབྱུག་པ་སྲུབ་པ་ལ་གཎི་དང་། ཟངས་ཀྱི་ལྷུང་བཟེད་དང་། ལྷུང་
བཟེད་ལག་པས་མནན་པས་བིན་ལེན་གི་གྒྲོ་ཆྒྲོད་པ་དང་། གིབ་ཚོད་སླྒྲོབ་དཔྒྲོན་རང་གིས་འཇལ་བ་སྒྲོགས་
མང་པྒྲོ་ཡྒྲོད་པར་སྣང་ཞེས་གསུངས། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་བསྒྲོ་བ་ལ་སྒྲོགས་པའི་ལག་ལེན་གང་དང་གང་བེད་
ཀྱང་ 
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༼༤༦༽ 
རྒྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་གསུང་པ་བཞིན་གུས་པས་བསྒྲུབ་ཤིག།  ༈  །།འདིར་དི་བ། བསྒྲོ་བའི་ཚེ་
ན་ཆུ་སེངས་བ། །རང་ལུགས་མིན་ན་འདུལ་བ་ལས། །ལག་ཆུ་ཟེད་པར་གསུང་དེ་ཅི། །ཞེས་པའི་ལན་ནི། འདུལ་
བ་ལས་ལག་ཆུ་ཟེད་པར་གསུང་བའི་དྒྲོན། སེ་རབས་ལས། རྒྱལ་པྒྲོ་ཐམས་ཅད་སྒྲོལ་གིས། བམ་ཟེ་སླྒྲོང་བ་ལ་
གང་པྒྲོ་ཆེ་དང་། བུ་དང་བུ་མྒྲོ་བིན་པ་དང་། བརྒྱ་བིན་ལ་བཙུན་མྒྲོ་བིན་པའི་ཚེ། གསེར་གི་རིལ་བས་བཏུང་
བེད་བཞེས་སུ་གསྒྲོལ། །ཞེས་མདུན་དུ་འཁྒྲོད་པ་དང་། བམ་ཟེའི་ལག་པ་རང་པ་ལ། །རིལ་བ་སི་བླུགས་ཀྱི་
བཏུང་བེད། །དེ་ཡིས་བིན་པའི་མཐུ་དག་གིས། །རིལ་བ་ལས་ནི་ཆུ་བྱུང་ནས། །མིག་ནི་པད་དམར་འད་
ལས། །མ་སིམ་པར་ཡང་མཆི་མ་བྱུང་། །ཞེས་དང་། དེ་ནས་རྒྱལ་པྒྲོའ་ིསྲས་གིས་ལག་པ་བཅིངས། །བམ་ཟེའི་
ལག་པར་ཆུ་བླུགས་དེ་ལ་སིན། །དེ་ཚེ་ས་གཡྒྲོས་འདྒྲོད་ལྷ་སིག་ཆེན་གིས། །སིང་ནི་མྱ་ངན་མེ་ཡིས་སྲེག་པར་
གྱུར། །ཞེས་པ་ལ་འཆད་པ་ཡིན་ན་ནི། དེ་ིད་དེའི་ཚེ་ཡུལ་དེར་རིག་བེད་པའི་ལུགས་དར་བའི་ལག་ལེན་ཡིན་
གི། སངས་རྒྱས་པའི་འདུལ་བའི་ལུགས་མིན་པར་བདག་ིད་ཆེན་པྒྲོ་འདིས་བཤད་ཟིན་ལ། གལ་ཏེ་འདུལ་བ་
ནས་བཤད་པའི་ཕིར། འདུལ་བའི་ལུགས་ཡིན་པར་སེམས་ན་ནི། རྣམ་འགེལ་ལས་བཤད་པའི་ཕིར་ན། ཆྒྲོས་
གགས་ཀྱི་ལུགས་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་ནམ། ཐམས་ཅད་སྒྲོལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་ཀྱང་། ཁིམ་པའི་ཚུལ་
འཛིན་པ་ཡིན་པས། འཕལ་གི་ལག་ལེན་དེར་ཡྒྲོད་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ལུགས་བེད་དགྒྲོས་ལ། དེའི་ཚེ་སངས་
རྒྱས་འཇིག་རེན་དུ་མ་བྱུང་བའི་དུས་ཡིན་པས། རིག་བེད་པའི་ལག་ལེན་བེད་དགྒྲོས་པའི་དབང་དུ་བས་ཏེ། 
གནད་མ་འདེས་པར་བེད་དགྒྲོས་སྒྲོ། །གལ་ཏེ་འདུལ་བ་ལས་ལག་ཆུ་ཟེད་པར་གསུངས་པ། བཙུན་པ་གལ་ཏེ་
དག་བཅྒྲོམ་པ་ཡིན་ན། ཁིམ་དུ་བཞུགས་ཤིག བསྟན་པ་ལ་འདུག་གཅིག ལག་ཆུ་ཟེད་ཅིག་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར་
བ་ཡིན་ན་ནི། ཟས་མ་ཟྒྲོས་པའི་གྒྲོང་དུ་ལག་པ་དཀྲུ་བ་དང་། བསྒྲོ་བའི་ཚེ་ཆུ་སེངས་པ་གིས་ནྒྲོར་ནས་བིས་
པར་སྣང་ངྒྲོ་། །དེ་ལས་གཞན་པའི་འདུལ་བ་ལས་ལག་ཆུ་ཟེད་པར་གསུང་པ་ཡྒྲོད་ན་སྟྒྲོན་པའི་དུས་ལ་བབས་
སྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་སྒྲོ། །གསུམ་པ་བསྒྲོ་བའི་འབས་བུ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ནི། བསྒྲོ་བ་དེ་ཡང་། ཞེས་སྒྲོགས་
རྐང་པ་བཅྒྲོ་བརྒྱད་དེ། འྒྲོ་ན་བསྒྲོ་རྒྱུའི་དགེ་རྩ་སེས་བུའི་རྩྒྲོལ་བས་གསར་དུ་བསགས་པ་དགྒྲོས་ན། བསྒྲོ་བ་
རྣམ་དག་ལ་བསྒྲོ་བའི་འབས་བུ་ངེས་པར་འབས་གྲུབ་པ་གཅིག་དགྒྲོས་སམ་སམ་ན་མིན་ཏེ། བསྒྲོ་བ་རྣམ་དག་དེ་
ཡང་མདྒྲོར་བསྡུས་ན། གནས་ཀྱི་བསྒྲོ་བ་དང་། གནས་མིན་གི་བསྒྲོ་བ་གིས་སུ་འདུས་ལ། དེ་ཡང་གནས་ཀྱི་
བསྒྲོ་བ་ནི། རང་གཞན་གི་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་རྣམས་ཐབས་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་གི་སྒྲོ་
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ནས་བསྒྲོས་ན་རྒྲོགས་པའི་བང་ཆུབ་འགྲུབ་པར་གསུངས། གནས་མིན་གི་བསྒྲོ་བ་ནི། ཆྒྲོས་ིད་བསྒྲོ་རྒྱུར་བས་
ནས་བསྒྲོས་ཀྱང་འབས་བུ་བང་ཆུབ་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རྒྲོ། །བསྒྲོ་བ་འདི་དག་གིས་ཀ་མདྒྲོ་ལས་གསུངས་
ཏེ། དང་པྒྲོ་ནི། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་བཀྒྲོད་པའི་མདྒྲོ་ལས་ནི། བསྒྲོ་རྒྱུའི་ཆྒྲོས་
རྣམས་ཐམས་ཅད་འབས་བུ་བསེད་པའི་རེན་བཞིན་ཏེ། རྒྲོགས་པའི་བང་ཆུབ་ལ་འདུན་པའི་འདུས་བས་ཀྱི་དགེ་
བའི་རྩ་བ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པ་དེ་རྒྱུར་བས་ན་གང་ཟག་གང་གིས་སྒྲོན་ལམ་ཅི་བཏབ་པ་དེ་འདའི་འབས་བུ་
རྒྲོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཐྒྲོབ་པར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་པ་འདི་ནི་ 
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༼༤༧༽ 
གནས་སབས་ཀྱི་བསྒྲོ་བ་ལ་དགྒྲོངས་པ་ཡིན་ནྒྲོ། །གིས་པ་ནི། དཀྒྲོན་བརྩེགས་ལས། བུ་མྒྲོ་དི་མེད་བིན་གི་
ཞུས་པའི་མདྒྲོར། འཁྒྲོར་བའི་ཕི་མཐའ་མེད་པ་སྒྲོགས་ཆྒྲོས་རྣམས་ཀྱི་རེན་འབེལ་གི་ཆྒྲོས་ིད་དུ་གྲུབ་པ་ནི། 
ཆྒྲོས་ིད་བསྒྲོ་བ་ཡི་བསྒྲོས་ཀྱང་འབས་བུ་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར། གལ་ཏེ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ན་ནི། དང་པྒྲོའ་ི
སངས་རྒྱས་གཅིག་ིད་ཀྱིས། འཁྒྲོར་བ་སྟྒྲོང་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱ་
བར་གྱུར་ཅིག ཅེས་པའི་བསྒྲོ་བ་དེ། དེང་སང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཟིན་པར་ཅིས་མི་འགྲུབ་སྟེ་
འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་པ་འདི་ནི། གནས་མིན་གི་བསྒྲོ་བ་ིད་ལ་དགྒྲོངས་པ་ཡིན་ནྒྲོ། །ཇི་ལྟར་གསུང་
ན་བུ་མྒྲོས་སས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཆྒྲོས་རྣམས་ཀྱི་ཆྒྲོས་ིད་ནི། སྒྲོན་ལམ་གིས་བསྒྱུར་བར་མི་ནུས་སྒྲོ། །གལ་ཏེ་
ནུས་པར་གྱུར་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མྱ་ངན་ལས་འདའྒྲོ། །ཞེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རེ་རེའི་དགྒྲོངས་པ་
དེ་སྒྲོན་ལམ་གི་དབང་གིས་ཇི་ལྟར་མི་འགྲུབ་སྟེ། རྣམ་གངས་དེས་ན་སྒྲོན་ལམ་གིས་དབང་གི་བསྒྱུར་བར་མི་
ནུས་པར་རིག་པར་བའྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་སྒྲོ། །བཞི་པ་དྒྲོན་བསྡུས་ཏེ་ལས་འབས་ཀྱི་གནད་བསྟན་པ་ལ་གིས་
ཏེ། ལས་འབས་སིའི་གནད་བསྟན་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ལས་འབས་ཀྱི་གནད་བསྟན་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། 
དེས་ན་བསྒྲོ་རྒྱུའི་ཞེས་སྒྲོགས་བཅུ་གཅིག་སྟེ། ཆྒྲོས་དབིངས་དགེ་སིག་གིས་ཀ་མིན་པ་ལུང་རིགས་གིས་
ཀྱིས་བསྒྲུབས་ཟིན་པ་དེས་ན། བང་ཆུབ་ཏུ་བསྒྲོ་རྒྱུའི་དགེ་བ་དང་། བཤགས་པར་བ་བའི་སིག་པ་ཡང་། སེས་
བུའི་སྒྲོལ་བས་བས་པའི་དགེ་བ་དང་སིག་པ་ཡིན་མྒྲོད་ཀྱི་རྩྒྲོལ་བའམ་རྒྱུ་རེན་གིས་མ་བས་པ་ལ། བསྒྲོ་རྒྱུའི་
དགེ་བ་དང་། བཤགས་བའི་སིག་པ་གང་ཡང་མེད། དེ་ཡི་རྣམ་གཞག་བཤད་ཀྱིས་ྒྲོན་ཏེ། གཏམ་བ་རིན་ཆེན་
ཕེང་བ་ལས། འདྒྲོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་གསུམ་ནི་མི་དགེ་བ་ཡིན་ཏེ། དུག་གསུམ་དེས་བསེད་པའི་ལས་
ཡིན་པས་སྒྲོ། །མ་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་མེད་པ་གསུམ་ནི། དགེ་བ་ཡིན་ཏེ་དུག་གསུམ་མེད་པ་དེས་སེས་
པའི་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པའི་དགྒྲོངས་པ་ལེགས་པར་ཤེས་ནས་ནི། རྒྱུ་འབས་ལ་མཁས་པ་
རྣམས་ཀྱི་དཔྱད་པར་བ་བ་ཡིན་ནྒྲོ།།  ༈  །།འདྒྲོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་གསུམ། ཞེས་སྒྲོགས་ལ་དི་བ། 
ཆགས་སང་རྒྲོངས་གསུམ་གིས་བསེད་པའི། །ལས་ཀུན་མི་དགེ་བ་ཡིན་ན། །ཟག་བཅས་དགེ་བ་གཏི་མུག་
ལས། །ཀུན་སླྒྲོང་དག་ལས་བྱུང་དེ་ཅི། །ཞེས་པའི་ལན་ནི། དི་བ་པྒྲོའ་ིབསམ་པ་བླང་པ་དང་། ཡྒྲོངས་སུ་གགས་
པའི་གཏམ་ལན་དུ་མི་འགྱུར་བ་དང་། གནད་ཀྱི་ལན་བཏབ་པའི་སྒྲོ་ནས་གསུང་རབ་སི་ལ་དྒྲོགས་པ་ཆྒྲོད་པ་དང་
གསུམ་གིས་ཤེས་པར་བ་བ་ལ། དང་པྒྲོ་ནི། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། འདྒྲོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་གསུམ། །དེས་
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བསེད་ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། རེན་འབེལ་གིས་ས་མའི་རེན་གིས་ཕི་མ་འབྱུང་བ་རྩི་བའི་
ཚེ། མ་རིག་པའི་རེན་གིས་འདུ་བེད་འབྱུང་བར་གསུངས་ཤིང་འདུ་བེད་ལ་ཡང་། བསྒྲོད་ནམས་དང་། བསྒྲོད་
ནམས་མིན་པ་དང་། མི་གཡྒྲོ་བའི་ལས་གསུམ་ཡྒྲོད་པ་མངྒྲོན་པ་གྒྲོང་མར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྒྲོ། །སམ་
ནས་དིས་པ་སྟེ། བསྟན་བཅྒྲོས་འདིར་མ་ཟད། གསུང་རབ་སི་ལ་དྒྲོགས་པ་འདི་སྒྲོད་དགྒྲོས་པས་རྣམ་དཔྱྒྲོད་དང་
ལྡན་པའི་དི་བའྒྲོ། །གིས་པ་ནི། དེང་སང་ལུང་ཆྒྲོས་པ་རྣམས་ལ་དེ་འད་བའི་མ་རིག་པ་དེ་འདུ་བེད་ཀྱི་ཀུན་སླྒྲོང་
དུ་བས་ནས་ས་མཚུངས་སད་པའི་ཚེ། ཀུན་སླྒྲོང་གི་མ་རིག་པ་ས་གང་དུ་གཏྒྲོགས། ཞེས་སྒྲོགས་དཔྱྒྲོད་པ་
གགས་མྒྲོད་ཀྱི། དེ་ནི་དེའི་ཀུན་སླྒྲོང་གིས་པྒྲོ་གང་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སླྒྲོང་མ་རིག་པ་ 



90   དགེ་སླྒྲོང་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས། 

༼༤༨༽ 
ཡིན་ན། ལས་དེ་མི་དགེ་བ་ཡིན་དགྒྲོས་པར་མངྒྲོན་པ་འྒྲོག་མར་གསུང་ཞིང་། རྒྱུ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སླྒྲོང་དང་། དེ་
དུས་ཀྱི་ཀུན་སླྒྲོང་གིས་ཀྱི་མ་རིག་པ་ཡིན་ན། མི་དགེ་བ་ཡིན་དགྒྲོས། དེ་གིས་གང་རུང་གཅིག་མ་རིག་པ་
ཡིན་ན། གཅིག་པྒྲོ་དགེ་བ་ཡིན་ཀྱང་། ལས་དེ་འདེས་མར་འགྱུར་བར་མངྒྲོན་པ་གྒྲོང་མར་གསུང་ཞིང་། མདྒྲོར་ན་
མ་རིག་པའི་རེན་གིས་འདུ་བེད་ཅེས་པའི་སབས་ཀྱི་མ་རིག་པ་དེ་འདུ་བེད་ཀྱི། ཀུན་སླྒྲོང་རྣམ་གིས་རྒྱུ་དང་
ནི། །དེ་ཡི་དུས་ཀྱི་སླྒྲོང་ཞེས་བ། །ཞེས་གསུང་པ་ལྟ་བུའི་ཀུན་སླྒྲོང་གིས་པྒྲོ་གང་རུང་དུ་ཁས་ལེན་ན། སར་གི་
དི་བ་དེ་ལ་མཁས་པའི་མདུན་སར་མཚར་དུ་ཐུབ་པའི་ལན་ཐེབ་པ་མི་སྲིད་དྒྲོ། །མངྒྲོན་པ་གྒྲོང་མ་དང་། རེན་
འབེལ་གི་མདྒྲོ་འགེལ་ལས་ཀྱང་། གང་གི་འཕེན་པ་མ་རིག་པ་དང་། འདུ་བེད་གིས། ཅི་ལྟར་འཕེན་པ་རྣམ་
ཤེས་ལ་བག་ཆགས་སྒྲོ་བ། གང་འཕེན་པ་མིང་གཟུགས་ནས་ཚོར་བའི་བར་ལ་བཤད་པས་ན་མ་རིག་པ་དང་། 
འདུ་བེད་གིས་ཀ་འཕེན་བེད་དུ་གསུངས་ཀྱི། ཀུན་སླྒྲོང་དང་ཀུན་སླྒྲོང་ཅན་དུ་གསུངས་པ་མི་སྣང་ངྒྲོ་། །གསུམ་
པ་ནི། འྒྲོ་ན་འདུ་བེད་ཀྱི་རེན་གིས་མ་རིག་པ་དང་། ཀུན་སླྒྲོང་གི་མ་རིག་པ་གིས་ཀྱི་ཁད་པར་གང་ཞེ་ན། སྣ་བ་
བླགས་ཏེ་ྒྲོན་ཅིག་དེ་བཤད་པར་བའྒྲོ། །མདྒྲོར་བསྡུ་ན། རེན་གི་མ་རིག་པ་ནི། ཕུང་པྒྲོ་ལྔ་ལ་བརེན་ནས། ང་འྒྲོ་
སམ་དུ་འཛིན་པའི་ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀྱི་བསྡུས་པའི་མ་རིག་པ་ཡིན་ལ། ཀུན་སླྒྲོང་གི་མ་རིག་པ་ནི་སྒྲོར་བ་རྩ་
བ་གསུམ་ལས་སེས། ཞེས་པའི་རྩ་བ་གསུམ་གི་ནང་མཚན་དུ་གྱུར་པའི་མ་རིག་པའྒྲོ། །ཞིབ་ཏུ་ཕེ་ན་མ་རིག་པ་
དང་པྒྲོ་ལ་འདྒྲོད་ཚུལ་གིས་སུ་སྣང་སྟེ་བེ་བག་ས་བ་དང་། མངྒྲོན་པ་ས་བའི་མདྒྲོ་སེ་པ་གིས་ནི། འཇིག་ལྟ་ལྷན་
སེས་དང་རས་ཐད་དུ་གྱུར་པའི་སེམས་བྱུང་རྒྲོངས་པ་ཞིག་ལ་འདྒྲོད་དེ། དང་པྒྲོ་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ནི། 
སེམས་ཀྱི་ས་མང་བཅུའི་ནང་མཚན་དུ་གྱུར་པའི་ཤེས་རབ་ཡིན་ལ། མ་རིག་པ་ནི། ྒྲོན་མྒྲོངས་པའི་ས་མང་དྲུག་
གི་ནང་མཚན་དུ་གྱུར་པའི་རྒྲོངས་པ་ཡིན་པས་དེ་གིས་རས་ཐད་དུ་འདྒྲོད་པའི་ཕིར་དང་། ཕི་མས་མ་རིག་པ་
ཤེས་རབ་ངན་པར་འདྒྲོད་པ་ལ། ཤེས་རབ་ངན་པ་ནི། ལྟ་བ་ཡིན་ཞིང་། མ་རིག་པ་དེ་དང་མཚུངས་ལྡན་ཡིན་པ་
དང་། ཤེས་རབ་ནི་མ་རིག་པས་ྒྲོན་མྒྲོངས་པར་བ་བ་ཡིན་པས་མ་རིག་པ་ཤེས་རབ་ངན་པར་མི་འཐད་ཅེས་
པའི་དགག་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །ཚད་མ་ས་བའི་མདྒྲོ་སེ་པ་དང་། སླྒྲོབ་དཔྒྲོན་ཟླ་བས་ནི། འཇིག་ལྟ་ལྷན་སེས་
ིད་ལ་འདྒྲོད་དེ། རྣམ་འགེལ་ལས། བམས་སྒྲོགས་རྒྲོངས་དང་འགལ་མེད་ཕིར། །ཤིན་ཏུ་ེས་པ་ཚར་གཅྒྲོད་
མིན། །ེས་ཀུན་དེ་ཡི་རྩ་བ་ཅན། །དེ་ཡང་འཇིག་ཚོགས་ལྟ་བ་ཡིན། །ཞེས་དང་། འཇིག་ལྟ་ེས་པའི་རྩ་བར་
འགྱུར་ཚུལ་ཡང་། གང་ཞིག་བདག་མཐྒྲོང་དེ་ལ་ནི། །ང་ཞེས་རག་ཏུ་ཞེན་གྱུར་ཏེ། །ཞེན་པས་བདེ་ལ་སྲེད་འབྱུང་
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ཞིང་། །སྲེད་པས་སྒྲོན་རྣམས་སིབ་པར་བེད། །ཅེས་སྒྲོགས་དང་། འཇུག་པར། ྒྲོན་མྒྲོངས་སྒྲོན་རྣམས་མ་ལུས་
འཇིག་ཚོགས་ལ། །ལྟ་ལས་བྱུང་པར་བླྒྲོ་ཡིས་མཐྒྲོང་འགྱུར་ཞིང་། །བདག་ནི་དེ་ཡི་ཡུལ་དུ་གཏྒྲོགས་བས་
ནས། །རྣལ་འབྒྲོར་པ་ཡིས་བདག་ནི་འགྒྲོག་པར་བེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ིད་ཀྱང་དབུ་མ་རྩ་བར། 
མ་རིག་འགག་པར་གྱུར་པ་ལས། །འདུ་བེད་ལ་སྒྲོགས་རྣམས་མི་འབྱུང་། །མ་རིག་འགག་པར་གྱུར་པ་
ནི། །ཤེས་པ་དེ་ིད་བསྒྲོམ་པས་སྒྲོ། །ཞེས་པའི་དྒྲོན་དུ་བཞེད་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །དེ་དག་གི་དྒྲོན་ཡང་། ཕུང་པྒྲོ་ལྔ་ལ་
བརེན་ནས་ང་འྒྲོ་སམ་པའི་ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་ཡྒྲོད་ན། དེའི་དབང་གིས་བསྒྲོད་ནམས་ཀྱི་ལས། མི་གཡྒྲོ་བའི་
ལས་བསགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཟག་བཅས་ཀྱི་དགེ་བ་འཁྒྲོར་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་འབའ་ཞིག་སྟེ། དཔེར་ན། ངར་
འཛིན་ 
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༼༤༩༽ 
ལྷན་སེས་ཀྱི་དབང་གིས་འདྒྲོད་ལྷར་སེ་བར་འདྒྲོད་ནས། གསྒྲོ་སྒྲོང་ལེན་པ་དང་། ཁམས་གྒྲོང་དུ་སེ་བར་འདྒྲོད་
ནས་སྒྲོམས་འཇུག་བསྒྲོམ་པ་ལྟ་བུའྒྲོ། །དེའི་ཚེ་ཡང་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སླྒྲོང་ནི། ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་མ་ཡིན་ཏེ། 
གསྒྲོ་སྒྲོང་ལེན་པར་བའྒྲོ། །སྒྲོམས་འཇུག་བསྒྲོམ་པར་བའྒྲོ། །སམ་པའི་ཐྒྲོག་མའི་འཕེན་སེམས་ིད་ཡིན་པས་
དགེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གནད་འདི་ལེགས་པར་གྒྲོ་དགྒྲོས་སྒྲོ། །གིས་པ་ཀུན་སླྒྲོང་མ་རིག་པ་ནི། སྒྲོར་བ་རྩ་
བ་གསུམ་ལས་སེས། །ཞེས་པའི་འགེལ་པར། སྲྒྲོག་གཅྒྲོད་གཏི་མུག་ལས་སེས་པ་ནི། འདི་ལྟ་སྟེ། མཆྒྲོད་སིན་
བེད་པ་རྣམས་དང་། རྒྱལ་པྒྲོས་ཆྒྲོས་འདྒྲོན་པ་ཚད་མར་བས་ནས་ཆྒྲོས་ཀྱི་བླྒྲོ་གསྒྲོད་པ་དག་དང་། སྤར་སིག་ཀ་
རྣམས་ཕ་མ་རྣམས་ནད་ཚབ་ཆེན་པྒྲོས་ཐེབ་ན་གསད་པར་བའྒྲོ། །ཟེར་བ་ལྟ་བུ་དང་། མ་བིན་ལེན་གཏི་མུག་
ལས་སེས་པ་ནི། འདི་ལྟ་སྟེ། རྒྱལ་པྒྲོས་ཆྒྲོས་འདྒྲོན་པ་ཚད་མར་བས་ནས། མི་ལ་སྒྲོགས་པ་ལ་འཁྲུགས་པ་ཆད་
པས་སད་པའི་ཕིར། འཕྒྲོགས་པ་ལྟ་བུ་དང་། བམ་ཟེ་རྣམས་འདི་ཐམས་ཅད་ཚངས་པས་བམ་ཟེ་རྣམས་ལ་བིན་
པ་ཡིན་པས་བམ་ཟེས་ཕྒྲོགས་པ་ན་བམ་ཟེ་བདག་ིད་ཀྱིས་ལེན་པ་ཡིན། བདག་ིད་ཀྱིས་ཟ་བ་ཡིན། བདག་
ིད་ཀྱིས་གྒྲོན་པ་ཡིན། བདག་ིད་ཀྱིས་སིན་པ་ཡིན། ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་དང་། ལྒྲོག་སེམས་གཏི་མུག་ལས་
སེས་པ་ནི། སྤར་སིག་ལ་སྒྲོགས་པ་ལ་ལ་བ་དང་། བ་ལང་འབང་ཀྱི་མཆྒྲོད་སིན་ལ་ཆྒྲོ་ག་བགིས། ཆུ་བཏུངས་
སྒྲོ། །རྩ་བཅད་དྒྲོ། །མའི་གམ་དུ་ལ་པྒྲོ་ལ་འགྒྲོའ ྒྲོ། །སྲིང་མྒྲོའ་ིགམ་དུ་འགྒྲོའ ྒྲོ། །རྒྱུས་གཅིག་པའི་གམ་དུ་
འགྒྲོའ ྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། མུ་སྟེགས་གང་དག་བུད་མེད་ནི་གཏུན་དང་། མེ་ཏྒྲོག་དང་། འབས་བུ་དང་། 
ཟས་སིན་པ་དང་། ངྒྲོགས་དང་། ལམ་དང་འདའྒྲོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་དང་། རྫུན་ས་གཏི་མུག་ལས་སེས་པ་ནི། 
ཇི་སད་དུ། རྒྱལ་པྒྲོ་བཞད་གད་ལྡན་དང་བུད་མེད་དང་། །བག་མ་ལེན་པའི་ཚེ་དང་གསྒྲོད་པ་དང་། །ནྒྲོར་ཀུན་
འཕྒྲོག་ཚེ་རྫུན་བས་གནྒྲོད་མེད་དེ། །རྫུན་ལྔ་ལྟུང་བར་བེད་པ་མ་ཡིན་ཞེས། །ཞེས་ས་བ་ལྟ་བུ་དང་། ཕ་མ་ལ་
སྒྲོགས་པ་གཏི་མུག་ལས་སེས་པ་ནི། ལྒྲོག་པའི་ལྟ་བས་རབ་ཏུ་ལྕུགས་པ་དང་། གང་ཡང་རིག་བེད་ལ་སྒྲོགས་
པ་བསྟན་བཅྒྲོས་ངན་པ་བཏུལ་བའྒྲོ། །ཞེས་དང་། དེ་ཡི་འཇུག་ཐྒྲོགས་ལས་བྱུང་ཕིར། །བརྣབ་སེམས་སྒྲོགས་རྩ་
གསུམ་ལས་སེས། །ཞེས་པའི་འགེལ་པར། གཏི་མུག་གི་འཇུག་ཐྒྲོགས་སུ་བྱུང་བ་ནི། གཏི་མུག་ལས་སེས་པ་
དག་གྒྲོ །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་གཏི་མུག་གིས་བསེད་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་ལས་
རྣམས་ནི་མི་དགེ་བ་ཁྒྲོ་ན་ཡིན་པ་ལ་དགྒྲོངས་ནས་འཕགས་མཆྒྲོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། འདྒྲོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་
མུག་གསུམ། །དེ་བསེད་ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །ཞེས་གསུངས་པར་ཤེས་པར་བའྒྲོ། །མདྒྲོར་ན་འདུ་བེད་ཀྱི་རེན་
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གིས་མ་རིག་པ་དང་། འདུ་བེད་ཀྱི་ཀུན་སླྒྲོང་གི་མ་རིག་པ་གིས་དྒྲོན་མི་ཅིག་སྟེ། ས་མ་ནི་ངར་འཛིན་ལྷན་སེས་
དང་མཚུངས་ལྡན་གི་མ་རིག་པ་ཡིན་པས་དེ་ཁྒྲོ་ན་ིད་ལ་རྒྲོངས་པའི་མ་རིག་པ་ཡིན་ལ། ཕི་མ་ནི་སར་བཤད་
པ་ལྟར་གི་གཏི་མུག་ཡིན་པས་ལས་རྒྱུ་འབས་ལ་རྒྲོངས་པའི་མ་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་
སྒྲོ། །ཡང་མ་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་མེད། །ཞེས་སྒྲོགས་ལ་དི་བ། དགེ་རྩ་གསུམ་གི་ཀུན་བླངས་པའི། །ལས་
ཀུན་དགེ་བ་ཡིན་ན་ནི། །རྒྱུ་ཡི་ཀུན་སླྒྲོང་དགེ་བ་ཡིས། །བླང་ཀྱང་དུས་ཀྱི་ཀུན་སླྒྲོང་གི །མི་དགེ་བ་དང་མཚུངས་
ལྡན་པའི། །མི་དགེ་བ་དེ་ཅི་ཞིག་ཡིན། །དེ་འད་མེད་ན་དེད་དཔྒྲོན་གིས། །ཚོང་པ་གཡྒྲོ་ཅན་བསད་དེ་ཅི། །ཞེས་
པའི་ལན་ནི། འཕགས་མཆྒྲོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། མ་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་མེད། །དེ་བསེད་ལས་ 



94   དགེ་སླྒྲོང་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས། 

༼༥༠༽ 
ནི་དགེ་བ་ཡིན། །ཞེས་པའི་དྒྲོན་ལ། ཁྒྲོད་ཀྱིས་རྒྱུའི་ཀུན་སླྒྲོང་དགེ་རྩ་གསུམ་གིས་ཀུན་ནས་བླངས་ཞིང་། དུས་
ཀྱི་ཀུན་སླྒྲོང་མི་དགེ་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་པའི་ལས་དེ་ཆྒྲོས་ཅན། དགེ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དགེ་རྩ་གསུམ་གིས་
ཀུན་ནས་བླངས་པའི་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱུའི་ཀུན་སླྒྲོང་དགེ་རྩ་གསུམ་གིས་ཀུན་ནས་བླངས་པའི་ལས་
ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་ཚིག་འཁིའི་སྒྲོ་ནས་སུན་འབིན་པར་སྣང་མྒྲོད། འཕགས་མཆྒྲོག་དེ་དང་བདག་ིད་ཆེན་
པྒྲོའ་ིདགྒྲོངས་པ་ནི། དགེ་རྩ་གསུམ་གིས་བསེད་ལས་དགེ་བ་ཡིན་ཞེས་པའི་དྒྲོན་ནི། རྒྱུ་དུས་དང་། དེ་དུས་ཀྱི་
ཀུན་སླྒྲོང་གིས་ཀ དགེ་རྩ་གསུམ་ཡིན་པ་དགྒྲོངས་ལ། ལས་གང་རུང་གཅིག་དགེ་བ་དང་། ཅིག་ཤྒྲོས་མི་དགེ་
བ་ཡིན་ན། ལས་དེ་འདེས་མར་འགྱུར་བར་སར་བཤད་ཟིན་པས་འདི་འད་བའི་སྒྲོག་མ་ཅིའི་ཕིར་སླྒྲོང་བར་བེད། 
འདི་ནི་རྣལ་མའི་ལན་ཡིན་ལ། ཁྒྲོད་ིད་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་ལས་དེ་ཆྒྲོས་ཅན། མི་དགེ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དགེ་རྩ་
གསུམ་གིས་ཀུན་ནས་བླངས་པའི་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་འཕངས་ན་ལན་ཅི་ས། རགས་འགལ་དངྒྲོས་
འགལ་ཡིན་མྒྲོད། སླར་ཡང་འདྒྲོད་ན། དེ་འད་མེད་ན། ཅེས་སྒྲོགས་ཚིག་རྐང་གིས་བརྒྲོད་པས་འཁྒྲོར་གསུམ་
དངྒྲོས་འགལ་དུ་མི་འགྱུར་རམ། ས་མའི་ཁབ་པ་ནི། ཁྒྲོ་བྒྲོས་གསུང་རབ་དཔང་པྒྲོར་བས་ནས་མཁས་པའི་
མདུན་སར་ཁས་ལེན་པས་སྒྲོན་ཡྒྲོད་ན་ཐྒྲོངས་ཤིག དེད་དཔྒྲོན་སིང་རེ་ཆེན་པྒྲོས་ཚོང་པ་གཡྒྲོ་ཅན་བསད་པའི་
ལས་དེ་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སླྒྲོང་དགེ་བ་ཡིན་ཀྱང་། དེ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སླྒྲོང་མི་དགེ་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་ཡིན་པ་འདི་
རྣམ་པར་བརགས་ནས་དགག་པ་དང་། འཕགས་པ་ལ་བཀུར་བ་བཏབ་པར་ཐལ་བ་དང་། ལུང་དང་འགལ་བས་
དགག་པ་གསུམ་ལས། དང་པྒྲོ་ནི། དེ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སླྒྲོང་མི་དགེ་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་ཡིན་པའི་དྒྲོན་ནི། འདི་
གསད་པར་བའྒྲོ་སམ་པའི་བླྒྲོ་སེས་པ་ལ་བེད་དམ། ཡུལ་ལ་ཞེ་སང་སེས་པ་ལ་བེད། དང་པྒྲོ་ལྟར་ན་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་
ཀུན་སླྒྲོང་ཡང་དེར་ཐལ་ཏེ། དེའི་ཕིར། ཕི་མ་ལྟར་ན་ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་དེ། དེའི་དུས་སུ་སིང་རེ་ཁད་པར་ཅན་
སེས་པ་ཡིན་ལ། དེ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་ཞེ་སང་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གིས་པ་ནི། དེ་འད་བའི་གྲུབ་མཐའ་དེ་
འཕགས་པའི་གང་ཟག་ལ་བཀུར་པ་བཏབ་པ་ཡིན་ཏེ། དེད་དཔྒྲོན་སིང་རེ་ཆེན་པྒྲོ་ནི་བེ་བག་ཏུ་ས་བའི་ལུགས་ལ་
ཚོགས་ལམ་པ་ཡིན་ཀྱང་། ཐེག་པ་ཆེན་པྒྲོ་ཕ་རྒྲོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ལུགས་ལ་བང་སེམས་འཕགས་པ་ཡིན་པས། 
དེའི་རྒྱུད་ལ་མི་དགེ་བ་ཡྒྲོད་པར་ཁས་བླང་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གཞན་ཡང་། དེ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སླྒྲོང་མི་དགེ་བ་ཡིན་ན་
ཡང་། རྒྱུ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སླྒྲོང་དགེ་བ་ཡིན་པས་འདེས་མའི་ལས་སུ་ཁས་ལེན་རིགས་ཀྱི། མི་དགེ་བར་ཁས་ལེན་
ག་ལ་རིགས་ལེགས་པར་དཔྱྒྲོད་ཅིག གསུམ་པ་ནི། ལུང་ལས་དེད་དཔྒྲོན་སིང་རེ་ཆེན་པྒྲོས་ཚོང་པ་གཡྒྲོ་ཅན་
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བསད་པའི་ལས་དེས་བསལ་པ་དགུའི་ཚོགས་འདུམ་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཏེ། ལས་དེ་མི་དགེ་བ་ཡིན་པའི་
ཕིར། མི་དགེ་བ་ཡིན་ཀྱང་ཚོགས་འདུམ་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་པྒྲོ་ིད་ནས་སངས་རྒྱས་ཟིན་པར་
འགྱུར་ཏེ། མི་དགེ་བ་མ་བས་པའི་སེམས་ཅན་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། དེས་ན་ལུས་ངག་མི་དགེ་བར་སྣང་བ་ཐམས་
ཅད་མི་དགེ་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་ཀུན་སླྒྲོང་ཡྒྲོད་དགྒྲོས་པར་འདྒྲོད་པ་དེས་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པྒྲོའ་ིསེ་སྣྒྲོད་ནས་
བཤད་པའི་ལྟུང་བའི་རྣམ་གཞག་མུ་བཞི་མ་ཤེས་པར་ཟད་དྒྲོ་ཞེས་པའི་ 
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༼༥༡༽ 
ལན་མཛད་དྒྲོ། །བདག་ལ་དྒྲོགས་པ་འདི་ལྟར་སེས་ཏེ། གྒྲོང་གི་རིན་ཆེན་ཕེང་བའི་གཞུང་གི་དྒྲོན་ལ། རིམ་པ་
ལྟར། ཁ་ཅིག་སྟེ། རྒྱུ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སླྒྲོང་དུག་གསུམ་དང་། དེ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སླྒྲོང་དུག་གསུམ་མེད་པའི་ཀུན་ནས་
བླངས་པའི་ལས་ཆྒྲོས་ཅན། མི་དགེ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དུག་གསུམ་གིས་བསེད་པའི་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་
པ་དངྒྲོས། རགས་གྲུབ་སྟེ། རྒྱུ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སླྒྲོང་དུག་གསུམ་གིས་བསེད་པའི་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཆྒྲོས་ཅན་
དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྩ་བར་འདྒྲོད་མི་ནུས་ཏེ། དགེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སླྒྲོང་དུག་གསུམ་མེད་
པས་བསེད་པའི་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཆྒྲོས་ཅན་གིས་འགྲུབ། ཁབ་གསལ་དངྒྲོས་འགལ་ལྒྲོ། །ཡང་རྒྱུ་
དུས་ཀྱི་ཀུན་སླྒྲོང་དུག་གསུམ་མེད་པ་དང་། དེ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སླྒྲོང་དུག་གསུམ་གིས་བསེད་པའི་ལས་ཆྒྲོས་ཅན། 
དགེ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དུག་གསུམ་མེད་པས་བསེད་པའི་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་སྒྲོགས་ས་མ་བཞིན་དུ་
འཕངས་པས་འཁྒྲོར་གསུམ་དུ་འགྱུར་རྒྲོ། །ཡང་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སླྒྲོང་དུག་གསུམ་གིས་བསེད་པ་དང་། དེ་དུས་
ཀྱི་ཀུན་སླྒྲོང་དུག་གསུམ་མེད་པའི་དགེ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ལས་ཆྒྲོས་ཅན། མི་དགེ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། 
དུག་གསུམ་གིས་བསེད་པའི་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་དངྒྲོས། རགས་ཆྒྲོས་ཅན་གིས་འགྲུབ། རྩ་བར་འདྒྲོད་
མི་ནུས་ཏེ། དགེ་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །དེ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སླྒྲོང་དུག་གསུམ་མེད་པའི་
དགེ་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སླྒྲོང་དུག་གསུམ་མེད་པས་བསེད་ལ། 
དེ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སླྒྲོང་དུག་གསུམ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་ལས་ཆྒྲོས་ཅན། དགེ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དུག་གསུམ་མེད་
པས་བསེད་པའི་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཁབ་སར་བཞིན། རྩ་བར་འདྒྲོད་མི་ནུས་ཏེ། མི་དགེ་བ་དང་
མཚུངས་ལྡན་གི་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སླྒྲོང་དུག་གསུམ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་ལས་ཡིན་པའི་
ཕིར། ཞེས་ཟེར་ན། ཆྒྲོས་ཅན་དུ་བཟུང་བའི་ལས་དེ་དག་འདེས་མའི་ལས་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་དུས་དང་། དེ་དུས་ཀྱི་
ཀུན་སླྒྲོང་དགེ་མི་དགེ་འདེས་པའི་ལས་ཡིན་པར་གྒྲོང་ལས་འབས་ཀྱི་སབས་སུ་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར་དང་། ཀུན་
སླྒྲོང་ལ་རྒྱུ་དུས་དང་། དེ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སླྒྲོང་གིས་ཡྒྲོད་པར་མཛོད་ལས། ཀུན་སླྒྲོང་རྣམ་གིས་རྒྱུ་དང་ནི། །དེ་
ཡི་དུས་ཀྱི་སླྒྲོང་ཞེས་བ། །ཞེས་གསུངས་པས་སྒྲོ། །འྒྲོན་ཀྱང་རིན་ཆེན་ཕེང་བའི་གཞུང་དྒྲོན་ལ་སྒྲོན་དེ་དག་
གིས་མི་གནྒྲོད་དེ། ཚིག་རྐང་དང་པྒྲོ་གིས་ཀྱི་དྒྲོན་ནི། རྒྱུ་དུས་དང་། དེ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སླྒྲོང་གིས་ཀ་དུག་
གསུམ་གིས་བསེད་པའི་ལས་ཡིན་ན། མི་དགེ་བ་ཡིན་པས་ཁབ་པ་དང་། ཚིག་རྐང་ཕི་མ་གིས་ཀྱི་དྒྲོན་ནི། རྒྱུ་
དུས་དང་དེ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སླྒྲོང་དུག་གསུམ་མེད་པས་བསེད་པའི་ལས་ཡིན་ན། དགེ་བ་ཡིན་པས་ཁབ་ཅེས་ཁས་
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བླང་ན་རུང་བར་སེམས་ལ། གང་ལྟར་ནའང་དཔྱད་པར་རིགས་ལགས་སྒྲོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏེ། མདྒྲོར་
བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། ན་ཐྒྲོས་དགེ་བ་སྒྲོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟེ། སིར་ན་
ཐྒྲོས་ལ། ན་ཐྒྲོས་རྣམ་བཞི་སྤྲུལ་པ་དང་། །ཞི་བགྒྲོད་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པ་དང་། །སངས་རྒྱས་སུ་ནི་འགྱུར་བ་
འྒྲོ། །ཞེས་བཞི་གསུངས་པའི་ཞི་བ་བགྒྲོད་པའི་ཕྒྲོགས་གཅིག་པའི་ན་ཐྒྲོས་རྣམས་ཀྱི་དགེ་བ་ཕལ་ཆེ་བ་ཡང་། 
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སིག་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་སངས་རྒྱས་ཐྒྲོབ་པའི་གེགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཇི་སད་དུ། 
དམྱལ་བར་འགྒྲོ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །བསྟན་གི་གེགས་བེད་མ་ཡིན་ནྒྲོ། །ན་ཐྒྲོས་རྣམས་ཀྱི་ས་དག་དང་། །རང་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་དག་གེགས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་བ་ཕལ་ཆེ་བ་ཡང་། 
ན་ཐྒྲོས་རྣམས་ཀྱི་སིག་པར་འགྱུར་བར་གསུངས་ཏེ། དེ་དག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུའི་གཙོ་བྒྲོ་ཡིན་ཀྱང་། དམན་
པའི་བང་ཆུབ་ཐྒྲོབ་པ་ལ་གེགས་བེད་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གིས་པ་ནི། བསལ་པ་དུ་མ་དང་། ཞེས་སྒྲོགས་ཚིགས་
བཅད་བཞི་སྟེ། འྒྲོ་ན་ན་ཐྒྲོས་ཀྱི་དགེ་བ་ཆེན་པྒྲོ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སིག་པར་འགྱུར་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བང་
ཆུབ་སེམས་དཔས་བསལ་པ་དུ་མར་དགེ་བ་བཅུ་སད་ཀྱང་། ན་ཐྒྲོས་དང་རང་རྒྱལ་གི་ས་རུ་སེམས་བསེད་ན། 
དེ་ནི་དགེ་སླྒྲོང་གིས་ཕམ་པ་སད་པ་བས་ཀྱང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སིག་པ་ཤིན་ཏུ་ལི་བ་ཡིན་ཏེ། མདྒྲོ་སྡུད་ 
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༼༥༢༽ 
པ་ལས། གལ་ཏེ་བསལ་པ་བེ་བར་དགེ་བའི་ལས་ལམ་བཅུ། །སྒྲོད་ཀྱང་ན་ཐྒྲོས་རང་རྒྱལ་བང་ཆུབ་འདྒྲོད་
བསེད་ན། །དེ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་སྒྲོན་བྱུང་ཚུལ་ཁིམས་མས་པ་ཡིན། །སེམས་བསེད་དེ་ནི་ཕས་ཕམ་པས་ཀྱང་
ཤིན་ཏུ་ལི། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ན་རང་གི་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསེད་པ་དེ་ནི། ན་ཐྒྲོས་དང་རང་རྒྱལ་
གི་དགེ་བ་ཆེན་པྒྲོ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གི་ལམ་གི་གཙོ་བྒྲོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་བ་ཆེན་
པྒྲོ། ན་ཐྒྲོས་ཀྱི་སིག་པར་འགྱུར་བ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་དྒྲོན་དུ་འདྒྲོད་པའི་ཡྒྲོན་ཏན་ལྔ་ལ་ལྒྲོངས་
སྒྲོད་ཀྱང་། སྟྒྲོང་ིད་སིང་རེའི་སིང་པྒྲོ་ཅན་གི་ཐབས་མཁས་དང་། གཞན་དྒྲོན་དུ་འཁྒྲོར་བར་དངྒྲོས་སུ་འཇུག་
ནུས་པའི་སིང་རེ་ཆེན་པྒྲོའ་ིཀུན་ནས་བླངས་པའི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་ལྡན་ན། དེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་པྒྲོ་རྣམས་
ཀྱི་དགེ་བ་ཆེན་པྒྲོ་ཡིན་ཏེ། བསྡུད་པ་ལས། གལ་ཏེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདྒྲོད་ཡྒྲོན་ལྔ་སྒྲོད་ཀྱང་། །སངས་
རྒྱས་ཆྒྲོས་དང་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་སབས་སྒྲོང་སྟེ། །སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་བ་སམ་དུ་ཀུན་མཁེན་ཡིད་བེད་
ན། །མཁས་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཕ་རྒྲོལ་ཕིན་ནས་རིག་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེའི་དཔེ་ནི། བམ་ཟེའི་
ཁེའུ་སར་མས། ལྒྲོ་དུ་མར་ཚངས་སྒྲོད་བསྲུངས་ཀྱང་། ཚོང་དཔྒྲོན་གི་བུ་མྒྲོ་ལ་སིང་བརྩེ་བས་བསླབ་པ་ཕུལ་ཏེ་
ལྒྲོ་བཅུ་གིས་ཁིམ་ཐབས་བས་པས། བསལ་པ་དགུ་ཁིའི་འཁྒྲོར་བ་ཕིར་སིལ་བར་ལྟ་བུའྒྲོ། །དེ་ལྟར་སྒྲོད་པ་
ན་ཐྒྲོས་རྣམས་ཀྱིས་སིག་པར་གསུངས་ཏེ། ན་ཐྒྲོས་རྣམས་ཀྱིས་འདྒྲོད་ཡྒྲོན་ལྔ་དུག་ལྟར་སྤང་བར་བ་བ་ཡིན་
པའི་ཕིར་རྒྲོ། །འྒྲོ་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་ཀྱང་། འདྒྲོད་ཡྒྲོན་ལྔ་སད་ན་དགེ་བ་ཆེན་པྒྲོར་
འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། གཞན་གི་དྒྲོན་དུ། སངས་རྒྱས་ཐྒྲོབ་པར་འདྒྲོད་པའི་སེམས་བརན་པྒྲོ་དང་ལྡན་པའི་དགེ་སླྒྲོང་
གིས་ཕམ་པའི་ཆྒྲོས་བཞི་པྒྲོ་སད་ན་ཡང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་བ་ཆེན་པྒྲོ་ཡིན་ཏེ། ཐབས་ལ་མཁས་
པའི་མདྒྲོ་ལས། དེ་ཡང་རིགས་ཀྱི་བུ་ཡྒྲོངས་སུ་རག་པ་བཟུང་ན། གལ་ཏེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བང་སེམས་ལྟུང་བའི་
རྩ་བ་བཞི་པྒྲོ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པར་གྱུར་ཀྱང་། ཐབས་ལ་མཁས་པ་འདིས་སྒྲོད་པར་བེད་ན། བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའི་ལྟུང་བར་མི་འགྱུར་བར་ངས་བཤད་དྒྲོ། །ཞེས་གསུང་པས་སྒྲོ། །ཕམ་པ་སད་པ་ན་ཐྒྲོས་རྣམས་
ཀྱི་སིག་པར་གསུངས་ཏེ། ན་ཐྒྲོས་རྣམས་ཀྱི་ཕམ་པ་བཞི་སད་ན། ངན་སྒྲོང་དུ་སེ་བའི་ཕིར་རྒྲོ། །འཁྒྲོར་བའི་
འགྒྲོ་བ་ལ་སིང་རེས་ཆགས་པ་ནི་གཞན་གི་དྒྲོན་ཡིན་ན་ཡང་། ན་ཐྒྲོས་རྣམས་ཀྱི་སིག་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་རྒྱལ་
སྲས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་དགེ་བ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བ་སྟེ། དཀྒྲོན་བརྩེགས་ཀྱི་ེ་བ་འཁྒྲོར་གི་
ཞུས་པའི་མདྒྲོ་ལས། ེ་བ་འཁྒྲོར་ན་ཐྒྲོས་ཀྱི་ཐེག་པ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྒྲོར་བ་གཞན། ལྷག་པའི་བསམ་པ་ཡང་
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གཞན། ཐེག་པ་ཆེན་པྒྲོ་ལ་ཡང་དག་པར་བཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སྒྲོར་བ་གཞན། ལྷག་
པའི་བསམ་པ་ཡང་གཞན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །ེ་བ་འཁྒྲོར། དེ་ལ་ན་ཐྒྲོས་ཀྱི་ཐེག་པ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡྒྲོངས་སུ་
དག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པྒྲོ་ལ་ཡང་དག་པར་བཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་
ཡྒྲོངས་སུ་མ་དག་པ་ིད་དང་། ཤིན་ཏུ་འཆལ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ིད་ཡིན་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པྒྲོ་ལ་ཡང་དག་པར་
བཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡྒྲོངས་སུ་དག་པ་ིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། ན་ཐྒྲོས་ཀྱི་ཐེག་
པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡྒྲོངས་སུ་མ་དག་པ་ིད་དང་། ཤིན་ཏུ་འཆལ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ིད་ཡིན་ནྒྲོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་
ན། ེ་བ་འཁྒྲོར། འདི་ལ་ན་ཐྒྲོས་ཀྱི་ཐེག་པ་པ་ནི། སད་ཅིག་ཙམ་ཡང་སྲིད་པར་སེ་བ་ལེན་པར་མི་བེད་དྒྲོ། །དེ་
ནི་ན་ཐྒྲོས་ཀྱི་ཐེག་པ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡྒྲོངས་སུ་དག་པ་ིད་ཡིན་ལ། དེ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པྒྲོ་ལ་ཡང་དག་པར་
ཞུགས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡྒྲོངས་སུ་ 
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༼༥༣༽ 
མ་དག་པ་ིད་དང་། ཤིན་ཏུ་འཆལ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །ེ་བ་འཁྒྲོར། ཐེག་པ་ཆེན་པྒྲོ་ལ་
ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡྒྲོངས་སུ་དག་པ་ིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། ན་
ཐྒྲོས་ཀྱི་ཐེག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡྒྲོངས་སུ་མ་དག་པ་ིད་དང་། ཤིན་ཏུ་འཆལ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ིད་དུ་འགྱུར་བ་
གང་ཞེ་ན། ེ་བ་འཁྒྲོར། འདི་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པྒྲོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསལ་པ་
ཚད་མེད་གངས་མེད་པར་སྲིད་པར་སེ་བ་ལེན་ཀྱང་། སེམས་ཡྒྲོངས་སུ་མི་སྒྲོ་ཞིང་། ཡིད་མི་ཞུམ་པ་དེ་ནི། ཐེག་
པ་ཆེན་པྒྲོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡྒྲོངས་སུ་དག་པ་ིད་ཡིན་ལ། དེ་
ནི་ན་ཐྒྲོས་ཀྱི་ཐེག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡྒྲོངས་སུ་མ་དག་པ་ིད་དང་། ཤིན་ཏུ་འཆལ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ིད་ཡིན་
ནྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་སྒྲོ། །གིས་པ་འབས་བུ་དཀར་ནག་བཟང་ཐལ་དགག་པ་ལ་གིས་ཏེ། འདྒྲོད་པ་བརྒྲོད་པ་
དང་། དེ་དགག་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། དཀར་ནག་བཟང་ཐལ། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་གིས་ཏེ། འབི་ཁུང་པ་ཆེན་པྒྲོ་ན་
རེ། དཀར་ནག་བཟང་ཐལ་ཞེས་བ་བའི་ནག་པྒྲོ་བཟང་ཐལ་གི་རྣམ་སིན་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཀྱང་མྱྒྲོང་དགྒྲོས་ཏེ། 
དགྒྲོངས་ཅིག་ཏུ་རྒྲོ་རེའི་གསུངས་ལས། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ། ལྷ་སིན་གིས་སྒྲོགས་རྒྲོ་འཕངས་པས་ཞབས་ལ་ར་
བྱུང་སྟེ། སྟྒྲོན་པའི་ཞལ་ས་ནས། གང་དུ་གནས་ཀྱང་ལས་ཀྱི་མི་འཚུགས་པའི། །ས་ཕྒྲོགས་དེ་ནི་ཡྒྲོད་པ་མ་ཡིན་
ཏེ། །བར་སྣང་ན་མེད་རྒྱ་མཚོའི་སྟིང་ནའང་མེད། །རི་འམ་ཕུག་ན་ཡྒྲོད་པ་མིན་ནྒྲོ། །ཞེས་སྒྲོགས་འབྱུང་བས་
སྒྲོ། །དེ་བཞིན་དུ་འདུལ་བ་ལུང་ལས། སྟྒྲོན་པ་ལ་ཡང་སྐུ་ཚེ་ས་མའི་ལས་ངན་སིན་པར་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་
ངེས་དྒྲོན་ཡིན་པས། ལས་དཀར་ནག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སའི་བར་དུ་བཟང་ཐལ་དུ་འགྒྲོའ ྒྲོ། །ཞེས་པའི་ཆྒྲོས་སད་ངྒྲོ་
མཚར་ཆེ་བ་འདི་འད་རྒྱ་གར་ན་མེད། བྒྲོད་ན་གག་གྒྲོ །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། དཀར་ནག་བཟང་ཐལ་དང་དྒྲོན་
དུ་བསྒྲུབ་པ། ངེས་དྒྲོན་ཡིན་པ་ལ་གནྒྲོད་བེད་བསྟན་པ། ཤེས་བེད་ཀྱི་ལུང་རིགས་དང་སར་བའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། 
དེ་དག་གི་ནི། ཞེས་སྒྲོགས་ཚིགས་བཅད་བཞི་དང་། རྐང་པ་གཅིག་སྟེ། སྟྒྲོན་པ་སངས་རྒྱས་ལ་ལས་ངན་གི་
འབས་བུ་སིན་པར་འདྒྲོད་པའི་འབི་ཁུང་པ་དེ་དག་གིས་ནི། འདུལ་བ་ལུང་ལས་དང་དྒྲོན་དུ་གསུང་པ་ལ་ངེས་
པའི་དྒྲོན་དུ་འཁྲུལ་པར་ཟད་དྒྲོ། །ཇི་ལྟར་འདུལ་བ་ལུང་ལས་གསུངས་པ་དང་དྒྲོན་ཡིན་སམ་ན། སྟྒྲོན་པ་སྒྲོན་དེད་
དཔྒྲོན་སིང་རེ་ཆེན་པྒྲོ་གྱུར་པ་ཡིས་ཚོང་པ་གཡྒྲོ་ཅན་བསད་པ་ཡི་ལས་ཀྱིས་རྒྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞབས་
ལ་སེང་ལྡེང་གི་ཚལ་པ་ཟུག་པ་ནི། ཐུབ་པའི་སྐུ་ཚེ་ས་མར་བསགས་པའི་ལས་ངན་གི་འབས་བུ་སིན་པར་
འདུལ་བ་ལུང་ལས་གསུངས་པ་ནི། སྒྲོན་ཚོང་པ་ནྒྲོར་འདྒྲོད་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཞིག་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྒྲོར་ཞུགས་པ་ན། 
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དེ་དག་གི་ནང་ནས་མི་སིག་པའི་ལས་བེད་པ་གཞན་གི་ནྒྲོར་འཕྒྲོག་པའི་ཆྒྲོམ་རྐུན་པ་ཞིག་འདི་སམ་དུ་སེམས་
ཏེ། ཚོང་པ་འདི་ཐམས་ཅད་སྲྒྲོག་དང་ཕལ་ལ། རས་ཀྱི་རྣམ་པ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཁེར་ཏེ། འཛམ་བུ་གིང་དུ་
འགྒྲོ་བར་བའྒྲོ། །སམ་མྒྲོ། །དེའི་ཚེ་ཚོང་པ་དེའི་དེད་དཔྒྲོན་སིང་རེ་ཆེན་པྒྲོ་དང་ལྡན་པ་ལ། རྒྱ་མཚོ་དེ་ལ་གནས་
པའི་ལྷས་རི་ལམ་དུ་མི་ནག་པྒྲོ་ཇི་ལྟར་བསམ་པར་ཐམས་ཅད་ལུང་བསྟན་པ་དང་། དེད་དཔྒྲོན་གི་བསམ་པ་ལ། 
ཚོང་པ་ལྔ་བརྒྱ་པྒྲོ་འདི་དག་བང་ཆུབ་ལས་ཕིར་མི་ལྡྒྲོག་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པ་ལས། མི་འདིས་གསད་པར་གྱུར་ན་ 
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༼༥༤༽ 
དེའི་ལས་ཀྱི་སིབ་པས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་རྣམས་སུ་ཡུན་རིང་དུ་བསགས་པར་འགྱུར་བས་ཚོང་པ་འདི་དག་
བསད་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་། མི་འདི་ཡང་དམྱལ་བ་ཆེན་པྒྲོ་རྣམས་སུ་འགྒྲོ་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཐབས་ཅི་ཡྒྲོད་སམ་
དུ་ཞག་བདུན་གི་བར་དུ་སེམས་སྒྲོ། །དེ་ནས་ཐབས་འདི་ིད་ཡིན་ནྒྲོ་སམ་སྟེ། ཆྒྲོམ་རྐུན་པ་དེ་ལ་རང་ིད་ཀྱིས་
མདུང་བསྣུན་ཏེ། སྲྒྲོག་དང་ཕལ་ནས་མགྒྲོན་པྒྲོ་ཐམས་ཅད་དྒྲོན་གྲུབ་ཅིང་། རང་རང་གི་གྒྲོང་ཁེར་དུ་ཕིན་པར་
གྱུར་ཏྒྲོ། །དེའི་དུས་ཀྱི་དེད་དཔྒྲོན་ནི་སྟྒྲོན་པ་རང་ིད་ཡིན་ཞིང་། ཚོང་པ་ལྔ་བརྒྱ་ནི། བསལ་པ་བཟང་པྒྲོ་འདི་ལ་
འཚང་རྒྱ་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྔ་བརྒྱ་ཡིན་ནྒྲོ། །དེ་ལྟར་ཆྒྲོམ་རྐུན་པ་བསད་པའི་ལས་ཀྱི་ེས་པས། དེ་
བཞིན་གཤེགས་པའི་ཞབས་ལ་སེང་ལྡེང་གི་ཚལ་པ་ཟུག་སྟེ། ཁག་གི་རྒྱུན་བབ་པར་གསུངས་སྒྲོ། །དེ་དག་ན་
ཐྒྲོས་འདུལ་བའི་སབས་སུ་ས་ཇི་བཞིན་པར་ཁས་ལེན་ཀྱང་། ཐེག་པ་ཆེན་པྒྲོའ་ིསབས་སུ་དངས་དྒྲོན་ཡིན་ཏེ། 
ལུང་ལས། ཞབས་ལ་སེང་ལྡེང་གི་ཚལ་པ་ཟུག་པར་གསུང་པ་དེས་འདུལ་བ་ཡི་སེ་བྒྲོ་ལ་དགྒྲོངས་པའི་དབང་
གིས་གསུང་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་དགྒྲོངས་གཞི་གན་ཡྒྲོད་ཀྱི་གསད་བ་གསྒྲོད་བེད་བཞི་བཅུ་པྒྲོ་དང་། དེར་སེ་བྒྲོའ་ི
ཚོགས་ཆེན་པྒྲོ་འདུས་པ་ལ་ཕན་པར་དགྒྲོངས། དགྒྲོས་པ་སེས་བུ་དེ་རྣམས་སྲྒྲོག་གཅྒྲོད་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་
སྤངས་ཏེ། དགེ་བའི་ལས་ལ་འགྒྲོད་པར་མཛད་པའི་ཆེད་ཡིན། དངྒྲོས་ལ་གནྒྲོད་བེད། ཚོགས་གིས་རྒྲོགས་
ཤིང་། རང་རྒྱུད་ཀྱི་སིབ་གིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྤངས་པས་སྒྲོ། །དེ་ལྟར་ཡིན་པར་གསང་ཆེན་
ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མདྒྲོ་སེ་ལྟྒྲོས་ཏེ། དེ་ིད་ལས། འདི་ལྟར་ཡངས་པ་ཅན་གི་གྒྲོང་ཁེར་ཆེན་པྒྲོ་འདི་ིད་ན། 
སྲིད་པ་ཐ་མ་པའི་མི་ི་ཤུ་དང་། དེ་དག་གི་དག་བྒྲོ་ི་ཤུ་ཞིག་ཀྱང་ཡྒྲོད་པར་གྱུར་ཏེ། དག་བྒྲོ་དེ་དག་གི་མི་ི་ཤུ་
པྒྲོ་དེ་དག་གསད་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ། མི་དེ་དག་གི་ཁིམ་དུ་བཞུགས་སྒྲོ། །དེ་ནས་མི་བཞི་བཅུ་པྒྲོ་དེ་དག་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐུས་སངས་རྒྱས་ག་ལ་བ་དེར་དྒྲོང་ངྒྲོ་། །དེ་ནས་དེ་དག་འདུལ་བའི་ཕིར་དུ་སྟྒྲོན་པས་མྒྲོའུ་
འགལ་གི་བུ་ལ། ས་ཕྒྲོགས་འདིར་སེང་ལྡེང་གི་ཚལ་པ་ཞིག་བྱུང་ནས་སྟྒྲོན་པའི་ཞབས་ལ་ཟུག་པར་གྱུར་ཏེ། 
ཞེས་བཀའ་སལ་ཏྒྲོ། །དེ་མ་ཐག་ཏུ་སེང་ལྡེང་གི་ཚལ་པ་བྱུང་ནས། སྟྒྲོན་པ་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་རིགས་དང་སུམ་ཅུ་
རྩ་གསུམ་ནས་བཟུང་སྟེ། ཚངས་པའི་འཇིག་རེན་གི་བར་དུ་གཤེགས་ཀྱང་སེང་ལྡེང་གི་ཚལ་པ་དེ་ཡང་ཚངས་
པའི་འཇིག་རེན་གི་བར་དུ་འྒྲོངས་སྒྲོ། །ཚངས་པའི་འཇིག་རེན་ལས་བབས་ཏེ། གདན་ལ་བཞུགས་པ་ན། སེང་
ལྡེང་གི་ཚལ་པ་དེ་ཡང་མདུན་དུ་འཁྒྲོད་དྒྲོ། །དེ་ནས་བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་གཡས་པས་སེང་ལྡེང་གི་ཚལ་
པའི་སྟེང་དུ་བཞག་མ་ཐག་ཏུ་སྟྒྲོང་གསུམ་གི་འཇིག་རེན་གཡྒྲོས་པར་གྱུར་ཏྒྲོ། །དེ་ནས་ཀུན་དགའ་བྒྲོས་འདི་ཅི་
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ལས་གྱུར་ཞེས་ཞུས་པས། ཚོང་པ་གཡྒྲོ་ཅན་བསད་པའི་ལས་ཀྱི་ལྷག་མ་ཡིན་ནྒྲོ། །ཞེས་གསུང་པས་མི་ི་ཤུ་པྒྲོ་
གསྒྲོད་པར་འདྒྲོད་པའི་དག་བྒྲོ་ི་ཤུ་པྒྲོ་དེ་དག་གིས་མི་ི་ཤུ་པྒྲོ་གསྒྲོད་པར་འདྒྲོད་པའི་སེམས་བསེད་པའི་ེས་
པ་བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སན་སར་བཤགས་སྒྲོ། །དེས་ན་དྒྲོན་དེ་ལ་དགྒྲོངས་ནས་སེང་ལྡེང་གི་ཚལ་པ་ཟུག་པར་
བསྟན་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ཡིན་པར་གསུངས་སྒྲོ། །ཡང་ཆུ་བྒྲོ་ནྱཻ་ར་ཛ་ཎའི་
འགམ་དུ་ལྒྲོ་དྲུག་ཏུ་དཀའ་བ་སད་དགྒྲོས་པ་ནི། ཐུབ་པའི་སྐུ་ཚེ་སྒྲོན་མ་བམ་ཟེའི་ཁིའུ་བླ་མར་གྱུར་པའི་ཚེ། 
དགེ་སྒྲོང་མགྒྲོ་རེག་ལ་བང་ཆུབ་ག་ལ་ཡྒྲོད་ཅེས་སས་པ་ཡི་ལས་ངན་གི་འབས་བུ་སིན་པར་འདུལ་བ་ལུང་ 
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༼༥༥༽ 
ལས་གསུང་པ་ནི། སྒྲོན་སངས་རྒྱས་འྒྲོད་སྲུང་གི་བསྟན་པ་ལ། ར་མཁན་དགའ་སྒྲོང་ཞེས་བ་བ་དང་། དེའི་ེའུ་
མདའ་བམ་ཟེའི་ཁེའུ་བླ་མ་ཞེས་བ་བ་གིས་ཡྒྲོད་པ་ལས། བླ་མས་དགའ་སྒྲོང་ལ་སས་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་
པ་འྒྲོད་སྲུང་ལ་བསེན་བཀུར་བེད་པ་ཐྒྲོངས་ཤིག དགེ་སྒྲོང་མགྒྲོ་རེག་ལ་བང་ཆུབ་ག་ལ་ཡྒྲོད། བང་ཆུབ་ནི་
མཆྒྲོག་ཏུ་དཀའ་བ་ཡིན་ནྒྲོ། །ཞེས་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་སས་ཀྱང་། མ་ལྡྒྲོག་པར་དགའ་སྒྲོང་གིས་བླ་མའི་ཐྒྲོར་
ཏྒྲོ་ནས་བཟུང་སྟེ། དེས་པ་བླ་མ་ཁྒྲོད་སངས་རྒྱས་འྒྲོད་སྲུང་ལ་བསེན་བཀུར་གིས་ཤིག དེ་ནས་བླ་མས་སངས་
རྒྱས་ནི་མཆྒྲོག་མིན་ཞིང་། ཆྒྲོས་བསྟན་པ་ནི་མཆྒྲོག་མིན་ནྒྲོ། །ཞེས་སས་པའི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སིན་པས། ད་ལྟ་
ཡང་ལྒྲོ་དྲུག་གི་བར་དུ་དཀའ་བ་སད་དགྒྲོས་བྱུང་ངྒྲོ་། །ཞེས་གསུང་པ་ནི། དེས་འདུལ་བ་ཡི་སེ་བྒྲོ་ལ་དགྒྲོངས་
པའི་དབང་གིས་གསུངས་པ་སྟེ། དེའི་དགྒྲོངས་གཞི་ལྷ་དང་། ཕི་རྒྲོལ་པའི་དང་སྲྒྲོང་ངན་པ་ལ་མྒྲོས་པ་ས་ཡ་ཕག་
བཞི་དང་། ིད་འབུམ་འབྲུ་གཅིག་ཙམ་ཟ་ཞིང་། ཟས་གཞན་མི་ཟ་བས་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་བར་འདྒྲོད་པ་
དེ་དག་ཚར་གཅད་པ་ལ་དགྒྲོངས། དགྒྲོས་པ་འཕགས་པའི་ལམ་ལ་མ་བརེན་པར་འབྲུ་གཅིག་ཙམ་གི་ཟས་ངན་
པ་ཟ་བས་རྣམ་པར་དག་པར་མི་ནུས་པར་སྟྒྲོན་པའི་ཕིར་དང་། དངྒྲོས་ལ་གནྒྲོད་བེད། བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་ལ་
ལས་ཀྱི་སིབ་པ་མི་མངའ་བས་སྒྲོ། །དེ་ལྟར་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མདྒྲོ་སེ་ལྟྒྲོས་ཏེ། དེ་ིད་ལས། བམ་ཟེའི་ཁེའུ་
འྒྲོད་ཟེར་ཕེང་དེ་ལ། །ེའུ་མདའ་བམ་ཟེའི་ཁེའུ་རིགས་།ཤིང་ས་ལ་ཆེན་པྒྲོ་ལྟ་བུ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་
པ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ལྔ་ཞིག་ཡྒྲོད་པ་དེ་དག སིག་པའི་གྒྲོགས་པྒྲོའ་ིདབང་གིས་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་
བརེད་ནས་མུ་སྟེགས་བེད་ཀྱི་བརྟུལ་ཤུགས་སྒྲོད་ཅིང་། སངས་རྒྱས་ལ་མི་མྒྲོས་པར་གྱུར་ཏྒྲོ། །འྒྲོད་ཟེར་ཕེང་
གིས་དེ་དག་སྣྒྲོད་ཡིན་པར་རིག་ནས་མུ་སྟེགས་བེད་ལས་ཟླྒྲོག་པར་འདྒྲོད་པས་ར་མཁན་བུམ་བེད་ལ་འདི་སད་
ཅེས་དགེ་སྒྲོང་མགྒྲོ་རེག་མཐྒྲོང་བས་ཁྒྲོ་བྒྲོ་ལ་ཅི་ཞིག་བ། བང་ཆུབ་ནི་མཆྒྲོག་ཏུ་རེད་པར་དཀའ་བ་ཡིན་པས། 
དགེ་སྒྲོང་མགྒྲོ་རེག་ལ་བང་ཆུབ་ག་ལ་ཡྒྲོད་ཅེས་སས་ཏེ། དུས་གཞན་ཞིག་ན་འྒྲོད་ཟེར་ཕེང་ནེའུ་མདའ་ལྔ་པྒྲོ་
དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཆུ་འགམ་ཞིག་ཏུ་འཁྒྲོད་པར་གྱུར་པ་དང་། ར་མཁན་བུམ་བེད་ཀྱིས་འྒྲོད་ཟེར་ཕེང་ལ་འདི་སད་
ཅེས་སས་སྒྲོ། །ཀྱྱཻ་འྒྲོད་ཟེར་ཕེང་སངས་རྒྱས་འྒྲོད་སྲུང་ལ་གུས་པ་དང་། ཕག་བ་བ་དང་བསེན་བཀུར་བ་བའི་
ཕིར་འདྒྲོང་ངྒྲོ་། །འྒྲོད་ཟེར་ཕེང་གིས་སར་བཞིན་དུ་སས་པས། ར་མཁན་བུམ་བེད་ཀྱིས་འྒྲོད་ཟེར་ཕེང་གི་ཐྒྲོར་ཏྒྲོ་
ནས་བཟུང་སྟེ། སངས་རྒྱས་འྒྲོད་སྲུང་གི་དྲུང་དུ། བམ་ཟེའི་ཁེའུ་ལྔ་པྒྲོ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་དྒྲོང་ངྒྲོ་། །དེ་ནས་བམ་
ཟེའི་ཁེའུ་ལྔ་པྒྲོ་དེ་དག་གིས་འྒྲོད་ཟེར་ཕེང་སངས་རྒྱས་འྒྲོད་སྲུང་གིས་དྲུང་དུ་འགྒྲོ་བའི་ཕིར་ར་མཁན་བུམ་བེད་
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འདིས་བདག་ིད་ཀྱི་སྲྒྲོག་ཡྒྲོངས་སུ་བཏང་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་དྲུང་དུ་འགྱུར་བའི་སངས་རྒྱས་དེ་ནི་ཅི་འད་བ་
ཞིག་ཡིན་སམ་དུ་སེམས་ནས་དད་པ་ཐྒྲོབ་པར་གྱུར་ཏེ། དེ་དག་ལ་སངས་རྒྱས་འྒྲོད་སྲུང་གིས་ཆྒྲོས་བསྟན་པས་
མི་སེ་བའི་ཆྒྲོས་ལ་བཟྒྲོད་པ་ཐྒྲོབ་པར་གྱུར་ཏྒྲོ། །དེ་ན་རིགས་ཀྱི་བུ་ལྔ་པྒྲོ་དེ་དག་སིན་པར་བ་བའི་ཕིར། འྒྲོད་ཟེར་
ཕེང་གིས་ཚིག་དེ་སད་ཅེས་ས་ཞིང་། གཞན་ཡང་སེམས་ཅན་མི་ཤེས་པར་སྒྲོད་པ་དག་གིས་དགེ་སྒྲོང་དང་། 
བམ་ཟེ་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་དག་ལ་ལྒྲོག་ཏུ་ཚིག་རྩུབ་པྒྲོ་སས་པ་ལ་ལས་ཀྱི་བ་བ་བསྟན་པའི་ཕིར་དང་། 
སེམས་ཅན་གང་དག་དགེ་སླྒྲོང་དང་། བམ་ཟེ་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་དག་ལ་ཚིག་རྩུབ་མྒྲོ་སས་ན་བདག་ཅག་
ལ་ཐར་པའི་སལ་པ་མེད་དྒྲོ་སམས་ཏེ་འགྒྲོད་པ་ལ་ 
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༼༥༦༽ 
གནས་ཤིང་། ཕིན་ཆད་རྩྒྲོལ་བ་མི་བེད་པ་དག་སེ་བ་ཅིག་གིས་ཐྒྲོགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སངས་
རྒྱས་འྒྲོད་སྲུང་གི་གསུང་རབ་ལ་ཚིག་དེ་སད་སས་པ་ལ་ཡང་། རྣམ་པར་གྒྲོལ་བའི་སལ་བ་ཡྒྲོད་ན་བདག་མི་
ཤེས་པ་རྣམས་ལྟ་སྒྲོས་ཀྱང་ཅི་དགྒྲོས་སམ་དུ་སེམས་ཤིང་ལས་ཀྱི་ེས་པ་འཆགས་པར་བ་བའི་ཕིར་དང་། མུ་
སྟེགས་ཅན་དག་རྒྱ་ཤུགས་དང་། ཏིལ་དང་། འབས་བུ་གཅིག་ཙམ་བཟའ་ཞིང་ཟས་གཞན་མི་ཟ་བས་རྣམ་པར་
དག་པར་འགྱུར་བར་འདྒྲོད་པ་དག་ཚར་གཅད་པའི་ཕིར་ལྒྲོ་དྲུག་ཏུ་དཀའ་བ་སད་པ་ཐབས་མཁས་པར་བསྟན་
པ་ཡིན་གི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སིན་པས་མིན་པར་གསུངས་སྒྲོ། །གྒྲོང་གི་བམ་ཟེའི་ཁེའུ་བླ་མ་དང་། བམ་ཟེའི་
ཁེའུ་འྒྲོད་ཟེར་ཕེང་དྒྲོན་གཅིག ར་མཁན་དགའ་སྒྲོང་དང་། ར་མཁན་བུམ་བེད་དྒྲོན་གཅིག་གྒྲོ །ཡང་སྟྒྲོན་པ་
འཁྒྲོར་བཅས་བམ་ཟེ་ྒྲོན་མྒྲོངས་མེད་ཀྱི་ལྒྲོངས་སུ་དབར་གནས་པའི་ཚེ། ར་ཆས་རུལ་པ་གསྒྲོལ་དགྒྲོས་པ་ནི། 
ཐུབ་པའི་སྐུ་ཚེ་ས་མ་བམ་ཟེའི་སླྒྲོབ་དཔྒྲོན་དུར་པ་ན། སངས་རྒྱས་རྣམ་གཟིགས་ཀྱི་ན་ཐྒྲོས་ལ་ར་ཆས་རུལ་པ་
སྒྲོད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་སས་པ་ཡི་ལས་ངན་གི་འབས་བུ་སིན་པར་འདུལ་བ་ལུང་ལས་གསུང་པ་ནི། འདི་ལྟར་བམ་ཟེ་
ྒྲོན་མྒྲོངས་མེད་ཀྱི་ལྒྲོངས་སུ་རྒྱལ་པྒྲོ་མེས་སིན་གིས་སྟྒྲོན་པ་འཁྒྲོར་ལྔ་བརྒྱར་གིས་ཀྱིས་མ་ཚང་བ་དབར་ཟླ་
བ་གསུམ་གནས་པར་ཞུས་པའི་ཚེ། སླྒྲོབ་དཔྒྲོན་ཕག་དྒྲོག་ཅན་གིས་སས་པ་ལ་བརེན་ནས་རྒྱལ་པྒྲོ་མི་སྣང་བའི་
ཕྒྲོགས་སུ་མཚམས་བས། སྟྒྲོན་པ་འཁྒྲོར་དང་བཅས་པ་ལ་ཞབས་ཏྒྲོག་སུས་བས་པ་ལ་ཆད་པས་སྒྲོད་པ་བས་
པ་ལ་བརེན་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་ར་ལྔ་བརྒྱ་འཚོང་པའི་ཚོང་པས་ར་རྣམས་ནས་དང་ཚོང་བེད་ནས་ཕུལ་ནས་
རུལ་པ་གསྒྲོལ་ཞིང་མཆྒྲོག་ཟུང་གཅིག་གནས་གཞན་ལ་བདུད་རྩི་གསྒྲོལ་བའི་རེན་ཞུས་པས། སྒྲོན་སེ་དགུ་
རྣམས་ཀྱི་ཚེ་ལྒྲོ་བརྒྱ་ཁི་ཐུབ་པ་ན། སངས་རྒྱས་རྣམ་གཟིགས་ན་ཐྒྲོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་དང་བཅས་པ་ཕྒྲོ་བང་ེ་
ལྡན་ཞེས་བ་བར་གཞན་གིས་བསྒྲོད་སྒྲོམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཕུལ་བ་ལ། བམ་ཟེ་རིག་བེད་སླྒྲོབ་པའི་འཁྒྲོར་
ལྔ་བརྒྱ་དང་བཅས་པའི་ནང་ནས་བམ་ཟེའི་ཁེའུ་བཟང་པྒྲོ་དད་པ་ཅན་གིས་མ་གཏྒྲོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཕག་
དྒྲོག་ནས། དགེ་སྒྲོང་མགྒྲོ་རེག་འདི་དག་ནི། ནས་རུལ་པ་བཟའ་བར་འྒྲོས་པ་ཡིན་ནྒྲོ། །ཞེས་སས་སྒྲོ། །བམ་ཟེ་
འཁྒྲོར་ལྔ་བརྒྱར་གིས་ཀྱིས་མ་ཚང་བ་ནི། ད་ལྟར་འཁྒྲོར་ལྔ་བརྒྱར་གིས་ཀྱི་མ་ཚང་བ་འདི་ཡིན་ནྒྲོ། །བམ་
ཟེའི་ཁེའུ་དད་པ་ཅན་གིས་ནི། མཆྒྲོག་ཟུང་གཅིག་ལྷའི་བདུད་རྩི་སྒྲོགས་འདི་ཡིན་ནྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་སྒྲོ། །དེ་
འདིར་ངེས་དྒྲོན་མིན་ཏེ། ཐབས་དེས་འདུལ་བ་ཡི་སེ་བྒྲོ་སྒྲོགས་ཏེ། དེའི་དགྒྲོངས་གཞི་དགེ་སླྒྲོང་ལྔ་བརྒྱའི་ནང་
ནས་བཞི་བཅུ་ནི་འདྒྲོད་པ་ལ་སྒྲོད་པ་དང་། སྡུག་བསལ་བའི་མཚན་མ་ལ་སྒྲོད་པ་དེ་དག་གིས་ཟས་བཟང་པྒྲོ་
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ཟྒྲོས་པར་གྱུར་ན་འདྒྲོད་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ལ། དེ་དག་གིས་ཟས་ངན་པ་མ་ཟྒྲོས་ན་འདྒྲོད་ཆགས་སྲབ་པར་
མི་འགྱུར་བ་ལ་དགྒྲོངས། དགྒྲོས་པ་འཁྒྲོར་གི་དགེ་སླྒྲོང་ལྔ་བརྒྱ་པྒྲོ་དེ་གདུལ་བའི་ཕིར་དང་། རར་གྱུར་པའི་བང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྔ་བརྒྱ་ཡྒྲོངས་སུ་སིན་པར་བ་བའི་ཕིར་ཡིན། དངྒྲོས་ལ་གནྒྲོད་བེད་ནི། སྟྒྲོན་པས་ལས་ངན་
གི་འབས་བུ་ཟད་པར་སྤངས་པའི་ཕིར་དང་། ཟས་ཅི་གསྒྲོལ་ཡང་རྒྲོ་དྒྲོ་བའི་མཆྒྲོག་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་
ཡིན་པར་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མདྒྲོ་སེ་ལྟྒྲོས་ཏེ། དེ་ིད་ལས། ར་ལྔ་བརྒྱ་པྒྲོ་དེ་དག་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་
པ་ལ་ཞུགས་པ་སྒྲོན་གི་རྒྱལ་བ་ལ་བ་བ་བས་ 
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༼༥༧༽ 
པ་ཤ་སྟག་ཡིན་ཀྱང་། སིག་གྒྲོགས་ཀྱི་དབང་གིས་སིག་པའི་ལས་བས་པས་དུད་འགྒྲོའ་ིསེས་གནས་སུ་སེས་
ཤིང་། དེ་དག་གི་ནང་ནས་ར་ཅང་ཤེས་གཅིག་ཡྒྲོད་པ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ི་མའི་སིང་པྒྲོ་ཞེས་བ་བ་
ཡིན་ལ། དེ་དག་ཡྒྲོངས་སུ་ཐར་པར་བ་བའི་ཕིར་སྒྲོན་ལམ་གི་དབང་གིས་དེར་སེས་སྒྲོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་
པས་ར་དེ་དག་གི་དྒྲོན་དུ་དབར་གནས་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་ཏེ་ར་ལྔ་བརྒྱ་པྒྲོ་དེ་དག་གི་ར་ཆས་ཀྱི་ནས་ཕེད་
ཕེད་དག་ནི། དགེ་སླྒྲོང་དག་ལ་འབུལ། ཕེད་ཕེད་ནི་ར་དེ་ིད་ཟའྒྲོ། །ར་ཅང་ཤེས་ཀྱིས་ར་ཆས་ཕེད་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པ་ལ་དབུལ། ཕེད་ཅང་ཤེས་དེ་ིད་ཟ་ཞིང་། ར་ལྔ་བརྒྱ་པྒྲོ་དེ་དག་རའི་སད་ཀྱིས་སིག་པ་བཤགས་པ་
དང་། སངས་རྒྱས་འཁྒྲོར་བཅས་ལ་ཕག་འཚལ་དུ་ཡང་བཅུག་གྒྲོ །དེ་ནས་ར་དེ་དག་གིས་དེ་ལྟར་བས་པས་
དུས་ནམ་ཞིག་ན་ཤི་འཕྒྲོས་ཏེ་དགའ་ལྡན་གི་ལྷར་སེས་ནས་སངས་རྒྱས་ལ་བཀུར་བསྟི་བས་སྒྲོ། །དེས་ན་ར་དེ་
དག་འདུལ་བར་བ་བའི་ཕིར་དང་། སེམས་ཅན་གང་དག་དགེ་སྒྲོང་དང་། བམ་ཟེ་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་དག་
མགྒྲོན་དུ་གེར་ནས་སེམས་རྣམ་པར་གཡེང་པས་རི་མྒྲོ་མི་བེད་པ་དེ་དག་ལ་ལས་ཀྱི་ེས་པ་བསྟན་པའི་ཕིར་
དང་། དགེ་སླྒྲོང་ལྔ་བརྒྱ་དེ་དག་ལ་བཞི་བཅུ་འདྒྲོད་ཆགས་དང་། སྡུག་བསལ་པའི་མཚན་མ་སྒྲོད་པ་ཡིན་པས་དེ་
དག་གི་ཟས་ངན་པ་ཟྒྲོས་པས་འདྒྲོད་ཆགས་ཀྱི་ཀུན་ནས་ལྡང་བ་རྣམ་པར་བསལ་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་པྒྲོ་དེའི་འྒྲོག་
ཏུ་ཞག་བདུན་གིས་དག་བཅྒྲོམ་པ་ིད་ཐྒྲོབ་པས་དགྒྲོས་པ་དེ་དག་གི་ཆེད་དུ་ཐབས་མཁས་པས་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་
ར་ཆས་རུལ་པ་གསྒྲོལ་བར་བསྟན་གི། ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སིན་པས་ནི་མིན་པར་གསུངས་སྒྲོ། །ཡང་སྟྒྲོན་པ་ལ་
བམ་ཟེའི་བུ་མྒྲོས་གཞྒྲོང་བུ་ལྟྒྲོ་བར་བཅིངས་ཏེ། དགེ་སྒྲོང་ཁྒྲོད་ཀྱི་ཁྒྲོ་མྒྲོ་སྦྲུམ་པར་བས། ཞེས་སྒྲོགས་བཀུར་པ་
བཏབ་པ་ནི། ཐུབ་པའི་སྐུ་ཚེ་ས་མ་ལ། ཡུལ་གྲུ་འཛིན་དུ། གཡྒྲོ་ཅན་པདའི་རྩ་ལག་ཞེས་བ་བར་གྱུར་པའི་ཚེ་
སད་འཚོང་མ་བཟང་མྒྲོ་དང་། འདུས་བས་པ་ལས། སེས་པ་གཞན་གིས་དབང་གྱུར་པ་ལ་ཕག་དྒྲོག་ནས་བཟང་
མྒྲོ་བསད་ནས་ཆགས་ཁྒྲོད་དུ་སྒྲོང་སྟེ། རལ་གི་ཁག་ཅན་དང་སྲྒྲོང་མདྒྲོག་ནག་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒྲོམ་པའི་དྲུང་དུ་
བྒྲོར་བ་ཡི་ལས་ངན་གི་འབས་བུ་སིན་པ་ཡིན་པར་འདུལ་བ་ལུང་ལས་གསུང་སྟེ། ཡུལ་གྲུ་འཛིན་དུ། སད་ཚོང་
མ་བཟང་མྒྲོ་ཞེས་བ་བ། སེས་བུ་གཡྒྲོ་ཅན་པདའི་རྩ་ལག་གིས་བསད་ནས་རལ་གི་ཁག་ཅན་དང་སྲྒྲོང་མདྒྲོག་
ནག་གི་དྲུང་དུ་བྒྲོར་ནས་སྒྲོང་ངྒྲོ་། །དེའི་རྣམ་པར་སིན་པས་ང་ལྒྲོ་མང་པྒྲོར་དམྱལ་བར་སེས། ལས་ཀྱི་ལྷག་མས་
ད་ལྟ་ཡང་། བམ་ཟེའི་བུ་དེགས་མས་གཞྒྲོང་བུ་ལྟྒྲོ་བར་བཅིངས་ཏེ། དགེ་སྒྲོང་ཁྒྲོད་ཀྱིས་ཁྒྲོ་མྒྲོ་སྦྲུམ་པར་བས་ཀྱི་
ཁྒྲོ་མྒྲོ་ལ་ཟས་དང་། གྒྲོས་བིན་ཅིག་ཅེས་བཀུར་པ་བཏབ་པར་གྱུར་ཏྒྲོ། །ཞེས་གསུང་པ་ནི། ཐབས་དེས་འདུལ་བ་
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ཡི་སེ་བྒྲོ་ལ་དགྒྲོངས་གཞི། དགྒྲོས་པ། དངྒྲོས་ལ་གནྒྲོད་བེད། གསུམ་ཚང་བ་ཡི་དབང་གིས་དང་དྒྲོན་དུ་གསུང་
པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མདྒྲོ་སེ་ལས། ཕི་མའི་དུས་ན་བསྟན་པ་འདི་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་དགེ་
སླྒྲོང་གང་ལ་ཡང་དག་པ་མིན་པའི་བཀུར་པ་བཏབ་པས་དེ་དག་འགྒྲོད་པ་དང་། སེམས་ཞུམ་པར་འགྱུར་ཞིང་། 
མས་པ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་དེ་དག་འདི་སད་དུ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དཀར་པྒྲོའ་ིཆྒྲོས་ཐམས་ཅད་དང་
ལྡན་པ་དེ་དག་ཀྱང་བཀུར་པས་མེས་པར་གྱུར་ན་བདག་ལྟ་སྒྲོས་ཀྱང་ཅི་དགྒྲོས་ཞེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
རེས་སུ་དན་པར་བེད་ཅིང་བཀུར་པ་དེ་ཟིལ་ 
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༼༥༨༽ 
གིས་གནན་ནས་ཚངས་པར་སྒྲོད་པ་ཡྒྲོངས་སུ་དག་པ། ཡྒྲོངས་སུ་བང་བ། སྒྲོད་པར་འགྱུར་བ་དང་། སྒྲོམ་པ་ལ་
སྒྲོད་པར་འགྱུར་བར་བ་བའི་ཕིར། ཐབས་ལ་མཁས་པས་བཀུར་པ་མེས་པར་བསྟན་གི། ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་
སིན་པས་མ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་ལ་ལྟྒྲོས། ཡང་ད་ལྟ་ལྷ་སིན་གིས་དགེ་འདུན་འཁྒྲོར་ལྒྲོའ་ིདབེན་གི་རྒྱུ་ནི། 
ཐུབ་པའི་སྐུ་ཚེ་ས་མར་རིག་བེད་ས་བའི་དང་སྲྒྲོང་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཚེ། རིག་བེད་ས་བའི་དང་སྲྒྲོང་རིན་པྒྲོ་ཆེ་
འཁྒྲོར་མང་པྒྲོ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡྒྲོད་པའི་འཁྒྲོར་རྣམས་རང་གི་ཕྒྲོགས་སུ་ཁ་དང་པ་ཡི་ལས་ངན་གི་འབས་བུ་
སིན་པར་འདུལ་བ་ལུང་ལས་གསུངས་ཏེ། སྒྲོན་རིག་བེད་ས་བའི་དང་སྲྒྲོང་འཁྒྲོར་བམ་ཟེ་མང་པྒྲོ་དང་ལྡན་པ་
ཞིག་ཡྒྲོད་པ་ལ་དང་སྲྒྲོང་གཅིག་གིས། གཅིག་ཤྒྲོས་ཀྱི་འཁྒྲོར་རྣམས་རིམ་གིས་ཁ་དངས་ཏེ། ལན་དུ་མར་ཟླྒྲོག་
ཀྱང་མ་ན་པས་གཅིག་ཤྒྲོས་ཁྒྲོས་པར་གྱུར་ཏེ། ངས་ཀྱང་ཁྒྲོད་བང་ཆུབ་ཐྒྲོབ་པའི་ཚེ། འཁྒྲོར་རྣམས་ཁ་དང་བར་
བའྒྲོ། །ཞེས་སྒྲོན་ལམ་བཏབ་པས་ད་ལྟ་ལྷ་སིན་གིས་དགེ་འདུན་འཁྒྲོར་ལྒྲོའ་ིདབེན་བས་པ་ཡིན་ནྒྲོ། །ཞེས་
གསུངས་པ་ནི། དེས་འདུལ་བའི་སེ་བྒྲོ་ལ་དགྒྲོངས་པ་སྒྲོགས་ཆྒྲོས་གསུང་བའི་དབང་གིས་དང་དྒྲོན་དུ་ཡིན་གི་
ངེས་པའི་དྒྲོན་མིན་ཏེ་དེ་ལྟར་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མདྒྲོ་སེ་ལྟྒྲོས་ཏེ། དེར་རྒྱས་པར་འབྱུང་བའི་ཕིར་རྒྲོ། །གཞན་
ཡང་། འདུལ་བ་ལུང་ལས། སྒྲོན་སན་པ་ཞིག་གིས་ཁིམ་བདག་གཅིག་གི་བུའི་ནད་ལན་གསུམ་དུ་གསྒྲོས་པར་
བས་ཀྱང་། རྔན་པ་མ་བིན་པས། ཞེ་སང་དག་པྒྲོས་བུ་འདི་ན་ན། སན་མིན་པ་བིན་ནས་ནང་ཁྒྲོལ་རྣམས་དུམ་བུ་
དུམ་བུར་འཛག་པར་བའྒྲོ། །སམ་ནས་དེ་ལྟར་བས་པའི་ལས་ཀྱི་ལྷག་མས་ད་ལྟ་ཡང་བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་ཁྲུ་བའི་
ནད་ཀྱིས་ཐེབས་སྒྲོ་ཞེས་དང་། ཡང་་པའི་བུ་གཅིག་གིས། ་གསད་པ་ལ་དགའ་བ་སེས་པའི་ལས་ཀྱི་རྣམ་
པར་སིན་པས། ལྒྲོ་མང་པྒྲོར་ཀླད་ནད་ཅན་དུ་གྱུར་ནས། ད་ལྟ་ཡང་ལས་ཀྱི་ལྷག་མས་འཕགས་སེས་པྒྲོས་ཤཱཀྱ་
རྣམས་བསད་པ་ན། བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་ཀླད་ནད་དག་པྒྲོས་ཐེབ་པར་གྱུར་ཏྒྲོ། །ཞེས་པ་ལ་སྒྲོགས་པ་རྣམས་ཐུབ་
པའི་སྐུ་ཚེ་ས་མ་ཡི་ལས་ངན་གི་འབས་བུ་སིན་པ་ཡིན་པར་འདུལ་ལུང་ལས་གསུང་པ་ནི། ཐབས་དེས་འདུལ་བ་
ཡི་སེ་བྒྲོ་ལ་དགྒྲོངས་པའི་དབང་གིས་དང་དྒྲོན་དུ་གསུང་པ་ཡིན་གི། ངེས་པའི་དྒྲོན་མིན་ཏེ། དེ་ལྟར་དུ་ཐབས་ལ་
མཁས་པའི་མདྒྲོ་སེ་ལྟྒྲོས་ཏེ། གསལ་བར་འབྱུང་བས་སྒྲོ། །འདིར་ལུང་རྣམས་ཀྱི་ཚིག་སྣ་བསྡུས་ནས་གསུངས་
སྒྲོ། །ཧིལ་དིལ་ན། སྒྲོན་དེད་དཔྒྲོན་སིང་རེ་ཆེན་པྒྲོར་གྱུར་པ་ཡི་ཚོང་པ་གཡྒྲོ་ཅན་བསད་པ་ཡི་ལས་ཀྱིས་
རྒྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞབས་ལ་སེང་ལྡེང་གི་ཚལ་པ་ཟུག་པ་དང་། སྒྲོན་ཁེའུ་བླ་མར་གྱུར་པའི་ཚེ་དགེ་
སྒྲོང་མགྒྲོ་རེག་ལ་བང་ཆུབ་ག་ལ་ཡྒྲོད་ཅེས་སས་པ་ཡི་ལས་ཀྱིས་ལྒྲོ་དྲུག་ཏུ་དཀའ་བ་སད་དགྒྲོས་པ་དང་། 
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སངས་རྒྱས་རྣམ་གཟིགས་ཀྱི་ན་ཐྒྲོས་ལ་ར་ཆས་རུལ་པ་སྒྲོད་རྒྱུ་ཞེས་སས་པའི་ལས་ཀྱིས་ར་ཆས་རུལ་པ་
གསྒྲོལ་བ་དང་། པདའི་རྩ་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཚེ་སད་འཚོང་མ་བཟང་མྒྲོ་བསད་པའི་རལ་གི་དང་སྲྒྲོང་མདྒྲོག་ནག་
གི་དྲུང་དུ་བཞག་པའི་ལས་ཀྱིས་སྟྒྲོན་པ་ལ་བམ་ཟེའི་བུ་མྒྲོ་དེགས་མས་དགེ་སྒྲོང་ཁྒྲོད་ཀྱིས་ཁྒྲོ་མྒྲོ་སྦྲུམ་ཞེས་
སྒྲོགས་ཀྱི་བཀུར་པ་བཏབ་པ་དང་། རིག་བེད་སླྒྲོབ་པའི་བམ་ཟེར་གྱུར་པའི་ཚེ། རིག་བེད་ས་བའི་བམ་ཟེ་གཞན་
གི་འཁྒྲོར་ཁ་དང་པའི་ལས་ཀྱིས་ད་ལྟ་ལྷ་སིན་གིས་དགེ་འདུན་དབེན་གི་རྒྱུ་བེད་པ་ལ་སྒྲོགས་པ་ཐུབ་པའི་སྐུ་
ཚེ་ 
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༼༥༩༽ 
ས་མ་ཡི་ལས་ངན་གི་འབས་བུ་སིན་པ་ཡིན་པར་འདུལ་ལུང་ལས་གསུངས་པ་ནི་ཆྒྲོས་ཅན། ཁྒྲོད་ན་ཐྒྲོས་
འདུལ་བའི་སབས་སུ་ས་ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་ལེན་ཀྱང་། ཐེག་པ་ཆེན་པྒྲོའ་ིསབས་སུ་མིན་ཏེ། ཁྒྲོད་དེས་འདུལ་བ་
ཡི་སེ་བྒྲོ་ལ་དགྒྲོངས་གཞི། དགྒྲོས་པ། དངྒྲོས་ལ་གནྒྲོད་བེད་གསུམ་ཚང་བའི་དབང་གིས་དང་དྒྲོན་དུ་གསུངས་
པ་སྟེ། ངེས་དྒྲོན་མིན་པར། གསང་ཆེན་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མདྒྲོ་སེ་ལྟྒྲོས་ཏེ། གསལ་བར་འབྱུང་བའི་ཕིར་
རྒྲོ། །དེ་ལ་ཁབ་པ་ཡྒྲོད་དེ། གྒྲོང་གི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་མདྒྲོ་སེ་དེ་ནི་ངེས་དྒྲོན་གི་མདྒྲོ་སེ་ཡིན་པས་ཡིད་རྒྲོན་
པ་དང་། འདུལ་བ་ལུང་དེ་ནི་གཙོ་བྒྲོར་དང་བའི་དྒྲོན་ཡིན་པས་ཡིད་མ་རྒྲོན་ཏེ། དཀྒྲོན་བརྩེགས་ཀྱི་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའི་སེ་སྣྒྲོད་ལས། དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྒྲོན་པ་འདི་བཞི་སྟེ། བཞི་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། དྒྲོན་
ལ་རྒྲོན་གི་ཚིག་འབྲུ་ལ་མིན་པ་དང་། ཡིད་ཤེས་ལ་རྒྲོན་གི་རྣམ་ཤེས་ལ་མིན་པ་དང་། ངེས་པའི་དྒྲོན་གི་མདྒྲོ་སེ་
ལ་རྒྲོན་གི་དང་བའི་དྒྲོན་ལ་མིན་པ་དང་། ཆྒྲོས་ལ་རྒྲོན་གི་གང་ཟག་ལ་མིན་པའྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་སྒྲོ། །དེ་ལ་ཡེ་
ཤེས་དང་། རྣམ་ཤེས་ནི། འཇིག་རེན་ལས་འདས་མ་འདས་དང་། ཚིག་འབྲུ་ནི། ས་ཇི་བཞིན་པ་དང་། དྒྲོན་ནི་
རིགས་པས་གྲུབ་པ་དང་། གང་ཟག་ནི་གནས་བརན་རན་རབས་སྒྲོགས་དང་། ཆྒྲོས་ནི་གསུང་རབ་བྒྲོ། །ཞེས་ཨ་
བྷ་ཡ་ཀ་རས་བཤད་དྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་སྒྲོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏེ། ཐལ་བ་གསུམ་འགྒྲོད་པ། ཕི་མ་རྒྱས་པར་
བཤད་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། གལ་ཏེ་རྒྲོགས་པའི་ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་ལྔ་སྟེ། གལ་ཏེ་རྒྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་
སེང་ལྡེང་ཚལ་པ་ཟུག་པ་སྒྲོགས་ལས་ངན་གི་འབས་བུ་སིན་པ་བདེན་པ་ངེས་དྒྲོན་ཡིན་ན་ནི། བསྒྲོད་ནམས་ཀྱི་
ཚོགས་ཀྱིས་སྟྒྲོབས་སྒྲོགས་ཡྒྲོན་ཏན་མཐའ་དག་རྒྲོགས་ཤིང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱིས་སིབ་གིས་བག་
ཆགས་དང་བཅས་པ་སྤངས་པ་དྒྲོན་མེད་ཅིང་། དེར་མ་ཟད་སྒྲོད་འཇུག་ལས། ྒྲོན་མྒྲོངས་མེད་ཀྱང་དེ་དག་
ལ། །ལས་ཀྱི་ནུས་པ་མཐྒྲོང་བ་ཡིན། །ཞེས་ལྷག་བཅས་དག་བཅྒྲོམ་པ་དེ་དག་ལ། ཁམས་གསུམ་ལ་སྒྲོད་པའི་
ྒྲོན་མྒྲོངས་སྤངས་ནས་མེད་ཀྱང་། ས་མའི་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་སྡུག་བསལ་དང་ལྡན་པར་མཐྒྲོང་བ་ཡིན་ཞེས་པ་
ལྟར་ལྷག་བཅས་མྱང་འདས་ལ་གནས་པའི་ན་ཐྒྲོས་དག་བཅྒྲོམ་པ་དང་ཡང་འད་བར་འགྱུར་བ་དང་། ཆྒྲོས་སྐུ། 
ལྒྲོངས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་བར་མི་རུང་བར་འགྱུར་རྒྲོ། །གིས་པ་ལ་བཞི་སྟེ། སྤྲུལ་གཞི་ངྒྲོས་
བཟུང་བ། སྤྲུལ་པ་ངྒྲོས་བཟུང་བ། ཇི་ལྟར་སྤྲུལ་བའི་ཚུལ། སབས་ཀྱི་དྒྲོན་ལ་སར་བའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། དེ་ཡི་འཐད་
པ། ཞེས་སྒྲོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟེ། ལས་ངན་གི་འབས་བུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་སིན་ན། སྐུ་གསུམ་གི་རྣམ་
གཞག་བར་མི་རུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན། སྤྲུལ་སྐུའི་སྤྲུལ་གཞིར་གྱུར་པའི་ལྒྲོངས་སྐུ་མེད་དགྒྲོས་པའི་ཕིར་
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རྒྲོ། །དེ་ཡི་འཐད་པ་བཤད་ཀྱིས་ྒྲོན་ཏེ། ཚོགས་གིས་རྒྲོགས་པའི་དང་པྒྲོའ་ིསངས་རྒྱས་ནི་འྒྲོག་མིན་སྟུག་པྒྲོ་
བཀྒྲོད་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གི་ལྒྲོངས་སྒྲོད་རྒྲོགས་པའི་སྐུ་ིད་ཡིན་པའི་ཕིར། ངེས་པ་ལྔ་ལ། 
གནས་ངེས་པ་འྒྲོག་མིན་ཁྒྲོ་ནར་བཞུགས་པ། ངྒྲོ་བྒྲོ་ངེས་པ་མཚན་དང་དཔེ་བད་ཀྱིས་སས་པ་ཁྒྲོ་ན། འཁྒྲོར་ངེས་
པ་ས་བཅུའི་བང་སེམས་ཁྒྲོ་ནས་བསྒྲོར་བ། དུས་ངེས་པ་འཁྒྲོར་བ་ཇི་སྲིད་མ་སྟྒྲོང་བར་དུ་བཞུགས་པ། ཆྒྲོས་
ངེས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པྒྲོའ་ིཆྒྲོས་ཁྒྲོ་ན་གསུང་པ་སྟེ། མངྒྲོན་རྒྲོགས་རྒྱན་ལས། མཚན་ནི་སུམ་ཅུ་རྩ་གིས་
དང་། །དཔེ་བད་བརྒྱད་ཅུའི་བདག་ིད་འདི། །ཐེག་ཆེན་ེ་བར་ལྒྲོངས་སྒྲོད་ཕིར། །ཐུབ་པའི་ལྒྲོངས་སྒྲོད་
རྒྲོགས་སྐུར་བཞེད། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །སིར་འྒྲོག་མིན་ལ། གནས་གཙང་མའི་ 
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༼༦༠༽ 
རིགས་ཀྱི་ལྷའི་གནས་འྒྲོག་མིན་དང་། ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྒྲོའ་ིགནས་འྒྲོག་མིན་དང་། ལྒྲོངས་སྒྲོད་རྒྲོགས་སྐུའི་
གནས་འྒྲོག་མིན་སྟུག་པྒྲོ་བཀྒྲོད་པ་རྣམས་ཡྒྲོད་དེ། སླྒྲོབ་དཔྒྲོན་ཀཱ་མ་ལ་ཤི་ལས། འྒྲོག་མིན་ཞེས་བ་བ་ནི། ལྷ་
དག་གི་སྟེ། དེ་དག་གི་ཕྒྲོགས་གཅིག་ན་གནས་གཙང་མའི་རིགས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཡྒྲོད་དྒྲོ། །དེར་འཕགས་པ་ིད་
འབའ་ཞིག་གནས་སྒྲོ། །དེ་དག་གི་སྟེང་ན་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྒྲོའ་ིགནས་ཞེས་བ་བ་ཡྒྲོད་དེ། དེར་ས་བཅུ་པ་ལ་
བཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྲིད་པ་ཐ་མ་པ་ཁྒྲོ་ན་སེ་བ་བཞེས་པ་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་སྤྲུལ་པ་
དམིགས་པ་ཡིན་ནྒྲོ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར། གནས་དེ་ིད་ལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་གནས་འྒྲོག་མིན་ཞེས་ཀྱང་ཟེར་ཏེ། 
འཕགས་པ་འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་ལས། བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་འྒྲོག་མིན་ལྷའི་རྒྱལ་པྒྲོའ་ིཁང་བཟང་ན་བཞུགས་ཏེ། ཞེས་
བཤད་པའི་ཕིར། མི་མཁས་པ་ཁ་ཅིག དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྒྲོའ་ིགནས་འྒྲོག་མིན་ནི། ལྒྲོངས་སྒྲོད་རྒྲོགས་སྐུའི་
གནས་འྒྲོག་མིན་དུ་འདྒྲོད་པ་མི་འཐད་དེ། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྒྲོའ་ིགནས་འྒྲོག་མིན་སྣྒྲོད་འཇིག་པ་ལ་རེན་པའི་
འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཡིན། ལྒྲོངས་སྒྲོད་རྒྲོགས་སྐུའི་གནས་འྒྲོག་མིན་ནི་མི་འཇིག་པའི་ཕིར། རྒྲོ་རེ་རྩེ་མྒྲོ་ལས། 
འྒྲོག་མིན་སྟུག་པྒྲོ་མས་དགའ་བར། །སྟུག་པྒྲོའ་ིཞིང་ཁམས་འཇིག་པ་མེད། །དེ་ན་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་
ཆྒྲོས། །རྒྲོགས་པར་ལྒྲོངས་སྒྲོད་ཚུལ་འདི་འབྱུང་། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར། འྒྲོ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་གནས་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་
ན། འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་ཕལ་པྒྲོ་ཆེ་ལས། འཇིག་རེན་གི་ཁམས་མི་མཇེད་ལ་སྒྲོགས་པའི་གནས་བསམ་
གིས་མི་ཁབ་པ་ནང་དུ་ཚུད་པ་ནི་གཞི་དང་སིང་པྒྲོ་མེ་ཏྒྲོག་གི་རྒྱན་གིས་བརྒྱན་པ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནྒྲོ། །དེ་ལྟ་བུ་
བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ནང་དུ་ཚུད་པ་ནི། འཇིག་རེན་གི་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནྒྲོ། །འཇིག་རེན་གི་
ཁམས་རྒྱ་མཚོ་དེ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཡེ་ཤེས་གངས་ཅན་མཚོའི་ཕག་མཐིལ་ན་
གནས་སྒྲོ། །བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་དེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་འཁྒྲོར་དང་བཅས་པ་གང་ན་བཞུགས་པའི་
གནས་དེ་ནི་སྟུག་པྒྲོ་བཀྒྲོད་པའི་ཞིང་ཁམས་ཞེས་བ། ཡང་དག་པར་རྒྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལྒྲོངས་སྒྲོད་
རྒྲོགས་སྐུའི་གནས་ཡིན་ལ། དེའི་ནང་ན་གནས་པའི་དུམ་བུ་ཐམས་ཅད་ནི་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གནས་
ཡིན་ནྒྲོ། །ཞེས་གསུང་པ་དང་། ཕག་ན་རྒྲོ་རེ་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུ་དང་འཕགས་པ་མི་གཡྒྲོ་བའི་རྒྲོག་པ་ཆེན་པྒྲོ་
ལས། དེ་ནས་བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཇིག་རེན་ཁམས་གཞི་དང་སིང་པྒྲོ་མེ་ཏྒྲོག་གིས་བརྒྱན་པ་ཐམས་ཅད་
འྒྲོད་ཟེར་གིས་གང་བར་ཀུན་ཏུ་མཛད། ཞེས་པ་དང་། དེ་ིད་འདུས་པའི་གེང་གཞིར། བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་འྒྲོག་
མིན་ལྷའི་རྒྱལ་པྒྲོའ་ིགནས་ན་བཞུགས་ཏེ། ཞེས་པའི་འགེལ་པར། སླྒྲོབ་དཔྒྲོན་ཀུན་དགའ་སིང་པྒྲོས། འྒྲོག་མིན་
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གི་ལྷ་ཞེས་བ་བ་ནི། ཐྒྲོག་མའི་ལྷ་སྟེ། བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་སྲས་ཀྱི་མཐུ་བྒྲོ་ས་བཅུའི་བང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེའི་གནས་ནི་ཐྒྲོག་མར་སངས་རྒྱ་བའི་གནས་སྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྲོ། །དེས་ན་འྒྲོག་
མིན་སྟུག་པྒྲོ་བཀྒྲོད་པའི་གནས་ལ་ཞིང་ཁམས་ཞེས་བརྒྲོད་དེ། དེ་མི་འཇིག་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །རེ་བཙུན་ 
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༼༦༡༽ 
རྩེ་མྒྲོས། དེ་རྒྱུན་གིས་མི་འཇིག་པར་གསུངས་སྒྲོ། །གསང་སགས་ལ་རྒྲོ་རེ་ལུས་ཀྱི་དབང་དུ་བས་པའི་འྒྲོག་
མིན་ཀྱང་གསུངས་ཏེ། རེ་བཙུན་བི་རཱུ་པས། བླ་མ་རྒྲོ་རེ་འཆང་གི་སྐུ། །འྒྲོག་མིན་བདེ་ཆེན་གནས་དེར་
བསྒྲོམ། །ཞེས་གསུངས་པས་སྒྲོ། །སྤྲུལ་སྐུའི་གནས་ནི། འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཞེས་བ་སྟེ་དེ་ནི་སྣྒྲོད་འཇིག་པ་ལ་
རེན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །ཆྒྲོས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས་ནི། རྒྱ་ཆེན་ནམ་མཁའ་དང་མམ་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ིད་འདུས་པ་ལས། 
བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པྒྲོ་ནམ་མཁའི་དབིངས་བཞིན་དུ་རག་ཏུ་བཞུགས་སྒྲོ། །ཞེས་བཤད་
པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གིས་པ་ནི། དེ་ཡི་སྤྲུལ་པའི། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་གསུམ་སྟེ། ལྒྲོངས་སྐུ་དབང་པྒྲོའ་ིཏྒྲོག་དེ་ཡི་
སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་མཆྒྲོག་གང་ནི། རྒྱལ་པྒྲོ་ཟས་གཙང་གི་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས་ནས་འཛམ་བུ་གིང་དུ་སངས་རྒྱ་བའི་
ཚུལ་སྟྒྲོན་པ་ཡི་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་འདི་ིད་ཡིན་ནྒྲོ། །དེ་སད་དུ་ཡང་། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། རིན་ཆེན་སྣ་
ཚོགས་མཛེས་པ་ཡི། །འྒྲོག་མིན་གནས་ནི་མས་དགའ་བ། །ཡང་དག་སངས་རྒྱས་དེར་སངས་རྒྱས། །སྤྲུལ་པ་
པྒྲོ་གཅིག་འདིར་སངས་རྒྱས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གསུམ་པ་ནི། འདི་ནི་གདུལ་བ་ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་
པ་བཅུ་གསུམ་སྟེ། མཆྒྲོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་ཡི་སྤྲུལ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་སམ་ན། ཤཱཀྱ་སེང་གེ་འདི་ནི། གདུལ་བའི་རྒྱུད་
སིབ་པ་སྤངས་རུང་དང་། གེན་པྒྲོ་སེ་རུང་དུ་སིན་པར་བ་བའི་ཕིར། བ་རྒྲོད་ཕུང་པྒྲོ་སྒྲོགས་སུ་བཤགས་པ་
དང་། དི་གཙང་ཁང་གི་ནང་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་པ་དང་། དག་བཅྒྲོམ་པ་འྒྲོད་སྲུང་སྒྲོགས་ལ་ཁྒྲོད་ཀྱི་
ཆྒྲོས་སྟྒྲོན་ཅིག་གསུངས་ནས་སྐུ་བསེས་ཏེ་མནལ་གཟིམ་པ་དང་། མུ་གེ་བྱུང་བའི་ཚེ་གྒྲོང་དུ་བསྒྲོད་སྒྲོམས་ལ་
གཤེགས་པ་དང་། གྒྲོང་དཔྒྲོན་གི་བུ་གཅེར་བུ་པ་རལ་གི་ཐྒྲོགས་པ་ཞིག་གིས་ལྒྲོ་ེས་འདི་ལྟ་བུ་ལ་གྒྲོའུ་ཏ་མ་
ཁྒྲོད་འཁྒྲོར་མང་པྒྲོ་དང་ལྡན་པ་གྒྲོང་ཁེར་དུ་འྒྲོངས་ནས་ཁིམ་རྣམས་ཕུང་བར་བེད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་
ལམ་བཀག་པར་གྱུར་པ་ན། ངས་བསལ་པ་དགུ་བཅུ་རྩ་གཅིག་ཚུན་ཆད་དན་ཏེ། ཟས་སིན་པ་གཏེར་དུ་
བཞུགས་པའི་ཕིར་ཁིམ་འགའ་ཞིག་ལའང་གནྒྲོད་པའི་ལས་མི་དན་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ས་ལའི་གྒྲོང་ཁེར་དུ་
བསྒྲོད་སྒྲོམས་མ་རེད་པར། ལྷུང་བཟེད་སྟྒྲོང་པར་བྒྲོན་པ་དང་། རྒྱལ་བུ་རྒྱལ་བེད་ཀྱི་ཚལ། ཁིམ་བདག་མགྒྲོན་
མེད་ཟས་སིན་གི་ཀུན་དགའ་ར་བ་སྒྲོགས་སུ་བསྒྲོད་སྒྲོམས་མང་དུ་རེད་པ་དང་། ལྷ་བིན་སྒྲོགས་དག་དང་། 
སྲས་ས་གཅན་འཛིན་སྒྲོགས་ེ་དུའི་འབེལ་པ་དང་། འབྒྲོག་གནས་སུ་ལག་བརྒྱུད་འབྒྲོག་གནས་འདུལ་བའི་
ཕིར་བྒྲོན་པའི་ཚེ། ས་གཞི་བ་ལང་མང་པྒྲོའ་ིརིག་པའི་རེས་ལྟར། རད་རྒྲོད་ཅན་དུར་པ་དང་། སིག་ཅན་འཕགས་
སེས་པྒྲོས་ཤཱཀྱ་མང་པྒྲོ་བསད་པའི་ཚེ། ས་ཕྒྲོགས་མས་མི་དགའ་བ་རྒྲོ་བའི་རང་རྒྲོང་ཅན་དུ་ལྒྲོ་འདབ་མེད་
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པའི་ཤིང་སམ་པྒྲོ་ལ་བརེན་ཏེ་འྒྲོ་རྒྱལ་པྒྲོར་གཟིམ་པ་དང་། ཀླུའི་རྒྱལ་པྒྲོ་མ་དྒྲོས་པས་གདན་དངས་པའི་དུས་ལྟ་
བུ་རེས་འགའ་སྙུང་བར་གཤེགས་པ་དང་། གྒྲོང་ཁེར་བཟང་བེད་ན་གནས་པའི་མུ་སྟེགས་བེད་རྣམས་ཀྱིས་དགེ་
སྒྲོང་གྒྲོའུ་ཏ་མ་འཁྒྲོར་དང་བཅས་པ་ལ་ལར་སྤུ་གིའི་སེར་བ་དག་འབེབས་ཤིང་འྒྲོངས་ནས་ཁེད་ཅག་ལ་འགའ་
ཞིག་ནི་བུ་མེད་པར་བེད། འགའ་ཞིག་ནི་ཁྒྲོ་མེད་པར་བེད་དྒྲོ། །ཞེས་དང་། དགེ་སྒྲོང་གྒྲོའུ་ཏ་མ་སེས་ཏེ་ཞག་
བདུན་ནས་མ་ཤི་བར་གྱུར། ཕ་མའི་ངག་ཅག་སྟེ་ཡིད་མི་ 
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༼༦༢༽ 
བདེ་བར་གྱུར་པས་ཕ་མ་ལ་བས་པ་མི་གཟྒྲོ་བ་ཡིན་ནྒྲོ། །དགེ་སྒྲོང་གྒྲོའུ་ཏ་མས་སྒྱུ་མ་བསླབ་སྟེ་འཇིག་རེན་གི་
ཁམས་བསླུས་སྒྲོ། །ཞེས་པ་ལ་སྒྲོགས་པ་གཞན་གིས་བཀུར་པ་སྣ་ཚོགས་འདེབས་པ་དང་། གན་དུ་ཡྒྲོད་པར་
ཆྒྲོ་འཕྲུལ་ཆེན་པྒྲོ་བསྟན་པ་དང་། སེར་སར་ཡབ་སྲས་མཇལ་བ་དང་། གྒྲོང་ཁེར་གསལ་ལྡན་དུ་ལྷ་ལས་བབ་པ་
དང་། སྟེང་རྒྱས་འྒྲོད་སྲུང་འཁྒྲོར་དང་བཅས་པ་བཏུལ་བ་དང་། སྒྲོར་མྒྲོའ་ིཕེང་བ་དང་། རྒྱལ་པྒྲོ་གྒྲོ་པི་ན་འཁྒྲོར་
བཅས་བཏུལ་བ་ལ་སྒྲོགས་པ་རེས་འགའ་སན་པའི་བ་དན་འཇིག་རེན་གསུམ་དུ་གགས་པ་དང་། རེས་འགའ་སྐུ་
བདེ་བ་དང་། ཐུགས་དགེས་པར་སྒྲོད་པ་དང་། བར་མར་བཞུགས་པ་ལ་སྒྲོགས་པ་སན་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་
སྟྒྲོན་པ་ནི་སྤྲུལ་པ་ཙམ་ཡིན་གི། སྤྲུལ་གཞིའི་གཟུགས་སྐུ་རང་རྒྱུད་པ་ནི་མིན་ནྒྲོ། །འདིར། སྤྲུལ་པ་ཡིན་གི་རང་
རྒྱུད་མིན། །གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་དངྒྲོས་ལ་ནི། །ཞེས་སྒྲོགས་ཀྱི་སབས་སུ། ཁ་ཅིག སངས་རྒྱས་མཚན་ིད་པ་
ཡེ་ཤེས་ཆྒྲོས་སྐུ་ཁྒྲོ་ན་ཡིན་གི། གཟུགས་སྐུ་དེ་མཚན་ིད་པ་མིན་པར་འདྒྲོད་པ་དང་། ཁ་ཅིག་ལྒྲོངས་སྐུ་སངས་
རྒྱས་རང་རྒྱུད་པ་དང་དངྒྲོས་ཡིན་གི། སྤྲུལ་སྐུ་དེ་ལྟར་མིན་པར་འདྒྲོད་དྒྲོ། །དང་པྒྲོ་མི་འཐད་དེ། རེ་བཙུན་ཆེན་
པྒྲོས་ཊིཀྐ་གུར་རྒྱན་ལས། གཟུགས་སྐུ་སངས་རྒྱས་མིན་པར་འདྒྲོད་པ་ལྒྲོག་རྒྲོག་གི་གཙོ་བྒྲོར་བས་ནས་དེ་
འགྒྲོག་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། གིས་པ་མི་འཐད་དེ། མགྒྲོན་པྒྲོ་བམས་པས། ཆྒྲོས་ཀྱི་སྐུ་ལས་མ་གཡྒྲོས་
པར། །སྤྲུལ་པའི་རང་བཞིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །སེ་བ་སྒྲོན་མར་སེ་བ་དང་། །དགའ་ལྡན་གནས་ནས་འཕྒྲོ་བ་
དང་། །ལྷུམས་སུ་བཞུགས་དང་བལྟམས་པ་དང་། །གཟྒྲོ་ཡི་གནས་ལ་མཁས་པ་དང་། །བཙུན་མྒྲོའ་ིའཁྒྲོར་གིས་
རྒྲོལ་པ་དང་། །ངེས་འབྱུང་དཀའ་བ་སད་པ་དང་། །བང་ཆུབ་སིང་པྒྲོར་གཤེགས་པ་དང་། །བདུད་སེ་བཅྒྲོམ་དང་
རྒྲོགས་པར་ནི། །བང་ཆུབ་ཆྒྲོས་ཀྱི་འཁྒྲོར་ལྒྲོ་དག །ཡྒྲོངས་སུ་མ་དག་ཞིང་རྣམས་སུ། །སྲིད་པ་ཇི་སྲིད་གནས་
པར་སྟྒྲོན། །ཞེས་ཆྒྲོས་སྐུ་ལས་མ་གཡྒྲོས་བཞིན་དུ། སེ་བ་ལ་སྒྲོགས་པའི་མཛད་པ་རྣམས་སྟྒྲོན་པར་གསུངས་
པའི་ཕིར་དང་། རིགས་པ་ནི། སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་སངས་རྒྱས་དངྒྲོས་ཡིན་ཏེ། སིབ་པ་ཀུན་སྤངས། ཡྒྲོན་ཏན་ཀུན་
རྒྲོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །ཁ་ཅིག་གཟུགས་སྐུ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཀྱང་། མཚན་དཔེ་དང་། གསུང་
རྣམས་བེམ་པྒྲོ་ཡིན་པས་སངས་རྒྱས་དངྒྲོས་མིན་པར་འདྒྲོད་པ་ཡང་རིགས་པ་དེ་ིད་ཀྱི་ཁེགས་སྒྲོ། །དེས་ན་
སངས་རྒྱས་མཚན་ིད་པ་ལ། ངྒྲོ་བྒྲོ་ིད་སྐུ་སྒྲོགས་འདུས་མ་བས་དང་། སྟྒྲོབས་སྒྲོགས་འདུས་བས་ཤེས་པ་
དང་། མཚན་དཔེ་ལ་སྒྲོགས་པའི་བེམ་པྒྲོ་དང་། གཟུགས་སྐུ་གང་ཟག་རྣམས་སུ་ཡྒྲོད་དྒྲོ། །གཞུང་གི་སས་ཟིན་
གི་སངས་རྒྱས་རང་རྒྱུད་པ་ནི། སྤྲུལ་གཞིའི་མཆྒྲོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་གི། དེའི་སྤྲུལ་པ་རྣམས་སྤྲུལ་གཞིའི་སངས་
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རྒྱས་དེ་མིན། ཞེས་ཟེར་དགྒྲོས་པ་འད་སྟེ། གཞུང་འདི་རྣམས་འདི་ནི་གདུལ་བ་སིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་
འཕྒྲོས་པ་གང་ཞིག འདི་ནི་ཞེས་པའི་དྒྲོན། ལྒྲོངས་སྐུའི་སྤྲུལ་པ་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་ལ་ངྒྲོས་འཛིན་པར་མཛད་པའི་
ཕིར། བཞི་པ་ནི། གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་དངྒྲོས། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་བཅུ་སྟེ། རྒྱ་གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་དངྒྲོས་ལ་
ནི། སེང་ལྡེང་གི་ཚལ་པ་ཟུག་པ་སྒྲོགས་ལས་ངན་གི་འབས་བུ་སིན་པར་འདྒྲོད་ན་ཡང་། ལྒྲོངས་སྒྲོད་རྒྲོགས་
པའི་སྐུ་ིད་ལ་སིན་པར་རིགས་ཏེ། དེ་ཚོགས་གིས་རྒྲོགས་པའི་རྣམ་སིན་གི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་སངས་
རྒྱས་རང་རྒྱུད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །དེ་ལྟར་རིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་སྒྲོགས་ལ་སིན་པར་འདྒྲོད་ 
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༼༦༣༽ 
པ་མུན་སྤྲུལ་ཡིན་ཏེ། དེ་སངས་རྒྱས་རང་རྒྱུད་པ་དེ་ཡི་སྤྲུལ་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །དཔེར་ན། སྒྱུ་མའི་ལས་
ངན་གི་འབས་བུ་སྒྱུ་མ་བེད་པའི་མཁན་པྒྲོ་ལ་འབྱུང་གིས། མཁན་པྒྲོ་དེས་སྤྲུལ་པའི་སྒྱུ་མའི་སྣང་བ་ལ་ནི་མི་
འབྱུང་བ་བཞིན་ནྒྲོ། །རྒྱུ་མཚན་དེས་ན། འདུལ་ལུང་ལས། སངས་རྒྱས་ལ་ལས་ངན་གི་འབས་བུ་སིན་པར་
གསུང་པ་དང་དྒྲོན་དགྒྲོངས་པ་ཅན་ཡིན་པར་ཤེས་དགྒྲོས་སྒྲོ། །མངྒྲོན་རྒྲོགས་རྒྱན་ལས། དེ་མཐའ་དེ་ཡི་རྣམ་
སིན་ནི། །ཞེས་སྐུ་གསུམ་ཀ་སྒྲོར་གཞི་བསྒྲོམ་པའི་རྣམ་སིན་གི་འབས་བུར་བཤད་པ་ནི། ཆྒྲོས་སྐུའི་ངང་ལས་
ལྒྲོངས་སྐུ་སྟྒྲོན་ཅིང་། དེ་ལས་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་འགེད་པ་ལ་སྒྲོར་གཞི་བསྒྲོམ་པ་སྒྲོན་དུ་སྒྲོང་བ་དགྒྲོས་ཞེས་
པའི་དྒྲོན་ཏེ། དཔེར་ན། སྒྱུ་མ་མཁན་གིས་སྒྱུ་མ་སྤྲུལ་བ་ལ། སྤྲུལ་བ་པྒྲོ་ལས། སེས་པ་དགྒྲོས་པ་བཞིན་
ནྒྲོ། །ཞེས་གསུང་། མདྒྲོ་སེམས་ཀྱི་སབས་སུ་རྒྱུ་འབས་འདུས་བས་ཁྒྲོ་ན་ལ་འཇྒྲོག་ཀྱང་། དབུ་མ་པའི་སབས་
སུ་ཐྒྲོབ་འབས་ཀྱིས་ཀྱང་འབས་བུའི་གྒྲོ་ཆྒྲོད་པས་ངྒྲོ་བྒྲོ་ིད་སྐུ་ཡང་འབས་བུར་ཁས་ལེན་ནྒྲོ། །གསུམ་པ་ནི། 
འདི་ཡི་ལུང་དང་། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་གསུམ་སྟེ། འདུལ་ལུང་ལས། སངས་རྒྱས་ལ་ལས་ངན་སིན་པར་གསུང་
པ་དང་དྒྲོན་ཡིན་པ་དང་། དང་དྒྲོན་གི་མདྒྲོ་ས་ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་ལེན་དུ་མི་རུང་བ་འདི་ཡི་ལུང་དང་རིགས་པ་
རྣམས་ནི། སླྒྲོབ་དཔྒྲོན་དབིག་གེན་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པ་དང་ནི། སླྒྲོབ་དཔྒྲོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀྱིས་
མཛད་པའི་རྒྲོག་གེ་འབར་བ་ལ་སྒྲོགས་པ་མཁས་པའི་གཞུང་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་གིས་ཏེ། རྣམ་
བཤད་རིག་པ་ལས། ཀུན་ཏུ་སྣང་བའི་མདྒྲོ་ལས་ཀྱང་། ས་ཇི་བཞིན་དུ་འཛིན་ན་ེས་པ་ལྔ་ཡྒྲོད་དེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། 
མི་མྒྲོས་པའི་གནས་སུ་འགྱུར་བའི་ེས་པ་དང་། རྩ་བ་མས་པའི་ེས་པ་དང་། གཞན་བསླུ་བར་བེད་པའི་ེས་
པ་དང་། སྟྒྲོན་པ་ལ་བཀུར་པ་འདེབས་པའི་ེས་པ་དང་། ཆྒྲོས་སྤྒྲོང་བར་བེད་པའི་ེས་པའྒྲོ། །ཞེས་རང་གི་སས་
བསྟན་པ་ཡིན་ནྒྲོ་ཞེས་དང་། རྒྲོག་གེ་འབར་བ་ལས། ཚིག་ལྷུག་པར་འབྱུང་བ་ཚིགས་བཅད་དུ་སེབ་པ་ནི། ཞིང་
འདིར་ཐུབ་པའི་མཛད་པ་དག །གལ་ཏེ་སྤྲུལ་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། །མདྒྲོ་སྒྲོགས་ས་ནི་ཇི་བཞིན་དུ། །ཁས་ལེན་པ་ལ་
འགལ་བ་ནི། །རྒྱལ་སྲས་སྲིད་པ་ཐ་མ་པ། །འདྒྲོད་པ་བརེན་ན་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ། །དེས་ན་སིན་པ་སྒྲོགས་ཀྱང་
མེད། །ཅེས་དང་། གནས་བརན་ཆེན་པྒྲོ་བ་ཀུ་ལ། །ཁྒྲོ་བྒྲོ་བསེན་པར་རྒྲོགས་ནས་ལྒྲོ། །བརྒྱད་ཅུ་ལྒྲོན་ཡང་མགྒྲོ་
བྒྲོ་ཙམ། །ན་བར་མ་དན་གང་ཡིན་པ། །ཨ་རུ་ར་གཅིག་ནད་པ་ལ། །སིན་པའི་འབས་བུ་ིད་ཡིན་ན། །སངས་
རྒྱས་སིན་པའི་མཐར་སྒྲོན་པ། །སྐུ་ལ་ལས་ངན་ལས་བྱུང་བའི། །བསྙུན་གིས་བཏབ་པའང་ཤིན་ཏུ་འགལ། །ཞེས་
དང་། གཞུང་དེ་གིས་ཀ་ལས། དགའ་ལྡན་གནས་ནས་འཕྒྲོ་བ་ན། །ལྷ་རིགས་དྲུག་ལ་བཀའ་སལ་ནས། །ྒྲོན་
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མྒྲོངས་དབང་གིས་སེ་བ་དང་། །སྒྲོམས་འཇུག་དག་ལ་དབང་ཐྒྲོབ་འགལ། །ར་ནད་འཆི་བ་མ་མཁེན་དང་། །མུ་
སྟེགས་བེད་ལས་ཐར་ལམ་འཚོལ། །དཀའ་ཐུབ་དག་པྒྲོས་གདུང་བེད་པ། །ཇི་ལྟ་བུར་ནི་འགལ་མི་
འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སྒྲོ། །མདྒྲོ་སེ་རྒྱན་ལས། དྒྲོན་ས་ཇི་བཞིན་ཡྒྲོངས་རྒྲོགས་ན། །བདག་ིད་སེམས་ཞིང་བླྒྲོ་
མས་འགྱུར། །ལེགས་པར་གསུང་པ་ཡང་སྤངས་ན། །བརླག་འགྱུར་ཆྒྲོས་ལ་ཁྒྲོང་ཁྒྲོ་སིབ། །ཞེས་དང་། དཀྒྲོན་
བརྩེགས་ཀྱི་ཆྒྲོས་བཅུ་པའི་ལེའུ་ལས། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགྒྲོངས་ 
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༼༦༤༽ 
ཏེ་གསུངས་པ་རྒྲོགས་པར་བ་བ་ལ་མཁས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པས་དགྒྲོངས་ཏེ་གསུངས་པའི་མདྒྲོ་སེ་ཟབ་མྒྲོ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་ལ་ས་ཇི་བཞིན་ཁྒྲོ་ནར་མངྒྲོན་
པར་ཞེན་པར་མི་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་དེ་བས་དགྒྲོངས་ཏེ་གསུང་པ་དེ་དག་ཀྱང་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། དེ་
བཞིན་གཤེགས་པས་ན་ཐྒྲོས་རྣམས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྒྲོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསྟན་ཏྒྲོ། །ཞེས་
གསུང་པ་ནི། དེ་ལྟར་མི་བལྟའྒྲོ། །ཀུན་དགའ་བྒྲོ་ང་ནི་རྒྲོ་རྒྱབ་ནའྒྲོ་གསུངས་པ་ཡང་དེ་ལྟར་མི་བལྟའྒྲོ། །ང་ནི་རས་
འཁྒྲོགས་པ་ཡིན་གི་ངའི་བསེན་བཀུར་འཚོལ་ཅིག ཅེས་གསུང་པ་ཡང་དེ་ལྟར་མི་བལྟའྒྲོ། །མྒྲོའུ་འགལ་གི་བུ་
ཁྒྲོད་སྒྲོང་ལ་སན་པའི་རྒྱལ་པྒྲོ་འཚོ་བེད་ཀྱི་གམ་ནས་སན་ལྒྲོངས་ཤིག་དང་། ཟ་བར་བའྒྲོ། །ཞེས་གསུང་པ་ཡང་
དེ་ལྟར་མི་བལྟའྒྲོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་གཞན་མུ་སྟེགས་ཅན་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བ་དག་དང་། ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཚིག་
གིས་རྩྒྲོད་པར་བེད་དྒྲོ། །ཞེས་གསུང་པ་ཡང་དེ་ལྟར་མི་བལྟའྒྲོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཞབས་ལ་སེང་ལྡེང་གི་
ཚལ་པ་ཟུག་གྒྲོ་ཞེས་གསུང་པ་ཡང་དེ་ལྟར་མི་བལྟའྒྲོ། །སེས་བུ་དམ་པ་མིན་པ་ལྷ་སིན་གིས་ཡུན་རིང་པྒྲོ་ནས་
དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཤེད་མ་དང་། གཅུགས་ཅན་དང་། ཕིར་རྒྲོལ་བ་དག་བྒྲོར་གྱུར་པ་ཡིན་ནྒྲོ། །ཞེས་
གསུང་པ་ཡང་དེ་ལྟར་མི་བལྟའྒྲོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བསྒྲོད་སྒྲོམས་ཀྱི་ཕིར་བམ་ཟེའི་གྒྲོང་ས་ལ་ཅན་དུ་ཇི་
ལྟར་ལྷུང་བཟེད་དཀྲུས་པས་ཞུགས་པ་བཞིན་དུ་ཕིར་བྱུང་ངྒྲོ་། །ཞེས་གསུང་པ་ཡང་དེ་ལྟར་མི་བལྟའྒྲོ། །བམ་ཟེའི་
བུ་མྒྲོ་དེགས་མས་ཤིང་གི་གཞྒྲོང་བུ་ལྟྒྲོ་བར་བཅིངས་ཏེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་བཀུར་བ་བཏབ་བྒྲོ་ཞེས་གསུང་
པ་ཡང་དེ་ལྟར་མི་བལྟའྒྲོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ྒྲོན་མྒྲོངས་མེད་ཀྱི་ལྒྲོངས་སུ་དབར་གནས་ཞལ་གིས་བཞེས་
པ་ན་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་ར་ཆས་ཀྱི་ནས་གསྒྲོལ་ལྒྲོ། །ཞེས་གསུང་པ་ཡང་དེ་ལྟར་མི་བལྟའྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་
སྒྲོ། །གསུམ་པ་མས་ལེན་ཡེ་བཀག་ཡེ་གནང་ཡིན་པ་དགག་པ་ལ་གིས་ཏེ། འདྒྲོད་པ་བརྒྲོད་པ་དང་། དེ་
དགག་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། འབི་ཁུང་པ་ཁ་ཅིག ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་བསླབ་བ་ལ་གཅིག་ལ་བཀག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་
ཡེ་ནས་བཀག་པ་ཡིན་ཞིང་། གཅིག་ལ་གནང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡེ་ནས་གནང་བ་ཡིན་པར་འདྒྲོད་དྒྲོ། །དགྒྲོངས་
གཅིག་ཏུ། རྒྲོ་རེའི་གསུང་། སིར་བཀག་པ་ཐམས་ཅད་ཡེ་བཀག གནང་བ་ཐམས་ཅད་ཡེ་གནང་བ་བ་འདི་
བཞུགས། དེ་ལ་བྒྲོད་རན་རྣམས་ནད་པ་ལ་ཆང་མ་གཏྒྲོགས་པ་བཅས་པ་མཐའ་དག་གིས་སྒྲོང་ཞེས་གསུངས་པ་
དང་། བུད་མེད་ལ་རེག་པ་བཀག་པ་ལ་བུད་མེད་ཆུའི་ཁེར་བ་ན། བྒྲོང་བའི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས་རེག་པས་དག་པར་
གསུང་པས། གནང་བཀག་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་ཞེས་ཟེར་བ་ལ། འདིར་ཞལ་ས་ནས། སིར་འཁྒྲོར་འདས་ཀྱི་
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གཤིས་ལ་དགེ་མི་དགེ་གིས་ཡྒྲོད་པ་ལས། ཆྒྲོས་ཐམས་ཅད་གནས་དང་གནས་མིན་པ་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་
ལས་མི་འདའ་བ་དང་གཅིག མི་དགེ་བ་དང་འབེལ་བའི་ལས་ལ་སྡུག་བསལ་འབྱུང་བར་ངེས་པ་དང་གིས། 
བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་སེམས་ཅན་ལ་བུ་གཅིག་པ་བཞིན་བརྩེ་བར་དགྒྲོངས་ཀྱང་། འཇུག་ལྡྒྲོག་གི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་
མ་ཞུགས་ན་སྒྲོན་སྤངས་པ་དང་། ཡྒྲོན་ཏན་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་གཞན་མེད་པ་དང་གསུམ་པྒྲོ་འདིའི་གནད་ཀྱིས་
ཡེ་བཀག་ཡེ་གནང་དུ་མི་འྒྲོང་ཁ་མེད་ཡིན། དང་པྒྲོ་གནང་བ་དེ་ཕིས་ཀྱང་གནང་སྟེ་བཀག་པ་ 



124   དགེ་སླྒྲོང་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས། 

༼༦༥༽ 
མེད། དང་པྒྲོ་བཀག་པ་དེ་ཕིས་ཀྱང་བཀག་ཏེ་གནང་བ་མེད། དཔེར་ན་ནད་པས་ཕི་དྒྲོའ་ིཁ་ཟས་ལ་མ་ཆགས་
པར་ནད་གསྒྲོ་བའི་མཐུན་རེན་དུ་འགྒྲོ་ཞིང་། སན་ལྟ་བུའི་འདུ་ཤེས་ཡྒྲོད་ན་བཀག་པ་མེད་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་བསམ་
པ་མེད་ན་གནང་བ་མེད་དྒྲོ། །ཡུལ་བུད་མེད་ལ་ཆགས་སེམས་ཀྱིས་རེག་པ་དང་པྒྲོ་ནས་གནང་བ་མེད་པས་
ཕིས་ཀྱང་གནང་བ་མེད། ས་དང་བྒྲོང་པའི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས་རེག་པ་དང་པྒྲོ་ནས་བཀག་པ་མེད་ཅིང་། ཕིས་ཀྱང་
བཀག་པ་མེད་པས། གནང་བཀག་གི་བེ་བག་གི་ཚུལ་དེ་དང་འདའྒྲོ། །ཞེས་ཟེར་རྒྲོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། 
གནང་བཀག་ཐ་དད་དུ་བསྟན་པ། དེ་ལ་གནྒྲོད་པ་སྤང་བ། སྤྲུལ་པའི་གནང་བཀག་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་
ལྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ལ་གསུམ་སྟེ། དམ་བཅའི་སྒྲོ་ནས་མདྒྲོར་བསྟན། འཐད་པའི་སྒྲོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད། དཔེའི་སྒྲོ་
ནས་དྒྲོན་བསྡུ་བའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། ཡེ་བཀག་ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་དྲུག་སྟེ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་བསླབ་བ་བཀག་པ་
ཐམས་ཅད་ཡེ་བཀག་དང་། གནང་བ་ཐམས་ཅད་ཡེ་གནང་ཡིན་ཞེས་བ་བའི་ལུགས་འདི་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསྟན་པ་དང་མཐུན་པ་མིན་ཏེ། སིར་ན་ཐྒྲོས་ཀྱི་ལུགས་དང་ནི། ཐེག་ཆེན་ལུགས་ཀྱི་གནང་བཀག་ཐམས་ཅད་
གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མེད་ཅིང་། བེ་བག་ན་ཐྒྲོས་སེ་པའི་གནང་བཀག་གཅིག་ཏུ་མེད་དེ། སེ་པ་ལ་ལར་སྣང་བ་ནི། 
ལ་ལའི་བཀག་པ་ིད་དུ་འགྱུར་བ་དེས་ནའྒྲོ། །གིས་པ་ལ་བཞི་སྟེ། ན་ཐྒྲོས་ནང་ཕན་ཚུན་གནང་བཀག་ཐ་དད་
དུ་བསྟན་པ། ཁིམ་པ་དང་རབ་བྱུང་གནང་བཀག་ཐ་དད་དུ་བསྟན་པ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གནང་བཀག་ཐ་དད་དུ་
བསྟན་པ། ཐེག་ཆེན་ནང་ཕན་ཚུན་གནང་བཀག་ཐ་དད་དུ་བསྟན་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཐ་དད་དུ་བསྟན་པ་
དངྒྲོས། དེའི་ེས་སྤྒྲོང་བའི་ལན་དགག གཅིག་པ་ལ་གནྒྲོད་བེད་བསྟན་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། དེ་ཡི་འཐད་པ་ཞེས་
སྒྲོགས་རྐང་པ་བཅྒྲོ་ལྔ་སྟེ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་དང་། ན་ཐྒྲོས་ནང་ཕན་ཚུན་གནང་བཀག་གཅིག་ཏུ་མེད་པ་དེ་ཡི་
འཐད་པ་འྒྲོག་ནས་འཆད་པ་འདི་ལྟར་ཡིན་པས་དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་རྣམ་པར་དག་པའི་ལུང་བཞིན་དུ་བཤད་
ཀྱིས་ྒྲོན་ཅིག དེ་ཡང་ན་ཐྒྲོས་རྩ་བའི་སེ་པ་ཐམས་ཅད་ཡྒྲོད་པར་ས་བ་དང་། གནས་བརན་པ་དང་། ཕལ་ཆེན་
པ་དང་། མང་པྒྲོས་བསྐུར་བ་དང་བཞི་པྒྲོ་ལ་འདུལ་བའི་རྣམ་གཞག་མི་འད་བ་རྣམ་པ་བཞི་ཡྒྲོད་དེ། གཞི་ཐམས་
ཅད་ཡྒྲོད་པར་ས་བ་ནི། ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་རིགས་བསླབ་པ་ལ་ནུས་པའི་མཆྒྲོག་ས་གཅན་འཛིན་བཟང་པྒྲོའ་ིསླྒྲོབ་རྒྱུད་
སྣམ་སར་སྣམ་ཕན་དགུ་ནས་ེར་ལྔའི་བར་ཟུང་སྤངས་པ། རགས་ཨུཏྤལ། པད། རིན་པྒྲོ་ཆེ། ཤིང་ལྒྲོ། བུ་རམ་
ཕི་དྒྲོ་ཟྒྲོས་ཀྱང་ལྟུང་བ་མེད་པ། སིན་མའི་སྤུ་བཞར་ན་ལྟུང་བ། མིར་ཆགས་པ་བསད་ན་ཕམ་པ། བིན་ལེན་ལག་
པ་ཀན་པ། གསྒྲོལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་ཀྱི་སྒྲོམ་པ་སེ་བ་དང་། གནས་བརན་པ་ནི། རེའི་རིགས། མཐའ་འཁྒྲོབ་
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འདུལ་བའི་མཆྒྲོག ཀ་ཏ་ཡ་ནའི་སླྒྲོབ་རྒྱུད་སྣམ་སར་སྣམ་ཕན་ལྔ་ནས་ེར་གཅིག་གི་བར། རགས་དུང་། སྷཾསྐྲི་
ཏའི་སད་ཀྱིས་སྒྲོ་ཐར་གི་མདྒྲོ་སྟྒྲོན་ན་ལྟུང་བ་འབྱུང་བ། བུ་རམ་ཕི་དྒྲོ་ཟྒྲོས་ན་ལྟུང་བ། སིན་མའི་སྤུ་མ་བཞར་ན་
ལྟུང་བ། མིར་ཆགས་པ་བསད་ན་ཕམ་པ་ 



126   དགེ་སླྒྲོང་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས། 

༼༦༦༽ 
མེད་པ། བིན་ལེན་ལག་པ་སྟེང་འྒྲོག་ཏུ་བེད་པ། གསྒྲོལ་བཞིའི་ཆྒྲོ་གས་སྒྲོམ་པ་མི་སེ་བ་དང་། ཕལ་ཆེན་པ་ནི། 
བམ་ཟེའི་རིགས། སང་པའི་ཡྒྲོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་མཆྒྲོག་འྒྲོད་སྲུང་ཆེན་པྒྲོའ་ིསླྒྲོབ་རྒྱུད། སྣམ་ཆར་སྣམ་ཕན་
བདུན་ནས་ེར་གསུམ་གི་བར་རགས་གཡུང་དྲུང་། དཔལ་བེའུ། བུ་རམ་ཕི་དྒྲོ་ཟྒྲོས་ན་ལྟུང་བ། སིན་མའི་སྤུ་མ་
བཞར་ན་ལྟུང་བ། མིར་ཆགས་པ་བསད་པ་ལ་ཕམ་པ་མེད་པ། ལྷུང་བཟེད་བིན་ལེན་བེད་པ། ཆང་རྩ་བ་ལྔ་པ། 
གསྒྲོལ་བཞིའི་ཆྒྲོ་གས་སྒྲོམ་པ་མི་སེ་བ་དང་། མང་པྒྲོས་བཀུར་བ་པ་ནི། དམངས་རིས་འདུལ་བ་འཛིན་པ། ེ་བ་
འཁྒྲོར་གི་སླྒྲོབ་རྒྱུད། སྣམ་སར་སྒྲོགས་གཞན་གནས་བརན་པ་དང་མཐུན་ནྒྲོ། །དེར་མ་ཟད་སྒྲོ་ཐར་གི་མདྒྲོ་
འདྒྲོན་པའི་སད་ཀྱང་། ཐམས་ཅད་ཡྒྲོད་ས་ལེགས་སར་དང་། གནས་བརན་པ་རང་བཞིན་ཕལ་པའི་སད་དང་། 
ཕལ་ཆེན་པ་ཟུར་ཆག་པའི་སད་དང་། མང་བཀུར་བ་ཤ་ཟའི་སད་ཀྱིས་འདྒྲོན་པ་དང་། རྣམ་པ་བཞི་རུ་གནས་པ་
ཡྒྲོད་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །བཞི་པྒྲོ་དེ་ལ་གེས་པ་བཅྒྲོ་བརྒྱད་ལ་འདུལ་བའི་དབེ་བའང་བཅྒྲོ་བརྒྱད་དུ་ཡྒྲོད་དེ། དང་པྒྲོ་
སྒྲོམ་པ་ལེན་པའི་ཆྒྲོ་ག་དང་། བར་དུ་བསྲུང་བའི་བསླབ་བ་དང་། མས་ན་ཕིར་བཅྒྲོས་པའི་ཚུལ་དང་། སྒྲོ་སྒྲོ་
ཐར་པའི་མདྒྲོ་འདྒྲོན་པ་དང་། ཐ་མ་སྒྲོམ་པ་གཏྒྲོང་བའི་ཚུལ་རྣམས་སེ་པ་བཅྒྲོ་བརྒྱད་པྒྲོ་ཐམས་ཅད་མི་མཚུངས་
པས་སྒྲོ། །རྒྱུ་མཚན་དེས་ན། ན་ཐྒྲོས་རྩ་བའི་སེ་པ་བཞི་དང་། གེས་པ་བཅྒྲོ་བརྒྱད་ཀྱི་གནང་བཀག་གཅིག་ཏུ་
མེད་དེ། དེ་དག་གཅིག་གིས་བཀག་པ་གཅིག་ལ་གནང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏེ། གེས་པ་
བཅྒྲོ་བརྒྱད་ལ་བདེན་རྫུན་གི་དབེ་བ་ཡྒྲོད་པའི་ལན་དགག བསླབ་པ་ཤེས་ན་གནང་བཀག་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་
ལན་དགག་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། གལ་ཏེ་སེ་པ་ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་བདུན་ཏེ། གལ་ཏེ་ཁྒྲོ་ན་རེ། ན་ཐྒྲོས་རྩ་བའི་སེ་
བཞི་དང་། གེས་པ་བཅྒྲོ་བརྒྱད་ལ་གནང་བཀག་ཐ་དད་དུ་ཡྒྲོད་པའང་། གནང་བཀག་ཐ་དད་དུ་ཡྒྲོད་པར་མི་
འགྲུབ་སྟེ། སེ་པ་དེ་དག་ལས་གཅིག་ཁྒྲོ་ནའི་གནང་བཀག་བདེན་པ་ཡིན་གི། དེ་ལས་གཞན་པའི་གནང་བཀག་
རྫུན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། མིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་འྒྲོད་སྲུང་གི་དུས་རྒྱལ་པྒྲོ་ཀྲི་ཀྲིའི་རི་ལམ་ལྟར་དུ་སེ་པ་བཅྒྲོ་
བརྒྱད་པྒྲོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནང་བཀག་རང་ས་ན་བདེན་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །རྒྱལ་པྒྲོ་ཀྲི་ཀྲིའི་རི་ལམ་ལ། 
སན་ངག་དཔག་བསམ་འཁི་ཤིང་དང་། མཛོད་ཀྱི་འགེལ་བཤད་ལས་བཅུ་བཤད་ཅིང་། བསྟན་པ་ས་དར་གི་དུས་
སུ་བྱུང་བའི་ཆྒྲོས་ཀྱི་བརེད་བང་ཞེས་བ་བ་ལས་བརྒྱད་དེ། བཅྒྲོ་བརྒྱད་འབྱུང་བ་རིམ་བཞིན་བསྡུས་ན། གང་
ཆེན་མཇུག་མ་དཀར་ཁུང་འཐྒྲོགས་པ་དང་། །ཁྒྲོན་པས་མི་སེག་ཕེ་དང་མུ་ཏིག་རེ། །ངན་པའི་ཤིང་དང་ཙནྡན་
མམ་དུ་བེད། །གང་གི་ཕྲུ་གུའི་གང་ཆེན་གནས་ནས་སྒྲོད། །མི་གཙང་སེ་འུས་མི་གཙང་གཞན་ལ་བྱུགས། །སེ་
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འུ་མང་པྒྲོས་སེ་ངན་རྒྱལ་པྒྲོར་བཀུར། །བཅྒྲོ་བརྒྱད་མི་ཡིས་རས་ཡུག་སྒྲོ་སྒྲོར་དས། །རྭ་བའི་མེ་ཏྒྲོག་འབས་བུ་
རྐུན་པྒྲོས་ཁེར། །འཐབ་པར་མི་འྒྲོས་སེ་སྲིད་ཕན་ཚུན་འཐབ། །མེ་ཏྒྲོག་དག་ནི་ཆྒྲོད་ཅིག་ཅེས་ནི་བསྐུལ། །རིང་
བུ་གསུམ་གི་བར་མ་སྟྒྲོང་པར་མཐྒྲོང་། །རན་པྒྲོ་སི་ཐེར་དུ་ནི་ 
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༼༦༧༽ 
གནས་པ་དང་། །ར་ཡི་ཁ་འཕྒྲོང་གིས་ཀས་བཟའ་བ་མཐྒྲོང་། ཆེ་བའི་ཁི་བས་ཆུང་བ་ཁྭ་ནི་དག །བེ་འུ་སེས་མ་
ཐག་ཏུ་བ་ལ་ནུ། །ས་དྒྲོ་གཞྒྲོན་ནུའི་མི་ནི་ཕི་དྒྲོ་རས། །སེང་གེའི་རྒྲོ་ནི་རང་གི་སྲིན་འབུས་ཟྒྲོས། །བཅྒྲོ་བརྒྱད་
རིས་པ་འྒྲོད་སྲུང་ལ་ཞུས་པས། །བམ་ཟེའི་ཁེ་འུ་བླ་མ་མ་འྒྲོང་བར། །སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་ཞེས་བར་གྱུར་པའི་
ཚེ། །བསྟན་པའི་འཇུག་ཏུ་འདི་འད་འབྱུང་བའི་བལྟས། །ཞེས་སྒྲོ། །དེ་དག་ངྒྲོས་འཛིན་ཡི་གེ་མང་དྒྲོགས་མ་བིས་
ལ། །འདིར་སབས་སུ་བབ་པ། རས་ཡུག་གཅིག་མི་བཅྒྲོ་བརྒྱད་ཀྱིས་དས་པས་མི་རེ་རེས་རས་ཡུག་མ་མས་
པ་རེ་རེ་ཐྒྲོབ་ལ། སར་གི་རས་ཡུག་སྒྲོ་ན་གནས་པ་རི་བ་ནི། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་ན་ཐྒྲོས་ཀྱི་བསྟན་པ་སེ་བ་བཅྒྲོ་
བརྒྱད་དུ་གེས་པར་འགྱུར་ལ། རེ་རེས་རས་ཡུག་མ་མས་པ་ཐྒྲོབ་པ་ནི། སེ་པ་བཅྒྲོ་བརྒྱད་པྒྲོ་རང་རང་གི་
འདུལ་བ་བཞིན་སད་པས་རྣམ་པར་གྒྲོལ་བ་ཐྒྲོབ་པར་ལུང་བསྟན་པ་དེ་ིད་ཡིན་ཏེ། དེའི་རི་ལམ་བཤད་པའི་
མདྒྲོ་ལས། ཡང་དག་པར་རྒྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འྒྲོད་སྲུང་གིས་རྒྱལ་པྒྲོ་ལ་བཀའ་སལ་པ། རྒྱལ་པྒྲོ་ཆེན་པྒྲོ་
ཁྒྲོད་ཀྱི་རི་ལམ་དུ་མི་བཅྒྲོ་བརྒྱད་ཀྱིས་རས་ཡུག་གཅིག་དས་པར་མཐྒྲོང་བ་དེ་ནི། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་བཅྒྲོ་
བརྒྱད་དུ་གེས་པར་འགྱུར་ལ། དེའི་རྣམ་པར་གྒྲོལ་བའི་རས་ནི་གེས་པར་མི་འགྱུར་རྒྲོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 
དེ་ལྟར་སེ་པ་བཅྒྲོ་བརྒྱད་ཀྱི་གནང་བཀག་ལ་བདེན་རྫུན་གི་དབེ་བ་མེད་པ་དང་། སེ་པ་བཅྒྲོ་བརྒྱད་ཇི་ལྟར་གེས་
པའི་ཚུལ་འདིའི་དྒྲོན་རྒྱས་པར་བཙུན་པ་དབིག་བཤེས་ཀྱིས་མཛད་པའི་སེ་པ་ན་ཐ་དད་ཀླག་པའི་འཁྒྲོར་ལྒྲོ་
དང་། དེའི་དྒྲོན་བསྡུས་ནས། སླྒྲོབ་དཔྒྲོན་འདུལ་བ་ལྷས། སེ་པ་ཐ་དད་བསྟན་པ་བསྡུས་པ་ཞེས་བ་བ་དང་། ཤཱཀྱ་
འྒྲོད་ཀྱི་འདུལ་བ་འྒྲོད་ལྡན་དང་། ལ་སྒྲོགས་པ་དགེ་ཚུལ་གི་ལྒྲོ་དི་བ་རྣམས་ལྟྒྲོས་ཏེ། སེ་པ་ཐ་དད་བསྟན་པ་
བསྡུས་པ་ལས། ཡུལ་དྒྲོན་སླྒྲོབ་དཔྒྲོན་བེ་བག་གིས། །ཐ་དད་རྣམ་པ་བཅྒྲོ་བརྒྱད་འདྒྲོད། །ཅེས་དང་། འྒྲོད་ལྡན་
ལས། དེ་ལྟ་བས་ན་སེ་པ་གཞན་འདྒྲོད་པ་དག་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ནི་ཡིན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་ཡིན་
ནྒྲོ། །ཞེས་པ་དང་། དགེ་ཚུལ་གི་ལྒྲོ་དི་བ་ལས། དེ་ལྟར་བེ་བག་བཅྒྲོ་བརྒྱད་དུ། །ཤཱཀྱ་སེང་གེའི་བསྟན་པ་
ནི། །གྱུར་ཏེ་འགྒྲོ་བའི་བླ་མ་དེ། །སྒྲོན་གི་ཕིས་ལན་དབང་གིས་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་སྒྲོ། །བཅྒྲོ་བརྒྱད་དུ་གེས་
ཚུལ་ནི་འྒྲོད་ལྡན་ལས། ཐམས་ཅད་ཡྒྲོད་ས་གཅིག་པུ་ལས་གཞན་རྣམས་གེས་པར་གསུངས་ཏེ། ཇི་སད་དུ། 
སྒྲོན་ཐམས་ཅད་ཡྒྲོད་པར་ས་བ་འདི་གཅིག་པུ་ཡྒྲོད་པ་ལས་བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། དེ་ལ་
བརེན་ནས་སེ་པ་གཞན་དག་བྱུང་བས། དེ་དག་གི་གཞིར་གྱུར་པའི་ཕིར། གཞི་ཐམས་ཅད་ཡྒྲོད་པར་ས་བ་ཞེས་
བ་བ་དང་། དེ་ལྟ་བས་ན། ཐམས་ཅད་ཡྒྲོད་པར་ས་བ་ནི། གཞི་ཞེས་བའི་སེ་པ་གཞན་དག་ནི་མིན་ཏེ། ཞེས་
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སྒྲོགས་གསུངས་སྒྲོ། །སེ་པ་ཐ་དད་བསྟན་པ་བསྡུས་པ་དང་། དགེ་ཚུལ་གི་ལྒྲོ་དི་བ་ལས། རྩ་བའི་སེ་པ་བཞིས་
བཅྒྲོ་བརྒྱད་དུ་གེས་པར་འདྒྲོད་དེ། གཞུང་དང་པྒྲོ་ལས། ཤར་དང་ནུབ་དང་གངས་རིར་གནས། །འཇིག་རེན་
འདས་པར་ས་བའི་སེ། །རག་པར་ས་བའི་སེ་པ་དང་། །ལྔ་ཚན་དགེ་འདུན་ཕལ་ཆེན་པ། །གཞི་ཀུན་པ་དང་འྒྲོད་
སྲུང་སྟེ། །ས་སྟྒྲོན་སེ་དང་ཆྒྲོས་སྲུང་སེ། །མང་ཐྒྲོས་གྒྲོས་ས་སླྒྲོབ་མ་དང་། །རྣམ་པར་ཕེ་སྟེ་ས་བའི་ 



130   དགེ་སླྒྲོང་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས། 

༼༦༨༽ 
སེ། །ཐམས་ཅད་ཡྒྲོད་པར་ས་བ་ཡིན། །རྒྱལ་བེད་ཚལ་གནས་འཇིགས་མེད་གནས། །གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་
གནས་བརན་པ། །ས་གྒྲོགས་རི་དང་བསྲུང་བ་ཡང་། །གནས་མ་བུ་ཡི་སེ་རྣམས་ནི། །ཀུན་གིས་བཀུར་བ་རྣམ་པ་
གསུམ། །ཡུལ་དྒྲོན་སླྒྲོབ་དཔྒྲོན་བེ་བག་གིས། །ཐ་དད་རྣམ་པ་བཅྒྲོ་བརྒྱད་གསུངས། །ཞེས་དང་། གཞུང་གིས་
པ་ལས། འྒྲོད་སྲུང་ཞེས་བ་ས་སྲུང་དང་། །ཞེས་སྒྲོགས་གསུངས་སྒྲོ། །རྒྲོག་གེ་འབར་བ་ལས། རྩ་བའི་སེ་པ་དགེ་
འདུན་ཕལ་ཆེན་པ་དང་། གནས་བརན་པ་གིས་ལས། དང་པྒྲོ་ལ་བརྒྱད། ཕི་མ་ལ་བཅུར་གེས་པར་གསུངས་
ཏེ། ཇི་སད་དུ། རེ་ཞིག་དང་པྒྲོར་སེ་པ་གིས་སུ་ཆད་ནས་གནས་ཏེ། དགེ་འདུན་ཕལ་ཆེན་པ་དང་། གནས་
བརན་པའྒྲོ། །དེ་ལ་དགེ་འདུན་ཕལ་ཆེན་པའི་སེ་པ་ཡང་རིམ་གིས་བེ་བར་གྱུར་པ་ན། རྣམ་པ་བརྒྱད་དུ་གནས་
ཏེ། ཞེས་པ་ནས། ནུབ་ཀྱི་རི་བྒྲོའ ྒྲོ། །ཞེས་པའི་བར་དང་། དེའི་འཇུག་ཐྒྲོགས་སུ། གནས་བརན་པ་ཡང་རིམ་གིས་
བེ་བར་གྱུར་པ་ན། རྣམ་པ་བཅུར་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟ་སྟེ། གནས་བརན་པ་ིད་ལ། གངས་རི་པ་ཞེས་བརྒྲོད་པ་
དང་། །ཞེས་པ་ནས། སེ་པ་བཅྒྲོ་བརྒྱད་ནི་དེ་དག་གྒྲོ །ཞེས་གསུངས་སྒྲོ། །གཞུང་རྩ་བའི་སས་ཟིན་ལ་ནི། སེ་པ་
ཐ་དད་བསྟན་པ་བསྡུས་པ་དང་། ལྒྲོ་དི་བ་ལས་གསུང་པ་བཞིན་བཞུགས་ཏེ། ན་ཐྒྲོས་རྩ་བའི་སེ་བཞི་ལ། །ཞེས་
དང་། དེ་ལས་གེས་པ་བཅྒྲོ་བརྒྱད་ལ། །ཞེས་འབྱུང་བས་སྒྲོ། །འྒྲོ་ན་སེ་པ་བཅྒྲོ་བརྒྱད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་
བྒྲོད་ན་ཡྒྲོད་དམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། བྒྲོད་དུ་ཐམས་ཅད་ཡྒྲོད་སའི་འདུལ་བའི་རྣམ་གཞག་ཁྒྲོ་ན་ཡྒྲོད་ཀྱི། སེ་པ་
གཞན་གི་འདུལ་བའི་རྣམ་གཞག་མ་འགྱུར་བས་མེད་ཅེས་གསུངས་སྒྲོ། །གིས་པ་བསླབ་པ་ཤེས་ན་གནང་
བཀག་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ལན་ནི། སེ་པ་ཀུན་གི་ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་ེར་ལྔ་སྟེ། ཁེ་བྒྲོ་སེ་པ་བཅྒྲོ་བརྒྱད་པྒྲོ་
ཀུན་གི་བསླབ་པའང་ཤེས་ན། གནང་བཀག་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ཞེ་ན་མིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཤེས་ཀྱང་བཅྒྲོ་བརྒྱད་པྒྲོའ་ི
བསླབ་པ་ཕལ་ཆེར་ཐ་དད་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཐམས་ཅད་ཡྒྲོད་པར་ས་བའི་སེ་པ་ཡི་སྒྲོ་ཐར་གི་མདྒྲོ་སེ་ལེགས་
སར་སྷཾསྐྲི་ཏའི་སད་དུ་ཡྒྲོད་ལ། གནས་བརན་པའི་སེ་པ་དག་ལེགས་སར་གི་སད་ཀྱིས་མདྒྲོ་སེ་སྟྒྲོན་ན་རྐང་པ་རེ་
རེ་ལ་ེས་བས་རེ་དང་། ཚིག་བཞི་པ་གཅིག་སྟྒྲོན་ན་ལྟུང་བ་རྒྲོགས་པ་བསེད་པར་བེད་པ་དང་། ཐམས་ཅད་
ཡྒྲོད་ས་རང་ིད་ཀྱི་ལུགས་ཀྱི་གསྒྲོལ་གཞིའི་ཆྒྲོ་གས་དགེ་སླྒྲོང་གི་སྒྲོམ་པ་སེ་ལ། ཡྒྲོད་ས་བ་དེ་ཡི་ལུགས་ཀྱི་
གསྒྲོལ་གཞིའི་ཆྒྲོ་ག་བཞིན་བས་ན་ཕལ་པ་སྒྲོགས་སེ་པ་གཞན་གི་དགེ་སླྒྲོང་གི་སེ་པ་འཇིག་པ་སྟེ་མི་ཆགས་པ་
དང་། ཐམས་ཅད་ཡྒྲོད་པར་ས་བ་སིན་མའི་སྤུ་བཞར་ན་ལྟུང་བར་འདྒྲོད་པ་ཡིན་ལ། ཕལ་ཆེན་པ་སྒྲོགས་སེ་པ་
གཞན་དེ་མ་བཞར་ན་ནི་ལྟུང་བར་འདྒྲོད་པ་དང་། ཕལ་ཆེན་པ་སྒྲོགས་སེ་པ་ལ་ལ་བུ་རམ་ཕི་དྒྲོ་ཟ་བ་འགྒྲོག་ལ། 
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ཁ་ཅིག་སྟེ། ཐམས་ཅད་ཡྒྲོད་པར་ས་བ་དེ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་ཅེས་ས་བ་དང་། ལ་ལ་སྟེ་ཐམས་ཅད་ཡྒྲོད་པར་ས་བ་
བིན་ལེན་ལག་པ་བཀན་ནས་བེད་ལ། གནས་བརན་པ་སྒྲོགས་ལ་ལ། དེ་ལས་གཞན་ལག་པ་སྟེང་འྒྲོག་ཏུ་བེད་
པ་དང་། ཕལ་ཆེན་པ་སྒྲོགས་འགའ་ཞིག ལྷུང་བཟེད་ལ་བིན་ལེན་བེད་པ། ཐམས་ཅད་ཡྒྲོད་ས་བ་ལ་ལ་ལྷུང་
བཟེད་ལ་བིན་ལེན་བེད་པ་འགྒྲོག་པ་དང་། ཁ་ཅིག་སྟེ། ཐམས་ཅད་ཡྒྲོད་པར་ས་བ་དགེ་སླྒྲོང་གིས་མིར་ཆགས་ 



132   དགེ་སླྒྲོང་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས། 

༼༦༩༽ 
པ་བསད་པ་ལ་ཕམ་པ་འབྱུང་ལ། གནས་བརན་པ་སྒྲོགས་ལ་ལ་དེ་ལ་ཕམ་པ་མེད་པར་འདྒྲོད་པ་དང་། མང་
བཀུར་བ་ལ་སྒྲོགས་པ་ལ་ལའི་སྒྲོ་སྒྲོ་ཐར་པའི་མདྒྲོ་ལ་གེང་གཞི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་ལས་མེད་ལ། གནས་
བརན་པ་སྒྲོགས་ལ་ལའི་རིང་ཐུང་གཞན་དུ་ཡྒྲོད་པར་འདྒྲོད་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གསུམ་པ་གཅིག་པ་ལ་གནྒྲོད་བེད་
བསྟན་པ་ནི། མདྒྲོར་ན་ཕམ་པ། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་བཅུ་བདུན་ཏེ། སེ་པ་ཐམས་ཅད་གནང་བཀག་གཅིག་པ་མི་
འཐད་དེ། མདྒྲོར་ན་ཕམ་པ་བཞི་པྒྲོ་ནས་རྩམ་སྟེ་བསླབ་པར་བ་བ་ཕལ་ཆེ་བ་ཀུན་སེ་པ་བཅྒྲོ་བརྒྱད་པྒྲོ་ཐམས་
ཅད་མི་མཐུན་པས། ཐམས་ཅད་ཡྒྲོད་ས་ལྟ་བུ་སེ་པ་གང་གིས་བཀག་པ་ཡིན་ལ། གནས་བརན་པ་ལྟ་བུ་གང་
གིས་གནང་བར་གྱུར་པ་ཡྒྲོད་པའི་ཕིར། དེ་ལས་གཞན་དུ་གཅིག་ན། གནྒྲོད་བེད་ཡྒྲོད་དེ། དཔེར་ན་བུ་རམ་ཕི་
དྒྲོའ་ིཟས་ཡིན་པ་ཡེ་གནང་ཡིན་ནམ། ཡེ་བཀག་ཡིན། དང་པྒྲོ་ལྟར་ན་གནས་བརན་པ་སྒྲོགས་སེ་པ་གཞན་གི་
དགེ་སླྒྲོང་རག་ཏུ་ལྟུང་བ་དག་དང་བཅས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་ཟ་བ་ཡེ་གནང་ཡིན་པ་གང་ཞིག གནས་བརན་
པ་ཕི་དྒྲོ་བུ་རམ་ཟ་བ་འགྒྲོག་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །དེ་ལྟར་བཟའ་བ་ཡེ་དཀག་ཡིན་ན། ཐམས་ཅད་ཡྒྲོད་ས་བའི་དགེ་སླྒྲོང་
ལྟུང་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་ཡེ་བཀག་ཡིན་པ་གང་ཞིག ཐམས་ཅད་ཡྒྲོད་ས་ཕི་དྒྲོ་བུ་རམ་བསྟེན་དུ་རུང་
བར་འདྒྲོད་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གཞན་ཡང་བིན་ལེན་མ་བས་པར་ཟ་བ་ཡེ་བཀག་ཡིན་ནམ། ཡེ་གནང་ཡིན། དང་པྒྲོ་
ལྟར་ན་བིན་ལེན་མ་བས་པར་བཟའ་བ་མི་རུང་བ་མི་ས་ལ་འབྱུང་བར་ཐལ། དེ་ཡེ་བཀག་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྒྲོད་
ན། མི་ས་ཡང་དགེ་སླྒྲོང་ིད་དུ་འགྱུར་བས། མི་སས་མི་ས་ལ་བིན་ལེན་བས་ན་ཡང་། རང་བཞིན་དུ་གནས་
པའི་དགེ་སླྒྲོང་གིས་ནི། དེ་ལྟར་དུ་གནས་པའི་དགེ་སླྒྲོང་ལ་བིན་ལེན་བས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཟས་བཟའ་བར་
རུང་བར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། མི་ས་དགེ་སླྒྲོང་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །རགས་དངྒྲོས། དེ་ཡེ་གནང་ཡིན་ན། དགེ་སླྒྲོང་
ལ་བིན་ལེན་བེད་མི་དགྒྲོས་པར་ཐལ་ལྒྲོ། །དེ་བཞིན་དུ་སིན་མའི་སྤུ་བཞར་བ་སྒྲོགས་བསླབ་བ་ཀུན་ལ་རྣམ་པར་
བརགས་པའི་རིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་སར་བར་གིས་ཏེ། དེ་ལྟར་བརགས་ན་ཡེ་བཀག་ཡེ་གནང་གི་གྲུབ་མཐའ་
འཇིག་གྒྲོ །གིས་པ་ཁིམ་པ་དང་རབ་འབྱུང་གནང་བཀག་ཐ་དད་དུ་བསྟན་པ་ལ་གིས་ཏེ། ཁས་བླངས་བརྒྲོད་
པ་དང་། དེ་དགག་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། ཁ་ཅིག་རབ་ཏུ། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་ལྔ་སྟེ། ཁ་ཅིག་འབི་ཁུང་ཆེན་པྒྲོ་ན་རེ། 
རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་ཆྒྲོས་གྒྲོས་མེད་པ་དང་། ཆབ་མ་སླང་པ་སྒྲོགས་ཀྱི་ལྟུང་བ་ཇི་སེད་འབྱུང་བ་སྟེ། ཁིམ་པ་ནས་
ནི་དམྱལ་བའི་བར་དུ་དུད་འགྒྲོ་ལ་སྒྲོགས་པ་སྒྲོམ་པ་དང་ལྡན་མི་ལྡན་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟུང་བ་མཚུངས་པར་འབྱུང་
སྟེ། དགྒྲོངས་ཅིག་ཏུ་རྒྲོ་རེ་གསུངས། བཅས་པ་དང་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐྒྲོ་བ་གཅིག་པ་ཡིན་ཞེས་བ་བ་འདི་
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བཞུགས་པས་དེ་གིས་གཅིག་པ་ཡིན་ནྒྲོ། །འྒྲོ་ན་དུད་འགྒྲོ་ལ་བཅས་པ་མཛད་པ་མེད་པས་བཅས་འགལ་གི་
ེས་པ་མི་འབྱུང་ངམ་སམ་ན། དུད་འགྒྲོ་ལ་ཡང་བཅས་པ་ཡྒྲོད་དེ། ཡང་རྒྲོ་རེའི་གསུངས། ཁམས་གསུམ་ཆྒྲོས་
ཀྱི་རྒྱལ་པྒྲོས་འགྒྲོ་བ་སི་ལ་བཅས་བ་བ་བཞུགས། དེ་ལ་སངས་རྒྱས་བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་དང་པྒྲོ་ཐུགས་བསེད། 
བར་དུ་ཚོགས་བསགས། ཐ་མར་ཆྒྲོས་འཁྒྲོར་སྒྲོར་བ་དེ་ཡང་། རེས་འབང་གི་སྲས་ཁྒྲོ་ནའི་དྒྲོན་དུ་མ་ཡིན་འགྒྲོ་
བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དྒྲོན་དུ་ཡིན་པ་དང་གཅིག དེ་ལ་གང་ཟག་རེ་རེ་ 



134   དགེ་སླྒྲོང་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས། 

༼༧༠༽ 
ལུང་སྟྒྲོན་པའི་ཚེ། ཞལ་ནས་འྒྲོད་ཟེར་ཁ་དྒྲོག་སྣ་ཚོགས་སེ་སྟེ། འྒྲོག་མིན་གི་བར་སྣང་བར་བས་ནས་རྩམ་པར་
བ་ཞིང་དབྱུང་བར་བ། །ཞེས་སྒྲོགས་ཚིགས་བཅད་གིས་པྒྲོ་སེམས་ཅན་གི་རིགས་ཐམས་ཅད་དུ་འབྱུང་བའི་
གནད་དང་གིས། འཁྒྲོར་ལྒྲོ་དང་པྒྲོ་འདུལ་བ་ཡིན་ལ། དེ་བསྡུས་པའི་སིང་པྒྲོ་ནི། སིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བ་
སྟེ། །ཞེས་སྒྲོགས་གསུངས། གནད་འདི་དང་གསུམ་གིས་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སི་ལ་དགག་བསྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་དང་
བཅས་པ་བཤད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རྒྲོ། །གིས་པ་ནི། འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་བཅུ་གཅིག་སྟེ། 
རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་བཅས་པའི་ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་ཁིམ་པ་ནས་དམྱལ་བའི་བར་ཐམས་ཅད་ལ་མཚུངས་པར་
འབྱུང་ཟེར་བ་འདི་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགྒྲོངས་པ་མིན་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ལྟུང་བ་དེ་བཅས་པ་ཕན་
ཆད་ལ་འབྱུང་མྒྲོད་ཀྱི། མ་བཅས་བས་ལྟུང་བ་འབྱུང་བ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དཔེར་ན་དག་བཅྒྲོམ་པ་དྲུག་སེས་
ཟས་མཆྒྲོད་རེན་དང་འད་བར་བས་ཏེ་གཞྒྲོམ་པ་སྒྲོགས་ལ་ཐུབ་པས་ཟས་མཆྒྲོད་རེན་དང་འད་བར་མི་ཟ་བ་ལ་
བསླབ་པར་བའྒྲོ། །ཞེས་མ་བཅས་པའི་གྒྲོང་གི་ལས་དང་པྒྲོ་པས། དེ་ལྟ་བུའི་ེས་པ་བས་ཀྱང་། ལྟུང་བ་མེད་པར་
འདུལ་བ་ལུང་ནས་གསུང་པ་དེས་ནའྒྲོ། །ལྟུང་བ་བཅས་པ་ལ་འབྱུང་། མ་བཅས་པ་ལ་མི་འབྱུང་བ་དེ་ལྟ་མིན་པར་
བཅས་མ་བཅས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གལ་ཏེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་བཅས་པའི་ལྟུང་བ་ཀུན་འབྱུང་ན། འགྒྲོ་
བ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པར་ཁས་ལེན་དགྒྲོས་པས། དེ་དག་གིས་ཐར་པ་ཐྒྲོབ་པ་ལྟ་ཅི་སྒྲོས། མཐྒྲོ་
རིགས་ཀྱང་ནི་འབྱུང་རེ་ཀན་ཏེ་མི་འབྱུང་ངྒྲོ་། །གསུམ་པ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་གནང་བཀག་ཐ་དད་པར་བསྟན་པ་
ནི། ན་ཐྒྲོས་རྣམ་གསུམ་ཞེས་སྒྲོགས་སྒྲོ་རྐང་པ་ལྔ་སྟེ། འདི་ལ་ན་ཐྒྲོས་ལ་རྣམ་གསུམ་དག་པའི་ཤ་གནང་
ཚུལ། ཐེག་པ་ཆེན་པྒྲོ་ལས་ཤ་ཐམས་ཅད་བཀག་ཚུལ། དེ་དག་གི་དགྒྲོངས་པ་དཔྱད་པ། གཞུང་གི་འབྲུ་གེར་
པས་སབས་ཀྱི་དྒྲོན་ལ་སར་བ་དང་བཞི་ལས། དང་པྒྲོ་ནི། འདུལ་བ་ལུང་སན་གི་གཞི་ལས། བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་
ཀྱིས་བཀའ་སལ་པ། གནས་གསུམ་གི་རུང་བ་མིན་པའི་ཤ་ཟ་བར་མི་བའྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་གསུམ་གང་ཞེ་
ན། བདག་གི་ཆེད་དུ་བས་པ་མངྒྲོན་སུམ་དུ་མཐྒྲོང་བ་དང་། ཡིད་ཆེས་པ་ལས་ཁྒྲོད་ཀྱིས་ཆེད་དུ་བས་པ་ཡིན་ནྒྲོ་
ཞེས་ཐྒྲོས་པ་དང་། རང་ིད་ཀྱི་བླྒྲོ་ལ་རྣམ་པར་རྒྲོག་པ་སེས་པ་ཚུལ་གསུམ་ལས། འདི་ནི་བདག་གི་ཆེད་དུ་བས་
པ་ཡིན་ནྒྲོ་སམ་པའྒྲོ། །ཞེས་དངྒྲོས་སུ་རྣམ་པ་གསུམ་མ་དག་པའི་ཤ་བཀག་ཅིང་། ཤུགས་ལ་རྣམ་གསུམ་དག་
པའི་ཤ་གནང་བ་དང་། ཡང་ལུང་ལས། ཡ་རབས་རྣམ་ལ་གནང་བའི་་ཤ་དང་། ཤ་ལ་སྒྲོགས་པ་ལྷུང་བཟེད་དུ་
འྒྲོངས་པ་དག་ལས་མི་ཟ་ལ་སྒྲོགས་པ་མིན་ནམ་སམ་དུ་བརགས་ཏེ་མིན་ན་བཟའྒྲོ་ཞེས་དང་། རྒྲོག་གེ་འབར་བ་
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ལས། ན་ཐྒྲོས་ཐེག་པའི་གཞུང་ལས་ནི། །རྣམ་གསུམ་དག་པའི་ཤ་དག་དང་། །ཟྒྲོས་ཀྱང་སིག་པ་མི་འགྱུར་
ཏེ། །དྭངས་མ་སྒྲོགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། །སླྒྲོང་མྒྲོའ་ིཟས་ལ་སིག་མེད་བཞིན། །ཞེས་གསུངས་སྒྲོ། །གིས་པ་
ནི། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། བླྒྲོ་གྒྲོས་ཆེན་པྒྲོ་ཚེ་འདི་ིད་ལ་ཁིམ་བདུན་པྒྲོའ་ིནང་ན་ཤ་ལ་ཤིན་ཏུ་སམ་ཤིང་
མ་འྒྲོངས་པར་བརེན་ན་མི་ཤ་ཟ་བའི་མཁའ་འགྒྲོ་དང་། མཁའ་འགྒྲོ་མ་མ་རུང་པ་དག་ཏུ་སེའྒྲོ། །བླྒྲོ་གྒྲོས་ཆེན་པྒྲོ་དེ་
དག་ཚེ་བརེས་ནས་ཀྱང་ཤའི་རྒྲོ་ལ་ཆགས་པ་དེ་ིད་ཀྱིས་སེང་གེ་དང་། སྟག་དང་། གཟིག་ 
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༼༧༡༽ 
དང་། སང་ཀི་དང་། འཕར་བ་དང་། བི་ལ་དང་། ཝ་དང་། འུག་པ་དང་། ཤ་མང་པྒྲོ་བཟའ་བའི་སེ་གནས་དང་། 
ཤ་མང་དུ་ཟ་བའི་སྲིན་བུ་ལ་སྒྲོགས་པ་ཤིན་ཏུ་གཏུམ་པའི་སེ་གནས་སུའང་ལྟུང་བར་བེད་དྒྲོ། །དེར་ལྟུང་བ་
རྣམས་མིའི་སེ་གནས་ཀྱང་འཐྒྲོབ་པར་དཀའ་ན། མྱ་ངན་ལས་འདས་ལྟ་ཅི་སྒྲོས་ཏེ་བླྒྲོ་གྒྲོས་ཆེན་པྒྲོ་ཤ་ཟ་བའི་
ེས་པ་ཡང་དེ་དག་ལ་སྒྲོགས་པ་ཡིན་ན། བསེན་པ་རྣམས་ལྟ་སྒྲོས་ཀྱང་སེ་མྒྲོད། ཕིར་མི་ལྡྒྲོག་པའི་བར་ཡྒྲོན་
ཏན་ཤིན་ཏུ་མང་ན་བླྒྲོ་གྒྲོས་ཆེན་པྒྲོ་རྣམས་ཀྱིས་ཡྒྲོན་ཏན་དང་། ེས་པ་འདི་དག་དང་། གཞན་ཡང་ཁྒྲོང་དུ་མི་
ཆུད་ཞེས་རྒྱས་པར་གསུང་ཤིང་། གང་པྒྲོའ་ིརྩལ་དང་སིན་ཆེན་དང་། །མྱ་ངན་འདས་དང་སྒྲོར་ཕེང་དང་། །ལང་
ཀར་གཤེགས་པའི་མདྒྲོ་ལས་ཀྱང་། །ངས་ནི་ཤ་ཡང་རྣམ་པར་སད། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
དང་། །ན་ཐྒྲོས་རྣམས་ཀྱང་སད་པ་ལས། །ངྒྲོ་མི་ཚ་བར་ཟ་བ་ནི། །རག་ཏུ་སྒྲོན་པར་སེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། 
འཇམ་དཔལ་གིས། རང་གི་ལྟ་བའི་འདྒྲོད་པ་མདྒྲོར་བསྟན་པར། གསྒྲོད་པྒྲོ་ནྒྲོར་ལ་སྲེད་པ་དག །བསལ་པ་
འབུམ་དུ་འཚེད་པ་སྟེ། །ཟ་པྒྲོ་ཤ་ལ་སྲེད་པ་དག །བསལ་པ་བེ་བར་འཚེད་པ་ཡིན། །ཞེས་དང་། ཤ་ཟ་བ་ཡི་མི་
གང་ཞིག །དང་པྒྲོ་ཡི་དྭགས་འགྒྲོ་བ་སྟེ། །ཕིས་ནས་ངུ་འབྒྲོད་འགྒྲོ་བ་ཡིན། །ཞེས་དང་། དཔུང་བཟང་གི་ཞུས་
པའི་རྒྱུད་ལས། ཤ་ཆང་ཀེ་འུ་ཙོང་དང་སྒྲོག་རྒྲོག་དང་། །འབྲུ་མར་ཏིལ་དང་ལ་ཕུག་སུ་ར་ཎ། །འབྱུང་པྒྲོའ་ིཟས་
དང་ལྷ་བཤྒྲོས་གཏྒྲོར་མ་དང་། །གུ་ལང་མཆྒྲོད་བས་གཏྒྲོར་མ་མི་བཟའ་འྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་སྒྲོ། །གསུམ་པ་ནི། 
འདུལ་བའི་དངྒྲོས་བསྟན་ལ། ན་ཐྒྲོས་རྣམ་གསུམ་དག་པའི་ཤ་གནང་བར་གསུང་པ་དེ་དག་དང་དྒྲོན་ཡིན་ནམ་
ངེས་དྒྲོན་ཡིན་སམ་ན། སླྒྲོབ་དཔྒྲོན་ཡྒྲོན་ཤཱཀ་གིས་ཀྱིས་ནི། དངྒྲོས་བསྟན་ས་ཇི་བཞིན་དུ་འགེལ་ཏེ། མདྒྲོ་རྩར། 
ཤ་བརྔྒྲོར་པར་ཤེས་ན་བཟའ་བར་མི་བའྒྲོ། །སྟག་གི་གྒྲོད་མ་མི་བཟའ་འྒྲོ། །གང་པྒྲོ་ཆེ་དང་། ར་དང་ཀླུ་རྣམས་ཀྱི་
མི་བཟའ་འྒྲོ། །ཞེས་དང་། ཤའི་བིན་ལེན་སྟྒྲོབ་པ་ལ། དཔྱད་པ་ལས་བྱུང་བ་ིད་མིན་ནམ། ཞེས་དི་བར་
བའྒྲོ། །དུ་མ་ིད་ན་དང་པྒྲོས་སྒྲོ། །མས་ན་འྒྲོག་མས་སྒྲོ། །ཞེས་དང་། གསུམ་བརྒྱ་པ་ལས། ཡ་རབས་རྣམས་
ལ་་དང་ཤ་གནང་གང་། །གནྒྲོད་དང་བརྩེ་མེད་རྒྲོ་སྒྲོགས་ལ་ཆགས་དང་། །ཡྒྲོངས་སུ་རྩལ་བའི་སེམས་དག་
སྤངས་ནས་ནི། །ལྷུང་བཟེད་འྒྲོངས་པ་དེ་ལ་བརགས་ཏེ་བཟའ། །ཞེས་གནང་བའི་ཤ་ཟ་བར་གསུངས་ལ། དེ་ཡང་
རྣམ་གསུམ་དག་པའི་ཤའྒྲོ། །རྣམ་གསུམ་དག་པ་ནི་ཁ་ཅིག རང་གི་ཆེད་དུ་མཐྒྲོང་ཐྒྲོས་དྒྲོགས་གསུམ་དང་བལ་
བ་ཡིན་གི། སིར་ཤའི་ཆེད་དུ་མིན་ནྒྲོ། །ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། འྒྲོད་ལྡན་ལས། ཆེད་དུ་བས་པའི་ཤ་དང་། ་
ཤ་དག་ཟ་བར་མི་བའྒྲོ། །གལ་ཏེ་བས་པ་དང་། བེད་དུ་བཅུག་པ་དང་། རེས་སུ་ཡི་རང་བ་འཁྒྲོར་གསུམ་ཡྒྲོངས་
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སུ་དག་པ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀྱང་། ཆེད་དུ་བས་པ་རྣམས་ལས་སིང་བརྩེ་བ་མེད་པ་སེ་བའི་ཕིར་དང་། ཆ་མིན་པའི་
ཕིར་བཀག་གྒྲོ །དེ་ལས་གཞན་པ་ནི་མ་བཀག་གྒྲོ །ཞེས་གསུངས་སྒྲོ། །ཁ་ཅིག་ལང་ཀར་གཤེགས་པར། རྣམ་
གསུམ་དག་པའི་ཤ་རྣམས་ནི། །མ་བརགས་པ་དང་མ་རླབ་པ། །མ་བསྐུལ་བ་ཡང་སྤྒྲོངས་མེད་པས། །དེས་ན་ཤ་
ནི་མི་བཟའ་འྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་འཆད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནྒྲོར་ཏེ། དེ་ནི་ན་ཐྒྲོས་ཀྱི་ཐེག་པར་གསུང་པའི་
རྣམ་གསུམ་དག་པའི་ཤ་དེ་ཡང་ 



138   དགེ་སླྒྲོང་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས། 

༼༧༢༽ 
འདིར་རྣམ་པ་གསུམ་མ་དག་པ་ཡིན་པས་བཟར་མི་རུང་ཞེས་པའི་དྒྲོན་ཡིན་གི། ན་ཐྒྲོས་ཀྱི་ཐེག་པའི་རྣམ་
གསུམ་དག་ཚུལ་སྟྒྲོན་པ་ནི་མིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །དེས་ན་འདུལ་བ་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་ལས། གང་ཕིར་ཆེད་དུ་
བས་པའི་ཤ། །མཐྒྲོང་ངམ་ཐྒྲོས་སམ་དྒྲོགས་པ་ནི། །དེ་ནི་བཟའ་བར་བ་མིན་པར། །འགྒྲོ་ཀུན་ཕན་པར་བཞེད་
པས་གསུང་། །ཞེས་པ་ལྟར། ཤའི་ཆེད་དུ་མཐྒྲོང་ཐྒྲོས་དྒྲོགས་གསུམ་དང་བལ་བའྒྲོ། །སར་དང་པའི་སན་གི་གཞི་
ལས། བདག་གི་ཆེད་དུ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི་ནད་པའི་དབང་དུ་མཛད་པའྒྲོ། །སླྒྲོབ་དཔྒྲོན་ཞི་བ་ལྷས་ནི། འདུལ་
བར། རྣམ་གསུམ་དག་པའི་ཤ་གནང་བ་དང་དྒྲོན་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་སྟེ། བསླབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པར་འདུལ་
བ་ལས། དེ་ལ་རྣམ་གསུམ་ཡྒྲོངས་སུ་དག་པའི་ཤ་ཟྒྲོས་ན་སྤྒྲོང་བའི་བར་ཆད་དུ་མི་འགྱུར་རྒྲོ། །ཞེས་གང་གནང་
བ་ནི། དེ་ཡྒྲོངས་སུ་སྤངས་པས། དག་པར་བལྟ་བ་རྣམས་ཀྱི་མངྒྲོན་པའི་ང་རྒྱལ་གསལ་བ་དང་། སལ་བ་ཡྒྲོད་
ཀྱང་དེ་ལ་ཆགས་པས་བསྟན་པ་ལ་མི་འཇུག་པ་སྤངས་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །དེ་སད་དུ་ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདྒྲོ་
ལས་ཀྱང་། བསྟན་པར་བརྒྲོད་པ་དེ་དང་། དེ་ལས་བསླབ་པའི་གཞི་རིམ་པར་བཅའ་བ། སས་ཀྱི་གདང་བུ་བེ་བས་
ཚུལ་དུ་རྣམ་པ་གསུམ་བཅས་ནས། དེའི་འྒྲོག་ཏུ་ཆེད་དུ་བས་པ་རྣམས་ཀྱང་བཀག་སྟེ། དེ་ནས་རང་ཤི་བ་བཅུའི་
ཤ་ཡང་བཀག་གྒྲོ །ཞེས་གསུངས་སྒྲོ། །ཞེས་ལུང་འདེན་དང་བཅས་པ་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །དེ་ལ་
དགྒྲོངས་གཞི་ནི། དགེ་སླྒྲོང་ནད་པས་སན་གི་ཆེད་དུ་བརེན་པ་དང་། མདྒྲོ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པྒྲོ་ལས། དགེ་སླྒྲོང་
འདི་ནི་འཆི་བའི་དུས་བགིས་ན། །འཛམ་བུ་གིང་དུ་ཏིང་འཛིན་ས་རྣམས་ནི། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རག་ཏུ་ནུབ་
པར་འགྱུར། །འདི་གསྒྲོས་པས་ནི་ཏིང་འཛིན་རྣམས་ཀྱང་ཐྒྲོབ། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། དགེ་སླྒྲོང་ཡང་དག་བླྒྲོ་
གྒྲོས་ལྟ་བུ་ཤའི་སན་མ་བརེན་ན་འཆི་བའི་དུས་བེད་པ་འགྱུར་ལ། དེ་འདས་ན་འཛམ་བུ་གིང་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་
ནུབ་པར་འགྱུར་བས་འདི་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གིས་བཟར་རུང་བ་ལ་དགྒྲོངས་སྒྲོ། །དགྒྲོས་པ་ནི། ལྷ་སིན་ལ་
སྒྲོགས་པ་ཤ་སྤང་བ་ཙམ་གིས་དག་པར་བལྟ་བ་དང་། རྒྱལ་པྒྲོ་རྐང་ཕ་ལྟ་བུ་ཤའི་རྒྲོ་ལ་ཆགས་པས་བསྟན་པ་ལ་
མི་འཇུག་པ་རྣམས་རེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕིར་ཡིན་ནྒྲོ། །དངྒྲོས་ལ་གནྒྲོད་བེད་ནི། ལང་གཤེགས་ལས། བླྒྲོ་གྒྲོས་
ཆེན་པྒྲོ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་ཤའི་ཟས་ནི་མི་རུང་བར་བཤད་དྒྲོ། །བླྒྲོ་གྒྲོས་ཆེན་པྒྲོ་གང་ང་ལ་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པས་ཀྱང་གསྒྲོལ་ཏྒྲོ། །ཞེས་བཀུར་པ་འདེབས་པ་དེ་ཡང་བླྒྲོ་གྒྲོས་ཆེན་པྒྲོ་སེས་བུ་བླུན་པྒྲོ་རང་གི་ལས་
ཀྱི་ེས་པའི་སིབ་པ་ལ་གནས་པ་དེ་དག་ལ་ཡུན་རིང་པྒྲོར་དྒྲོན་མེད་པ་དང་། གནྒྲོད་པ་དང་། མི་བདེ་བ་བསྒྲུབ་
པར་འགྱུར་རྒྲོ། །བླྒྲོ་གྒྲོས་ཆེན་པྒྲོ་ངའི་འཕགས་པ་ན་ཐྒྲོས་རྣམས་ནི་ཁ་ཟས་ཐ་མལ་པ་ཡང་མི་ཟ་ན་ཤ་དང་ཁག་
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གི་ཟས་མི་རུང་བ་ལྟ་ཅི་སྒྲོས་ཞེས་དང་། མྱང་འདས་ཆེན་པྒྲོར་བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་འྒྲོ་ན་ཇི་ལྟར་མུ་གསུམ་ཡྒྲོངས་
སུ་དག་པའི་ཤ་ཟ་བར་གནང་ལགས། བཀའ་སལ་པ། མུ་གསུམ་ཡྒྲོངས་སུ་དག་པ་ངས་རིམ་གིས་བསླབ་པའི་
གཞི་གདམ་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་ངས་དང་པྒྲོར་ཞེས་དང་། རིགས་ཀྱི་བུ་ད་ཕིན་ཆད་ངའི་ན་ཐྒྲོས་རྣམས་ཤ་བཟར་
མི་རུང་ངྒྲོ་། །ཡུལ་འཁྒྲོར་གི་བསྒྲོད་སྒྲོམས་ནི། བུའི་ཤ་དང་འད་བར་བ་ན་ཤ་ 
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༼༧༣༽ 
བཟའ་བར་ངས་ཇི་ལྟར་གནང་། ཞེས་གསུངས་སྒྲོ། །བདག་གི་བླ་མ་་་་་་རྒྲོ་རེ་འཆང་ཀུན་དགའ་བཟང་པྒྲོ་ཡང་འདི་ཁྒྲོ་ན་བཞིན་
དུ་བཞེད་དེ། དེས་མཛད་པའི་་་་་་སིང་ཡིག་སླྒྲོབ་ཕན་དུ་བལྟ་བར་བའྒྲོ། །ཁྒྲོ་བྒྲོའ་ི་་་་་བསྒྲོད་ནམས་སེང་གེ རྒྲོག་པ་ལ་ནི། འདུལ་བ་
ལ་དང་པྒྲོར་བསླབ་པའི་གཞི་རིམ་གིས་འཆའ་བའི་དུས་སུ་ཤ་གནང་ཞིང་། ཕིས་བསླབ་གཞི་ཡྒྲོངས་སུ་རྒྲོགས་
ནས། ལང་གཤེགས་དང་། མྱང་འདས་ཆེན་པྒྲོ་གསུང་པ་ཕིན་ཆད་ནས། ན་ཐྒྲོས་རྣམས་ལ་ཡང་ཤ་བཀག་སྟེ། 
སར་དང་པའི་མྱང་འདས་ཆེན་པྒྲོར། ངས་རིམ་གིས་བསླབ་པའི་གཞི་གདམ་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་ངས་དང་པྒྲོར་
རྒྲོ། །ཞེས་དང་། ད་ཕིན་ཆད་ངའི་ན་ཐྒྲོས་རྣམས་ཞེས་པའི་ཚིག་གི་ཁད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །སམ་དུ་
སེམས་ཏེ་གྒྲོང་མ་དང་ཕུགས་ཀྱི་དགྒྲོངས་པ་ཅིག་གྒྲོ །འདི་དག་ནི་གསུང་རབ་དགྒྲོངས་གསལ་ལས་འབྱུང་བ་ས་
ཇི་བཞིན་དུ་བིས་སྒྲོ། །ཡང་སྒྲོན་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་གིས་རྣམ་གསུམ་དག་པའི་ཤ་གསྒྲོལ་བས། ཇྒྲོ་གདན་སི་ཏྒྲོལ་
ཅན་ན་རེ། བླ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཁན་པྒྲོ་ཆེན་པྒྲོ་ལགས་པས། ཤ་གསྒྲོལ་བ་མཆིའམ། ཐེག་པ་ཆེན་པྒྲོའ་ིལུང་
ལང་ཀར་གཤེགས་པ་དང་། སིན་ཆེན་པྒྲོ་ལ་སྒྲོགས་པ་ན་བཀག་ནས་གདའ་བ་ཞེས་ཞུས་པའི་ལན་དུ། པཎ་
ཆེན་ན་རེ། ཁྒྲོད་ཀྱི་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་དང་། སིན་ཆེན་པྒྲོ་ཇི་ཙམ་ཐྒྲོས་གསུང་སད། ཇྒྲོ་གདན་ན་རེ། བདག་
གིས་གཞན་ལ་མ་ཐྒྲོས་ཏེ་མཐྒྲོང་སད། མདྒྲོ་སེ་རྣམས་ཀྱི་དགྒྲོངས་པ་དང་དྒྲོན་ཡིན། ལང་ཀར་གཤེགས་པར་
སྲིན་པྒྲོ་ཤ་ཆེན་ཟ་བ་དགག་པའི་དྒྲོན་དུ་ཡིན། ཀླུའི་རྒྱལ་པྒྲོ་སིན་ཆེན་པྒྲོས་ཞུས་པར། ཀླུ་ལ་རེག་པའི་དུག་ཡྒྲོད། 
དེས་སེ་བྒྲོ་རྣམས་བསད་ནས་བཟའ་བ་དགག་པའི་དྒྲོན་དུ་ཡིན། མྱ་ངན་འདས་པར། སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པའི་དུས་སུ། ལྷ་ཀླུ་གནྒྲོད་སིན་སྒྲོགས་སེམས་ཅན་ལ་འཚེ་བ་སབས་པའི་དྒྲོན་དུ་གསུང་པས། ཐེག་ཆེན་
ལས་ཀྱང་། རྣམ་གསུམ་དག་པའི་ཤ་བཟའ་རུ་རུང་བ་ལྟ་བུར་གདའ། ཞེས་པ་མཆན་རིང་འགའ་ཞིག་དང་། ཊིཀྐ་
འགའ་ལས་འབྱུང་ངྒྲོ་། །བཞི་པ་གཞུང་གི་འབྲུ་གེར་བ་ནི། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་ཡང་གནང་བཀག་ཐ་དད་ཡིན་ཏེ། 
འདུལ་ལུང་ལས། ན་ཐྒྲོས་རྣམས་ལ་དང་པྒྲོར་བསླབ་པའི་གཞི་འཆའ་བའི་དུས་སུ། རྣམ་གསུམ་དག་པའི་ཤ་
བཟའ་རུ་རུང་བར་གནང་ཞིང་། གལ་ཏེ་དེའི་ཚེ་ཡང་མ་གནང་ངྒྲོ་སམ་ནས་མི་ཟ་ན། ལྷ་སིན་གིས་ནི་བརྟུལ་
ཞུགས་སུ་འགྱུར་གི། འདི་ལ་ཁ་ཅིག སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཅས་པ་དེ་འཐད། ལྷ་སིན་གི་བཅས་པ་དེ་འཐད་ཟེར་
ནས་ཤ་མི་བཟའ་ན་ལྷ་སིན་གི་བརྟུལ་ཞུགས་སུ་འགྱུར་ཞེས་ཟེར་བ་ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་དེ། གཞུང་འདི་ཐེག་པ་ཆེ་
ཆུང་གནང་བཀག་ཐ་དད་པ་སྟྒྲོན་བེད་ཡིན་པས། ན་ཐྒྲོས་ལ་ལྷ་སིན་གི་བརྟུལ་ཞུགས་སུ་འགྱུར། ཐེག་ཆེན་པ་
ལ་མི་འགྱུར་བ་ཞིག་དགྒྲོས་པ་ལས། དེ་ཐེག་ཆེན་པ་ལ་ཡང་། ལྷ་སིན་གི་བརྟུལ་ཞུགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་
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རྒྲོ། །འྒྲོ་ན་ལྷ་སིན་གི་བརྟུལ་ཞུགས་གང་ཞེ་ན། རྒྲོགས་བརྒྲོད་བརྒྱ་པ་ལས་དགེ་སྒྲོང་གྒྲོའུ་ཏ་མ་དགྒྲོན་པར་
གནས་ན་ནི། བདག་ཅག་གྒྲོང་འདབ་ན་གནས་པར་བའྒྲོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དགེ་སླྒྲོང་དག་དགྒྲོན་པར་གནས་
པ་ལ་ནི་ེས་དམིགས་མང་བའི་ཕིར་རྒྲོ། །དགེ་སྒྲོང་གྒྲོའུ་ཏ་མས་ཤ་བཟའ་བར་གནང་ན་ནི། བདག་གིས་ཤ་
བཟའ་བར་མི་བའྒྲོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། གཞི་དེ་ལས་སེམས་ཅན་རྣམས་གསྒྲོད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྒྲོ། །དགེ་
སྒྲོང་གྒྲོའུ་ཏ་མས་ལན་ཚྭ་ཟ་ན་ནི། བདག་གིས་བཟའ་བར་མི་བའྒྲོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྒྲོ་འྒྲོད་ཟེར་་་་་་ཁུ་
ཆུ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་རྒྲོ། །དགེ་སྒྲོང་གྒྲོའུ་ཏ་མས་འྒྲོ་མ་འཐུང་ན་ནི། བདག་ཅག་གིས་བཏུང་བར་མི་བའྒྲོ། །དེ་
ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། གཞི་དེ་ལས་བེའུ་རྣམས་ྒྲོན་མྒྲོངས་ 
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༼༧༤༽ 
པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྒྲོ། །དགེ་སྒྲོང་གྒྲོའུ་ཏ་མས་ཆྒྲོས་གྒྲོས་དས་པ་གྒྲོན་ན་ནི། བདག་ཅག་གིས་བགྒྲོ་བར་མི་
བའྒྲོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། མི་རྣམས་ཀྱི་ཁྒྲོ་ཤས་བསྒྲུབ་པ་ཆུད་ཟྒྲོས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་པ་
རྣམས་སྒྲོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པྒྲོ་ལས་སིར་བཏང་ལ་དང་པྒྲོ་ིད་ནས་རྣམ་གསུམ་དག་པ་དང་། མ་དག་པའི་ཤ་
རྣམས་ཟ་བ་མ་བཀག་སྟེ། ཤ་ཟྒྲོས་ན་ངན་འགྒྲོའ་ིརྒྱུ་རུ་ལང་གཤེགས་སྒྲོགས་ལས་སར་དང་པ་ལྟར་རྒྱས་པར་
གསུངས་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །བཞི་པ་ཐེག་ཆེན་ནང་ཕན་ཚུན་གནང་བཀག་ཐ་དད་དུ་བསྟན་པ་ནི། དེ་བཞིན་ཕ་རྒྲོལ། 
ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་ལྔ་སྟེ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་ལ་གནང་བཀག་ཐ་དད་དུ་ཡྒྲོད་པ་དེ་བཞིན་དུ། ཐེག་པ་ཆེན་པྒྲོ་ཕ་
རྒྲོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་། གསང་སགས་ལུགས་ཀྱི་ནི་ལྟུང་བ་ལ་གནང་བཀག་འགའ་ཞིག་ཐ་དད་དུ་ཡྒྲོད་དེ། རྩ་ལྟུང་
བརྒྱད་པ་དང་། བཅུ་གསུམ་པ་དང་། བཅུ་བཞི་པ་སྒྲོགས་གསང་སགས་ལ་ལྟུང་བར་བཅས་ཤིང་། ཕ་རྒྲོལ་ཏུ་
ཕིན་པ་ལ་མ་བཅས་པ་དུ་མ་ཡྒྲོད་པའི་ཕིར། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན། བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་འད་བའི་གནང་བཀག་
འགལ་བ་ལྟག་སྒྲོད་ལ་བཀག་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡེ་བཀག་དང་། གནང་བ་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡེ་གནང་ཡིན་པ་
ཇི་ལྟར་རྩི་སྟེ་རྩི་མི་རིགས་སྒྲོ། །གསུམ་པ་དཔེ་ཡི་སྒྲོ་ནས་དྒྲོན་བསྡུ་བ་ནི། དེས་ན་ཡེ་བཀག་ཞེས་སྒྲོགས་
ཚིགས་བཅད་བཞི་སྟེ། ན་ཐྒྲོས་སེ་བཞི་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་མ་བྱུང་དང་། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་དང་། ཐེག་ཆེན་ནང་
ཕན་ཚུན་གནང་བཀག་ཐ་དད་དུ་ཡྒྲོད་པ་དེས་ན། ཡེ་བཀག་ཡེ་གནང་གི་རྣམ་གཞག་ཕྒྲོགས་གཅིག་ཏུ་བར་མི་
རུང་སྟེ། ལ་ལའི་གནང་བ་གཞན་ལ་བཀག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དཔེར་ན་པདྒྲོའ་ིསྒྲོ་ནམ་བེད་པ་ལ་དུས་རག་
ཏུ་འདམ་དང་། ལན་ལིན་དགྒྲོས་ཤིང་། དིབ་བསྲུང་བའི་ཕིར་ཅུ་ཐགས་སྒྲོགས་ཀྱི་སྒྲོར་ན་ལེགས་པར་སེ་ལ། མེ་
ཏྒྲོག་གཞན་གི་སྒྲོ་ནམ་ལ་དེ་འད་བེད་མི་དགྒྲོས། གཞན་ཡང་། གཙོ་བྒྲོར་ཆུ་ལ་སེ་བ་ལ་སམ་ས་ཆེ་བ་དག་དང་། 
གཙོ་བྒྲོར་སམ་སར་སེ་བ་ལ་བརླྒྲོན་པ་དག་དང་། བྒྲོད་ལྟ་བུ་གངས་བའི་སར། དྒྲོ་སར་སེ་བའི་རས་འབས་ལྟ་བུ་
མི་སིན་པ་དང་། རྒྱ་གར་ལྟ་བུ་དྒྲོ་སར། བསིལ་བ་ཁྒྲོ་ན་དགྒྲོས་པའི་འབས་བུ་སིན་པ་འཐད་པ་མིན་པ་བཞིན་
ནྒྲོ། །གཞན་ཡང་། སྒྲོ་ནམ་སྒྲོགས་བ་བ་གང་སིའང་རུང་བ་ཡུལ་བཅྒྲོས་སྒྲོགས་རང་རང་གི་ལུགས་བཞིན་དུ་
བས་ནས་འབས་བུ་འགྲུབ་ལ། དེ་ལས་ཟླྒྲོག་པའི་ལུགས་སུ་བས་ན་འབས་བུ་མི་འགྲུབ་ཞིང་། གྲུབ་ཀྱང་བཟང་པྒྲོ་
འགྲུབ་པ་དཀའ་བ་དེ་བཞིན་དུ། སེ་པ་ཀུན་གི་གནང་བཀག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སེ་པ་རང་རང་གི་གཞུང་ལུགས་
ནས་འབྱུང་བ་བཞིན་བས་ན་དེ་ནས་བཤད་པའི་འབས་བུ་འགྲུབ་ཀྱི། གཞན་མི་འགྲུབ་སྟེ། སེ་པ་ལ་ལའི་སྒྲུབ་
ཕྒྲོགས་ལ་ལའི་དགག་ཕྒྲོགས་སུ་འགྱུར་བ་ཡྒྲོད་དེས་ནའྒྲོ། །གིས་པ་དེ་ལ་གནྒྲོད་པ་སྤང་བ་ལ་གིས་ཏེ། ཐུབ་
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པས་རབ་བྱུང་ལ་སིང་གནད་བས་པར་ཐལ་བ་སྤང་། བདེ་སྡུག་གི་བེད་པྒྲོ་སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་ཐལ་བ་སྤངས་
པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ལ་རྩྒྲོད་པ་དང་། ལན་གིས་ལས། དང་པྒྲོ་ནི། གལ་ཏེ་སྒྲོམ་པ། ཞེས་སྒྲོགས་ཚིགས་བཅད་
གིས་ཏེ། འབི་ཁུང་པ་ཁ་ཅིག དགྒྲོངས་ཅིག་ཏུ་རྒྲོ་རེའི་གསུང་། འགྒྲོ་དྲུག་གིས་བསྲུང་ཀྱང་ཕན་ཡྒྲོན་འབྱུང་བ་
བ་འདི་བཞུགས། དེ་ཡང་བཅས་པ་འགྒྲོ་བ་སི་ལ་བཅས་པ་དང་གཅིག རྒྱུ་འབས་རེན་འབེལ་གི་གཤིས་ལ་མི་
བསླུ་བ་དང་གིས། འགྒྲོ་དྲུག་གི་བཅས་པ་ལས་འདས་ཀྱང་ེས་པ་འབྱུང་བ་དང་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་གིས་འགྒྲོ་
དྲུག་གིས་བསྲུང་ཀྱང་ཕན་ཡྒྲོན་འབྱུང་། དཔེར་ན། ར་མཁན་དགའ་སྒྲོང་ས་མི་རྐྒྲོ་བར་གཞན་གིས་བརྐྒྲོས་པ་
དང་། གད་པ་ཆད་པའི་ས་ལ་ར་མ་བེད། དེའི་རང་བཞིན་ 
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༼༧༥༽ 
གིས་ཕ་མ་གསྒྲོ། བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་འྒྲོད་སྲུང་ལ་ཡང་དུས་དུས་སུ་བསེན་བཀུར་བེད་པས་འྒྲོད་སྲུང་དེ་ལ་
ཐུགས་དགེས་པའང་། བཅས་པ་བསྲུངས་པའི་གནས་སབས་ཀྱི་འབས་བུ་ཡིན། ཀ་ཤི་ཀའི་ནགས་ཁྒྲོད་དུ་གྒྲོང་
མྒྲོ་སྲེག་པ་སྒྲོགས་བཞིས་ཁིམས་བསྲུངས་པས། ཡུལ་དུ་དགེ་ལེགས་དཔག་མེད་འབྱུང་བ་བཞིན། དེ་ལྟ་མ་
ཡིན་པར་སིར་རེས་འབང་གི་སྲས་དང་། བེ་བག་ཏུ་དགེ་སླྒྲོང་ཁྒྲོ་ན་ལ་བཅས་ན་བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་ཕྱྭ་དང་། 
དབང་ཕྱུག་ལྟར་བདེ་སྡུག་གི་བེད་པ་པྒྲོར་འགྱུར་ཏེ། མ་བཅས་ན་སིག་པ་མེད་པ་ཡིན་པ་ལ། བཅས་ནས་དེ་
བསྒྲུབ་མ་ནུས་ན་སིག་པ་ལྷག་པྒྲོ་གཅིག་འབྱུང་བའི་ཕིར་དང་། ེ་ཕུང་དུ་ཡང་འགྱུར་ཏེ། ཚུར་ེ་བའི་དགེ་སླྒྲོང་
རྣམས་ལ་རང་བཞིན་རྒྱབ་ཁལ་གི་སྟེང་དུ་བཅས་པའི་གྒྲོང་རས་སལ་པས་འཛོ་རན་སེད་པ་ཆག་ནས་ཤི་བ་དང་
འད་བར་རང་བཞིན་གི་སིག་པའི་སྟེང་དུ་བཅས་འགལ་གི་ེས་པ་འབྱུང་བས་ངན་སྒྲོང་གསུམ་དུ་ལྟུང་བའི་ཕིར་
རྒྲོ། །ཞེས་ཟེར་རྒྲོ། །དེའི་དྒྲོན་བསྡུས་ནས་འདིར་བཀྒྲོད་པ་སྟེ། གལ་ཏེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སྒྲོམ་པ་མ་བླང་ན། དེས་
བཅས་པ་དང་འགལ་བ་ལ་ལྟུང་བའི་ཐ་སད་མི་ཐྒྲོབ་ཀྱང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་བཅས་པ་ཡི་སིག་པ་ནི་ཁིམ་པ་ལ་
ཡང་འབྱུང་སྟེ། དེ་ལྟ་མིན་པར་རབ་བྱུང་ཁྒྲོ་ན་ལ་འབྱུང་ན་རབ་བྱུང་ལ་ཆེད་དུ་བས་ནས་སིག་པ་དགྒྲོས་པར་
འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་འདྒྲོད་ན། ཐུབ་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་སིང་ནད་བས་པར་འགྱུར་ཞེས་ཟེར་རྒྲོ། །གིས་པ་ལ་
གིས་ཏེ། བཅས་ལྟུང་ལ་རང་བཞིན་གི་མི་དགེ་བ་ཡྒྲོད་པ་དགག་པ། བརྟུལ་ཞུགས་ལ་རང་བཞིན་དགེ་བ་ཡྒྲོད་
པ་དགག་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ལ་གིས་ཏེ། མགྒྲོ་མཚུངས་ཀྱི་རིགས་པས་དགག དངྒྲོས་སྟྒྲོབས་ཀྱི་རིགས་པས་དགག 
ནང་འགལ་བས་དགག་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། འདི་འདའི་རིགས་པ། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་བཅུ་གསུམ་སྟེ། ཁིམ་པ་ལ་
བཅས་སིག་མི་འབྱུང་བར་རབ་བྱུང་ལ་དེ་འབྱུང་ན། ཐུབ་པས་རབ་བྱུང་ལ་ལ་སིང་ནད་བས་པར་འགྱུར་ཞེས་
ཟེར་བ་འདི་འདའི་རིགས་པ་གཟུ་ལུམ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་བ་ཆྒྲོས་ཅན། ཞིང་མེད་རྣམས་ལ་གཞན་གི་ཞིང་བཟང་པྒྲོ་
བིན་པའང་སིང་ནད་དུ་འགྱུར་ལ། ཞིང་ཡྒྲོད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་སེར་བ་ལ་སྒྲོགས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་གིས། 
ཞིང་མེད་པ་རྣམས་ལ་སེར་བ་སྒྲོགས་མི་འབྱུང་བས་སྒྲོ། །ཁབ་པ་ཁས། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན། ཞིང་ལ་སེར་བ་ལ་
སྒྲོགས་པའི་དག་འབྱུང་བ་ཡྒྲོད་ཀྱང་། ལྒྲོ་ཐྒྲོག་འབྱུང་བའི་ཕན་ཡྒྲོན་ཡྒྲོད་པ་དེ་བཞིན་དུ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་
བཅས་པའི་ལྟུང་བ་འབྱུང་བ་སྲིད་མྒྲོད། བཅས་པ་བསྲུངས་པའི་ཕན་ཡྒྲོན་ཆེ་སྟེ། དཔེར་ན་ཞིང་མེད་པའི་སང་པྒྲོ་
སེར་བ་སྒྲོགས་ཀྱིས་མི་འཇིགས་མྒྲོད་ཀྱི། དེ་ལ་ལྒྲོ་ཐྒྲོག་འབྱུང་བ་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ། སྒྲོམ་པ་མ་བསླང་པའི་
ཁིམ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ལྟུང་བ་འབྱུང་བ་མེད་མྒྲོད་ཀྱང་། སྒྲོམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བ་མི་འབྱུང་ངྒྲོ་། །གིས་པ་
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ནི། དེས་ན་མདྒྲོ་དང་། ཞེས་སྒྲོགས་ཚིགས་བཅད་གིས་ཏེ། ཁ་ན་མ་ཐྒྲོ་བ་ཡིན་ན་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐྒྲོ་བ་
ཡིན་དགྒྲོས་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན། བཅས་མ་བཅས་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སིག་པར་འགྱུར་བས་ཁབ་པའི་ཕིར་
ཏེ། འདྒྲོད་མི་ནུས་ཏེ། མདྒྲོ་དང་བསྟན་བཅྒྲོས་རྣམས་ལས། ཁ་ན་མ་ཐྒྲོ་བ་ལ། རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐྒྲོ་བ་དང་། 
བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐྒྲོ་བ་རྣམ་པ་གིས་སུ་བསྡུས་ཏེ་གསུངས་པའི་ཕིར། དེས་ན་མ་བཅས་པ་ 
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༼༧༦༽ 
ལ་ལྟུང་བ་འབྱུང་བ་མེད་དྒྲོ། །དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐྒྲོ་བ་སྲྒྲོག་གཅྒྲོད་པ་སྒྲོགས་སེམས་
ཅན་ཀུན་ལ་སིག་པར་འགྱུར་ལ། བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐྒྲོ་བ་ཆྒྲོས་གྒྲོས་མེད་པ་སྒྲོགས་བཅས་པ་ཕིན་ཆད་ལྟུང་
བར་འགྱུར་རྒྲོ། །གསུམ་པ་ལ་ལྔ་སྟེ། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ལྟུང་བ་ཅན་དུ་ཐལ་བ། གྲུབ་ཐྒྲོབ་བརྟུལ་ཞུགས་བྒྲོར་
བ་ལྟུང་བ་ཅན་དུ་ཐལ་བ། ལྷས་བལྟས་ཀྱི་དགེ་སླྒྲོང་ལྟུང་བ་ཅན་དུ་ཐལ་བ། དགེ་བསེན་དགེ་ཚུལ་ལྟུང་མེད་པའི་
སྲིད་པར་ཐལ་བ། རྩ་བརྒྱུད་ཀྱིས་བླ་མ་སད་པར་ཐལ་བའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པར། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་
པ་བཅུ་གཅིག་སྟེ། བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐྒྲོ་བ། བཅས་པ་ལ་ལྟྒྲོས་པ་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར། མ་བཅས་ཀྱང་ཅི་ནས་
ཁིམ་པ་སྒྲོགས་ལའང་སིག་པར་འགྱུར་ན་ནི། རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་ལ་སྒྲོགས་པ་ལྒྲོངས་སྒྲོད་རྒྲོགས་པའི་སྐུ་
རྣམས་དང་། འཇམ་དབངས་སྒྲོགས་ེ་བའི་སྲད་བརྒྱད་ལ་སྒྲོགས་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕལ་ཆེ་བ་རྣམས་
ཀྱང་ཆྒྲོས་ཅན། གཤིས་ཀྱི་མི་དགེ་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡེ་བཀག་པ་ལ་སྒྲོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དབུ་སྐྲ་རིང་
ཞིང་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་དང་བཅས་ལ་ཁ་དྒྲོག་སྣ་ཚོགས་པའི་ན་བཟའ་ཅན་དང་། རལ་གི་སྒྲོགས་ཕག་མཚན་སྣ་
ཚོགས་འཛིན་པ་གང་ཞིག དེ་དག་ཡེ་ནས་བཀག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཕི་མ་ཁས་བླངས་ཏེ། དབུ་སྐྲ་རིང་
པྒྲོ་སྒྲོགས་དེ་དག་རབ་བྱུང་ལ་བཀག་པ་གང་ཞིག རབ་བྱུང་ལ་བཅས་པའི་སིག་པ་ཁིམ་པ་ལ་ཡང་འབྱུང་བའི་
ཕིར་རྒྲོ། །སྲས་བརྒྱད་པྒྲོ་དྒྲོན་ལ་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཀྱང་། བང་སེམས་ཀྱི་ཚུལ་བཟུང་བར་མདྒྲོ་སགས་གིས་
ཀ་མཐུན་ནྒྲོ། །གིས་པ་ནི། རྣལ་འབྒྲོར་དབང་ཕྱུག ཞེས་སྒྲོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟེ། རྣལ་འབྒྲོར་དབང་
ཕྱུག་བིརྺ་པ་དང་། ཏེ་ལྒྲོ་པ་དང་། ན་རྒྲོ་པ་ལ་སྒྲོགས་པ་དགེ་སླྒྲོང་གི་བརྟུལ་ཞུགས་བྒྲོད་པ་ཡི་གྲུབ་ཐྒྲོབ་རྣམས་
ཀྱང་ཆྒྲོས་ཅན། གཤིས་ཀྱི་སིག་ཅན་དུ་འགྱུར་པར་ཐལ། ཡེ་བཀག་པ་ལ་སྒྲོད་པའི་ཕིར། རགས་ཁས་
སྒྲོ། །གསུམ་པ་ནི། ལྷས་བལྟས་ཞེས་སྒྲོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟེ། ལྷས་བལྟས་པ་ཞེས་བ་བའི་འཇིག་རེན་
གི་ཁམས་ཀྱི་དགེ་སླྒྲོང་ཇི་སེད་པ་དེ་དག་ཀྱང་ནི། གཤིས་ཀྱི་སིག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་དག་ཡེ་བཀག་
པ་ལ་སྒྲོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རིན་པྒྲོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་དང་བཅས་ཤིང་། གྒྲོས་དཀར་པྒྲོ་བསྒྲོ་
བ་ཅན་ཡིན་པ་གང་ཞིག རྒྱན་གྒྲོས་དེ་དག་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་བཀག་ཅིང་། རབ་བྱུང་ལ་བཅས་པའི་སིག་པ་ཁིམ་
པ་ལ་ཡང་འབྱུང་བའི་ཕིར། དེ་ལྟར་དཀྒྲོན་བརྩེགས་ཀྱི་གཙུག་ན་རིན་པྒྲོ་ཆེའི་མདྒྲོ་ལས་གསུངས་ཏེ། སྒྲོན་བྱུང་
བ་འདས་པའི་དུས་བསལ་པ་གངས་མེད་པ་བས་ཀྱང་ཆེས་གངས་མེད་པ། ཡངས་པ། ཚད་མེད་པ། བསམ་
གིས་མི་ཁབ་པར་འགྱུར་བ་དེའི་ཚེ། དེའི་དུས་ན་བསལ་པ་དགའ་བར་གྱུར་པ་ཞེས་བ་བ་ལ་འཇིག་རེན་གི་
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ཁམས་ལྷས་རྣམ་པར་བལྟས་པ་ཞེས་བར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྒྲོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྒྲོགས་པའི་
སངས་རྒྱས་རིག་པ་དང་། ཞབས་སུ་ལྡན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇིག་རེན་མཁེན་པ། སེས་བུ་འདུལ་བའི་
ཁ་ལྒྲོར་སྒྱུར་བ། ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་སྟྒྲོན་པ། སངས་རྒྱས་བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་མངྒྲོན་པར་
དགའ་བ་ཞེས་བ་བ་འཇིག་རེན་དུ་འབྱུང་ངྒྲོ་། །རིགས་ཀྱི་བུ་ཅིའི་ཕིར། བསལ་པ་དེ་དགའ་བར་གྱུར་པ་ཞེས་བ་
ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་བསལ་པ་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་སྟྒྲོང་ཕག་དྲུག་ཅུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། གནས་གཙང་མའི་
རིགས་ཀྱི་ལྷ་དེ་དག་གིས། ཀྱེ་མ་ཧྒྲོ་གྒྲོགས་པྒྲོ་དག འདི་ནི་བསལ་པ་བཟང་པྒྲོ་ཡིན་ཏེ། བསལ་པ་འདི་ལ་ 



148   དགེ་སླྒྲོང་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས། 

༼༧༧༽ 
སངས་རྒྱས་སྟྒྲོང་ཕག་དྲུག་ཅུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྒྲོ། །ཞེས་དགའ་བའི་ས་སགས་པ་དང་། དེ་ནས་ལྷ་དང་བཅས་
པའི་འཇིག་རེན་གིས་དགའ་བའི་ས་དེ་ཐྒྲོས་སྒྲོ། །ཞེས་པ་ནས། གང་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་དེའི་མི་དེ་དག་ཐམས་
ཅད་ཀྱང་། གསེར་གི་ཅྒྲོད་པཎ་ཐྒྲོགས་ཤིང་། དབུ་རྒྱན་དང་། རྣ་ཆས་བརྒྱན་པ། ལྷའི་ཁ་དྒྲོག་དང་གཟུགས་དང་
ལྡན་པ་དག་གྒྲོ །གང་ྒྲོན་མྒྲོངས་པ་དང་བལ་བར་གྱུར་པ་ཤ་སྟག་གྒྲོ །གང་ྒྲོན་མྒྲོངས་པ་དང་བལ་བར་གྱུར་པ་
དེ་ིད་དེ་དག་གི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
དག་ལ་གྒྲོས་ངུར་སིག་ཏུ་བསྒྲོས་པ་ཡང་མེད་དེ། འདི་ལྟར་སེམས་ལ་སྒྲོག་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གཞུང་ཁ་ཅིག་
ལས། ཙནྡན་སྤྒྲོས་ཀྱི་ངད་ལྡན་པའི། །ཞེས་འབྱུང་བ་ཡང་ས་མ་དང་དྒྲོན་མཐུན་ཏེ། འཇིག་རེན་གི་ཁམས་དེ་ལ་
ལྷས་བལྟས་པ་ཞེས་དང་། ཙནྡན་སྤྒྲོས་ཀྱི་ངད་དང་ལྡན་པ་ཞེས་ཀྱང་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། མདྒྲོ་དེ་ིད་ལས། 
རིགས་ཀྱི་བུ་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་དེ་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་ངྒྲོམ་པར་མི་འགྱུར་བ་ཙམ་དུ་ལྟ་ན་སྡུག་ཅིང་། 
དེ་ཙམ་དུ་མས་དགའ་བར་གྱུར་པས་དེའི་ཕིར་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་དེ་ལྷས་རྣམ་པར་བལྟས་པ་ཞེས་
བའྒྲོ། །རིགས་ཀྱི་བུ་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ལྷས་རྣམ་པར་བལྟས་པ་དེའི་གཞི་ནི་ཙནྡན་སྦྲུལ་གི་སིང་པྒྲོ་ཤ་སྟག་
སྟེ། སྟེང་གི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཙནྡན་སྦྲུལ་གི་སིང་པྒྲོ་དེའི་ཕེ་མ་ཁལ་ཅིག་གིས་རིན་དུ་ཡང་མི་བཟྒྲོད་
དྒྲོ། །འཇིག་རེན་གི་ཁམས་དེ་ནས་སྤྒྲོས་ཀྱི་ངད་ལངས་པའི་དིས་ནི་ཕྒྲོགས་བཅུའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཚད་
མེད་གངས་མེད་པ་དག་ཏུ་ཁབ་བྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སྒྲོ། །བཞི་པ་ནི། དགེ་བསེན་དགེ་ཚུལ་ཞེས་སྒྲོགས་
ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟེ། དགེ་བསེན་དང་དགེ་ཚུལ་སྒྲོམ་པ་བསྲུང་བ་ལ་བརྩྒྲོན་པ་ལ་ཡང་། བཅས་པའི་སིག་པ་
མེད་པ་སྲིད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ལ་ཡང་། དགེ་སླྒྲོང་གི་ལྟུང་བའི་སིག་པ་ཐམས་ཅད་བྱུང་བའི་ཕིར། 
རགས་ཁབ་ཁས་བླངས་ཏེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་བཅས་པའི་སིག་པ་མ་བཅས་པའི་ཁིམ་པ་ལ་ཡང་འབྱུང་བའི་ཕིར་
རྒྲོ། །ལྔ་པ་ནི། འདི་འད་གང་དག ཞེས་སྒྲོགས་ཚིགས་བཅད་གིས་ཏེ། མ་བཅས་པའི་ཁིམ་པ་ལ་རབ་བྱུང་ལ་
བཅས་པའི་སིག་པ་འབྱུང་བ་འདི་འད་བ་གང་དག་སུ་ཟེར་བ་དེ་ཡི་རང་གི་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་། རྒྱུད་པའི་བླ་མར་
གང་གྱུར་པའི་ཁིམ་པའམ་ནི་དགེ་བསེན་ནམ། རྣལ་འབྒྲོར་པ་རུ་ནི་གང་བཞུགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སད་པ་
ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གཤིས་ཀྱི་མི་དགེ་བ་མཛད་པའི་ཕིར་དང་། ལྟུང་བའི་སིག་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་ཡྒྲོད་པའི་
ཕིར་རྒྲོ། །རགས་ཁབ་ཁས། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། དངྒྲོས་ཀྱི་དྒྲོན། ཤེས་བེད་ཀྱི་ལུང་། རིགས་པས་གྲུབ་པའི་
ཚུལ་ལྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། དེས་ན་མདྒྲོ་ལས། ཞེས་སྒྲོགས་ཚིགས་བཅད་གིས་ཏེ། མདྒྲོ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་
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བརྟུལ་ཞུགས་ལ་བཅས་པ་ལ་མ་ལྟྒྲོས་པར་དགེ་བ་དང་སིག་པ་གིས་ཀ་མེད་པར་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྒྲོད་
དེ། རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་དང་། ེ་བའི་སྲས་བརྒྱད་སྒྲོགས་རྣམས་ལ་རབ་བྱུང་གི་བརྟུལ་ཞུགས་སམ། ཆ་ལུགས་
གཟུང་བ་མེད་ཀྱང་། སིག་པ་མེད་ཅིང་། ཚུལ་འཆལ་རྣམས་ཀྱིས་རབ་བྱུང་གི་བརྟུལ་ཞུགས་བཟུང་ཡང་བཅས་
པའི་དགེ་བ་མེད་པ་དེས་ནའྒྲོ། །འྒྲོ་ན་རབ་བྱུང་གི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་དགྒྲོས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རྒྲོ་ཞེ་ན་མིན་ཏེ། 
ཞིང་གི་གབ་བཞིན་དུ་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ 
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༼༧༨༽ 
སྒྲོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གུས་པའི་རྒྱུར་གསུངས་པར་ཟད་པའི་ཕིར་ཏེ། འདུལ་བ་ལ་བསྟྒྲོད་པ་ལས། རྭ་བ་
མཚམས་ཀྱིས་འྒྲོབས་དང་འད་བ་ཡི། །ཟག་པ་ཀུན་གི་ཆུ་ལྒྲོན་འདུལ་བ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །ཁ་
ན་མ་ཐྒྲོ་བ་ལ་རང་བཞིན་དང་། བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐྒྲོ་བ་གིས་ཡྒྲོད་པ་དེས་ན། འདྒྲོད་པས་དབེན་པ་བཅས་
ལྟུང་སྤྒྲོངས་བ་དང་། སིག་ཏྒྲོ་མི་དགེ་བའི་ཆྒྲོས་ཀྱིས་ནི་དབེན་པ་ཞེས་བ་བ་རང་བཞིན་གི་སིག་པ་སྤྒྲོང་བ་རྣམ་པ་
གིས་སུ་ཐུབ་པས་གསུངས་པའི་མདྒྲོའ་ིདགྒྲོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བཟུང་སྟེ། གཞན་དུ་ན་དབེན་པ་ཡང་
གཅིག་ཁྒྲོ་ནར་ཐལ་བའི་ཕིར་རྒྲོ། །གིས་པ་ནི། བུ་མྒྲོ་གསེར་་་་་་གསེར་མཆྒྲོག་འྒྲོད་ལྡན་ཟེར་བའང་སྣང་། མཆྒྲོག་འྒྲོད་དཔལ་
ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་བཅུ་གསུམ་སྟེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་ནི། ཚུལ་ཁིམས་སྲུང་བའི་ཐབས་ཙམ་ཡིན་
ལ། སེམས་ཀྱི་རབ་བྱུང་གཙོ་བྒྲོ་ཡིན་ཏེ། མདྒྲོ་ལས། བུ་མྒྲོ་གསེར་མཆྒྲོག་འྒྲོད་དཔལ་གིས་བླྒྲོ་གྒྲོས་ཆེན་པྒྲོ་
འཇམ་དཔལ་ལ་བདག་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་ཞུས་པའི་ཚེ། ཆ་ལུགས་ཙམ་གི་ལུས་ཀྱི་རབ་བྱུང་བཀག་ནས་ཀྱང་། 
གཙོ་བྒྲོ་སེམས་ཀྱི་རབ་བྱུང་ཐྒྲོབ་པར་མཛད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར། བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་གཤིས་ལ་
དགེ་བ་ཡྒྲོད་ན། འཇམ་དཔལ་གིས་བུ་མྒྲོའ་ིལུས་ལ་གྒྲོས་ངུར་སིག་ཅིས་མི་སྒྲོན་ཏེ་སྒྲོན་རིགས་སྒྲོ། །མདྒྲོ་ལས་
བུ་མྒྲོ་གསེར་མཆྒྲོག་འྒྲོད་དཔལ་ཞེས་བ་བ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་གཅིག་དང་། ཚོང་དཔྒྲོན་གི་ཁེའུ་གིས་འདུམ་
རར་འཇིག་རེན་པའི་བདེ་བ་ལ་ལྒྲོངས་སྒྲོད་ཅིང་ཡྒྲོད་པའི་དུས་སུ་བུ་མྒྲོ་དེ་འཇམ་དཔལ་གིས་འདུལ་བའི་དུས་
ལ་བབ་པར་ཤེས་ནས། ཚོང་དཔྒྲོན་གི་ཁེའུ་དེ་ཤི་བའི་ཚུལ་དང་། དབང་པྒྲོའ་ིལམ་རྣམས་ནས་མི་གཙང་བ་སྣ་
ཚོགས་འཛག་པར་སྤྲུལ། ཁེའུ་ཤི་བ་དེའི་འཁྒྲོར་རྣམས་ཀྱིས་བུ་མྒྲོ་དེ་ལ་ེས་པ་སད་ཀྱི་དྒྲོགས་པ་དང་། འཁྒྲོར་
བ་ལའང་ཅུང་ཟད་སྒྲོ་བ་སེས་ནས་འཇམ་དཔལ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་དུ་གསྒྲོལ། ཞེས་ཞུས་པས། ལུས་རབ་ཏུ་བྱུང་
ཡང་འཇིགས་པ་ལས་མི་སྒྲོབ། སེམས་རབ་ཏུ་བྱུང་གསུང་སད། བུ་མྒྲོས་སེམས་རབ་ཏུ་དབྱུང་དུ་གསྒྲོལ། ཞེས་
ཞུས་པས། རབ་ཏུ་དབྱུང་རྒྱུའི་སེམས་དེ་སྟྒྲོན་དང་གསུང་། བུ་མྒྲོས་སེམས་ལ་ངྒྲོ་བྒྲོ་མ་གྲུབ་པས་བསྟན་རྒྱུ་མ་
རེད། སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་རྒྲོགས་པས་གྒྲོལ་བ་ཐྒྲོབ་སྟེ། མདྒྲོ་ལས་བུ་མྒྲོ་ལུས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནི། རབ་ཏུ་
བྱུང་བ་མིན་གི་སེམས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། འཇམ་དཔལ་རྣམ་པར་
རྒྲོལ་པའི་མདྒྲོ་ལས། སད་འཚོང་མ་གསེར་མཆྒྲོག་འྒྲོད་དཔལ། ཚོང་དཔྒྲོན་གི་ཁེའུ་འཇིགས་མེད་དང་། ལྷ་ཡི་
རིན་པྒྲོ་ཆེས་བརྒྱན་པའི་ཤིང་རར་བཞུགས་ཏེ། གྒྲོང་ཁེར་གི་སེས་པ་ཐམས་ཅད་སིང་བསྐུལ་བར་བེད་པའི་ཚེ། 
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གིས། སྐུ་ལུས་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པར་བསྟན་ནས། བུ་མྒྲོ་བརྟུལ་ཏེ་ཆྒྲོས་བསྟན་པས་དེས་
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བཟྒྲོད་པ་ཐྒྲོབ་ནས་འཇམ་དཔལ་གི་རྐང་པ་ལ་བཏུགས་ཏེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གསྒྲོལ་བ་བཏབ་པས། འཇམ་དཔལ་
གིས་སས་པ། སྲིང་མྒྲོ་འདི་ལྟ་སྟེ། མགྒྲོ་བྒྲོའ་ིསྐྲ་དེགས་པ་དེ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མིན་
ནྒྲོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། བུ་མྒྲོ་གང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ྒྲོན་མྒྲོངས་པ་གཅད་པའི་ཕིར། བརྩྒྲོན་པ་དེ་ནི་
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིན་ནྒྲོ། །བུ་མྒྲོ་གང་གྒྲོས་ངུར་སིག་འཆང་བ་དེ་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མ་ཡིན་གི། བུ་མྒྲོ་གང་བདག་ིད་ཀྱི་བསླབ་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་པར་བླང་ལ། 
ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱང་། ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་སྒྲོམ་པ་དང་། བརྟུལ་ཞུགས་ལ་ཡང་དག་
པར་སྒྲོར་བར་བེད་པ་དེ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིན་ནྒྲོ་ཞེས་གསུངས་སྒྲོ། ། 
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༼༧༩༽ 
ལུང་འདི་རྣམས་དང་། གྒྲོང་གི་ལྷས་བལྟས་ཀྱི་དགེ་སླྒྲོང་སྟྒྲོན་པའི་མདྒྲོ་རྣམས་ལ་བལྟས་ན་ཐེག་ཆེན་པའི་སབས་
འདིར་ས་དང་པྒྲོ་ཡན་གི་འཕགས་པ་རྣམས་དགེ་སླྒྲོང་གི་ཆ་ལུགས་དང་མི་ལྡན་ཡང་། དགེ་སླྒྲོང་དུ་ཁས་ལེན་
དགྒྲོས་པ་འད་སྟེ། གཞན་དུ་ན། དཀྒྲོན་བརྩེགས་ལས། རྒྱལ་སྲས་བམས་པ་འཇམ་དབངས་དང་། །ཞེས་སྒྲོགས་
ཀྱི་སབས་ཀྱི་མཁན་སླྒྲོབ་ཐམས་ཅད་དགེ་སླྒྲོང་མིན་པར་ཁས་ལེན་དགྒྲོས་སྒྲོ། །འདི་ནི་ཁྒྲོ་བྒྲོའ་ིདྒྲོགས་
པའྒྲོ། །གཙོ་བྒྲོ་སེམས་ཀྱི་སྒྲོམ་པ་བསྲུང་བ་ཕན་ཡྒྲོན་ཆེ་སྟེ། སེམས་རབ་བྱུང་གི་སྒྲོམ་པ་རྣམ་དག་དང་མི་ལྡན་
ན། དད་རས་སྒྲོགས་སྒྲོད་པ་བཀག་པའི་ཕིར་ཏེ། འཕགས་པ་དཀྒྲོན་མཆྒྲོག་བརྩེགས་པའི་མདྒྲོ་སེ་ལས། རང་
རྒྱུད་ཀྱི་ཚུལ་ཁིམས་མ་དག་པར་དད་རས་བཟའ་བའི་ེས་པ་མཐྒྲོང་ནས་རྣལ་འབྒྲོར་སྒྲོད་པའི་དགེ་སླྒྲོང་ལྔ་
བརྒྱས་དགེ་སླྒྲོང་གི་སྒྲོམ་པ་ཕུལ་བ་དེ་ལ་ཐུབ་་་་་་མདྒྲོ་དང་ཊིཀྐ་ཁ་ཅིག་ལས་འདི་འཇམ་དཔལ་དུ་གསུངས་ལ་པས་ལེགས་སྒྲོ་ཞེས་
གསུངས་ན། འཕགས་པ་བམས་པའི་བསྟན་པ་ལ། འཁྒྲོར་འདུས་པ་དང་པྒྲོ། དགེ་སླྒྲོང་དེ་དག་དག་བཅྒྲོམ་པ་ཐྒྲོབ་
པར་ལུང་བསྟན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །དེ་སད་དུ་དཀྒྲོན་བརྩེགས་ཀྱི་འྒྲོད་སྲུང་གིས་ཞུས་པའི་མདྒྲོ་ལས། བསྟན་པ་འདི་
བཤད་པ་ན། དགེ་སླྒྲོང་རྣལ་འབྒྲོར་སྒྲོད་པ་ལྔ་བརྒྱས་བདག་ཅག་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཡྒྲོངས་སུ་མ་དག་བཞིན་དུ། 
དད་པས་བིན་པ་སད་པར་གྱུར་ན་མི་རུང་ཞེས་མས་པར་བས་ཏེ་སླར་ཁིམ་དུ་དྒྲོང་ངྒྲོ་། །དེ་ལ་དགེ་སླྒྲོང་གཞན་
དག་ཅིག་འདི་སད་དུ། དགེ་སླྒྲོང་ཆེ་བའི་བདག་ིད་ཅན་རྣལ་འབྒྲོར་སྒྲོད་པ་འདི་དག་བསྟན་པ་ལས་མས་པ་ནི་
ཤིན་ཏུ་མ་ལེགས་སྒྲོ། །ཞེས་འཆའྒྲོ། །བཅྒྲོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དགེ་སླྒྲོང་དེ་དག་ལ་འདི་སད་ཅེས་བཀའ་སལ་
ཏྒྲོ། །དགེ་སླྒྲོང་དག་ཁེད་འདི་སད་དུ། དགེ་སླྒྲོང་ཆེ་བའི་བདག་ིད་ཅན་འདི་དག་འདི་ལྟར་བསྟན་པ་ལས་ཤིན་ཏུ་
མས་པ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་མ་ལེགས་སྒྲོ། །ཞེས་མ་ས་ཞིག དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དགེ་སླྒྲོང་དག་མངྒྲོན་པར་མ་དགའ་
ནས་ཁིམ་ན་གནས་པ་འདི་ནི། དད་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཆྒྲོས་ཡིན་གིས། དགེ་སླྒྲོང་དད་པ་དང་། མྒྲོས་པ་མང་བ་
འགྒྲོད་པ་དང་ལྡན་པ་འདི་དག་གིས་བསྟན་པ་འདི་ཐྒྲོས་ནས་བདག་ཅག་ཚུལ་ཁིམས་ཡྒྲོངས་སུ་མ་དག་བཞིན་དུ་
དད་པས་བིན་པ་ཡྒྲོངས་སུ་སད་ན་མི་རུང་ངྒྲོ་། །ཞེས་མས་པར་གྱུར་ཏྒྲོ། །འྒྲོད་སྲུང་ངས་ལུང་བསྟན་ཏེ། དགེ་
སླྒྲོང་འདི་དག་ནི་འདི་ནས་ཤི་འཕྒྲོས་ནས་དགའ་ལྡན་གི་ལྷའི་རིགས་སུ་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པ་བམས་པའི་ན་ཐྒྲོས་ཐྒྲོག་མར་འདུས་པའི་གངས་སུ་ཆུད་པར་འགྱུར་རྒྲོ། །ཞེས་པ་དང་། བམས་པ་
སེང་གེ་སས་ཞུས་པའི་མདྒྲོ་ལས་ཀྱང་། བམས་པས་ཡྒྲོ་བད་སྙུང་བའི་སེང་གེའི་ས་སགས་པས། འཁྒྲོར་དེ་ནས་
དགེ་སླྒྲོང་ལྔ་བརྒྱ་རང་ིད་ལ་ཡྒྲོ་བད་སྙུང་བའི་ཡྒྲོན་ཏན་མེད་ཅིང་། དད་པས་བིན་པ་སད་པར་དཀའ་བར་
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རྒྲོགས་ནས་ཁིམ་དུ་དྒྲོང་ངྒྲོ་། །དེ་དག་ལ་འཇམ་དཔལ་གིས་ལེགས་སྒྲོ་བིན་པས་གང་དག་དད་པས་བིན་པ་
ལྒྲོངས་སྒྲོད་པར་མི་སྒྲོ་བ་དེ་དག་གིས་ནི། དེ་ལྟར་འཛེམ་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། འགྒྲོད་པ་དང་ལྡན་པར་བ་སྟེ། 
ཞེས་སྒྲོགས་ཀྱི་ཆྒྲོས་བསྟན་པས་དགེ་སླྒྲོང་ལྔ་བརྒྱ་པྒྲོ་དེ་ལེན་པ་མེད་པར་ཟག་པ་མེད་ལས་སེམས་རྣམ་པར་
གྒྲོལ་ལྒྲོ་ཞེས་གསུངས་སྒྲོ། །གསུམ་པ་ནི། དེས་ན་སྒྲོམ་པ་ཞེས་སྒྲོགས་ཚིགས་བཅད་གིས་ཏེ། དེས་ན་སྒྲོམ་
པའི་ཚུལ་ཁིམས་དེ་ིད་དགེ་བ་ཡིན་གི། དེ་བསྲུང་བའི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཆ་ལུགས་ཙམ་ལ་
བཅས་པ་ལ་མ་ལྟྒྲོས་པར་རང་བཞིན་གི་དགེ་བ་མེད་དེ། རྒྱུད་ལ་སྒྲོམ་པ་མེད་པའི་ལུས་ཀྱི་ཆ་ལུགས་ཀུན། 
མདྒྲོ་དང་བསྟན་བཅྒྲོས་རྣམས་ལས་ 
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༼༨༠༽ 
བཀག་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །དེ་ཡང་འྒྲོད་སྲུང་གིས་ཞུས་པའི་ལེའུ་ལས། འྒྲོད་སྲུང་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་མི་རྒྲོའ་ིམགྒྲོ་ལ་
གསེར་གི་ཕེང་བ་བཏགས་པ་དེ་བཞིན་དུ། ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་པ་ངུར་སིག་གྒྲོན་པར་བལྟའྒྲོ། །དེ་ལ་འདི་སད་
ཅེས་བ་སྟེ། དཔེར་ན་མི་རྒྲོའ་ིམགྒྲོ་ལ་གསེར་ཕེང་ངམ། །ཡང་ན་མེ་ཏྒྲོག་ཕེང་བ་གདགས་བས་པ། །དེ་བཞིན་
ཁིམས་མེད་ངུར་སིག་གྒྲོན་པ་སྤངས། །མཐྒྲོང་ནས་དེ་ལ་ཡིད་ནི་དད་མི་འགྱུར། །ཞེས་དང་། རྒྲོག་གེ་འབར་བར་
མདྒྲོ་དངས་པ་ལས། གང་ཞིག་ངུར་སིག་བགྒྲོས་ཀྱང་སེམས་ཀྱི་སྒྲོན་མ་སྤངས། །ལག་ཏུ་ལྷུང་བཟེད་ཐྒྲོགས་ཀྱང་
ཡྒྲོན་ཏན་སྣྒྲོད་མ་གྱུར། །སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་དེགས་ཀྱང་དགེ་སྒྲོང་ཚུལ་མ་ཞུགས། །རབ་ཏུ་བྱུང་ཡང་དངྒྲོས་པྒྲོ་ཀུན་
ལས་ངེས་མ་བྱུང་། །དགེ་སྒྲོང་དེ་ནི་དགེ་སྒྲོང་མ་ཡིན་ཁིམ་པའང་མིན། །དེ་ནི་ཆུ་མེད་ཁྒྲོན་པ་རི་མྒྲོའ་ིམར་མེ་
བཞིན། །ཞེས་པ་དང་། དགེ་སླྒྲོང་ལ་རབ་ཏུ་གཅེས་པའི་མདྒྲོར། ཇི་ལྟར་སྒྲོང་པྒྲོ་བཟང་པྒྲོ་ལ། །ཡུན་རིང་ཡལ་ག་
འཕེལ་བ་ལྟར། །རགས་ཙམ་འཛིན་པ་ཡུན་རིང་ན། །ཁ་ན་མ་ཐྒྲོའ་ིགཏམ་རྣམས་དང་། །སིག་པ་དག་ནི་འཕེལ་
བར་བཤད། །ཅེས་དང་། ཆེད་དུ་བརྒྲོད་པའི་ཚོམ་ལས། བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་མཚན་འཆང་བ་པས། །གཟུ་བྒྲོར་
ཁིམ་པར་གནས་ན་བཟང་། །ཞེས་གསུངས་སྒྲོ། །དེ་ལྟ་མིན་པར། བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་གཤིས་ལ་དགེ་བ་ཡྒྲོད་ན་
ནི། །གྒྲོང་དུ་བཤད་པའི་དགེ་སླྒྲོང་ལྔ་བརྒྱ་པྒྲོ་དག་གིས་རང་རྒྱུད་ལ་སྒྲོམ་པ་མེད་ཀྱང་། རབ་བྱུང་གི་ཆ་ལུགས་
དང་། རགས་ཙམ་རེ་ཅིས་མི་བཟུང་སྟེ། གཟུང་དགྒྲོས་པ་འདི་འད་བའི་ཆྒྲོས་ལུགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་
མིན་ནྒྲོ། །གིས་པ་བདེ་སྡུག་གི་བེད་པྒྲོ་སངས་རྒྱས་སུ་ཐལ་བ་སྤྒྲོང་བ་ལ་གིས་ཏེ། ཕྒྲོགས་ས་བརྒྲོད་པ་དང་། 
དེ་དགག་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། དེ་ལ་ཁ་ཅིག ཅེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་དྲུག་སྟེ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་གཤིས་ལ་དགེ་སིག་
མེད་པར་བསྟན་པ་དེ་ལ་འདི་སད་དུ། གལ་ཏེ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་གཤིས་ལ་དགེ་བ་དང་། སིག་པ་གིས་ཀ་མེད་
པ་ལ་ཐུབ་པས་བཅས་པ་ལ་ལྟུང་བ་ཡྒྲོད། མ་བཅས་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་ཅེས་འཆའ་བ་མཛད་ན་ནི། མུ་སྟེགས་
བེད་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ལྟར་བདེ་བ་དང་། སྡུག་བསལ་ཀུན་གི་བེད་པ་པྒྲོ་རྒྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་འགྱུར་
རྒྲོ་ཞེ་ན། གིས་པ་ལ་གིས་ཏེ། མགྒྲོ་བསེའི་ལན་དང་། རྣལ་མའི་ལན་ནྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། འདི་ཡི་ལན་ལ་ཞེས་
སྒྲོགས་རྐང་པ་ལྔ་སྟེ། འགལ་བ་འདི་ཡི་ལན་ལ། རྣམ་གིས་ལས། དང་པྒྲོ་མགྒྲོ་བསེའི་ལན་ནི། འདི་ལྟར་ཡིན་
ཏེ། ཤེས་བ་ཆྒྲོས་ཅན། བཅས་པ་ལ་མ་ལྟྒྲོས་པར་གཤིས་ལ་དགེ་བ་དང་། སིག་པ་ཡྒྲོད་ན་ནི། ཁེད་ཀྱང་མུ་
སྟེགས་གངས་ཅན་པ་འགའ་ཞིག་ལྟར་ངྒྲོ་བྒྲོ་ིད་རྒྱུར་ས་བར་འགྱུར་ཏེ། གཤིས་ལ་དགེ་སིག་ཡྒྲོད་པར་འདྒྲོད་
པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། སིར་བསླབ་པ་འཆའ་བའི་རྒྱུ་མཚན། བསླབ་པ་མི་འད་བ་འཆའ་བའི་རྒྱུ་
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མཚན། དེས་གྲུབ་པའི་དྒྲོན་ནྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། གིས་པ་དངྒྲོས་པྒྲོའ།ི ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་བཅུ་གསུམ་སྟེ། གིས་
པ་དངྒྲོས་པྒྲོ་སྟེ་རྣལ་མའི་ལན་ལ་ནི། རྒྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ག་ཅིག་གིས་བསླབ་པ་འཆའ་བར་བེད་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ཡྒྲོད་དེ། དངྒྲོས་པྒྲོའ་ིགཤིས་ལ་དགེ་བ་དང་སིག་པ་མེད་ཀྱང་། བདེ་སྡུག་རང་གི་ལས་ཀྱིས་བས་པ་ཡིན་
ཞིང་། ལུས་ངག་གི་ལས་ཀྱི་བེད་པ་པྒྲོ་རང་གི་སེམས་ིད་ཡིན་ལ། སེམས་བཟང་ངན་དེ་དག་བླང་དྒྲོར་བེད་
པའི་ཐབས་ནི། ངེས་འབྱུང་གི་སྒྲོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན། སྐྲ་དེགས་ཆྒྲོས་གྒྲོས་བསྒྲོ་བ་སྒྲོགས་བཅས་པའི་ 
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༼༨༡༽ 
བརྟུལ་ཞུགས་སམ། ཆ་ལུགས་ནི་སྒྲོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་བའི་ཐབས་ཡིན་པས་སྒྲོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དེ་
བསྲུང་བ་ལ་བརྟུལ་ཞུགས་གང་ལ་གང་དགྒྲོས་པའི་བསླབ་པ་མཐའ་དག་འཆའ་བའི་བེད་པ་པྒྲོ་སངས་རྒྱས་ཁྒྲོ་ན་
ཡིན་གི། གཞན་གི་མི་མཁེན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །བདེ་སྡུག་ལས་ཀྱི་བས་པ་དང་། ལས་ཀྱི་བེད་པ་པྒྲོ་སེམས་ིད་
ཡིན་པར་གྲུབ་སྟེ། སེམས་ནི་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་སྟྒྲོབས་ཀྱིས་ལས་ལ་བཟང་ངན་འབྱུང་། ལས་བཟང་ངན་
དེ་ལས་འབས་བུ་བདེ་སྡུག་འབྱུང་བའི་ཕིར་རྒྲོ། །གིས་པ་ནི། དེས་ན་བསམ་པའི། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་ལྔ་སྟེ། 
འྒྲོ་ན་བསླབ་པ་འཆའ་བ་པྒྲོ་ཡིན་ན། རབ་བྱུང་སེ་ལྔ་པྒྲོ་ལ་བཅས་པ་མི་འད་བ་སྒྲོ་སྒྲོར་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་
ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྒྲོད་དེ། བསམ་པ་བཟང་ངན་བླང་དྒྲོར་བེད་པའི་ཐབས་སྒྲོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་
པ་དེས་ན། བསམ་པ་ྒྲོན་མྒྲོངས་པའི་ཁད་པར་གིས། དེ་དག་གི་གེན་པྒྲོ་སྒྲོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀྱི་བེ་བག་
དགེ་ཚུལ་དང་། དགེ་སླྒྲོང་གི་སྒྲོམ་པ་སྒྲོགས་དུ་མ་ཡྒྲོད་ལ། དེ་དག་བསྲུང་བའི་ཐབས་སུ། བརྟུལ་ཞུགས་དང་། 
འདུལ་བའི་བཅས་པ་མི་འད་བ་སྒྲོ་སྒྲོར་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟར་ཡིན་ནྒྲོ། །གསུམ་པ་ནི། དེས་ན་བདེ་དང་། 
ཞེས་སྒྲོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟེ། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་བདེ་བ་དང་། སྡུག་བསལ་གི་བེད་པ་པྒྲོ་སངས་རྒྱས་
མ་ཡིན་ཡང་། བསླབ་པ་འཆའ་བ་དང་། སགས་སྒྲོར་བའི་བེད་པ་པྒྲོ་སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་གསུངས་ཏེ། བདེ་
སྡུག་སེམས་ལས་བྱུང་ཞིང་། སེམས་ཀྱི་ཁད་པར་གིས་ཚུལ་ཁིམས་མི་འད་བ་དུ་མ་ཡྒྲོད། དེ་བསྲུང་བ་ལ་
བཅས་པ་མི་འད་བ་དུ་མ་དགྒྲོས་ཤིང་། དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཁྒྲོ་ནས་མཁེན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གསུམ་པ་མ་འཁྲུལ་བའི་
གནང་བཀག་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི། སྦུ་གུ་ཅན་དང་། ཞེས་སྒྲོགས་ཚིགས་བཅད་བརྒྱད་དང་རྐང་པ་
གསུམ་སྟེ། འྒྲོ་ན་མ་འཁྲུལ་བའི་གནང་བཀག་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་སམ་ན། འདི་ལྟར་དམ་ཆྒྲོས་སམ་འདུལ་བའི་སྒྲོར་
བཞུགས་པའི་དགེ་ཚུལ་དང་། དགེ་སླྒྲོང་རྣམས་ཀྱིས་ཆྒྲོས་དང་མི་མཐུན་པའི་གྒྲོས་སྦུ་གུ་ཅན། ཡན་ལག་གི་
ཤུབ་ཅན་དང་། གྒྲོང་པ་ཅན་དང་། རྒྱ་ཚོས་ཅན་ལ་སྒྲོགས་པའི་གྒྲོན་པ་འདུལ་བ་དང་མི་མཐུན་ཏེ། དེ་ལྟར་
བཀག་པའི་ཕིར་དང་། ར་ལ་ཞྒྲོན་པ་དང་། གང་པྒྲོ་ཆེ་དང་། ཤིང་ར་ལ་ཞྒྲོན་པ་ལ་སྒྲོགས་པ་མི་བ་སྟེ། ཁི་གདན་
མཐྒྲོན་པྒྲོར་ལ་བའི་ེས་པ་འབྱུང་བའི་ཕིར། ལག་་ནི། སར་བིན་ལེན་མ་བས་པའི་ཟས་ལ་དགེ་སླྒྲོང་གིས་
རེག་ན་ཕིས་བཟར་མི་རུང་བ་དང་། ནུབ་ཚང་ནི། གནས་ཁང་ེ་འཁྒྲོར་དང་བཅས་པའི་ནང་དུ་བསེན་པར་མ་
རྒྲོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ལ་ན་ཞག་གིས་ལས་ཐལ་ན་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའྒྲོ། །དེ་ལ་སྒྲོགས་པ་འདུལ་བ་དང་
མཐུན་པའི་སྒྲོད་པ་མིན་པ་བས་པ་ཀུན་ལ་སེམས་གནྒྲོང་པ་དང་། འགྒྲོད་པ་ཡི་ཚུལ་གིས་ལྟུང་བ་རིགས་མཐུན་
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མེད་པའི་དགེ་སླྒྲོང་གི་མདུན་དུ་བཤགས་པ་ལེགས་པར་བའྒྲོ། །ེས་པ་དེ་དག་བས་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་དྒྲོ། །ཞེས་
ས་ཞིང་ཁད་དུ་བསད་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་གནྒྲོད་པ་ཡིན་ཏེ། འདུལ་བ་དང་འགལ་བ་དང་། ཐེག་ཆེན་
དགེ་སླྒྲོང་སྒྲོགས་ཀྱིའང་གཙོ་ཆེའི་དགྒྲོས་པ་མེད་པར་སྤངས་དགྒྲོས་ཤིང་། གསང་སགས་ལ་རྩ་ལྟུང་དུ་བཤད་
པའི་ཕིར། རང་ིད་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལས་འབབ་པ་དང་། ཕན་ཚུན་འབབ་ཅིང་རྩྒྲོད་པ་བེད་པ་དང་། འཚོ་བའི་ཕིར་
དམ་ཆྒྲོས་ྒྲོ་ཚོང་བེད་པ་དང་། དགྒྲོས་མེད་དུ་དགེ་སྒྲོང་ཕི་དྒྲོ་ཟ་བ་དང་། བག་མེད་དུ་ཆང་འཐུང་བ་ལ་ 
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༼༨༢༽ 
སྒྲོགས་པ་དང་། ཆྒྲོས་གྒྲོས་རྣམ་གསུམ་དང་། ལྷུང་བཟེད་མེད་པ་དང་། ཆབ་མི་ལེན་པ་སྒྲོགས་དམ་ཆྒྲོས་འདུལ་
བ་དང་འགལ་བའི་སྒྲོད་པ་ཀུན་ལ་ལྟུང་བ་མེད་ཅེས་སྒྲོགས་པ་དང་། དེ་དག་བླ་མའི་ཞབས་ཏྒྲོག་ཡིན་པ་དང་། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་། སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་སྒྲོགས་སུ་ས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སི་ལ་གནྒྲོད་
པས་ནམ་ཡང་མི་བའྒྲོ། །དེ་དག་ལ་ེས་པ་ཡྒྲོད་ཀྱང་། གེན་པྒྲོ་གཞན་པས་རང་གིས་བསྒྲུབ་པར་ནུས་ཞེས་
པའམ། སེ་བ་ས་མའི་ལས་ངན་ཡིན་ནམ་བ་དགྒྲོས་བྱུང་ཞེས་ས་ན་ནི། རང་ལ་གནྒྲོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་
པ་སི་ལ་གནྒྲོད་པ་ཆེར་འབྱུང་བ་མིན་ནྒྲོ། །གལ་ཏེ་སེ་བ་ས་མ་ཡི་ལས་ངན་སིན་པའི་ཤུགས་ིད་ལས་ཆྒྲོས་
འདུལ་བ་དང་འགལ་བ་གྒྲོང་དུ་བཤད་པ་ལྟ་བུའི་སྒྲོད་པ་ཀུན་རང་དབང་མེད་པར་བ་དགྒྲོས་པ་བྱུང་ན་ཡང་། 
འདི་ནི་དམ་པའི་ཆྒྲོས་མིན། འདུལ་བ་མིན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་མིན་ནྒྲོ། །ཞེས་སེམས་གནྒྲོང་ཞིང་འགྒྲོད་
པའི་ཚུལ་གིས་ལེགས་པར་བཤགས་པ་བེད་དགྒྲོས་ཏེ། མ་བས་ན་ཞག་ས་མའི་ེས་པ་ཞག་ཕི་མ་ལ་ིས་
འགྱུར་སྒྲོགས་གྒྲོང་འཕེལ་དུ་འགྒྲོ་བས་སྒྲོ། །ཆབ་མི་ལེན་པ་སྒྲོགས་འདི་དག་ཆྒྲོས་འདུལ་བ་དང་མི་འགལ་ཞིང་། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡིན་ནྒྲོ་ཞེས་ས་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་གནྒྲོད་པ་ཡིན་ཏེ། བསྟན་པ་དང་
འགལ་བ་བས་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་བསྟན་པའི་སྒྲོར་ཞུགས་པའི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཆེར་མ་ཕན་ཡང་། རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བསྟན་པ་ལ་གནྒྲོད་པའི་བ་བ་མི་བ་སྟེ། བས་ན་ཆྒྲོས་
སྤྒྲོང་གི་ལས་བསྒྲོག་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །བཞི་པ་འཕལ་གི་ལག་ལེན་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། མ་འཁྲུལ་བའི་
ལག་ལེན་བསྒྲུབ་པར་གདམས། འཁྲུལ་པའི་ལག་ལེན་བྱུང་བའི་ཚུལ། དེ་ལ་གནྒྲོད་བེད་བསྟན་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། 
མདྒྲོ་བསྐུལ། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་གིས་ཏེ། དགེ་འདུན་གི་དབུས་སུ་མདྒྲོ་བསྐུལ་བ་དང་། ི་མའི་གངས་བརྒྲོད་
པ་ལ་སྒྲོགས་པའི་འཕལ་གི་བ་བ་ཀུན་འདུལ་བའི་གཞུང་དང་མཐུན་པར་གིས་ཏེ། དེ་དག་འདུལ་བ་ནས་
གསུངས་པའི་ལག་ལེན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །དེ་ཡང་མདྒྲོ་རྩ་བ་ལས། དགེ་འདུན་གི་གནས་བརན་གིས་རིག་
མའི་ཐུར་མ་སྐུད་པ་ལ་རྒྱུས་པ་སྤྒྲོ་བས་ི་མ་བགང་བར་བའྒྲོ། །དགེ་སྒྲོས་ཀྱིས་དེ་ལ་བརགས་ཏེ་དགེ་འདུན་ལ་
བརྒྲོད་པར་བའྒྲོ། །བེ་བག་ཏུ་བས་པའི་མདྒྲོ་ངྒྲོ་བྒྲོའ་ིདབེ་བས་སྒྲོ། །གཙུག་ལག་ཁང་གི་བདག་པྒྲོ་དང་། ལྷའི་
ཕིར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྒྲོན་པའི་དགེ་སླྒྲོང་ལ་བསྐུལ་བའི་ཚིག་ཀྱང་བའྒྲོ། །མདྒྲོ་ལའྒྲོ། །དེང་ནི་ཡར་གི་ངྒྲོའ་ི
ཚེས་གཅིག་ལགས་ཏེ། གཙུག་ལག་ཁང་གི་བདག་པྒྲོ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་གི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་སླད་དུ་ཚིགས་སུ་
བཅད་པ་རེ་རེ་བཀླག་ཏུ་གསྒྲོལ། ཞེས་གསུངས་སྒྲོ། །གིས་པ་ནི། མདྒྲོ་བསྐུལ་རིང་མྒྲོ། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་
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གིས་ཏེ། བཀའ་གདམ་པ་ཁ་ཅིག མདྒྲོ་བསྐུལ་རིང་མྒྲོ་ཞེས་བ་བ་དཀའ་ལས་ཆེ་ལ་ངྒྲོ་བྒྲོ་ནྒྲོར་པ་བེད་པ་མཐྒྲོང་
སྟེ། འདི་ལྟར། ཀྱེ་གསྒྲོན་ཅིག་དགེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས། ཚངས་པ་བརྒྱ་བིན་རྒྱལ་ཆེན་རྣམས། །ཆྒྲོས་སྒྲོང་
གཙུག་ལག་སྲུང་མ་དང་། །ལྷ་ཀླུ་ལ་སྒྲོགས་སེ་བརྒྱད་དང་། །ཆྒྲོས་རྒྱལ་རེ་བླྒྲོན་ཡྒྲོན་བདག་དང་། །ཕ་མ་ 
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༼༨༣༽ 
མཁན་པྒྲོ་སླྒྲོབ་དཔྒྲོན་དང་། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་དྒྲོན་སླད་དུ། །ཞལ་ནས་གསུང་པའི་མདྒྲོ་བརྒྲོད་ཞུ། །ཞེས་
པའི་འཇུག་ཏུ་ཨཱུ་ཧཱུྃ་ལ་ཟེར་རྒྲོ། །ཊིཀྐ་བེད་པ་ཁ་ཅིག འདི་འྒྲོག་ཏུ། དཀའ་ཡང་འབད་ནས་བེད་པ་མཚར། །ཞེས་
པ་དང་དྒྲོན་གཅིག་པ་མ་གཏྒྲོགས་པར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ། རྩམ་པར་བ་ཞིང་དབྱུང་བར་བ། །ཞེས་སྒྲོགས་
འདྒྲོན་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལ། རང་བཟྒྲོའ་ིནྒྲོར་པ་བེད་པ་མཐྒྲོང་། །ཞེས་པའི་འབྲུ་གེར་བ་ནི་ནྒྲོར་ཏེ། མདྒྲོ་བསྐུལ་རིང་
མྒྲོ་བེད་པའི་བཀའ་གདམ་པས་ཀྱང་། བསྐུལ་བའི་ཚིག་ནྒྲོར་པ་ཡིན་གིས། འདྒྲོན་པའི་ཚེ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བཀའ་འདྒྲོན་པར་འདྒྲོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཞལ་ནས་གསུང་པའི་མདྒྲོ་བརྒྲོད་ཞུ། །ཞེས་བཤད་པས་སྒྲོ། །གསུམ་པ་
ལ་བཞི་སྟེ། ཤེས་བེད་མེད་པར་བསྟན་པ། ེས་དམིགས་ཆེ་བར་བསྟན་པ། སད་པའི་གནས་སུ་བསྟན་པ། 
འཁྲུལ་པ་གཞན་ལའང་མཚུངས་པར་བསྟན་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། མདྒྲོ་རྒྱུད། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་གཅིག་སྟེ། མདྒྲོ་
བསྐུལ་རིང་མྒྲོ་འདི་བེད་པ་མི་འཐད་དེ། མདྒྲོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་མ་གསུངས་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །ཚིག་རྐང་འདི་གཞུང་ཁ་
ཅིག་ན་མེད་ལ་འདི་ཡང་འཐད་པ་འད་སམ་སྟེ། འདུལ་བའི་ལག་ལེན་མདྒྲོ་བསྐུལ་རིང་མྒྲོ་མི་འཐད་པ་ལ། རྒྱུད་
ལས་མ་གསུངས་པ་ཤེས་བེད་དུ་འཇུག་པ་དཀའ་བའི་ཕིར་ཏེ། མདྒྲོ་བསྐུལ་བེད་པ་འདུལ་བ་ཁྒྲོ་ནར་གསུངས་
པའི་ལག་ལེན་ཡིན་པའི་ཕིར། གཏན་ཚིགས་ནི། མདྒྲོ་བསྐུལ་ལ་སྒྲོགས་བ་བ་ཀུན། །འདུལ་བའི་གཞུང་དང་
མཐུན་པར་གིས། །ཞེས་པས་འགྲུབ་བྒྲོ། །འདི་ནི་བདག་གི་དྒྲོགས་པའྒྲོ། །གིས་པ་ནི། འདི་འདའི། ཞེས་
སྒྲོགས་རྐང་པ་གིས་ཏེ། མདྒྲོ་བསྐུལ་རིང་མྒྲོ་བེད་པ་དེ་མི་འཐད་དེ། མདྒྲོ་བསྐུལ་རིང་མྒྲོ་བེད་པ་འདི་འད་བའི་
རིགས་ཀྱི་ཆྒྲོས་ལྒྲོག་འཕེལ་ན་བསྟན་པའི་རྩ་བ་འདུལ་བ་ནུབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། མདྒྲོ་བསྐུལ་ནི་
འདུལ་བ་ཁྒྲོ་ན་ནས་གསུངས་པའི་ལག་ལེན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གསུམ་པ་ནི། སངས་རྒྱས་གསུང་པའི། ཞེས་
སྒྲོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་སྟེ། རྒྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་མདྒྲོ་བསྐུལ་སྒྲོགས་ཀྱི་ཆྒྲོ་ག་
ཀུན། ལས་སླ་བར་གྱུར་ཀྱང་མི་བེད་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ནི་མ་གསུངས་ཡང་། མདྒྲོ་བསྐུལ་རིང་མྒྲོ་སྒྲོགས་
དཀའ་ལས་ཆེ་ཞིང་ངྒྲོ་བྒྲོ་ནྒྲོར་ཡང་འབད་ནས་བེད་པ་མཚར་ཞེས་བསྟིང་སད་པའི་ཚིག་གྒྲོ །བཞི་པ་ནི། སངས་
རྒྱས་གསུང་དང་། ཞེས་སྒྲོགས་ཚིགས་བཅད་གསུམ་སྟེ། རྒྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དང་མི་མཐུན་
ཡང་། མདྒྲོ་བསྐུལ་རིང་མྒྲོ་འདི་འད་བདེན་པར་འདྒྲོད་ན་ནི། སྒྲོམ་པ་ཐག་བརྒྱ་མ་དང་། ལས་ཆྒྲོག་མགྒྲོ་ལ་
བཞག་པས་དགེ་སླྒྲོང་དུ་འགྱུར། ཞེས་ཟེར་བ་སྒྲོགས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཕིན་ཅི་ལྒྲོག་གཞན་ཡང་འཁྲུལ་བ་ཡིན། 
ཞེས་བརྒྲོད་པར་མི་ནུས་ཏེ། དེ་དག་དང་། མདྒྲོ་བསྐུལ་རིང་མྒྲོ་ལུང་རྣམ་གཞག་དང་འགལ་བའི་ཆྒྲོས་ཡིན་པར་
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འད་ཞིང་། རང་བཟྒྲོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མཚུངས་པ་ལ་མདྒྲོ་བསྐུལ་རིང་མྒྲོ་སྒྲོགས་འགའ་ཞིག་བདེན་ལ། སྒྲོམ་པ་
ཐག་བརྒྱ་མ་སྒྲོགས་འགའ་ཞིག་ནི་རྫུན་པ་ཡིན་ཞེས་དཔྱད་དུ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རྒྲོ། །གཞན་ཡང་། མུ་སྟེགས་
བེད་ཀྱིས་སྲྒྲོག་གི་མཆྒྲོད་སིན་བས་པས་ཐར་པ་ཐྒྲོབ་པ་ལ་སྒྲོགས་པའི་ཆྒྲོས་ལྒྲོག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། སུན་
དབྱུང་བར་ནི་མི་ནུས་ཏེ། དེ་དང་མདྒྲོ་བསྐུལ་རིང་མྒྲོ་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་ལུང་དང་། རིགས་པ་མེད་པར་མཚུངས་
པ་ལ། དེ་དག་བདེན་རྫུན་དབེ་བ་ནུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །གསུམ་པ་ཐྒྲོས་བསམ་སྒྲོམ་གསུམ་མ་ནྒྲོར་བས་
འཇུག་བསྡུ་བ་ལ་གིས་ཏེ། ནྒྲོར་པ་སྤྒྲོང་བར་གདམ་པ། མ་ནྒྲོར་བ་བསྒྲུབ་པར་གདམ་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ལ་གིས་
ཏེ། སྤངས་བ་ངྒྲོས་བཟུང་། སྤངས་དགྒྲོས་པའི་འཐད་པའྒྲོ། །དང་པྒྲོ་ནི། ལ་ལ་རྒྲོགས་པའི། ཞེས་སྒྲོགས་ཚིགས་
བཅད་གསུམ་སྟེ། ཞང་ཚན་ 
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༼༨༤༽ 
པ་དང་། བཀའ་ཕག་པ་ལ་ལ་ན་རེ། རྒྲོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་སེ་སྣྒྲོད་གསུམ་དང་། རྒྱུད་སེ་
བཞིས་བསྡུས་པའི་ཚིག་དྒྲོན་ཟབ་མྒྲོ་རྣམས་དང་། དེ་དག་གི་དགྒྲོངས་འགེལ་གྲུབ་ཐྒྲོབ་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་
བཤད་པའི་གྲུབ་པ་སེ་བདུན་དང་། སིང་པྒྲོ་སྒྲོར་དྲུག་ལ་སྒྲོགས་པ་རྣམས་དང་། མཁས་པ་རྒྱན་དྲུག་ལ་སྒྲོགས་
པ་རྣམས་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པར་བཤད་པའི་ཆྒྲོས་ས་སེ་དང་། རིགས་ཚོགས་ལ་སྒྲོགས་པ་རྣམས་ནི། ཚིག་
གི་ན་ཡ་ཡིན་པས་ན། དེ་དག་ལ་འབད་པ་དགྒྲོས་པ་མེད་པས་དྒྲོར་བར་བའྒྲོ། །ཞེས་ཟེར་ནས། ཐ་སད་ཀྱི་
ཚིགས་བཅད་ཙམ་ཀྱང་སིག་ལེགས་པྒྲོ་མི་ཤེས་ན། དྒྲོན་བཟང་པྒྲོ་གྒྲོ་བ་དང་། རྒྲོགས་པ་ལྟ་སྒྲོས་ཀྱང་ཅི་དགྒྲོས་
པའི་བླུན་པྒྲོ་རྣམས་ཀྱིས་རང་དགར་རྩམ་པའི་ཚིག་མཁས་པ་རྣམས་བཞད་གད་བསེད་པ་ཡི་འཆལ་འཆྒྲོལ་
འབེལ་མེད་སྣ་ཚོགས་བིས་པ་ལ་བསྟན་བཅྒྲོས་བཟང་པྒྲོ་ཡིན་ཞེས་ན་བཤད་བེད་དྒྲོ། །གིས་པ་ནི། བླུན་པྒྲོ་
དགའ་བ། ཞེས་སྒྲོགས་རྐང་པ་ལྔ་སྟེ། བཀའ་དང་བསྟན་བཅྒྲོས་རྣམ་དག་གི་ཐྒྲོས་བསམ་སྤངས་ནས། བླུན་པྒྲོའ་ི
ཚིག་འབེལ་མེད་ལ་ཐྒྲོས་བསམ་བེད་པ་ནི། སེས་བུ་བླྒྲོ་གྒྲོས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དྒྲོར་བར་བ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུས་
ནི་བླུན་པྒྲོ་དགའ་བ་བསེད་ནུས་ཀྱི། མཁས་པ་རྣམས་དགའ་བ་བསེད་མི་ནུས་པའི་ཕིར་དང་། དེ་ལ་ཐྒྲོས་བསམ་
བེད་པའི་དུས་དང་བླྒྲོ་གྒྲོས་གིས་ཀ་མགྒྲོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྒྲོ། །སེ་མ་ཞེས་སིང་བརྩེ་བའི་ཚིག་གིས་བྒྲོས་
ནས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ནི། གཟུགས་བརན་གསུང་རབ་ཟབ་མྒྲོའ་ིཐྒྲོས་བསམ་བྒྲོར་ནས། བླུན་པྒྲོའ་ིཚིག་
ལ་ཐྒྲོས་བསམ་བེད་པ་འདི་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ད་གཟྒྲོད་གྒྲོ །གིས་པ་ནི། དེས་ན་སངས་རྒྱས། ཞེས་སྒྲོགས་ཚིག་
གི་རྐང་པ་བཅུ་སྟེ། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་སེ་སྣྒྲོད་གསུམ་རྒྱུད་སེ་བཞི་དང་། དེ་དག་གི་
དགྒྲོངས་འགེལ་མཁས་པ་དང་། གྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཤད་པའི་བསྟན་བཅྒྲོས་ཀྱི་ཚིག་ཐྒྲོས་ཤིང་བླྒྲོ་ལ་འཛིན་པ་
ལ་ནི་བིན་རླབས་ཡྒྲོད་དེ། བླྒྲོ་གྒྲོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པའི་མདྒྲོ་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དམ་པའི་ཆྒྲོས་
འཛིན་པ། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཡྒྲོངས་སུ་གཟུང་བར་འགྱུར། །ལྷ་དང་ཀླུ་དང་མི་འམ་ཅི་རྣམས་དང་། །བསྒྲོད་
ནམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ནི་ཡྒྲོངས་སུ་གཟུང་། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དམ་པའི་ཆྒྲོས་འཛིན་པ། །དན་ལྡན་བླྒྲོ་གྒྲོས་
ལྡན་ཞིང་བླྒྲོ་ལྡན་འགྱུར། །ཤེས་རབ་རྒྱ་ཆེན་ཀུན་ནས་ཡེ་ཤེས་ལྡན། །མཁས་པས་བག་ཆགས་བཅས་པའི་ྒྲོན་
མྒྲོངས་སྤྒྲོངས། །ཞེས་དང་། སེས་རབས་ལས། ཐྒྲོས་ཆུང་དམུས་ལྒྲོང་བསྒྲོམ་པའི་ཚུལ་མི་ཤེས། །ཤེས་རབ་
རྒྱས་བེད་པ་ནི་ཐྒྲོས་པ་ཡིན། །ཐྒྲོས་པ་གཏི་མུག་མུན་སེལ་སྒྲོན་མ་སྟེ། །ཡ་རབས་རྣམས་དང་འཕད་ན་སེས་ཀྱི་
མཆྒྲོག །རྐུན་པྒྲོས་འཕྒྲོག་ཏུ་མེད་པ་ནྒྲོར་གི་མཆྒྲོག །ཅེས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྣྒྲོད་ལས། ཐྒྲོས་
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པས་ཆྒྲོས་རྣམས་ཤེས་པར་བེད། །ཐྒྲོས་པས་སིག་ལས་བཟླྒྲོག་པར་བེད། །ཐྒྲོས་པས་དྒྲོན་མ་ཡིན་པ་
སྤྒྲོངས། །ཐྒྲོས་པས་མྱ་ངན་འདས་པ་ཐྒྲོབ། །ཅེས་དང་། ལུང་རྣམ་འབེད་ལས། མང་དུ་ཐྒྲོས་པ་ལ་ཕན་ཡྒྲོན་ལྔ་
ཡྒྲོད་དེ། ཕུང་པྒྲོ་ལ་མཁས་པ་དང་། ཁམས་ལ་མཁས་པ་དང་། སེ་མཆེད་ལ་ 
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༼༨༥༽ 
མཁས་པ་དང་། རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ལ་མཁས་པ་དང་། དེའི་གདམས་ངག་དང་རེས་སུ་བསྟན་པ་
གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པ་ཡིན་ཞེས་སྒྲོ། །དྒྲོན་ཡིད་ལ་སེམས་ཤིང་མས་སུ་ལེན་པ་ལ་ཡང་བིན་རླབས་ཡྒྲོད་
དེ། ཡབ་སྲས་མཇལ་བའི་མདྒྲོ་ལས། གང་གིས་བསལ་པ་བཅུའི་བར་དུ་བསེན་ཏེ། གཞན་ལ་བསྟན་པ་བས། 
གང་གིས་སེ་གྒྲོལ་གཏྒྲོགས་པ་ཙམ་དུ་འདི་བསྒྲོམ་ན། དེ་ིད་དེ་བས་བསྒྲོད་ནམས་ཆེས་མང་དུ་འཕེལ་
ལྒྲོ། །ཞེས་པ་དང་། ཐར་པ་ཆེན་པྒྲོ་ཕྒྲོགས་སུ་རྒྱས་པ་ཞེས་བ་བའི་མདྒྲོ་ལས། རྒྱལ་བའི་དིན་ལན་ཀླན་འདྒྲོད་
པ། །སད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་བསྒྲོམ་བེད་པ། །སྟྒྲོང་ཁམས་གང་བའི་སེམས་ཅན་གིས། །སྲྒྲོག་གི་སིན་པ་བིན་པ་
བས། །བསམ་གཏན་བསྒྲོམ་པ་ཡྒྲོན་ཏན་ཆེ། །ཞེས་གསུངས་སྒྲོ། །འདི་འད་བའི་བཀའ་དང་བསྟན་བཅྒྲོས་རྣམ་
དག་ན་བཤད་བེད་པ་ལ་ཐྒྲོས་པ་ཞེས་ནི་བརྒྲོད་པ་ཡིན་ཅིང་། དེའི་དྒྲོན་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་སྒྲོད་པ་
བསམ་པ་ཡིན་ལ། ནན་ཏན་གིས་སྒྲོ་ནས་ནི་བསམ་པའི་དྒྲོན་དེ་བསྒྲུབ་པ་བསྒྲོམ་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བས་
ནས་ཐྒྲོས་བསམ་སྒྲོམ་གསུམ་གྒྲོང་དུ་བཤད་པ་དེ་ལྟར་བགིས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་ཐྒྲོས་བསམ་སྒྲོམ་གསུམ་འདི་ནི། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྲོ། །དེ་ཡང་ཐུབ་པ་དགྒྲོངས་གསལ་ལས། མདྒྲོར་ན་
སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུང་། བསྡུས་པ་པྒྲོས་བསྡུས། གྲུབ་ཐྒྲོབ་ཀྱིས་བསྒྲོམ། པཎི་ཏས་བཤད། ལྒྲོ་ཙཱ་བས་བསྒྱུར། 
མཁས་པ་རྣམས་ལ་གགས་པ་གཅིག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཡིན་པས། དེ་ལ་ན་བཤད་བསྒྲོམ་བསྒྲུབ་བེད་
དགྒྲོས་སྒྲོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ནྒྲོ། །རྣམ་བཤད་ཐུབ་བསྟན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བ་བ་ལས། སྒྲོ་
སྒྲོ་ཐར་པའི་སྒྲོམ་པའི་སབས་ཏེ། དང་པྒྲོའ་ིརྣམ་པར་བཤད་པའྒྲོ།།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡྒྲོངས་ས་ཆེན་ཞེས་པ་ལས་གུ་རུས་
སྤེལ།། །། 


