༄༅། །ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན་ཤེས་བྱ་རབ་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།
༄༅། །གསེར་གྱི་མངལ་ལྡན་པདྨའི་མིག་ལྡན་སོགས། །འཇིག་རྟེན་ཆེ་དགུའི་གཙུག་གིས་ཞབས་བརྟེན་
པ། །ཐར་པའི་ལམ་སྟོན་སྙན་པའི་བ་དན་གཡོ། །བུ་རམ་ཤིང་པ་བསྟན་པའི་བདག་པོ་རྒྱལ། །འབུམ་ཕྲག་
གཞུང་ལ་མགྲིན་པའི་དབང་འབྱོར་ཞིང་། །ཤེས་བྱའི་གནས་ལ་སྤོབས་པའི་མཛད་མངའ་བ། །ཁ་ཆེ་བྱེ་སྨྲའི་
གཞུང་ལུགས་སྨྲ་མཁས་པའི། །བསྟན་པ་འདི་ལ་མཁས་མཆོག་དབྱིག་གཉེན་རྒྱལ། །རྣམ་དཔྱོད་སྤོབས་པས་
ཡིད་འཕྲོག་རྒྱལ་པོ་སྲས། །རྣམ་མང་གཞུང་རྒྱས་མཛས་པའི་གང་བ་སྤེལ། །རྣམ་གྲོལ་ཐར་པའི་ལམ་སྟོན་ཞི་
གནས་ལྷ། །ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་སོགས་འགྲེལ་མཛད་དབང་པོ་རྒྱལ། །འཇམ་དབྱངས་ལྔ་རིགས་དབང་པོ་ས་སྐྱ་
པ། །གསུང་དབྱངས་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་འབུམ་ཕྲག་གསུམ། །མཁྱེན་དབྱངས་རྣམ་དཔྱོད་ཕུལ་ཕྱིན་ལྕགས་ཐང་
རྗེ། །བརྒྱུད་ལྡན་མཁས་པའི་ཚགས་ཀུན་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །བྱམས་པའི་ཆུ་འཛིན་འཁྲིགས་པའི་ནམ་མཁའ་
ལ། །བློ་གྲོས་ཆར་རྒྱུན་ཟིམ་པའི་དགའ་སྟོན་གྱིས། །རྣམ་དག་གདུལ་བྱའི་ལོ་ཏོག་རྒྱས་མཛད་པ། །རྒྱལ་བའི་
བསྟན་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་རྒྱལ། །ཆོས་མངོན་གཞུང་གི་ཆུ་སྐྱེས་དགའ་བའི་ཚལ། །ཆོས་ཚུལ་འབྱེད་
པའི་ལེགས་བཤད་ཉིན་བྱེད་ཀྱིས། །ཆོས་ལྡན་ཟེ་འབྲུ་བཞད་པའི་དགའ་སྟོན་སྤེལ། །ཆོས་འདོད་བློ་གསལ་
གཞོན་ནུ་དགའ་བས་ཉོན། །ཆོས་མངོན་ཨུཏྤལ་གཞུང་བརྒྱའི་ཚལ། །རང་འགྲེལ་ཉིན་བྱེད་དཀྱིལ་འཁོར་
རྒྱས། །འགྲེལ་བཤད་འོད་ཟེར་ཟུང་གིས་རྒྱན། །ཟེ་འབྲུའི་དགའ་སྟོན་ཅིས་མི་མྱོང་། །དེང་སང་གཞུང་འདི་སྨྲ་
བ་པོ། །ཁ་ཆེ་ཉི་འོག་ནུབ་ཕྱོགས་པའི། །བྱེ་སྨྲ་གྲུབ་མཐའ་མི་ཕྱེད་ཅིང་། །གོང་འོག་གྲུབ་མཐའ་འཆོལ་བར་
སྨྲ། །དེ་སླད་བློ་གསལ་རྣམ་དཔྱོད་ཅན། །སྙིང་གི་པདྨ་ག་ལ་བཞད། །ཁོ་བོ་མཁས་པའི་མན་ངག་གིས། །ཚུལ་
བཞིན་འབྱེད་ལ་སྤྲོ་བ་ཐོབ།

།དེ་ལྟར་མཆོད་པར་བརྗོད་པ་དང་རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་

ཆོས་མངོན་མཛད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་འདི། དཔལ་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་གཞི་བཅས། འཇམ་
དབྱངས་བླ་མའི་མན་ངག་གིས་སྒོ་ཕྱེ་སྟེ། བསྟན་བཅོས་རྩ་བའི་དགོངས་པ་རྩ་བར་མི་གསལ་བའི་རང་འགྲེལ།
འགྲེལ་བཤད་རྣམ་གཉིས་སོགས་གནད་དུ་ཆེ་བ་རྣམས་ལུང་དུ་དྲངས་ཏེ།
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

གྲུབ་མཐའ་གོང་མའི་འདོད་ཚུལ་
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སོགས་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་ནས་ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་གཞིར་བཞག་ནས་འཆད་པ་ཡིན་
ནོ། །འོ་ན་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ལ་ཉི་འོག་པ་དང་། ཁ་ཆེ་བ་གཉིས་སམ། ནུབ་ཕྱོགས་པ་དང་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བ་དེ་དག་
ཇི་ལྟ་བུ་སྙམ་ན། དེ་ལ་ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ནི་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་ན་གནས་པ་རྣམས་ཏེ་དེའི་གཙ་བོ་ནི་ཁ་ཆེ་འདུས་
པ་བཟང་པོ་སོགས་ཡིན་ལ། ཉི་འོག་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནི་ཁ་ཆེ་ལས་གཞན་པའི་རྒྱ་གར་ཤར་ནུབ་གུང་གསུམ་
སོགས་ན་གནས་པ་རྣམས་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་། སྔོན་གྱི་བཙུན་པ་ཆོས་སྐྱོབ། བཙུན་པ་དབྱངས་སྒྲོགས།
དབྱིག་གཉེན་སྔ་མ་ཞེས་གྲགས་པ་བཙུན་པ་དབྱིག་བཤེས། བཙུན་པ་སངས་རྒྱས་ལྷ་དང་བཞི་པོ་འདི་རྣམས་
སྤྱིར་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ། དེ་ལས་ཀྱང་གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ། དེའི་ནང་ནས་ཀྱང་ཉི་འོག་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་
ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེའི་གཙ་བོ་ཡིན་པར་སེམས་ཏེ།

དུས་གསུམ་རྫས་གྲུབ་ཏུ་སྨྲ་བ་ལ་བཙུན་པ་དེ་

བཞིའི་འདོད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་བཞི་ཡོད་པར། རྣམ་བཞི་དངོས་དང་མཚན་ཉིད་དང་། །གནས་སྐབས་གཞན་
གཞན་འགྱུར་ཞེས་བྱ། །ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། རང་འགྲེལ་ལས། བཙུན་པ་དེ་བཞིའི་
ལུགས་རྣམས།
ཕྱིར་རོ།

།ཁ་ཆེ་བ་ལས་མི་འདྲ་བ་ཤས་ཆེར་དུ་བྱས་ནས་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆ་ཅི་རིགས་སུ་མཛད་པའི་

།དེས་ན་ནུབ་ཕྱོགས་པ་ཞེས་པ་ནི་ཉི་འོག་པའི་ནང་ཚན་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕྱོགས་ན་གནས་པ་རྣམས་

ཡིན་པར་སེམས་ཏེ། རྒྱལ་པོ་སྲས་ལས་གང་དག་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་ན་གནས་པ་དེ་དག་ནི་ཁ་ཆེ་བ་ཞེས་བྱ་ལ། དེ་
ལས་གཞན་པ་འཕགས་པའི་ཡུལ་ན་གནས་པ་རྣམས་ནི་ཉི་འོག་པ་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་
རང་འགྲེལ་ལས། བཙུན་པ་ན་རེ་ཞེས་འབྱུང་བའི་བཙུན་པ་དེ་ངོས་འཛིན་པ་ལ། གང་སྤེལ་ལས། བཙུན་པ་
སངས་རྒྱས་ལྷ་ཡིན་ཞེས་བཤད་ཀྱང་། རྒྱལ་པོ་སྲས་ལས། དེར་སྐབས་ཀྱི་བཙུན་པ་ནི་མདོ་སྡེ་པ་ཞིག་ཡིན་
པར་བཤད་ལ། སངས་རྒྱས་ལྷ་ནི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ཡིན་པས་མདོ་སྡེ་པའི་གནས་བརྟན་ཞིག་ཡིན་
ནོ་ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་འཐད་དེ། བཙུན་པ་དེ་ནི་མདོ་སྡེ་པ་ཡིན་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་རང་འགྲེལ་
ལས། དཔེས་སྟོན་པ་ཞེས་པ་ཡང་ཡང་འབྱུང་བ་ནི། མདོ་སྡེ་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཁ་ཅིག་
གསུང་ཡང་། མདོ་སྡེ་པའི་ནང་ཚན་ཡིན་གྱི་དོན་གཅིག་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཞར་ལ་འོངས་པ་ཅུང་ཟད་བརྗོད་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ནས། ད་ནི་ཆོས་མངོན་པའི་བསྟན་བཅོས་འདི་འཆད་པ་ལ་བཞི་སྟེ། ཐོག་མར་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་པ་སྟོན་པའི་
རྣམ་ཐར། ཡིད་ཆེས་ནས་བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའི་རིམ་པ། དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་ནས་ཇི་ལྟར་འཇུག་པའི་ཚུལ། དེ་
ལྟར་ཞུགས་པའི་བསྟན་བཅོས་དངོས་བཤད་པའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་གསུམ་ལོགས་སུ་བཤད་ཟིན་ནས། བཞི་པ་
བསྟན་བཅོས་དངོས་བཤད་པ་ནི།

གཞུང་བརྗོད་བྱ་འདོམས་ཆེ་བ་རེ་རེའི་སྟེང་དུ་དོན་ཚན་གསུམ་གསུམ་

གྱིས་འཆད་པ་ནི། དཔལ་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་པའི་ལུགས་ཡིན་པས། དེ་ལྟར་བཤད་པར་བྱའོ། །གང་ཞིག་
ཀུན་ལ་མུན་པ་གཏན་བཅོམ་ཞིང་། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། གཞུང་གི་འབྲེལ། ངག་དོན་གྱི་སྦྱོར་བ།
མཐའ་དཔྱད་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ལ། དཀྱུས་ཀྱི་ས་བཅད་པའི་འབྲེལ་དང་། ཚིག་གི་འབྲུ་གཉེར་བའི་འབྲེལ་
གཉིས། དང་པོ་ལ་གསུམ། བརྗོད་བྱ་རྩོམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ཀླད་ཀྱི་དོན། བརྗོད་བྱ་དོན་ལ་འཇུག་པ་གཞུང་གི་
དོན། བརྗོད་དོན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་མཇུག་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་མཚན་དོན། འགྱུར་དཔྱད་གཉིས།
གཉིས་པ་ལ་གསུམ།

བཤད་བྱ་ཆོས་ལ་འཇུག་པའི་ཡན་ལག

ཡན་ལག་ཅན་གྱི་དོན་དངོས་བཤད་པ།

བཤད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མཆོད་པར་བརྗོད་ཅིང་རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་
བཤད་པ། བཤད་བྱ་མངོན་པའི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་ཕབ་པ། འཆད་བྱེད་མངོན་པའི་དགོས་སོགས་ཆོས་
བཞི་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གང་ཞིག་ཀུན་ལ་ཞེས་སོགས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། ཆོས་མངོན་ཤེས་རབ་ཞེས་
སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། ཆོས་རྣམས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་མེད་པར། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་ནོ། །གཉིས་
པ་བཤད་པ་ཉེ་བར་བཀོད་པ་ལ་གསུམ། ལུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གནས་ཀྱི་བསྡུ་བ་བཤད་པ། ཡན་ལག་གི་སྒོ་ནས་
བརྒྱད་སོ་སོར་བཤད་པ། ཕན་ཡོན་ཀྱི་སྒོ་ནས་གནས་ཀྱི་ཆེ་བ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བསྟན་བཤད་གཉིས་
ཡོད་པའི་དང་པོ་ནི། ཟག་བཅས་ཟག་པ་མེད་ཆོས་རྣམས། །ཞེས་པའོ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། ཟག་བཅས་
བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ། ཟག་མེད་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ། འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་དབྱེ་བ་བཤད་པ། འདུས་བྱས་ཆོས་ཀྱི་
དབྱེ་བ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལམ་མ་གཏོགས་པའི་སོགས། གཉིས་པ་ནི། ཟག་མེད་ལམ་གྱི་བདེན་པ་
དང་། །ཞེས་སོགས། གསུམ་པ་ནི། ནམ་མཁའ་དང་ནི་སོགས། བཞི་པ་ནི། འདུས་བྱས་ཆོས་རྣམས་སོགས་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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སོ། །གཉིས་པ་གནས་བརྒྱད་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ། ཁམས་བསྟན་པའི་མཛད་བཤད་པ། དབང་པོ་བསྟན་པའི་
མཛད་བཤད་པ། །འཇིག་རྟེན་བསྟན་པའི་མཛད་བཤད་པ། ལས་བསྟན་པའི་མཛད་བཤད་པ། ཕྲ་རྒྱས་བསྟན་
པའི་མཛད་བཤད་པ། །ལམ་དང་གང་ཟག་བསྟན་པའི་མཛད་བཤད་པ། །ཡེ་ཤེས་བསྟན་པའི་མཛད་བཤད་
པ། །སྙོམས་འཇུག་བསྟན་པའི་མཛད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྣམ་བཞག་
བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ། དེའི་རྣམ་པའི་རབ་དབྱེ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། གནས་ཀྱི་མཚན་དོན་བསྟན་པས་མཇུག་
བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བསྡུ་བཤད་པ། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་
གསུམ་གྱི་སྒྲ་དོན་བཤད་པ། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་བསྟན་པའི་དགོས་པ་བཤད་པ། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་
གསུམ་གྱི་གོ་རིམ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། དབྱེ་བ་དང་བསྡུ་བ་གཉིས། དང་པོ་ལ་གཉིས། གཟུགས་ཀྱི་
བསྡུས་པའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་བཤད་པ།

གཟུགས་ཅན་མིན་པའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། གཟུགས་ཀྱི་བསྡུས་པའི་ཕུང་པོའ ་ི དབྱེ་བ་བཤད་པ། དེ་ལ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་
འཇོག་ཚུལ་བཤད་པའོ།

།དང་པོ་ལ་བསྟན་བཤད་གཉིས།

དང་པོ།

གཟུགས་ནི་དབང་པོ་ལྔ་དང་

དོན། །སོགས་སོ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། བདག་རྐྱེན་མིག་སོགས་དབང་པོ་བཤད་པ། དམིགས་རྐྱེན་
གཟུགས་སོགས་དོན་ལྔ་བཤད་པ། འབྲས་བུ་རྣམ་རིག་བྱེད་མིན་བཤད་པའོ། །དང་པོ། དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་
རྣམ་ཤེས་རྟེན། །སོགས་སོ། །གཉིས་པ་གཟུགས་རྣམ་གཉིས་དང་རྣམ་ཉི་ཤུ། །སོགས་སོ། །གསུམ་པ། དབྱེ་
བ་དང་སོགས་སོ། །གཉིས་པ་གཟུགས་ཅན་མིན་པའི་ཕུང་པོ་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་བཤད་པ་ལ་གསུམ། སེམས་
ལས་བྱུང་བའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་བཤད་པ།
པ།

།ཆོས་ཀྱི་བསྡུས་པའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་བཤད་

།སེམས་ཀྱི་བསྡུས་པའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་བཤད་པའོ།

།དང་པོ་ནི།

ཚར་བ་མྱོང་བ་སོགས་

སོ། །གཉིས་པ་ནི། དེ་གསུམ་རྣམ་རིག་བྱེད་མིན་དང་། །སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། རྣམ་ཤེས་སོ་སོ་རྣམ་
རིག་པ། །སོགས་སོ། །གཉིས་པ་བསྡུ་བ་བཤད་པ་ནི། ཕུང་པོ་དང་ནི་སྐྱེ་མཆེད་དང་། །སོགས་སོ། །རྩ་བའི་
གཉིས་པ་སྒྲ་དོན་བཤད་པ་ནི། སྤུངས་དང་སྐྱེ་སྒོ་རིགས་ཀྱི་དོན། །སོགས་སོ། །གསུམ་པ་དགོས་པ་ནི།
4

མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

རྨོངས་དབང་འདོད་རྣམས་གསུམ་གྱི་ཕྱིར། །སོགས་སོ། །བཞི་པ་གོ་རིམ་བཤད་པ་ནི། རིམ་གྱི་རགས་དང་
ཀུན་ཉོན་མོངས། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟན། གཉིས་པ་རྣམ་པའི་དབྱེ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི། བསྟན་ཡོད་
བསྟན་མེད་ཐོགས་བཅས་ཐོགས་མེད་དང་།

།དགེ་སོགས་གསུམ་དང་ཁམས་གསུམ་གཏོགས་པ་

གསུམ། །ཟག་བཅས་ཟག་མེད་རྟོགས་དཔྱོད་བཅས་མ་བཅས། །དམིགས་བཅས་དམིགས་མེད་ཟིན་དང་མ་
ཟིན་དང་། །འབྱུང་དང་འབྱུང་འགྱུར་བསགས་དང་མ་བསགས་དང་། །གཅོད་བྱེད་གཅད་བྱ་སྲེག་བྱེད་བསྲེག་
བྱ་དང་།

།འཇལ་བྱེད་གཞལ་བྱ་བྱུང་བ་རྣམས་གསུམ་དང་།

།རྟག་པའི་རྫས་དང་མི་རྟག་སྐད་ཅིག་

གམ། །མིག་སོགས་སོ་སོར་ཐོབ་དང་ལྷན་ཅིག་ཐོབ། །ནང་དང་ཕྱི་དང་རྟེན་བཅས་དེ་མཚུངས་དང་། །མཐོང་
སྒོམ་སྤང་བྱ་ལྟ་བ་ཡིན་མིན་དང་། །ཕྲད་དང་མ་ཕྲད་དབང་པོ་ཡིན་མིན་ཏེ། །ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་རྣམ་པའི་རབ་
དབྱེ་ཡིན།

།ཞེས་པ་ལྟར་ཏེ།

བསྟན་ཡོད་འདིར་ནི་གཟུགས་གཅིག་པོ།

།ཞེས་པ་མན་གྱིས་འཆད་

དོ།། ༈ །།གཉིས་པ་ཚིག་གི་འབྲུ་ལ་ས་བཅད་སྔ་མ་ལྟར་ལ། རིམ་པ་བཞིན་བཤད་ན། གང་བཤད་པར་བྱ་
བའི་བསྟན་བཅོས་འདིའི་མཚན་ལ། འཕགས་པའི་ཡུལ་ན་སྐད་རིགས་མི་འདྲ་བ་བཞི་ཡོད་པ་ལས། ལེགས་
པར་སྦྱར་བའམ། སམ་ཊི་ཏའི་སྐད་དུ། ཨ་བྷི་དྷརྨ་ཀོ་ཥ་ཀཱ་རི་ཀ་ཞེས་པ་ཞིག་འབྱུང་ཞིང་། དེ་བོད་ཀྱི་མི་
རྣམས་ཀྱི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན།

ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ཞེས་པ་ཞིག་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ།

དྷརྨ་ཆོས། ཨ་བྷི་མངོན་པ། ཀོ་ཥ་མཛད། ཀཱ་རི་ཀ་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདིའི་
མཚན་བཤད་པ་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །འོ་ན་སྐད་རིགས་བཞི་ནི་གང་། དེ་དག་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་གང་གི་
སྐད་ཡིན་སྙམ་ན། དེ་དག་ངོས་འཛིན་པའི་ཚུལ་ཡོད་དེ། སམ་ཊི་ཏའི་སྐད་ནི། ཐོག་མར་འོག་མིན་ལྷའི་སྐད།
དེར་རྗེས་ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲ་བའི་སྐད། ཐ་མར་བྲམ་ཟེ་རིག་བྱེད་འདོན་པའི་སྐད། པྲ་ཀྲྀ་ཏ་རང་བཞིན་གྱི་སྐད་
ནི། ཐོག་མར་བྲམ་ཟེ་རིག་བྱེད་འདོན་པའི་སྐད། སུམ་བཅུ་རྩ་གསུམ་ལྷའི་སྐད། དེར་རྗེས་ཕལ་ཆེན་པའི་སྐད།
ཐ་མར་མ་ག་དྷ་པའི་ཁྱིམ་བདག་རྣམས་ཀྱི་སྐད། ཨ་བ་བྷྲཾ་ཤ་ཟུར་ཆག་གི་སྐད་ནི། ཐོག་མར་འོད་གསལ་ལྷའི་
སྐད། བར་དུ་གནས་བརྟན་པའི་སྐད། ཐ་མར་ཉན་ཐོས་སེན་དྷ་པའི་སྐད། པི་ཤ་ཙི་ཤ་ཟའི་སྐད་ནི། ཐོག་མར་ཤ་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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ཟའི་སྐད། བར་དུ་མང་བཀུར་བའི་སྐད། ཐ་མར་བྱང་སྒྲ་མི་སྙན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐད་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔོན་གྱི་མཁས་
པ་དག་གིས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་འགྱུར་ཕྱག་ནི་གོ་སླའོ། །མཆོད་བརྗོད་ལ། མཁས་མཆོག་
དབྱིག་གཉེན་གྱིས།

བསྟན་བཅོས་འདི་རྩོམ་པའི་ཐོག་མར་རང་གི་སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ལ་ཡོན་ཏན་

བརྗོད་པའི་སྒོ་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། རང་གི་སྟོན་པ་དེའི་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་ཤེས་
པར་བྱ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་དེའི་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་གང་ཡིན་སྙམ་ན། རང་གི་སྟོན་པ་ཐུབ་དབང་
ཆོས་ཅན། ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། སྤངས་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཕུན་ཚགས་དང་ལྡན་པས་སྟོན་
པ་གཞན་དང་རང་གི་སློབ་མ་ཉན་རང་སོགས་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཞིང་།

འཁོར་བ་ལས་འགྲོ་བ་འདྲེན་པར་

མཛད་པས་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་སྐྱབས་གནས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། རང་འགྲེལ་ལས། བསྟན་བཅོས་
བྱེད་པར་འདོད་པས་རང་གི་སྟོན་པའི་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དེ་ལ་ཡོན་ཏན་བརྗོད་པ་སྔོན་
དུ་འགྲོ་བའི་ཕྱག་འཚལ་བ་རྩོམ་མོ། །ཞེས་པ་འདི་བྱུང་།། ༈ །།ཡང་མཁས་མཆོག་དབྱིག་གཉེན་ཆོས་ཅན།
ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་འདི་རྩོམ་པའི་ཐོག་མར་དོན་གཉིས་ཕུན་སུམ་ཚགས་པའི་སྟོན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ལ་
དགོས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་རང་གི་སྟོན་པའམ་ལྷ་ལ་ཕྱག་བྱས་ནས་བྱ་བ་རྩོམ་པ་
ལ་འཇུག་པས་དམ་པའི་སྤྱོད་པ་དང་མཐུན་པ་དང་། ཕྱག་བྱས་པས་བསོད་ནམས་འཕེལ་བའི་སྒོ་ནས་བསྟན་
བཅོས་རྩོམ་པ་ལ་བར་ཆད་མི་འབྱུང་བ་དང་། ཡོན་ཏན་བརྗོད་པས་གདུལ་བྱ་རྣམས་དད་པའི་སྒོ་ནས་བསྟན་
བཅོས་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྱིས་རིམ་པས་འཇུག་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

དེ་ལྟར་ཡང་མཁས་པ་

འཇུག་སྒོ་ལས། བསྟན་བཅོས་བྱེད་པའི་དམ་པ་ཡིས། །སྟོན་པ་ལ་ནི་མཆོད་བརྗོད་བྱ། །བསྟན་པ་སྤེལ་ཕྱིར་
དག་པའི་ཚིག །འདི་ལ་འཐད་པ་བཟང་པོ་མཐོང་། །ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་འདིར་སྐབས་ཀྱི་བསྟོད་
ཡུལ་དུ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁོ་ན་ལ་འཇོག་པ་མི་འཐད་དེ། གང་ཞིག་ཅེས་པ་དེ་སྤྱིའི་སྒྲ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་སྙམ་ན།

གང་ཞིག་ཅེས་པའི་སྒྲ་དེ་སྤྱི་སྒྲ་ཡིན་ཡང་སྐབས་འདིར་འགྲོ་བའི་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཁོ་ན་ལ་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སྤྱིར་སེན་དྷ་པ་འོན་ཅིག་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་སྐབས་སྟོབས་ཀྱིས་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

སྤྱི་བྱེ་བྲག་ལ་འཇུག་པ་དང་། ལྷས་སྦྱིན་གྱི་ཞང་པོ་མཆོད་སྦྱིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། གྲོགས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་སྤྱི་སྒྲ་
བྱེ་བྲག་ལ་འཇུག་པ་སོགས་དུ་མ་ཡོད་པ་ལས།

སྐབས་འདིར་ཀུན་ལ་མུན་པ་གཏན་བཅོམ་ཞེས་པའི་ཁྱད་

པར་གྱི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བས། བྱེ་བྲག་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་
ཡོན་ཏན་ནམ་ཁྱད་ཆོས་དེ་སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཀྱི། ཉན་རང་དང་ཕྱི་རོལ་པ་སོགས་ལ་མེད་པའི་ཕྱིར།
དེ་སྐད་དུ་ཡང་། རང་འགྲེལ་ལས། གང་ཞིག་ཅེས་བྱ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་
ནས་སྨྲ་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འོ་ན་འདིའི་བསྟོད་ཡུལ་རང་གི་སྟོན་པ་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ཞེས་བྱ་
ཞེ་ན། རང་གི་སྟོན་པ་ཐུབ་དབང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་སངས་རྒྱས་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཤེས་བྱ་ལ་བློ་གྲོས་རྒྱས་པའི་
ཕྱིར། དཔེར་ན་པདྨ་རྒྱས་པ་དང་ཆོས་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡང་ན་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མ་
རིག་པའི་གཉིད་སད་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་སྐྱེས་བུ་གཉིད་སད་པ་དང་ཆོས་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ཡང་།
བྲམ་ཟེ་ཞི་གནས་ལྷའི་འགྲེལ་བཤད་དུ་མདོ་དྲངས་པ་ལས། འཇིག་རྟེན་རྣམ་པར་འདྲེན་པ་ལ། །མི་མཆོག་
སངས་རྒྱས་ཞེས་འབྱུང་བ། །ཕ་དང་མ་ཡིས་བྱས་སམ་ཅི། །ངེས་ཚིག་གང་གིས་སངས་རྒྱས་བརྗོད། །ཅེས་
པའི་ལན་དུ། ཐམས་ཅད་གཟིགས་ཤིང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན། །དེས་ན་བྲམ་ཟེ་སངས་རྒྱས་སོ། །ཞེས་དང་། དྲི་
མ་རྡུལ་ཕྲན་ཟུང་དུ་མེད། །བྱང་ཆུབ་འདི་ཐོབ་ང་སངས་རྒྱས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འོ་ན་དེ་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་བཅོམ་ལྡན་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཉོན་མོངས་པ་ལ་སོགས་པ་
བདུད་བཞི་བཅོམ་པའི་ཕྱིར་རམ། ཡང་ན་དབང་ཕྱུག་གི་ཡོན་ཏན་དྲུག་གི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་
ཡང་སྔ་མ་དེ་ཉིད་ལས།

འདོད་ཆགས་བཅོམ་ཞིང་ཞེ་སྡང་བཅོམ།

།གཏི་མུག་བཅོམ་ཞིང་ཉོན་མོངས་

སྤངས། །འདི་ཡིས་སྡིག་པ་མི་དགེའི་ཆོས། །འཇོམས་ཕྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་བྱ། །ཞེས་གསུངས་
སོ།

།འོ་ན་སངས་རྒྱས་སམ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་གཉིས་པོ་གང་རུང་གཅིག་བརྗོད་པས་ཆོག་མོད།

གཉིས་ཀ་བརྗོད་ཅི་དགོས་སྙམ་ན། རང་གི་སྟོན་པ་ཐུབ་དབང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཞེས་ཚིག་གཉིས་སྨོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ།
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

ཉེ་ཚིག་དང་བྲལ་བའི་སངས་རྒྱས་ཞེས་པའི་སྒྲ་དེ།
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ཉན་རང་དང་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གསུམ་ཀ་ལ་འཇུག་པས།

ཉན་རང་གཉིས་འདིར་སྐབས་ཀྱི་བསྟོད་

ཡུལ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ཡང་འགྲེལ་བཤད་གང་སྤེལ་ལས། འོ་ན་ཅིའི་ཕྱིར་
སངས་རྒྱས་དང་བཅོམ་ལྡན་འདས་གཉིས་ཀ་བརྗོད་པ་ནི།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྒྲ་ཉེ་བའི་ཚིག་དང་བྲལ་བ་ནི།

ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གསུམ་ཀ་ལ་འཇུག་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྨྲས་ལ། ཞེས་གསུངས་སོ། །ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
ལ་སངས་རྒྱས་དང་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་བརྗོད་པས་མི་ཆོག་པར་གཉིས་ཀ་ངེས་པར་
བརྗོད་དགོས་ཏེ། བསེ་རུ་ལྟ་བུའི་རང་རྒྱལ་དགྲ་བཅོམ་པ་ནི། སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚགས་ཡོངས་སུ་མ་
རྫོགས་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཡིན་ཀྱང་།

རང་གཅིག་བུའི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་པའམ་རང་བྱུང་གི་བྱང་

ཆུབ་མཉེས་པས་སངས་རྒྱས་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་།

སྲིད་པ་ཐ་མའི་བྱང་སེམས་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་གནས་པ་ནི། སྤངས་རྟོགས་མཐར་ཐུག་གི་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་པས་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་ཡང་ཕ་རོལ་
ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གིས་ཚགས་རྫོགས་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཁྱོད་བྱང་ཆུབ་བརྙེས་
ཤིང་ཚགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པས་སངས་རྒྱས་དང་བཅོམ་ལྡན་གཉིས་ཀ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟ་ཡང་འགྲེལ་བཤད་རྒྱལ་པོ་སྲས་ལས། འདུལ་བ་རྣམ་པར་བཤད་པ་རྣམས་ནི་མུ་བཞི་པར་
བྱེད་དེ། སངས་རྒྱས་ཡིན་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཡོད་དེ། རང་སངས་རྒྱས་ནི་རང་བྱུང་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ཞེས་བརྗོད་པར་ནུས་ལ།

སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚགས་ཡོངས་སུ་མ་རྫོགས་པའི་

ཕྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གང་ཞིག་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་དང་ལྡན་པ་དེ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་
བྱའོ། །བཅོམ་ལྡན་ཡིན་ལ་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཡོད་དེ། སྲིད་པ་ཐ་མའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི།
ཡེ་ཤེས་ལ་སོགས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཕྱིར་དང་།

བདག་ཉིད་མངོན་པར་རྫོགས་

པར་སངས་མ་རྒྱས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ཡང་ཡོད་དེ་འདི་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྟ་
བུའོ། །གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཡོད་དེ། འདི་ལྟ་སྟེ་རྣམ་པ་དེ་དག་མ་གཏོགས་པ་ཡིན་པས་དེའི་ཕྱིར་སངས་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་ཁྱད་པར་གཉིས་ཀ་སྨོས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འདི་རང་ལུགས་
ལ་སྒྲ་ཇི་བཞིན་ཁས་བླང་དུ་མི་རུང་ཞིང་། རྒྱལ་པོ་སྲས་སུ་ཡང་རང་ལུགས་སུ་མ་བྱས་མོད། མཁས་པ་སྔ་
མའི་བཤད་པའི་རྣམ་གྲངས་སུ་འདུག་པས་འདིར་བྲིས་པ་ཡིན་ནོ།

།དེས་ན་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཅན།

ཁྱོད་ལ་ཉེ་ཚིག་དང་བཅས་ཏེ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་བརྗོད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ།

ཉེ་ཚིག་

དང་བྲལ་བའི་མིང་ནས་བརྗོད་པ་ནི་མ་གུས་པའི་ཚིག་ཡིན་པས་ཁྱོད་ལ་གུས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཚིག་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། དེ་ལྟར་ཡང་མཁས་པ་འཇུག་སྒོ་ལས། ལ་ལ་གུས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར། ཟླས་པའི་ཚིག་དོན་སྦྱོར་བར་
བྱེད། ཅེས་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་དོན་གཉིས་ཕུན་སུམ་ཚགས་པའི་
ཡོན་ཏན་བརྗོད་པའི་སྒོ་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ་ཡིན་ན། དེ་ལ་དོན་གཉིས་ཕུན་ཚགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཇི་ལྟར་མངའ་
སྙམ་ན། སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་བདག་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་ཕུན་ཚགས་མངའ་
བ་ཡིན་ཏེ།

ཀུན་ལ་མུན་པ་གཏན་བཅོམ་པ་སྤངས་པ་མཐར་ཐུག་གི་ཡོན་ཏན་མངའ་ཞིང་།

དེས་ཤེས་བྱ་

བདེན་གཉིས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྟོགས་པའི་རྟོགས་པ་ཕུན་ཚགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མངའ་བར་ཡང་
གྲུབ་པའི་ཕྱིར། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀུན་ལ་མུན་པ་གཏན་བཅོམ་པ་སྤངས་པ་ཕུན་ཚགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མངའ་
བ་ཡང་ཡིན་ཏེ།

དྲུག་པ་འབྲེལ་པ་སྟོན་པའི་ཚིག་དང་སྦྱར་ན་ལམ་འདིའི་ངོ་སྐལ་གྱི་མུན་པ་བཅོམ་པའམ།

གསུམ་པ་བྱེད་པ་སྟོན་པའི་ཚིག་དང་སྦྱར་ན།
བཅོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་།

གཉེན་པོ་ལམ་འདིས་སྤང་བྱ་མུན་པ་བཅོམ་པས་ན་མུན་པ་

དེ་ཡང་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་བཅོམ་

པས་ན་ཀུན་ལ་མུན་པ་བཅོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། དེ་ཡང་གཉེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བརྙེས་ནས་
མུན་པ་གཉིས་སླར་མི་སྐྱེ་བའི་དོན་དུ་བྱས་པས་ན་མུན་པ་གཏན་ནས་བཅོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་མི་
ཤེས་པ་གཉིས་པོ་འདི་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་མུན་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ཡིན་མིན་གྱི་མི་ཤེས་པ་གཉིས་
པོ་འདི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་མུན་པ་ཞེས་མིང་འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། མུན་པས་གཟུགས་མཐོང་བ་
ལ་གེགས་བྱེད་པ་ལྟར། ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ཡང་དག་པའི་དོན་བདེན་བཞི་མཐོང་བ་ལ་གེགས་བྱེད་པས་ན་མུན་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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པ་ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ཡང་། རང་འགྲེལ་ལས། འདི་འམ་འདིས་མུན་པ་བཅོམ་པས་ན་
མུན་པ་བཅོམ་པའོ། །ཐམས་ཅད་ལ་མུན་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བཅོམ་པས་ན་ཀུན་ལ་མུན་པ་གཏན་བཅོམ་
པའོ། །མི་ཤེས་པ་ནི་ཡང་དག་པའི་དོན་མཐོང་བ་ལ་གེགས་སུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་མུན་པ་སྟེ། དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གཉེན་པོ་བརྙེས་ནས་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱིས་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་
ཕྱིར་གཏན་ནས་ཡེ་བཅོམ་པ་སྟེ་དེའི་ཕྱིར་འདི་ནི་ཀུན་ལ་མུན་པ་གཏན་བཅོམ་པའོ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་
ནོ། །འོ་ན་མི་གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་གྱི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགྲ་བཅོམ་པ་དང་། བསེ་རུ་ལྟ་བུའི་རང་རྒྱལ་དགྲ་བཅོམ་པ་
གཉིས་ཆོས་ཅན།

ཁྱོད་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་སྤངས་པའི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ།

ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་མུན་པ་གཏན་ནས་བཅོམ་ཞིང་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མུན་པ་ཡང་འདུན་པའི་
འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་སྤངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྙམ་ན། དེ་ལྟར་ན་ཡང་དེ་གཉིས་ཆོས་ཅན།
ཁྱོད་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་སྤངས་པའི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་
གྱི་མུན་པ་གཏན་ནས་སྤངས་པར་མཚུངས་ཀྱང་།
སྤངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པའི་ཕྱིར།

ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མུན་པ་གཏན་ནས་མ་

ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་འདུན་པའི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་སྤངས་

ཀྱང་། སླར་ཡང་རང་རྒྱུད་ལ་མངོན་གྱུར་དུ་འབྱུང་བས་གཏན་ནས་སྤངས་པ་མ་ཡིན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱིས་མི་ཤེས་པའི་མུན་པ་བཞི་གཉེན་པོས་སླར་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་དུ་བྱས་ནས་སྤངས་པ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། འོ་ན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མི་ཤེས་པ་བཞི་གཏན་ནས་སྤངས་ཤིང་། ཉན་རང་རྣམས་
ཀྱི་དེ་ལྟར་མ་སྤངས་པ་ཡིན་ན། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པ་བཞི་ནི་གང་། དེ་དག་ཉན་རང་
རྣམས་ལ་མངོན་གྱུར་དུ་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་སྙམ་ན། མི་ཤེས་པ་བཞི་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཤིན་ཏུ་
བསྐལ་པ་མི་ཤེས་པའི་མི་ཤེས་པ། ཡུལ་ཤིན་ཏུ་བསྐལ་པ། དུས་ཤིན་ཏུ་བསྐལ་པ། དོན་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་མཐའ་
ཡས་པ་མི་ཤེས་པའི་མི་ཤེས་པ་དང་བཞི་པོ་དེ་ལ་འཇོག་ཅིང་།
འབྱུང་བའི་ཚུལ་ཡང་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ།
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ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་པའི་རྒྱུད་ལ་དེ་དག་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཚུལ་
མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕུང་པོ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་
ཤེས་མཐོང་བའི་ཕུང་པོ་ཤེས་སམ་ཞེས་དྲིས་པ་དང་། གནས་བརྟན་ཤཱ་རིའི་བུས་བཅོམ་ལྡན་དེ་ནི་མ་འཚལ་
ཏོ་ཞེས་གསོལ་ཏོ།

།ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཤཱ་རིའི་བུའི་རྒྱུད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་

བརྒྱད་དང་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་གནས་ཚུལ་ཕྲ་བ་རྣམས་མི་ཤེས་པའི་མུན་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡུལ་
གཟུགས་ཅན་དུ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་དང་། གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་
པའི་ཤེས་པ་སྐད་ཅིག་མ་རྣམས་ཀྱང་ཡུལ་ཤིན་ཏུ་བསྐལ་པ་ཡིན་ལ། སྟོང་གསུམ་ཕན་ཆད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་
ཁམས་དུ་མས་བར་དུ་ཆོད་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱང་ཡུལ་ཤིན་ཏུ་བསྐལ་བ་ཡིན་པ་ལས།

མོའུ་འགལ་གྱི་

བུས་རང་གི་མ་འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་སྐྱེས་པ་མ་ཤེས་པ་དེའི་རྒྱུད་ལ་ཡུལ་ཤིན་ཏུ་བསྐལ་བ་
མི་ཤེས་པའི་མུན་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང་། འབྱུང་འཇིག་གི་བསྐལ་པ་དུ་མས་བར་དུ་ཆོད་པའི་འདས་མ་འོངས་
ཀྱི་དངོས་པོ་རྣམས་དུས་ཤིན་ཏུ་བསྐལ་བ་ཡིན་པ་ལས་ཤཱ་རིའི་བུས་འཇིག་པའི་བསྐལ་པ་དུ་མས་བར་དུ་
ཆོད་པས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་འདོད་པའི་ཁྱིམ་བདག་དཔལ་སྐྱེས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གྱི་དགེ་བའི་ས་
བོན་ཡོད་པར་མ་ཤེས་པ་ལ།

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ངས་ནི་འདི་ཡི་ཐར་པ་ཡི།

།ས་བོན་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་

དག །ཚན་དང་རྡོ་རྗེའི་གསེབ་ན་གསེར། །བག་ལ་ཉལ་བ་ལྟ་བུར་གཟིགས། །ཞེས་གསུངས་ནས་མི་དེ་རབ་
ཏུ་བྱུང་བར་བཤད་པ་ལྟར་ཤཱ་རིའི་བུའི་རྒྱུད་ལ་དུས་ཤིན་ཏུ་བསྐལ་བ་མི་ཤེས་པའི་མུན་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར།
ཁམས་དང་འགྲོ་བ་དང་སྐྱེ་གནས་དང་སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པའི་བྱེ་བྲག་རྟོགས་པར་དཀའ་བ་རྣམས་ཀྱང་དོན་རབ་
ཏུ་དབྱེ་བ་མཐའ་ཡས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རྨ་བྱའི་མདོངས་ནི་གཅིག་བུ་ལ། །རྒྱུའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ནི། ཀུན་
མཁྱེན་མིན་པས་ཤེས་བྱ་མིན། །དེ་ཤེས་པ་ནི་ཀུན་མཁྱེན་སྟོབས། །ཞེས་བཤད་པས་ཉན་རང་ཀུན་གྱི་རྒྱུད་
ལ་དོན་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་མཐའ་ཡས་པ་མི་ཤེས་པའི་མུན་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ཡང་། རང་འགྲེལ་ལས།
རང་སངས་རྒྱས་དང་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱང་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་རྨོངས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་ཀུན་ལ་མུན་པ་
བཅོམ་པར་ནི་འདོད་མོད་ཀྱི། གཏན་ནས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་དེ་དག་ལ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་དང་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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ཡུལ་དང་དུས་ཤིན་ཏུ་བསྐལ་བ་དང་དོན་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་ལ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་
པའི་མི་ཤེས་པ་ཡོད་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
དང་ཡང་དག་པའི་གདམས་ངག་གི་འབྲས་བུ་གཞན་ལ་སྒྲོགས་པ་ཉན་ཐོས་དང་། རང་ཉིད་གཅིག་པུ་སོ་སོར་
སངས་རྒྱས་པ་རང་རྒྱལ་རྣམས་ལ་རྟོགས་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད་དེ། ཇི་ལྟ་བ་བདེན་བཞི་རྟོགས་པའི་རྟོགས་པ་
ལ་ཁྱད་པར་མེད་ཀྱང་། ཇི་སྙེད་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཤིན་ཏུ་བསྐལ་བ་ཏེ་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་རིང་བ་དང་། ཡུལ་
ཤིན་ཏུ་བསྐལ་བ་སྟེ་ཡུལ་རིང་བ་དང་། དུས་ཤིན་ཏུ་བསྐལ་བ་སྟེ་དུས་རིང་བ་དང་། དོན་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་མཐའ་
ཡས་པ་སྟེ་ཤེས་བྱ་རིང་བ་དང་བཅས་པའི་རིང་བ་བཞི་རྟོགས་པའི་ཆ་ནས་ཁྱོད་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ཡང་གང་སྤེལ་ལས། ཤེས་བྱ་ཡུལ་དང་རབ་དབྱེ་དང་། །དུས་ནི་རིང་བ་ཉིད་ཀྱིས་ན། །རིང་
བ་ཉིད་བཞིར་རབ་བཤད་པ། །རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་མཁྱེན། །ཞེས་བཤད་པས་སོ། །ཡང་དེ་ཆོས་
ཅན། ཁྱོད་དང་དེ་གཉིས་ལ་སྤངས་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད་དེ། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་མི་ཤེས་པ་སྤངས་པ་ལ་ཁྱད་
པར་མེད་ཀྱང་།

མི་ཤེས་པའི་རྒྱུ་བཞི་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པ་

བཞི་གཏན་ནས་སྤངས་པའི་ཆ་ནས་ཁྱོད་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

འོ་ན་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀྱིས་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་གཏན་ནས་བཅོམ་པ་ཡིན་ལ། མི་ཤེས་པ་
གཏན་ནས་བཅོམ་པའི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་པའི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་སྙམ་ན།

དེའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་དེ། མི་ཤེས་པ་ནི། སྒྲིབ་བྱེད་མུན་པའི་གཙ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་
ཡེ་ཤེས་དང་། འགྲོ་བ་འཁོར་བ་ལས་འདྲེན་པའི་སྦྱོར་བ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་
ཉིད་སྟོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚགས་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་གང་སྤེལ་ལས། སྟོན་པ་
ཕུན་སུམ་ཚགས་པ་ཡང་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་།

འགྲོ་བ་འཁོར་བའི་འདམ་ལས་

འདྲེན་པར་མཛད་པའི་སྦྱོར་བ་སྟེ། གཞན་གྱི་དོན་ལ་རབ་ཏུ་མི་སྦྱོར་བའམ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྦྱོར་བ་ནི་སྟོན་
པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་མི་ཤེས་པ་བཅོམ་པའི་སྒོ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བསྟོད་པ་བརྗོད་པར་རིགས་སོ་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དོན་འདི་རྣམས་འཆད་པ་ལ། གང་ཞིག་ཀུན་ལ་མུན་པ་གཏན་བཅོམ་ཞིང་། །ཞེས་པ་
འདི་བྱུང་། ཡང་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གཞན་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་
ཚགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས། འདམ་དང་འདྲ་བའི་འཁོར་བ་ལས།
དམ་པའི་ཆོས་སྟོན་པའི་ཕྱག་བརྐྱངས་པའི་སྒོ་ནས་འདྲེན་པར་མཛད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་
ཡང་འཁོར་བ་ངན་སོང་གསུམ་དང་། སྐྱེ་བ་དམན་པ་ལས་དྲང་བར་འོས་པའི་གདུལ་བྱ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་
སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ།

ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གྱི་དགེ་བའི་ས་བོན་བསྐྲུན་པའི་གདུལ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

དེ་ལྟར་ཡང་། བརྩེ་བས་བསྟན་པའི་ཕྱག་བརྐྱངས་ནས། །ཐར་པའི་ས་བོན་བསྐྲུན་པ་ཡི། །སེམས་ཅན་རྣམས་
ནི་ངན་འགྲོ་དང་། །སྲིད་པ་དག་ལས་བསྟེན་པར་མཛད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་འཁོར་བ་
འགྲོ་བ་ལྔ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་འདམ་དང་ཆོས་མཚུངས་པ་ཡིན་ཏེ། སྲིད་པའི་རླན་དང་ལྡན། ལྟ་བས་གཡོ། རྒལ་
བར་དཀའ། རྒལ་བ་ན་གང་ཟག་གཞན་ལ་བརྟེན་ནས་བརྒལ་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་རང་འགྲེལ་ལས། དེ་
ལྟར་བདག་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པ་ཕུན་སུམ་ཚགས་པས་ཡང་དག་པར་བསྟོད་ནས།
ཉིད་ལ་གཞན་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པ་ཕུན་སུམ་ཚགས་པས་ཡང་དག་པར་བསྟོད་པ་ནི།

ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་
འཁོར་བའི་འདམ་ལས་

འགྲོ་བ་དྲངས་མཛད་པ། །ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། འཁོར་བ་ནི་འགྲོ་བ་ཀུན་ཏུ་ཆགས་པའི་གནས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་
རྒལ་བར་དཀའ་བའི་ཕྱིར་འདམ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ།

འགྲོ་བ་དེར་བྱིང་བ་སྐྱབས་མེད་པ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཐུགས་བརྩེ་བ་དང་ལྡན་པས་དམ་པའི་ཆོས་སྟོན་པའི་ཕྱག་བརྐྱངས་པ་དག་གིས་སྐལ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་
དྲངས་སོ་ཞེས་གསུངས་སོ།

།དོན་དེ་དག་འཆད་པ་ལ།

འཁོར་བའི་འདམ་ལས་འགྲོ་བ་དྲངས་མཛད་

པ། །ཞེས་པ་འདི་བྱུང་། ཡང་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་འཁོར་བ་ལས་འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་
ཚུལ་ཡང་ཡོད་དེ།

ཁྱབ་འཇུག་གཟུགས་སྣ་ཚགས་བསྒྱུར་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་སྒོ་ནས་འགྲོ་བ་འདྲེན་པ་དང་།

དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོས་ཚ་དང་ལོངས་སྤྱོད་ལ་སོགས་པའི་དམ་པ་སྦྱིན་པའི་སྒོ་ནས་འགྲོ་བ་འདྲེན་པ་དང་།
ནོར་བུ་དང་སྨན་ལ་སོགས་པས་མཐུ་ནུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འགྲོ་བ་འདྲེན་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་བདེན་བཞིའི་དེ་ཁོ་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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ན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟོགས་པའི་ཐབས་ཐར་པའི་ལམ་བསྟན་པའི་སྒོ་ནས་འདྲེན་པར་མཛད་པ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། འོ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་སོགས་པས་ཀྱང་འགྲོ་བ་འཁོར་བ་ལས་འདྲེན་པ་
མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། སྟོན་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་དང་ཐུགས་རྗེ་དང་བྱིན་རླབས་ལ་སོགས་པས་འགྲོ་བ་དད་
པ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་ཅུང་ཟད་ཞི་བ་ལ་སོགས་པ་ནུས་ཀྱང་ཉོན་མོངས་པ་གཏན་ནས་གཞོམ་པར་མི་ནུས་
པའི་ཕྱིར་རོ།

།དེ་ལྟར་ཡང་།

རང་འགྲེལ་ལས་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སྟོན་པས་ན་དོན་

བཞིན་སྟོན་པའོ། །འདིས་ནི་འདི་ཡིས་གཞན་ལ་ཕན་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཐབས་སྟོན་ཏེ། དེ་ནི་སྟོན་པ་ན་ཡང་དག་
པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྟོན་པས་འགྲོ་བ་དྲངས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་དམ་པ་སྦྱིན་པའི་མཐུས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་
གསུངས་སོ། །དོན་འདི་དག་འཆད་པ་ལ། དོན་བཞིན་སྟོན་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས། །ཞེས་པ་འདི་བྱུང་།
དེས་ན་གང་ཞིག་ཅེས་སོགས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདིས། རང་གི་སྟོན་པ་ལ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་པའི་
སྒོ་ནས་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་འདུད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། གཞན་གྱི་སྟོན་པ་དང་། བསྟན་པ་དང་།
སློབ་མ་རྣམས་ལས་རང་གི་སྟོན་པ་སོགས་གསུམ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་བསྟན་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།
རིམ་པ་ལྟར་སྤངས་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚགས་པ་དང་། འཁོར་བ་ལས་བརྒལ་བའི་ཐབས་དང་། འཁོར་
བའི་འདམ་ལས་བརྒལ་བར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་གང་སྤེལ་ལས། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདིས་ནི།
གཞན་གྱི་སྟོན་པ་དང་། བསྟན་པ་དང་སློབ་མ་དག་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་དང་དེའི་བསྟན་པ་དང་དེའི་
སློབ་མ་རྣམས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་བརྗོད་དེ། སྤངས་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚགས་པའི་ཕྱིར་དང་།
འཁོར་བའི་འདམ་ལས་བརྒལ་བའི་ཐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་།

འཁོར་བའི་འདམ་ལས་བརྒལ་བའི་ཕྱིར་རོ་

ཞེས་བཤད་པས་སོ། །འོ་ན་མཁས་མཆོག་དབྱིག་གཉེན་ཁྱོད། དེ་ལྟ་བུའི་སྟོན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས་ལས་སུ་
བྱ་བ་ཅི་བྱེད་ཅེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས་ལས་སམ་བྱ་བ་བྱེད་པའི་ཚུལ་ཡོད་དེ། འཆོས་
སྐྱོབ་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་འདི་བཤད་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
ཆོས་མངོན་མཛད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་རབ་བཤད་བྱ། །ཞེས་པ་འདི་བྱུང་།།
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༈

།།གཉིས་པ་འགྲེལ་བཞིན།
མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

གསུམ་པ་མཐའ་དཔྱད་པ་ལ། ཐོབ་བྱ་སྐུའི་རྣམ་གཞག སྤང་བྱ་སྒྲིབ་པའི་རྣམ་གཞག སྤོང་བྱེད་གཉེན་པོའ ་ི
རྣམ་གཞག གཉེན་པོས་སྤང་བྱ་སྤོང་ཚུལ་བཤད་པ་དང་བཞི། དང་པོ་ལ་གསུམ། སྤྱིར་སྐུའི་རྣམ་གཞག་
བཤད་པ། བྱེ་བྲག་བསྟོད་ཡུལ་གྱི་སངས་རྒྱས་བཟུང་བ། འཕྲོས་དོན་སྐྱབས་གསུམ་གྱི་རབ་དབྱེ་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ལ་སྐུའི་ངོ་བོ། སྐུའི་དབྱེ་བ། སྐུའི་ཁྱད་ཆོས་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། དོན་གཉིས་མཐར་ཐུག་
བརྙེས་པའི་སངས་རྒྱས་སོ། །གཉིས་པ་ལ། ཆོས་སྐུ་དང་། གཟུགས་སྐུ་གཉིས། དང་པོ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
སྤངས་རྟོགས་ཕུན་ཚགས་རྣམས་ལ་བྱའི།

ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་བཞི་སོགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཁས་མི་ལེན།

གཉིས་པ་ནི། དོན་གཉིས་མཐར་ཐུག་བརྙེས་པའི་རྟེན་གྱི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་གཟུགས་སྐུ་ཞེས་འཇོག་གི སྤྲུལ་
སྐུ་དང་ལོངས་སྐུ་ལ་སོགས་པ་ཁས་མི་ལེན་ནོ། །གསུམ་པ་ཁྱད་ཆོས་ལ་བསྟན་བཤད་གཉིས། དང་པོ་ལ།
ཆོས་སྐུའི་ཁྱད་ཆོས་སྤངས་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་།

གཟུགས་སྐུའི་ཁྱད་ཆོས་མཚན་དཔེ་གཉིས་ཡོད་པ་

འོག་ཏུ་འཆད། གཉིས་པ་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་རྒྱུ་ཕུན་ཚགས་བཞི། འབྲས་བུ་
ཕུན་ཚགས་བཞི། ཕན་འདོགས་པའམ་མཛད་པ་ཕུན་ཚགས་བཞི་སྟེ་གསུམ། འབྲས་བུ་ལ་ཡང་སྤངས་པ་
ཕུན་ཚགས་བཞི། མཁྱེན་པའམ་རྟོགས་པ་ཕུན་ཚགས་བཞི། མཐུ་ཕུན་ཚགས་བཞི། གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་ཕུན་
ཚགས་བཞི་སོགས་བཞི་ཚན་དྲུག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཚགས་དང་ནི། །ཆོས་སྐུ་འགྲོ་
བའི་དོན་སྤྱོད་པས། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་རང་འགྲེལ་ལས། འདི་ལྟ་སྟེ་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚགས་པ་དང་འབྲས་བུ་ཕུན་
སུམ་ཚགས་པ་དང་ཕན་འདོགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚགས་པའོ། །དེ་ལ་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚགས་པ་ནི་རྣམ་པ་བཞི་སྟེ་
བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚགས་ཐམས་ཅད་ལ་གོམས་པ་དང་། ཡུན་རིང་པོ་ནས་གོམས་པ་དང་། བར་
ཆད་མེད་པར་གོམས་པ་དང་། གུས་པར་བྱས་ཏེ་གོམས་པའོ། །འབྲས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚགས་པ་ཡང་རྣམ་པ་
བཞི་སྟེ། ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚགས་པ་དང་། སྤངས་པ་ཕུན་སུམ་ཚགས་པ་དང་། མཐུ་ཕུན་སུམ་ཚགས་པ་
དང་། གཟུགས་ཕུན་སུམ་ཚགས་པའོ། །ཕན་འདོགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚགས་པ་ཡང་རྣམ་པ་བཞི་སྟེ། ངན་སོང་
གསུམ་དང་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་གཏན་ཏུ་ཐར་བར་མཛད་པ་ཕུན་སུམ་ཚགས་པའོ།
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

།ཡང་ན་ཐེག་
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གསུམ་དང་བདེ་འགྲོ་ལ་འགོད་པར་མཛད་པ་ཕུན་སུམ་ཚགས་པའོ། །ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚགས་པ་ཡང་རྣམ་
པ་བཞི་སྟེ།

མ་བསྟན་པར་མཁྱེན་པ་དང་།

འབད་པར་མཁྱེན་པའོ།

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དང་མ་

།སྤངས་པ་ཕུན་སུམ་ཚགས་པ་ཡང་རྣམ་པ་བཞི་སྟེ།

ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་

སྤངས་པ་དང་། གཏན་སྤངས་པ་དང་། བག་ཆགས་དང་བཅས་ཏེ་སྤངས་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་སྙོམས་
པར་འཇུག་པའི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པའོ། །མཐུ་ཕུན་སུམ་ཚགས་པ་ཡང་རྣམ་པ་བཞི་སྟེ། ཕྱིའི་ཡུལ་
སྤྲུལ་པ་དང་བསྒྱུར་བ་དང་། བྱིན་གྱིས་རློབས་པའི་མངའ་ཕུན་སུམ་ཚགས་པ་དང་། སྐུ་ཚ་གཏོང་བ་དང་བྱིན་
གྱིས་རློབ་པའི་མངའ་ཕུན་སུམ་ཚགས་པ་དང་།

སྒྲིབ་པ་དང་ནམ་མཁའ་དང་ཤིན་ཏུ་རིང་བ་ལ་མྱུར་དུ་

གཤེགས་པ་དང་ཆུང་ངུར་མང་པོར་འཇུག་པའི་མངའ་ཕུན་སུམ་ཚགས་པ་དང་། ཡ་མཚན་གྱི་ཆོས་ནར་མ་
སྣ་ཚགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚགས་པའོ། །གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་ཕུན་སུམ་ཚགས་པ་ཡང་རྣམ་པ་བཞི་སྟེ། མཚན་ཕུན་
སུམ་ཚགས་པ་དང་། དཔེ་བྱད་ཕུན་སུམ་ཚགས་པ་དང་། སྟོབས་ཕུན་སུམ་ཚགས་པ་དང་། སྐུ་གདུང་རྡོ་རྗེ་
ལྟར་སྲ་བ་ཕུན་སུམ་ཚགས་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་དག་སོ་སོའ ་ི ངོས་འཛིན་ཕལ་ཆེར་ནི་གོ་
སླ་ལ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐབས་སུ་སློབ་དཔོན་གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་ཉིད་ཀྱི་ཟད་མི་སྐྱེ་མངོན་དུ་བྱས་ཏེ་ཤེས་
བྱ་ཐམས་ཅད་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ནི་རང་དང་སྤྱིའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དང་།
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ནི། རྒྱུ་འབྲས་ཆེས་ཕྲ་བའི་རབ་དབྱེ་མ་ལུས་པར་མཁྱེན་པ་དང་། མ་འབད་པར་
མཁྱེན་པ་ནི། འབད་རྩོལ་ལ་མི་ལྟོས་པ་བཞེད་པ་ཙམ་གྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐོགས་མེད་དུ་མཁྱེན་པ་ལ་བྱེད།
སྤངས་པའི་སྐབས་སུ་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པ་ནི།
སྤངས་པ་དང་།

རྩ་བ་དང་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་མ་ལུས་པར་

གཏན་སྤངས་པ་ནི་སླར་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་དུ་བྱས་པ་དང་།

བག་ཆགས་དང་བཅས་ཏེ་

སྤངས་པ་ནི་ཐོབ་པ་ཆད་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་སྒྲིབ་པ་སྤངས་པ་ནི། ཉོན་མོངས་
དང་སྙོམས་འཇུག་གི་སྒྲིབ་པ་གཉིས་ཆར་སྤངས་ཏེ་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་གྲོལ་དུ་གྱུར་པ་ལ་བྱེད། གཉིས་
པ་བྱེ་བྲག་བསྟོད་ཡུལ་གྱི་སངས་རྒྱས་ངོས་བཟུང་བ་ལ། སྐབས་འདིའི་བསྟོད་ཡུལ་དངོས་དང་། མུ་བཞི་ལ་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

དོགས་པ་དཔྱད་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་སོགས་ཁ་ཅིག འདི་སྐབས་ཀྱི་བསྟོད་
ཡུལ་གྱི་སངས་རྒྱས་ནི།

ཆོས་སྐུ་ཁོ་ན་ལ་བྱེད་ཀྱི་གཟུགས་སྐུ་ནི་རྣམ་སྨིན་གྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མི་

བྱེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་དེ། རང་འགྲེལ་ལས། རང་གི་སྟོན་པའི་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་ཤེས་པར་བྱ་
བའི་ཕྱིར་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་པ་འདིའི་སྟོན་པ་དེ། འདིར་སྐབས་ཀྱི་བསྟོད་ཡུལ་དུ་བཤད་པ་ལས། སྟོན་
པ་དེ་གང་ཡིན་ངོས་མ་ཟིན་པར་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ།།

༈

ཅིག་སངས་རྒྱས་དང་བཅོམ་ལྡན་ལ་མུ་བཞི་ཡོད་དེ།

།།གཉིས་པ་མུ་བཞི་ལ་དོགས་པ་དཔྱད་པ་ལ། ཁ་
རང་རྒྱལ་དགྲ་བཅོམ་པ་ནི།

སངས་རྒྱས་ཡིན་ལ་

བཅོམ་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་མུ། སྲིད་པ་ཐ་མའི་བྱང་སེམས་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པ་ནི། བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཡིན་ལ་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་པའི་མུ།

ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ།

སོ་སྐྱེ་ལྟ་བུ་

གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུ། ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ལྟར་རྒྱལ་པོ་སྲས་ལས་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། རང་རྒྱལ་
དགྲ་བཅོམ་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་གཉིས་དང་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ཟེར་རོ། །མི་འཐད་
དེ། ཉོན་ཅིག རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པའི་བྱང་སེམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བདུད་བཞི་བཅོམ་པའི་
གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱོད་བདུད་བཞི་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཏུ་
ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ཉོན་མོངས་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཏུ་ཐལ་ལོ། །ཡང་རང་རྒྱལ་དགྲ་བཅོམ་པ་
ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མ་རིག་པའི་གཉིད་ལས་སངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ།
ཁྱོད་སངས་རྒྱས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

འདོད་ན་ཁྱོད་དེ་གཏན་ནས་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཏུ་ཐལ་

ལོ། །ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཚགས་དང་ནི། །ཞེས་པའི་སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསྟན་
པའི་སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ཚགས་
གཉིས་རྫོགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ་བ་དང་། ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཡང་དེ་
ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཐམས་ཅད་གཟིགས་ཤིང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན། །དེས་ན་བྲམ་ཟེ་སངས་རྒྱས་སོ། །ཞེས་པའི་
སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསྟན་པའི་སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན།
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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ཁྱོད་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །དེས་ན་རང་ལུགས་ནི། སངས་རྒྱས་དང་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་སྒྲ་ཡངས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས། སྒྲ་འཇུག་ཚུལ་ཙམ་ལ་མུ་བཞི་རྩིས་པ་ཡིན་ཏེ། རང་
རྒྱལ་དགྲ་བཅོམ་པ་ནི། རང་ཉིད་གཅིག་པུའི་དོན་དུ་གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་བརྙེས་པའམ།
ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་མ་རིག་པའི་གཉིད་སད་ཅིང་། གང་ཟག་བདག་མེད་ཙམ་ལ་བློ་གྲོས་རྒྱས་པའི་ཆ་ནས་
སངས་རྒྱས་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་བཏགས་ཤིང་། སྲིད་པ་ཐ་མའི་བྱང་སེམས་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བརྙེས་པ་
ནི། ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་ཆ་ཤས་རགས་པ་རྫོགས་པའི་ཕྱིར་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་ཙམ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། དེ་ཙམ་ལ་དེ་དག་མཚན་ཉིད་པས་ཁྱབ་ན། ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་སངས་རྒྱས་སུ་
ཐལ་བའི་ཕྱིར་དང་།

ཚགས་གཉིས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བྱང་སེམས་ཡོད་པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་

རོ། །དེ་དག་ལ་ཁོ་ན་རེ། རྣམ་མཁྱེན་ཡོད་པར་ཐལ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གོང་
དུ་དྲངས་པའི་ལུང་དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་མི་མཁྱེན་པའི་ཆོས་མེད་པར་ཐལ།
ཁྱོད་རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན་ཡོད་པར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་དེ། ཁྱོད་ཀྱིས་མི་མཁྱེན་
པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་གྱིས་རྣམ་མཁྱེན་མི་མཁྱེན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེས་དེ་
མ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་དེའི་ཡུལ་མིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་མ་
ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། ཁྱོད་རང་ལ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན།
ཁྱོད་ཀྱིས་མི་མཁྱེན་པའི་ཆོས་མེད་པར་ཐལ།

ཁྱོད་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

ཁྱབ་པ་སོང་།

རྟགས་དེ་དེར་ཐལ། དེ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚགས་པ་ཡང་རྣམ་པ་བཞི་སྟེ། མ་བསྟན་པར་མཁྱེན་
པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དང་ཞེས་སོགས་ཀྱི་གཞུང་དོན་གྲུབ་པའི་
ཕྱིར། འདོད་ན་སྔ་མ་ལྟར་བྱེད། ཡང་ཉོན། སངས་རྒྱས་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ཟད་མི་སྐྱེ་བའི་ཡེ་
ཤེས་དེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་མ་ཐག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་
ཤེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཆོས་
18

མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ཐམས་ཅད་ཅིག་ཆར་དུ་མཁྱེན་མ་ཐག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་མ་ཐག་པའི་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། རང་བཞིན་མ་ཁྱབ་ཟེར་དགོས་སམ། འདོད་ན། མཛད་འགྲེལ་དགུ་པ་ལས། རྒྱུན་གྱི་དཔྱོད་
པའི་ཕྱིར་ན་དཔེར། །མེ་ཡིས་ཐམས་ཅད་སྲེག་འདོད་ལྟར། །དེ་བཞིན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་འདོད་བྱའི། །ཅིག་
ཆར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་མ་ཡིན། །ཞེས་པའི་གཞུང་དོན་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །ཡང་ཉོན། བསྒོམ་ལམ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་
བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པའི་བྱང་སེམས་ཆོས་ཅན།
གཉིས་རྫོགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

ཁྱོད་སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་ཐལ།

ཁྱོད་ཚགས་

ཁྱོད་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་རྫོགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

ཁྱོད་དྲུག་པོ་རེ་རེ་ནས་རྫོགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་མ་གྲུབ་ན། དེ་དེར་ཐལ། སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་
ཐུབ་པ་དེ།

བྱང་སེམས་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱིན་

རྫོགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་མ་ཐག་ལ་ཏིང་འཛིན་བློའ །ི །ཞེས་པའི་གཞུང་དོན་གྲུབ་
པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་ལས་འོས་མེད། འོ་ན་གཞུང་དེའི་དོན་གང་སྙམ་ན། བྱང་སེམས་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་རྡོ་རྗེ་
ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཚ་ལམ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་ཆ་ཤས་རགས་པ་རྫོགས་ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན།
ཁྱོད་ཉོན། སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ། སངས་རྒྱས་སྐར་རྒྱལ་ལ་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གིས་བསྟོད་པའི་གནས་
སྐབས་སུ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་རྫོགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ།

སྐར་རྒྱལ་བསྟོད་པས་བརྩོན་

འགྲུས་ཀྱི། །ཞེས་པའི་གཞུང་དོན་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཁྱབ་པ་སོང་། འདོད་ན། སངས་རྒྱས་སྐར་རྒྱལ་ལ་
ཚིག་བཅད་གཅིག་གིས་བསྟོད་བཞིན་པའི་བྱང་སེམས་དེ། བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་རྫོགས་པའི་གང་ཟག་
ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སོ་སྐྱེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རོ།།

༈

།།གསུམ་པ་འཕྲོས་དོན་སྐྱབས་གསུམ་གྱི་རབ་དབྱེ་འཆད་པ་ཞིབ་པར་འོག་ཏུ་འབྱུང་བས་འདིར་

གནད་བསྡུས་ན།

སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་དང་སངས་འཕགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལམ་བདེན་དོན་གཅིག་ཅིང་།

དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་དང་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་བདེན་དོན་གཅིག་ལ།

ཆོས་དཀོན་མཆོག་དང་མྱང་འདས་

དོན་གཅིག་པ་ཡིན་ཏེ། གང་ཞིག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་འགྲོ་དེ། །སངས་རྒྱས་དགེ་འདུན་བྱེད་པའི་ཆོས། །མི་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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སློབ་པ་དང་གཉིས་ཀ་དང་། །མྱ་ངན་འདས་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་སྐབས་
འདིར་འཕྲོས་དོན་འདི་དག་ཀྱང་ཤེས་པ་བྱ་སྟེ། ལམ་བདེན་ཐམས་ཅད་འཕགས་པ་ཡིན་ཞིང་། འཕགས་པའི་
རྟེན་གྱི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། འཕགས་ནི་དང་པོ་འདས་དང་མིན། །ཞེས་སོ། །གོང་
མའི་ཉེར་བསྡོགས་ལས་མིན་འཕགས། །ཞེས་དང་། དང་པོ་འཕགས་པའང་ཁ་ཅིག་གསུམ། །ཞེས་པའི་
སྐབས་དེ་དག་ཏུ་ལམ་བདེན་ལ་འཕགས་པར་བཞག་འདུག་པའི་ཕྱིར་དང་།

འཕགས་པས་དེ་དག་ས་བོར་

ནས། །ཞེས་དང་། སློབ་དང་འཕགས་མིན་རིགས་དྲུག་ལྡན། །ཞེས་དང་། འཕགས་དང་མཚམས་མེད་བྱེད་པ་
དག

།ཅེས་པའི་སྐབས་དེ་དག་ཏུ་འཕགས་པའི་རྟེན་གྱི་གང་ཟག་ལ་འཕགས་པར་བཞག་འདུག་པའི་ཕྱིར་

རོ། །དེ་བཞིན་དུ་སློབ་པའི་ལམ་བདེན་རྣམས། སློབ་པ་དང་། མི་སློབ་པའི་ལམ་བདེན་རྣམས་མི་སློབ་པ་ཡིན་
ཞིང་། མི་སློབ་པའི་གང་ཟག་རྣམས་མི་སློབ་པ་དང་། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་གནས་སོགས་ཟག་མེད་སློབ་པའི་
རྟེན་གྱི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱང་སློབ་པ་ཡིན་ཏེ། སློབ་དང་མི་སློབ་མིན་གྱི་གསུམ། །ཞེས་པའི་སྐབས་སུ། སློབ་
མི་སློབ་ཀྱི་ལམ་བདེན་ལ་སློབ་པ་དང་མི་སློབ་པར་བཞག་ཅིང་།

སློབ་དང་འཕགས་མིན་རིགས་དྲུག་

ལྡན། །ཞེས་པའི་སྐབས་ཀྱི་སློབ་པ་དང་། དེ་ཚ་དེ་མི་སློབ་དགྲ་བཅོམ། །ཞེས་པའི་སྐབས་ཀྱི་མི་སློབ་པ་ནི་རྟེན་
གྱི་གང་ཟག་ལ་ངོས་བཟུང་འདུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོན་ཀྱང་ཚགས་ལམ་པ་དང་། སྦྱོར་ལམ་པ་རྣམས་ནི། སློབ་
ལམ་པ་ཡིན་ཀྱང་། སློབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ལམ་གྱི་བདེན་པ་མ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་དག་ལ་དོགས་པ་དཔྱད་
ན། སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྤང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་
ཁྱབ། རྟགས་དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཟག་བཅས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་ལམ་བདེན་མ་ཡིན་པའི་འདུས་བྱས་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། ལམ་མ་གཏོགས་པའི་འདུས་བྱས་རྣམས། །ཟག་བཅས་ཞེས་པའི་གཞུང་དོན་གྲུབ་པའི་
ཕྱིར་རོ། །ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྤང་བྱ་མཐའ་དག་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་
གང་ཞིག གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན་མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་མ་སྤངས་པའི་སྤང་བྱ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་
ཏེ། ཁྱོད་སྤང་བྱ་གང་ཞིག ཁྱོད་ཁྱོད་རང་མ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་དེར་ཐལ། གང་ཟག་
20

མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་བོ། །ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་འཁོར་བ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཟག་བཅས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁྱོད་འཁོར་བ་ཡིན་
པར་ཐལ། སྲིད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཟག་བཅས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁྱོད་འཁོར་བ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་
ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་ཡིན་ཏེ། ཟག་བཅས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་རྣམས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། གང་ཟག་རྣམས་
བཅས་དེ་རྣམས་ནི། །ཉེར་ལེན་ཕུང་པོའང་འཐབ་བཅས་ཀྱང་། །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་འཇིག་རྟེན་དང་། །ལྟ་
གནས་སྲིད་པའང་དེ་དག་ཡིན། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྩ་བར་འཁོར་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ལ་འདོད་བྱས་པ་
ལ། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་འཁོར་བ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འཁོར་བ་གང་ཞིག་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན།
མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་འཁོར་བ་ལས་ཐར་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ།
ཐར་པ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གལ་ཏེ་འཁོར་བ་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལ་མ་ཁྱབ་ཟེར་ན། དེ་ཆོས་
ཅན་ཁྱོད་འཁོར་བ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་འཁོར་བའི་འཁོར་ལོ་ཆ་ལྔ་པོ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་
འགྲོ་བ་ལྔ་པོ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་མིའི་འགྲོ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མི་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་དེ་
ཆོས་ཅན། ཁྱོད་འཁོར་བ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྲིད་པ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་སྐྱེ་སྲིད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
ཏེ། ཁྱོད་སྐྱེ་སྲིད་ཀྱི་རྟེན་ཅན་གྱི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་གང་ཟག་གང་ཞིག་བར་སྲིད་ཀྱི་རྟེན་ཅན་གྱི་
གང་ཟག་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་འཇིག་རྟེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་འཁོར་བ་པ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་འཁོར་བར་འཁྱམ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་འཁོར་བ་པ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་ཟེར་ནའང་མ་ཁྱབ། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་
དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཟག་བཅས་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་འཁོར་བ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་གང་
ཞིག དེ་གཉིས་དོན་གཅིག་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན་མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཟག་བཅས་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའི་གང་ཟག་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། རྟགས་དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཟག་བཅས་ཀྱི་དབང་པོ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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པའི་ཕྱིར་ཏེ། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འདོད་གཟུགས་གང་རུང་
གི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།

།དེ་ལྟར་ཟེར་ན་ཁྱོད་རང་ལ་ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཆོས་ཅན།

ཁྱོད་དགྲ་

བཅོམ་པ་མིན་པར་ཐལ། སྤང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་སོང་། ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། དགྲ་བཅོམ་པ་མིན་པར་
ཐལ། འཁོར་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་འཁོར་བ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འཁོར་བ་ལས་ཐར་
པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་སོགས་མཚུངས་སོ། །དེས་ན་དེང་སང་སྟོན་ཤཱཀ་སོགས་སངས་རྒྱས་
མིན་གསུང་བ་འགའ་རེ་འདུག་པ་གསན་ཅིག སྟོན་ཤཱཀ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་
སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡོད་
པའི་ཕྱིར་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་བདེན་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་ཡོད་
པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ལ་མ་ཁྱབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སངས་
རྒྱས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་
སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་
སངས་རྒྱས་དང་སེམས་ཅན་གང་རུང་གང་ཞིག སེམས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་དེར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་
གཉིས་ལ་རྫས་སྤྱིར་འཇུག་པའི་ཆོས་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་མ་གྲུབ་ན། དེ་
ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བྱང་སེམས་ཀྱི་ལམ་ཐོབ་པའི་སེམས་ཅན་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། སློབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བྱང་འཕགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན་མིན་པར་ཐལ། དགྲ་
བཅོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཉོན་མོངས་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་འཕགས་ལམ་མཉམ་
པར་བཞག་བཞིན་པའི་སྟོན་ཤཱཀ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཡང་དག་པར་རྫོགས་
པའི་སངས་རྒྱས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱོད་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའི་
གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་བདེན་དུ་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའི་གང་ཟག་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའི་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་རྣམ་མཁྱེན་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་དེར་ཐལ། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་
ཡིན་པའི་མུན་པ་གཏན་ནས་བཅོམ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་།

ཤེས་བྱ་ཇི་སྙེད་པ་རྟོགས་པ་མཐར་

ཐུག་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་གང་ཟག་ཡིན་ན། སངས་རྒྱས་དང་སེམས་ཅན་གང་རུང་ཡིན་
དགོས་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན། སངས་རྒྱས་པའི་གང་ཟག་དང་། སངས་མ་རྒྱས་པའི་གང་ཟག་གང་རུང་དགོས་
པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ཡིན་ན། སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་དང་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་གང་རུང་
དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་སྟོན་ཤཱཀ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་གང་ཞིག་ཅེས་བྱ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་
སྨྲས་པའོ། །ཞེས་པའི་སྐབས་དངོས་སུ་བསྟན་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱོད་གང་ཞིག་ཀུན་ལ་
མུན་པ་གཏན་བཅོམ་ཞིང་། ཞེས་པའི་སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསྟན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱོད་རང་གི་
སྟོན་པའི་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསྟན་པའི་སྟོན་པ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་ཏེ། བསྟན་པ་འདིའི་སྟོན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་སྟོན་ཤཱཀ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་ཡིན་
པར་ཐལ། ཁྱོད་ཚགས་གཉིས་རྫོགས་པ་མཐར་ཐུག་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། དེ་
ཡོད་པའི་ཕྱིར།

བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚགས་བསགས་པའི་གང་ཟག་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

རྣམ་

གཟིགས་མར་མེ་རིན་ཆེན་གཙུག །གྲངས་མེད་གསུམ་གྱི་ཐ་མར་བྱུང་། །ཞེས་པའི་གཞུང་དོན་གྲུབ་པའི་
ཕྱིར། ཡང་ཁོ་ན་རེ། འཕགས་ལམ་ཡིན་ན། དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་གང་རུང་ཡིན་དགོས་ལ། འཕགས་པའི་
གང་ཟག་ཡིན་ན། དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་གང་རུང་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དགྲ་བཅོམ་པ་ཡིན་ན། དེ་
ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མྱང་འདས་ཡིན་ན། དེ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། བྱང་
སེམས་ཀྱི་འཕགས་ལམ་དང་། རང་རྒྱལ་གྱི་འཕགས་ལམ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། རྩ་
བར་མ་ཁྱབ་ན། བྱང་འཕགས། རང་རྒྱལ་འཕགས་པ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། དཀོན་
མཆོག་གསུམ་པོ་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ།
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

ཡང་བྱང་སེམས་ཀྱི་
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འཕགས་ལམ་དང་། རང་རྒྱལ་གྱི་འཕགས་ལམ་རྣམས་ཆོས་ཅན། མྱང་འདས་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོས་དཀོན་
མཆོག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། བདེན་གཉིས་མཐོང་ན་སངས་རྒྱས་དང་། །ཆོས་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ། །ཅེས་
པའི་སྐབས་ཀྱི་ཆོས་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པའི་དད་པའི་ཡུལ་གྱི་ཆོས་གང་ཞིག
རྒྱས་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པའི་ཡུལ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཡིན་ན།

དེའི་སྐབས་ཀྱི་སངས་

སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ཡིན་དགོས།

ལམ་མངོན་རྟོགས་ན་སངས་རྒྱས་དང་། །དེ་ཡི་དགེ་འདུན་དག་ལ་ཡང་། །ཞེས་པའི་སྐབས་ཀྱི་དགེ་འདུན་ལ་
ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པའི་ཡུལ་གྱི་དགེ་འདུན་ཡིན་ན། དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཟེར་
ན་མ་ཁྱབ། རྟགས་དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཆོས་ཅན་དེ་གཉིས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། ཆོས་བདེན་གསུམ་དང་རང་
སངས་རྒྱས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ཁོ་ན་རེ། ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་
ཡོད་པར་ཐལ། སངས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་དེ་ཆོས་
ཅན། ཁྱོད་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། རྟགས་ཆོས་
ཅན་གྱིས་གྲུབ། ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཡིན་ན། སངས་རྒྱས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ།
སངས་འཕགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ལ་དེ་དགོས་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལྷག་
མེད་མྱང་འདས་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གཞན་དོན་ཕུན་ཚགས་
བརྙེས་པའི་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་གཞན་དོན་རྒྱུན་མི་འཆད་
པའི་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན་མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་དོན་མི་བྱེད་པའི་
ཆོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འདུས་བྱས་ཀྱི་འཇུག་པ་རྒྱུན་ཆད་པའི་འགོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་དེ་ཆོས་
ཅན། ཁྱོད་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་
མཁྱེན་པའི་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པའི་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་
ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ཀྱི་རྟོགས་བྱ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་འདུས་མ་བྱས་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་བམ།། ༈ །།གཉིས་པ་སྤང་བྱ་སྒྲིབ་པའི་རྣམ་གཞག་ལ་བཞི། སྤང་བྱ་སྤྱིར་བསྟན་པ།
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

སྒྲིབ་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།

སྐབས་འདིའི་མུན་པ་ངོས་བཟུང་བ།

དེ་ལས་སྤངས་པའི་ཁྱད་པར་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་མཚན་ཉིད། རྣམ་གྲངས། དབྱེ་བ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཐོབ་པའི་
གེགས་སུ་གྱུར་པའི་ཟག་བཅས་སོ། །གཉིས་པ་ལ། སྤང་བྱ། ཟག་བཅས། སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ། ཀུན་འབྱུང་
བདེན་པ། ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ། སྲིད་པ། ལྟ་གནས། འཐབ་བཅས་ལ་སོགས་པ་དོན་གཅིག་སྟེ། གང་ཟག་
རྣམས་བཅས་དེ་རྣམས་ནི། །ཞེས་སོགས་བཤད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ། མཐོང་སྤང་བཞི་དང་། སྒོམ་སྤང་
སྟེ་སྤང་བྱ་རིགས་ལྔ་ཡོད་དོ། །གཉིས་པ་སྒྲིབ་པ་ལ་མཚན་ཉིད་དང་། དབྱེ་བ་གཉིས། དང་པོ་ནི། རང་གི་སྒྲིབ་
བྱ་གཉེན་པོ་སྐྱེ་བ་ལ་གཙ་བོར་སྒྲིབ་པའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་སྤང་བྱ་དེའོ། །དེས་ན་འདིར་སྤང་བྱ་དང་སྒྲིབ་
པ་དོན་མི་གཅིག་སྟེ། དགེ་བ་ཟག་བཅས་རྣམས་དང་མ་བསྒྲིབས་ལུང་མ་བསྟན་རྣམས་སྤང་བྱར་བཤད་ཀྱང་
སྒྲིབ་པ་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ།

།ཅི་ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྤང་བྱར་ཁས་བླངས་པ་ལྟར།

སྒྲིབ་པར་ཡང་ཁས་

བླངས་ན་ཅི་སྐྱོན་སྙམ་ན། དེ་ལྟར་ཁས་བླངས་ན་གནོད་བྱེད་ཡོད་དེ། མ་བསྒྲིབས་ལུང་མ་བསྟན་ཡོད་པར་
བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཁྱད་པར་འདོད་པ་ན་ཡང་སྒྲིབ་པ་མེད། ཅེས་འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་བསྒྲིབས་ལུང་
མ་བསྟན་གྱི་གཟུགས་མེད་པར་བཤད་ན།

འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་རྣམས་

བསྒྲིབས་ལུང་མ་བསྟན་དུ་ཁས་བླངས་དགོས་འབྱུང་བས་དངོས་སྐྱོན་རྙེད་སླ་བའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་དབྱེ་ན།
ལྷག་མཐོང་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་གཙ་བོར་སྒྲིབ་པ་ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་དང་། ཞི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་གཙ་
བོར་སྒྲིབ་པ་སྙོམས་འཇུག་གི་སྒྲིབ་པ་གཉིས་ཡོད་དོ། །དང་པོ་འོག་ཏུ་འཆད། གཉིས་པ་ལ་མཚན་ཉིད། རྣམ་
གྲངས། དབྱེ་བ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། རང་གི་སྒྲིབ་བྱ་དངོས་གཞིའི་སྙོམས་འཇུག་ལ་སྒྲིབ་པའི་རིགས་སུ་
གནས་པའི་སྒྲིབ་པ་གཉིས་པོ་དེའོ། །གཉིས་པ་ལ། སྙོམས་འཇུག་གི་སྒྲིབ་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒྲིབ་པ། རྣམ་
པར་ཐར་པའི་སྒྲིབ་པ་གསུམ་དོན་ཅིག གསུམ་པ་དབྱེ་ན། འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་གི་སྒྲིབ་
པ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དགུ་ནས། ཅི་ཡང་མེད་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་དེ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དགུའི་བར་ཡོད།
འདིར་ཁ་ཅིག སྙོམས་འཇུག་གི་སྒྲིབ་པ་ཡིན་ན་ཉོན་སྒྲིབ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་འདོད་པ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། འོ་ན་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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ཤེར་རྐྱང་གི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཤེར་རྐྱང་གི་དགྲ་བཅོམ་
པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།
ཁྱོད་ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་གང་ཞིག ཁྱོད་དེ་གཉིས་ཀ་ལས་གྲོལ་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་ཉོན་
སྒྲིབ་ལས་གྲོལ་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པ་གང་ཞིག སྙོམས་འཇུག་གི་སྒྲིབ་པ་ལས་ཀྱང་གྲོལ་བའི་གང་ཟག་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཉོན་སྒྲིབ་ལས་གྲོལ་བའི་གང་ཟག་གང་ཞིག སྙོམས་འཇུག་གི་སྒྲིབ་པ་ཡིན་
ན་ཉོན་སྒྲིབ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་སྐབས་འདིའི་མུན་པ་ངོས་བཟུང་བ་ལ། གང་ཞིག་ཀུན་
ལ་མུན་པ་གཏན་བཅོམ་ཞིང་།

།ཞེས་པའི་སྐབས་ཀྱི་མུན་པ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པ་

བཞི་དང་། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་མི་ཤེས་པ་རྣམས་ལ་བྱེད་ཅིང་། དེ་ཡང་དང་པོ་ལ་པཎ་ཤཱཀ་པ། སངས་
རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཤིན་ཏུ་བསྐལ་བ་མི་ཤེས་པའི་སེམས་བྱུང་རྨོངས་པ་ཞིག་མཚན་གཞིར་འཛིན་པ་ནི་མི་འཐད་
དེ།

སེམས་བྱུང་རྨོངས་པ་ནི།

ཉོན་མོངས་པ་སྤྱིའི་ས་མང་པོ་བ་ཡིན་པས་ཉོན་སྒྲིབ་ཏུ་ངེས་པའི་ཕྱིར་

རོ།

།དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཤིན་ཏུ་བསྐལ་བ་སོགས་མི་ཤེས་པའི་རིག་པ་ལ་འཇོག་ཅིང་།

དེ་ལ་

སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གཉིས་ཀ་ཡོད་དོ། །ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པ་འདི་ཤེས་བྱ་ཇི་སྙེད་
པའི་གནས་ལུགས་ལ་བློ་གྲོས་ཐོགས་མེད་དུ་རྒྱུ་བ་ལ་སྒྲིབ་པས་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པར་བཞག་ཀྱང་སྐྱོན་ཆེར་
མེད་མོད། ལུགས་འདི་རང་གང་ལ་ཤེས་སྒྲིབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་གསལ་པོ་མེད་པས་བདག་གི་ཡོངས་འཛིན་རྣམས་
ཀྱང་བཞེད་པ་མི་སྣང་ངོ་།

།དེས་ན་མི་ཤེས་པ་དང་པོ་འདི་མ་རིག་པ་མ་ཡིན་ཞིང་སྒྲིབ་པ་ཡང་མ་ཡིན་མོད།

ཤེས་བྱ་ཇི་སྙེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཕྲ་བ་མཐོང་བ་ལ་གེགས་བྱེད་པས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་
པའི་གེགས་ཀྱི་གཙ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་སྐབས་འདིའི་སྤང་བྱའི་གཙ་བོ་ཐུན་མོངས་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་
ཤེས་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་མི་ཤེས་པ་ནི། རྩ་ཉོན་དྲུག་གི་ཟླས་དབྱེ་བའི་མ་རིག་པ་
ཞེས་གྲགས་པ་དེ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ནི་ཉོན་སྒྲིབ་ཅེས་བྱ་ཞིང་། ཤེས་བྱ་ཇི་ལྟ་བའི་གནས་ལུགས་མཐོང་བ་ལ་
སྒྲིབ་པར་བྱེད་པས་སྐབས་འདིའི་སྤང་བྱ་ཉན་རང་རྣམས་དང་ཐུན་མོང་བ་ཙམ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་སྤངས་པའི་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ཁྱད་པར་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་སྤང་བྱའི་གཙ་བོ་ངོས་ཟིན་པ་ན་སངས་རྒྱས་དང་ཉན་རང་རྣམས་ལ་སྤངས་པའི་ཁྱད་
པར་ཡང་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་མུན་པ་གཏན་ནས་བཅོམ་པ་ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་
ལའང་སྲིད་མོད།

ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མུན་པ་གཏན་ནས་བཅོམ་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནའི་ཁྱད་

ཆོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་པས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པ་དེ་
དག་ཀྱང་སྤངས་པ་ནི་ཡིན་ཏེ། དེས་དེ་དག་འདུན་པའི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་སྤངས་པ་གང་
ཞིག དེ་ཙམ་གྱི་དེ་དག་སྤངས་པར་མི་འཇོག་ན། སངས་རྒྱས་འཕགས་པས་ཟག་བཅས་ཀྱི་གཟུགས་དང་
ཤེས་པ་སོགས་སྤངས་བར་ཡང་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་དག་སྤངས་ཀྱང་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ནི་ཁྱད་པར་
མེད། འདུན་པའི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་སྤངས་པས་ནི་གོ་མི་ཆོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་
གཉིས་ཀས་མི་ཤེས་པ་དེ་སྤངས་པར་མཚུངས་ཀྱང་། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ནི་གཉེན་པོ་སོ་སོར་བརྟགས་
པ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་ཤེས་པ་དེ་སྤངས་པའི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་མངོན་དུ་བྱས་ལ། ཅིག་ཤོས་ཉན་རང་དགྲ་
བཅོམ་པ་རྣམས་ཀྱི་དེ་ལྟར་མ་བྱས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ཁྱད་པར་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།།

༈

།།དེ་དག་ལ་དོགས་པ་

དཔྱད་ན། ཁོ་ན་རེ། ཤེར་རྐྱང་གི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཤེར་
རྐྱང་གི་དགྲ་བཅོམ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་ཏེ། དགྲ་བཅོམ་པ་གང་ཞིག ཁྱོད་དེ་གཉིས་ལས་གྲོལ་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་རེ་རེ་ནས་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཁྱོད་སྙོམས་འཇུག་གི་སྒྲིབ་པ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། རྟགས་དེར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་འདུན་པའི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཚུལ་གྱི་སྤངས་པའི་
གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་དེ་ལ་འདུན་པའི་འདོད་ཆགས་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དགྲ་
བཅོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་གྲོལ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཉོན་
མོངས་པ་དང་སྙོམས་འཇུག་གི་སྒྲིབ་པ་གཉིས་ཀ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ནའང་མ་ཁྱབ།
ཡང་ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དང་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ལ་སྤངས་པའི་ཁྱད་པར་མེད་པར་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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ཐལ། ཁྱོད་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་མི་ཤེས་པ་གཏན་ནས་བཅོམ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་དེ་
གཏན་ནས་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

ཁྱོད་དེ་ཐོབ་པ་ཆད་པའི་ཚུལ་གྱི་སྤངས་པའི་གང་ཟག་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་དེ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དེ་ཐོབ་པ་
ཆད་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ།

ཁྱོད་དེ་སྤངས་པའི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཐོབ་

པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་སྤོང་བཞིན་པའི་གཉེན་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
ཏེ། ཁྱོད་དེ་སྤོང་བཞིན་པའི་གཉེན་པོ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་གང་ཞིག དེ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
དང་པོ་དེར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདིར་མ་ཁྱབ་ཟེར་ན། ཉོན་མོངས་སྤངས་པའི་
སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན་ཉོན་མོངས་གཏན་ནས་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པས་
ཁྱབ་པར་ཐལ། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པ་སྤངས་པའི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཐོབ་པའི་གང་
ཟག་ཡིན་ན། དེ་གཏན་ནས་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་ན། འདིར་མ་ཁྱབ། རྟགས་ཁས།
འདོད་ན། དགྲ་བཅོམ་དབང་རྟུལ་ཆོས་ཅན་གྱིས་གཤོག་གོ །དེ་ལྟ་མིན་ན་ཁྱོད་རང་ལ་ཉོན་ཅིག ཉན་ཐོས་
དགྲ་བཅོམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ།
ཁྱོད་དེ་འདུན་པའི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། རྒྱལ་
པོ་སྲས་ལས། དེ་ལྟ་བས་ན་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་འདུན་པའི་འདོད་ཆགས་སྤངས་
པས་མིག་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་མི་ཤེས་པ་དེ་སྤངས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་
ན་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་མཐར་བྱེད་པར་ཡང་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན་དེ་ལྟར་ཡིན་
པ་བདེན་ཏེ། དེ་དག་གིས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་བཞིན་དུ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པ་ཡང་སྤངས་
པ་ཁོ་ན་ཡིན་ན།

དེ་ནི་སྤངས་ཀྱང་དེ་དག་ལ་མིག་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་གི

སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་སྤངས་ཟིན་པ་ཕན་ཆད་ཀུན་ཏུ་མི་འབྱུང་སྟེ། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཕྱིས་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་
དུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་སོ་ཞེས་པའི་གཞུང་དོན་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཡང་སྟོན་ཤཱཀ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ཟག་བཅས་སྤངས་པའི་གང་ཟག་མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཟག་བཅས་འདུན་པའི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཚུལ་
གྱིས་སྤངས་པ་ཙམ་གྱི་གང་ཟག་གང་ཞིག དེ་ཙམ་གྱིས་དེ་སྤངས་པའི་གོ་མི་ཆོད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཕྱི་མ་
སོང་། འདོད་ན་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྤང་བྱ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ཉན་ཐོས་དགྲ་
བཅོམ་པ་ཆོས་ཅན།

ཁྱོད་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ།

ཁྱོད་ཟག་བཅས་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་ཟག་བཅས་སྤངས་པའི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་ཐོབ་པའི་
གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

ཁྱོད་ཟག་བཅས་སྤོང་བཞིན་པའི་སྤོང་གཉེན་ཐོབ་ཟིན་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་

པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། ཉོན་ཐོས་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ། ཟག་བཅས་སྤོང་བཞིན་
པའི་གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། དེ་སྲིད་རྩེའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ཟག་བཅས་སྤོང་བཞིན་པའི་
གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ།

འདོད་ཉོན་དགུ་པ་སྤོང་བཞིན་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དེ།

འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ཟག་བཅས་སྤོང་བཞིན་པའི་གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།
བསྡུས་ཀྱི་དགེ་བ་ཟག་བཅས་སྤོང་བཞིན་པའི་གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

དེ་འདོད་པའི་སས་

དེ་དཀར་ནག་འདྲེས་མའི་ལས་

སྤོང་བཞིན་པའི་གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། ཆོས་བཟོད་འདོད་ཆགས་བྲལ་བ་ཡི། །བར་
ཆད་མེད་ལམ་བརྒྱད་ཀྱི་གང་། །སེམས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་དེ། ནག་པོ་ཟད་པར་བྱེད་པའི་ལས། །དགུ་
པའི་སེམས་པ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་དཀར་ནག་ཟད་བྱེད་ཡིན། །ཞེས་པའི་གཞུང་དོན་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་
ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་
པར་ཐལ། ཁྱོད་སྤང་བྱ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་སྤང་བྱ་སྤངས་པ་མཐར་ཐུག་པའི་གང་
ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་མཐར་ཐུག་གི་སྤངས་པ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་མཐར་ཐུག་
གི་ཐེག་པ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་རྒྱལ་པོ་སྲས་ཀྱི་
དགོངས་པ་ལྟར་དགྲ་བཅོམ་པ་གསུམ་ཀས།

སྤང་བྱ་མཐའ་དག་སྤངས་པས་མི་ཤེས་པ་གཉིས་ཀ་སྤངས་པ་

ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཤེར་རྐྱང་གིས་ཀྱང་སྙོམས་འཇུག་གི་སྒྲིབ་པ་སྤངས་པ་ནི་ཡིན་མོད་ཀྱི། དེ་ལས་མ་གྲོལ་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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ཞེས་ཁས་བླངས་པ་གནད་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ།། ༈ །།དེ་ལྟར་སྨྲས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ་འོ་ན། ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་
པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དང་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་རྟོགས་པའི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ།

ཁྱོད་རྟོགས་བྱ་

མཐའ་དག་རྟོགས་པ་མཐར་ཐུག་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་མཐར་ཐུག་གི་རྟོགས་པ་ཐོབ་པའི་གང་
ཟག་གང་ཞིག མཐར་ཐུག་གི་སྤངས་པ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། སྤང་བྱ་མཐའ་དག་སྤངས་པ་མཐར་ཐུག་
པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་འདིར་མ་ཁྱབ། རྩ་བར་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་དེར་ཐལ། ཁྱོད་
ཡུལ་ཤིན་ཏུ་བསྐལ་བ་སོགས་མི་ཤེས་པའི་རྒྱུ་བཞི་པོ་དེ་མ་རྟོགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་མི་
ཤེས་པ་བཞི་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ཁོ་ན་རེ། ལྷག་མེད་དུ་འདའ་ཁ་མའི་ཉན་ཐོས་དགྲ་
བཅོམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པ་གཏན་
ནས་བཅོམ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

ཁྱོད་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཤེས་པ་གཏན་ནས་བཅོམ་པའི་གང་ཟག་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་དེ་སླར་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་དུ་བྱས་ནས་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་
དེ་སླར་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་དུ་བྱས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། རྟགས་དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཟག་
བཅས་ཀྱི་ཤེས་པ་མ་འོངས་པ་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་བྱེད་པའི་རྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།། ༈ །།ཡང་སྐབས་འདིར། དེང་སང་སྤངས་པ་ལ་མ་བྲལ་བའི་ཟེར་
བའི་ཐ་སྙད་ཙམ་ཡང་ཤིན་ཏུ་རྨོངས་པའི་དགེ་ལྡན་པ་ཁ་ཅིག

ལུགས་འདི་ལ་དཔྱད་པ་ཅུང་ཟད་ཞུགས་པའི་

མཁས་པ་ཁ་ཅིག སྟོན་ཤཱཀ་དེ། སྤང་བྱ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་མ་ཡིན་ཞིང་། སྤང་བྱ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་
གཏན་ནས་མེད་གསུང་ངོ་། །འོ་ན་གསོན་ཅིག སྤང་བྱ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡོད་པར་ཐལ། སྤང་བྱ་སྤངས་
པའི་ལམ་བདེན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྟོན་ཤཱཀ་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ལམ་བདེན་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་དེ་ཆོས་
ཅན་དེར་ཐལ། ཁྱོད་སྤང་བྱ་མཐའ་ཐག་སྤངས་ཤིང་། རྟོགས་བྱ་མཐའ་ཐག་རྟོགས་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།
ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་སྤངས་པའི་ལམ་བདེན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་མ་ཁྱབ་ན། སྟོན་ཤཱཀ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
སྤང་བྱ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ།
30

ཁྱོད་སྤང་བྱ་སྤངས་པའི་ལམ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་
མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

པའི་ཕྱིར་ཏེ།

གང་ཟག་གང་ཞིག

ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལམ་བདེན་དེ་སྤང་བྱ་སྤངས་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

རོ། །གོང་དུ་མ་ཁྱབ་ན། བྱང་སེམས་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་སྤང་བྱ་སྤོང་བཞིན་པའི་ལམ་
ཡིན་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ལམ་བདེན་དེ་སྤང་བྱ་སྤངས་མ་ཐག་པའི་ལམ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

དེ་དེ་སྤངས་པའི་ལམ་གང་ཞིག

དེ་དེ་སྤངས་ཟིན་སྤངས་པའི་ལམ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

འདོད་ན། སྒོམ་ལམ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པའི་བྱང་སེམས་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྤང་བྱ་སྤོང་
བཞིན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ།

ཁྱོད་དེའི་སྤོང་གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་བཞིན་པའི་གང་

ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་སླ། འདོད་ན། ཟད་མི་སྐྱེ་བའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས་མ་ཐག་པའི་སྟོན་ཤཱཀ་དེ། དེ་
སྤངས་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཡང་དེ་འདྲ་བའི་སྟོན་ཤཱཀ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དེ་སྤངས་པའི་
གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་སྤངས་པའི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྡོ་རྗེ་
ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པའི་བྱང་སེམས་དེ། སྤང་བྱ་སྤོང་བཞིན་པའི་སྤོང་གཉེན་ལ་གནས་པའི་གང་
ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་སྟོན་ཤཱཀ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཁྱོད་སྤངས་པའི་ལམ་རྒྱུད་ལྡན་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
ཁྱོད་བདག་མེད་གང་ཞིག

བདག་མེད་ཡིན་ན།

ཁྱོད་ཁྱོད་སྤངས་པའི་གང་ཟག་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་

རོ། །ཕྱི་མ་དངོས། འདོད་ན། དེར་ཐལ། གང་ཟག་གང་ཞིག ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལམ་བདེན་དེ་ཁྱོད་སྤངས་པའི་
ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན་ཁྱོད་སྟོན་ཤཱཀ་སྤངས་པའི་ལམ་བདེན་ཡིན་པར་ཐལ།
ཁྱོད་ཟག་བཅས་སྤངས་པའི་ལམ་བདེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་མ་ཁྱབ་ན། གསལ་བ་དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཟག་
བཅས་སུ་གྱུར་པའི་སྟོན་ཤཱཀ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་གང་ཞིག ཟག་མེད་དུ་གྱུར་པའི་སྟོན་ཤཱཀ་མེད་པའི་ཕྱིར།
དང་པོ་དེར་ཐལ། ཁྱོད་སྟོན་ཤཱཀ་དུ་གྱུར་པའི་ཟག་བཅས་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་ཟག་
བཅས་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅིག་སྤང་བྱ་སྤངས་པའི་ལམ་བདེན་ཡང་མེད་ཟེར་ན།
དེ་ཡོད་པར་ཐལ། སྤང་བྱ་སྤངས་པའི་འགོག་བདེན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ལྷག་མེད་མྱང་འདས་དེ་དེ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྤང་བྱ་སྤངས་པའི་འགོག་བདེན་ཡིན་པར་ཐལ། ཟག་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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བཅས་སྤངས་པའི་འགོག་བདེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

ཁྱོད་ཟག་བཅས་རྒྱུན་ཆད་པའི་འགོག་བདེན་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་རོ། །དེ་སྤངས་པའི་འགོག་བདེན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་ན། འོ་ན་སྤང་བྱ་སྤོང་བཞིན་པའི་སྤོང་གཉེན་
ཡོད་པར་ཐལ། སྤང་བྱ་སྤངས་པའི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་སྤངས་པའི་འགོག་བདེན་
ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ལྷག་མེད་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཁའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ལམ་དེ་དེ་ཡིན་པར་ཐལ།
དེ་ཡོད་པ་གང་ཞིག དེ་སྤངས་པའི་ལམ་བདེན་མེད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་པར་
ཐལ། ཁྱོད་སྤང་བྱ་སྤོང་བཞིན་པའི་གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། མིན་པར་ཐལ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་རོ། །ཡང་སྟོན་ཤཱཀ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྤང་བྱ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཟག་བཅས་སྤངས་
པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཤེས་པ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་
ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཤེས་པ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

ཁྱོད་ཉོན་

མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་དེ་གཏན་ནས་སྤངས་པའི་
གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་དེ་གཏན་ནས་བཅོམ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད། །གང་ཞིག་ཀུན་
ལ་མུན་པ་གཏན་བཅོམ་ཞིང་། །ཞེས་པའི་སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསྟན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་
སྟོན་ཤཱཀ་དང་།

ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་རྣམས་ལ་སྤངས་པའི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ།

དེ་གསུམ་ཀས་ཉོན་

མོངས་པ་སྤངས་མཉམ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པ་མ་སྤངས་མཉམ་དུ་མཚུངས་འདུག་
པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཟག་བཅས་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ།
ཁྱོད་ཟག་བཅས་ཀྱི་གཟུགས་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་ཟག་བཅས་ཀྱི་དབང་པོ་གཟུགས་
ཅན་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། རྒྱལ་པོ་སྲས་ལས། དེ་ལྟ་བས་ན་ཉན་ཐོས་དང་རང་
སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་འདུན་པའི་འདོད་ཆགས་སྤངས་པས་མིག་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་ཉོན་མོངས་
པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པ་དེ་ཡང་སྤངས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པ་དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་
དེའི་ཕྱིར། དེ་འདུན་པའི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་སྤངས་པ་ཙམ་ལ་ཟེར་རོ་ཞེ་ན། འོ་ན་མདོ་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ལས།

དགེ་སློང་ཁྱོད་ཀྱི་མིག་ལ་འདུན་པའི་འདོད་ཆགས་སྤོངས་ཤིག་དང་དེས་མིག་སྤངས་པར་འགྱུར་རོ་

ཞེས་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། མིག་འདུན་པའི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཚུལ་གྱི་སྤངས་པའི་གང་ཟག་
ཡིན་ན། མིག་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་རོ།། ༈ །།དེ་ལ་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པ་ཁོ་ན་རེ།
འོ་ན་སྤང་བྱ་གཏན་ནས་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡོད་པར་ཐལ།

སྤང་བྱ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡོད་པའི་ཕྱིར།

འདོད་ན། ཟག་བཅས་གཏན་ནས་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡོད་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྟོན་ཤཱཀ་དེ་དེ་
ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཟག་བཅས་སླར་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་དུ་བྱས་
ནས་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། མི་འཐད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བཞིན་
པའི་ཟག་བཅས་ཀྱང་ཡོད། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་ངེས་པའི་ཟག་བཅས་ཀྱང་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་འདྲའི་
དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་དང་དབང་ཤེས་སོགས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ།

།ཡང་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་

བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ཟག་བཅས་སྤོང་བཞིན་པའི་དངོས་གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ།

དེ་ཡོད་

པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཐོབ་པ་གཅོད་བཞིན་པའི་གཉེན་པོ་ཡིན་པར་ཐལ།
འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྟོན་ཤཱཀ་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ཟད་མི་སྐྱེ་བའི་ཡེ་ཤེས་དེ། ཟག་བཅས་ཀྱི་ཐོབ་པ་བཅད་
པའི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྟོན་ཤཱཀ་དེ་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཐོབ་པ་ཆད་པའི་གང་
ཟག་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། སྟོན་ཤཱཀ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཐོབ་པ་བཏང་བའི་གང་ཟག་ཡིན་
པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་ཆད་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཐོབ་པ་
རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་ཟག་བཅས་ཀྱི་མིག་དབང་གཟུགས་ཅན་པའི་ཐོབ་པ་རྒྱུད་ལྡན་
གྱི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྩ་བ་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཐོབ་པ་གཅོད་བཞིན་པའི་གཉེན་པོ་ཡིན་པར་ཐལ་ལ་མ་
ཁྱབ་བྱས་ན། གསལ་བ་དེར་ཐལ། ཟག་བཅས་ཀྱི་ཐོབ་པ་གཅོད་བཞིན་པའི་གཉེན་པོ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེའི་
དངོས་གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདི་ལ་མ་ཁྱབ་བྱས་ན། འོ་ན་ཟག་བཅས་སྤོང་བཞིན་པའི་
དངོས་གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཟག་བཅས་སྤངས་པའི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་དངོས་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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སུ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱི་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཟག་བཅས་སྤངས་མ་ཐག་པའི་སྟོན་ཤཱཀ་གི་
རྒྱུད་ཀྱི་འགོག་བདེན་དེ། ཟག་བཅས་སྤངས་པའི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་
ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཐོབ་པ་བཅད་པའི་འགོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྟོན་
ཤཱཀ་དེ། ཟག་བཅས་ཀྱི་ཐོབ་པ་དང་བྲལ་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །རྩ་བ་ཟག་བཅས་སྤོང་བཞིན་པའི་
དངོས་གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་དེ་ཡོད་པ་མ་གྲུབ་བྱས་ན། དེ་ཡོད་པར་ཐལ། ཟག་བཅས་སྤོང་བཞིན་པའི་
གཉེན་པོ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཟག་བཅས་སྤངས་མ་ཐག་པའི་ལམ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་སྤངས་པའི་ལམ་ཡོད་
པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཟེར་ན་འདི་དག་ལ་ལན་གང་ལྟར་འདེབས་སོམས་
ཤིག ང་ནི་ལེགས་པར་བསམ་ན་འདི་ལྟར་གོ་སྟེ། སྤང་བྱ་འདི་དག་ལ་རང་གི་ངོ་བོ་སྤངས་པས་སྤངས་པར་
བཞག་པ་དང་།

རང་གི་ངོ་བོ་མ་སྤངས་ཀྱང་རང་ལ་དམིགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་སྤངས་པས་སྤངས་པར་

བཞག་པ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་དེ་ལྟ་བུའི་སྤངས་པ་ལ་སྤང་བྱ་དེ་ཐོབ་པ་ཆད་པ་གཅིག་དགོས། གཉིས་
པ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སྤང་བྱ་དེའི་ཐོབ་པ་བཅད་པ་ཞིག་མི་དགོས་ཏེ། སྟོན་ཤཱཀ་ལྟ་བུས་ཟག་བཅས་སྤངས་ཀྱང་དེའི་
ཐོབ་པ་མ་བཅད་པའི་ཕྱིར། དེ་བཞིན་དུ་ལྡན་པ་ལ་ཡང་། རང་གི་ངོ་བོ་ལྡན་པ་གཅིག་དང་། རང་གི་ངོ་བོ་མི་
ལྡན་ཡང་རང་ལ་དམིགས་པའི་ཉོན་མོངས་ལྡན་པས་ལྡན་པར་བཞག་པ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། ལྡན་ཚུལ་དང་
པོ་ལ་ཐོབ་བྱ་དེའི་ཐོབ་པ་དང་ཡང་ལྡན་པ་ཞིག་དགོས། ལྡན་ཚུལ་གཉིས་པ་ལ་མི་དགོས་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་
མཐོང་སྤང་བྱ་སྤངས་ཀྱང་། །ཀུན་འགྲོ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱི་ལྡན། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་
གི་ཐོབ་པ་བཅད་ཚར་ཡང་དེ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བཤད་འདུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞིབ་པར་འདོད་ན་ངག་ལས་དྲིས་
ཤིག སྐལ་ལྡན་ཡོད་ན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེར་ཡིད་ཀྱི་ཟེ་འབྲུར་འབྲལ་མེད་ཆོངས་ཤིག་གོ། ༈ །།གསུམ་པ་སྤོང་
བྱེད་གཉེན་པོ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། གཉེན་པོ་སྤྱིར་བཤད་པ། སྐབས་འདིའི་མུན་པའི་གཉེན་པོ་བྱེ་བྲག་ཏུ་
བཤད་པ། དེ་ལས་རྟོགས་པའི་ཁྱད་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་ངོ་བོ། རྣམ་གྲངས། དབྱེ་བ་དང་གསུམ། དང་
པོ་ནི། གཉེན་པོ་རྣམ་བཞི་གང་རུང་གིས་བསྡུས་པའི་སྙོམས་འཇུག་གོ །གཉིས་པ་ལ། གཉེན་པོ། མཉམ་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

བཞག སྙོམས་འཇུག ལམ་དང་བཞི་དོན་གཅིག གསུམ་པ་ལ། རྣམ་པར་སུན་འབྱིན་པའི་གཉེན་པོ། སྤོང་བ་
གཉེན་པོ། རྟེན་གཉེན་པོ། ཐག་བསྲིངས་གཉེན་པོ་དང་བཞི། དང་པོ་ལ་མཚན་ཉིད་དང་། དབྱེ་བ་གཉིས། དང་
པོ་ནི། གཉེན་པོ་དེ་བཞི་གང་རུང་གང་ཞིག རང་གི་སྤང་བྱ་ལ་ཉེས་དམིགས་སུ་ལྟ་བའི་སྒོ་ནས་མངོན་གྱུར་བ་
མགོ་ནོན་གྱི་ཚུལ་གྱིས་སྤོང་བའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་སྙོམས་འཇུག་གོ
གཅིག

།དེ་དང་སྦྱོར་བ་གཉེན་པོ་དོན་

འོན་ཀྱང་རང་འགྲེལ་ལས་སྦྱོར་བ་གཉེན་པོ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱི་དངོས་རྒྱུར་བཤད་པ་ལྟར་ན་དེ་

གཉིས་ལ་ཁྱབ་ཆེ་ཆུང་ཅུང་ཟད་བཅོས་ཀྱང་རུང་ངོ་། །གཉིས་པ་དབྱེ་ན། ངོ་བོའ ་ི སྒོ་ནས་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་
གཉིས། ལམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཚགས་སྦྱོར་མཐོང་སྒོམ་དུ་གྱུར་པ་བཞི། རྗེས་འབྲང་ངམ་འཁོར་གྱི་སྒོ་ནས་ཕུང་པོ་
ལྔར་གྱུར་པའི་ལྔ་ཡོད་དེ། གཉིས་པ་ལའང་། མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བ་གཉིས། དང་པོ་ནི། རང་གི་སྤང་བྱ་སྒྲིབ་
པ་སྤོང་བཞིན་པའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་སྙོམས་འཇུག་གོ །དེ་དང་བར་ཆད་མེད་ལམ་དོན་གཅིག གཉིས་པ་
དབྱེ་ན། ངོ་བོའ ་ི སྒོ་ནས་ཟག་བཅས་ཟག་མེད། ལམ་གྱི་སྒོ་ནས་ལམ་ལྔར་གྱུར་པ་ལྔ། རྗེས་འབྲང་གི་སྒོ་ནས་
ཕུང་པོ་ལྔའོ། །གསུམ་པ་ལའང་གཉིས་ལས། མཚན་ཉིད་ནི། རང་རྒྱུ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱིས་སྤང་བྱ་སྤངས་
པའི་བྲལ་ཐོབ་ཀྱི་རྟེན་བྱེད་པའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་སྙོམས་འཇུག་གོ །དེ་དང་རྣམ་གྲོལ་ལམ་དོན་མི་གཅིག་
པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་དབྱེ་བ་སྔར་དང་འདྲའོ། །བཞི་པ་ལ་གཉིས་ལས། མཚན་ཉིད་ནི། རང་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་
བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱི་སྤང་བྱ་ཐག་སྲིང་བའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་སྙོམས་འཇུག་གོ །དེ་དང་ཁྱད་པར་ལམ་
ཡང་དོན་མི་གཅིག་གོ །གཉིས་པ་དབྱེ་བ་འདྲ་བ་ལགས་སོ།། ༈ །།གཉིས་པ་སྐབས་འདིའི་མུན་པའི་གཉེན་
པོ་བཤད་པ་ལ། སྐབས་འདིའི་མུན་པ་ལ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་མི་ཤེས་པའི་གཉེན་པོ་ལ་ནི།
ཉན་རང་རྣམས་དང་ཁྱད་པར་མེད་ལ། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པའི་གཉེན་པོ་ལ་ནི་ཁྱད་པར་
ཡོད་དེ། ཉན་རང་རྣམས་ལ་དེ་འདུན་པའི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་སྤོང་བའི་གཉེན་པོ་ཙམ་ཡོད་
ཀྱང་། དེའི་ངོ་བོ་སྤོང་བའི་གཉེན་པོ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ནི་དེའི་ངོ་བོ་སྤོང་བའི་
གཉེན་པོ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རང་འགྲེལ་ལས། དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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ཀྱིས་གཉེན་པོ་བརྙེས་ནས་ཞེས་སོགས་བཤད་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་དེའི་ངོ་བོ་དངོས་སུ་སྤོང་པའི་བར་ཆད་མེད་
ལམ་དེ་ཡང་གང་ཡིན་སྙམ་ན། འདི་ལ་བྱང་སེམས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་ནས་བྱང་སེམས་
ཀྱི་སྒོམ་ལམ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བར་ཀུན་ལ་བྱེད་པའི་ལུགས་དང་། རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཁོ་
ན་ལ་བྱེད་པའི་ལུགས་གཉིས་བྱུང་པ་ལས། དངོས་གཉེན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཁོ་
ན་ལ་ངོས་འཛིན་པ་ཉིད་འཐད་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་དེ་སྤོང་བར་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་གང་སྤེལ་ལས།
གཉེན་པོ་བརྙེས་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ལམ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ངོ་བོས་སོ།

།གཉེན་པོ་ནི་སྤོང་བར་བྱེད་པའི་

ཕྱོགས་ཏེ། དེ་ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་
མཇུག་ཐོགས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་དང་། ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་
པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ནུས་པ་མངའ་བར་གྱུར་ཏོ་ཞེའོ། །དེ་བརྙེས་པ་ནི་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ངོ་བོས་སོ། །གཞན་དག་
ན་རེ། རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འབའ་ཞིག་མ་ཡིན་གྱི། འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་
པ་ནས་བཟུང་སྟེ། རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བར་སྤོང་བའི་ལམ་ཐམས་ཅད་དེའི་གཉེན་པོར་འདོད་དེ་ཞེས་
སོགས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ།། ༈ །།གསུམ་པ་དེས་ན་རྟོགས་པའི་ཁྱད་པར་བཤད་པ་ནི། དེ་ལྟར་ན་སངས་
རྒྱས་དང་ཉན་རང་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་ལ་རྟོགས་པའི་ཁྱད་པར་ཡང་ཡོད་དེ། ཉན་རང་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་བྱ་
ཇི་སྙེད་པའི་གནས་ཚུལ་མཐའ་དག་མ་རྟོགས་ལ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་དེ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་
སྨྲས་པ་ལ་དོགས་པ་དཔྱད་པ་ནི། ཁོ་ན་རེ། ཁྱོད་ཀྱི་ངོ་སྐལ་གྱི་སྤང་བྱར་གྱུར་པའི་མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་
ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་
ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་ངོ་སྐལ་གྱི་མཐོང་སྤང་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་
པའི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ངོ་སྐལ་གྱི་སྒོམ་སྤང་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྒོམ་ལམ་
བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ངོ་སྐལ་གྱི་སྒོམ་
སྤང་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་ངོ་སྐལ་གྱི་སྒོམ་སྤང་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་བམ་བསམ། རྩ་བར་འདོད་ན། བྱང་སེམས་ཀྱི་
མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། འདོད་པའི་
སས་བསྡུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་གི་ཉོན་མོངས་སྤོང་བཞིན་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ།
འདོད་པ་གང་ཞིག ཁྱོད་མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་
དེ་སྤངས་ཟིན་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་འདོད་ཉོན་དགུ་པ་སྤངས་ཟིན་པའི་ལམ་གང་ཞིག འདོད་ཉོན་
དགུ་པ་སྤོང་བཞིན་པའི་སོ་སྐྱེའི་ལམ་ཡིན་ན། འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་
པ་སོགས་བཞི་གཅིག་ཆར་དུ་སྤོང་བཞིན་པའི་ལམ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དང་པོ་དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཅི་ཡང་
མེད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་ས་དགུ་པ་སྤངས་ཟིན་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་དེར་
ཐལ། སྲིད་རྩེ་ལས་སྐྱེས་བཟོད་པ་ཡི། །གཞོམ་བྱ་མཐོང་བས་སྤང་བྱ་ཉིད། །ལྷག་སྐྱེས་མཐོང་དང་སྒོམ་གཉིས་
ཀྱིས། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་རྩ་བར་མ་ཁྱབ་སྟེ། བྱང་སེམས་ཀྱི་མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་
བཟོད་ཀྱི་ངོ་སྐལ་གྱི་སྤང་བྱར་གྱུར་པའི་མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་པ་མེད་ཀྱང་། དེའི་ངོ་སྐལ་གྱི་སྤང་བྱར་གྱུར་
པའི་མཐོང་སྤང་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་ཀྱི་ཐོབ་པ་
དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེས་འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤངས་ཉོན་མོངས་སྔར་འཇིག་རྟེན་
པའི་ལམ་དུ་སྤངས་ཟིན་ཀྱང་དེའི་ཐོབ་པ་བཅད་མ་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཟེར་ན། ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་དེ། འོ་ན་འདོད་
ཉོན་དགུ་པ་སྤོང་བཞིན་པའི་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་ཡིན་ན། འདོད་ཉོན་དགུ་པའི་ཐོབ་པ་གཅོད་བཞིན་པའི་ལམ་
མ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ།

འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་སྤོང་བཞིན་པའི་

འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་ཡིན་ན། དེའི་ཐོབ་པ་གཅོད་བཞིན་པའི་ལམ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས།
འདོད་ན། འདོད་ཉོན་དགུ་པའི་ཐོབ་པ་གཅོད་བཞིན་པའི་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡོད་
པར་ཐལ། བྱང་འཕགས་ཡིན་ན། འདོད་ཉོན་དགུ་པའི་ཐོབ་པ་བཅད་ཟིན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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ཕྱིར་ཏེ། འདོད་ཉོན་དགུ་པ་སྤོང་བཞིན་པའི་སོ་སྐྱེའི་ལམ་ཡིན་ན། དེའི་ཐོབ་པ་གཅོད་བཞིན་པའི་ལམ་མ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། བྱང་སེམས་སྒོམ་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དགུ་དགུ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་
གཅིག་ཁས་ལེན་རིགས་པར་ཐལ། དེའི་རྒྱུད་ཀྱི་འདོད་ཉོན་དགུ་པའི་ཐོབ་པ་གཅོད་པ་ལ་ལྟོས་པའི་སྒོམ་ལམ་
བར་ཆད་མེད་ལམ་དགུ་ཁས་ལེན་པའི་རིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདོད་ན། མེད་པར་ཐལ། བྱང་འཕགས་ཀྱི་
རྒྱུད་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་ན། སྲིད་ཉོན་དགུ་སྤོང་བ་ལ་ལྟོས་པའི་བར་ཆད་མེད་དགུ་པོ་གང་
རུང་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དང་པོར་མ་ཡིན་སྐད་ཅིག་གམ། །སུམ་བཅུ་རྩ་བཞི་ཐོབ་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་
བཤད་པའི་ཕྱིར། རྩ་བའི་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་དེའི་ཕྱིར་ལ་མ་ཁྱབ་ན། འདི་ལ་དཔྱད་གཞི་འདུག་
ནའང་། ལན་གཅིག་ལ་འདི་གཏོང་ངོ་། །ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་གི་ཕྱིར་འོང་གི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་
མེད་ལམ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་ངོ་སྐལ་གྱི་སྤང་བྱར་གྱུར་པའི་སྒོམ་ལམ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་
སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་འདོད་ཉོན་དང་པོ་སྤོང་བཞིན་པའི་བར་ཆད་
མེད་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོས་ཅན་གང་ཞིག ཁྱོད་ཀྱི་ངོ་སྐལ་གྱི་སྤང་བྱར་གྱུར་པའི་སྒོམ་སྤང་ཡོད་པའི་ཕྱིར།
ཆོས་ཅན་དེ་མེད་དོ་ཟེར་ན། ལུགས་འདི་ལ་དཔྱད་པའི་གཞིར་གྱུར་པ་ཡིན་པས་དཔྱད་དགོས་སོ། །དེས་ན་
དོན་འདི་ལ་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྤང་བྱ་སྤོང་ཚུལ་གྱི་རིགས་པའི་འགྲོས་སྦྱར་ན། ཅི་ཡང་མེད་མན་ཆད་ལ་ཆགས་
བྲལ་སྔོན་སོང་གི་ཕྱིར་འོང་གི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་བར་མེད་ལམ་ཡིན་ན། སྲིད་ཉོན་དགུ་སྤོང་བ་ལ་ལྟོས་པའི་
བར་ཆད་མེད་ལམ་དགུ་པོ་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ། དེས་ན་ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་གི་ཕྱིར་འོང་གི་རྒྱུད་ཀྱི་
སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་ན།

སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆེན་པོ་སྐོར་གསུམ་པོ་གང་རུང་ཡིན་

པས་ཁྱབ་ཅིང་དེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་ཡང་སྦྱར་ནས་ཤེས་པར་བྱེད་དགོས་ཏེ།

རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡང་མེད་མན་

ཆད་ཆགས་བྲལ་སྔོན་སོང་གི་བྱང་སེམས་ལ་སྲིད་ཉོན་དགུ་སྤོང་བའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དགུ་ཁོ་ན་ཆོག་
པར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་སྤྱིར་བཏང་ལམ་པ་ལ། ཁྱོད་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་ན། ཁྱོད་
ཀྱི་ངོ་སྐལ་གྱི་སྒོམ་སྤང་ཡོད་པས་ཁྱབ་ཅིང་། མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་དེས་མ་ཁྱབ་ཅིང་། ཟག་མེད་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆེན་པོ་ལ་ཟག་མེད་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆུང་འབྲིང་གཉིས་ཐོབ་པས་
མ་ཁྱབ་པ་སོགས་གནད་མང་དུ་ཡོད་དེ། སྐལ་བ་དང་ལྡན་ན་ངག་ལས་དྲི་བར་བྱོས་ཤིག་གོ །ཡང་ཁོ་ན་རེ།
བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་ན། མཐོང་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་། སྒོམ་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་བར་
ཆད་མེད་ལམ་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་ན། མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་
ལམ་དང་། སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་གྲུབ་བོ། །འདོད་དང་ཁྱབ་པ་མེད་
གང་ཟེར་ནའང་འདྲ། དགྲ་བཅོམ་པ་དབང་རྟུལ་དབང་རྣོན་དུ་དབང་པོ་འཕོ་བར་བྱེད་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་
ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། རྟགས་དེར་ཐལ། ཆོས་ཅན་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁོ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མི་
གཡོ་རྣམ་གྲོལ་བར་ཆད་མེད། །ལམ་དགུའོ་ཤིན་ཏུ་སྟེན་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདོད་མི་ནུས་
ཏེ། མི་སློབ་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གོང་དུ་རྟགས་མ་གྲུབ་བྱས་པ་ལ་དེར་ཐལ། སློབ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་བར་ཆད་མེད་
ལམ་ཡིན་ན། དེ་གང་རུང་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། སློབ་པའི་གང་ཟག་
ཡིན་ན། མཐོང་ལམ་པ་དང་སྒོམ་ལམ་པ་གང་རུང་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སློབ་པ་ཡིན་ན། འཕགས་པ་
ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །རང་རེའི་མ་ཁྱབ་བྱས་པ་དེ་ལ། ཉན་ཐོས་སྦྱོར་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་འདོད་ཉོན་དགུ་
པ་སྤོང་བཞིན་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆོས་ཅན།

ཁྱོད་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་སྒོམ་ལམ་བར་

ཆད་མེད་ལམ་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སློབ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་
སློབ་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ།

རྟགས་ཆོས་ཅན་གྱིས་གྲུབ་

བོ། །འདོད་ན། ཁྱོད་དེ་གང་རུང་མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྦྱོར་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བྱས་པ་ལ། དེ་ཆོས་ཅན།
ཁྱོད་དེ་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྒོམ་ལམ་གང་ཞིག
བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། རྟགས་དང་པོ་དེར་ཐལ། མཉམ་བཞག་ཟག་བཅས་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་རོ།། ༈ །།གསུམ་པ་གཉེན་པོས་སྤང་བྱ་སྤོང་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་བཞི། ཉོན་སྒྲིབ་སྤོང་ཚུལ། སྙོམ་
འཇུག་གི་སྒྲིབ་པ་སྤོང་ཚུལ། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པ་སྤོང་ཚུལ། ཡང་གཉེན་པོ་དེ་དག་གི་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

39

དོན་བསྡུ་བ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་རྒྱས་པར་འོག་ཏུ་འཆད་པས་འདིར་གནད་སྡུད་ན། སྤྱིར་བཏང་ལ་སྤོང་
གཉེན་ད་ལྟར་བས་སྤང་བྱ་ཉོན་མོངས་ད་ལྟར་བ་སྤོང་བ་ཡིན་ཏེ། འགག་པར་འགྱུར་བའི་ལམ་གྱིས་ནི། །དེ་ཡི་
སྒྲིབ་པ་རབ་ཏུ་སྤོང་། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་ཅི་ཡང་མེད་མན་ཆད་ལ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའ ་ི གནས་སྐབས་
སུ་གནས་དེ་དང་དེའི་མཐོང་སྤང་དང་སྒོམ་སྤང་གཉིས་གཅིག་ཆར་སྤོང་བ་ཡིན་ཏེ།

ལྷག་སྐྱེས་མཐོང་དང་

སྒོམ་གཉིས་ཀྱིས། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་དེ་གཉིས་གཅིག་ཆར་དུ་ཇི་ལྟར་སྤོང་སྙམ་ན། བཤད་
པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་འདོད་པ་ལྟ་བུ་ལ་སྦྱར་ན། འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་
པ་ཆེན་པོ་སྐོར་གསུམ་སོགས་དགུ། དེ་བཞིན་དུ་ཀུན་འབྱུང་། འགོག་པ། ལམ་མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་གསུམ་
ལ་ཡང་དགུ་དགུར་ཕྱེ་ནས་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའ ་ི རྒྱུད་ཀྱི་ཚངས་རིས་ཀྱི་ཉེར་བསྡོགས་རབ་ཏུ་དབྱེ་ན་ཆུང་ངུ་སྐད་
ཅིག་མ་དང་པོ་དེས་འདོད་ཉོན་ཆེན་པོའ ་ི ཆེན་པོ།

འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་ཆེན་པོའ ་ི

ཆེན་པོ་སོགས་འདོད་པའི་མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་ཆེན་པོའ ་ི ཆེན་པོ་བཞི་དང་བཅས་པའི་ལྔ་གཅིག་ཅར་དུ་
སྤོང་བ་ནས། ཚངས་རིས་ཀྱི་ཉེར་བསྡོགས་སྦྱོར་མཐའ་ཡིད་བྱེད་ཆེན་པོའ ་ི ཆེན་པོ་དེས་འདོད་པའི་སྒོམ་སྤང་
ཉོན་མོངས།

འདོད་པའི་མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་བཞི་སྟེ་ལྔ་གཅིག་ཆར་དུ་སྤོང་ཞིང་།

དེ་

བཞིན་སྲིད་རྩེའི་ཉེར་བསྡོགས་སྦྱོར་མཐའ་ཡིད་བྱེད་ཆེན་པོའ ་ི ཆེན་པོ་དེས་ཅི་ཡང་མེད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་
རིགས་ལྔ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ལྔ་གཅིག་ཆར་དུ་སྤོང་བའི་བར་དུ་རིགས་འགྲེ་བ་ཡིན་ནོ།
ཉོན་མོངས་ལ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བས་དགུར་ཕྱེ་བ་དེ།

།དེས་ན་མཐོང་སྤང་

སྒོམ་ལམ་ཟག་བཅས་ཀྱིས་སྤོང་བའི་ཚ་

རིམ་བཞིན་དུ་སྤོང་བ་ཡིན་ཡང་། མཐོང་ལམ་གྱིས་སྤོང་བའི་ཚ་གཅིག་ཆར་དུ་སྤོང་བ་ཡིན་ཏེ། མཐོང་ལམ་
སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་ཀྱིས་འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་དགུ་གཅིག་ཅར་
དུ་སྤོང་བ་སོགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་འཐད་དེ། སྒོམ་པའི་ལམ་ནི་རྣམ་གཉིས་ཏེ། །ཞེས་པའི་རང་
འགྲེལ་ལས། མཐོང་བའི་ལམ་ནི་ཁམས་གསུམ་པའི་གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་
བའི་རྣམ་པ་དགུ་གཅིག་ཆར་དུ་སྤོང་བའི་ཕྱིར། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འཇིག་རྟེན་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

པ་ལ་ནི་དེ་འདྲ་བའི་མཐུ་མེད་དོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར།

འོན་ཀྱང་ཅི་ཡང་མེད་མན་ཆད་ལ་མཐོང་སྤང་དང་

སྒོམ་སྤང་གཉིས་ཀར་སྤོང་བས་མ་ཁྱབ་སྟེ། སྔར་ཅི་ཡང་མེད་མན་ཆད་གྱི་མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས། མཐོང་
ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་སྤངས་ཟིན་ནས། ཕྱིས་སྒོམ་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་ས་དེ་དང་དེའི་སྒོམ་སྤང་ཉོན་
མོངས་སྤོང་བའི་འཕགས་མཆོག་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་སྙོམས་འཇུག་གི་སྒྲིབ་པ་སྤོང་ཚུལ་ལ་གཉིས།
སྙོམ་འཇུག་གི་སྒྲིབ་པ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། དེ་སྤོང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་ལ་འཇུག་
པའི་གེགས་སུ་གྱུར་པའི་ལུས་སེམས་ལས་སུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ལ། རྣམ་པར་ཐར་པའམ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྙོམས་
འཇུག་གི་སྒྲིབ་པའམ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒྲིབ་པ་ཞེས་འཇོག་སྟེ། གང་སྤེལ་ལས། རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒྲིབ་པ་ནི་
རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒྲིབ་པ་སྟེ། དེ་གང་གིས་བསམ་གཏན་དག་བསྐྱེད་པར་མི་ནུས་པ་ལུས་དང་སེམས་ལས་
སུ་མི་རུང་བ་ཉིད་དོ། །ཞེས་དང་། དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། གང་གིས་རྣམ་པར་ཐར་པ་དག་བསྐྱེད་པར་མི་ནུས་པ་
ལུས་དང་སེམས་ལས་སུ་མི་རུང་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེས་ན་སྐབས་འདིར་རྣམ་པར་ཐར་པ་
བརྒྱད་ལ་འཇུག་པའི་གེགས་སུ་གྱུར་པའི་སྙོམས་འཇུག་གི་སྒྲིབ་པ་བརྒྱད་བཤད་པས།

འགོག་སྙོམས་ལ་

སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་གེགས་སུ་གྱུར་པའི་སྙོམ་འཇུག་གི་སྒྲིབ་པ་དེ་གང་ཡིན་ཞེས་བློ་གསལ་དག་གིས་
མཁས་པ་ཡོངས་ལ་དྲིས་ཤིག

༈

།།གཉིས་པ་སྤོང་ཚུལ་དངོས་ལ། རེ་ཤིག་སྔ་མའི་དཔྱད་པ་དེ་བཏང་

སྙོམས་བཞག་ནས་པཎ་ཆེན་མཁས་པའི་དབང་པོའ ་ི དགོངས་པ་ལྟར་བཤད་ན།

ལུགས་འདིའི་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལ་ཅིག་ཆར་བའི་རྒྱུན་ཞུགས་དང་དགྲ་བཅོམ་སོགས་ཁས་མི་ལེན་ཞིང་། ཕྱིར་མི་འོང་ལ་
འདོད་པའི་སྙོམས་འཇུག་གི་སྒྲིབ་པ་ཐོབ་པ་བཅད་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྤངས་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། གཅིག་ཆར་བའི་
རྒྱུན་ཞུགས་དང་དགྲ་བཅོམ་སོགས་ཁས་མ་བླངས་པའི་གནད་ཀྱིས།

ཤེར་རྐྱང་གི་ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པ་

ཐོབ་ཁ་མའི་གང་ཟག་དེ། ཕྱིར་མི་འོང་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། དེའི་ཚ་དེ་ཐོབ་ཁ་མའི་ཕྱིར་མི་འོང་དེས་འདོད་
པའི་སྙོམས་འཇུག་གི་སྒྲིབ་པ་ཐོབ་པ་བཅད་པའི་སྒོ་ནས་སྤངས་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ།

།འོ་ན་འདོད་པའི་

སྙོམས་འཇུག་གི་སྒྲིབ་པ་ཐོབ་པ་བཅད་པའི་སྒོ་ནས་མ་སྤངས་པའི་ཕྱིར་མི་འོང་དེས་ཚངས་རིགས་ཀྱི་ཉོན་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

41

མོངས་དང་པོ་ཡན་ཆད་གཉེན་པོ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་སྤོང་སྙམ་ན། བཤད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་ཕྱིར་མི་འོང་
དེས། ཚངས་རིས་ཀྱི་ཉེར་བསྡོགས་སྦྱོར་མཐའ་ཡིད་བྱེད་ཆེན་པོ་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ལྷག་མ་
དེ་དག་སྤོང་བ་ཡིན་ཏེ། འདོད་པའི་སྙོམས་འཇུག་གི་སྒྲིབ་པ་ཐོབ་པ་བཅད་པའི་སྒོ་ནས་མ་སྤངས་པས་དངོས་
གཞི་སྙོམས་འཇུག་མ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་དེས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་དག་གཅིག་ཅར་དུ་སྤོང་ངམ་སྙམ་ན་
མ་ཡིན་ཏེ།

དེ་ལྟ་བུའི་ཕྱིར་མི་འོང་དེས་ཐོག་མར་ཚངས་རིགས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་དགུ་སྤོང་བ་ལ་ལྟོས་པའི་

ཚངས་རིས་ཀྱི་ཉེར་བསྡོགས་སྦྱོར་མཐའ་ཡིད་བྱེད་ཆེན་པོར་གྱུར་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དགུ་བསྐྱེད་ནས།
ཚངས་རིས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་དགུ་སྤོང་བ་ནས་སྲིད་ཉོན་དགུ་སྤོང་བ་ལ་ལྟོས་པའི་ཚངས་རིགས་ཀྱི་ཉེར་
བསྡོགས་སྦྱོར་མཐའ་ཡིད་བྱེད་ཆེན་པོར་གྱུར་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དགུ་བསྐྱེད་ནས། སྲིད་ཉོན་དགུ་སྤོང་
བའི་བར་དུ་གནས་དེ་དག་གི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་རིམ་གྱིས་སྤོང་བའི་ཕྱིར་རོ།།

༈

།།འོ་ན་ཚངས་རིས་

ཀྱིས་ཉེར་བསྡོགས་སྦྱོར་མཐའ་ཡིད་བྱེད་ཆེན་པོ་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་དག་རིམ་གྱིས་སྤོང་བར་ཇི་ལྟར་ཤེས་
ཞེ་ན། ལུང་དང་རིགས་པ་ལས་ཏེ། དང་པོ་ལུང་ནི། ཟག་མེད་མི་ལྕོགས་མེད་པ་ཡིས། །ཐམས་ཅད་ལས་ནི་
འདོད་ཆགས་བྲལ། །ཞེས་དང་། མི་ལྕོགས་མེད་འབྲས་ཐམས་ཅད་དོ། །ཞེས་བཤད་པས་ཤེས་ལ། རིགས་པ་
ནི་དེ་ལྟ་བུ་དེས་དངོས་གཞི་སྙོམས་འཇུག་མ་ཐོབ་པའི་གནད་ཀྱིས་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་
ན། ཁྱོད་ཉོན་ཅིག ཤེར་རྐྱང་གི་ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐོབ་ཁ་མའི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
ཕྱིར་མི་འོང་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཉན་ཐོས་འབྲས་གནས་གང་ཞིག དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་མ་ཡིན། ཕྱིར་འོང་ཡང་
མ་ཡིན། རྒྱུན་ཞུགས་ཀྱང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གཉིས་ཆོས་ཅན་གྱི་གྲུབ། ཕྱི་མ་མ་གྲུབ་ན། གཅིག་ཆར་
བའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཡིན་པར་ཐལ། དགྲ་བཅོམ་པ་ཐོབ་ཁའི་རྒྱུན་ཞུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན།
ཁྱོད་སྲིད་རྩེའི་དངོས་གཞི་སྙོམས་འཇུག་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྒོམ་ལམ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་
ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པའི་ཕྱིར་མི་འོང་གང་ཞིག ཕྱིར་མི་འོང་ཡིན་ན་དངོས་གཞི་སྙོམས་འཇུག་ཐོབ་པས་ཁྱབ་
པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཕྱི་མ་སོང་། དང་པོ་དེར་ཐལ། དགྲ་བཅོམ་ཐོབ་ཁ་མའི་ཕྱིར་མི་འོང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ན། ཤེར་རྐྱང་གི་ཉན་ཐོས་དགྲ་བཅོམ་པ་དེ་སྙོམས་འཇུག་གི་སྒྲིབ་པ་ལས་གྲོལ་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ།
དེ་ཐོབ་ཁ་མའི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་དེ་སྙོམས་འཇུག་གི་སྒྲིབ་པ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཉོན་
སྒྲིབ་དང་སྙོམས་འཇུག་གི་སྒྲིབ་པ་གཉིས་ཀ་ལས་གྲོལ་བའི་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།། ༈ །།ཡང་ཁོ་
ན་རེ། སྤོང་གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་ན། ད་ལྟར་བ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འགག་པར་འགྱུར་བའི་ལམ་
གྱིས་ནི། །དེ་ཡི་སྒྲིབ་པ་རབ་ཏུ་སྤོང་། ཞེས་པའི་གཞུང་དོན་གྲུབ་པ་གང་ཞིག འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སྡུག་
བསྔལ་མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་མ་སྤངས་པའི་མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་ཡིན་ན།

འདོད་པའི་སས་

བསྡུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་སྤོང་བཞིན་པའི་ལམ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། མཐོང་
ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་མ་འོངས་པ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། རྩ་བ་ལ་མ་ཁྱབ་ཟེར་ན། འདོད་
པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་མ་སྤངས་པའི་མཐོང་ལམ་མམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་
བཟོད་མ་འོངས་པ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། རྟགས་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རང་
འགྲེལ་ལས། དེ་སྐྱེས་ན་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཅེས་བྱའོ་མ་འོངས་པས་ནི་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ཉིད་ཟློག་པར་བྱེད་དེ།
ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་ཉོན་
མོངས་ད་ལྟར་བ་སྤོང་བཞིན་པའི་གཉེན་པོ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག ཁྱོད་འདོད་པའི་སས་བསྡུས་
ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་ད་ལྟར་བ་མ་སྤངས་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

འདོད་ན་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཟེར་ན། རང་ལན་ཐལ་འགྱུར་གྱི་རྩ་བ་ལ་མ་གྲུབ་ཟེར་བ་ལས་འོས་མེད་
དོ།། ༈ །།གསུམ་པ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པ་སྤོང་ཚུལ་ལ་གཉིས་ཏེ། དངོས་དང་། སྤོང་
ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བྱང་སེམས་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ད་ལྟར་བ་
དེས་སྤང་བྱ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ཡིན་མིན་གྱི་མི་ཤེས་པ་ད་ལྟར་བ་གཉིས་ཀྱི་ཐོབ་པ་གཅོད་པར་བྱེད་ཅིང་། མི་
ཤེས་པ་དེ་གཉིས་མ་འོངས་པ་སླར་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་དུ་བྱས་ཏེ། སངས་རྒྱས་པའི་ཚ་མི་ཤེས་པ་དེ་གཉིས་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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ཀྱི་ཐོབ་པ་བཅད་པའི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་དང་། དེ་གཉིས་མ་འོངས་པ་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་དུ་བྱས་པའི་
བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པ་གཉིས་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། གང་སྤེལ་ལས། གཉེན་པོ་བརྙེས་ནས་བཅོམ་སྟེ་
ཞེས་བྱ་བ་ནི་དེའི་སོ་སོར་བརྟགས་པའི་འགོག་པ་བརྙེས་པ་སྟོན་པར་བྱེད་ལ། ཕྱིས་མི་སྐྱེ་བའི་དོན་དུ་བྱས་
ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་འདིས་ནི་སོ་སོར་བརྟགས་པ་མ་ཡིན་པའི་འགོག་པ་བརྙེས་པ་སྟོན་པར་བྱེད་དེ་ཞེས་བཤད་པའི་
ཕྱིར། དེས་ན་སྤོང་བྱེད་གཉེན་པོ་རྣམས་ལ་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བ་གཉིས་གཉིས་ཡོད་པའི་ད་ལྟར་བ་དེས་
སྤང་བྱ་སྤོང་བའི་བྱ་བ་བྱེད་ཀྱི། ཅིག་ཤོས་མ་འོངས་པས་མི་བྱེད་དེ། །ཆོས་ཀྱི་བཟོད་པ་ཟག་པ་མེད། །ཅེས་
པའི་རང་འགྲེལ་ལས། དེ་སྐྱེས་ན་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཅེས་བྱའོ། །མ་འོངས་པས་ནི་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ཉིད་ཟློག་
པར་བྱེད་དེ། མ་འོངས་པ་དེའི་བྱ་བ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཁས་ལེན་གྱི། གཞན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་མར་མེ་
དང་སྐྱེ་བ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་ལུང་དེའི་དོན་ཅི་སྙམ་ན། མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་
བཟོད་ད་ལྟར་བས་ཁོ་རང་གི་སྤང་བྱ་ཉོན་མོངས་སྤོང་ལ།

ཆོས་བཟོད་མ་འོངས་པས་ནི་རང་གི་རྟེན་གྱི་གང་

ཟག་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་དེའི་ཐོབ་པ་རྣམ་པར་ཉམས་པར་བྱས་ཏེ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ལས་ཟློག་པར་བྱས་པ་ཙམ་ཡིན་གྱི་
ཉོན་མོངས་སྤོང་བར་མི་ནུས་ཏེ། དཔེར་ན་མར་མེ་མ་འོངས་པས་མུན་པ་སེལ་ཞིང་སྡོང་བུ་བསྲེག་པའི་བྱ་བ་
ནི་མར་མེ་ད་ལྟར་བས་བྱེད་པ་དང་། བུམ་པའི་མཚན་ཉིད་སྐྱེ་བ་ཞེས་བྱ་བ་མ་འོངས་པ་དེས་བུམ་པ་ད་ལྟར་
བ་བསྐྱེད་པའི་བྱ་བ་བྱེད་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་པ་སྟེ། རྒྱལ་སྲས་མ་ལས། དཔེར་ན་མར་མེ་མ་འོངས་པས་མུན་པ་
སེལ་བར་ནུས་པ་དང་།

སྐྱེ་བ་མ་འོངས་པས་བསྐྱེད་པར་བྱ་བ་བསྐྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་

ཤེས་པའི་བཟོད་པ་མ་འོངས་པས་ཀྱང་། སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ཉིད་ཟློག་པར་ནུས་པར་ཁས་ལེན་གྱི། བྱེད་པ་གཞན་
ཉོན་མོངས་པ་སྤོང་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ།། ༈ །།གཉིས་པ་དེས་ན་སངས་རྒྱས་དང་ཉན་
རང་གི་སྤོང་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་བསྟན་པ་ལ།

དེ་ལྟར་ན་ཉན་རང་རྣམས་ལས་སངས་རྒྱས་སྤང་བྱ་སྤོང་ཚུལ་

སྤངས་པའི་འབྲས་བུ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཀྱང་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཉན་རང་རྣམས་ཀྱིས་ནི་མི་ཤེས་པ་
གཉིས་པ་དེ་འདུན་པའི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་སྤོང་ཞིང་མི་ཤེས་པ་དེའི་ངོ་བོ་སྤོང་བར་མི་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ནུས་ལ། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕྱིར་མི་ཤེས་པ་དེའི་ངོ་བོ་སྤོང་བའི་གཉེན་པོ་མེད་པས། མི་ཤེས་པའི་ཐོབ་པ་དང་
བྲལ་བའི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་མི་ཐོབ་ཅིང་།

དེ་ལ་འདུན་པའི་འདོད་ཆགས་སྤངས་ཀྱང་སླར་མངོན་དུ་

གྱུར་བས་མི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་བྱེད་པའི་བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པ་མི་ཐོབ་ལ།

སངས་རྒྱས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་ནི་སྤོང་ཚུལ་ལ་ཁྱད་ཞུགས་པས། སྤངས་པའི་འབྲས་བུ་འགོག་པ་གཉིས་མངོན་དུ་བྱས་
པའི་ཕྱིར་རོ།། ༈ །།སྐབས་འདིར་པཎ་ཤཱཀ་པ་ན་རེ། མི་ཤེས་པ་གཉིས་པོ་དེ་སྤོང་བའི་གཉེན་པོ་ནི་སློབ་པའི་
ལམ་ན་མེད་དེ། སློབ་ལམ་ན་མི་ཤེས་པ་དེ་དང་འཛིན་སྟངས་འགལ་བའི་གཉེན་པོ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་མི་
ཤེས་པ་དེའི་གཉེན་པོ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མ་འོངས་པ་དེ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ན།

འོ་ན་ཉོན་མོངས་པ་

ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པའི་དངོས་གཉེན་དུ་གྱུར་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མ་འོངས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
དེའི་དངོས་གཉེན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་སྤངས་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པའི་ཐོབ་པ་གཅོད་བཞིན་
པའི་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེའི་དངོས་གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན་མིན་པར་ཐལ།
ཁྱོད་དེའི་ཐོབ་པ་བཅད་ཟིན་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།
རོ།།

༈

བཅས་དང་།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

།།བཞི་པ་སྤོང་གཉེན་དེ་དག་གི་གནད་བསྡུ་བ་ལ། ལམ་བདེན་མ་ཡིན་པའི་འདུས་བྱས་ལ་ཟག་
ཟག་བཅས་ལ་སྤང་བྱས་ཁྱབ་པ་ལུགས་འདིའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གཙ་བོ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ།

དེས་ན་ཁོ་སྤང་བྱ་ཡིན་ན་ཁོ་ལ་སྤོང་བྱེད་ཀྱི་གཉེན་པོ་ཡོད་དགོས་ལ།

དེ་ཡང་ཁོ་རང་གི་ངོ་བོ་སྤོང་བའི་

གཉེན་པོ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་རྣམས་ལ་གཙ་བོར་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ།

ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གཟུགས་མིན་

ནི། །གཉེན་པོ་སྐྱེས་པས་ཟད་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དགེ་བ་ཟག་བཅས་དང་མ་བསྒྲིབས་ལུང་མ་
བསྟན་ཕལ་ཆེར་ནི་ཁོ་རང་གི་ངོ་བོ་སྤོང་བའི་གཉེན་པོ་མེད་ཀྱང་ཁོ་ལ་དམིགས་པའི་ཉོན་མོངས་པའི་གཉེན་
པོ་ལ་ཁོ་རང་སྤོང་བའི་གཉེན་པོར་བཞག་པ་ཡིན་ཏེ། དཀར་པོ་བསམ་གཏན་ཆགས་བྲལ་བའི། །བར་ཆད་
མེད་ལམ་སྐྱེས་ཐ་མས། །ཞེས་པའི་རང་འགྲེལ་ལས། དེའི་རང་གི་ངོ་བོ་སྤོང་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། སྤངས་ཀྱང་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན་དེ་ལ་དམིགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་སྤངས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཞེས་
དཀར་ནག་འདྲེས་མའི་ལས་དང་། དཀར་པོའ ་ི ལས་ཟད་བྱེད་ཀྱི་གཉེན་པོ་དེ་དག་གིས་ནི་ལས་དེ་དག་གི་ངོ་
བོ་མི་སྤོང་ཡང་དེ་ལ་དམིགས་པའི་ཉོན་མོངས་ཀྱི་སྤོང་གཉེན་ཡིན་པས་ལས་དེ་དག་སྤོང་བྱེད་ཀྱི་གཉེན་པོ་
ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པ་ལྟ་བུའོ།

།དེ་ཡང་སྤང་བྱ་དེ་དག་གི་ངོ་བོ་མི་སྤོང་ཡང་སྤང་བྱ་ཁོ་རང་སྤངས་པ་ཞེས་

བཤད་པའི་ཁྱད་པར་ཡང་འདི་ལྟར། དཔེར་ན་འདོད་ཉོན་དགུ་པ་སྤོང་བཞིན་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དེ་འདོད་
པའི་དགེ་བ་ཟག་བཅས་སྤོང་བཞིན་པའི་གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ལ་དམིགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་སྤོང་
བཞིན་པའི་གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།
ཕྱིར་ཏེ།

དེའི་ཐོབ་པ་གཅོད་བཞིན་པའི་གཉེན་པོ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་ཏེ།

འགྲེལ་བཤད་གང་སྤེལ་ལས།
ཏེ།

དེ་འདོད་པའི་དགེ་བ་ཟག་བཅས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྤོང་བཞིན་པ་མིན་པའི་
སྔ་མ་དེའི་

དེའི་རང་གི་ངོ་བོ་སྤོང་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐོབ་པ་བཅད་པ་མ་ཡིན་

ཉོན་མོངས་པ་སྤངས་ཀྱང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ལངས་པའི་དུས་དག་ཏུ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་

དང་། དེ་ལ་དམིགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་སྤངས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་དགེ་བ་ལ་དམིགས་པའི་ཉོན་མོངས་
པ་སྤངས་པས་དགེ་བ་དེ་ཡང་སྤངས་བར་འགྱུར་གྱི། གཞན་དུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་
ན་སྤང་བྱ་ལ་སྒྲིབ་པས་མ་ཁྱབ་ཅིང་། སྒྲིབ་པ་ལ་ཉོན་སྒྲིབ། ལས་སྒྲིབ། རྣམ་སྨིན་གྱི་སྒྲིབ་པ། སྙོམས་འཇུག་
གི་སྒྲིབ་པ་བཞི་བཤད་ཀྱི། ཤེས་སྒྲིབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཁས་མི་ལེན་ནོ། །སྤོང་བྱེད་གཉེན་པོ་ལ་བཞི་ཡོད་པའི་སྤོང་
གཉེན་དང་བར་ཆད་མེད་ལམ་དོན་གཅིག་ཀྱང་། གཞི་གཉེན་པོའམ་རྟེན་གཉེན་པོ་དང་རྣམ་གྲོལ་ལམ་དོན་མི་
གཅིག་སྟེ། རྣམ་གྲོལ་ལམ་ལ་རང་དངོས་སུ་འདྲེན་བྱེད་བར་ཆད་མེད་ལམ་དེའི་ངོ་སྐལ་གྱི་སྤང་བྱ་ལས་གྲོལ་
མ་ཐག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཀྱང་། རྟེན་གཉེན་པོ་ལ་དེས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྟེན་གཉེན་པོ་ནི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་
ཐོབ་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་ལ་བཞག་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མདོར་ན་ལམ་ནི་རྣམ་བཞི་སྟེ། །ཞེས་པའི་རང་འགྲེལ་ལས།
རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ལམ་ནི་དེས་སྤང་བར་བྱ་བའི་སྒྲིབ་པ་ལས་ངེས་པར་གྲོལ་བ་དང་པོ་ཉིད་དུ་སྐྱེས་པ་གང་
ཡིན་པའོ་ཞེས་དང་། འགྲེལ་བཤད་གང་སྤེལ་ལས། གལ་ཏེ་དང་པོ་ཉིད་དུ་ཞེས་བྱ་བ་མ་སྨྲས་པར་རྣམ་པར་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

གྲོལ་བའི་ལམ་ནི་དེས་སྤང་བར་བྱ་བའི་སྒྲིབ་པ་ལས་ངེས་པར་གྲོལ་བའོ་ཞེས་པ་འདི་ཙམ་ཞིག་ལ་སྨྲས་ན་ནི།
དེ་ལྟར་ན་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་འོག་རོལ་གྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དེས་སྤང་
བར་བྱ་བའི་སྒྲིབ་པ་ལས་ངེས་པར་གྲོལ་བར་སྐྱེ་བས་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ལམ་དུ་གྱུར་ན་དེ་ནི་འདོད་པ་ཡང་
མ་ཡིན་ཏེ།

བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་སོགས་པ་དག་ཀྱང་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ལམ་ཉིད་དུ་ཐལ་བའི་ཕྱིར་དང་།

ཁྱད་པར་གྱི་ལམ་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས། བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་ཁྱད་པར་ལམ་གང་རུང་ཡིན་ན་
རྣམ་གྲོལ་ལམ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡང་གཉེན་པོ་རྣམ་བཞི་སྤོང་བ་དང་ཞེས་སོགས་
ཀྱི་རང་འགྲེལ་ལས། སྤོང་བ་གཉེན་པོ་ནི་བར་ཆད་མེད་ལམ་མོ། །གཞི་གཉེན་པོ་ནི་དེ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ལམ་གང་
ཡིན་པ་སྟེ། གང་གིས་དེས་སྤངས་པའི་ཐོབ་པ་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པར་བྱེད་པའོ་ཞེས་དང་། དེའི་འགྲེལ་བཤད་
རྒྱལ་པོ་སྲས་ལས། ཁྱད་པར་གྱི་ལམ་དང་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་གྱིས་ཀྱང་དེའི་ཐོབ་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་
བྱེད་པའི་ཕྱིར་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་གྱིས་སྤངས་པའི་ཐོབ་པ་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པས་དེ་ཡང་གཞིའི་གཉེན་པོ་
ཡིན་ནོ་ཞེས། བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་ཁྱད་པར་གྱི་ལམ་རྣམས་ཀྱང་རྟེན་གཉེན་པོར་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། དེ་
ལྟར་གང་སྤེལ་ལས་ཀྱང་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཁྱད་པར་གྱི་ལམ་དང་ཐག་བསྲིང་གཉེན་པོ་ཡང་
དོན་མི་གཅིག་སྟེ། ཁྱད་པར་གྱི་ལམ་ནི། སྦྱོར་བའི་ལམ། བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ། རྣམ་གྲོལ་ལམ་གསུམ་པོ་
གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་རྣམས་ལ་བཤད་ཅིང་། ཐག་བསྲིང་གཉེན་པོ་ནི། རྣམ་གྲོལ་ལམ་ཐོབ་ཟིན་ཐོབ་པའི་
ལམ་ཐམས་ཅད་ལ་འཇོག་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རང་འགྲེལ་ལས། ཁྱད་པར་གྱི་ལམ་ངོས་འཛིན་པའི་ཚ། ཁྱད་པར་
གྱི་ལམ་ནི་དེ་དག་ལས་གཞན་པའི་ལམ་གང་ཡིན་པའོ་ཞེས་དང་། ཐག་བསྲིང་གཉེན་པོ་ངོས་འཛིན་པའི་ཚ།
ཐག་བསྲིང་བའི་ངོ་བོའ ་ི གཉེན་པོ་ནི་རྣམ་གྲོལ་བའི་ལམ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ལམ་གང་ཡིན་པ་དེ་རྙེད་པ་ཆད་པ་ཐག་
བསྲིང་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བཤད་ཅིང་། གང་སྤེལ་ལས། ཁྱད་པར་གྱི་ལམ་ནི་དེ་དག་ལས་གཞན་པའི་ལམ་
གང་ཡིན་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། སྦྱོར་བ་དང་བར་ཆད་མེད་པ་དང་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ལམ་དག་ལས་གཞན་པའོ་
ཞེས་ཁྱད་པར་ལམ་དང་། རྣམ་གྲོལ་ལམ་དང་། བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་དང་། སྦྱོར་བའི་ལམ་བཞི་པོ་འགལ་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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བ་ཁོ་ནར་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། རྒྱལ་སྲས་ལས། ཐག་བསྲིང་བའི་ངོ་བོའ ་ི གཉེན་པོ་ནི་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་
ལམ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ལམ་གང་ཡིན་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི།

རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་

ཡན་ཆད་ཀྱི་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ལ་རྗེས་སུ་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཐག་བསྲིང་བའི་
ངོ་བོའ ་ི གཉེན་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྟོན་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་དང་།

དེ་ལྟར་ན་རྣམ་གྲོལ་ལམ་ནི་གཞི་གཉེན་པོ་དང་

ཐག་བསྲིང་གཉེན་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་མིང་གཉིས་ཐོབ་པོ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཐག་བསྲིང་གཉེན་པོར་
གྱུར་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་རྣམ་གྲོལ་ལམ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ།

།དེ་བཞིན་དུ་སྦྱོར་བའི་ལམ་

དང་རྣམ་པར་སུན་འབྱིན་པའི་གཉེན་པོ་དོན་མི་གཅིག་སྟེ།

རང་འགྲེལ་ལས།

སྦྱོར་བའི་ལམ་ནི་གང་གི་

མཇུག་ཐོགས་སུ་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་སྐྱེའོ་ཞེས་དང་།

རྣམ་པར་སུན་འབྱིན་པའི་གཉེན་པོ་ནི་ལམ་གང་

གིས་ཁམས་དེ་ལ་སྐྱོན་དུ་མཐོང་ནས་རྣམ་པར་སུན་འབྱིན་པར་བྱེད་པའོ་ཞེས་དེ་གཉིས་ལའང་ཁྱབ་ཆེ་ཆུང་
གི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོན་ཀྱང་སྦྱོར་བའི་གཉེན་པོ་ཡིན་ན། རང་འབྲས་བར་ཆད་མེད་
ལམ་དངོས་སུ་འདྲེན་བྱེད་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། གང་སྤེལ་ལས། གལ་ཏེ་གང་གི་མཇུག་ཐོགས་སུ་བར་ཆད་
མེད་པའི་ལམ་སྐྱེ་བ་སྦྱོར་བའི་ལམ་ཡིན་ན། དེ་ལྟར་ན་ཆོས་ཀྱི་མཆོག་གི་སྔོན་རོལ་གྱི་ལམ་གང་ཡིན་པ་དེ་
ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་ཞེ་ན།

སྦྱོར་བའི་ལམ་ཁོ་ན་ཡིན་མོད་ཀྱི།

དེ་ནི་ཐག་རིང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ཆོས་

མཆོག་དག་ལས་འདིའི་ཁྱད་པར་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྦྱོར་ལམ་གོང་མ་གསུམ་ཡང་ལམ་བཞིའི་ཟླས་ཕྱེ་བའི་སྦྱོར་
བའི་ལམ་དུ་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་རྟེན་གཉེན་པོ་དང་སྤོང་བ་གཉེན་པོ་ལ་མུ་བཞི་ཡོད་དེ། སྡུག་བསྔལ་
ཆོས་ཤེས་ལྟ་བུ་རྟེན་གཉེན་པོ་ཡིན་ལ་སྤོང་བ་གཉེན་པོ་མ་ཡིན་པའི་མུ། སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་ལྟ་བུ། སྤོང་
བ་གཉེན་པོ་ཡིན་ལ། རྟེན་གཉེན་པོ་མ་ཡིན་པའི་མུ། །སྡུག་བསྔལ་རྗེས་བཟོད་ལྟ་བུ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ།
སྦྱོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་ལྟ་བུ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུའོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྤོང་གཉེན་དང་ཐག་བསྲིང་གཉེན་པོ་
ལ་མུ་བཞི། རྟེན་གཉེན་པོ་དང་ཐག་བསྲིང་གཉེན་པོ་ལ་ཡང་མུ་བཞི་ཡོད་པ་ནི་རང་འགྲེལ་འགྲེལ་བཤད་རྣམ་
གཉིས་དང་བཅས་པའི་དགོངས་པ་ཡིན་ལ།
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འོན་ཀྱང་སྦྱོར་བའི་ལམ་སོགས་ལམ་བཞི་པོ་ཕན་ཚུན་འགལ་
མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

བས། བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་སྤོང་གཉེན་དོན་གཅིག་ལ། རྣམ་གྲོལ་ལམ་ལ་རྟེན་གཉེན་པོས་ཁྱབ་ཀྱང་། རྟེན་
གཉེན་པོ་ལ་རྣམ་གྲོལ་ལམ་གྱིས་མ་ཁྱབ་པ་དང་། ཁྱད་པར་ལམ་ལ་ཐག་བསྲིང་གཉེན་པོས་ཁྱབ་ཀྱང་། ཐག་
བསྲིང་གཉེན་པོ་ལ་དེས་མ་ཁྱབ་པ་ཡང་གཞུང་གི་དགོངས་པ་ཡིན་ཏེ། གཉེན་པོ་བཞི་ངོས་འཛིན་གྱི་གཞུང་
དང་ལམ་བཞི་ངོས་འཛིན་གྱི་གཞུང་ལ་བློ་གྲོས་ཀྱིས་དཔྱད་པས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ཉིད་དུ་བཞུགས་འདུག་
པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་ཁྱད་པར་ལམ་སོགས་འགལ་བ་ཡིན་ན། འོག་ཏུ་མངོན་ཤེས་སྒྲུབ་
པ་ལ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་རྣམ་གྲོལ་ལམ་གཉིས་དང་།

སྤེལ་བསྒོམ་བྱེད་པ་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་གཉིས་དང་།

དབང་པོ་འཕོ་བ་ལའང་དེ་ལྟར་གཉིས་ཡོད་པ་སོགས་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་རྣམ་གྲོལ་ལམ་མང་དུ་བཤད་པ་
དེ་དག་ཇི་ལྟར་ཡིན་སྙམ་ན།
བརྗོད་རེ་ཞིག་བཤད་ཟིན་ཏོ།།

འདི་ལ་དངོས་བཏགས་ཅི་རིགས་ཡོད་དེ་འོག་ཏུ་བཤད་པར་བྱའོ།
༈

།མཆོད་

།།ཐོབ་བྱའི་སྐུ་དང་སྤང་བྱའི་སྒྲིབ་པ་དང་། །སྤོང་བྱེད་གཉེན་པོ་ཇི་ལྟར་

སྤོང་ཚུལ་བཞིས། །མཆོད་བརྗོད་སྐབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་གཉིས། །ཞིབ་ཏུ་འཆད་པ་ཁོ་ནའི་ལེགས་བཤད་
ཡིན།། ༈ །།ཆོས་མངོན་ཤེས་རབ་དྲི་མེད་རྗེས་འབྲང་བཅས། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་གསུམ་ལས། དང་
པོ་ནི། བཤད་བྱ་མངོན་པའི་རང་བཞིན་བཤད་པ་ལ་གཉིས། བཤད་བྱ་མངོན་པའི་རབ་དབྱེ་བཤད་པ་དང་།
འཆད་བྱེད་མངོན་པའི་ངེས་ཚིག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་མངོན་མཛད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་རབ་བཤད་
བྱ།

།ཞེས་པ་ལས་འཕྲོས་ནས་མཁས་མཆོག་དབྱིག་གཉེན་ཁྱོད་ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་

འཆད་པ་ཡིན་ན། བཤད་བྱ་ཆོས་མངོན་པ་དེ་གང་ཡིན། དེ་ལ་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཇི་ལྟར་ཡོད་སྙམ་ན། བདག་
མེད་ཀྱི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པ་ནི་ཆོས་མངོན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་
ཆོས་མངོན་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་དབྱེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ། དོན་དམ་པ་དང་བརྡར་བཏགས་པའི་ཆོས་མངོན་པ་
གཉིས་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་དོན་དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་དེ་གང་ཞེ་ན། ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་རྗེས་འབྲང་
དང་བཅས་པའི་རིགས་གནས་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེའི་འཇོག་
བྱེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བརྡར་བརྟགས་པའི་ཆོས་མངོན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་དབྱེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ། བརྗོད་བྱ་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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དོན་གྱི་དེ་དང་། རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་བརྡར་བཏགས་པའི་ཆོས་མངོན་པ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་དེ་གང་
སྙམ་ན། དོན་དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་དེ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་སྐྱེས་ཐོབ་
ཀྱི་ཤེས་རབ་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བརྡར་བརྟགས་པའི་ཆོས་མངོན་པ་ཡིན་ཏེ། བདག་
མེད་རྟོགས་པའི་ཐར་ལམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཤེས་རབ་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
འོ་ན་འདིར་ཤེས་རབ་གཙ་བོར་འཇོག་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཤེས་རབ་ནི་སེམས་བྱུང་ཡིན་པས་འཁོར་དང་།
དེ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སེམས་ནི་གཙ་བོར་འཇོག་རིགས་པའི་ཕྱིར་རོ་སྙམ་ན། སྤྱིར་སེམས་གཙ་བོ་ཡིན་
ཀྱང་། ཆོས་མངོན་པ་ངོས་འཛིན་པའི་ཚ་ཤེས་རབ་གཙ་བོར་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཆོས་མངོན་པས་
ནི་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ཡིན་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་རང་སྟོབས་ཀྱིས་ཆོས་རབ་ཏུ་འབྱེད་ནུས། སེམས་
སེམས་བྱུང་གཞན་དག་གིས་དེ་ལྟར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་སྤྱིར་རྒྱལ་པོ་གཙ་བོ་ཡིན་ཀྱང་ཡི་གེ་འབྲི་
བའི་ཚ་ཡིག་མཁན་དང་། རྩིས་ཀྱི་ཚ་རྩིས་མཁན་གཙ་བོར་འཇོག་པ་བཞིན་ནོ། །འོ་ན་རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་
བརྡར་བཏགས་པའི་ཆོས་མངོན་པ་དེ་གང་སྙམ་ན། དེ་འཇོག་པའི་ཚུལ་ཡོད་དེ། དོན་དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་
བརྗོད་བྱར་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པ་སྡེ་བདུན་ལྟ་བུ་ལ་དེར་འཇོག་པའི་ཕྱིར་ཞེས་འཆད་པ་ལ། ཆོས་
མངོན་དྲི་མེད་ཤེས་རབ་རྗེས་འབྲང་བཅས། །དེ་ཐོབ་བྱ་ཕྱིར་གང་དང་བསྟན་བཅོས་གང་། །ཞེས་པ་འདི་བྱུང་།
དེས་ན་ཚིག་རྐང་དང་པོས་དོན་དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་དང་། ཚིག་རྐང་གཉིས་པའི་དེ་ཐོབ་བྱ་ཕྱིར་གང་ཞེས་
པས་བརྗོད་བྱ་དོན་གྱི་བརྡར་བཏགས་པ་དང་།

བསྟན་བཅོས་གང་ཞེས་པས་རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་བརྡར་

བརྟགས་པའི་ཆོས་མངོན་པ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ།། ༈ །།གཉིས་པ་འཆད་བྱེད་མངོན་པའི་ངེས་ཚིག་བཤད་པ་
ལ། འོ་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་འདི་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན།
ཚིག་ལེ་འདི་ནི་ཆོས་ཅན།

ཁྱོད་ལ་ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཅེས་པའི་མིང་འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ།

ཆོས་མངོན་པ་སྡེ་བདུན་དང་།

བསྟན་བཅོས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་སོགས་པའི་བརྗོད་བྱའི་དོན་གཅེས་པ་

རྣམས་ཁྱོད་ཀྱི་བརྗོད་བྱའི་དོན་དུ་ཡང་དག་པར་ཆུད་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་རྒྱལ་པོའ ་ི ནོར་གཅེས་པ་རྣམས་ནང་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

དུ་ཆུད་པའི་ཁང་པ་དེ་ལ་རྒྱལ་པོའ ་ི མཛད་ཅེས་མིང་འདོགས་པ་བཞིན། ཡང་ན་དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཆོས་
མངོན་པ་སྡེ་བདུན་པོ་སོགས་ནི་ཆོས་མངོན་པའི་བརྗོད་བྱ་གཅེས་པ་རྣམས་ཆུད་པའི་མཛད་ཡིན་ལ།

ཁྱོད་

ཀྱང་ཆོས་མངོན་པའི་མཛད་དེ་ལས་ཕྱུང་བ་ཡིན་པས། ཁྱོད་ལའང་དེ་ལྟར་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་
ན་རྒྱལ་པོའ ་ི མཛད་ལས་ཕྱུང་བའི་ནོར་གཅེས་པ་གན་དྲིལ་ལ་སོགས་པ་ལ་རྒྱལ་པོའ ་ི གན་མཛད་ཀྱི་མིང་
ཆགས་པ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་འཆད་པ་ལ། འདིར་དེའི་དོན་དུ་ཡང་དག་ཆུད་པའི་ཕྱིར་རམ། འདིའི་གནས་དེ་ཡིན་
པས་ཆོས་མངོན་མཛད་ཅེས་པ་འདི་བྱུང་།

འོ་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་འདི་ཆོས་མངོན་པའི་མཛད་

ཡིན་ན། ཚིག་ལེ་འདིའི་བརྗོད་བྱའི་དོན་དུ་ཆུད་པའི་བརྗོད་བྱ་དོན་གྱི་བརྡ་དང་དོན་དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་
དང་། རྗོད་བྱེད་ཚིག་མངོན་པ་སྡེ་བདུན་སོགས་ལ་ཆོས་མངོན་པ་ཞེས་མིང་འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་
སྙམ་ན། དེ་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཆོས་མངོན་པའི་མིང་འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཨ་བྷི་མུ་ཁ་ཞེས་
པའི་སྒྲ་ལས་དྲངས་ཏེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པའི་སྒོ་ཡིན་པ་དང་། ཨ་བྷི་ཀྵ་ན་ཞེས་པའི་
སྒྲ་ལས་དྲངས་ཏེ།

གཟུགས་སོགས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བསྟན་ཡོད་བསྟན་མེད་སོགས་རྣམ་གྲངས་དུ་མའི་སྒོ་

ནས་ཡང་དང་ཡང་དུ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་དང་། ཨ་བྷི་བྷུ་ཡ་ཞེས་པའི་སྒྲ་ལས་དྲངས་ཏེ། རྩོད་པ་དང་རྩོད་
པའི་གཞིའི་སྒོ་ནས་ཕས་ཀྱི་རྒོལ་བ་མངོན་པར་ཟིལ་གྱིས་སྣོན་པ་དང་།
དྲངས་ཏེ།

ཨ་བྷི་ས་མ་ཡ་ཞེས་པའི་སྒྲ་ལས་

མདོ་སྡེ་མངོན་པར་རྟོགས་པ་སྟེ་རྒྱུ་མཚན་བཞིའི་སྒོ་ནས་ཁྱོད་ལ་དེ་ལྟར་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར། དེ་ལྟར་ཡང་འཐད་དེ། མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། མངོན་དུའི་ཕྱིར་དང་ཡང་ཡང་དང་། །ཟིལ་སྣོན་རྟོགས་ཕྱིར་
མངོན་པའི་ཆོས། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་འགྲེལ་བཞིན། གསུམ་པ་མཐའ་དཔྱད་པ་ལ། ཆོས་
མངོན་པ་ལ་མཚན་ཉིད། ངེས་ཚིག རབ་དབྱེ། ཁྱད་ཆོས་དང་བཞི། དང་པོ་ལ་ཁ་ཅིག བདག་མེད་རྟོགས་
པའི་ཤེས་རབ་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པ་ཟེར་ན། ཐར་ལམ་ལ་མ་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་བདག་མེད་
རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཆོས་ཅན། མཚན་བྱ་དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན་ཐར་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །དེས་
ན་རང་ལུགས་ནི། བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཐར་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་ཤེས་རབ་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་རིགས་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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སུ་གནས་པའོ། །གཉིས་པ་སྒྲ་དོན་ནི་དྷརྨ་ཞེས་པའི་སྒྲ་ལས་དྲངས་ཏེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་འཛིན་པས་ན་ཆོས།
ཨ་བྷི་མུ་ཁ་ཞེས་སོགས་བཞིའི་སྒྲ་ལས་དྲངས་ཏེ། མངོན་དུ་ཕྱོགས་པས་ན་མངོན་པ་སྟེ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་
རོ། །གསུམ་པ་དབྱེ་བ་ལ། ངོ་བོའ ་ི སྒོ་ནས་དབྱེ་བ། གཞི་ལམ་གྱི། གཞུང་ལམ་གྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་བ། དངོས་
བཏགས་དཔྱད་པ་དང་བཞི། དང་པོ་ལ། དོན་དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་དང་བརྡར་བཏགས་པའི་ཆོས་མངོན་པ་
གཉིས། དང་པོ་ལ། མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བ་གཉིས། དང་པོ་ལ་ཁ་ཅིག ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་རྗེས་འབྲང་དང་
བཅས་པ་ཟེར་ན། དོན་སྐྱོན་ཆེར་མེད་མོད་ཚིག་ལ་འཁྲིས་ན། ཟག་མེད་ཀྱི་གཙ་སེམས་ཆོས་ཅན། མཚན་
ཉིད་དེར་ཐལ། མཚན་བྱ་དེའི་ཕྱིར། འཕགས་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཟག་མེད་ཀྱི་
ཤེས་རབ་ཡིན་པར་ཐལ།

ཁྱོད་ཟད་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

འདོད་ན་

སེམས་བྱུང་དུ་ཐལ་ལོ། །གོང་དུ་མ་ཁྱབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་
བཅས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན་ཤེས་པ་ཡིན་ན། ཤེས་རབ་
མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ།

ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་པ་ཡིན་ན།

ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་

མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཤེས་པ་ཡིན་ན། སེམས་བྱུང་སེམས་དང་
བཅས་པ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཤེས་པ་ཡིན་ན། གང་ཟག་ཤེས་པ་དང་བཅས་པ་
ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ། །དེ་ལ་མ་ཁྱབ་ན། ཁྱོད་གང་ཟག་ཤེས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་
ན། ཁྱོད་གང་ཟག་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་སེམས་བྱུང་སེམས་དང་བཅས་པ་ཡིན་ན། ཁྱོད་སེམས་
བྱུང་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་ཤེས་རབ་སེམས་དང་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཡིན་ན། ཁྱོད་
ཤེས་རབ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་ཤེས་རབ་དང་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཤེས་
རབ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་གཟུགས་མེད་ཁམས་པའི་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་ཚར་
བ་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་ཡིན་པར་
ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག ཁྱོད་ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

རབ་དང་མཚུངས་ལྡན་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཟག་མེད་ཀྱི་
ཤེས་རབ་རྒྱུད་ལྡན་ཡིན་ན། ཁྱོད་རྒྱུད་ལྡན་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། གཟུགས་ཀྱི་འཕགས་པ་
ཀུན་ཆོས་ཅན་གྱིས་གཤོག་གོ །ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྔ་ལོགས་སུ་བྱུང་བའི་ཟག་མེད་ཀྱི་གཙ་སེམས་
ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྗེས་
འབྲང་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་མིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་དེ་དང་
མཚུངས་ལྡན་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་དེ་དང་དུས་མཉམ་
ཡིན་པར་ཐལ་ལོ།།

༈

།།རང་ལུགས་ལ། ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་རིགས་སུ་

གནས་པ་དེ་དེའི་མཚན་ཉིད་ཡིན། དོན་དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ། འཕགས་ལམ། ལམ་བདེན་གསུམ་པོ་དོན་
གཅིག དེ་ལྟར་བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་འཁོར་དུ་བྱེད་པའི་གཙ་སེམས་ཆོས་ཅན། དེར་
ཐལ། མཚན་བྱའི་དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་རྗེས་འབྲང་དང་། ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་
གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག དེ་དང་མཚུངས་ལྡན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་དེའི་རྗེས་
འབྲང་ཡིན་པར་ཐལ། གང་ཞིག ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན་ཁྱོད་དེའི་འཁོར་ཡིན་པར་
ཐལ། ཁྱོད་དེའི་རྗེས་འབྲང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན་མིན་པར་ཐལ། ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་འཁོར་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་དེ་འཁོར་དུ་བྱེད་པའི་གཙ་སེམས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཆོས་
ཅན། ཁྱོད་འཕགས་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལམ་བདེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་འཕགས་ལམ་
མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་འཕགས་ལམ་གང་ཞིག འཕགས་ལམ་རྗེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་མེད་
པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་འཕགས་ལམ་མཉམ་
བཞག་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་འཕགས་ལམ་མཉམ་བཞག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན་
དེར་ཐལ། འཕགས་ལམ་གང་ཞིག མཉམ་བཞག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཟག་མེད་ས་དགུ་པོ་
གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཟག་མེད་ཀྱི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། མཉམ་བཞག་མིན་པར་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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ཐལ། ཁྱོད་གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་ཟེར་རོ། །ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བདག་མེད་མངོན་སུམ་
དུ་རྟོགས་པའི་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱད་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ལམ་གང་ཞིག འཕགས་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
དང་པོ་དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཆོས་མངོན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ཀྱི་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་བྱ་ཡོད་པར་
ཐལ་ལོ།

།འདོད་ན།

མེད་པར་ཐལ།

ཁྱོད་གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་ཟེར་རམ་

སྙམ།། ༈ །།གཉིས་པ་དབྱེ་ན། མཐོང་ལམ་སྒོམ་ལམ་མི་སློབ་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་དོན་དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་
གསུམ། དེ་ཡང་མཐོང་ལམ་དང་མཐོང་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་ཆོས་མངོན་པ་གཅིག ཟག་མེད་སྒོམ་ལམ་དང་སྒོམ་
ལམ་དུ་གྱུར་པའི་དོན་དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་དོན་གཅིག

མི་སློབ་ལམ་དང་དེར་གྱུར་པའི་ཆོས་མངོན་པ་

དོན་གཅིག་གོ །གཉིས་པ་བརྡར་བཏགས་པའི་ཆོས་མངོན་པ་ལ་མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བ་གཉིས། དང་པོ་ནི།
བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཐར་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཤེས་རབ་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་རིགས་སུ་
གནས་པའོ། །གཉིས་པ་དབྱེ་ན། བརྗོད་བྱ་དོན་དང་རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་བརྡར་བཏགས་པའི་ཆོས་མངོན་པ་
གཉིས། དང་པོ་དང་བརྡར་བཏགས་པའི་ཆོས་མངོན་པ་དོན་གཅིག དེ་ལ་དབྱེ་ན། ཐོས་བྱུང་། བསམ་བྱུང་།
སྒོམ་བྱུང་། སྐྱེས་ཐོབ་ཀྱི་ཤེས་རབ་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་ཆོས་མངོན་པ་བཞི་ཡོད། གཉིས་པ་ནི། ཆོས་
མངོན་པ་སྡེ་བདུན་པོ་ལྟ་བུ་ལ་བྱེད། དེ་ལ་དེ་མིན་པས་ཁྱབ། གཉིས་པ་གཞི་ལམ་གྱི་སྒོ་ན་དབྱེ་ན། གཞིའི།
ལམ་གྱི། འབྲས་བུའི་ཆོས་མངོན་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། ཤེས་བྱ་གཞི་ལྔ། འཕགས་པའི་བདེན་བཞི།
བདེན་པ་གཉིས་དང་བཅས་པ་ལ་བྱེད། གསུམ་པ་གཞུང་ལམ་གྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན། གཞུང་གི ལམ་གྱི། འབྲས་
བུའི་ཆོས་མངོན་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་དང་བརྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་བརྡར་བཏགས་པའི་ཆོས་མངོན་པ་དོན་ཅིག
གཉིས་པ་ལམ་གྱི་ཆོས་མངོན་པ། རྒྱུའི་ཆོས་མངོན་པ། བརྡར་བཏགས་པའི་ཆོས་མངོན་པ་དང་གསུམ་པོ་
དོན་གཅིག གསུམ་པ་འབྲས་བུའི་ཆོས་མངོན་པ་དང་། དོན་དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་དོན་གཅིག་གོ །རང་
རེའི་མངོན་པའི་སྤྱི་དོན་ན་བྱེ་མདོ་གཉིས་བསྲེས་པའི་སྐྱོན་གྱིས་མངོན་པ་འདི་དག་ངོས་འཛིན་ཚུལ་ལ་ཡི་གེ་
མ་དག་པ་དུ་མ་ཡོད་པས་དམིགས་རྣམ་ཕྱེད་པར་བྱོས་ཤིག་གོ། ༈ །།གསུམ་པ་ཁྱད་ཆོས་ལ། ངོ་བོའ ་ི ཁྱད་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

པར་དང་། སའི་ཁྱད་པར་དང་། ལུས་རྟེན་གྱི་ཁྱད་པར། སེམས་རྟེན་གྱི་ཁྱད་པར་དང་བཞི། དང་པོ་ལ་གཉིས་
ལས། དོན་དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་ལ་གཙ་བོ་ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཡིན་ཀྱང་། རྗེས་འབྲང་གི་འཁོར་དང་
བཅས་ན་ཕུང་པོ་ལྔ་ཆར་ཡོད་དེ། ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་རྣམས་གཟུགས་ཕུང་། ཟག་མེད་ཀྱི་འདུ་ཤེས་རྣམས་
འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ།

ཚར་འདུ་གཉིས་མ་གཏོགས་པའི་ཟག་མེད་ཀྱི་སེམས་བྱུང་རྣམས་དང་དོན་དམ་པའི་

ཆོས་མངོན་པའི་ཐོབ་པ། དེ་དག་གི་མཚན་ཉིད་སྐྱེ་སོགས་བཞི་རྣམས་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོ། ཟག་མེད་ཀྱི་གཙ་
སེམས་རྣམས་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པོར་འཇོག་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ཡང་འཐད་དེ། རང་འགྲེལ་ལས།
ཤེས་རབ་ཅེས་བྱ་བ་ནི། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའོ། །དྲི་མེད་ཅེས་བྱ་བ་གང་ཟག་པ་མེད་པའོ། །རྗེས་
འབྲང་བཅས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་ཟག་པ་མེད་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་ལ་ཆོས་མངོན་
པ་ཞེས་བསྟན་པར་འགྱུར་རོ།

།རེ་ཤིག་འདི་ནི་དོན་དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པའོ་ཞེས་རྗེས་འབྲང་དེ་དག་ཀྱང་

ཆོས་མངོན་པར་བཤད་འདུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་མཐོང་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཡིན་ན།
ཁོའ ་ི རྗེས་འབྲང་དུ་གྱུར་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད་པས་ཁྱབ་སྟེ།

དེ་ཡིན་ན་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་གང་རུང་ཡིན་

པས་ཁྱབ། བསམ་གཏན་གྱི་མཉམ་བཞག་རྣམས་ལ་རྗེས་འབྲང་གི་གཟུགས་ཡོད་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྒོམ་
ལམ་དུ་གྱུར་པའི་ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཡིན་ན་ཁོའ ་ི རྗེས་འབྲང་གི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། དེ་ཡང་
བསམ་གཏན་ས་དྲུག་གི་བསྡུས་པའི་སྒོམ་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཡིན་ན་ཁོའ ་ི རྗེས་འབྲང་གི་
ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད་པས་ཁྱབ་ཀྱང་།

གཟུགས་མེད་ཀྱི་དངོས་གཞི་གསུམ་གྱི་བསྡུས་པའི་ལམ་རྣམས་ལ་ཁོའ ་ི

རྗེས་འབྲང་གི་གཟུགས་ཕུང་མེད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་རོ།

།དེ་བཞིན་དུ་མི་སློབ་ལམ་ལའང་རིགས་འགྲེ་སྟེ།

བསམ་གཏན་ས་དྲུག་གང་རུང་གི་བསྡུས་པའི་མི་སློབ་ལམ་ལ་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་།

གཟུགས་མེད་ཀྱི་དངོས་

གཞིའི་བསྡུས་པ་ལ་ཕུང་པོ་བཞི་ལས་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།། ༈ །།གཉིས་པ་བརྡར་བཏགས་པའི་ཆོས་མངོན་པ་
ལ་ཡང་། གཙ་བོའ ་ི དབང་དུ་བྱས་ན། ཟག་བཅས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཁོ་ན་ཡིན་ཀྱང་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་ན་ཕུང་
པོ་ལྔ་ཆར་ཡོད་དེ། རྗེས་འབྲང་གི་གཟུགས་ཕུང་ཡང་ཡོད་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་བརྡར་བཏགས་པའི་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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ཆོས་མངོན་པའི་ནང་ཚན་ཐོས་བྱུང་སྐྱེས་ཐོབ་ཀྱི་ཤེས་རབ་གསུམ་ལ་ཕུང་པོ་བཞི་པ་ཅན་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ།
དེ་རྣམས་ལ་རྗེས་འབྲང་གི་གཟུགས་མེད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར།

དེར་གྱུར་པའི་སྒོམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ལ་ཅི་

རིགས་ཡོད་དེ། བསམ་གཏན་ས་དྲུག་གི་བསྡུས་པ་རྣམས་ལ་ཕུང་པོ་ལྔ་པ་ཅན་དང་། གཟུགས་མེད་མཉམ་
བཞག་གི་བསྡུས་པ་རྣམས་ལ་ཕུང་པོ་བཞི་པ་ཅན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་རོ།

།རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་བརྡར་

བརྟགས་པའི་ཆོས་མངོན་པ་ལ། མདོ་སྡེ་པ་ལྟར་ན་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཀྱང་། བྱེ་སྨྲ་བས་འདུ་
བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་འདོད་དེ། ཚིག་གམ་མིང་ཡིན་དེ་དག་ནི། །གཟུགས་དང་འདུ་བྱེད་དག་ཏུ་
འདུས། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་སའི་ཁྱད་པར་ལའང་གཉིས་ལས། དང་པོ་དོན་དམ་པའི་ཆོས་
མངོན་པ་ལ་གསུམ་ཡོད་པའི་མཐོང་ལམ་ལ་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ། ཟག་མེད་སྒོམ་
ལམ་ལ་ཟག་མེད་ས་དགུ་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ། མི་སློབ་ལམ་ལའང་དེ་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། དེ་ནི་
ཆོས་མཆོག་དང་ས་གཅིག་ཅེས་དང་། མི་སློབ་ས་དགུ་ལ་བརྟེན་ཏེ། །སློབ་པ་དྲུག་ལ་གང་གི་ཕྱིར། །ཞེས་
སོགས་བཤད་པ་ལས་ཤེས་པའི་ཕྱིར་རོ།། ༈ །།གཉིས་པ་བརྡར་བཏགས་པའི་ཆོས་མངོན་པ་ལ། ཐོས་བྱུང་
གི་ཤེས་རབ་ལ་འདོད་གཟུགས་གང་རུང་གི་སས་བསྡུས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཀྱི། གཟུགས་མེད་ཀྱི་སས་བསྡུས་
མེད་དེ། ཐོས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ནི། ཉན་ཤེས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བའི་ཡིད་ཤེས་འཁོར་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཡིན་
པ་གང་ཞིག གཟུགས་མེད་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ཉན་ཤེས་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །བསམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ལ་
འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཀྱི་ཁམས་གོང་གི་སས་བསྡུས་མེད་དེ། བསམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ནི་
ཁ་ནང་དུ་ལྟ་བ་ཡིན་ལ། ཁམས་གོང་མ་གཉིས་མཉམ་བཞག་གི་ས་ཡིན་པས་ཁ་ནང་དུ་བལྟས་པ་ན་སྒོམ་བྱུང་
དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ།

།དེར་གྱུར་པའི་སྒོམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ལ་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་གང་རུང་གི་སས་

བསྡུས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཀྱི་འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ནི་མེད་དེ། འདོད་པ་དེ་མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་ས་པ་ཡིན་
པས་དེ་ན་མཉམ་བཞག་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།

།སྐྱེས་ཐོབ་ཀྱི་ཤེས་རབ་ལ་ཁམས་གསུམ་ཆར་གྱི་སས་བསྡུས་

ཡོད་དེ། དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ལུས་རྟེན་གྱི་ཁྱད་པར་ལ། མཐོང་ལམ་དང་པོར་ཐོབ་པ་དང་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ཐོབ་ཟིན་གནས་པ་གཉིས་ཆར་འདོད་པ་ཁོ་ནའི་རྟེན་ལ་ཡོད་དེ། གོང་ན་མཐོང་ལམ་མེད། །མི་སྐྱེ་ལུང་ལས་
འདིར་རྩོམ་ཞིང་། །དེ་མཐར་ཕྱིན་ཅེས་འབྱུང་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། སྒོམ་ལམ་ཟག་མེད་དང་པོར་
ཐོབ་པ་འདོད་པ་དང་། ཐོབ་ཟིན་གནས་པ་ཁམས་གསུམ་ཀའི་རྟེན་ལ་ཡོད། མི་སློབ་ལམ་དང་པོར་ཐོབ་པ་དང་
ཐོབ་ཟིན་གནས་པ་གཉིས་ཆར་ཁམས་གསུམ་ཀའི་རྟེན་ལ་ཡོད་དེ། ཐ་མ་ནི། གསུམ་དུའོ་གོང་ན་མཐོང་ལམ་
མེད། །ཅེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་བརྡར་བཏགས་པའི་ཆོས་མངོན་པ་ལ། དེར་གྱུར་པའི་བསམ་
བྱུང་གི་ཤེས་རབ་དང་པོར་སྐྱེ་བ་དང་། སྐྱེས་ཟིན་གནས་པ་གཉིས་ཆར་འདོད་པ་ཁོ་ནའི་རྟེན་ལ་ཡོད་ལ། ཐོས་
བྱུང་གི་ཤེས་རབ་སྐྱེ་བ་དང་སྐྱེས་ཟིན་གནས་པ་གཉིས་ཆར་འདོད་གཟུགས་གང་རུང་གི་རྟེན་ལ་ཡོད་ཅིང་།
སྒོམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་དང་པོར་སྐྱེ་བ་འདོད་པ་དང་སྐྱེས་ཟིན་གནས་པ་ཁམས་གསུམ་ཀའི་རྟེན་ལ་ཡོད་ལ།
སྐྱེས་ཐོབ་ཀྱི་ཤེས་རབ་དང་པོར་སྐྱེ་བ་དང་སྐྱེས་ཟིན་གནས་པ་གཉིས་ཆར་ཁམས་གསུམ་ཀའི་རྟེན་ལ་ཡོད་
དེ། དེ་ལྟར་རིགས་པས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ།། ༈ །།བཞི་པ་སེམས་རྟེན་གྱི་ཁྱད་པར་ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་
དོན་དམ་པ་ལ་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པ་དང་ཐོབ་ཟིན་གནས་པ་གཉིས་ཆར་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་གང་རུང་ལ་
བརྟེན་ལ། སྒོམ་ལམ་ཟག་མེད་དང་པོར་ཐོབ་པ་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་གང་རུང་དང་། ཐོབ་ཟིན་གནས་པ་ཟག་
མེད་ས་དགུ་གང་རུང་ལ་བརྟེན་ཅིང་།

མི་སློབ་ལམ་དང་པོར་ཐོབ་དང་ཐོབ་ཟིན་གནས་པ་གཉིས་ཆར་ཟག་

མེད་ས་དགུ་གང་རུང་ལ་བརྟེན་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་ཤེས་སླ་བའི་ཕྱིར་རོ།། ༈ །།གཉིས་པ་བརྡར་བཏགས་པ་ལ།
བསྒོམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཟག་བཅས་དང་པོར་ཐོབ་པ་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་གང་རུང་དང་། ཐོབ་ཟིན་གནས་
པ་དངོས་གཞི་དང་ཉེར་བསྡོགས་ཅི་རིགས་པ་ལ་བརྟེན་ལ། གཞན་ཤེས་རབ་གསུམ་ནི་མཉམ་བཞག་མ་ཡིན་
པས། མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་ཤེས་པ་ཅི་རིགས་ལ་བརྟེན་ཏེ། དེའི་སེམས་རྟེན་མཉམ་བཞག་མེད་པའི་ཕྱིར་
རོ།། ༈ །།རྩ་བའི་བཞི་པ་དངོས་བཏགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ། མཁས་པ་སྔ་མ་ཕལ་ཆེར་ཆོས་མངོན་པ་ལ་དོན་
དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅིང་། བརྡར་བཏགས་པའི་ཆོས་མངོན་པ་རྣམས་དེ་བཏགས་པ་བར་
བཞེད་པ་དང་། མཁས་པའི་དབང་པོ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་སོགས་ཁ་ཅིག གཞུང་གི་ཆོས་མངོན་པས་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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ཀྱང་ཆོས་མངོན་པའི་གོ་ཆོད་པར་འདོད་པ་སོགས་མང་དག་ཡོད་ནའང་།

རང་རེ་པཎ་ཆེན་འབུམ་ཕྲག་

གསུམ་པའི་དགོངས་པ་ལྟར། ཆོས་མངོན་པ་ལ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བའི་དོན་དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་དང་། བརྡར་
བཏགས་པའི་ཆོས་མངོན་པ་ལའང་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བའི་བརྗོད་བྱ་དོན་གྱི་བརྡར་བཏགས་པའི་ཆོས་མངོན་པ་
རྣམས་ནི་ཆོས་མངོན་པ་མཚན་ཉིད་པ་དང་། རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་བརྡར་བཏགས་པའི་ཆོས་མངོན་པ་རྣམས་ནི་
ཆོས་མངོན་པ་བཏགས་པ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་འདོགས་པའི་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའི་ཕྱིར་ཏེ། འདོགས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ཆོས་མངོན་པ་བརྗོད་པར་བྱེད་པ་དང་། བཏགས་པའི་དགོས་པ་དེ་ལ་ཐོས་བསམ་སོགས་བྱས་པས་
ཆོས་མངོན་པ་ཐོབ་པ་དང་། དངོས་ལ་གནོད་བྱེད་དེ་ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་
བཞིན་དུ་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་ཆོས་མངོན་པ་གསུམ་ལས། ཕྱི་མ་གཉིས་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ལ། གཞིའི་
ཆོས་མངོན་པ་ལ་ཆོས་མངོན་པ་ཡིན་མིན་གཉིས་སུ་ཡོད་ཅིང་། དེ་ལྟར་གཞུང་ལམ་འབྲས་བུའི་ཆོས་མངོན་
པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་དེ་བཏགས་པ་བ་དང་། ཕྱི་མ་གཉིས་ཆོས་མངོན་པ་བ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ཞེས་བློ་
གསལ་སྐལ་པ་དང་ལྡན་པ་དག་གིས་ཟེ་འབྲུར་བཅང་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བྱས་པ་ན་ཁོ་ན་རེ། བརྡར་བཏགས་
པའི་ཆོས་མངོན་པར་གྱུར་པའི་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཆོས་ཅན།

ཁྱོད་ཆོས་མངོན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

ཁྱོད་ཆོས་མངོན་པ་བཏགས་པ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་ཆོས་མངོན་པའི་བརྡར་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
ཏེ། ཁྱོད་བརྡར་བཏགས་པའི་ཆོས་མངོན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད། ཆོས་
མངོན་མཛད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་རབ་བཤད་བྱ། །ཞེས་པའི་ཚིག་ཟུར་གྱི། ཆོས་མངོན་ཞེས་པའི་སྐབས་ནས་
དངོས་སུ་བསྟན་པའི་ཆོས་མངོན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཆོས་མངོན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད།
ཆོས་མངོན་ཤེས་རབ་དྲི་མེད་རྗེས་འབྲང་བཅས། །ཞེས་པའི་ཚིག་ཟུར་གྱི་ཆོས་མངོན་ཞེས་པའི་སྐབས་ནས་
དངོས་སུ་བསྟན་པའི་ཆོས་མངོན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། ཁྱོད་དོན་དམ་པའི་
ཆོས་མངོན་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་ཕུང་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད།
ཆོས་མངོན་ཤེས་རབ་དྲི་མེད་རྗེས་འབྲང་བཅས། །ཞེས་པའི་སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསྟན་པའི་ཆོས་མངོན་པ་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་དུ་གྱུར་པའི་ཚར་ཕུང་ཡོད་
པར་ཐལ། ཁྱོད་གཞུང་དེའི་སྐབས་ནས་དངོས་བསྟན་གྱི་ཆོས་མངོན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་
ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་གྲུབ། དེར་ཐལ། ཁྱོད་དེའི་སྐབས་ནས་དངོས་བསྟན་གྱི་ཤེས་རབ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་བོ། །རྩ་བར་འདོད་ན། གཟུགས་མེད་
ཀྱི་དངོས་གཞི་སྙོམས་འཇུག་ཏུ་གྱུར་པའི་འཕགས་ལམ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ་དེའི་ཕྱིར། རྟགས་དེར་ཐལ།
ཁྱོད་དོན་དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་གཟུགས་མེད་ཀྱི་མཉམ་བཞག་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྩ་བ་ལ་མ་ཁྱབ་ན། ཟག་མེད་ཀྱི་ཚར་བ་ཆོས་ཅན་གྱི་གཤགས་ཏེ་བརྟགས་ལ་གཉིས་ཀ་
ཆོས་ཅན་གྱིས་གྲུབ་བོ། །གཞན་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་ཕུང་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་
པའི་རྟེན་ཅན་གྱི་འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་
པར་ཐལ། གསལ་བ་དེར་ཐལ། ཁྱོད་བསམ་གཏན་གྱི་དངོས་གཞི་སྙོམས་འཇུག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཟག་མེད་ཀྱི་
ཤེས་རབ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་མེད་གྱིས་ཤིག འདོད་ན།
འདོད་པའི་རྟེན་ཅན་གྱི་ཕྱིར་མི་འོང་གི་རྒྱུད་ཀྱི་གཟུགས་མེད་ཀྱི་དངོས་གཞིར་གྱུར་པའི་ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་
རབ་ཆོས་ཅན་གྱི་གཤོག མ་ཁྱབ་མཚམས་ལ། གཟུགས་མེད་ཁམས་པའི་འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི་བསམ་གཏན་གྱི་
དངོས་གཞི་སྙོམས་འཇུག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་
དེར་ཐལ། དེ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེའི་རྒྱུད་ཀྱི་བསམ་གཏན་གྱི་དངོས་གཞི་སྙོམས་འཇུག་ཡོད་པའི་ཕྱིར། མ་
གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། སྲིད་རྩེ་བའི་རྟེན་ཅན་གྱི་ཕྱིར་མི་འོང་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ཅི་ཡང་མེད་ཀྱི་དངོས་གཞི་སྙོམས་འཇུག་
ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། སྲིད་རྩེར་འཕགས་པ་ཅི་ཡང་མེད། །མངོན་སུམ་བྱས་
ནས་ཟག་པ་ཟད། །ཅེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་གཟུགས་མེད་ཁམས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་བསམ་གཏན་གྱི་དངོས་
གཞི་སྙོམས་འཇུག་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཟེར་བ་ལ་མ་ཁྱབ་ན། བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་རང་དང་ནི། །འོག་སའི་
རྟེན་ཅན་འོག་དགོས་མེད། །ཅེས་པའི་གཞུང་དོན་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། ཡང་གཟུགས་མེད་ཁམས་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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པའི་རྒྱུད་ཀྱི་བསམ་གཏན་གྱི་དངོས་གཞི་སྙོམས་འཇུག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཤེས་རབ་ཆོས་ཅན།

ཁྱོད་ཀྱི་རྗེས་

འབྲང་དུ་གྱུར་པའི་བསམ་གཏན་གྱི་སྡོམ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་བསམ་གཏན་གྱི་དངོས་གཞི་སྙོམས་འཇུག་
ཏུ་གྱུར་པའི་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཚད་མ་གྲུབ། འདོད་ན་གཟུགས་མེད་ཁམས་ན་
བསམ་གཏན་གྱི་སྡོམ་པ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །རང་རེའི་མ་ཁྱབ་མཚམས་ལ། གཟུགས་མེད་ཁམས་པའི་རྒྱུད་
ཀྱི་བསམ་གཏན་གྱི་དངོས་གཞི་སྙོམས་འཇུག་ཡོད་པར་ཐལ།

དེའི་རྒྱུད་ཀྱི་བསམ་གཏན་གྱི་སྲིད་པའི་རྟེན་

འབྲེལ་ཡོད་པ་གང་ཞིག ཁམས་གོང་གི་སྲིད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡིན་ན་དངོས་གཞི་སྙོམས་འཇུག་ཡིན་དགོས་
པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། ལུགས་འདི་ལ་རྟགས་ཕྱི་མ་མ་གྲུབ་ཟེར་དགོས་སོ། །དང་པོ་དེར་ཐལ། གཟུགས་ཁམས་
སུ་ལས་ཉོན་གྱི་སྐྱེ་བ་ལེན་ཁ་མའི་གཟུགས་མེད་ཁམས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ།

།དེས་ན་ལུགས་འདི་ལ།

བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་རང་དང་ནི། །འོག་སའི་རྟེན་ཅན་འོག་དགོས་མེད། །ཅེས་པ་དེ་ལ། སྲིད་རྩེར་
འཕགས་པ་ཅི་ཡང་མེད། །མངོན་སུམ་བྱས་ནས་ཟག་པ་ཟད། །ཅེས་པའི་དམིགས་བསལ་དེ་མ་གཏོགས་སྒྲ་
ཇི་བཞིན་ཁས་བླངས་ནས། བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི དངོས་གཞིའི་སྙོམས་
འཇུག་མེད་པ་སོགས་ཁས་བླང་བར་བྱའོ། །རྩ་བ་རང་དེར་འདོད་ན། གཟུགས་མེད་ཁམས་པའི་འཕགས་པའི་
རྒྱུད་ཀྱི་གཟུགས་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན་གཟུགས་མེད་ཁམས་ན་གཟུགས་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །ཡང་
སྐྱེས་ཐོབ་ཀྱི་བསམ་གཏན་གྱི་དངོས་གཞི་སྙོམས་འཇུག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཤེས་རབ་ཆོས་ཅན།

ཁྱོད་ཀྱི་རྗེས་

འབྲང་གི་གཟུགས་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྐྱེས་ཐོབ་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་དངོས། རྟགས་དེར་
ཐལ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་བསམ་གཏན་གྱི་དངོས་གཞི་སྙོམས་འཇུག་
ཏུ་གྱུར་པའི་ཤེས་རབ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་མེད་བྱས་པ་ལ། དེ་ཡོད་པར་ཐལ་སྐྱེས་ཐོབ་ཀྱི་བསམ་གཏན་གྱི་
དངོས་གཞི་སྙོམས་འཇུག་དག་པ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་དང་མི་ལྡན་འདོད་ཆགས་བྲལ། །སྐྱེ་བ་ལས་ནི་
དག་པ་ཐོབ། །ཅེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་ཏེ། བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོར་
ལས་ཉོན་གྱི་སྐྱེ་བ་བླངས་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་དེ། བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི དངོས་གཞི་སྙོམས་འཇུག་སྐྱེ་བས་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ཐོབ་པ་ཡིན་པར་གཞུང་དེས་བཤད་ཀྱང་།
འཇུག་ཅིག་རྙེད་དཀའ་བའི་ཕྱིར་རོ།

སྤྱིར་སྐྱེས་ཐོབ་ཀྱི་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི དངོས་གཞི་སྙོམས་

།གནད་འདི་ལ་རྣམ་གསལ་གྱི་ཐལ་བ་ཅུང་ཟད་འཕངས་ན།

བསམ་

གཏན་གཉིས་པ་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོར་ལས་ཉོན་གྱི་སྐྱེ་བ་བླངས་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་སྐྱེས་
ཐོབ་ཀྱི་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི དངོས་གཞི་སྙོམས་འཇུག་ཡོད་པར་ཐལ།

སྐྱེས་ཐོབ་ཀྱི་བསམ་གཏན་དང་

པོའ ་ི དངོས་གཞི་སྙོམས་འཇུག་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེའི་རྒྱུད་ཀྱི་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི དངོས་གཞི་
སྙོམས་འཇུག་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི དངོས་གཞི་སྙོམས་
འཇུག་ལ་མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ།

ཁྱོད་དེ་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་གང་ཞིག

ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི དངོས་གཞི་སྙོམས་འཇུག་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་དེར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་
ཐོབ་ལ་མ་བཏང་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན་མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལས་ཉོན་གྱི་སྐྱེ་བ་བླངས་མ་
ཐག་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། འཆི་འཕོ་སྐྱེ་བ་བཏང་སྙོམས་ལ། །རྩེ་གཅིག་སེམས་མེད་ལ་དེ་
མེད། །ཅེས་བཤད་འདུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ཟག་མེད་ཀྱི་གཙ་སེམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཆོས་མངོན་པ་ཡིན་
པར་ཐལ། ཁྱོད་འཕགས་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ།
དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ཤེས་རབ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག ལྷག་པ་
ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་ཡིན་ན་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡིན་པས་སོ། །ལྷག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསླབ་པ་ཡིན་ན། ཏིང་
ངེ་འཛིན་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྟགས་དང་པོ་འབུད། ཕྱི་མ་དེར་ཐལ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕུང་པོ་ཡིན་ན་
ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིན་དགོས། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡིན་ན་ཤེས་རབ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གཉིས་ཆར་
མ་གྲུབ་བྱས་ན། འོ་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོར་གྱུར་པའི་གཙ་སེམས་ཡོད་པར་ཐལ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡིན་
ན་ཤེས་རབ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོར་གྱུར་པའི་གཙ་སེམས་ཆོས་ཅན།
ཁྱོད་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ། ཏིང་ངེ་འཛིན། ཤེས་རབ། རྣམ་པར་
གྲོལ་བའི། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བའི་ཕུང་པོ་སྟེ། ཕུང་པོ་དེ་ལྔའི་ཟླས་དབྱེ་བའི་ཕུང་པོ་ཕྱི་མ་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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བཞི་པོ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ་རང་འགྲེལ་ལས། དེ་ལ་རེ་ཤིག་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་
དང་། ཤེས་རབ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བའི་ཕུང་པོ་དག་ལས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ནི་
གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོས་བསྡུས་སོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ནི་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོས་བསྡུས་སོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་
ཟེར་ན་ལན་ཅི་ཡོད་སོམས་ཤིག་གོ །ཁོ་བོ་ནི་རང་འགྲེལ་དེའི་དོན། རྗེས་འབྲང་གི་འཁོར་མ་རྩིས་ན་དེ་ལྟར་
ཡིན་ཀྱང་། འཁོར་དང་བཅས་ན་ཕུང་པོ་ཕྱི་མ་བཞི་པོ་ལ། ཕུང་པོ་ལྔ་ཆར་ཡོད་སྙམ་དུ་སེམས་སོ། །གཙ་བོ་
ཤེས་རབ་རྗེས་འབྲང་འཁོར་རྣམ་ལྔ། །ས་དང་ལུས་སེམས་རྟེན་གྱི་རྣམ་གཞག་གིས། །བརྡ་དང་དོན་གྱི་ཆོས་
མངོན་རྣམ་པ་གཉིས།

།ཞིབ་ཏུ་འཆད་པ་ཁོ་བོའ ་ི ལེགས་བཤད་ཡིན།

།བཤད་བྱའི་མངོན་པ་བཤད་ཟིན་

ཏོ།། ༈ །།ཆོས་མངོན་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་མེད་པར་ཉོན་མོངས་རྣམས། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་གསུམ་
ལས།

དང་པོ་ནི།

རྩ་བའི་ས་བཅད་འཆད་བྱེད་མངོན་པའི་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་བཤད་པ་ཞེས་པ་དེ་

འཆད་པ་ལ་གཞུང་འདི་བྱུང་བ་ཡིན་པས་འདི་ཡང་འབྲུ་དང་སྦྱར་ན། འོ་ན་མཁས་མཆོག་དབྱིག་གཉེན་ཁྱོད།
ཆོས་མངོན་པ་སྡེ་བདུན་སོགས་ཀྱི་དགོངས་འགྲེལ་དུ་བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པ་ཡིན་ན། ཆོས་མངོན་པ་སྡེ་བདུན་
པོ་དེ་གསུང་བ་པོ་སུ་ཞིག་གིས་གསུངས་ཤིང་དེ་གསུངས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡོད་སྙམ་ན། ཆོས་མངོན་པ་སྡེ་
བདུན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གསུངས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། གདུལ་བྱའི་རྒྱུད་ལ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་
ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་བསྐྱེད་པ་ཡང་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་
འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་མེད་ན། ཉོན་མོངས་སྤོང་མི་ནུས་ལ། ཉོན་མོངས་མ་སྤངས་ན། དེས་ཀུན་སློང་བྱས་པ་
ལས་ཟག་བཅས་ཀྱི་ལས་བསགས་ཏེ་འཁོར་བར་འཁྱམ་པར་འགྱུར་བ་ལས། ཤེས་རབ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཉོན་
མོངས་པ་ཉེ་བར་ཞི། ཉོན་མོངས་པ་ཞི་བས་ཟག་བཅས་ཀྱི་ལས་མི་གསོག་ཅིང་། ལས་མ་བསགས་པས་
འཁོར་བའི་སྐྱེ་བ་རྒྱུན་ཆད་དེ། འཁོར་བ་སྤངས་པའི་ཐར་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་
ཆོས་མངོན་པ་སྡེ་བདུན་པོ་འདི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གསུང་བ་པོའ ་ི གང་ཟག་ཡོད་དེ། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་
ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་ལྷ་མིའི་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་ལས་ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་སོགས་པ་དགྲ་བཅོམ་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

པ་བདུན་གྱིས་བསྡུས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

དཔེར་ན་མདོ་སྡེ་དང་འདུལ་བ་སྟོན་པས་གསུངས་པ་ལ་འོད་

སྲུང་ཆེན་པོས་བསྡུས་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་འཆད་པ་ལ། ཆོས་རྣམས་ཞེས་སོགས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལ་མདོ་སྡེ་པ་
ན་རེ། མངོན་པ་སྡེ་བདུན་ནི་སྟོན་པས་གསུངས་པའི་བཀའ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ལ་འཇུག་ཀ་ཏའི་བུས། །རབ་
ཏུ་བྱེད་པ་དབྱིག་ཤེས་ཀྱིས། །རྣམ་ཤེས་ཚགས་ནི་ལྷ་སྐྱིད་ཀྱིས། །ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཤཱ་རིའི་བུས། །གདགས་
པའི་བསྟན་བཅོས་མཽ་འགལ་བུས། །འགྲོ་བའི་རྣམ་གྲངས་གསུས་པོ་ཆེས། །ཁམས་ཀྱི་ཚགས་ནི་གང་པོས་
བྱས། །ཞེས་པ་ལྟར་དགྲ་བཅོམ་པ་བདུན་གྱིས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་མངོན་པའི་སྡེ་
སྣོད་མེད་དམ་སྙམ་ན་ཡོད་དེ། མདོ་སྡེ་དང་འདུལ་བའི་ནང་ན་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རང་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་གཏན་ལ་
འབེབས་པ་དེ་མངོན་པའི་སྡེ་སྣོད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་འཆད་པ་ལ། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ལ་ཟུར་ཟ་བའི་ཚིག་གམ།
མ་རངས་པའི་ཚིག་ལོ་ཞེས་པ་འདི་བྱུང་།། ༈ །།གཉིས་པ་ངག་དོན་ལ། མངོན་པ་སྡེ་བདུན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
ཀྱི་བརྗོད་བྱ་ཡོད་དེ། ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཁྱོད་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱོད་ཀྱི་
དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པ་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་དགོས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱོད་
ཀྱི་ཉིང་དགོས་ཡོད་དེ། ཤེས་རབ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཐོབ་པ་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཉིང་དགོས་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། ཁྱོད་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཉིང་དགོས་དགོས་པ་ལ་འབྲེལ། དགོས་པ་བརྗོད་བྱ་ལ་འབྲེལ་བ་དེ་
ཁྱོད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བྱེ་བྲག་ཏུ་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་འདི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
བརྩམས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཆོས་མངོན་པ་སྡེ་བདུན་གྱི་བརྗོད་བྱ་རྒྱ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཚིག་ཉུང་ངུས་བདེ་
བླག་ཏུ་རྟོགས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།

༈

།།གསུམ་པ་མཐའ་བཅད་པ་ལ། བཤད་བྱ་མངོན་པའི་སྡེ་

སྣོད། འཆད་བྱེད་འགྲེལ་པའི་རྣམ་གྲངས། གཞུང་འདི་བརྩམས་པའི་དགོས་འབྲེལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་
གཞན་དུ་འཆད། གཉིས་པ་ལ། བསྟན་བཅོས་མངོན་པ་སྡེ་བདུན་གྱི་དགོངས་པ་འགྲེལ་བ་ལ་དགྲ་བཅོམ་པ་
རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་མོད།

ཚིག་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་བརྗོད་བྱ་

སིལ་བུར་འཐོར་བས་དེ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ཉིང་ཁུ་བསྟན་བཅོས་འདི་ཉིད་ཡིན་ལ།
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

འདི་ཉིད་
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འཕགས་ཡུལ་གྱི་འགྲེལ་པ་ཚད་ལྡན་དྲུག་གིས་འཆད་པ་ཡིན་ཏེ། སློབ་དཔོན་ཉིད་ཀྱི་རང་འགྲེལ་དང་། རྒྱལ་
པོ་སྲས་ཀྱིས་མཛད་པའི་འགྲེལ་བཤད་དོན་གསལ་བ། །གང་བ་སྤེལ་གྱིས་མཛད་པའི་འགྲེལ་བཤད་མཚན་
ཉིད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ། ཁ་ཆེ་འདུས་བཟང་གིས་མཛད་པའི་འགྲེལ་བཤད་མདོ་དང་མཐུན་པ། ཕྱོགས་གླང་
གིས་མཛད་པའི་འགྲེལ་བཤད་གནད་ཀྱི་སྒྲོན་མེ།

བལ་པོ་ཞི་གནས་ལྷས་མཛད་པའི་འགྲེལ་བཤད་ཆོས་

མངོན་པ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་དང་དྲུག་ལ་བརྟེན་ནས་འཆད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།

།གསུམ་པ་ལ་

གསུམ། སྤྱིར་བསྟན་བཅོས་ལུས་ལ་ཡོད་པའི་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི། དགོས་འབྲེལ་ངག་ལ་ཡོད་པའི་
དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི། ངག་ཙམ་ལ་ཡོད་པའི་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཟག་
བཅས་ཟག་མེད་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་བརྗོད་བྱ།
བཅས་པ་དགོས་པ།

བརྡ་དང་དོན་དམ་པས་བསྡུས་པའི་ཤེས་རབ་རྗེས་འབྲང་དང་

ལྷག་བཅས་ཐོབ་པ་གནས་སྐབས་དང་ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཐོབ་པ་ནི་མཐར་ཐུག་གི་

ཉིང་དགོས་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་མྱང་འདས་རྣམ་གཉིས་ཐོབ་པ་དེ། རང་ཐོབ་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་མངོན་པ་ལ་རག་ལས་
ཤིང་། བརྡ་དང་དོན་གྱི་ཆོས་མངོན་པ་རྣམས་རང་གི་ཤེས་བྱ་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ་རག་ལས་
པ་ནི་འབྲེལ་བ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། བསྟན་བཅོས་ལ་ཡོད་པའི་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་ནི་དགོས་འབྲེལ་
ངག་གི་བརྗོད་བྱ།

དགོས་འབྲེལ་ངག་ལ་བརྟེན་ནས་བསྟན་བཅོས་ལ་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་ཡོད་པར་

རྟོགས་པ་ནི་དགོས་པ། རྟོགས་ནས་གདུལ་བྱ་བསྟན་བཅོས་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་འཇུག་པ་
ནི་ཉིང་དགོས། དེ་ལྟ་བུའི་ཉིང་དགོས་དགོས་པ་ལ་འབྲེལ་བ་ལ་སོགས་པ་འབྲེལ་བ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི།
ངག་རང་གི་བསྟན་བྱའི་གཙ་བོ་དེ་བརྗོད་བྱ། ངག་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བརྗོད་བྱ་དེ་ཡིན་མིན་སོགས་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ་
ཤེས་པ་དགོས་པ། རྟོགས་ནས་གདུལ་བྱ་བསྟན་བཅོས་ལ་ཐོས་བསམ་བསྒོམ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་འཇུག་པ་ནི་
ཉིང་དགོས།

དེ་ལྟ་བུའི་ཉིང་དགོས་དགོས་པ་ལ་འབྲེལ་བ་ལ་སོགས།

དེ་རྣམས་རིམ་བཞིན་འབྲེལ་བ་ནི་

འབྲེལ་བའོ། །དེ་ལྟར་བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཐོབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་ཐོབ་པ་དེ་ཁོ་རང་
ཐོབ་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་མངོན་པ་ལ་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཀྱི་ཐོབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ།
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ན་ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཀྱི་ཐོབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ།
དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེའི་གནས་སྐབས་ན་འདུས་བྱས་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའི་གནས་
སྐབས་ན་འདུས་བྱས་ཀྱི་འཇུག་པ་རྒྱུན་ཆད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ན་
དེའི་ཐོབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ་བ་ལ་མ་ཁྱབ་ན། ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ན་ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཀྱི་
ཐོབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཀྱི་ཐོབ་པ་དེའི་གནས་སྐབས་ན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་དེ་
ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དེའི་གནས་སྐབས་ན་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཐོབ་པའི་གནས་སྐབས་ན་
ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་དེའི་ཐོབ་པའི་དུས་ན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱི་དུས་ན་
ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་འདུས་བྱས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ལ་དེང་སང་རི་བོ་དགེ་ལྡན་པ་ཁ་ཅིག འདུལ་མཛད་
ཀྱི་སྐབས་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་གཞིར་བཅས་ལའང་ལྷག་མེད་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་རིག་པ་རྒྱུན་ཆད་ཀྱི། འདུས་བྱས་
ཀྱི་འཇུག་པ་རྒྱུན་ཆད་པ་མིན་ཞེས་སྨྲའོ། །འདི་ལྟ་བུ་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་དབྱེ་ལ་རྨོངས་པའི་གཏམ་དུ་སྣང་བས་
ཉོན་ཅིག མཛད་རང་འགྲེལ་ལས། གདོན་མི་ཟ་བར་འབྱུང་བ་ནི་ངེས་པར་འབྱུང་བ་སྟེ། འདུས་བྱས་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ་ཞེས་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འདུས་བྱས་རྒྱུན་ཆད་པའི་མྱང་འདས་མེད་
པའི་ཕྱིར། ཡང་ངེས་པར་འབྱུང་བཅས་གཞི་དང་བཅས། །ཞེས་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འདུས་བྱས་
ཡིན་ན། ངེས་པར་འབྱུང་བཅས་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ཡིན་ན། ལྷག་མེད་ཀྱི་གནས་སྐབས་ན་
མེད་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཁོ་ཉོན་ཅིག ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ན་འདུས་བྱས་
མེད་པར་ཐལ། དེའི་གནས་སྐབས་ན་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་མེད་པ་གང་ཞིག དེ་ན་ལམ་བདེན་མེད་པའི་ཕྱིར།
དང་པོ་དེར་ཐལ། དེ་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་འགོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། སྡུག་བསྔལ་བདེན་
པའི་ལྷག་མ་མེད་པའི་མྱང་འདས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་མ་གྲུབ་ན། ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ན་
མི་སློབ་ལམ་ཡོད་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་ན་མི་སློབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དེ་ན་དགྲ་
བཅོམ་པ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན་དེ་ན་གང་ཟག་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན་དེ་ན་ཟག་བཅས་ཡོད་པར་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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ཐལ་ལོ། །ཡང་དེའི་གནས་སྐབས་ན་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡོད་པར་ཐལ་བ་ལ་མ་ཁྱབ་ན། དེའི་གནས་སྐབས་ན་དགྲ་
བཅོམ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དེའི་གནས་སྐབས་ན་མི་སློབ་ལམ་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེའི་
གནས་སྐབས་ན་མི་སློབ་ལམ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ།

།གལ་ཏེ་རྩ་བ་དེའི་གནས་སྐབས་ན་སྡུག་བདེན་དང་ལམ་

བདེན་གཉིས་མེད་པའི་ཕྱིར་ཟེར་བ་ལ་མ་ཁྱབ་ཟེར་ན། ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ན་ལམ་བདེན་
ཡོད་པར་ཐལ། དེའི་ཐོབ་པ་དེ་ལམ་བདེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
ཀྱི་ཐོབ་པ་ལམ་བདེན་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐོབ་པ་ཡོད་པ་གང་ཞིག ཁྱོད་ཟག་མེད་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་
ཐོབ་པའི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཀྱི་ཐོབ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
ལམ་བདེན་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཟག་མེད་ཀྱི་འདུས་བྱས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འདུས་བྱས་གང་ཞིག ཟག་
བཅས་མིན་པའི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་མ་གྲུབ་ན། ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ན་ཟག་བཅས་ཡོད་པར་ཐལ་
ལོ།། ༈ །།དེས་ན་རང་ལུགས་ནི། ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཀྱི་ཐོབ་པ་མེད་དེ། གནོད་བྱེད་བསྟན་ཟིན་པའི་ཕྱིར་
རོ། །འོན་ཀྱང་ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཐོབ་པ་ཡོད་དེ། ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཀྱིས་ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཐོབ་པ་
ཡོད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཀྱིས་ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཐོབ་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། ལྷག་
མེད་མྱང་འདས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཁྱོད་འགོག་བདེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་
ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཀྱིས་ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཐོབ་པ་དེ།

འདུས་མ་བྱས་ཡིན་ཞེས་ཁས་བླང་བར་

བྱའོ། །དགོངས་འགྲེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་ལེགས་བར་བཤད་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་བཤད་ཟིན་ཏོ། །ཟག་བཅས་ཟག་
པ་མེད་ཆོས་རྣམས། །ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ལུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གནས་ཀྱི་བསྡུ་བ་འཆད་
པ་ལ་བསྟན་བཤད་གཉིས་ཡོད་པའི་དང་པོ་འཆད་པ་ལ་གཞུང་འདི་བྱུང་། དེ་ཡང་འབྲུ་དང་སྦྱར་ན། ཆོས་
རྣམས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་མེད་པར་ཉོན་མོངས་རྣམས། །ཞེས་སོགས་ལས་འཕྲོས་ནས། འོ་ན་ཆོས་མངོན་
པས་རབ་ཏུ་དབྱེ་བར་བྱ་བའི་ཆོས་དེ་གང་སྙམ་ན་ཆོས་མངོན་པས་རབ་ཏུ་དབྱེ་བར་བྱ་བའི་ཆོས་ཆོས་ཅན།
ཁྱོད་ལ་དབྱེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ།
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ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད་ཀྱི་ཆོས་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་འཆད་པ་ལ།
མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ཟག་བཅས་ཟག་པ་མེད་ཆོས་རྣམས། །ཞེས་པ་འདི་བྱུང་། གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞི་ཡོད་པའི་
དང་པོ་ཟག་བཅས་བསྡུས་ཏེ་འཆད་པ་ལ། ཟག་བཅས་ཟག་པ་མེད་ཆོས་རྣམས། །ཞེས་པ་ལ་འཕྲོས་ནས།
ཟག་བཅས་དེ་གང་སྙམ་ན། ལམ་བདེན་དུ་མ་གཏོགས་པའི་འདུས་བྱས་རྣམས་ཆོས་ཅན། །ཟག་བཅས་ཡིན་
ཏེ། དམིགས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གང་རུང་གི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་འཆད་པ་ལ།
ལམ་མ་གཏོགས་པའི་འདུས་བྱས་རྣམས། །ཟག་བཅས་གང་ཕྱིར་དེ་དག་ལ། །ཟག་རྣམས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་
འགྱུར། །ཞེས་པ་འདི་བྱུང་། གཉིས་པ་ཟག་མེད་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་ལ། ཟག་མེད་དེ་གང་ཞེ་ན། འདུས་བྱས་
ལམ་བདེན་དང་དེར་མ་ཟད་འདུས་མ་བྱས་གསུམ་ཡང་ཆོས་ཅན།

ཟག་མེད་ཡིན་ཏེ།

དམིགས་པ་དང་

མཚུངས་ལྡན་གང་རུང་གི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་སུ་མི་འགྱུར་བ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་འཆད་པ་ལ། ཟག་མེད་
ལམ་གྱི་བདེན་པ་དང་། །འདུས་མ་བྱས་རྣམ་གསུམ་ཡང་སྟེ། །ཞེས་པ་འདི་བྱུང་། །གསུམ་པ་འདུས་མ་བྱས་
ཀྱི་དབྱེ་བ་འཆད་པ་ལ། འདུས་མ་བྱས་རྣམས་གསུམ་ཡང་སྟེ། །ཞེས་པ་ལ་འཕྲོས་ནས། འོ་ན་འདུས་མ་བྱས་
གསུམ་པོ་གང་ཞེ་ན། འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་དབྱེ་ན་གསུམ་ཡོད་དེ། ནམ་མཁའ། སོ་
སོར་བརྟགས་འགོག སོ་སོར་བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པ་དང་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། ནམ་
མཁའ་དང་ནི་འགོག་པ་གཉིས། །ཞེས་པ་འདི་བྱུང་། འོ་ན་གསུམ་པོ་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། རང་གི་གོ་སར་ཆོས་
གཞན་སྐྱེ་བ་ལ་མི་སྒྲིབ་པར་གོ་འབྱེད་པ་ཆོས་ཅན། ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེའི་འཇོག་བྱེད་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། དེ་ལ་ནམ་མཁའ་མི་སྒྲིབ་པའོ། །ཞེས་པ་འདི་བྱུང་། ཉེར་བསྡོགས་ཟག་མེད་ལ་
བརྟེན་ནས་ཐོབ་པའི་འགོག་བདེན་ཆོས་ཅན། སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཡིན་ཏེ། རང་ཐོབ་བྱེད་ཀྱི་སོ་སོར་
བརྟགས་པ་སྟེ་ཟག་མེད་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པའི་འགོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་བར་གྱི་
ཚིག་མི་མངོན་པར་བྱས་པ་ཡིན་ཏེ། བ་གླང་དང་ལྡན་པའི་ཤིང་རྟ་ལ་བ་གླང་གི་ཤིང་རྟ་ཞེས་ལྡན་པ་ཞེས་པའི་
བར་གྱི་ཚིག་མི་མངོན་པར་བྱས་པ་ལྟ་བུ་དང་ཆོས་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། རང་ཐོབ་བྱེད་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་
བརྟེན་ནས་ཐོབ་པའི་བྲལ་བ་ཆོས་ཅན། སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེའི་འཇོག་བྱེད་ཡིན་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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པའི་ཕྱིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། སོ་སོར་བརྟགས་པའི་འགོག་པ་གང་། །བྲལ་བའོ་ཞེས་པ་འདི་བྱུང་། དེ་ཡང་
གང་སྤེལ་ལྟར་ན།

སོ་སོར་བརྟགས་པའི་འགོག་པ་གང་ཞེས་པའི་མཚན་གཞི་དང་།

བྲལ་བའོ་ཞེས་པས་

མཚན་ཉིད་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། དེར་སྐབས་ཀྱི་སོ་སོར་བརྟགས་པ་དེ་དངོས་འཛིན་ན། ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་
ཁོ་ན་ལ་ངོས་བཟུང་བའི་ཕྱིར་ཏེ། རང་འགྲེལ་ལས། སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པ་འཕགས་པའི་བདེན་པ་རྣམས་
ལ་སོ་སོར་རྟོག་པ་ནི་སོ་སོར་བརྟགས་པ་སྟེ། ཤེས་རབ་ཀྱི་བྱེ་བྲག་གོ །དེས་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་འགོག་པ་ནི།
སོ་སོར་བརྟགས་པའི་འགོག་པའོ། །བར་གྱི་ཚིག་མི་མངོན་པར་བྱས་པ་སྟེ། བ་གླང་དང་ལྡན་པའི་ཤིང་རྟ་ལ་
བ་གླང་གི་ཤིང་རྟ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར།

རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་དགོངས་པ་འོག་ཏུ་འཆད་

དོ། །ཡང་ཟག་བཅས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་སྤངས་པའི་འགོག་པ་དེ་དག་རྫས་སོ་སོ་བ་ཡིན་ཏེ། ལྡན་པའི་རྫས་
སམ་དགག་བྱ་མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་བརྒྱད་སོགས་རྫས་སོ་སོ་བ་ཡིན་པས་དེ་དག་སྤངས་པའི་འགོག་པ་
བརྒྱད་སོགས་ཀྱང་རྫས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བཤད་པ་ལ།

སོ་སོ་སོ་སོ་ཡིན།

ཞེས་པ་འདི་བྱུང་།

འདུས་བྱས་མ་འོངས་པའི་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་རྣམས་སྐྱེ་བ་ལ་གཏན་དུ་གེགས་བྱེད་པའི་བྲལ་བ་ལས་གཞན་
པའི་འགོག་པ་ཆོས་ཅན།
མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ།

སོ་སོར་བརྟགས་པ་མིན་པ་སྟེ་རྐྱེན་མ་ཚང་བ་ཙམ་གྱིས་ཐོབ་པའི་འགོག་པའི་
དེའི་འཇོག་བྱེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་འཆད་པ་ལ།

སྐྱེ་ལ་གཏན་དུ་གེགས་བྱེད་

པ། །འགོག་གཞན་སོ་སོར་བརྟགས་མིན་པ། །ཞེས་པ་འདི་བྱུང་། དེ་ཡང་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་བྱེད་པ་དེས་འགོག་
པ་ལྔ་ལས་མི་རྟག་པའི་འགོག་པ་བཅད་དེ། དེས་འདུས་བྱས་གནས་པ་ལ་གེགས་བྱེད་ཀྱི་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་མི་
བྱེད་པའི་ཕྱིར། སྐྱེ་བ་ལ་གཏན་དུ་གེགས་བྱེད་ཅེས་པས་སྐྱེ་བའི་འགོག་པ་དང་། སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་
འགོག་པ་གཉིས་གཅོད་དེ། དེ་གཉིས་སེམས་སེམས་བྱུང་རེ་ཞིག་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་བྱེད་ཀྱི་སྐྱེ་བ་ལ་གཏན་དུ་
གེགས་མི་བྱེད་པའི་ཕྱིར། བྲལ་བ་ལས་གཞན་པ་ཞེས་པས་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་གཅོད་དེ། དེ་དགག་བྱ་
དེའི་ཐོབ་པ་དང་བྲལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།

༈

།།བཞི་པ་འདུས་བྱས་ཆོས་ཀྱི་དབྱེ་བ་འཆད་པ་ལ་གསུམ།

དབྱེ་བ་དངོས། འདུས་བྱས་སྤྱིའི་རྣམ་གྲངས། ཟག་བཅས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལམ་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

མ་གཏོགས་པའི་འདུས་བྱས་རྣམས། །ཞེས་པ་ལ་འཕྲོས་ནས། འོ་ན་འདུས་བྱས་དེ་གང་ཞེ་ན། འདུས་མ་བྱས་
ལ་དབྱེ་བ་ཡོད་པར་མ་ཟད་འདུས་བྱས་ཀྱང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་དབྱེ་ན་ལྔ་ཡོད་དེ། གཟུགས་ཕུང་སོགས་ལྔ་
ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། འདུས་བྱས་ཆོས་རྣམས་དེ་དག་ཀྱང་། །གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཕུང་པོ་
ལྔ། །ཞེས་པ་འདི་བྱུང་། གཉིས་པ་ནི། འདུས་བྱས་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་དུས་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདས་མ་འོངས་ད་
ལྟར་གསུམ་པོ་གང་རུང་གིས་བསྡུས་པའི་ཕྱིར། གཏམ་གཞི་ཞེས་བྱ་སྟེ། འདས་མ་འོངས་ད་ལྟར་གསུམ་གྱི་
ལོ་རྒྱུས་སམ་གཏམ་འཇུག་པའི་གཞི་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ངེས་པར་འབྱུང་ཞེས་བྱ་སྟེ། ལྷག་མེད་ཀྱི་ཚ་གདོན་མི་
ཟ་བར་དོར་བར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཞི་དང་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། །རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་
བཤད་པ་ལ། དེ་དག་ཉིད་དུས་གཏམ་གཞི་དང་། །ངེས་པར་འབྱུང་བཅས་གཞི་དང་བཅས། །ཞེས་པ་འདི་
བྱུང་།

གསུམ་པ་ལ།

སྐྱེ་མཆེད་རྨའི་སྒོ་ནས་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་ཟག་པར་བྱེད་པའི་ཉོན་མོངས་པ་དང་

བཅས་པའི་འདུས་བྱས་ཆོས་ཅན། ཟག་བཅས་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཟག་པའི་གནས་དོད་པའི་ཕྱིར། ཟག་བཅས་དེ་
དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཉོན་མོངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕུང་
པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་ལས་བྱུང་བའི་མེ་ལ་རྩའི་མེ་ཞེས་བརྗོད་པ་དང་ཆོས་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡང་ན་
ཉེ་བར་ལེན་པ་ཉོན་མོངས་འབྱུང་བའི་ཕུང་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མེ་ཏོག་འབྱུང་བའི་ཤིང་ལ་མེ་ཏོག་གི་ཤིང་ཞེས་
བརྗོད་པ་དང་ཆོས་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། འཐབ་བཅས་ཞེས་བྱ་སྟེ། སྒོ་གསུམ་འཐབ་པའི་རྒྱུ་
ཉོན་མོངས་པ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར། སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། འཕགས་པ་གསུམ་དང་མི་མཐུན་ཞིང་
སྡུག་བསྔལ་གསུམ་ཅི་རིགས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར། ཀུན་འབྱུང་ཞེས་བྱ་སྟེ། འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད་
པའི་ཕྱིར། འཇིག་རྟེན་ཞེས་བྱ་སྟེ། སྐད་ཅིག་གིས་འཇིག་ཅིང་གཉེན་པོས་རབ་ཏུ་འཇིག་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར།
ལྟ་གནས་ཞེས་བྱ་སྟེ།

དམིགས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གང་རུང་གི་སྒོ་ནས་ལྟ་བ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་པའི་

ཕྱིར། །སྲིད་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། རང་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་འཆད་པ་ལ། གང་དག་
ཟག་བཅས་ཉེར་ལེན་པའི།
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

།ཕུང་པོའང་དེ་དག་འཐབ་བཅས་ཀྱང་།

།སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་འཇིག་རྟེན་
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དང་། །ལྟ་གནས་སྲིད་པའང་དེ་དག་ཡིན། །ཞེས་པ་འདི་བྱུང་། འོ་ན་ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་མ་རིག་པ་དང་
འདོད་ཆགས་སོགས་རྩ་ཉོན་ཐམས་ཅད་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་པ་ལ།
པར་ལྟ་བ་ཁོ་ནའི་གནས་སུ་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ།

མ་རིག་པའི་གནས་སོགས་སུ་མི་འཇོག་

ལྟ་བ་དེ་ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱས་པ་དང་།

དུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་། རྣམ་གྲངས་མེད་པར་རྒྱས་པ་དང་། བརྟན་པར་འཛིན་པའམ་བརྟན་པར་རྒྱས་པ་
ཡིན་པ་གང་ཞིག

མ་རིག་པ་སོགས་ཉོན་མོངས་གཞན་རྣམས་ཚུལ་དེ་ལྟར་རྒྱས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

འདོད་ཆགས་ཁོང་ཁྲོ་ང་རྒྱལ་གསུམ་ཉོན་མོངས་པ་རང་མཚན་པ་ཡིན་པས།

ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ་མི་

རྒྱས་ཤིང་། དུས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པ་མ་ཡིན་ལ། མ་རིག་པ་རྣམ་པ་མེད་པར་མི་རྒྱས་ཤིང་། ཐེ་ཚམ་བརྟན་པར་
མི་རྒྱས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་འཐད་དེ། གང་སྤེལ་ལས། དུས་ཀུན་པ་དང་ཐམས་ཅད་དུ། །རྣམ་གྲངས་
མེད་དང་མི་གཡོ་བ། །ལྟ་ཡིན་དེ་བཞིན་འདོད་ཆགས་དང་། །མ་རིག་པ་དང་ཐེ་ཚམ་མིན། །ཞེས་བཤད་པའི་
ཕྱིར་རོ།། ༈ །།གཉིས་པ་འགྲེལ་བཞིན། གསུམ་པ་མཐའ་དཔྱད་པ་ལ། ཟག་བཅས་བཤད་པ་དང་། ཟག་མེད་
བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ་ངོ་བོ། རྣམ་གྲངས། དབྱེ་བ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། མཚན་ཉིད་དངོས་དང་།
ཟུར་སོ་སོའ ་ི དོན་ལ་དཔྱད་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། དམིགས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གང་རུང་གི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་
རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ཟག་བཅས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡིན་ཏེ། ལམ་མ་གཏོགས་པའི་འདུས་བྱས་རྣམས། །ཟག་བཅས་
གང་ཕྱིར་དེ་དག་ལ། །ཟག་རྣམས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་འགྱུར། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་ལ་གསུམ།
དམིགས་པའི་རྒྱས་འགྱུར་བཤད་པ། མཚུངས་ལྡན་གྱི་རྒྱས་འགྱུར་བཤད་པ། དེ་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལ་དཔྱད་
པའོ། །དང་པོ་ནི། འདིར་ཟག་པ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཡིན་ལ། དེ་རྒྱས་པ་ལ་གཉིས་ཡོད་པའི་དམིགས་པའི་སྒོ་
ནས་ཟག་པ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་ནི། རང་དམིགས་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའི་ཉོན་མོངས་པས། རང་ལ་དམིགས་པའི་
སྒོ་ནས་ཟག་པའི་གནས་དོད་པའམ་རྗེས་དོད་པ་སྟེ། དཔེར་ན་སྐྱེས་བུ་ལམ་ལ་ཕྱིན་པའི་རྐང་རྗེས་ས་ལ་དོད་
པ་ལྟ་བུ། འདི་རྒྱས་པའི་ཚུལ་ཡང་གཉིས་ཡིན་ཏེ། སྐལ་པ་མཉམ་པའི་ཕྲ་རྒྱས་ཀུན་འགྲོ་ལྟ་བུ་སྤང་བྱ་སྒོ་ལྔ་པོ་
ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱས་པ་དང་། ཀུན་འགྲོ་མིན་པའི་ཕྲ་རྒྱས་ལྟ་བུ་སྤང་བྱ་སྒོ་ལྔ་པོ་རེ་རེ་ཁོ་ན་ལ་རྒྱས་པར་འགྱུར་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

བའི་རིགས་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

ཕྲ་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་རྣམས་ནི།

།དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་རང་གི་

ས། །ཐམས་ཅད་དུ་ནི་རྒྱས་པར་འགྱུར། །ཀུན་འགྲོ་མ་ཡིན་རང་རིས་སུ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། སྐལ་མཉམ་
གྱི་ཀུན་འགྲོ་དེ་ལ་ཡང་ཁམས་ཀུན་འགྲོ་དང་ས་ཀུན་འགྲོ་གཉིས་ཡོད་པར་འགྲེལ་བཤད་ལས་བཤད་དེ་འོག་
ཏུ་འཆད་དོ།།

༈

།།གཉིས་པ་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ནི། རང་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་

བྱུང་བའི་ཉོན་མོངས་པས་གྲོགས་བྱས་པའི་སྒོ་ནས་ཟག་པའི་གནས་དོད་པ་ལ་འཇོག་སྟེ། གང་ཞིག་གང་དང་
མཚུངས་ལྡན་པ། །དེ་ནི་དེ་མཚུངས་ལྡན་སྒོ་ནས། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་དེ་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལ་
དཔྱད་པ་ལ། ཟག་པའི་ཉོན་མོངས་པས་དམིགས་ན། དེ་ལ་ཟག་པ་རྒྱས་པས་ཁྱབ་བམ་སྙམ་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ།
ཟག་མེད་འགོག་ལམ་ལ་དམིགས་པའི་ཉོན་མོངས་རྣམས་དང་།

ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀྱི་ཟག་བཅས་ལ་

དམིགས་པའི་འདོད་པའི་སྐལ་བ་མི་མཉམ་པའི་ཕྲ་རྒྱས་རྣམས་ནི་དེ་དག་ལ་དམིགས་ཀྱང་དེ་དག་ལ་ཟག་པ་
རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་མིན་ཏེ། ཉོན་མོངས་དེ་དག་གིས་དམིགས་ཡུལ་དེ་དག་ལ། རྡོ་ལེབ་མེ་ལ་བསྲེགས་པ་ལ་
རྐང་རྗེས་མི་དོད་པ་ལྟར་ཟག་པའི་གནས་མི་དོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཟག་མེད་གོང་མའི་ཡུལ་ཅན་མིན། །བདག་
གིར་མ་བྱས་གཉེན་པོའ ་ི ཕྱིར། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ཟག་པའི་ཉོན་མོངས་པ་དང་མཚུངས་པར་
ལྡན་ན། དེ་ལ་ཟག་པ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བས་ཁྱབ་བམ་སྙམ་ན། དེ་ལ་ཡང་སྤྱིར་བཏང་ལ་ཁྱབ་ཀྱང་། དམིགས་
བསལ་ལ་མ་ཁྱབ་བོ་ཞེས་མཁས་པ་དག་འཆད་མོད། འོག་ཏུ་དཔྱད་པར་བྱའོ། །འོ་ན་ཟག་བཅས་ཡིན་ན་
དམིགས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གང་རུང་གི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་པས་ཁྱབ་བམ་ཞེས་ན། མཁས་
པ་ཁ་ཅིག་སྤྱིར་བཏང་ལ་དེ་ལྟར་ཁྱབ་ཀྱང་དམིགས་བསལ་ལ་མ་ཁྱབ་སྟེ།

ཉོན་མོངས་ཕྲ་རྒྱས་བཅས་རྣམ་

གཉིས། །ཉོན་མོངས་ཅན་མིན་རྒྱས་འགྱུར་གྱིས། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། དགྲ་བཅོམ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་
མ་འོངས་རྣམས་དེ་གང་རུང་གི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་མིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བཞེད་དེ།

འདི་ཡང་དཔྱད་

པར་བྱ་བའི་གནས་སོ། །ཡང་དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ལ་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་
རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་པས་ཁྱབ་བམ་སྙམ་ན། འདི་ལ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱལ་པོ་སྲས་ལས་གང་དག་དམིགས་པའི་སྒོ་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

71

ནས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ནི།
རོ།

གདོན་མི་ཟ་བར་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་ཀྱང་རྒྱས་པར་འགྱུར་

།གང་དག་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཁོ་ནའི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ནི་དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་མ་

ཡིན་ཏེ། ཟག་པ་མེད་པ་དང་སྐལ་པ་མི་མཉམ་པའི་ས་ལ་དམིགས་པའི་ཕྲ་རྒྱས་དག་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་ལ།
དེའི་དགོངས་པར་བསམས་ནས། མཁས་པའི་དབང་པོ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་ན་རེ། གང་དམིགས་པས་
རྒྱས་པ་ལ་མཚུངས་ལྡན་གྱི་རྒྱས་པས་ཁྱབ་པར་བཤད་པ་ནི། སྤང་བྱ་རིགས་ལྔ་པོ་གང་རུང་དམིགས་པར་
སོང་བའི་དབང་དུ་བྱས་ལ། སྤྱིར་མ་ཁྱབ་སྟེ། དགེ་བ་དང་མ་བསྒྲིབས་ལུང་མ་བསྟན་ལ་དམིགས་པའི་ཉོན་
མོངས་པ་རྣམས་དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་ཡང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་
འགྱུར་མིན་ཏེ།

དེ་དགེ་བ་དང་མ་བསྒྲིབས་ལུང་མ་བསྟན་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་ཉོན་མོངས་མིན་པའི་ཕྱིར་

ཞེས་གསུང་པ་ནི་སྤྱིར་དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་དང་། མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་
འགྱུར་གཉིས་མི་འགལ་བ་དང་།

གཞི་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་དེ་གཉིས་འགལ་བ་སོགས་ཞིབ་ཆ་མང་དག་ཡོད་

པའི་གནད་མ་དགོངས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བས་གསོན་ཅིག

༈

།།དགེ་བ་ཟག་བཅས་ལ་དམིགས་པའི་ཉོན་

མོངས་དེ། མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་མིན་པར་ཐལ། དེ་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་
རྒྱས་འགྱུར་མིན་ལ། དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་དེ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་འཐད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དངོས། འདོད་ན།
དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཁྱོད་རང་དང་མཚུངས་
ལྡན་དུ་བྱུང་བའི་ཉོན་མོངས་པའི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་ཁྱོད་རང་དང་མཚུངས་
ལྡན་དུ་བྱུང་བའི་ཉོན་མོངས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

ཁྱོད་ཉོན་མོངས་པ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར། གོང་དེར་ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། གང་ཞིག་གང་དང་མཚུངས་ལྡན་པ། །དེ་ནི་དེ་མཚུངས་ལྡན་སྒོ་
ནས། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་ཁྱེད་ཀྱི་དགོངས་པ། དགེ་བ་ཟག་བཅས་ལ་དམིགས་པའི་ཉོན་མོངས་
པ་དེ་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་མིན་ཏེ། དེ་ཁོ་རང་གི་དམིགས་པ་དགེ་བ་ཟག་བཅས་དེ་ལ་
མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ་སྙམ་དུ་བསམ་པ་ཡིན་མོད། དེ་ལྟ་ན་ཁྱོད་ཉོན་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ཅིག འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་ལ་དམིགས་པའི་འདོད་པའི་སས་བསྡུས་
ཀྱི་ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་དེ།

འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་ལ་

མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་
ཡིན་པ་གང་ཞིག དགེ་བ་ཟག་བཅས་ལ་དམིགས་པའི་ཉོན་མོངས་དེ་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་
འགྱུར་ཡིན་ན།

དེ་དགེ་བ་ཟག་བཅས་ལ་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་

ཕྱིར། རྟགས་སྔ་ཕྱི་གཉིས་དངོས། འདོད་ན་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་
སྤང་ཉོན་མོངས་དང་མཚུངས་ལྡན་ཡིན་པར་ཐལ།

ཁྱོད་དེ་ལ་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་

ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན་མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་
འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་ལ་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་
འགྱུར་ཡང་ཡིན།

དེ་ལ་དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་ཡོད་པར་ཐལ།

དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡང་ཡིན། མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡང་ཡིན་
པའི་གཞི་མཐུན་ཡོད་པ་གང་ཞིག མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་ན། རང་གི་དམིགས་པ་
དེ་ལ་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར།

འདོད་ན་དེ་འདྲའི་གཞི་མཐུན་

པར་གྱུར་པའི་ཉོན་མོངས་ཆོས་ཅན། འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་དེ་ཁྱོད་
ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་ལ་དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་
ན། དེ་ཁྱོད་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་དང་མཚུངས་ལྡན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། རང་
འགྲེལ་ལས། དེའི་དམིགས་པ་ཡང་རང་གི་ངོ་བོ་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་མ་གཏོགས་པའོ། །ཞེས་དང་། དེའི་
འགྲེལ་བཤད་རྒྱལ་སྲས་ལས།

དེ་དང་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བའི་ཕྱིར་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་མཚུངས་པར་ལྡན་

པའམ། མཚུངས་པར་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པ་དག་ཀྱང་ཡིན་ཏེ་ཞེས་དང་། སེམས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་མ་དེ་ཡང་སེམས་
ཀྱི་སྐད་ཅིག་མ་གཞན་གྱི་དམིགས་པ་ཡིན་ཞེས་བྱ་བ་ནི། སྐད་ཅིག་སྔ་མ་ལ་རང་གི་ངོ་བོ་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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བའི་ཆོས་གང་དག་དམིགས་པར་མ་གྱུར་པ་དེ་དག་ཀྱང་དམིགས་པར་གྱུར་པས།

སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་ཀྱི་

དམིགས་པར་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དང་། ཀུན་རྫོབ་གཅིག་པུས་རང་ཚགས་ལས། །གཞན་ནི་
བདག་མེད་གཉིས་རིག་འགྱུར། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ།། ༈ །།ཡང་ཁམས་གོང་ལ་དམིགས་པའི་འདོད་
པའི་ཉོན་མོངས་དང་ཟག་མེད་ལ་དམིགས་པའི་ཉོན་མོངས་རྣམས་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་
འགྱུར་ཡིན་ལ། དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་ཟག་
པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་ན། དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན་ཟག་
མེད་ལ་དམིགས་པའི་ཉོན་མོངས་དེ་ཆོས་ཅན།

ཁྱོད་ཟག་མེད་ལ་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་

འགྱུར་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་གང་ཞིག དགེ་བ་ཟག་བཅས་ལ་
དམིགས་པའི་ཉོན་མོངས་དེ་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་ན། དེ་དགེ་བ་ཟག་བཅས་དེ་
ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དངོས། འདོད་ན་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཟག་མེད་དང་མཚུངས་ལྡན་ཡིན་པར་ཐལ།
དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན་མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཉོན་མོངས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ཟག་མེད་ལ་དམིགས་པའི་ཉོན་
མོངས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྒོ་
ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་ལ།

དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་མ་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་ཡིན་

པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། དེ་འདྲའི་གཞི་མཐུན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དངོས། འདོད་ན་དེ་ཆོས་ཅན།
ཁྱོད་དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་པར་ཐལ།

ཁྱོད་ཁྱོད་རང་ལ་དམིགས་པའི་ཉོན་མོངས་

པས་དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་ལ་དམིགས་པའི་ཉོན་མོངས་པས་ཁྱོད་
ལ་ཟག་པ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏེ།

ཁྱོད་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་གང་ཞིག

ཁྱོད་ལ་དམིགས་པའི་ཉོན་

མོངས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་དེར་ཐལ། སྤང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཁྱོད་ཁྱོད་རང་གི་དམིགས་པ་ལ་ཟག་
པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་ཐལ་
འགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཟག་མེད་ལ་དམིགས་པའི་ཉོན་མོངས་དང་། ཁམས་གོང་མ་ལ་དམིགས་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

པའི་འདོད་པའི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་མིན་པའི་ཕྱིར།

འདོད་ན།

ཟག་བཅས་ཀྱི་གཟུགས་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་གང་
ཞིག མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་དེར་ཐལ། བེམ་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
རྩ་བར་འདོད་ན། ཁྱོད་ཀྱི་དམིགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་བེམ་
པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།

།དེ་ལྟར་བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ།

མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་ན།

དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ།

དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་

འགྱུར་ཡིན་ན་རང་གི་དམིགས་པ་ལ་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན་ཁམས་གོང་
ལ་དམིགས་པའི་འདོད་པའི་ཉོན་མོངས་དང་། ཟག་མེད་ལ་དམིགས་པའི་ཉོན་མོངས་རྣམས་ཆོས་ཅན། དེར་
ཐལ་དེའི་ཕྱིར། རྟགས་དེར་ཐལ། ཉོན་མོངས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཟག་མེད་གོང་མའི་ཡུལ་ཅན་
མིན། །བདག་གིར་མ་བྱས་གཉེན་པོའ ་ི ཕྱིར། །ཞེས་པའི་གཞུང་དོན་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ།
ལུང་དེའི་དོན་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་ཉོན་མོངས་དེ་དག་སྤྱིར་དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་མ་ཡིན་ཞེས་
པའི་དོན་མ་ཡིན་གྱི། ཁོ་རང་རྣམས་ཀྱི་དམིགས་པ་ཁམས་གོང་དང་། ཟག་མེད་ལ་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་མ་
ཡིན་ཞེས་པ་ཙམ་ཞིག་གི་དོན་དུ་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཁོ་ན་རེ། རྒྱལ་སྲས་ལས། གང་དག་དམིགས་པའི་སྒོ་
ནས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ནི།

གདོན་མི་ཟ་བར་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་ཀྱང་རྒྱས་པར་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་ན། མཚུངས་ལྡན་གྱི་
སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དངོས། ཡང་གང་དག་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་
ཁོ་ནའི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ནི་དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་ནི་མིན་ཏེ།
འཐད་པར་ཐལ།

ཞེས་སོགས་བཤད་པ་མི་

མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་ན་དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་

འགྱུར་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། རྟགས་དེར་ཐལ། ཟག་བཅས་ཡིན་ན་དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་
ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་གནད་བསྡུས་ན་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ། ཟག་བཅས་ཡིན་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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ན། དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། ཟག་བཅས་ཡིན་ན། རང་དམིགས་ཡུལ་དུ་
བྱེད་པའི་ཉོན་མོངས་པས་རང་ལ་དམིགས་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། འོན་ཀྱང་གཞི་གཅིག་པ་ལ་
མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་ན།

གཞི་གཅིག་ལ་དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་

འགྱུར་མིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། གཞི་དེ་ལ་མཚུངས་ལྡན་ཡིན་ན། གཞི་དེ་ཁོའ ་ི དམིགས་ཡུལ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་
པའི་ཕྱིར། དེས་ན་ཉོན་མོངས་ཡིན་ན། དམིགས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གཉིས་ཀའི་སྒོ་ནས། ཟག་པ་རྒྱས་
འགྱུར་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། ཉོན་མོངས་ཕྲ་རྒྱས་བཅས་རྣམ་གཉིས། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། ཉོན་མོངས་ཅན་
མིན་པའི་དགེ་བ་ཟག་བཅས་དང་མ་བསྒྲིབས་ལུང་མ་སྟན་ཡིན་ན། དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་
ཁོ་ན་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཏེ། ཉོན་མོངས་ཅན་མིན་རྒྱས་འགྱུར་གྱི། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་རྒྱལ་པོ་སྲས་
ཀྱི་འགྲེལ་པ་དེའི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟར་སྙམ་ན།

དེ་ནི་སྤྱིར་དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ལ་

མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅེས་པའི་དོན་མ་ཡིན་གྱི། ཕྲ་རྒྱས་དྲུག་ལས་ཕྱེ་
བའི་དགུ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་གཞིར་བཞག་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་ཁྱབ་པ་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ལ་ཀུན་འགྲོ་
དང་ཀུན་འགྲོ་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ལ་སོགས་པར་ཕྱེ་ནས་དོགས་པ་དཔྱོད་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་བཞིན་
དུ་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ལ་དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་པས་མ་
ཁྱབ་ཅེས་པ་ཡང་།
རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་ན།

ཕྲ་རྒྱས་དེ་དག་གཞིར་བཞག་ནས་རང་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་ཉོན་མོངས་པ་ལ་ཟག་པ་
རང་གི་དམིགས་པ་ལ་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན་ཏེ།

ཟག་མེད་ལ་དམིགས་པའི་ཕྲ་རྒྱས་དེ་དག་རང་གི་མཚུངས་ལྡན་ལ་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་ཡང་།

རང་གི་

དམིགས་པ་ལ་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞིབ་ཆ་འདི་དག་བློ་གྲོས་ཀྱི་འཇུག་པར་མ་ཤར་ན་
མཁས་པ་དགའ་བར་བྱེད་པའི་ལེགས་བཤད་ཇི་ལྟར་འབྱུང་སོམས་ཤིག

༈

།།གཉིས་པ་རྣམ་གྲངས་ནི།

ཟག་བཅས། ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ། འཐབ་བཅས། སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ། ལྟ་གནས།
སྲིད་པ། སྤང་བྱ་ལ་སོགས་པ་དོན་གཅིག་བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སྟོན་ཤཱཀ་ཆོས་ཅན། ཟག་བཅས་ཡིན་པར་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ཐལ། ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་
ཕྱིར། འདོད་ན་ཁྱོད་ཟག་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཟག་
པ་དང་བྲལ་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

ཁྱོད་ཉོན་མོངས་པ་དང་བྲལ་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་ལ་མ་ཁྱབ་བྱས་པ་ལ། སྟོན་ཤཱཀ་ཆོས་
ཅན། ཁྱོད་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཟག་པ་རྒྱས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་ཟག་པ་རྒྱས་
པར་གྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

ཁྱོད་དམིགས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གང་རུང་གི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་པར་

གྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་ཟག་བཅས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་སྟོན་ཤཱཀ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཟག་བཅས་མ་
ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཟག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་ཟག་པ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་
ཉོན་མོངས་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།

།ཡང་སྟོན་ཤཱཀ་ཆོས་ཅན།

ཁྱོད་ལས་ཀྱི་ཀུན་འབྱུང་

བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་གང་ཞིག ཁྱོད་ཉོན་མོངས་པའི་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་མ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན་ལས་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཕྱི་མ་མ་གྲུབ་ན་ཉོན་མོངས་པ་ཡིན་པར་
ཐལ་ལོ།།

༈

།།གསུམ་པ་དབྱེ་བ་ལ་གཉིས། དབྱེ་བ་སྤྱིར་བསྟན་པ་དང་། དབྱེ་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། དམིགས་བྱེད་ཡུལ་ཅན་གྱི་དབྱེ་བ། དམིགས་བྱ་ཡུལ་གྱི་དབྱེ་བ། ཡུལ་དུ་ཇི་ལྟར་
འགྱུར་བའི་རབ་དབྱེ། གྱུར་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་པའི་རབ་དབྱེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཡུལ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་ལ་
བཅུ་དྲུག་ཡོད་དེ།

འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་དུ་གྱུར་པའི་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ལྔ།

ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ལའང་ལྔ་ལྔ་སྟེ་བཅོ་ལྔ། ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་པ་དང་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་
ནི་ཤེས་བྱའི་ཡུལ་དེ་ལ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་དེ།

འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་ལ་སོགས་པ་

སྤང་བྱ་རིགས་ལྔ། ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ལའང་ལྔ་ལྔ་སྟེ་བཅོ་ལྔ། ཟག་མེད་དང་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པའི་ཕྱིར།
གསུམ་པ་ནི། འོ་ན་ཤེས་བྱའི་ཡུལ་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ། ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་བཅུ་དྲུག་པོ་གང་དང་གང་གི་ཡུལ་
དུ་འགྱུར་སྙམ་ན། ཐོག་མར་འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་། ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སྤང་། སྒོམ་སྤང་དང་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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གསུམ་པོ་དེ། ཡུལ་ཅན་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་ནས་ལྔ་ཁོ་ནའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་ཏེ། འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་
སྤང་དུ་གྱུར་པའི་ཤེས་པ།

དེའི་ཀུན་འབྱུང་དུ་གྱུར་པའི་ཤེས་པ།

དེའི་སྒོམ་སྤང་དུ་གྱུར་པའི་ཤེས་པ།

གཟུགས་ཀྱི་སྒོམ་སྤང་དུ་གྱུར་པའི་ཤེས་པ། ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་པ་དང་ལྔའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་གྱི། ལྷག་མ་བཅུ་
དྲུག་གི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་ནི་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཟུགས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་ལ་སོགས་པ་གསུམ་
པོ་དེ། ཡུལ་ཅན་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་ནས་བརྒྱད་ཁོ་ནའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་ཏེ། འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ། ཀུན་འབྱུང་།
སྒོམ་སྤང་དུ་གྱུར་པའི་ཤེས་པ་གསུམ། གཟུགས་ཀྱིའང་སྡུག་བསྔལ། ཀུན་འབྱུང་དང་། སྒོམ་སྤང་དུ་གྱུར་པའི་
ཤེས་པ་གསུམ། གཟུགས་མེད་ཀྱི་སྒོམ་སྤང་དུ་གྱུར་པའི་ཤེས་པ། ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་པ་དང་བརྒྱད་ཀྱི་ཡུལ་
དུ་འགྱུར་གྱི། ལྷག་མ་བརྒྱད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཟུགས་མེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་
སྤང་ལ་སོགས་པ་གསུམ་པོ་དེ། ཡུལ་ཅན་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་ནས་བཅུ་ཁོ་ནའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་ཏེ། སྔ་མ་བརྒྱད་
དང་། གཟུགས་མེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་དུ་གྱུར་པའི་ཤེས་པ། དེའི་ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སྤང་དུ་གྱུར་པའི་
ཤེས་པ་གཉིས་སྟེ་བཅུའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་གྱི། ལྷག་མ་བཅུ་དྲུག་གི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཟག་
མེད་རྣམས། ཡུལ་ཅན་བཅུ་དྲུག་གི་ནང་ནས་བཅུ་ཁོ་ནའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་ཏེ་འདོད་པའི་འགོག་པ། ལམ་མཐོང་
སྤང་། སྒོམ་སྤང་དུ་གྱུར་པའི་ཤེས་པ་གསུམ། དེ་ལྟར་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀྱི་གསུམ་གསུམ་ཏེ་དགུ། ཟག་
མེད་ཀྱི་ཤེས་པ་དང་བཅུའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་གྱི།

ལྷག་མ་དྲུག་གི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་

རོ། །ཁམས་གསུམ་གྱི་འགོག་ལམ་མཐོང་སྤང་གཉིས་གཉིས་ཏེ་དྲུག་པོ་དེ་ནི། རང་རང་གི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཤེས་
པ་བསྣན་པས་ཡུལ་ཅན་དྲུག་དང་། དགུ་དང་། བཅུ་གཅིག་གི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་ཏེ། འདོད་པའི་འགོག་པ་མཐོང་
སྤང་དེ། འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་འགོག་པ་མཐོང་སྤང་། སྒོམ་སྤང་དུ་གྱུར་པའི་ཤེས་པ་སྟེ་བཞི།
གཟུགས་ཀྱི་བསྒོམ་སྤང་དུ་གྱུར་པའི་ཤེས་པ་དང་ལྔ། ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་པ་དང་དྲུག་གི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་ལ་
སོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་འཐད་དེ། རང་འགྲེལ་ལས། རྩ་བའི་གནད་བསྡུས་ནས། ཁམས་
གསུམ་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་མཐོང་དང་།
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།བསྒོམ་པས་སྤང་བྱ་ཟག་པ་མེད།

།རྣམ་ཤེས་ལྔ་བརྒྱད་བཅུ་དང་
མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ནི། །རྣམ་ཤེས་བཅུ་ཡི་སྤྱོད་ཡུལ་ཏེ། །འགོག་དང་ལམ་མཐོང་སྤང་བྱ་ཀུན། །རང་གི་གླགས་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་
ལོ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ཡུལ་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ། ཡུལ་ཅན་ལྔ་ལ་སོགས་པ་སྔར་བཤད་པ་དེ་དག་
གི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་ལ། ལྷག་མ་དེ་དག་གི་ཡུལ་དུ་མི་འགྱུར་བ་ཡིན་ན། ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་དེ་དག་གི་མཚན་
གཞི་ནི་གང་། ཡུལ་དུ་མི་འགྱུར་བ་དེ་དག་གི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཅི་སྙམ་ན། རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་བློ་གྲོས་ཅུང་ཟད་
ཡོད་པ་དག་ལ་རྣམ་པ་གསལ་བའི་དཔེར་བརྗོད་ཅུང་ཟད་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་
མཐོང་སྤང་ལྟ་བུ་ལ་མཚན་ན།

འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་དེ་འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་དུ་

གྱུར་པའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་དེར་གྱུར་པའི་མ་རིག་པ། འདོད་ཆགས། ཁོང་ཁྲོ། ང་རྒྱལ། ཐེ་ཚམ།
འཇིག་ལྟ། མཐར་ལྟ། ལོག་ལྟ། ལྟ་བ་མཆོག་འཛིན་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་རྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་གྱི་ལྟ་བ་སྟེ་ཕྲ་
རྒྱས་བཅུ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏེ།

འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་ལ་

དམིགས་པའི་འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་དུ་གྱུར་པའི་མ་རིག་པ་སོགས་བཅུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་
རོ། །འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་དེ། འདོད་པའི་ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སྤང་དུ་གྱུར་པའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་དུ་
འགྱུར་ཏེ། དེ་དེར་གྱུར་པའི་མ་རིག་པ། ལོག་ལྟ། ལྟ་བ་མཆོག་འཛིན། ཐེ་ཚམ་དང་བཅས་པའི་ཕྲ་རྒྱས་བཞི་
པོ་མཚུངས་དང་བཅས་པའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་དེ་དེར་གྱུར་པའི་འདོད་ཆགས། ཁོང་ཁྲོ། ང་
རྒྱལ་ཏེ་གསུམ་གྱི་ཡུལ་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་གསུམ་གང་རུང་ཡིན་ན་ཀུན་འགྲོའ ་ི ཉོན་མོངས་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་
པ་གང་ཞིག སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའི་ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སྤང་ཡིན་ན། ཀུན་འགྲོའ ་ི ཉོན་མོངས་
ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ།

།དེ་དེར་གྱུར་པའི་འཇིག་ལྟ་མཐར་ལྟ།

ཚུལ་ཁྲིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་

འཛིན་གྱི་ལྟ་བ་གསུམ་གྱི་ཡུལ་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སྤང་དུ་གྱུར་པའི་ལྟ་བ་དེ་གསུམ་མེད་པའི་
ཕྱིར་རོ། །འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་དེ། འདོད་པའི་བསྒོམ་སྤང་དུ་གྱུར་པའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་
ཏེ། དེ་འདོད་པའི་དགེ་བ་ཟག་བཅས་སུ་གྱུར་པའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །འོན་ཀྱང་དེ་འདོད་
པའི་བསྒོམ་སྤང་ཉོན་མོངས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་ནི་མི་སྲིད་དེ། སྒོམ་སྤང་ཉོན་མོངས་ཀྱི་ཡུལ་ཡིན་ན། སྒོམ་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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སྤངས་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྒོམ་སྤང་ཉོན་མོངས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་མཐོང་སྤང་མེད་པ་གང་ཞིག དེའི་
ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ཟག་མེད་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། མཐོང་སྤང་ལ་དམིགས་པའི་སྒོམ་སྤང་ཉོན་
མོངས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཀུན་འགྲོའ ་ི ཉོན་མོངས་སུ་གྱུར་པའི་སྒོམ་སྤང་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཕྱི་མ་གྲུབ་སྟེ།
ཟག་མེད་ལ་དམིགས་པའི་སྒོམ་སྤང་ཉོན་མོངས་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་དེ།
གཟུགས་ཀྱི་བསྒོམ་སྤང་དུ་གྱུར་པའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་གཟུགས་ཀྱི་དགེ་བ་ཟག་བཅས་སུ་གྱུར་
པའི་ཤེས་པ་གཅིག་གི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །འོན་ཀྱང་གཟུགས་ཀྱི་སྒོམ་སྤང་ཉོན་མོངས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་
འགྱུར་མི་སྲིད་པ་སྔར་བཞིན་ནོ།

།འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་དེ།

ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་པའི་ཡུལ་དུ་

འགྱུར་ཏེ། དེ་དེ་ལ་དམིགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །འོན་ཀྱང་དེ་རྗེས་
ཤེས་དང་ཆོས་ཤེས་ཡིན་ཀྱང་འགོག་པ་ཆོས་ཤེས་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ།

རྗེས་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་

གྱུར་པའི་སྤང་བྱ་ལ་ཁམས་གོང་གི་སས་བསྡུས་ཡིན་པས་འགོག་པ་ཆོས་ཤེས་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་འགོག་
བདེན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བའི་མཚན་གཞི་སོང་། ལྷག་མའི་ཡུལ་དུ་མི་འགྱུར་
བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་དེ། འདོད་པའི་འགོག་ལམ་མཐོང་སྤང་དུ་གྱུར་པའི་
ཤེས་པ་གཉིས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མི་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། འགོག་པ་མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་གྱི་ཡུལ་ཡིན་
ན། འགོག་བདེན་དང་འགོག་པ་མཐོང་སྤང་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ། ལམ་མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་གྱི་ཡུལ་
ཡིན་ན། ལམ་བདེན་དང་། ལམ་མཐོང་སྤང་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་
མཐོང་སྤང་དེ། གཟུགས་ཀྱི་མཐོང་སྤང་བཞི་པོ་གང་རུང་དུ་གྱུར་པའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་ནི་མེད་དེ།
ཁམས་འོག་མ་ལ་དམིགས་པའི་ཁམས་གོང་མའི་ཉོན་མོངས་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་
མཐོང་སྤང་དེ།

གཟུགས་མེད་ཀྱི་སྤང་བྱ་ལྔ་པོ་གང་རུང་དུ་འགྱུར་པའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་མེད་དེ།

འདོད་པ་ལ་དམིགས་པའི་གཟུགས་མེད་ཀྱི་ཤེས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གཟུགས་མེད་དེ་འདོད་པ་ལས་རིང་བ་
བཞིས་རིང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་ཅི་རིགས་སུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེས་ན་སྡུག་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

བསྔལ་མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་དང་། ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་གང་རུང་དུ་གྱུར་པའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་
ཡིན་ན། ཟག་བཅས་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། དེའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ཟག་མེད་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་
པའི་ཟག་བཅས་དེ་ལ་སྤང་བྱ་རིགས་ལྔ་ཆར་ཡོད་དེ། དེ་གཉིས་གང་རུང་དུ་གྱུར་པའི་ཀུན་འགྲོའ ་ི ཉོན་མོངས་
ཡོད་པའི་ཕྱིར། འོན་ཀྱང་ཀུན་འགྲོའ ་ི ཉོན་མོངས་མིན་པར་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་ཀྱི་
ཡུལ་ཡིན་ན། སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ཁྱབ། དེས་ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སྤང་ལའང་འགྲེ འགོག་
ལམ་མཐོང་སྤང་གང་རུང་དུ་གྱུར་པའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་ལ་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་གཉིས་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། ཟག་
བཅས་ལ་སྤང་བྱ་དང་རང་རང་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ཁྱབ། སྒོམ་སྤང་ཉོན་མོངས་ཀྱི་ཡུལ་ཡིན་ན། སྒོམ་སྤང་ཁོ་ན་
ཡིན་པས་ཁྱབ། ཟག་མེད་བཞི་ལས་ལམ་བདེན་དང་། སོ་སོར་བརྟག་འགོག་གཉིས་གང་རུང་ཡུལ་དུ་བྱེད་
པའི་ཤེས་པ་ཡིན་ན། མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་དང་ལམ་བདེན་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ། ནམ་མཁའ་དང་སོ་
སོར་བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པ་གཉིས་གང་རུང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་ན་ཉོན་མོངས་པ་མིན་པས་
ཁྱབ། ལམ་བདེན་མིན་པས་ཁྱབ། དེས་ན་ཉོན་མོངས་ཅན་མིན་པའི་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཤེས་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་
བོ། །འདི་ཙམ་ནི་རགས་པ་སྟེ། ཞིབ་པར་འདོད་ན་ངག་ལས་དྲི་བར་བྱའོ།། ༈ །།བཞི་པ་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་དེ་
དག་ལ་ཕྲ་རྒྱས་རྒྱས་པའི་རབ་དབྱེ་བཤད་པ་ནི། འོ་ན་ཉོན་མོངས་པའི་དམིགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཉོན་
མོངས་པ་རྒྱས་པར་འགྱུར་རམ་སྙམ་ན། མི་འགྱུར་ཏེ། ཟག་མེད་གོང་མའི་ཡུལ་ཅན་མིན། །ཞེས་བཤད་པས།
ཟག་བཅས་ལ་དམིགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་དེ། ཟག་མེད་ལ་མི་རྒྱས་ཤིང་། ཁམས་གོང་མ་ལ་དམིགས་པའི་
འོག་མའི་ཉོན་མོངས་པ་གོང་མ་ལ་མི་རྒྱས་པའི་ཕྱིར་རོ།

།དཔེར་ན་སྨན་དང་དུག་གཉིས་ནུས་པའམ་ཡོན་

ཏན་མི་མཐུན་པས། སྨན་དང་འདྲེས་པའི་དུག་གི་ནུས་པ་མི་རྒྱས་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་ཁམས་གསུམ་གྱི་ཕྲ་
རྒྱས་ཀུན་འགྲོ་རྣམས་རང་རང་གི་སྤང་བྱ་རིགས་ལྔ་ཆར་ལ་རྒྱས་ཤིང་། ཁམས་གསུམ་གྱི་ཕྲ་རྒྱས་ཀུན་འགྲོ་
མིན་པ་རྣམས་ནི་རང་རང་གི་སྤང་བྱ་རིགས་མཐུན་ཁོ་ན་ལ་དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ།
ཆང་དང་དུག་གཉིས་ནུས་པའམ་ཡོན་ཏན་མཚུངས་པས་ཆང་དང་འདྲེས་པའི་དུག་གི་ནུས་པ་རྒྱས་པ་དང་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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ཆོས་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།།

༈

།།གཉིས་པ་དབྱེ་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། ངོ་བོའ ་ི སྒོ་ནས་དབྱེ་ན།

མཚུངས་ལྡན་གྱི་གྲོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་པའི་ཟག་བཅས་དང་། དམིགས་པ་ཡུལ་ཅན་གྱི་སྒོ་ནས་ཟག་
པ་རྒྱས་པའི་ཟག་བཅས་གཉིས། ཁམས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཁམས་གསུམ་གྱི་ཟག་བཅས་གསུམ། སའི་སྒོ་
ནས་ས་དགུའི་ཟག་བཅས་དགུའོ། །དེ་ལ་དོགས་པ་དཔྱད་ན། ཁོ་ན་རེ། སྐལ་མཉམ་གྱི་ཁམས་ཀུན་འགྲོའ ་ི
ཉོན་མོངས་པ་ཡིན་ན། རང་གི་དམིགས་པ་ལ་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཕྲ་རྒྱས་ཀུན་འགྲོ་
རྣམས་ནི། །དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་རང་གི་ས། །ཐམས་ཅད་དུ་ནི་རྒྱས་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའི་གཞུང་དོན་
གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ལ་དམིགས་པའི་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི
སས་སྡུས་ཀྱི་ཀུན་འགྲོའ ་ི ཉོན་མོངས་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། རྟགས་ཆོས་ཅན་གྱིས་འགྲུབ། འདོད་
ན། མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྐལ་པ་མི་མཉམ་པའི་ས་ཀུན་འགྲོའ ་ི ཉོན་མོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། རང་
འགྲེལ་ལས།

ཟག་པ་མེད་པ་ལ་དམིགས་པ་དག་ཀྱང་མ་ཡིན་སྐལ་པ་མི་མཉམ་པའི་ཁམས་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བ་

དག་ཀྱང་མ་ཡིན་ལ། ཕྲ་རྒྱས་དེ་དག་ཀྱང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པར་འགྱུར་གྱི། དམིགས་པའི་
སྒོ་ནས་ནི་མ་ཡིན་པའི་ཕྲ་རྒྱས་ལྟ་བ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཡོད་དེ་སྐལ་པ་མི་མཉམ་པའི་ས་ལ་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བའི་ཕྲ་
རྒྱས་རྣམས་སོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྩ་བར་རྟགས་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི སས་
བསྡུས་ཀྱི་སྐལ་པ་མི་མཉམ་པའི་ས་ཀུན་འགྲོའ ་ི ཉོན་མོངས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

དེའི་འགྲེལ་བཤད་གང་སྤེལ་

ལས། སྐལ་པ་མི་མཉམ་པའི་ས་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བ་རྣམས་ནི་བསམ་གཏན་གསུམ་དང་གཟུགས་མེད་གསུམ་ན་
ཡོད་ཀྱི་འདོད་པའི་ཁམས་ན་ནི་མེད་དེ་སའི་དབྱེ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །བསམ་གཏན་བཞི་པ་ན་ཡང་མེད་ལ་
སྲིད་པའི་རྩེ་མོ་ན་ཡང་མེད་དེ་ས་གཞན་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་སྐལ་པ་མི་མཉམ་
པའི་ས་ཀུན་འགྲོའ ་ི ཉོན་མོངས་ཡིན་ན། རང་གི་དམིགས་པ་ལ་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ།
ཕྲ་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་འགྲོ་རྣམས་ནི། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདོད་ན། ཚངས་མདུན་ལ་དམིགས་པའི་ཚངས་
རིས་ཀྱི་ཀུན་འགྲོའ ་ི ཉོན་མོངས་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། རྟགས་ཆོས་ཅན་གྱིས་འགྲུབ་བོ། །གལ་ཏེ་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་བ་ལ་མ་ཁྱབ་ན། གསལ་བ་དེར་ཐལ། ཚངས་རིས་དང་ཚངས་མདུན་གཉིས་པོ་
དེ་ས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་ན། ཚངས་མདུན་ལ་དམིགས་པའི་ཚངས་རིས་ཀྱི་ཀུན་འགྲོའ ་ི ཉོན་
མོངས་དེ། ཚངས་མདུན་ལ་ཟག་པ་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཟག་མེད་གོང་
མའི་ཡུལ་ཅན་མིན་ཞེས་པའི་གཞུང་དོན་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག ཚངས་མདུན་དེ་ཚངས་རིས་
ཀྱི་གོང་གནས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་ཟེར་དགོས་སོ།། ༈ །།གཉིས་པ་ཟག་མེད་ལ། མཚན་ཉིད་དང་།
དབྱེ་བ་གཉིས། དང་པོ་ནི། དམིགས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གང་རུང་གི་སྒོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་སུ་མི་འགྱུར་བའི་
ཆོས་ཟག་མེད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། གཉིས་པ་དབྱེ་ན། ལམ་བདེན་འདུས་མ་བྱས་གསུམ་དང་བཞི་ཡོད་པ་
དེ་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ངོ་བོ་རྣམ་གྲངས་དང་། །རྣམ་པའི་རབ་དབྱེ་དམིགས་པའི་བྱེ་བྲག་
དང་།

།མཚུངས་ལྡན་སྒོ་ནས་རྒྱས་འགྱུར་རྣམ་པ་གཉིས།

།ཞིབ་ཏུ་འཆད་པ་ཁོ་བོའ ་ི ལེགས་བཤད་

ཡིན། །ཟག་བཅས་ཟག་མེད་བཤད་ཟིན་ཏོ།། ༈ །།སོ་སོར་བརྟགས་པའི་འགོག་པ་གང་། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་
སྐབས་སུ་གསུམ་ལས། དང་པོ་བཤད་ཟིན། གཉིས་པ་འགྲེལ་བཞིན་འགོད། གསུམ་པ་མཐའ་དཔྱད་པ་ལ།
འདུས་མ་བྱས་ལ་མཚན་ཉིད་དབྱེ་བ། གྲངས་ངེས་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། རང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱི་འདུས་མ་བྱས་
པའི་རིགས་སུ་གནས་པའོ། །གཉིས་པ་དབྱེ་བ་ལ། ནམ་མཁའ་འགོག་པ་གཉིས་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི།
གཟུགས་ཅན་སྐྱེ་བའི་གོ་འབྱེད་པ་ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད།

སྐབས་འདིར་ནམ་མཁའ་དང་།

ནམ་མཁའི་

ཁམས་དོན་མི་གཅིག་སྟེ། ནམ་མཁའ་ཡིན་ན་འདུས་མ་བྱས་ཡིན་དགོས་ལ། ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི། སྣང་
མུན་གཉིས་གང་རུང་གིས་བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན་གྱི་ཁམས་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

བུ་ག་ནམ་མཁའི་ཁམས་

ཞེས་བྱ། །སྣང་དང་མུན་པ་དག་ཡིན་ལོ། །ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འགོག་པ་གཉིས་ལ། སོ་
སོའ ་ི ངོ་བོ། སོ་སོའ ་ི སྒྲ་དོན། དབྱེ་བ། ཁྱད་ཆོས་དང་བཞི། དང་པོ་ལ། དངོས་དང་། ཟུར་གྱི་རྣམ་གཅོད་
བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། རང་ཐོབ་བྱེད་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱི་ཐོབ་འབྲས་སུ་གྱུར་པའི་བྲལ་བ་དེ། སོ་
སོར་འགོག་གི་མཚན་ཉིད། གཉིས་པ་ནི། རང་ཐོབ་བྱེད་ཀྱི་རབ་ཆད་མེད་ལམ་གྱི་ཐོབ་འབྲས་ཞེས་པས། མི་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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རྟག་པའི་འགོག་པ་སོགས་འགོག་པ་གཞན་བཞི་གཅོད་དེ། དེ་དག་ཐོབ་འབྲས་མིན་པའི་ཕྱིར། བྲལ་བ་ཞེས་
པས་དེ་བཞིའང་གཅོད་མོད། གཙ་བོར་རྣམ་གྲོལ་ལམ་གཅོད་དེ། དེ་དག་བྲལ་བ་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྐྱེན་མ་
ཚང་བ་ཙམ་གྱི་འདུས་བྱས་མ་འོངས་པ་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་རྣམས་སྐྱེ་བ་ལ་གཏན་དུ་གེགས་བྱེད་པའི་
འགོག་པ་དེ། སོ་སོར་བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན། གཉིས་པ་རྣམ་གཅོད་ནི། རྐྱེན་མ་ཚང་
བ་ཙམ་གྱིས། ཞེས་པས། བརྟགས་འགོག་གཅོད་དེ། བརྟགས་འགོག་ནི་རྐྱེན་མ་ཚང་བ་ཙམ་མིན་པའི་ཕྱིར།
རང་ཐོབ་བྱེད་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདུས་བྱས་མ་འོངས་པ་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་
བྱེད་ཅེས་པས། འགོག་པ་ལྔ་ལས། མི་རྟག་པའི་འགོག་པ་གཅོད་དེ་མི་རྟག་པའི་འགོག་པས་ནི། འདུས་བྱས་
ད་ལྟར་བ་གནས་པ་ཙམ་ལ་གེགས་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྐྱེ་བ་ལ་གཏན་དུ་གེགས་བྱེད་ཅེས་པས་ན།◌ི སྐྱེ་བའི་
འགོག་པ་དང་། སྙོམས་འཇུག་གི་འགོག་པ་གཉིས་གཅོད་དེ། དེ་གཉིས་ནི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རེ་སྐྱེ་བ་
ལ་གེགས་བྱེད་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།། ༈ །།གཉིས་པ་སོ་སོའ ་ི སྒྲ་དོན་ལ། སོ་སོར་བརྟགས་པ་ནི་བདེན་
པ་རྣམས་ལ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཡིན་ལ། གཉེན་པོ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་
འགོག་པ་ཡིན་པས་ན་སོ་སོར་བརྟགས་པའི་འགོག་པ་ཞེས་བྱ་ཞིང་། དགག་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སོ་སོར་
བརྟགས་པ་མིན་པས་ཐོབ་པར་བྱའི་འགོག་པ་ཡིན་པའམ། ཡང་སྒྲུབ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན་སོ་སོར་བརྟགས་
པ་མིན་པ་རྐྱེན་མ་ཚང་བས་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་འགོག་པ་ཡིན་པས་ན་སོ་སོར་བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པ་ཞེས་
བྱ་སྟེ། སྤྱིར་ཚིག་གི་བསྡུ་བ་ལ་ཐོག་མ་བར་མཐའི་ཚིག་མི་མངོན་པར་བྱས་པ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། སྐབས་
འདིར་བར་གྱི་ཚིག་ཐོབ་པར་བྱ་བ་ཞེས་པ་དེ་མི་མངོན་པར་བྱས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
དང་ལྡན་པའི་ཤིང་རྟ་ལ་བ་གླང་གི་ཤིང་རྟ་ཞེས་བརྗོད་པ་ལྟ་བུའོ།

དཔེར་ན་བ་གླང་

།གསུམ་པ་རབ་དབྱེ་ལ་ངོ་བོའ ་ི སྒོ་ནས་སོ་

སོར་བརྟགས་འགོག་དང་སོ་སོར་བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ། ཐོབ་བྱེད་རྒྱུའི་སྒོ་ནས་ཟག་
བཅས་ཀྱི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་དང་། ཟག་མེད་ཀྱི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་གཉིས། དང་པོ་ནི། སོ་སོ་སྐྱེ་
བོའ ་ི རྒྱུད་ཀྱི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་དོན་གཅིག གཉིས་པ་ནི། འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

དང་། འགོག་བདེན་གཉིས་དོན་གཅིག དགག་བྱ་སྤང་བྱའི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན། མཐོང་སྤང་སྤངས་པའི་སོ་སོར་
བརྟགས་འགོག་དང་། སྒོམ་སྤང་སྤངས་པའི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་གཉིས། རྟེན་གང་ཟག་གི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན།
སོ་སོ་སྐྱེ་བོའ ་ི རྒྱུད་ཀྱི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་དང་། འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་གཉིས།
སོ་སོར་བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པ་ལ་དབྱེ་ན། དགག་བྱའི་སྒོ་ནས་ཟག་བཅས་མ་འོངས་པ་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་
བྱེད་ཀྱི་སོ་སོར་བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པ་དང་།

ཟག་མེད་མ་འོངས་པ་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་བྱེད་ཀྱི་སོ་སོར་

བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པ་གཉིས། རྟེན་གྱི་སྒོ་ནས་སོ་སྐྱེ་དང་འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི་དེ་གཉིས་ཡོད་དེ། འགོག་པ་
དེ་ལ་མིང་ཙམ་གྱིས་དབྱེ་ན། མི་རྟག་པའི་འགོག་པ་དང་། སྙོམས་འཇུག་པའི་འགོག་པ། སྐྱེ་བའི་འགོག་པ།
སོ་སོར་བརྟགས་པའི་འགོག་པ། སོ་སོར་བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པ་དང་ལྔ་ཡོད་དེ། གང་སྤེལ་ལས། འགོག་
པ་ནི་རྣམ་པ་ལྔ་བསམ་པར་བྱ་སྟེ།

མི་རྟག་པ་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དང་སྐྱེ་བ་དང་སོ་སོར་བརྟགས་པ་

དང་སོ་སོར་བརྟགས་པ་མ་ཡིན་པའི་འགོག་པའི་བྱེ་བྲག་གིས་སོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར།
འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་གཉིས་པར་མི་སྡོད་པར་འགག་པ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི།

དེ་ཡང་དང་པོ་ནི།
སེམས་མེད་ཀྱི་

སྙོམས་འཇུག་གཉིས་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་སེམས་སེམས་བྱུང་གི་རྒྱུ་བ་རེ་ཤིག་བཀག་པ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་
ནི། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ལ་སེམས་སེམས་བྱུང་གི་རྒྱུ་བ་རེ་ཤིག་བཀག་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། དེ་
གསུམ་འགོག་པ་བཏགས་པ་བ་ཡིན་ནོ།

།བཞི་པ་ཁྱད་ཆོས་ལ་ངོ་བོའ ་ི ཁྱད་པར།

ཐོབ་བྱེད་ཀྱི་ཁྱད་པར།

དགག་བྱའི་ཁྱད་པར། ཐོབ་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར། རྟེན་གྱི་ཁྱད་པར། སའི་ཁྱད་པར་དང་དྲུག་གོ །དང་པོ་ནི།
སྤྱིར་འདུས་མ་བྱས་གསུམ་ལ་རྫས་སུ་གྲུབ་པ། དངོས་པོ་ཡིན་པ། རྟག་པ་ཡིན་པ་སྟེ་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་ལྡན་
དགོས་ཤིང་། བྱེ་བྲག་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ནི། རང་གི་དགག་བྱ་དེའི་ཐོབ་པ་བཅད་པའི་བྲལ་རྫས་ཡིན་ལ།
བརྟགས་མིན་ནི། རང་གི་དགག་བྱ་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་བྱས་པ་ཙམ་གྱི་འགོག་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ཐོབ་བྱེད་
ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ། འགོག་པ་དང་པོའ ་ི ཐོབ་བྱེད་ནི། ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད་ཀྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་རྣམས་
ཡིན་ལ། གཉིས་པའི་ཐོབ་བྱེད་ནི། དགག་བྱ་དེ་སྐྱེ་བའི་རྐྱེན་མ་ཚང་བ་ཙམ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་དགག་བྱའི་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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ཁྱད་པར་ལ། བསྟན་བཤད་གཉིས་ལས། དང་པོའ ་ི དགག་བྱ་ནི། ཟག་བཅས་མཐའ་དག་ཡིན་ལ། གཉིས་པའི་
དགག་བྱ་ནི།

འདུས་བྱས་མ་འོངས་པ་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ།

།དེ་ལྟར་དགག་བྱའི་ཁྱད་པར་

མདོར་བསྟན་ནས་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། དགག་བྱ་མུ་བཞི་ངོས་བཟུང་བ་དང་། ཐོབ་ཚུལ་
མུ་གསུམ་ངོས་བཟུང་བ་གཉིས། དང་པོ་ནི། འགོག་པ་དེ་གཉིས་ཀྱི་དགག་བྱ་ལ་མུ་བཞི་ཡོད་དེ། ཟག་བཅས་
འདས་པ་དང་། ད་ལྟར་བ་དང་། མ་འོངས་པ་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་རྣམས་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་གི་དགག་བྱ་
ཡིན་ལ། ཅིག་ཤོས་ཀྱི་དགག་བྱ་མ་ཡིན་པའི་མུ། ཟག་མེད་མ་འོངས་པ་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་རྣམས་བརྟགས་
མིན་གྱི་འགོག་པའི་དགག་བྱ་ཡིན་ལ། ཅིག་ཤོས་ཀྱི་དགག་བྱ་མིན་པའི་མུ། ཟག་བཅས་མ་འོངས་པ་མི་སྐྱེ་
བའི་ཆོས་ཅན་རྣམས་གཉིས་ཀའི་དགག་བྱ་ཡིན་པའི་མུ།

ཟག་མེད་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་བ་རྣམས་གཉིས་

ཀའི་དགག་བྱ་མིན་པའི་མུའོ། །གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་འགོག་པ་གཉིས་ཀྱི་དགག་བྱ་ལ་མུ་བཞི་ཡོད་པས་དེ་
གཉིས་ཀྱི་དགག་བྱ་ཐུན་མོང་བ་ཡོད་ལ།

དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ན་དགག་བྱ་ཐུན་མོང་བ་དེ་བཀག་པའི་འགོག་པ་

ཐོབ་པའི་ཚུལ་ལ་ཡང་མུ་གསུམ་ཡོད་དེ། སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་སྔར་ཐོབ་ལ། བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པ་
ཕྱིས་ཐོབ་པ་ནི།

དཔེར་ན་དགྲ་བཅོམ་པ་མིག་དང་ཡིད་གཟུགས་སྔོན་པོ་ལྟ་བུ་གཅིག་ལ་གཡེངས་པས་སྒྲ་

འཛིན་པའི་ཉན་ཤེས་མ་འོངས་པ་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་སྐྱེ་བ་ལ་གཏན་དུ་གེགས་བྱེད་པའི་བརྟགས་མིན་གྱི་
འགོག་པ་ཐོབ་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། དགག་བྱ་དེ་བཀག་པའི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ནི། སྔར་དགྲ་བཅོམ་པ་མངོན་དུ་
བྱས་པའི་དུས་དེ་ཉིད་དུ་ཐོབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་ཕྱིར་མི་འོང་དབང་བརྟུལ་དབང་རྣོན་དུ་དབང་པོ་
འཕོས་པའི་ཚ་ཡང་། འདོན་ཉོན་བཀག་པའི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་སྔར་ཐོབ་ལ། དེ་བཀག་པའི་བརྟགས་
མིན་གྱི་འགོག་པ་ཕྱིས་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། དབང་རྣོན་དུ་དབང་པོ་འཕོས་པའི་ཕྱིར་འོང་དེས། འདོད་ཉོན་དགུ་པ་
སྤངས་མ་ཐག་ཏུ་འདོད་ཉོན་བཀག་པའི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཐོབ་ཅིང་།

དབང་རྣོན་དུ་དབང་པོ་འཕོས་

པའི་ཚ་དེ་བཀག་པའི་བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པ་སྔར་ཐོབ་ལ་
བརྟགས་འགོག་ཕྱིས་ཐོབ་པ་ནི། དགག་བྱ་ངན་སོང་གི་ལས་ཉོན་གྱི་སྐྱེ་བ་བཀག་པའི་བརྟགས་མིན་སྔར་ཐོབ་
86

མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ལ། བརྟགས་འགོག་ཕྱིས་ཐོབ་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། སྦྱོར་ལམ་བཟོད་པ་ཐོབ་པའི་ཚ་དེ་བཀག་པའི་བརྟགས་མིན་གྱི་
འགོག་པ་ཐོབ་ལ། སྒོམ་ལམ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ངན་སོང་གི་འགྲོ་བ་དེའི་ཐོབ་པ་བཅད་ནས་མི་
སློབ་ལམ་སྐྱེས་པའི་ཚ་དེ་བཀག་པའི་བརྟགས་འགོག་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་སྦྱོར་ལམ་བཟོད་པའི་
སྐབས་འདིར་འགྲོ་བ། སྐྱེ་གནས། སྐྱེ་བ། ལུས། སྲིད་པ། ཉོན་མོངས་པའི་བྱེ་བྲག་འགའ་ཞིག་བཀག་པའི་
བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པ་དྲུག་ཐོབ་པར་བཤད་ཅིང་།

དེ་དག་ཀྱང་བརྟགས་མིན་སྔར་ཐོབ་ལ།

བརྟགས་

འགོག་ཕྱིས་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། སྦྱོར་ལམ་བཟོད་པའི་གནས་སྐབས་སུ་བརྟགས་མིན་ཐོབ་ལ། བརྟགས་འགོག་
ནི་མཐོང་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་སམ་དགྲ་བཅོམ་པའི་གནས་སྐབས་སོགས་ཅི་རིགས་སུ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་
རོ།

།དེ་ལྟར་བརྟགས་མིན་དྲུག་ཐོབ་པ་ཡང་འཐད་དེ།

རང་འགྲེལ་ལས།

བཟོད་པ་ངན་སོང་ཡོངས་མི་

འགྲོ། །ཞེས་པའི་རང་འགྲེལ་ལས། བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ཁོ་ནས་འགྲོ་བ་དང་སྐྱེ་གནས་དང་སྐྱེ་བ་དང་ལུས་དང་
སྲིད་པ་དང་ཉོན་མོངས་པ་དེ་དག་ལས་ཁ་ཅིག་གིས་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཉིད་ཐོབ་སྟེ། ངན་སོང་གི་འགྲོ་བ་རྣམས་
དང་། སྒོ་ང་ལས་སྐྱེ་བ་དང་དྲོད་གཤེར་ལས་སྐྱེ་བའི་སྐྱེ་གནས་དག་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སེམས་ཅན་
དག་དང་། བྱང་གི་སྒྲ་མི་སྙན་དང་། ཚངས་པ་ཆེན་པོར་སྐྱེ་བ་རྣམས་དང་། ཟ་མ་དང་མ་ནིང་དང་མཚན་
གཉིས་པའི་ལུས་དག་དང་། བརྒྱད་པ་ལ་སོགས་པའི་སྲིད་པ་རྣམས་དང་། མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའི་ཉོན་
མོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཉིད་ཐོབ་བོ། །དེ་དག་ཀྱང་ཅི་རིགས་པར་ཏེ། ཆུང་ངུས་ནི་ངན་སོང་གྱི་
འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཉིད་ཐོབ་ལ། ཆེན་པོས་ནི་གཞན་དག་གིའོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་
ན་དེ་ལྟ་བུའི་བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པ་དེ་དག་སྦྱོར་ལམ་བཟོད་པ་སྐྱེས་ཙམ་ཉིད་ནས་ཐོབ་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་
ན། རང་འགྲེལ་ལས། དེ་དག་ཀྱང་ཅི་རིགས་པར་སྟེ། ཆུང་ངུས་ནི་ངན་སོང་གི་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མི་སྐྱེ་བའི་
ཆོས་ཉིད་ཐོབ་ལ། ཆེན་པོས་ནི་གཞན་དག་གིའོ། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་ན་སྦྱོར་ལམ་བཟོད་པ་ལ་ཆེ་འབྲིང་
ཆུང་གསུམ་ཡོད་པའི་བཟོད་པ་ཆུང་ངུ་སྐྱེས་པའི་ཚ། ངན་སོང་གི་འགྲོ་བ་བཀག་པའི་བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་
པ་ཐོབ་ལ། བཟོད་པ་ཆེན་པོ་ནི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ཁོ་ན་ཡིན་པས། དེའི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སྦྱོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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སྐྱེ་ལ། དེ་ཡང་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ཁོ་ན་ཡིན་པས་དེའི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་མཐོང་ལམ་སྐྱེ་བས། སྦྱོར་ལམ་བཟོད་པ་
ཆེན་པོ་སྐྱེས་པའི་ཚ་མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་བཀག་པའི་བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པ་སོགས་ཐོབ་པ་ཡིན་
ནོ།། ༈ །།སྐབས་འདིར་སྲིད་པ་བརྒྱད་པ་བཀག་པའི་བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པ་ཐོབ་བོ་ཞེས་པ་ནི། སྤྱིར་
འདོད་པའི་སྲིད་པ་དང་།

དེ་ཡང་སྐྱེ་བའི་སྲིད་པ་དང་།

དེ་ལས་ཀྱང་འདོད་པར་རིགས་མཐུན་གྱི་སྐྱེ་སྲིད་

བརྒྱད་བཀག་པ་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་ཏེ། རྒྱུན་ཞུགས་སྲིད་པ་ལན་བདུན་པས། འདོད་པར་སྐྱེ་སྲིད་བཅུ་
བཞི་ལེན་པར་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་དག་ཀྱང་ཅི་རིགས་པར་ཏེ། ཞེས་པའི་འགྲེལ་བ་གང་སྤེལ་ལས་
ནི། བཟོད་པ་ཆུང་ངུའི་ཚ་ངན་སོང་གི་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཉིད་ཐོབ་བོ། །ཆེན་པོའ ་ི ཚ་ནི་སྒོ་ང་
ལས་སྐྱེ་བ་དང་དྲོད་གཤེར་ལས་སྐྱེ་བའི་སྐྱེ་གནས་ཀྱིའོ།

།ཆུང་ངུའི་ཚ་ནི་འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སེམས་ཅན་

དང་། བྱང་གི་སྒྲ་མི་སྙན་དང་། ཚངས་པ་ཆེན་པོར་སྐྱེ་བ་རྣམས་ཀྱིའོ། །ཆེན་པོའ ་ི ཚ་ནི་ཟ་མ་དང་མ་ནིང་དང་
མཚན་པའི་ལུས་རྣམས་ཀྱིའོ། །བཟོད་པ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚ་ནི་སྲིད་པ་བརྒྱད་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། མཐོང་
བས་སྤང་བར་བྱ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཉིད་ཐོབ་བོ་ཞེས་འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སེམས་ཅན་དང་། བྱང་
སྒྲ་མི་སྙན་དང་།

ཚངས་པ་ཆེན་པོར་ལས་ཉོན་གྱི་སྐྱེ་བ་བཀག་པའི་བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པ་གསུམ་ཡང་

བཟོད་པ་ཆུང་ངུ་སྐྱེས་པའི་ཚ་ཐོབ་པར་བཤད་དོ།

།དེས་ན་མཐོང་སྤང་ཉོན་མོངས་བཀག་པའི་འགོག་པ་

གཉིས་རིམ་བཞིན་ཐོབ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་བརྟགས་མིན་ནི་བཟོད་པ་ཆེན་པོའ ་ི ཚ་ཐོབ་ལ། བརྟགས་འགོག་ནི་བཅུ་
དྲུག་པ་ལམ་རྗེས་ཤེས་སྐྱེས་པའི་ཚ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །འགོག་པ་གཉིས་ཅིག་ཅར་དུ་ཐོབ་པ་ནི། ཕྱིར་མི་འོང་
དབང་རྣོན་གྱིས་འདོད་ཉོན་དགུ་པ་སྤངས་པའི་ཚ་འདོད་ཉོན་དགུ་པ་བཀག་པའི་བརྟགས་འགོག་དང་བརྟགས་
མིན་གྱི་འགོག་པ་གཉིས་ཅིག་ཅར་ཐོབ་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། དེའི་ཚ་འདོད་ཉོན་དགུ་པ་སྤོང་བཞིན་པའི་བར་ཆད་མེད་
ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་འདོད་ཉོན་དགུ་པའི་ཐོབ་པ་བཅད་པས་འདོད་ཉོན་དགུ་པ་སྤངས་པའི་སོ་སོར་བརྟག་
འགོག་ཐོབ་ལ། དེ་སླར་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་དུ་བྱས་པས་དེ་བཀག་པའི་བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པ་ཐོབ་པའི་
ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་བུའི་མུ་གསུམ་པོ་དེ་ཡང་འགྲེལ་བཤད་རྒྱལ་སྲས་ལས་གསལ་བར་བཤད་དེ། དེ་ཉིད་ལས་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ཁ་ཅིག་ནི་སྔར་སོ་སོར་བརྟགས་པའི་འགོག་པ་ཐོབ་ལ་ཕྱིས་སོ་སོར་བརྟགས་པ་མིན་པའི་འགོག་པ་ཐོབ་སྟེ།
དཔེར་ན་དགྲ་བཅོམ་པ་གཟུགས་གཅིག་ལ་མིག་དང་ཡིད་ཡེངས་པའི་ཚ་དེ་ལས་གཞན་པའི་གཟུགས་ལ་
སོགས་པ་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚགས་ལྔའི་ལྟ་བུའོ།

།ཁ་ཅིག་ནི་སྔར་སོ་སོར་བརྟགས་པ་

མིན་པའི་འགོག་པ་ཐོབ་ལ། ཕྱིས་སོ་སོར་བརྟགས་པའི་འགོག་པ་ཐོབ་སྟེ། དཔེར་ན། བཟོད་པ་ཐོབ་པས་ངན་
སོང་གི་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་བུའོ། །ཁ་ཅིག་ནི་ཅིག་ཅར་ཏེ་དཔེར་ན་མཐོང་བས་ཐོབ་པའི་ཉོན་མོངས་པ་ཆེན་
པོའ ་ི ཡང་ཆེན་པོའ ་ི གཉེན་པོ་སྐྱེས་ན།

ཉོན་མོངས་པ་ཆེན་པོ་མ་འོངས་པ་དེ་དག་གི་སོ་སོར་བརྟགས་པའི་

འགོག་པ་དང་སོ་སོར་བརྟགས་པ་མིན་པའི་འགོག་པ་ཅིག་ཆར་ཐོབ་བོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ།

།བཞི་པ་

ཐོབ་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ནི། སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ནི། རང་ཐོབ་བྱེད་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱིས་རང་གི་དགག་
བྱ་དེའི་ཐོབ་པ་བཅད་པའི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་སྐྱེས་པའི་ཚ་ཐོབ་ལ། བརྟགས་མིན་ནི། རང་གི་དགག་བྱ་སྐྱེ་བའི་
རྐྱེན་མ་ཚང་བའི་སྒོ་ནས་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་བྱས་པའི་ཚ་ཐོབ་སྟེ།

དཔེར་ན་སྐྱེས་བུ་མིག་དང་ཡིད་གཟུགས་

སྔོན་པོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཡེངས་པའི་ཚ་གཟུགས་སྔོན་འཛིན་པའི་མིག་ཤེས་སྐྱེ་ལ།

གཟུགས་སྔོན་པོ་དེ་དང་

དུས་མཉམ་པའི་གཟུགས་སེར་པོ་དང་སྒྲ་སོགས་དོན་ལྔ་ལྷག་མ་དེ་དག་འདས་ཚར་བའི་ཚ། དམིགས་རྐྱེན་
གཟུགས་སེར་པོ་སོགས་མ་ཚང་བས།

དེའི་སྐབས་སུ་གང་ཟག་དེའི་རྒྱུད་ཀྱི་གཟུགས་སེར་པོ་འཛིན་པའི་

མིག་ཤེས། སྒྲ་འཛིན་ཉན་ཤེས་སོགས་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་རྣམས་ད་ལྟར་དུ་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་བྱས་པ་ཡིན་ལ།
དེའི་ཚ་དེ་དག་སྐྱེ་བ་ལ་གཏན་དུ་གེགས་བྱེད་ཀྱི་བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།

།དེ་

ལྟར་ཡང་། རྒྱལ་པོ་སྲས་ལས། གཟུགས་སྔོན་པོ་གཅིག་ལ་མིག་དང་ཡིད་ཡེངས་པ་ཡོད་པ་ནི། མིག་དང་
ཡིད་གཟུགས་གཅིག་ལ་ཡེངས་པའོ། །དེའི་གཟུང་བར་བྱ་བའི་གཟུགས་གཞན་ཁ་གཅིག་གཟུགས་སྔོན་པོ་
ལས་གཞན་པའི་སྔོན་པོའ ་ི བྱེ་བྲག་དང་། སེར་པོ་དང་དམར་པོ་དང་དཀར་པོ་དག་དང་དབྱིབས་ཀྱི་གཟུགས་
དག་དང་། སྒྲ་དང་དྲི་དང་རེག་བྱ་གང་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་འདས་པར་གྱུར་ཞིང་ཞེས་སོགས་དང་། དེ་དག་
དམིགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚགས་ལྔ་པོ་དག་ནི་ཡང་སྐྱེ་བར་མི་ནུས་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གང་དག་ལ་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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དམིགས་པའི་བྱེ་བྲག་སྔོན་པོའ ་ི བྱེ་བྲག་ལ་སོགས་པ་བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་དག་ཡོད་པ་ནི་དེ་ལ་དམིགས་པ་སྟེ།
གང་དག་ཅེ་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚགས་ལྔ་པོའ །ོ །དེ་དག་སྐྱེ་བར་མི་ནུས་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ངོ་བོ་སྒྲུབ་པ་
ཡིན་ནོ། །དེ་དག་འདས་པའི་ཡུལ་ལ་དམིགས་པའི་མཐུ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་རྒྱས་པར་འབྱུང་བ་ནི། རྣམ་
པར་ཤེས་པའི་ཚགས་ལྔ་པོ་དེ་དག་རང་གི་དམིགས་པ་ཡིན་ཡང་འདས་པའི་ཡུལ་འཛིན་པར་མི་ནུས་ཏེ།
རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚགས་ལྔ་པོ་དག་ནི་ད་ལྟར་གྱི་ཡུལ་ལ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རོ།

།དེ་ལྟ་བས་ན་རྣམ་པར་

ཤེས་པའི་ཚགས་ལྔ་པོ་དེ་དག་དམིགས་པའི་རྐྱེན་མ་ཚང་བའི་ཕྱིར། ཡང་མི་སྐྱེའོ་ཞེས་བཤད་པས་སོ། །ལྔ་
པ་རྟེན་གྱི་ཁྱད་པར་ལ། བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པ་ནི། སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་འཆིང་བ་ཀུན་ལྡན་ནས་དགྲ་བཅོམ་པའི་
བར་གང་ཟག་ཀུན་ལ་ལྡན་ལ།

བརྟགས་འགོག་ནི།

འཕགས་ཀུན་ལ་ལྡན་ནོ།།

།།དྲུག་པ་སའི་ཁྱད་པར་ནི། འགོག་པ་གཉིས་ས་རང་གི་ངོ་བོ་ནི། ཁམས་

༈

གསུམ་གང་རུང་གི་སས་བསྡུས་མ་ཡིན་ཏེ།
བརྟགས་འགོག་གི་དགག་བྱ་ལ།

འདོད་ཉོན་དང་པོ་སྤངས་པའི་སོ་སྐྱེ་ཡན་ཆད་ཀྱི་སྐྱེ་

ཟག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།

།དགག་བྱའི་དབང་དུ་བྱས་ན།

ཁམས་གསུམ་གང་རུང་གི་སས་བསྡུས་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ།

དེ་ལ་ཟག་

བཅས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པའི་དགག་བྱ་ལ། ཁམས་གསུམ་གྱི་སས་བསྡུས་
མ་བསྡུས་གཉིས་ཀ་ཡོད་དེ། ཟག་བཅས་ཟག་མེད་གཉིས་ཆར་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཐོབ་བྱེད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་
ན། བརྟགས་མིན་ཐོབ་བྱེད་ནི་རྐྱེན་མ་ཚང་བ་ཙམ་ཡིན་པས། ཟག་བཅས་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། བརྟགས་འགོག་ཐོབ་
བྱེད་ལ་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་གཉིས་ཀ་ཡོད་ཅིང་། ཟག་བཅས་ལ་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཡོད་
ཀྱི། འདོད་པའི་སས་བསྡུས་མེད་དེ། འདོད་པ་དེ་མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་ས་པ་ཡིན་པས་བརྟགས་འགོག་
ཐོབ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུར་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་བྱས་པ་ལ་དོགས་པ་དཔྱད་ན། སོ་སོ་སྐྱེ་བོའ ་ི རྒྱུད་ཀྱི་ཉེར་
བསྡོགས་ལ་བརྟེན་ནས་འདོད་ཉོན་དགུ་པ་སྤངས་པའི་འགོག་པ་དེ། སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཡིན་པར་ཐལ།
འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པའི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་འདྲའི་
འགོག་པ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱི་སོ་སོར་བརྟགས་པའི་ཤེས་རབ་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ཅན། ཁྱོད་སོ་སོར་བརྟགས་པའི་འགོག་པ་གང་། ཞེས་པའི་ཚིག་ཟུར་གྱི་སོ་སོར་བརྟགས་པའི་ཞེས་པའི་
སྐབས་ནས་དངོས་བསྟན་གྱི་ཤེས་རབ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རང་གི་ཐོབ་བྱ་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཐོབ་བྱེད་
ཀྱི་ཤེས་རབ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་རང་འགྲེལ་ལས། སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པ་འཕགས་པའི་བདེན་
པ་རྣམས་ལ་སོ་སོར་རྟོག་པ་ནི་སོ་སོར་བརྟགས་པ་སྟེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་བྱེ་བྲག་གོ་ཞེས་པའི་སྐབས་ནས་དངོས་
བསྟན་གྱི་ཤེས་རབ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་དེའི་འགྲེལ་བཤད་རྒྱལ་པོ་སྲས་ལས།
སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པའི་འཕགས་པའི་བདེན་པ་རྣམས་ལ་ཁྱད་པར་སྨོས་པའི་ཕྱིར་སོ་སོར་བརྟགས་པ་ནི་
ཟག་པ་མེད་པའི་ཤེས་རབ་ཁོ་ན་ཡིན་པར་བཟུང་སྟེ།

འཇིག་རྟེན་པའི་ཤེས་རབ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་

པའི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་ཚིག་ཟུར་གྱི། སོ་སོར་བརྟགས་པ་ནི། ཟག་པ་མེད་པའི་ཤེས་
རབ་ཁོ་ན་ཡིན་པར་བཟུང་སྟེ། ཞེས་པའི་སྐབས་ཀྱི་དངོས་བསྟན་གྱི་ཤེས་རབ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན།
ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །རང་འགྲེལ་གྱི་ཚིག་རིགས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས། མཁས་པ་ཁ་ཅིག
སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཡིན་ན། རང་ཐོབ་བྱེད་ཟག་མེད་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པར་བཤད་
པའི་ཕྱིར་ན། སོ་སོ་སྐྱེ་བོའ ་ི རྒྱུད་ཀྱི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་མེད་ཅེས་གསུང་ངོ་། །ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་དེ། སྔ་
མ་དེའི་འགྲེལ་བཤད་གང་སྤེལ་ལས་བསྟན་པ་འདི་ནི་ཕལ་ཆེར་བའམ་གཙ་བོ་ཡིན་ཏེ།

གཞན་དུ་ན་འཇིག་

རྟེན་པའི་ལམ་གྱིས་ཐོབ་པ་སོ་སོར་བརྟགས་པའི་འགོག་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ།
སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཡིན་ན།

རང་ཐོབ་བྱེད་ཟག་མེད་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱི་ཐོབ་འབྲས་ཡིན་པས་ཁྱབ་

པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་གང་སྤེལ་གྱི་འགྲེལ་བ་དེའི་དགོངས་པ་ནི། རང་འགྲེལ་ལས། སོ་སོར་བརྟགས་པའི་
འགོག་པ་གང་། །ཞེས་པའི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཐོབ་བྱེད་ཀྱི་སོ་སོར་བརྟགས་པའི་ཤེས་རབ་ཟག་མེད་ཀྱི་
ཤེས་རབ་ལ་ངོས་བཟུང་བ་ནི། བརྟགས་འགོག་ཐོབ་པ་ལ་ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་གཙ་ཆེ་བའམ། བརྟགས་
འགོག་ཕལ་ཆེར་ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པས། མཚན་གཞི་ཙམ་བཟུང་བ་ཡིན་གྱི། མཚན་
ཉིད་དུ་བཟུང་ནས་ཁྱབ་མཐའ་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

ཡིན་ན་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གྱིས་ཐོབ་པའི་སོ་སོར་
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བརྟགས་འགོག་ལ་མ་ཁྱབ་པའི་སྐྱོན་ཡོད་དོ་ཞེས་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །མཁས་པ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་ན་
རེ། འདི་གང་སྤེལ་གྱི་དགོངས་པ་མ་ཡིན་ཡང་། རྒྱལ་པོ་སྲས་ཀྱི་དགོངས་པ། སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ལ་
རང་ཐོབ་བྱེད་ཟག་མེད་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་དགོས་པ་འདི་ཉིད་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ་གསུང་
ངོ་།

།འདི་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་འགྲེལ་པའི་སྒྲ་ཟིན་ལ་འདྲ་མོ་ཡིན་ཡང་ཕུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡིན་པ་མི་འཐད་དེ་

འཐད་ན་གསོན་ཅིག སོ་སོ་སྐྱེ་བོའ ་ི རྒྱུད་ཀྱི་ཉེར་བསྡོགས་ལ་བརྟེན་ནས་འདོད་ཉོན་དགུ་པ་སྤངས་པའི་སྤངས་
པ་ཆོས་ཅན།

ཁྱོད་རང་ཐོབ་བྱེད་ཟག་མེད་བར་ཆད་མེད་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པའི་འགོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ།

ཁྱོད་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། ཁྱོད་འགོག་པ་གང་ཞིག སོ་སོར་བརྟགས་
མིན་གྱི་འགོག་པ་མིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་དེར་ཐལ། སྤངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་མིན་པར་ཐལ། ཆོས་ཅན་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག
སོ་སོར་བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པ་ནམ་མཁའ་གསུམ་པོ་གང་རུང་གང་ཞིག ཕྱི་མ་གཉིས་གང་རུང་མིན་པའི་
ཕྱིར། དང་པོ་དེར་ཐལ། ཁྱོད། འདུས་མ་བྱས་རྣམ་གསུམ་ཡང་སྟེ། །ཞེས་པའི་སྐབས་ནས་དངོས་བསྟན་གྱི་
འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད། ཟག་མེད་ལམ་གྱི་བདེན་པ་དང་། །ཞེས་པའི་ཚིག་ཟུར་
གྱི་ཟག་མེད་ཅེས་པའི་སྐབས་ནས་དངོས་བསྟན་གྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་དངོས་པོ་གང་ཞིག

ལམ་བདེན་མིན་པའི་

ཕྱིར། དང་པོ་དེར་ཐལ། ཁྱོད། ཟག་བཅས་ཟག་པ་མེད་ཆོས་རྣམས། །ཞེས་པའི་སྐབས་ནས་དངོས་བསྟན་གྱི་
ཤེས་བྱ་གང་ཞིག ཟག་བཅས་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དང་པོ་དེར་ཐལ། ཁྱོད་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་པོ་གང་རུང་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་རྟག་རྫས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །སོ་
སོ་སྐྱེ་བོའ ་ི རྒྱུད་ཀྱི་ཉེར་བསྡོགས་ལ་བརྟེན་ནས་འདོད་ཉོན་དགུ་པ་སྤངས་པའི་སྤངས་པ་དེ། སོ་སོར་བརྟགས་
འགོག་ཡིན་པར་ཐལ། །དེ། བྲལ་བའོ་སོ་སོ་སོ་སོ་ཡིན། །ཞེས་པའི་སྐབས་ནས་དངོས་བསྟན་གྱི་བྲལ་བ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། དེ་འདོད་ཉོན་དགུ་པའི་ཐོབ་པ་དང་བྲལ་བའི་འགོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་
གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། སོ་སོ་སྐྱེ་བོའ ་ི རྒྱུད་ཀྱི་འདོད་ཉོན་དགུ་པ་སྤོང་བཞིན་པའི་ཉེར་བསྡོགས་དེ་འདོད་ཉོན་དགུ་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

པའི་ཐོབ་པ་གཅོད་བཞིན་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དེ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་
འདོད་ཉོན་དགུ་པ་སྤོང་བཞིན་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། གང་སྤེལ་ལས། སྤོང་བའི་
ལམ་ནི་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གང་གིས་ཉོན་མོངས་པའི་ཐོབ་པ་ཀུན་ཏུ་གཅོད་པ་སྟེ།

དེ་

ཡང་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་རང་འགྲེལ་ལས། སོ་སོར་
བརྟགས་པའི་འགོག་པ་དང་ནི་འཆིང་བ་མཐའ་དག་དང་ལྡན་པ་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་ལ་གནས་པ་མ་གཏོགས་
པ་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ཁ་ཅིག་ཀྱང་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ།

སོ་སོར་

བརྟགས་འགོག་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་མེད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས་སོ། །ཡང་སོ་སོར་བརྟགས་པའི་འགོག་
པས་ནི་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་ན་སྤྱོད་པ་ཡང་ཡིན་ལ། ཟག་པ་མེད་པ་ཡང་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པ་མི་
འཐད་པར་ཐལ། སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་གི་ཐོབ་པ་ཡིན་ན། ཟག་མེད་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སོ་སྐྱེའི་
རྒྱུད་ཀྱི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཁྱོད་རང་རྒྱལ་པོ་སྲས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་
དེའི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟར་འཆད་སྙམ་ན། འདི་ལ་གསུམ། བཤད་གཞིའི་ལུང་དྲང་བ། ལུང་དོན་གཏན་ལ་ཕབ་
པ། དེ་ལ་དོགས་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱལ་སྲས་ལས། གལ་ཏེ་སོ་སོར་བརྟགས་པའི་འགོག་པ་ཟག་པ་
མེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཐོབ་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པར་བཟུང་ན། འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གྱིས་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་འགོག་
པ་མ་བསྡུས་པས་མ་ཁྱབ་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མ་ཁྱབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཟག་པ་མེད་པའི་ཤེས་
རབ་ཀྱིས་ནི་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་དངོས་པོ་ཁམས་གསུམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འགོག་པ་ཐོབ་བོ། །འཇིག་རྟེན་
པའི་ཤེས་རབ་འབའ་ཞིག་གིས་ཐོབ་པར་འགྱུར་གྱི། ཟག་པ་མེད་པས་མ་ཡིན་པའི་འགོག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་
ནི་མེད་ན། འཇིག་རྟེན་པའི་ཤེས་རབ་ཅི་དགོས་ཏེ། འགོག་པ་གང་ཞིག འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གྱིས་ཐོབ་པ་
གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པས་ཐོབ་པས། དེ་ལ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ཁོ་ན་ཤེས་རབ་
ཡིན་གྱི། འཇིག་རྟེན་པ་ནི་མིན་ནོ་ཞེས་བཤད་དོ། །གཉིས་པ་ལུང་དོན་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ་གཉིས། མཚན་
ཉིད་ངོས་བཟུང་བ་དང་། དེའི་སྐྱོན་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི། སོ་སོར་བརྟགས་པའི་འགོག་པ་གང་། ཞེས་པ་དེ།
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

93

སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ་མིན་གྱི

།བྱེ་བྲག་ཟག་མེད་ཀྱི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་

གམ་འགོག་བདེན་གྱི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ་ཡིན་པས། ཟག་མེད་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པའི་
བྲལ་བ་དེ་འགོག་བདེན་གྱི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་ན་འཕགས་པ་ཕྱིར་མི་འོང་གི་རྒྱུད་ཀྱི་
ཉེར་བསྡོགས་ཟག་མེད་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པའི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཆོས་ཅན།

མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ།

མཚན་བྱ་དེའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། དེ་ལ་འདོད་ལན་འདེབས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་རང་ཐོབ་བྱེད་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད་
ཀྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་དངོས་སུ་ཐོབ་བྱེད་ཟག་བཅས་ཀྱི་
བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་། བརྒྱུད་ནས་ཐོབ་བྱེད་ཟག་མེད་ཀྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།
འཇིག་རྟེན་པ་ཡི་ཐོབ་འབྲས་ནི། །བསྲེས་དང་ཟག་མེད་ཐོབ་འཛིན་ཕྱིར། །ཞེས་བཤད་པ་ལས་ཤེས་པའི་ཕྱིར་
རོ། །དེས་ན་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པའི་འགོག་བདེན་ནི་མེད་དེ། འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་
ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པའི་འགོག་པ་རྣམས་ལ་ཡང་། ཁོ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱི་ཟག་མེད་བར་ཆད་མེད་ལམ་ངེས་པར་ཡོད་
པའི་ཕྱིར་ཏེ། འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པའི་འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ལ་བྲལ་
ཐོབ་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད་གཉིས་གཉིས་ཡོད་པར། འཇིག་རྟེན་པ་ཡིས་ཆགས་བྲལ་བའི། །འཕགས་ལ་
བྲལ་བའི་ཐོབ་རྣམ་གཉིས། །ཞེས་བཤད་པ་ལས་ཤེས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱི་ཟག་མེད་བར་ཆད་མེད་
ལམ་མེད་ན། དེའི་བྲལ་ཐོབ་ཟག་མེད་འབྱུང་བའི་དོན་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གནད་འདི་ནི་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་ལེགས་
བཤད་ཡིན་པར་ཁོ་བོས་ལེགས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ།།

༈

།།གཉིས་པ་དེ་ལ་དོགས་པ་སྤང་བ་ལ་ཁོ་ན་རེ།

འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་འགོག་བདེན་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རང་ཐོབ་བྱེད་
ཟག་མེད་བར་ཆད་མེད་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པའི་བྲལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་བྲལ་བ་གང་ཞིག ཁྱོད་ཐོབ་
བྱེད་ཀྱི་ཟག་མེད་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་དངོས། རྩ་བར་འདོད་ན། ཁྱོད་ཟག་མེད་ཀྱི་འགོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ་ཟེར་ན། ཆོས་ཅན་
དེ་འདྲ་མེད་དེ། འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཡིན་ན། ཟག་མེད་ཀྱི་འགོག་པ་ཡིན་དགོས་པའི་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ཕྱིར་ཏེ། དེ་ཡིན་ན། རང་ཐོབ་བྱེད་ཟག་མེད་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱི་ཐོབ་འབྲས་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་བྱས་པ་
ལ་ཁོ་ན་རེ།

ཕྱིར་མི་འོང་རྒྱུད་ཀྱི་ཉེར་བསྡོགས་ཟག་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་འདོད་ཉོན་དགུ་པ་སྤངས་མ་ཐག་

པའི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཟག་བཅས་ཀྱི་འགོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རང་ཐོབ་བྱེད་
ཟག་བཅས་ཀྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པའི་འགོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ།

དེ་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཟག་མེད་ཀྱི་འགོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཟག་བཅས་ཀྱི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་གང་ཞིག འགོག་པ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་དེར་ཐལ། ཁྱོད་དགེ་སྦྱོང་ཚུལ་གྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཕྱིར་འོང་གི་དགེ་སྦྱོར་
ཚུལ་གྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་དེར་ཐལ། འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གྱིས་ཐོབ་འབྲས་ཡང་ཡིན།
ཕྱིར་མི་འོང་གི་དགེ་སྦྱོང་ཚུལ་གྱི་འབྲས་བུ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

འཇིག་རྟེན་པ་ཡི་

ཐོབ་འབྲས་ནི། །བསྲེས་དང་ཟག་མེད་ཐོབ་འཛིན་ཕྱིར། ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ཁོ་ན་རེ། ཉེར་
བསྡོགས་ཟག་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་འདོད་ཉོན་དགུ་པ་སྤངས་མ་ཐག་པའི་ཕྱིར་མི་འོང་དེ། འདོད་ཉོན་དགུ་པ་
སྤངས་པའི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད་གཉིས་ཅིག་ཆར་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་ཡིན་
པར་ཐལ།

དེ་འདོད་ཉོན་དགུ་པ་སྤངས་པའི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་གི་ཐོབ་པ་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད་

གཉིས་ཅིག་ཆར་རྒྱུད་ལྡན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། འཇིག་རྟེན་པ་ཡིས་ཆགས་བྲལ་བའི། །འཕགས་
ལ་བྲལ་བའི་ཐོབ་རྣམ་གཉིས། །ཞེས་བཤད་ཀྱི། འཕགས་ལ་བྲལ་བ་རྣམ་པ་གཉིས། །ཞེས་མ་བཤད་པའི་ཕྱིར་
རོ། །རྩ་བར་འདོད་ན། དེའི་རྒྱུད་ཀྱི་འདོད་ཉོན་དགུ་པ་སྤངས་པའི་ཟག་བཅས་ཀྱི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་
ཡོད་པར་ཐལ་ལོ།། ༈ །།ཡང་རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་བློ་དང་ལྡན་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཕྱིར་མི་འོང་རྒྱུད་ཀྱི་ཉེར་
བསྡོགས་ཟག་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས་འདོད་ཉོན་དགུ་པ་སྤངས་པའི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཆོས་ཅན།

ཁྱོད་

རང་ཐོབ་བྱེད་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱི་ཐོབ་འབྲས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རང་ཐོབ་བྱེད་ཟག་མེད་བར་
ཆད་མེད་ལམ་གྱི་ཐོབ་འབྲས་གང་ཞིག

ཁྱོད་རང་ཐོབ་བྱེད་སྒོམ་ལམ་ཟག་མེད་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱི་ཐོབ་

འབྲས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལྟར་ན་དངོས་འགལ་ཡང་ཡིན་མོད། གནས་ཚད་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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ལ་ཡང་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་རང་ཐོབ་བྱེད་དགེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་གྱི་འབྲས་བུ་གང་ཞིག དགེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་ཡིན་ན། ཟག་
མེད་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདོད་ན། དེ་འདྲའི་ཕྱིར་མི་འོང་དེ་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་
མེད་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་འདོད་ཉོན་དགུ་པ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ་ཟེར་ན་ལན་ཅི་ཡོད་སོམས་
ཤིག ཡང་ཁོ་ན་རེ། སོ་སོ་སྐྱེ་བོའ ་ི རྒྱུད་ཀྱི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི་འགོག་
པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་འགོག་བདེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་རང་ལ་དངོས། འདོད་ན་སླ། མ་གྲུབ་ན་དེར་
ཐལ། ཁྱོད་བདེན་བཞི་གང་རུང་གང་ཞིག བདེན་པ་གཞན་གསུམ་གང་རུང་མིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འདུས་མ་བྱས་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། ཁྱོད་འཕགས་པའི་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་འཕགས་
ལམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་ཤེས་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་ཏེ། ནམ་མཁའ་དང་སོ་
སོར་བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པ་སོགས་ཀྱང་ཟག་མེད་ཀྱི་ཡུལ་མིན་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ།

།འོ་ན་དེ་དག་

རྣམ་མཁྱེན་གྱིའང་ཡུལ་མིན་ནམ་སྙམ་ན། ཁོ་བོ་ནི་འདི་ལྟར་སེམས་ཏེ། རྣམ་མཁྱེན་ལ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཟག་
མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ནི་ཇི་ལྟ་བ་བདེན་པ་བཞི་མཁྱེན་ལ། ཟག་བཅས་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པའི་ཆ་གཅིག་ཡོད་པ་
དེས། ཤེས་བྱ་ཇི་སྙེད་པ་དང་། ནམ་མཁའ་དང་བརྟགས་མིན་འགོག་པ་སོགས་ཀྱང་མཁྱེན་པར་ཁས་བླངས་
ན་འགལ་བ་མེད་དམ་སྙམ་མོ།།

༈

།།དེས་ན་སྐབས་འདིར་ཡང་ཤེས་བྱ་ལ་བདེན་པ་བཞི་གང་རུང་ཡིན་

པས་མ་ཁྱབ་ཏེ། ནམ་མཁའ་དང་བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པ་དང་། ཟག་བཅས་ཀྱི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་
རྣམས་དེ་བཞི་གང་རུང་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་སོ་སྐྱེའི་རྒྱུད་ཀྱི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
ཟག་མེད་ཀྱི་འགོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཟག་མེད་གང་ཞིག འགོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ།
བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པ་ཀུན་གྱི་མ་ངེས་འདུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན། ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད་ཀྱི་འགོག་
པའི་ཁྱད་པར་ནི། རང་ཐོབ་བྱེད་ཟག་བཅས་ཁོ་ནས་ཐོབ་པ་དང་། རང་ཐོབ་བྱེད་ཟག་མེད་ཀྱི་ལམ་ལ་བརྟེན་
ནས་ཐོབ་པ་གཉིས་ཀྱི་ལེགས་པར་ཕྱེ་བ་གོ་དགོས་སོ། །ཡང་ཁོ་ན་རེ། སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཟག་
བཅས་སྤངས་པའི་སྤངས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་འགོག་པ་གང་ཞིག
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་དེར་ཐལ། ཁྱོད་སྤངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་
ཐལ། དེ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྟོན་ཤཱཀ་དེ་ཟག་བཅས་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་ཟེར་
དགོས་པའི་གནད་གཅིག་ཡོད་དོ། །དེར་མ་ཁྱབ་བྱས་པ་ལ། བསལ་བ་དེ་ཡོད་པར་ཐལ། དེའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཟག་
བཅས་སྤངས་པའི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་འདིར་མ་ཁྱབ་གྱིས་ཤིག མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། བྱང་
སེམས་སྲིད་པ་ཐ་མ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཟག་བཅས་སྤོང་བཞིན་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

བྱང་

སེམས་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
ཟག་བཅས་ཀྱི་ཐོབ་པ་དང་བྲལ་བའི་འགོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཟག་བཅས་སྤངས་པའི་སོ་སོར་བརྟགས་
འགོག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྟོན་ཤཱཀ་དེ་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཐོབ་པ་དང་བྲལ་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ་
ལོ། །འདོད་ན། སྟོན་ཤཱཀ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཐོབ་པ་དང་བྲལ་བའི་གང་ཟག་མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་
དེའི་ཐོབ་པ་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་མིག་དབང་གཟུགས་ཅན་པའི་ཐོབ་པ་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་
གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་སྟོན་ཤཱཀ་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ཟག་བཅས་སྤངས་
པའི་འགོག་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སོ་སོར་བརྟག་འགོག་ཡིན་པར་ཐལ། འགོག་པ་གང་ཞིག ཁྱོད་སོ་སོར་བརྟག་
མིན་གྱི་འགོག་པ་མིན་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ཟེར་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སོ་སོར་བརྟག་འགོག་ཡིན་པར་ཐལ།
ཁྱོད་རང་ཐོབ་བྱེད་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱི་ཐོབ་འབྲས་སུ་གྱུར་པའི་འགོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་
ཐལ། དེ་འགོག་པ་གང་ཞིག བྱང་སེམས་ཀྱི་སྒོམ་ལམ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ། ཟག་བཅས་སྤོང་བཞིན་
པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཕྱི་མ་མ་གྲུབ་ན། སྟོན་ཤཱཀ་དེ་ཟག་བཅས་སྤངས་པའི་སོ་སོར་
བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཟག་
བཅས་སླར་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་དུ་བྱས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ཀྱི་
རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་ཟག་བཅས་མེད་པར་ཐལ་ལོ།

།ཡང་ཟག་བཅས་སྤོང་བཞིན་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་ཟག་བཅས་སྤངས་པའི་སོ་སོར་བརྟག་འགོག་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཟག་བཅས་སྤོང་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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བཞིན་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

ཡང་དེ་ཆོས་ཅན།

ཁྱོད་རང་གི་ཐོབ་བྱ་སོ་སོར་བརྟགས་

འགོག་ཐོབ་བྱེད་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཟག་བཅས་སྤོང་བཞིན་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་
དང་པོ་ལ་མ་ཁྱབ། ཕྱི་མ་ལ་འདོད་ལན་བཏབ་ནས། འོ་ན་དེས་ཐོབ་པའི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་གང་ཡིན་
ཟེར་ན། ཉོན་སྒྲིབ་སྤངས་པའི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་དེ་ཡིན་བྱས་པས་མི་རུང་བ་གཏན་ནས་མེད་དོ། །ཡང་
འདི་ལ་ཚིག་ལ་འཁྲི་བའི་སྐྱེས་བུ་གཞོན་ནུ་ཁ་ཅིག་ན་རེ།

སྟོན་ཤཱཀ་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ཟག་བཅས་སྤངས་པའི་སོ་

སོར་བརྟགས་འགོག་ཡོད་པར་ཐལ། སྟོན་ཤཱཀ་གི་རྒྱུད་ཀྱི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་
གྲུབ་ན་དེ་ཆོས་ཅན།

ཁྱོད་ཟག་བཅས་སྤངས་པའི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཡིན་པར་ཐལ།

ཁྱོད་སོ་སོར་

བརྟགས་འགོག་གང་ཞིག ཁྱོད་ཀྱི་ཟག་བཅས་སྤངས་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། སྤྱིར་འདི་འདྲའི་རིགས་ལ་ཁྱབ་པ་མི་
ཡོང་བའི་རིགས་མང་དུ་ཡོད་མོད། ད་ལན་ལ་ཕྱི་མ་སྒྲུབ་ཤིག་བྱས་པ་ལ། དེར་ཐལ། སྟོན་ཤཱཀ་དེ་ཟག་བཅས་
སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། སྟོན་ཤཱཀ་གི་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་དེ། ཟག་བཅས་སྤངས་པའི་
རྣམ་གྲོལ་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། སྤང་བྱ་སོ་སོ་སྤངས་པའི་བྲལ་བ་རྣམས་རྫས་སོ་སོ་ཡིན་པ་དང་། སྤང་
བྱ་སྤངས་པའི་ལམ་རྣམས་རྫས་གཅིག་པའི་དོན་ལ་རྣམ་དབྱེ་མ་ཕྱེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་མེད་
ལས་འོས་མེད།

འོ་ན་ཁྱོད་རང་ལ་སྲོག་གཅོད་སྤོང་བའི་དགེ་སློང་གི་རྒྱུད་ཀྱི་སྲོག་གཅོད་སྤོང་བའི་སྤོང་

གཟུགས་དེ། མ་བྱིན་ལེན་སྤོང་བའི་སྤོང་གཟུགས་ཡིན་པར་ཐལ། དགེ་སློང་དེ་མ་སྦྱིན་ལེན་སྤོང་བའི་གང་
ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

ཡང་ཉན་ཐོས་འབྲས་གནས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སྤང་སྤངས་པའི་སོ་སོར་

བརྟགས་འགོག་དེ་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་སྤངས་པའི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཡིན་པར་ཐལ།
འབྲས་གནས་དེ་དེ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་།

ཉན་ཐོས་

དེའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་གྲོལ་ལམ་དེ་དེ་སྤངས་པའི་

རྣམ་གྲོལ་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། བྲལ་བའོ་སོ་སོ་སོ་སོ་ཡིན། །ཞེས་པའི་གཞུང་དོན་མ་གྲུབ་པར་
ཐལ་ལོ།

།དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ།

ཉན་ཐོས་འབྲས་གནས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སྤང་སྤངས་པའི་སོ་སོར་

བརྟགས་འགོག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་སྤངས་པའི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཡིན་པར་ཐལ།
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ཁྱོད་དེ་སྤངས་པའི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་དང་། དེ་མ་སྤངས་པའི་སོ་སོར་བརྟག་འགོག་གང་རུང་གང་ཞིག
ཕྱི་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་མ་གྲུབ་བྱས་པ་ལ། འོ་ན་ཉན་ཐོས་འབྲས་གནས་དེ། སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་མ་
སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ་ཟེར་ན་འདིར་མ་ཁྱབ་སྟེ། ཁྱོད་རང་ལ། ཉན་ཐོས་འབྲས་གནས་དེ་དེ་མ་
སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ།

ཉན་ཐོས་འབྲས་གནས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒོམ་སྤངས་དེ་དེ་སྤངས་པའི་ཆོས་

མིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་སྟོན་ཤཱཀ་དེ་མིག་དབང་སྤངས་པའི་གང་ཟག་མིན་པར་ཐལ། སྟོན་ཤཱཀ་གི་མིག་དབང་དེ་
མིག་དབང་སྤངས་པའི་དབང་པོ་མིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ཀུན་དུ་མཚུངས་སོ།

།འོ་ན་ཉན་ཐོས་འབྲས་གནས་ཀྱི་

རྒྱུད་ཀྱི་མཐོང་སྤང་བརྒྱད་སྤངས་པའི་སྤངས་པ་དེ་དག་སོ་སོ་བ་ཡིན་ན།

གཞན་ཐོབ་པ་དང་ཟད་སྡོམ་

དང་། །ཞེས་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའི་ཚ། སྤངས་པ་བརྒྱད་ཅིག་ཆར་སྡོམ་པ་མིན་ནམ་ཞེ་ན། མིན་ཏེ། དེ་ནི་བརྒྱད་
སྤངས་པའི་ཐོབ་པ་གཅིག་ཏུ་སྡོམ་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་སྐབས་འདིར་དོགས་པ་འདི་དཔྱད་དགོས་
ཏེ། ཁོ་ན་རེ། སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་སྤངས་པའི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཡིན་ན། སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་
དང་བྲལ་བའི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། སོ་སོར་བརྟག་པའི་འགོག་པ་གང་། །བྲལ་བའོ་
ཞེས་པའི་གཞུང་དོན་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། འདིར་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། དེ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན་དེ་དང་
བྲལ་བའི་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་གི་ཉོན་མོངས་
སྤངས་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་དེ་དང་བྲལ་བའི་གང་ཟག་མ་
ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་དེ་ལ་དམིགས་པའི་ཀུན་འགྲོའ ་ི ཉོན་
མོངས་མ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་བྱ་སྤངས་ཀྱང་། །ཀུན་འགྲོ་
ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱི་ལྡན། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སྤང་གི་ཉོན་མོངས་
མ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་དེ་འདྲ་བའི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན།
ཁྱོད་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་གི་ཐོབ་པ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། འདོད་ན། མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེའི་ཐོབ་པ་བཅད་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་དེའི་ཐོབ་པ་ཐག་ཆད་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་དེ་སྤངས་
པའི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རང་ལུགས་མ་ཁྱབ་མཚམས་སྔ་མ་ལྟར་
རམ། ཡང་ན་དེ་དང་བྲལ་བ་མིན་པར་ཐལ། དེ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་བ་ལ་མ་ཁྱབ་ཟེར་རོ། །དེས་ན་
སྐབས་འདིར་སྤྱིར་བཏང་དང་དམིགས་བསལ་གྱི་གནད་འདི་དག་ཤེས་དགོས་ཏེ། སྤྱིར་བཏང་ལ་སྤང་བྱ་དེ་
དང་དེའི་ཐོབ་པ་བཅད་ཟིན་ཕན་ཆད་སྤང་བྱ་དེ་དང་མི་ལྡན་པ་ཡིན་ཡང་། དམིགས་བསལ་ལ་སྤང་བྱ་རང་གི་
ངོ་བོ་སྤངས་ཀྱང་། སྤང་བྱ་དེ་ལ་དམིགས་པའི་ཉོན་མོངས་མ་སྤངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དམིགས་བྱེད་ཉོན་
མོངས་ལྡན་པས་ལྡན་པར་བཞག་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། ཡང་སྤྱིར་བཏང་ལ་སྤང་བྱ་དེ་གཉེན་པོས་སྤངས་ཕྱིན་
ཆད་སྤང་བྱ་དེའི་ཐོབ་པ་བཅད་པའི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཐོབ་པ་ཡིན་ཡང་། དམིགས་བསལ་ལ། སྤང་བྱ་
དེ་ལ་དམིགས་པའི་ཉོན་མོངས་སྤངས་པས། སྤང་བྱ་དེ་ཡང་གཉེན་པོས་སྤངས་ཟིན་ཀྱང་། སྤང་བྱ་དེའི་ངོ་བོ་
མ་སྤངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སྤང་བྱ་དེ་སྤངས་པའི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་མི་ཐོབ་པ་ཞིག་ཡོད་དོ་ཞེས་
པའི་ལེགས་བཤད་ཀྱི་བདུད་རྩི་སྙིང་ལ་སིམ་པར་གྱུར་ཅིག

དེ་བས་ན་གང་དང་ལྡན་ན་གང་གི་ཐོབ་པ་དང་

ལྡན་མི་དགོས་པ་དང་། གང་ཞིག་སྤངས་ན་གང་གི་ཐོབ་པ་དང་ལྡན་མི་དགོས་སོ་ཞེས་སྐལ་ལྡན་གཞོན་ནུའི་
སྙིང་ལ་བཅང་བར་བྱའོ་ཞེས་གདམས་སོ། །ཡང་ཐོབ་ཚུལ་མུ་གསུམ་གྱི་སྐབས་སུ་དོགས་པ་དཔྱད་ན། ཁོ་ན་
རེ། འདོད་ཉོན་དགུ་པ་སྤངས་པའི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་དང་། དེ་བཀག་པའི་སོ་སོར་བརྟགས་མིན་གྱི་
འགོག་པ་གཉིས་ཅིག་ཆར་དུ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་མེད་པར་ཐལ། འདོད་ཉོན་དགུ་པ་སྤོང་བཞིན་པའི་བར་ཆད་
མེད་ལམ་ལ་གནས་པའི་ཉན་ཐོས་འཕགས་པ་དབང་རྣོན་དེ་ཡང་དེ་མིན། འདོད་ཉོན་དགུ་པ་སྤངས་པའི་རྣམ་
གྲོལ་ལམ་ལ་གནས་པའི་ཕྱིར་འོང་དབང་རྣོན་དེ་ཡང་དེ་མིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
འདོད་ཉོན་དགུ་པ་སྤངས་པའི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ།

འདོད་པའི་ཕྱིར།

ཕྱི་མ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་འདོད་ཉོན་དགུ་པ་བཀག་པའི་སོ་སོར་བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པ་ཐོབ་མ་
ཐག་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ།
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ཁྱོད་དེ་གཉིས་ཅིག་ཆར་དུ་ཐོབ་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

འདོད་ན། མིན་པར་ཐལ། འདོད་ཉོན་དགུ་པ་སྤོང་བཞིན་པའི་ཉན་ཐོས་འཕགས་པ་དབང་རྣོན་དེ། དེ་བཀག་
པའི་བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དེ་ཡིན་པར་
ཐལ། ཁྱོད་དེ་སླར་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་དུ་བྱས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ཁོ་ན་རེ། ཟག་བཅས་
མ་འོངས་པ་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་སྐྱེ་བ་དེ་སོ་སོར་བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པའི་དགག་བྱ་ཡིན་པར་ཐལ། སོ་
སོར་བརྟགས་མིན་གྱི་འགོག་པ་དེ་ཟག་བཅས་མ་འོངས་པ་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་བྱེད་པའི་
འགོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཟག་བཅས་མ་འོངས་པ་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་སྐྱེ་བ་དེ། འགོག་པ་གཉིས་
ཀྱི་དགག་བྱའི་གཞི་མཐུན་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག དེའི་གཞི་མཐུན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་
ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཟག་བཅས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་གི་དགག་
བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་སྐྱེ་བ་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ཁོ་
ན་རེ། མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་མ་འོངས་པ་དེ། སོ་སོ་སྐྱེ་བོའ ་ི ཐོབ་པ་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་གཉེན་པོ་
ཡིན་པར་ཐལ། མ་འོངས་པས་ནི་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ཉིད་ཟློག་པར་བྱེད་དེ། ཞེས་པའི་གཞུང་དོན་གྲུབ་པ་གང་ཞིག
མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་པ་དེ། སོ་སོ་སྐྱེ་བོའ ་ི ཐོབ་པ་ཆད་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་མ་
གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའ ་ི ཐོབ་པ་ཆད་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལམ་བདེན་ཐོབ་
པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་ན། སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་དེ་མཐོང་ལམ་གྱི་སྤང་བྱ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་
པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་མཐོང་སྤང་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མཐོང་སྤང་མིན་པར་
ཐལ། ཁྱོད་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་པ་དེ། སོ་སོ་སྐྱེ་བོའ ་ི ཐོབ་
པ་གཅོད་བཞིན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། རྩ་བར་འདོད་པ་དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། མིན་པར་ཐལ། དེའི་ཐོབ་
པ་ཆད་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་པ་དེ། ངན་འགྲོའ ་ི ཐོབ་པ་
བཅད་པའི་བརྟགས་འགོག་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ།

དེ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའ ་ི ཐོབ་པ་བཅད་པའི་བརྟགས་

འགོག་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་དེའི་ཐོབ་པ་བཅད་ཟིན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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འདོད་ན། དེ་འདྲ་བའི་བརྟགས་འགོག་སྒོམ་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་དགོས་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཟེར་ན་
ལན་ཇི་ལྟར་ཡོད་སོམས་ཤིག

༈ །།བཞི་པ་གྲངས་ངེས་ནི། སྤྱིར་གྲངས་ངེས་ལ། དགོས་པ་ལ་ལྟོས་པ།

ལོག་རྟོག་ལ་ལྟོས་པ། མཐའ་གཞན་འགོག་པའི་གྲངས་ངེས་སོགས་མང་དུ་ཡོད་ཀྱང་གཙ་བོར་ལོག་རྟོག་ལ་
ལྟོས་པའི་གྲངས་ངེས་ཡིན་ཏེ།

རང་སྡེ་གནས་མ་བུའི་སྡེ་པ་འདུས་མ་བྱས་མྱང་འདས་གཅིག་པུར་འདོད་པ་

དང་གཞན་སྡེ་བྱེ་བྲག་པ་འདུས་མ་བྱས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་སོགས་པ་མང་པོར་འདོད་པའི་ལོག་རྟོག་དགག་པའི་
ཕྱིར་དུ་འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་དངོས་པོ་ལ་གསུམ་པོ་དེར་བཞག་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

འགྲེལ་བཤད་རྒྱལ་སྲས་ལས།

རྣམ་པ་གསུམ་སྨོས་པ་ནི་འདི་ཙམ་ཡིན་པར་ངེས་པ་གཟུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་འདུས་མ་བྱས་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་ཁོ་ནར་སྨྲ་བ་ཡང་ཡོད་དེ། འདི་ལྟ་སྟེ་གནས་མ་བུའི་སྡེ་པ་དག་ལྟ་བུའོ། །བྱེ་བྲག་པ་དག་ནི་འདུས་མ་
བྱས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་སོགས་པ་མང་དུ་བརྗོད་དེ།

དེ་དག་གི་གཞུང་ལུགས་དགག་པར་འདི་ཙམ་ཞིག་ངེས་

པར་བཟུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སྙོམས་འཇུག་གི་འགོག་པ་དང་
སྐྱེ་བའི་འགོག་པ་སོགས་ཆོས་ཅན། གསུམ་པོ་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ། འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་གསུམ་རེ་རེ་ནས་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཁོ་བོའ ་ི བསམ་པ་རྟགས་མ་གྲུབ་སྟེ།
སྙོམས་འཇུག་གི་འགོག་པ་ནི་སེམས་མེད་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་གཉིས་ལ་འཇོག སྐྱེ་བའི་འགོག་པ་ནི། འདུ་ཤེས་
མེད་པ་ལ་འཇོག་པ་སོགས་ཀྱིས་ཕྱིར་རོ།

།སྟོན་ཤཱཀ་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ཟག་བཅས་སྤངས་པའི་འགོག་པ་དང་དེ་

སྤངས་པའི་སྤངས་པ་སོགས་ཆོས་ཅན་ཟེར་ན། དེ་འདྲ་མེད་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །འདོད་ན་སླའོ། །ཡང་ཤེས་
བྱ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། རྫས་སྤྱི་ཡིན་པས་སྙིང་པོ་མེད་མོད། ནམ་མཁར་བསྡུས་པས་
འགལ་བ་མེད་དོ།
འགལ་བ་མེད་དོ།།
སོགས།

།ཡང་ན་ལོག་རྟོག་ལ་ལྟོས་པའི་གྲངས་ངེས་ཙམ་ཡིན་པས་ཁྱབ་མཐའ་མ་བཟུང་ཡང་
༈

།།སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ་སྒྲ་དོན་རབ་དབྱེ་དང་། །དགག་བྱ་མུ་བཞི་ཐོབ་ཚུལ་མུ་གསུམ་

།ཁྱད་ཆོས་དྲུག་གིས་འགོག་པ་རྣམ་པ་གཉིས།

།ཞིབ་ཏུ་འཆད་པ་ཁོ་བོའ ་ི ལེགས་བཤད་

ཡིན། །འགོག་པ་གཉིས་ལེགས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །དེས་ན་ཐལ་འགྱུར་སྔ་མ་དེ་དག་གི་ལན་ལ། མཐོང་ལམ་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་པ་དེ། སོ་སོ་སྐྱེ་བོའ ་ི ཐོབ་པ་ལས་རྣམ་པར་ཉམས་ནས་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའ ་ི མ་ཐོབ་བ་སྐྱེས་
པ་ཙམ་ཡིན་གྱི།

དེ་ལས་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་མིན་པས་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའ ་ི ཐོབ་པ་བཅད་པའི་སོ་སོར་བརྟགས་

འགོག་མ་ཐོབ་ཅིང་། དེ་ལྟར་ན་སོ་སྐྱེ་དང་ངན་འགྲོའ ་ི ཐོབ་པ་བཅད་པའི་བརྟགས་འགོག་ནི། དགྲ་བཅོམ་པ་
ཐོབ་པའི་དུས་ཉིད་དུ་མངོན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ལ། དེས་ན་ཆོས་བཟོད་མ་འོངས་པ་ནི། སོ་སྐྱེའི་ཐོབ་པ་རྣམ་པར་
ཉམས་བྱེད་ཙམ་ཡིན་གྱི། དེའི་ཐོབ་པ་ཡོངས་སུ་བཅོད་བྱེད་ཀྱི་གཉེན་པོ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བློ་གསལ་བ་ཡོངས་
ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་པད་མོར་གནས་པར་མཛད་ཅིག གནད་འདི་ལ་རྣམ་ཉམས་ཡོངས་ཉམས་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ་ལེགས་
པར་ཕྱེད་དགོས་སོ། །ཞིབ་པར་འདོད་ན་མཁས་པའི་བླ་མ་བསྟེན་ལ་ངག་ལས་དྲིས་ཤིག ༈ །།གཟུགས་ནི་
དབང་པོ་ལྔ་དང་དོན། །ལྔ་དང་རྣམ་རིག་བྱེད་མིན་ཉིད། །ཅེས་པའི་སྐབས་སུ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། རྩ་བའི་
གཉིས་པ་ཡན་ལག་གི་སྒོ་ནས་གནས་བརྒྱད་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ་གསུམ།

གནས་བརྒྱད་ཀྱི་གྲངས་ངེས།

གནས་བརྒྱད་ཀྱི་གོ་རིམ། གནས་བརྒྱད་སོ་སོར་བཤད་པ་དང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མངོན་པ་སྔ་
རབས་པའི་ལུགས།

མངོན་པ་ཕྱི་རབས་པའི་ལུགས།

རང་ལུགས་གང་སྤེལ་གྱི་ལུགས་ལྟར་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་སྤྱིར་སའི་ཡུལ། ཉམས་ལེན་གྱི་སྤྱོད་པ། སྤྱོད་པའི་འབྲས་བུ་དང་གསུམ་ཡོད་པའི། དང་པོ་
ལ་ཤེས་བྱ་ཇི་ལྟ་བ་དང་། ཇི་སྙེད་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉིས་ཡོད་པའི་དང་པོ་ཡུལ་ཕུང་
ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སྟོན་པ་ལ་ཁམས་བསྟན་པའི་མཛད།

གཉིས་པ་ཡུལ་ཅན་དབང་པོ་ཉེར་

གཉིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སྟོན་པ་ལ་དབང་པོ་བསྟན་པའི་མཛད། གཉིས་པ་ཇི་སྙེད་པ་ལ་བདེན་པ་བཞི་ཡོད་པའི་
སྡུག་བསྔལ་བདེན་པའི་རྣམ་གཞག་སྟོན་པ་ལ་འཇིག་རྟེན་བསྟན་པའི་མཛད།

ཀུན་འབྱུང་ལ་ལས་དང་ཉོན་

མོངས་པའི་ཀུན་འབྱུང་གཉིས་ཡོད་པའི་དང་པོ་ལས་ཀྱི་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའི་རྣམ་གཞག་སྟོན་པ་ལ་ལས་
བསྟན་པའི་མཛད།

གཉིས་པ་ཉོན་མོངས་པའི་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའི་རྣམ་གཞག་སྟོན་པ་ལ་ཕྲ་རྒྱས་བསྟན་

པའི་མཛད། གསུམ་པ་ལམ་བདེན་གྱི་རྣམ་གཞག་སྟོན་པ་ལ་ལམ་དང་གང་ཟག་བསྟན་པའི་མཛད། བཞི་པ་
འགོག་བདེན་གྱི་རྣམ་གཞག ཕྲ་རྒྱས་བསྟན་པའི་ནང་ཚན་སྤངས་པ་ཡོངས་ཤེས་སྟོན་པའི་གཞུང་རྣམས་ཀྱིས་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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བསྟན། དེས་དམིགས་པའི་ཡུལ་སོང་། གཉིས་པ་ཉམས་ལེན་གྱི་སྤྱོད་པ་སྟོན་པ་ལ་གནས་བརྒྱད་པ་སྙོམས་
འཇུག་བསྟན་པའི་མཛད།

གསུམ་པ་སྤྱོད་པའི་འབྲས་བུ་སྟོན་པ་ལ་གནས་བདུན་པ་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པའི་

མཛད་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ།། ༈ །།གཉིས་པ་མངོན་པ་ཕྱི་རབས་པའི་ལུགས་ལ་མདོར་བསྟན་རྒྱས་བཤད།
ཤིན་ཏུ་རྒྱས་བཤད་གསུམ་ཡོད་པའི་དང་པོ་ནི། ཟག་བཅས་ཟག་པ་མེད་ཆོས་རྣམས། །ཞེས་པས་བསྟན།
གཉིས་པ་ནི། ལམ་མ་གཏོགས་པའི་འདུས་བྱས་རྣམས། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟན། གསུམ་པ་ལ་འདུས་
བྱས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེད་མཆེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནས། འདུས་བྱས་སྙོམས་འཇུག་རྒྱས་པར་བཤད་པའི་བར་
བརྒྱད་ཡོད་པ་གནས་བརྒྱད་ཀྱིས་སོ་སོར་འཆད་དོ།། ༈ །།གསུམ་པ་རང་ལུགས་གང་སྤེལ་གྱི་ལུགས་ལྟར་
བཤད་པ་ལ་གསུམ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་བྱང་གི་རྣམ་གཞག་ཐུན་མོང་དུ་བཤད་པ། ཀུན་ནས་
ཉོན་མོངས་པའི་རྣམ་གཞག་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། རྣམ་བྱང་གི་རྣམ་གཞག་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི།
ཡུལ་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་གསུམ་སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ་གྲངས་དང་གོ་རིམ་རྣམ་པའི་རབ་དབྱེ་དང་བཅས་པ་གཏན་
ལ་འབེབས་པ་གནས་དང་པོ་ཁམས་བསྟན་པའི་མཛད།

ཡུལ་ཅན་དབང་པོའ ་ི རྣམ་གཞག་འདུས་བྱས་ཆོས་

ཀྱི་སྐྱེ་ཚུལ་རྒྱུ་འབྲས་རྐྱེན་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་རྣམས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་དབང་པོ་བསྟན་པའི་མཛད་
གཉིས་ཀྱིས་བསྟན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་རང་བཞིན་འཁོར་བ། ཀུན་ནས་ཉོན་
མོངས་པའི་རྒྱུ་ཟག་བཅས་ཀྱི་ལས། ལས་ཀྱི་ཀུན་སློང་ཕྲ་རྒྱས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པའོ། །དང་པོ་ནི། གང་ཀུན་
ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཁམས་གསུམ་གྱི་འགྲོ་བ། ཇི་ལྟར་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་སྐྱེ་གནས་བཞི་དང་རྟེན་འབྲེལ་
བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རབ་དབྱེ།

གང་དུ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཆགས་འཇིག་གནས་སྟོང་

བཞིའི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་འབེབས་པ་འཇིག་རྟེན་བསྟན་པའི་མཛད་ཀྱིས་བསྟན། གཉིས་པ་ནི། ལས་ཀྱི་ངོ་
བོ་རྣམ་པའི་རབ་དབྱེ་དང་བཅས་པ་ཞིབ་ཏུ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལས་བསྟན་པའི་མཛད་ཀྱིས་བསྟན། གསུམ་
པ་ནི། ཕྲ་རྒྱས་ཀྱི་རབ་དབྱེ་སྤོང་བྱེད་ཀྱི་གཉེན་པོ། སྤངས་པའི་འབྲས་བུ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་
འབེབས་པ་ཕྲ་རྒྱས་བསྟན་པའི་མཛད་ཀྱིས་བསྟན།། ༈ །།རྩ་བའི་གཉིས་པ་རྣམ་བྱང་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ནི།
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

རྣམ་བྱང་གི་དམིགས་པ་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི། གང་རྣམ་པར་བྱང་བའི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་གི་རབ་
དབྱེ། ཇི་ལྟར་རྣམ་བྱང་བ་ལམ་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རིམ་པ་རྣམས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལམ་དང་གང་ཟག་བསྟན་
པའི་མཛད་དང་།

གང་གིས་རྣམ་པར་བྱང་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རབ་དབྱེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་

མོང་མིན་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པའི་མཛད་དང་།
སེམས་རྟེན་སྙོམས་འཇུག་གི་ངོ་བོ།

ལམ་གྱི་

དེའི་ཐོབ་ཚུལ་རབ་དབྱེ་དང་བཅས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་སྙོམས་

འཇུག་བསྟན་པའི་མཛད་དང་གསུམ་གྱིས་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ།། ༈ །།གཉིས་པ་གནས་བརྒྱད་ཀྱི་གོ་རིམ་ནི།
ཆོས་མངོན་མཛད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་རབ་བཤད་བྱ་ཞེས་པ་ལ་འཕྲོས་ནས།
རྗེས་འབྲང་བཅས།

ཆོས་མངོན་ཤེས་རབ་དྲི་མེད་

།ཞེས་པ་དེས་བཤད་བྱ་ཆོས་མངོན་པ་དེ་ངོས་བཟུང་ནས།

ཆོས་རྣམས་རབ་ཏུ་རྣམ་

འབྱེད་མེད་པར་ཉོན་མོངས་རྣམས། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ཆོས་མངོན་པས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་དབྱེ་བའི་དགོས་པ་
ངོས་བཟུང་ཞིང་། དེ་ལས་འཕྲོས་ནས། ཆོས་མངོན་པས་རབ་ཏུ་དབྱེ་བར་བྱ་བའི་ཆོས་དེ་གང་ཡིན་སྙམ་ན།
དེ་བསྡུས་ན་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་གཉིས་སུ་འདུས་ཤིང་།

རྒྱས་པར་ཕྱེ་ན་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་གསུམ་དུ་

ཡོད་དོ་ཞེས་སྟོན་པ་ལ། ཐོག་མར་ཁམས་བསྟན་པའི་མཛད་གསུང་། ཁམས་བསྟན་གྱི་མཇུག་ཏུ། ཆོས་ཀྱི་
ཕྱེད་དང་གང་དག་ནི།

།བཅུ་གཉིས་ནང་གི་བཤད་དབང་པོ།

།ཞེས་པ་དེ་ལས་འཕྲོས་ནས་དབང་པོ་ཉེར་

གཉིས། དབང་པོ་ལས་འཕྲོས་ནས་འདུས་བྱས་ཀྱི་སྐྱེ་ཚུལ། སྐྱེ་ཚུལ་ལས་འཕྲོས་ནས། རྒྱུ་རྐྱེན་གྱི་རྣམ་
གཞག་གཏན་ལ་འབེབས་པ་གནས་གཉིས་པ་དབང་པོ་བསྟན་པའི་མཛད་གསུངས།
དེར་གཏོགས་རྣམས་ཀྱི་རང་ཁམས་པ།

དབང་པོ་བསྟན་པར།

།ཞེས་སོགས་ཁམས་གསུམ་གྱི་མིང་ཙམ་བསྟན་པ་ལ་འཕྲོས་ནས་

ཁམས་གསུམ་གྱི་བཅུད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དང་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་གནས་
གསུམ་པ་འཇིག་རྟེན་བསྟན་པའི་མཛད་གསུངས། འཇིག་རྟེན་བསྟན་པ་དེར། ཉོན་མོངས་ལས་ཀྱིས་མངོན་
འདུས་བྱས། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ཟག་བཅས་སྣོད་བཅུད་དེ་དག་དབང་ཕྱུག་རྟག་པ་སོགས་ཀྱིས་བྱས་པ་མིན་
པར། ཟག་བཅས་ཀྱི་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བར་བཤད་པ་ལས་འཕྲོས་ནས། དེའི་རྒྱུ་ལས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལས་བསྟན་པའི་མཛད་གསུངས།། ༈ །།ལས་བསྟན་པའི་མཛད་ལས། ཀུན་སློང་རྣམ་
གཉིས་རྒྱུ་དང་ནི། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་ཟག་བཅས་ཀྱི་ལས་ཕལ་ཆེར་ཀུན་སློང་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ཡིན་མིན་གང་
རུང་ལ་ལྟོས་པར་བཤད་པ་ལས་འཕྲོས་ནས་ཀུན་སློང་ཉོན་མོངས་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཕྲ་རྒྱས་
བསྟན་པའི་མཛད་གསུངས། ཕྲ་རྒྱས་བསྟན་པའི་མཛད་ལས། དམིགས་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དང་། ཞེས་
སོགས་ཀྱིས་དམིགས་ཡུལ་བདེན་པ་མཐོང་བ་དང་། མཐོང་བ་དེ་གོམས་པ་ལས་སྤང་བྱ་རྣམ་གཉིས་སྤོང་བར་
བཤད་པ་ལས་འཕྲོས་ནས་བདེན་པ་མཐོང་བྱེད་ལམ་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་རིམ་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལམ་དང་
གང་ཟག་བསྟན་པའི་མཛད་གསུངས།

ལམ་དང་གང་ཟག་བསྟན་པ་དེར།

།བཟོད་དང་ཤེས་པ་གོ་རིམ་

བཞིན། །ཞེས་དང་། གལ་ཏེ་མི་གཡོའ ་ི ཟད་ཤེས་ལས། །ཟད་པ་ཤེས་སམ་མི་སློབ་ལྟ། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་
བཟོད་པ་དང་ཤེས་པ་དང་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་གྲངས་ཟུར་ཙམ་སྟོན་པ་ལས་ཕྲོས་ནས།

ཤེས་པ་བཅུ་

སོགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་འབེབས་པ་གནས་བདུན་པ་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པའི་མཛད་གསུངས། ཡེ་ཤེས་
བསྟན་པའི་མཛད་དེར། དྲུག་པོ་དེ་དག་རབ་མཐའ་བས། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོངས་མ་
ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་རང་གི་སེམས་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་ལ་བརྟེན་པར་བཤད་པ་ལས་འཕྲོས་ནས།
བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་གི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་འབེབས་པ་གནས་བརྒྱད་པ་
སྙོམས་འཇུག་བསྟན་པའི་མཛད་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ།། ༈ །།གསུམ་པ་གནས་བརྒྱད་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ་
བརྒྱད་ཡོད་པའི་དང་པོ་ཁམས་བསྟན་པ་འཆད་པ་ལ་གཉིས། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་
དང་། དེའི་རྣམ་པའི་རབ་དབྱེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། དབྱེ་བསྡུ། སྒྲ་དོན། གྲངས་ངེས། གོ་རིམ་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ནི། འདུས་བྱས་ཆོས་རྣམས་དེ་དག་ཀྱང་། །གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ། །ཞེས་པ་ལས་
འཕྲོས་ནས་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དེ་ལ་དུ་ཡོད་ཅེ་ན། གཟུགས་ཕུང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་དབྱེ་ན་བཅུ་གཅིག་
ཡོད་དེ། མིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ། གཟུགས་སོགས་དོན་ལྔ། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་དང་
བཅུ་གཅིག་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བཤད་པ་ལ། གཟུགས་ནི་དབང་པོ་ལྔ་དང་དོན། །ལྔ་དང་རྣམ་རིག་བྱེད་མིན་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ཉིད། །ཅེས་པ་འདི་བྱུང་། འོ་ན་མིག་སོགས་དབང་པོ་དེ་དག་གང་ལ་འཇོག་སྙམ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དེ་
དག་འཇོག་ཚུལ་ཡོད་དེ། གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ། སྒྲའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སོགས་ཀྱི་དམིགས་རྐྱེན་
དོན་ལྔ་པོ་དེ་དག་གིས་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྟེན་བྱེད་པའི་ནང་གི་རྡུལ་དངས་མའམ།

ཡང་ན་མིག་ཤེས་ཉན་

ཤེས་སོགས་བདག་རྐྱེན་མིག་སོགས་ལྔ་པོ་དེ་དག་གིས་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྟེན་བྱེད་པའི་ནང་གི་རྡུལ་
དངས་པ་དེ་ལ་འཇོག་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཤད་པ་ལ། དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་རྟེན། །མིག་ལ་སོགས་དངས་
བ་རྣམས། །ཞེས་པ་འདི་བྱུང་། འོ་ན། གཟུགས་སོགས་དོན་ལྔ་པོ་དེ་དག་ལ་དབྱེ་བ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། དོན་ལྔའི་
ཟླས་ཕྱེ་བའི་གཟུགས་ཆོས་ཅན།
གཟུགས་གཉིས་སམ།

ཡང་ན།

ཁྱོད་ལ་དབྱེ་ན་གཉིས་སམ་ཉི་ཤུ་ཡོད་དེ།
སྔོ་སེར་དཀར་དམར་རིང་ཐུང་དང་།

དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་གི་
།ལྷམ་པ་ཟླུམ་པ་མཐོ་དམན་

དང་། །ཕྱལ་ལེ་ཕྱལ་ལེ་མ་ཡིན་དང་། །སྤྲིན་དང་དུ་བ་རྡུལ་ཁུག་རྣ། །གྲིབ་མ་ཉི་མ་སྣང་མུན་ནོ། །ཞེས་པ་ལྟར་
གྱི་ཉི་ཤུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། སྒྲ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་དབྱེ་ན་བརྒྱད་ཡོད་དེ། ཟིན་པ་དང་མ་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ལ་
བརྟེན་པའི་སྒྲ། སེམས་ཅན་དུ་སྟོན་མི་སྟོན་གཉིས་གཉིས། དེ་རེ་རེ་ལའང་སྙན་མི་སྙན་གཉིས་གཉིས་བརྒྱད་
ཡོད་པའི་ཕྱིར།། ༈ །།དྲི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་དབྱེ་ན་བཞི་ཡོད་དེ། དྲི་ཞིམ་མི་ཞིམ་གཉིས་མཉམ་མི་མཉམ་
གཉིས་ཏེ་བཞི་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་དབྱེ་ན་དྲུག་ཡོད་དེ། མངར་སྐྱུར་ལན་ཚྭ་ཚ་བ་དང་། །ཁ་
བ་དང་ནི་བསྐ་བ་འོ། །ཞེས་པ་ལྟར་དྲུག་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རེག་བྱ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་དབྱེ་ན་བཅུ་གཅིག་ཡོད་
དེ། འབྱུང་བཞི་འཇམ་རྩུབ་ལྕི་ཡང་གྲང་། །བཀྲེས་སྐོམ་བཅུ་གཅིག་བདག་ཉིད་དོ། །ཞེས་པ་ལྟར་བཅུ་གཅིག་
ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བཤད་པ་ལ། གཟུགས་རྣམ་གཉིས་དང་རྣམ་ཉི་ཤུ། །སྒྲ་ནི་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡོད་དེ། རོ་ནི་
རྣམ་དྲུག་དྲི་རྣམ་བཞི། །རེག་བྱ་བཅུ་གཅིག་བདག་ཉིད་དོ། །ཞེས་པ་འདི་བྱུང་། འདི་དག་ཞིབ་ཏུ་མཐའ་དཔྱད་
ཀྱི་སྐབས་སུ་གསལ་བས་འདིར་མ་སྤྲོས་སོ།། ༈ །།གཉིས་པ་ནི། འགྲེལ་སྦྱོར་བཀོད་པས་ཚང་། གསུམ་པ་
མཐའ་དཔྱད་པ་ལ་བཞི། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་གསུམ་སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ་རབ་དབྱེ་དང་བཅས་པ། དེའི་སྒྲ་དོན་
གྲངས་སམ་དགོས་པ་དང་བཅས་པ། དེའི་གོ་རིམ་བསྡུ་ཚུལ་དང་བཅས་པ། རྣམ་པའི་རབ་དབྱེ་ཁྱད་ཆོས་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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དང་བཅས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ་བཤད་པ་དང་། ཐུན་མོང་གི་རབ་དབྱེ་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་བཞི། མཚན་ཉིད། རྣམ་གྲངས། དབྱེ་
བ། ཁྱད་ཆོས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དུ་མ་སྤུངས་པའི་རིགས་སུ་གནས་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། དེ་དང་།
འདུས་བྱས། དུས། གཏམ་གཞི། ངེས་པར་འབྱུང་བཅས་སོགས་དོན་གཅིག དེས་ན་འདུས་བྱས་དང་དངོས་
པོ་དོན་མི་གཅིག་སྟེ། འདུས་མ་བྱས་གསུམ་པོ་དེ་རྫས་གྲུབ་ཀྱི་དངོས་པོར་ཁས་ལེན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདུས་
བྱས་ཡིན་ན། སྐྱེས་པས་མ་ཁྱབ་ཅིང་། སྐྱེ་བས་ཀྱང་མ་ཁྱབ་སྟེ། འདུས་བྱས་མ་འོངས་པ་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་
རྣམས། འདུས་བྱས་སུ་ཁས་ལེན་པའི་ཕྱིར་རོ།། ༈ །།གསུམ་པ་དབྱེ་བ་ལ་གཟུགས་ཕུང་སོགས་ལྔ་ཡོད་
པའི། དང་པོ་གཟུགས་ཕུང་ལ་བཞི། མཚན་ཉིད། རྣམ་གྲངས། དབྱེ་བ། ཁྱད་ཆོས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི།
གཟུགས་རུང་དུ་མ་སྤུངས་པའི་རིགས་སུ་གནས་པ་དེའོ། །གཉིས་པ་ནི། གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ། གཟུགས།
བེམ་པོ་གསུམ་དོན་གཅིག གསུམ་པ་དབྱེ་བ་ལ། རྟེན་བདག་རྐྱེན་དབང་པོ་ལྔ། དམིགས་རྐྱེན་དོན་ལྔ། རྣམ་
པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་བཤད་པ་དང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ། སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ། ཚད་དམ་བཀོད་
པ། སྒྲ་དོན། དབྱེ་བ། ཁྱོད་ཆོས་སོ། །དང་པོ་ནི། རང་འབྲས་མིག་ཤེས་ཀྱི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་རིགས་གནས་ཀྱི་
ནང་གི་རྡུལ་དངས་པ་དེ་མིག་དབང་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན། དེས་གཞན་ལའང་འགྲེའོ། །འདི་དག་ལ་རིགས་
གནས་སྨྲོས་དགོས་ཏེ། དེ་མཚུངས་ཀྱི་མིག་དབང་སོགས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་དབང་པོའ ་ི ཚད་དམ་
རྡུལ་གྱི་བཀོད་པ་ནི། མིག་དབང་གི་ཚད་ནི་དགུན་འབྲུ་འབྲིང་པོའ ་ི ཚད་ཙམ་ཡིན་ལ། བཀོད་པ་ནི་མིག་གི་
འབྲས་བུ་ལ་མིག་དབང་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྲེང་བ་ལྟར་མཐའ་ནས་བསྐོར་ཏེ་གནས་པ་དཔེར་ན་ཟར་
མའམ་གོ་སྙོད་ནག་པོའ ་ི མེ་ཏོག་ལྟ་བུའོ། །རྣ་བའི་དབང་པོ་ནི། རྣ་བའི་འབྲུག་ཅེས་པ། རྣ་བའི་ནང་ན་གྲོ་གའི་
མདུད་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་ལ་བརྟེན་པ། དེ་ཡང་ཕྲེང་བ་ལྟར་སྐོར་བའོ། །སྣའི་དབང་པོ་ནི། འཚུལ་པའི་ནང་ན་རང་
འབྲས་ལ་ཕྲེང་བ་ལྟར་སྐོར་བ་མིག་སྨན་གྱི་ཐུར་མ་གཤིབ་པ་ལྟ་བུའོ། །ལྕེའི་དབང་པོ་ནི། ཟླ་བ་ཕྱེད་ཁམ་ལྟ་བུ་
དབུས་ན་སྐྲ་རྩེའི་ཁྱོན་ཙམ་ཞིག་ལྕེ་དབང་གིས་མ་ཁེབས་པར་ཡོད་པའོ། །ལུས་དབང་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ནི་ལུས་ལྟར་གནས་ཏེ། བྱ་རེག་ན་འཇམ་གྱི་སྤུ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་སྔ་མ་དག་འཆད་དོ། །དེ་ལྟར་ཡང་། རང་འགྲེལ་
ལས། རེ་ཞིག་མིག་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ནི་མིག་གི་འབྲས་བུ་ལ་གོ་སྙོད་ཀྱི་མེ་ཏོག་བཞིན་དུ་གནས་ཏེ་ཁ་
དོག་དངས་བས་བཀབ་པས་ན་གྱེས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ། གོང་བུ་བཞིན་དུ་བླ་འོག་ན་གནས་
ཏེ་ཤེལ་བཞིན་དུ་དངས་བའི་ཕྱིར་ཕན་ཚུན་མི་སྒྲིབ་བོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །རྣ་བའི་དབང་པོའ ་ི རྡུལ་ཕྲ་རབ་ནི་རྣ་བའི་
འབྲུག་གི་ནང་ན་གནས་སོ། །སྣའི་དབང་པོའ ་ི རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ནི་མཚུལ་བའི་ནང་ན་གནས་ཏེ་དབང་པོ་དེ་
གསུམ་ནི་ཕྲེང་བ་བཞིན་དུ་གནས་སོ།

།ལྕེའི་དབང་པོའ ་ི རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ནི་ཟླ་བ་ཁམ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ།

ལྕེའི་དབུས་ན་སྐྲ་རྩེའི་ཁྱོད་ཙམ་ཞིག་ལྕེའི་དབང་པོའ ་ི རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ཀྱིས་མ་ཁྱབ་པས་སོ་ཞེས་གྲག་
གོ །ལུས་ཀྱི་དབང་པོའ ་ི རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ནི་ལུས་བཞིན་དུ་གནས་སོ་ཞེས་སོགས་དང་། དཔལ་ལྡན་ཟླ་
བས་དབུ་མ་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་ལས་ཀྱང་།

མིག་གི་དབང་པོ་འདི་ནི་མིག་གི་རྟེན་གྱི་མིག་གི་འབྲས་བུའི་ནང་ན་

དགུན་འབྲུའི་འབྲས་བུའི་ཚད་ཙམ་ཟར་མའི་མེ་ཏོག་ལྟ་བུ་ཞེས་སོགས་དང་། རྣ་བའི་དབང་པོའ ་ི རྡུལ་ཕྲ་རབ་
ནི་གྲོ་གའི་མདུད་པ་ལྟར་གནས་སོ། །སྣའི་དབང་པོའ ་ི རྡུལ་ཕྲ་རབ་ནི་མཚུལ་པའི་ནང་ལྟག་ཁུང་གི་ཐད་ཀ་ན་
མིག་སྨན་ཐུར་མ་གཤིབས་པ་ལྟར་གནས་ཏེ་དབང་པོ་དེ་གསུམ་ནི་ཕྲེང་བ་ལྟར་གནས་སོ་ཞེས་སོགས་
བཤད་པ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་སྒྲ་དོན་ནི། རང་ཡུལ་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་ལ་དབང་བྱེད་པའི་རང་གི་བདག་འབྲས་
མིག་ཤེས་སྐྱེ་བའི་བདག་པོའ ་ི གཙ་བོ་ཡིན་པས་ན་མིག་གི་དབང་པོ་ཞེས་འཇོག་པ་སོགས་རིགས་
འགྲེའོ།།

༈

།།བཞི་པ་དབྱེ་བ་ལ། ངོ་བོའ ་ི སྒོ་ནས་རྟེན་བཅས་དེ་མཚུངས་གཉིས་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། རྟེན་

བཅས་ལ་ཡང་གསུམ་གསུམ་ཡོད་དེ།

གཟུགས་མཐོང་ནས་འགགས་ཟིན་པ་འདས་པའི་མིག་དབང་།

གཟུགས་མཐོང་ནས་འགག་བཞིན་པ་ད་ལྟར་བའི་མིག་དབང་། གཟུགས་མཐོང་ནས་འགག་པར་འགྱུར་བ་མ་
འོངས་པའི་མིག་དབང་དང་གསུམ། དེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་ཡང་སྦྱར་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡང་འཐད་དེ་
རང་འགྲེལ་ལས། དེ་ལ་མིག་གང་གིས་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་བའམ་ལྟ་བའམ་ལྟ་བར་འགྱུར་བའི་མིག་དེ་ནི་
རྟེན་པ་དང་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཞེས་སོགས་བཤད་པས་སོ།། ༈ །།གཉིས་པ་དེ་མཚུངས་ལ་བཞི་བཞི་ཡོད་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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དེ། གཟུགས་མ་མཐོང་བར་འགགས་པ་འདས་པའི་མིག་དབང་། གཟུགས་མ་མཐོང་བར་འགག་བཞིན་པ་ད་
ལྟར་བའི་མིག་དབང་། གཟུགས་མ་མཐོང་བར་འགག་པར་འགྱུར་བ་མ་འོངས་པ་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་གྱི་མིག་
དབང་དང་།

མ་འོངས་པ་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་གྱི་མིག་དབང་ལྟ་བུ་དང་བཞི་ཡོད་པའི་ཕྱིར།

དེ་ལྟར་ཡང་

འཐད་དེ། རང་འགྲེལ་ལས། ཁ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ལྟར་ན་དེ་དང་མཚུངས་པའི་མིག་ནི་རྣམ་པ་བཞི་སྟེ། གཟུགས་
རྣམས་མ་མཐོང་བར་འགགས་པ་དང་འགག་པ་དང་འགག་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་དང་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་
ཅན་གང་ཡིན་པའོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདིར་རྟེན་བཅས་མ་འོངས་པ་ལ་གཉིས་སུ་མི་འབྱེད་པ་ནི། མ་
འོངས་པ་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་གྱི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་རྣམས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དེ་མཚུངས་ཁོ་ནར་ངེས་
པའི་གནད་ཀྱིས་ཡིན་ནོ། །ལྔ་པ་ཁྱད་ཆོས་ལ་གཉིས། བདག་འབྲས་རྣམ་ཤེས་སྐྱེད་ཚུལ་དང་། རང་ཡུལ་
གཟུགས་ལ་ལྟ་ཚུལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། མིག་དབང་སོགས་ལྔ་པོ་དེས། རང་འབྲས་མིག་ཤེས་སོགས་
ཀྱི་རྟེན་ནམ་བདག་རྐྱེན་བྱས་པའི་སྒོ་ནས་རྣམ་ཤེས་དེ་དག་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ལ། རྟེན་བྱེད་པའི་གོ་བ་ཡང་བདག་
འབྲས་མིག་ཤེས་སོགས་གསལ་མི་གསལ་བདག་རྐྱེན་མིག་སོགས་གསལ་མི་གསལ་གྱི་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་
བྱེད་པའི་ཆ་ནས་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གྱུར་པས་འགྱུར་ཉིད་ཕྱིར། །རྟེན་ནི་མིག་ལ་སོགས་པ་ཡིན། །ཞེས་བཤད་
པའི་ཕྱིར། དེས་ན་འབྲས་བུ་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་མིང་འདོགས་པའི་ཚ་གཟུགས་ཀྱི་ཤེས་པ་ཞེས་མི་ཟེར་བར། མིག་
གི་ཤེས་པ་ཞེས་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ།
གཟུགས་དེ་དེའི་རྟེན་མིན་པའི་ཕྱིར་དང་།

མིག་དབང་དེ་མིག་ཤེས་ཀྱི་རྟེན་ཡིན་ལ།

མིག་དབང་དེ་མིག་ཤེས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ལ།

གཟུགས་དེ་དེ་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཕྱི་མ་མ་གྲུབ་སྟེ། མིག་ནི་རྣམ་ཤེས་ཚགས་དྲུག་གི་ནང་ནས་མིག་ཤེས་མ་
ཡིན་པ་གཞན་ལྔའི་རྟེན་དུ་མི་འགྱུར་ལ།

གཟུགས་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཞན་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་

དམིགས་པར་ཡང་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་།

མིག་དབང་ནི་གང་ཟག་གཞན་རྒྱུད་ཀྱི་མིག་ཤེས་ཀྱི་རྟེན་དུ་མི་

འགྱུར་ལ། གཟུགས་ནི་གང་ཟག་གཞན་རྒྱུད་ཀྱི་མིག་ཤེས་ཀྱི་དམིགས་པར་ཡང་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་
ན་རྔའི་སྒྲ་དང་ནས་མྱུག་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡང་འཐད་དེ། དེ་ཕྱིར་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཕྱིར། །དེ་དག་གིས་ནི་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

རྣམ་ཤེས་རྟེན། ཞེས་བཤད་པས་སོ། །དེས་ན་མིག་ཤེས་ཀྱི་རྟེན་བདག་རྐྱེན་དང་། དེའི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་རྒྱུ་
གཉིས་ལ་སྐབས་འདིར་སྒྲུབ་བྱེད་སོ་སོར་བཀོད་པ་མ་མཐོང་བར་ཕན་ཚུན་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བཀོད་པ་ཡང་ནོར་
བར་གོ་དགོས་སོ།

།འོ་ན་རྟེན་མིག་དབང་ལ་རྡུལ་ཕྲན་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མིག་ཤེས་

སྐྱེད་དམ་སྙམ་ན། མ་ངེས་ཏེ། མིག་དབང་ལ་བསགས་པའི་རྡུལ་ཕྲན་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་དེ་དག་རེ་འགའ་ཐམས་
ཅད་ཀྱིས་སྐྱེད་ལ། རེས་འགའ་ཕྱོགས་འགའ་ཞིག་གིས་སྐྱེད། ཕྱོགས་གཅིག་ཤོས་ཀྱིས་མི་སྐྱེ་བ་ཡང་ཡོད་
པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་ལྕེ་དབང་གི་བར་དུ་འདྲ་ལ། ལུས་དབང་གི་བསགས་རྡུལ་དེ་དག་གིས་ནི། ཕྱོགས་
ཅི་རིགས་ཀྱིས་ལུས་ཤེས་སྐྱེད་ཀྱི།

ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྐྱེད་པ་ནི་མེད་དོ་ཞེས་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་འདོད་

དོ། །དེ་ལྟར་འཐད་དེ། རང་འགྲེལ་ལས། དེ་ལ་མིག་གི་དབང་པོའ ་ི རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་རེས་འགའ་ནི་ཐམས་
ཅད་བརྟེན་པ་དང་བཅས་པ་དག་ཡིན་ནོ། །རེས་འགའ་ནི་དེ་དང་མཚུངས་པ་དག་ཡིན་ནོ། །རེས་འགའ་ནི་ཁ་
ཅིག་བརྟེན་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ལ། ཁ་གཅིག་དེ་དང་མཚུངས་པ་ཡིན་ཏེ། ལྕེའི་དབང་པོའ ་ི རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་
བར་དུ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །ལུས་ཀྱི་དབང་པོའ ་ི རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ནི། རིལ་གྱིས་རྟེན་པ་དང་བཅས་པ་ནི་
མེད་དེ་ཞེས་སོགས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ།

།འོན་ཀྱང་མིག་དབང་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཅིག་ཁོ་ནས་མིག་ཤེས་

སྐྱེད་པ་ནི་མེད་དེ། རང་འགྲེལ་ལས། དབང་པོའ ་ི རྡུལ་ཕྲ་རབ་བམ་ཡུལ་གྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཅིག་གིས་རྣམ་པར་
ཤེས་པ་བསྐྱེད་པ་ནི་མེད་དེ།

རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚགས་ལྔ་པོ་དག་གི་རྟེན་དང་དམིགས་པ་ནི་བསགས་པ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ།། ༈ །།གཉིས་པ་ཡུལ་ལ་ལྟ་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ནི། སྤྱིར་འདིའི་
ལུགས་ནི་མིག་དབང་གིས་གཟུགས་ལ་ལྟ་ཞིང་མཐོང་བ་དང་། རྣ་བའི་དབང་པོས་སྒྲ་ཐོས་པ་ཡིན་གྱི། མིག་
ཤེས་ཀྱིས་གཟུགས་མཐོང་བ་མིན་ཏེ། མིག་གིས་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་རྟེན་བཅས། །དེ་ལ་བརྟེན་པའི་རྣམ་
ཤེས་མིན། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་མིག་ཤེས་ཁོ་ནས་མཐོང་བ་བཀག་པ་ཡིན་གྱི་མིག་ཤེས་
ཀྱིས་གཏན་ནས་མི་མཐོང་བ་མ་ཡིན་ནོ་སྙམ་ན་དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། གང་ཕྱིར་བར་དུ་ཆོད་པ་ཡི། །གཟུགས་
ནི་མཐོང་བར་མིན་ཕྱིར་ལོ།
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

།ཞེས་མིག་ཤེས་ཀྱི་གཟུགས་མཐོང་ན་བར་དུ་ཆོད་པའི་གཟུགས་མཐོང་བར་
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ཐལ་བའི་སྐྱོན་སྟོན་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་མིག་ཤེས་ཀྱི་དམིགས་པ་ཡིན་ཡང་དེའི་མཐོང་
བྱ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་མིག་དབང་གིས་རང་དང་མ་ཕྲད་པའི་གཟུགས་མཐོང་ཞིང་། རྣ་བའི་དབང་པོས་རང་
དང་མ་ཕྲད་པའི་སྒྲ་ཐོས་ལ་སྣ་ལྕེ་ལུས་གསུམ་གྱིས་ནི་རང་དང་ཕྲད་པའི་དྲི་རོ་རེག་བྱ་གསུམ་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་
ཡིན་ཏེ། མིག་དང་ཡིད་དང་རྣ་བ་དང་ནི། །ཡུལ་དང་མ་ཕྲད་གསུམ་གཞན་དུ། །རྣ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་གྱིས་
ནི། །ཡུལ་ནི་མཉམ་པ་འཛིན་པར་འདོད། །ཅེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་མིག་གི་མངོན་ཤེས་དང་། རྣ་
བའི་མངོན་ཤེས་གཉིས་ཡོད་ལ། སྣ་ལྕེ་ལུས་གསུམ་གྱི་མངོན་ཤེས་མི་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཡོད་དེ། དེ་
གསུམ་གྱིས་རང་དང་ཕྲད་པའི་ཡུལ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པས་རྒྱང་རིང་པོའ ་ི ཡུལ་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཕྱིར་
རོ།། ༈ །།གཉིས་པ་དམིགས་རྐྱེན་དོན་ལྔ་བཤད་པ་ལ་ལྔ། སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ། སྒྲ་དོན། རྣམ་གྲངས། དབྱེ་བ།
ཁྱད་ཆོས་སོ། །དང་པོ་ནི། རང་འབྲས་མིག་ཤེས་ཀྱི་དམིགས་རྐྱེན་བྱེད་པའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་ཕྱིའི་སྐྱེ་
མཆེད་དེ་དོན་ལྔའི་ཟླས་ཕྱེ་བའི་གཟུགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཡིན།

དེ་ལ་རིགས་གནས་སྨོས་དགོས་ཏེ།

དེ་

མཚུངས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེས་གཞན་ལའང་སྦྱར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། གཟུགས་སུ་
རུང་བས་ན་གཟུགས། མཉན་པར་བྱ་བས་སྒྲ། བསྣམ་པར་བྱ་བས་དྲི། མྱང་བར་བྱ་བས་རོ། །རེག་པར་བྱ་
བས་རེག་བྱའོ། །གསུམ་པ་ནི། དོན་ལྔའི་ཟླས་ཕྱེ་བའི་གཟུགས། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས། གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་
མཆེད་གསུམ་དོན་ཅིག དེས་གཞན་ལའང་སྦྱར་བར་འགྲེའོ། །བཞི་པ་དབྱེ་བ་ལ་ངོ་བོ་དང་བྱེད་ལས་ཀྱི་སྒོ་
ནས་དབྱེ་བ་གཉིས། དང་པོ་ལ། དོན་ལྔའི་ཟླས་ཕྱེ་བའི་གཟུགས་དེ་ལ་བསྡུ་ན་དབྱིབས་ཀྱི་གཟུགས་དང་ཁ་
དོག་གི་གཟུགས་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། སོ་སོར་ཕྱེ་ན། དབྱིབས་ཀྱི་གཟུགས་ལ་རིང་བ་ཐུང་བ། ལྷམ་པ་སྟེ་གྲུ་
བཞི། ཟླུམ་པ་སྟེ་རིལ་མོ། མཐོ་བ། དམའ་བ། ཕྱལ་ལེ་བ་སྟེ་མཉམ་པ། ཕྱལ་ལེ་བ་མིན་པ་སྟེ་མི་མཉམ་པ་དང་
བརྒྱད་ཡོད། ཁ་དོག་གི་གཟུགས་ལ་སྔོ་སེར་དཀར་དམར་ཏེ་རྩ་བའི་ཁ་དོག་བཞི། སྤྲིན། དུ་བ། རྡུལ། ཁུག་
རྣ་སྟེ་ལྷོ་བུར་མ། ཉིན་མོའ ་ི མདངས་སྒྲིབ་པའི་གྲིབ་མ། ཉི་མའི་འོད། སྣང་བ་སྟེ་ནོར་བུ་ལ་སོགས་པའི་འོད།
མཚན་མོའ ་ི མུན་པ་སྟེ་ཡན་ལག་གི་ཁ་དོག་བརྒྱད་བསྡོམས་པས་ཉི་ཤུའོ། །ཉི་ཤུ་པོ་དེ་ཡང་བསྡུ་ན། དབྱིབས་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

སུ་ཡོད་ལ་ཁ་དོག་ཏུ་མེད་པ། ཁ་དོག་ཏུ་ཡོད་ལ་དབྱིབས་སུ་མེད་པ། གཉིས་ཀར་དུ་ཡོད་པ་དང་གསུམ་དུ་
འདུས་པ་ཡིན་ཏེ། རིང་པོ་ལ་སོགས་པའི་བརྒྱད་པོ་དེ་དང་པོ། སྔོ་སེར་དཀར་དམར་བཞི། གྲིབ་མ་ཉི་མ་སྣང་
མུན་བཞི་སྟེ་བརྒྱད་པོ་དེ་གཉིས་པ། སྤྲིན་དུ་བ་རྡུལ་ཁུག་སྣ་བཞི་པོ་དེ་གསུམ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་
འཐད་དེ། རང་འགྲེལ་ལས། གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ཁ་དོག་ཏུ་ཡོད་ལ་དབྱིབས་སུ་མེད་པ་ཡང་ཡོད་དེ་སྔོན་
པོ་དང་སེར་པོ་དང་དཀར་པོ་དང་དམར་པོ་དང་གྲིབ་མ་དང་ཉི་མ་དང་སྣང་བ་དང་མུན་པ་ཞེས་
བྱའོ། །དབྱིབས་སུ་ཡོད་ལ་ཁ་དོག་ཏུ་མེད་པ་ཡང་ཡོད་དེ། རིང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཕྱོགས་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པ་
རིག་བྱེད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་དག་གོ

།གཉིས་ཀར་ཡོད་པ་ཡང་ཡོད་དེ།

གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ལྷག་མའོ་ཞེས་

བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་སྤྲིན་ལྟ་བུ་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་ཀྱི་གཞི་མཐུན་དུ་ཁས་ལེན་ནམ་སྙམ་ན། སྤྲིན་ལྟ་
བུ་ལ་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་གཉིས་ཆར་ཡོད་པ་ཡིན་གྱི་གཞི་མཐུན་མ་ཡིན་ཏེ། རང་འགྲེལ་ལས། ཇི་ལྟར་
རྫས་གཅིག་ལ་གཉིས་ཆར་ཡོད་ཅེ་ན། དེ་ལ་གཉིས་ཀ་མངོན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཡོད་པ་འདི་ནི་ཤེས་པའི་དོན་
ཡིན་གྱི་སྤྱོད་པའི་དོན་ནི་མ་ཡིན་ཞེས་དང་། རྒྱལ་སྲས་ལས། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་དག དེ་ལ་ཤེས་པ་གཉིས་ཆར་
འཇུག་པ་ཡིན་གྱི་རྫས་གཅིག་ལ་མཚན་ཉིད་གཉིས་ཀ་དང་ལྡན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ལན་འདེབས་སོ་ཞེས་
བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་བྱེད་ལས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན། རྟེན་བཅས་དང་དེ་དང་མཚུངས་པ་གཉིས་ཡོད་
པའི་རྟེན་བཅས་ལ་མིག་གིས་མཐོང་ནས་འགགས་པ་འདས་པའི་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད། མཐོང་ནས་འགག་
བཞིན་པ་ད་ལྟར་བའི་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད། མཐོང་ནས་འགག་པར་འགྱུར་བ་མ་འོངས་པའི་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་
མཆེད་དང་གསུམ། དེ་མཚུངས་ལ་མིག་གིས་མ་མཐོང་བར་འགགས་པ་འདས་པའི། འགག་བཞིན་པ་ད་ལྟར་
བའི། འགག་པར་འགྱུར་བ་སྐྱེ་བ་དང་། མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་གྱི་མ་འོངས་པ་གཉིས་དང་བཞི་ཡོད་དེ། རང་
འགྲེལ་ལས། ཡིད་ནི་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་ཁོ་ན་དེ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ནོ། །གཟུགས་གང་དག་མིག་གིས་མཐོང་
བར་གྱུར་པ་དང་། མཐོང་བ་དང་། མཐོང་བར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ནི་རྟེན་པ་དང་བཅས་པའོ། །དེ་དང་འདྲ་བ་ནི་
རྣམ་པ་བཞི་སྟེ། གང་དག་མཐོང་བ་ཉིད་དུ་འགགས་པ་དང་། འགག་པ་དང་། འགག་པར་འགྱུར་བ་དང་མི་སྐྱེ་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

113

བའི་ཆོས་ཅན་རྣམས་ཏེ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བཞིན་སྒྲ་ལའང་ངོ་བོ་དང་བྱེད་ལས་ཀྱི་དབྱེ་བ་གཉིས་
ལས། དང་པོ་ལ་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ལ་བརྟེན་པའི་སྒྲ་སེམས་ཅན་དུ་སྟོན་པ་སྙན་མི་སྙན་གཉིས། ཟིན་པའི་
འབྱུང་བ་ལ་བརྟེན་པའི་སྒྲ་སེམས་ཅན་དུ་མི་སྟོན་པ་སྙན་མི་སྙན་གཉིས། མ་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ལ་བརྟེན་པའི་
སྒྲ་སེམས་ཅན་དུ་སྟོན་པ་སྙན་མི་སྙན་གཉིས། མ་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ལ་བརྟེན་པའི་སྒྲ་སེམས་ཅན་དུ་མི་སྟོན་པ་
སྙན་མི་སྙན་གཉིས་དང་བརྒྱད་ཡོད། དེ་ལ་ཟིན་པ་དང་མ་ཟིན་པའི་འབྱུང་བའི་ཁྱད་པར་ནི། སེམས་སེམས་
བྱུང་སྐྱེ་བའི་རྟེན་གྱི་དངོས་པོར་བཟུང་བ་དང་། དེར་མ་བཟུང་བ་ལ་བྱེད་དེ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས། དེ་ལ་
སེམས་དང་སེམས་བྱུང་སྐྱེ་བའི་རྟེན་ཉིད་དུ་བཟུང་བས་ན་ཟིན་པའོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདིར་སེམས་
སེམས་བྱུང་སྐྱེ་བའི་རྟེན་དུ་བཟུང་ཞེས་པའི་དོན། སེམས་སེམས་བྱུང་སྐྱེ་བའི་དམིགས་རྐྱེན་ཙམ་བྱས་པ་ལ་
ཟེར་ན།
དགོས་ན།

མ་ཟིན་པའི་གཟུགས་སྒྲ་སོགས་ལའང་ཧ་ཅང་ཐལ་ལ།

དེ་སྐྱེ་བའི་རྟེན་བདག་རྐྱེན་བྱས་པ་ཞིག་

ཟིན་པའི་གཟུགས་དྲི་རོ་རེག་བྱ་བཞིས་བདག་རྐྱེན་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཅེས་མཁས་པ་ཡོངས་ལ་དྲིས་

ཤིག སེམས་ཅན་དུ་སྟོན་པ་དང་མི་སྟོན་པའི་ཁྱད་པར་ནི། སྒྲ་གང་གིས་སེམས་ཅན་ངེས་པར་བྱེད་པ་དང་མི་
བྱེད་པ་སྟེ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས། སེམས་ཅན་དུ་སྟོན་པའི་སྒྲ་ནི་སེམས་ཅན་དུ་ངེས་པར་བྱེད་པའི་སྒྲ་སྟེ་སྒྲ་
གང་གིས་སེམས་ཅན་ཏེ་སྲོག་ཆགས་སོགས་ཞེས་ངེས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ནི་སེམས་ཅན་དུ་སྟོན་པའོ། །ཟློག་
པ་ནི་སེམས་ཅན་མ་ཡིན་པར་སྟོན་པའོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར།

དེ་ཡང་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ལ་བརྟེན་པའི་སྒྲ་

སེམས་ཅན་དུ་སྟོན་པ་ནི་སྐྱེས་བུ་རང་གིས་སྨྲས་པའི་ངག་སྒྲ་ལྟ་བུ། སེམས་ཅན་དུ་མི་སྟོན་པ་ནི་ཕེག་རྡོབ་པ་
ཐལ་མོ་བརྡབ་པའི་སྒྲ་ལྟ་བུ། མ་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ལ་བརྟེན་པའི་སྒྲ་སེམས་ཅན་དུ་སྟོན་པ་ནི་རང་གི་སྤྲུལ་པས་
སྨྲས་པའི་ངག་སྒྲ་ལྟ་བུ། སེམས་ཅན་དུ་མི་སྟོན་པ་ནི། ཆུ་དང་རླུང་སོགས་ཀྱི་སྒྲ་ལྟ་བུ། དེས་ན་ངག་སྒྲ་ལ་ཟིན་
པའི་འབྱུང་བ་ལ་བརྟེན་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། གང་སྤེལ་ལས། གལ་ཏེ་ངག་གི་སྒྲ་ལ་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོའ ་ི རྒྱུ་
ལས་བྱུང་བ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། དཔེར་ན་ཚངས་པ་འདོད་པར་གཏོགས་པའི་སྤྲུལ་པས་སྨྲས་པ་དང་།
བསམ་གཏན་གཉིས་པར་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀྱི་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ལྟ་བུ་སྟེ། རྣམ་རིག་སྤྱོད་དང་བཅས་
114

མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

དག་ན། །ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ་ཟེར་ན། ཡོད་མོད་ཀྱི། འདི་ནི་ཉེས་པ་མེད་དེ། དཔེ་ཉིད་དུ་ཉེ་བར་བླངས་
པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དབྱེ་སྒོ་གཉིས་པ་ལ་རྟེན་བཅས་དང་དེ་མཚུངས་གཉིས་སྔར་དང་འདྲ་
བའོ། །དྲི་ལའང་ངོ་བོའ ་ི སྒོ་ནས། ཞིམ་མི་ཞིམ་མཉམ་མི་མཉམ་གཉིས་སྟེ་བཞི། བྱེད་ལས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྟེན་
བཅས་དང་དེ་མཚུངས་གཉིས་སོ། །རོ་ལའང་རང་བཞིན་ནམ་རྩ་བའི་སྒོ་ནས་མངར་བ་སོགས་དྲུག ཡན་ལག་
གི་སྦྱོར་བའི་སྒོ་ནས་དྲུག་པོ་རེ་རེ་ལ་མངར་བའི་མངར་བ་སོགས་དྲུག་དྲུག

དེ་རེ་རེ་ལ་ནུས་པའི་སྒོ་ནས་

གསུམ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བས། རོ་བརྒྱར་འགྱུར་ཏེ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས། རྩ་བའི་རོ་འདི་རྣམས་ཀྱི་ཡང་དག་
འབྱོར་བ་ལས་རོའ ་ི དབྱེ་བ་མཐའ་ཡས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ།

།ཡུལ་ཅན་གྱི་སྒོ་ནས་རྟེན་

བཅས་དང་དེ་མཚུངས་གཉིས་སོ། །རེག་ལའང་ངོ་བོའ ་ི སྒོ་ནས་རྒྱུ་འབྱུང་བའི་རེག་བྱ་བཞི་དང་། འབྲས་བུ་
འབྱུང་འགྱུར་ཡང་བ་ལ་སོགས་པ་བདུན་ཏེ་བཅུ་གཅིག་ཡོད། དེ་ཡང་འབྱུང་བ་བཞི་འོག་ཏུ་འཆད། འཇམ་པ་
ནི་འབྲས་བུ་རེག་ན་བདེ་བ་བསྐྱེད་པ་སྟེ་མེ་དང་ཆུའི་ཁམས་ཤས་ཆེ་བའོ། །རྩུབ་པ་ནི་རེག་ན་མི་བདེ་བ་སྐྱེད་
པ་སྟེ་ས་དང་རླུང་ཤས་ཆེ་བའོ།

།ལྕི་བ་ནི་དངོས་པོ་རྣམས་འཇལ་བའི་གནོད་པ་སྟེ་ས་དང་ཆུ་ཤས་ཆེ་

བའོ། །ཡང་བ་ནི་ལྡོག་པ་སྟེ་མེ་དང་རླུང་ཤས་ཆེ་བའོ། །གྲང་བ་ནི་འབྲས་བུ་དྲོ་བ་འདོད་པའི་བློ་བསྐྱེད་པ་སྟེ་ཆུ་
དང་རླུང་ཤས་ཆེ་བའོ། །བསྐྲེས་པ་ནི་འབྲས་བུ་ཟ་འདོད་པའི་བློ་སྐྱེད་པ་སྟེ་རླུང་ཤས་ཆེ་བའོ། །སྐོམ་པ་ནི་
འབྲས་བུ་བཏུང་བ་འདོད་པའི་བློ་བསྐྱེད་པ་སྟེ་མེ་དང་རླུང་ཤས་ཆེ་བའོ། །དེ་ལྟར་ཡང་འཐད་དེ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་
བས། དངོས་པོ་གང་ལ་འབྱུང་བ་མེ་དང་ཆུའི་ཁམས་ཤས་ཆེ་བ་དེ་ནི་འཇམ་པ་ཉིད་དོ། །ས་དང་རླུང་ཤས་ཆེ་
བ་དེ་ནི་རྩུབ་པ་ཉིད་དོ། །ས་དང་ཆུ་ཤས་ཆེ་བ་དེ་ནི་ལྕི་བ་ཉིད་དོ། །མེ་དང་ཆུ་ཤས་ཆེ་བ་དེ་ནི་ཡང་བ་ཉིད་
དོ། །ཆུ་དང་རླུང་ཆེ་བ་དེ་ནི་གྲང་བ་ཉིད་དོ། །རླུང་ཤེས་ཆེ་བ་དེ་ནི་བཀྲེས་པའོ། །མེ་དང་རླུང་ཤས་ཆེ་བ་དེ་ནི་
སྐོམ་པའོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ།

།གཉིས་པ་ཡུལ་ཅན་ནམ་བྱེད་ལས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྟེན་བཅས་དང་དེ་

མཚུངས་གཉིས་ཡོད་པ་སྔ་མ་དང་འདྲའོ། །ལྔ་པ་ཁྱད་ཆོས་ལ་གཉིས། སའི་ཁྱད་པར་དང་། འབྲས་བུ་རྣམ་
ཤེས་སྐྱེད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་འོག་ཏུ་འཆད། གཉིས་པ་ལ་དངོས་དང་རྩོད་སྤང་གཉིས། དང་པོ་ནི། འོ་ན་ཡུལ་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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གཟུགས་ཉི་ཤུ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གིས་འབྲས་བུ་རྣམ་ཤེས་སྐྱེད་པའི་ཚ། གཅིག་གིས་རྣམ་ཤེས་གཅིག་ཁོ་
ན་སྐྱེད་དམ་གཅིག་གིས་རྣམ་ཤེས་དུ་མ་སྐྱེད་པ་ཡང་ཡོད་དམ་སྙམ་ན། དེ་ལ་སྤྱིར་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་
ནང་ཚན་གཅིག་ཁོ་ནས་གང་ཟག་གཅིག་ཁོ་ནའི་རྣམ་ཤེས་སྐྱེད་པ་ཡོད་དེ།
གིས་སྔོན་འཛིན་མིག་ཤེས་གཅིག་ཁོ་ན་སྐྱེད་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར།

གཟུགས་སྔོན་པོ་ལྟ་བུ་གཅིག་

ཡང་གཟུགས་གཅིག་ཁོ་ནས་གང་ཟག་སོ་

སོའ ་ི རྣམ་ཤེས་དུ་མ་སྐྱེད་པ་ཡང་ཡོད་དེ། ཟླ་གཟུགས་གཅིག་གིས་ཟླ་བ་ཚས་པ་ལ་ལྟ་བའི་གང་ཟག་དུ་མའི་
མིག་ཤེས་སྐྱེད་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཡང་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་གཟུགས་དུ་མས་གང་ཟག་གཅིག་གི་རྣམ་ཤེས་སྐྱེད་པ་
ཡང་ཡོད་དེ།
བསྐྱེད་པ་དང་།

ནོར་བུའི་དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་གཉིས་ཀྱིས་ནོར་བུ་ལ་ལྟ་བའི་གང་ཟག་གཅིག་གི་མིག་ཤེས་
གཡུལ་བཤམ་པ་ལ་ལྟ་བའི་གང་ཟག་གི་ཚགས་མང་པོས་གང་ཟག་གཅིག་གི་མིག་ཤེས་

བསྐྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ།

།དེ་བཞིན་དུ་སྐྱེ་མཆེད་གཟུགས་ཅན་དུ་མས་གང་ཟག་དུ་མའི་

མིག་ཤེས་སྐྱེད་ཚུལ་ཡང་ཤེས་ནུས་སོ། །ཉན་ཤེས་ལའང་དེས་འགྲེ་ལ། འོན་ཀྱང་དྲི་རོ་རེག་བྱ་གསུམ་གྱིས་
ནི་གཟུང་ཡུལ་གཅིག་གིས་གང་ཟག་དུ་མའི་དབང་ཤེས་སྐྱེད་པ་མེད་དེ། དེ་དག་གི་ཡུལ་དང་དབང་པོའ ་ི རྡུལ་
འཕྲད་ནས་དབང་ཤེས་བསྐྱེད་དགོས་པ་གང་ཞིག གཟུང་ཡུལ་གཅིག་ཉིད་གང་ཟག་དུ་མའི་དབང་མངོན་དང་
ཕྲད་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།

།གཟུང་ཡུལ་དུ་མས་རྣམ་ཤེས་གཅིག་སྐྱེད་པའི་ཚུལ་ནི་དཔེར་ན་རེག་བྱ་བཅུ་

གཅིག་བཤད་པའི་རེག་བྱ་འཇམ་པ་ལྟ་བུ་གཅིག་ཁོ་ནས་ལུས་ཤེས་བསྐྱེད་པ་དང་། འབྱུང་བ་ས་དང་ཆུ་ལྟ་བུ་
གཉིས་སམ་འབྱུང་བ་ས་དང་འབྱུང་འགྱུར་འཇམ་པ་ལྟ་བུ་གཉིས་ཁོ་ནས་སྐྱེད་པ་དང་། འབྱུང་བ་གསུམ་དང་
འབྱུང་འགྱུར་འཇམ་པ་ལྟ་བུ་བཞི་ཁོ་ནས་བསྐྱེད་པ་དང་། འབྱུང་བ་བཞི་དང་འབྱུང་འགྱུར་འཇམ་པ་ལྟ་བུ་ལྔ་
ཁོ་ནས་བསྐྱེད་པའི་བར་ཡོད་ཀྱི། དེ་བཅུ་གཅིག་ལས་དྲུག་གིས་ལུས་ཤེས་སྐྱེད་པ་ནི་མེད་དེ། འཇམ་རྩུབ་
གཉིས་ཀྱི་རེག་བྱ་ཅིག་ཆར་དུ་མི་ཚར་བ་ལ་སོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་འཐད་དེ། རང་འགྲེལ་ལས།
གང་འདི་གཟུགས་རྣམ་པ་མང་པོ་བཤད་པ་དེ་ལ། རེས་འགའ་ནི་རྫས་གཅིག་གིས་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
བསྐྱེད་པར་བྱེད་དེ། གང་གི་ཚ་དེའི་རྣམ་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་གཅོད་པར་འགྱུར་བ་ནའོ། །རེས་འགའ་ནི་མང་པོས་ཏེ་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

གང་གི་ཚ་བྱེ་བྲག་ཏུ་མི་གཅོད་པ་ན་སྟེ་དཔེར་ན་ཐག་རིང་པོ་ནས་དམག་གཤོམ་པའམ། ནོར་བུའི་ཚགས་ཀྱི་
ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་དུ་མ་ལ་ལྟ་བའི་ལྟ་བུའོ་ཞེས་སོགས་དང་། ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ་
ཤིན་ཏུ་མང་ན་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་དག་དང་འཇམ་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་གཅིག་དང་རེག་བྱ་ལྔས་སྐྱེད་དོ་
ཞེས་ཟེར་རོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་རྩོད་པ་སྤང་བ་ལ་རྩོད་པ་དང་ལན་གཉིས། དང་པོ་ལ་ཁ་
ཅིག་ན་རེ། དེ་ལྟར་ན་རྣམ་ཤེས་ཚགས་ལྔ་པོ་དེ་ཚགས་སྤྱིའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ། ལུས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་དེ་
ཡང་འབྱུང་བཞི་སོགས་རེག་བྱ་དུ་མའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན།

མིག་ཤེས་དེ་ཡང་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་སོགས་

གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་དུ་མའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཆོས་མངོན་པ་ལས། རྣམ་ཤེས་ཚགས་ལྔ་
པོ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེས་རྩོད་པ་ཡིན་ཏེ། རང་འགྲེལ་ལས། དེ་ལྟར་
ན་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚགས་ལྔ་པོ་དག་སྤྱིའི་ཡུལ་ཅན་དུ་འགྱུར་གྱི། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་མ་ཡིན་
ནམ་ཞེ་ན་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་ལན་ལ་དངོས་དང་། རང་མཚན་གཉིས་སོ་སོར་ངོས་བཟུང་
བའོ། །དང་པོ་རྣམ་ཤེས་ཚགས་ལྔ་པོ་ཚགས་སྤྱིའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ་བ་ནི་འདོད་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཡང་
རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་མིན་པར་ཐལ་བ་ལ་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ།

རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་སྐྱེ་

མཆེད་ཀྱི་རང་བཞིན་མཚན་ཉིད་དང་། རྫས་ཀྱི་རང་གི་མཚན་ཉིད་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། ཆོས་མངོན་པ་ལས།
རྣམ་ཤེས་ཚགས་ལྔ་པོ་དེ་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་བཤད་ཀྱི། རྫས་ཀྱི་རང་གི་མཚན་
ཉིད་ཁོ་ནའི་ཡུལ་ཅན་དུ་མ་བཤད་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་འཐད་དེ། རང་འགྲེལ་ལས། འདི་དག་ནི་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་
རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་འདོད་ཀྱི། རྫས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་པས་ཉེས་པ་མེད་དོ་ཞེས་བཤད་
པའི་ཕྱིར་དང་། དེའི་འགྲེལ་བཤད་གང་སྤེལ་ལས། སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱང་སྔོན་པོ་དང་རིང་པོ་
ལ་སོགས་པའི་སྤྱི་ཡིན་པས་སྤྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་ཁས་བླང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་གྲུབ་པ་ལ་བསྒྲུབས་སོ་ཞེས་
བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་ནི་འོ་ན་འདིར་སྐབས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་རང་མཚན་དང་། རྫས་རང་མཚན་གྱི་ཁྱད་
པར་གང་ཡིན་སྙམ་ན། བཤད་པར་བྱ་སྟེ། འདི་གཉིས་ནི་སྤྱི་བྱེ་བྲག་སྟེ། སྐྱེ་མཆེད་རང་མཚན་ནི། གཟུགས་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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ཅན་གྱི་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་འཇོག་ལ། འདི་གཉིས་ཀྱི་ཟླས་ཕྱེ་བའི་རྫས་རང་མཚན་ནི་རགས་པ་
དང་རྡུལ་ཕྲན་གཉིས་ཀྱི་ཟླས་ཕྱེ་བའི་རྫས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་འཇོག་པ་མ་ཡིན་གྱི། སྔོ་སེར་དཀར་དམར་སོགས་
དོན་ལྔའི་དབྱེ་བའི་ནང་ཚན་སོ་སོ་བ་དེ་དག་ལ་འཇོག་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་འཐད་དེ། གང་སྤེལ་ལས།
ཡང་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་རང་གི་མཚན་ཉིད་གང་ཞིག་ཡིན་ལ། རྫས་ཀྱི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱང་གང་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན།
མིག་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའི་རྟེན་དང་དམིགས་པར་རུང་བ་ནི་ཅི་
རིགས་པར་མིག་ལ་སོགས་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་ཀྱི་རང་གི་མཚན་ཉིད་དོ།

།ཞེས་དང་།

རྫས་ཀྱི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ནི་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་རང་གི་ངོ་བོ་ཐུན་མོངས་མ་ཡིན་པ་མིག་གི་
རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཞེས་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་དེ་ཉིད་ལས། འདིར་རྫས་ཀྱི་
སྒྲས་ནི་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་བརྗོད་ཀྱི། རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྫས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་
ཚགས་ལྔ་ནི་བསགས་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ།
འདི་གཉིས་ཀྱི་ཟླས་ཕྱེ་བའི་རྫས་རང་མཚན་ཡིན་ན་སྐྱེ་མཆེད་རང་མཚན་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ།

།དེས་ན་
དེ་ཡིན་ན།

གཟུགས་ཅན་གྱི་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་པོ་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། འོན་ཀྱང་སྐྱེ་མཆེད་རང་མཚན་ཡིན་
ན། དེ་གཉིས་ཀྱི་ཟླས་ཕྱེ་བའི་རྫས་རང་མཚན་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། སྔོ་སེར་གཉིས་དང་། ཁ་དོག་དང་
དབྱིབས་གཉིས་ཚགས་ལྟ་བུ་སྐྱེ་མཆེད་རང་མཚན་ཡིན་ཡང་ཅིག་ཤོས་མིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་མིག་ཤེས་ཀྱི་གཟུང་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀྱི་ཟླས་ཕྱེ་བའི་རྫས་རང་མཚན་མ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྫས་གཉིས་ཚགས་པའི་ཚགས་སྤྱི་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། རང་མཚན་གཉིས་ཀྱི་
ངོས་འཛིན་དེ་ལྟར་ན་གོང་གི་རྩོད་ལན་དང་འགལ་ཏེ། འདི་དག་ནི་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་
ཅན་དུ་འདོད་ཀྱི།

རྫས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་པས་ཉེས་པ་མེད་དོ་ཞེས་དེ་སྐབས་ཀྱི་རྫས་རང་མཚན་དེ་

མིག་ཤེས་ཀྱི་གཟུང་ཡུལ་མ་ཡིན་པར་བཤད་ཅིང་། སྔོན་པོ་དང་སེར་པོ་སོགས་མིག་ཤེས་ཀྱི་གཟུང་ཡུལ་དུ་
འགྱུར་བའི་ཕྱིར་སྙམ་ན།
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ཁྱོད་རྣམ་པའི་འཁྲུལ་གཞི་ཐམས་ཅད་དེས་བྱས་པར་སྣང་མོད།

རྩོད་ལན་དང་

མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

འབྲེལ་ཆགས་པ་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ།

གོང་དུ་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་སོ་སོ་དུ་མས་མིག་ཤེས་བསྐྱེད་པ་དང་

རེག་བྱ་དུ་མ་འདུས་པས་ལུས་ཤེས་སྐྱེད་པར་ཁས་བླངས་པ་ལ། གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་དུ་མ་འདུས་པ་ལ་ལྟ་
བའི་མིག་ཤེས་ཆོས་ཅན། རང་གི་གཟུང་དོན་ཚགས་སྤྱིའི་ཡུལ་ཅན་མིན་པར་ཐལ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
འདོད་ན། རང་ཉིད་གཟུང་དོན་རང་མཚན་གྱི་ཡུལ་ཅན་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ་ཞེས་པའི་རྩོད་པའི་ལན་དུ། ཕྱི་
མ་ལ་མ་ཁྱབ་སྟེ། མིག་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་རང་གི་གཟུང་དོན་མིག་དབང་གི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་
མཆེད་རང་མཚན་པ་ལ་གཅིག་ཡུལ་དུ་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱི། རང་གི་གཟུང་དོན་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་
ནང་ཚན་གྱི་རྫས་རེ་རེ་ཁོ་ན་ཡུལ་དུ་ཡོད་པ་ཞིག་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ནི་རྩོད་ལན་དེའི་དོན་ཡིན་ལ།
དེ་ལ་འཕྲོས་ནས། ཕྱི་རོལ་པས་འདོད་པའི་གཟུགས་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་སྤྱི་གཟུང་དོན་དུ་བྱེད་ན་རྟོག་པར་
འགྱུར་གྱི། གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་དུ་མ་འདུས་པ་གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱེད་ན་རྟོག་པ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། སྔོན་
འཛིན་དབང་ཤེས་དེ། སྔོན་པོའ ་ི རྡུལ་ཕྲན་དུ་མ་འདུས་པ་གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱེད་ཀྱང་རྟོག་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་
མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་དང་། གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་དང་སྒྲའི་སྐྱེ་མཆེད་གཉིས་ལྟ་བུ་སྐྱེ་མཆེད་ཐ་དད་པ་
གཉིས་གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱེད་ན་རྟོག་པར་འགྱུར་གྱི།

གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ཐ་དད་པ་གཉིས་གཟུང་ཡུལ་དུ་

བྱེད་ཀྱང་རྟོག་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། རང་གི་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་གཟུགས་གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་
པའི་བཤད་པ་གཉིས་ཀྱང་གང་སྤེལ་ལས་བཤད་དེ། གང་སྤེལ་ལས། གཞན་དུ་ན་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་རང་
གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་ཡང་སྤྱིའི་ཡུལ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ། རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྫས་དུ་མ་སྐྱེད་པར་
བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་དང་། དེ་ལ་མིག་གི་དབང་པོའ ་ི ཡུལ་ཁོ་ན་ལ་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྐྱེ། གཞན་
ལ་ནི་མ་ཡིན་པས། འདི་དག་ནི་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་
ཅན་དུ་འདོད་ཀྱི་ཞེས་སོགས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་འདིར་སྐབས་ཀྱི་རྫས་རང་མཚན་དེ། རྫས་རྡུལ་ཕྲ་
རབ་ལ་མི་འཇོག་པར་སྔོ་སེར་སོགས་ལ་འཇོག་ན།

མིག་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་རྣམས་འདི་སྐབས་ཀྱི་རྫས་རང་

མཚན་ཁོ་ནའི་གཟུང་ཡུལ་ཅན་དུ་ཁས་བླངས་ན་སྐྱོན་ཅི་ཡོད་སྙམ་ན། སྐྱོན་ཡོད་དེ། ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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འདུས་པ་ལ་ལྟ་བའི་མིག་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་མི་སྲིད་པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་འཐད་དེ། གང་
སྤེལ་ལས། གལ་ཏེ་རྫས་ཀྱི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་འདོད་ན་ཉེས་པ་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། འདུས་པ་
ལ་དམིགས་པའི་མིག་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མི་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ན་དེ་སྐྱེ་བ་ཡང་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་
པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་མཁས་མཆོག་དབྱིག་གཉེན་གྱི་ལུང་དེ། དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་རིགས་པའི་
གཞུང་ལུགས་སུ་ཡང་ལེགས་པར་དྲངས་ནས་དཔྱད་པ་མཛད་པའི་ཚ།

མཁས་པར་གྲགས་པ་ཕལ་མོ་ཆེ་

འདིར་སྐབས་ཀྱི་རྫས་རང་མཚན་དེ་རྫས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཁོ་ན་ཡིན་པར་བཟུང་ནས་ངལ་བ་ལྷུར་ལེན་པ་ཤ་སྟག་
མཐོང་བས་ཁོ་བོས་ཡིད་ཆེས་པའི་ལུང་རྣམ་དག་རིགས་པས་བཀྲོལ་ཏེ་དཔལ་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་པའི་
དགོངས་པ་ལེགས་པར་གསོས་བཏབ་པ་ཡིན་པས་ཤེས་ལྡན་དག་དགའ་བ་བསྐྱེད་པར་མཛད་
ཅིག

༈ །།བཞི་པ་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་འོག་ཏུ་འཆད། བཞི་པ་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོའ ་ི

ཁྱད་ཆོས་ལ་གསུམ། ངོ་བོའ ་ི ཁྱད་པར། གཟུགས་ཅན་རྩོམ་པའི་ཚུལ། གཟུགས་ཅན་སྐྱེ་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་
པོ་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ་དང་དེ་ལ་སྐྱོན་སྤང་བ་གཉིས། དང་པོ་ནི། གཟུགས་རུང་གཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡིན་ཞིང་།
གཟུགས་སུ་རུང་བའི་གོ་དོན་ཡང་། གནོད་པ་བྱར་རུང་བ་ཡིན་ལ། དེའི་དོན་ཡང་ལག་པ་ལ་སོགས་པས་
འདུས་ཏེ་རེག་ན་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་བསྐྱེད་པ་སྟེ། རང་འགྲེལ་ལས། ཅིའི་ཕྱིར་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་
པའི་བར་འདི་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན།

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་སློང་དག་གཟུགས་སུ་ཡོད་

ཅིང་གཟུགས་སུ་རུང་བས་དེའི་ཕྱིར་གཟུགས་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱའོ། །ཅི་གཟུགས་སུ་རུང་ཞེ་
ན། ལག་པས་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ན་ཡང་གཟུགས་སུ་རུང་ངོ་ཞེས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །གཟུགས་
སུ་རུང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གནོད་པ་བྱར་རུང་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་སྟེ། ཞེས་དང་། གཟུགས་ཀྱི་གནོད་པ་གང་ཞེ་ན་
ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་སྐྱེད་པའོ། །གཞན་དག་ན་རེ་གཟུགས་སུ་རུང་བ་ནི་ཐོགས་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ་ཞེས་བཤད་
པའི་ཕྱིར་རོ།

།དེས་ན་བྱེ་སྨྲ་བའི་ལུགས་གཞིར་བཅས་ལ་གཟུགས་རུང་གཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡིན་ལ།

གཟུགས་རུང་གི་དོན་གནོད་པ་བྱ་རུང་སྟེ་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་བསྐྱེད་པ་ལ་བཤད་པ་དང་ཐོགས་པ་དང་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

བཅས་པས་གཟུགས་རུང་གི་དོན་དུ་འཇོག་པ་གཉིས་བྱུང་བ་ནི། དོན་གྱི་གནད་གཅིག་པས་རྩོད་ལན་ཕྱོགས་
གཅིག་དུ་མཛད་པ་ཡིན་ནོ།

།གཉིས་པ་དེ་ལ་སྐྱོན་སྤང་བ་ལ་གསུམ།

འདས་མ་འོངས་ཀྱི་གཟུགས་ལ་མ་ཁྱབ་པ་སྤང་བ།

རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་མ་ཁྱབ་པ་སྤང་བ།

རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ལ་མ་ཁྱབ་པ་

སྤང་བ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་མིན་པར་ཐལ། གཟུགས་རུང་མིན་པའི་
ཕྱིར་ཏེ།

ལག་པས་འདུས་ཏེ་རེག་ན་གནོད་པ་བྱར་རུང་བའམ་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་བསྐྱེད་པ་མིན་པའི་ཕྱིར་

དང་། ཐོགས་བཅས་མིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་ལན་བཏབ་སྟེ། རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་གང་ལ་བྱེད།
རྫས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་བྱེད་དམ། བསགས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་བྱེད། དང་པོ་ལྟར་ན། དེ་གཟུགས་མིན་པར་ཐལ་བ་
འདོད་དེ། གཟུགས་རུང་གཉིས་པོ་གང་ཡང་མིན་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་ལྟར་ན། དེ་གཟུགས་རུང་མ་ཡིན་པ་
མ་གྲུབ་སྟེ། ཆ་ཤས་དང་བཅས་པས་རེག་པས་གནོད་པ་བྱར་རུང་ཞིང་ཐོགས་བཅས་ཀྱང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་
ཡང་འཐད་དེ། རང་འགྲེལ་ལས། འོ་ན་ནི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཟུགས་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ་གཟུགས་སུ་མེད་པའི་
ཕྱིར་རོ། །རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་གཟུགས་གཅིག་པུ་ལོག་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ནི་མེད་པ་ཉིད་དོ། །འདུས་པ་ལ་གནས་
པ་དེ་ལ་ནི་གཟུགས་སུ་རུང་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ།

།རང་འགྲེལ་དེའི་དོན་ཡང་འདི་ཡིན་ཏེ།

རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཆོས་ཅན། རེག་པས་གནོད་པ་བྱར་རུང་དང་། ཐོགས་བཅས་གཉིས་ཀ་མིན་ཏེ། བསྟན་མེད་
ཐོགས་མེད་ཀྱི་ཆ་མེད་ཡན་གར་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་རྩོད་པ་ནི།

འོ་ན་ནི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཟུགས་མིན་

པར་འགྱུར་ཏེ། གཟུགས་སུ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བསྟན་ལ། དེའི་ལན་ནི། རྫས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ནི་ཆ་མེད་ཡན་
གར་བ་བསྟན་མེད་ཐོགས་མེད་ཡིན་པས་དེ་གཟུགས་རུང་མིན་པར་ཐལ་བ་ནི་འདོད་ལ། བསགས་པའི་རྡུལ་
ཕྲ་རབ་ནི།

ཆ་མེད་ཡན་གར་དུ་མི་གནས་ཤིང་ཐོགས་བཅས་ཡིན་པས་གཟུགས་རུང་གཉིས་ཀ་མིན་པ་མ་

གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྒྲ་མེད་ཕྲ་རབ་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད། །ཅེས་བསགས་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེ་བ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ནི།

རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་གཟུགས་གཅིག་པུ་ལོགས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ནི་མེད་པ་ཉིད་དོ་

ཞེས་པ་མན་ཆད་ཀྱིས་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ།
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

།དེས་ན་རྫས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཟུགས་མིན་པ་ནི་རང་འགྲེལ་འགྲེལ་
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བཤད་རྣམ་གཉིས་དང་བཅས་པ་ཀུན་གྱི་དགོངས་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་འགྲེལ་བཤད་རྒྱལ་སྲས་ལས། འོ་ན་ནི་
རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཅེས་བྱ་བ་ནི་རྫས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་གཟུགས་ནི་གཟུགས་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་
ན།

གཟུགས་སུ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ་ཆ་ཤས་མེད་པ་ཉིད་པས་གཟུགས་སུ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ་སྙམ་དུ་བསམ་

པའོ། །ཀླན་ཀ་འདི་ནི་རྫས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་ནི་ཆ་ཤས་མེད་པ་ཡིན་པར་གནོད་པ་བྱེད་པའི་གཟུགས་སུ་རུང་
བ་དང་། ཐོགས་པ་ཡོད་པའི་གཟུགས་སུ་རུང་བས་ཀྱང་གཟུགས་སུ་རུང་བར་བྱར་མི་ནུས་སོ་ཞེས་ཕྱོགས་
གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་ཉེ་བར་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རྫས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཟུགས་རུང་མིན་པར་དངོས་སུ་བཤད་
པའི་ཕྱིར་དང་། དེའི་འགྲེལ་བཤད་གང་སྤེལ་ལས་ཀྱང་། འོ་ན་ནི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཅེས་བྱ་བ་ལ་གལ་ཏེ་གཟུགས་
སུ་རུང་བ་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་བསྐྱེད་པ་དང་ཐོགས་པ་ཡིན་ན་ནི། གཉིས་ཀ་ལྟར་ཡང་གཟུགས་སུ་མི་འགྱུར་
ཏེ་ཆ་ཤས་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ནི་ཇི་ལྟར་ལྟ་བར་མི་ནུས་པ་དེ་ལྟར་དུ་ལག་པ་ལ་སོགས་པའི་འདུས་ཏེ་
རེག་པ་དེ་དག་གིས་རེག་པར་ཡང་མི་ནུས་པས་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་ཡང་མ་ཡིན་ལ་ཐོགས་པ་ཡང་མ་ཡིན་
ནོ་སྙམ་དུ་སེམས་པའོ། །འདི་ནི་རྫས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་མངོན་པར་འདོད་ཀྱི། འདུས་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་ནི་
མིན་ཏེ། དེ་ནི་རྫས་བརྒྱད་པ་ཡིན་པས་གཟུགས་སུ་རུང་བར་མི་འགལ་ལོ། །དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་
གཟུགས་གཅིག་པུ་ལོགས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི་མེད་དོ་ཞེས་སྨོས་ཏེ། འདོད་ན་དབང་པོ་མེད་པ་དང་། །སྒྲ་མེད་
ཕྲ་རབ་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད།

།ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པར་ངེས་པའི་ཕྱིར་རོ།

།འདུས་པ་ལ་གནས་པ་དེ་ལ་ནི་

གཟུགས་སུ་རུང་བ་ཉིད་དེ་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བའི་ཐོགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རྫས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཟུགས་མིན་པ་
དང་ཅིག་ཤོས་གཟུགས་ཡིན་པར་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ།

།གཉིས་པ་ནི།

འདས་མ་འོངས་ཀྱི་

གཟུགས་རྣམས་ཆོས་ཅན། གཟུགས་མིན་པར་ཐལ། གཟུགས་རུང་མིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རེག་པས་གནོད་པ་
བྱར་རུང་དང་ཐོགས་བཅས་གཉིས་མིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། འདས་པའི་གཟུགས་ནི་ད་ལྟ་གནོད་
པ་བྱར་རུང་མིན་ཡང་ཁོ་རང་གི་དུས་སུ་རེག་པས་གནོད་པ་བྱས་ཟིན་པའི་ཕྱིར་དང་།

མ་འོངས་པ་སྐྱེ་བའི་

ཆོས་ཅན་གྱི་གཟུགས་ནི་ཁོ་རང་གི་དུས་སུ་གནོད་པ་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། མ་འོངས་པ་མི་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་གྱི་གཟུགས་ནི་གཟུགས་རུང་གཞན་དང་རིགས་མཐུན་པ་དེའི་རིགས་སུ་གནས་པ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་བུད་ཤིང་བཞིན་ནོ། །དེ་ཡང་འཐད་དེ། རང་འགྲེལ་ལས། འོ་ན་ནི་འདས་པ་དང་མ་འོངས་
པ་གཟུགས་མིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་གཟུགས་སུ་ཡོད་ཟིན་པ་དང་། གཟུགས་སུ་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་
དང་དེ་དང་རིགས་མཐུན་པའི་ཕྱིར་གཟུགས་ཡིན་ཏེ་བུད་ཤིང་བཞིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་
ནི། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ཆོས་ཅན། གཟུགས་མིན་པར་ཐལ། གཟུགས་རུང་མིན་པའི་ཕྱིར་
ཏེ། རེག་པས་གནོད་པ་བྱར་རུང་མིན་པ་དང་ཐོགས་བཅས་མིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། འདིའི་ལན་ལ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་
བ་སྤྱི་པའི་ལན་དང་། དབྱིག་གཉེན་སྔ་མའི་ལན་གཉིས། དང་པོ་ནི། དེ་གཟུགས་རུང་མིན་པའི་སྐྱོན་མེད་དེ།
ཁོ་རང་ལ་རེག་པས་གནོད་པ་བྱར་མེད་ཀྱང་ཁོ་ཀུན་ནས་སློང་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་གཟུགས་ལ་
གནོད་པ་བྱས་པས་ཁོ་ལ་ཡང་གནོད་པ་བྱེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་ཤིང་ལྗོན་པ་ལ་རླུང་གིས་གནོད་
པ་བྱས་ཏེ་གཡོ་བ་ན། དེའི་གྲིབ་མའང་གཡོ་བ་བཞིན་ནོ་ཟེར་ན། དཔེ་དོན་མི་མཚུངས་ཏེ། འོ་ན་རྣམ་པར་
རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཀུན་ནས་སློང་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ལོག་ན།

རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཡང་

ལོག་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ལྗོན་ཤིང་ལོག་ན། དེའི་གྲིབ་མ་བཟློག་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་ནི། དབྱིག་གཉེན་སྔ་
མ་བཙུན་པ་དབྱིག་ཤེས་ན་རེ།

རྩ་བའི་སྐྱོན་དེ་མེད་དེ།

རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་རྟེན་འབྱུང་བ་

གཟུགས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། འོ་ན་མིག་ཤེས་ཀྱང་གཟུགས་སུ་ཡོད་པར་ཐལ། མིག་ཤེས་
ཀྱི་རྟེན་མིག་དབང་གཟུགས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན།

འདིའི་ལན་ལ་གཞན་ལན་དང་རང་ལན་གཉིས་ལས།

དང་པོ་ནི། སྔ་རབས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་གཉིས་མི་མཚུངས་ཏེ། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་
གཟུགས་ནི་རང་གི་རྟེན་འབྱུང་བ་ལ་ལྗོན་ཤིང་གི་གྲིབ་མ་ལྗོན་ཤིང་ལ་དངོས་སུ་བརྟེན་པའམ། ནོར་བུའི་འོད་
ནོར་བུ་ལ་དངོས་སུ་བརྟེན་པ་ལྟར་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་གྲུབ་སྡེ་རྫས་གཅིག་པའི་ཚུལ་གྱིས་བརྟེན་ལ།

མིག་

དབང་ནི་མིག་ཤེས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཙམ་ཡིན་གྱི་སྔ་མ་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ཟེར་ན། དཔེ་དེ་ལྟར་མི་
འཐད་དེ། ལྗོན་ཤིང་གི་གྲིབ་མ་དང་ནོར་བུའི་འོད་ནི། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་ལུགས་ཀྱིས། རང་རང་གི་རྟེན་འབྱུང་བ་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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བཞི་ཚན་རེ་རེ་ལ་བརྟེན་པར་བཤད་ཀྱི། དེ་དག་ལྗོན་ཤིང་སོགས་ལ་དངོས་སུ་མ་བརྟེན་པའི་ཕྱིར་དང་། གལ་
ཏེ་བརྟེན་དུ་ཆུག་ཀྱང་དེ་གཉིས་མཚུངས་ན། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་རྟེན་འབྱུང་བ་འགགས་ཏེ། ལོག་ན།
རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཡང་འགག་པར་འགྱུར་ལ། ལྗོན་ཤིང་སོགས་འགགས་ན་དེའི་གྲིབ་མ་སོགས་
ཀྱང་འགག་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདོད་ན། འདོད་གཏོགས་རྣམ་རིག་མིན་སྐད་ཅིག །ཕྱིན་ཆད་འདས་པའི་འབྱུང་
ལས་སྐྱེས། །ཞེས་སོགས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ། །གཉིས་པ་རང་ལན་ནི། དེ་གཉིས་མི་མཚུངས་ཏེ། མིག་
ཤེས་ལ་རྟེན་མིག་དབང་གཉིས་ཡོད་ལ། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་རྟེན་ལ་འབྱུང་བ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ཁྱབ་
པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ཡན་ཆད་ཀྱི་རྩོད་ལན་ཐམས་ཅད་རང་འགྲེལ་ཉིད་ལས་གསལ་བར་བཞུགས་ཏེ། འོ་ན་ནི་
རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པ་གཟུགས་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ལ་གཟུགས་སུ་ཡོད་
པའི་ཕྱིར་གཟུགས་སུ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཤིང་ལྗོན་པ་གཡོས་པས་གྲིབ་མ་གཡོ་བ་བཞིན་ནོ། །འགྱུར་བ་
མེད་པའི་ཕྱིར་མ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ལོག་ན་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཟློག་པར་འགྱུར་ཏེ་
ཤིང་ལྗོན་པ་མེད་ན་གྲིབ་མ་མེད་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པས་རྩོད་ལན་སྔ་མ་བསྟན་ལ། གཞན་དག་ན་རེ་རྟེན་
འབྱུང་བ་ལ་གཟུགས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ཟེར་རོ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་རྩོད་ལན་ཕྱི་མ་བསྟན་ཅིང་།

སློབ་

དཔོན་རང་གིས་དབྱིག་གཉེན་སྔ་མའི་ཕྱོགས་བཟུང་བའི་ལན་སྟོན་པའི་ཚ། གཞན་དག་ནི། མིག་གི་རྣམ་པར་
ཤེས་པའི་རྟེན་ནི་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པ་སྟེ།

ཁ་ཅིག་ནི་གཟུགས་སུ་རུང་བ་སྟེ།

མིག་ལ་སོགས་པ་ལ་ལ་ནི་

གཟུགས་སུ་མི་རུང་བ་སྟེ་ཡོད་དོ། །རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་འདྲ་བར་
ཐལ་བ་མེད་དོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ།

།དེས་ན་གཟུགས་རུང་གཟུགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་ཅིང་།

གཟུགས་རུང་གི་དོན་རེག་པས་གནོད་པ་བྱར་རུང་བའམ། ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཁས་བླངས་
པ་ལ་སྐྱོན་གསུམ་འཕངས་པའི་ཐལ་འགྱུར་དང་པོའ ་ི ཆོས་ཅན་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་མིང་གི་སྒོ་ནས་གཉིས་ཡོད་
པའི་རྫས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཟུགས་མིན་པར་ཐལ་བ་འདོད་ལན་དང་། བསགས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཟུགས་རུང་མིན་
པ་རྟགས་མ་གྲུབ་ཀྱི་ལན་འདེབས་ཏེ་གནད་འདི་ལ་འཁྲུལ་པ་མེད་དོ། །ཐལ་འགྱུར་གཉིས་པ་འདས་མ་འོངས་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ཀྱི་གཟུགས་ཆོས་ཅན་ཟེར་བ་ལ། གཟུགས་སུ་ཡོད་ཟིན་པ་དང་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་དང་། གཟུགས་སུ་རུང་
བའི་རིགས་གནས་ཡིན་པས་རྟགས་མ་གྲུབ་ཀྱི་ལན་འདེབས་པ་འདི་ཡང་འཁྲུལ་པ་མེད་དོ།

།ཐལ་འགྱུར་

གསུམ་པ་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ཆོས་ཅན། གཟུགས་མིན་པར་ཐལ། གཟུགས་རུང་མིན་
པའི་ཕྱིར་ཏེ། རེག་པས་གནོད་པ་བྱར་རུང་ཡང་མིན། ཐོགས་བཅས་ཀྱང་མིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་འདི་ལ། བྱེ་
བྲག་སྨྲ་བས་ཟོལ་འགྲོས་མ་གཏོགས་དངོས་ལན་རྣམ་དག་མ་ཐེབས་པར་སེམས་ཏེ། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་
ཡིན་པའི་གཟུགས་གཟུགས་རུང་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚ། ཁོའ ་ི རྟེན་འབྱུང་བའམ་ཁོའ ་ི རྒྱུ་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་
གཟུགས་ཡིན་པར་ཟེར་བ་ཙམ་ཞིག་ལས་བརྗོད་བྱ་གསལ་པོ་མ་བྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ།

།འདི་ལ་བསམས་ནས་

མཁས་པ་ཁ་ཅིག རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་གཟུགས་མ་ཡིན་པར་འདོད་མོད། ཡང་དག་པ་མ་
ཡིན་ཏེ། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ཆོས་ཅན། གཟུགས་ཡིན་པར་ཐལ། བསྟན་མེད་ཐོགས་མེད་
ཀྱི་གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་པའི་གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། འབྱུང་འགྱུར་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་རོ།

།ཁྱད་པར་ཟག་མེད་ཀྱི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ནི་ཟག་མེད་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱང་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་གཟུགས་སུ་རུང་བའི་རིགས་གནས། གཟུགས་ཕུང་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཟེར་བ་
ལས་ལན་གཅིག་འོས་མེད་མོད་ད་དུང་བརྟག་དཔྱད་ལེགས་པར་བྱ་དགོས་སོ།
གཟུགས་ཕུང་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ལ།

གཟུངས་རུང་དུ་འཇོག་པ་ལ།

།ཡང་ན་གཟུགས་རུང་

རེག་པས་གནོད་པ་བྱར་རུང་ངམ།

ཐོགས་པ་དང་བཅས་པའི་རིགས་སུ་གནས་པ་ཞིག་དགོས་སོ་ཞེས་ཁས་བླངས་ནས། གོང་དུ་རྣམ་པར་རིག་
བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ཆོས་ཅན། གཟུགས་རུང་མིན་པར་ཐལ། རེག་པས་གནོད་པ་བྱར་རུང་ངམ། ཐོགས་
བཅས་མིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་བ་དེ་ལ།

ཁྱབ་པ་མེད་ཀྱི་ལན་བཏབ་ན་རིགས་པས་མི་གནོད་ཅིང་གོ་བ་ལ་ཡང་

ཅུང་ཟད་མི་སྒྲིབ་པར་སེམས་སོ། །མཁས་པའི་དབང་པོ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་འདིའི་ལན་འདེབས་པ་ན།
རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་དེ་རང་གི་ཉེར་ལེན་འབྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་གཟུགས་སུ་ཡོད་ཅིང་
མིག་ཤེས་ཀྱི་ཉེར་ལེན་མིག་དབང་མིན་པས་མི་མཚུངས་གསུང་བར་སྣང་ནའང་། འདི་ལ་མཁས་པའི་དཔྱད་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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པ་དགོས་པར་སྣང་སྟེ། སྤྱིར་མཛད་རྩ་འགྲེལ་འགྲེལ་བཤད་གང་ལས་ཀྱང་ཉེར་ལེན་གྱི་རྒྱུ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་
གསལ་བར་བཤད་པ་མེད་ཅིང་། གལ་ཏེ་ཡོད་དུ་ཆུག་ན་ཡང་འབྱུང་བས་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ཉེར་ལེན་བྱེད་པའི་
བཤད་པ་དཀའ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཉེར་ལེན་གྱི་རྒྱུའི་ཐ་སྙད་ཁས་ལེན་ན། རྐྱེན་བཞིའི་ནང་ནས་རྒྱུ་རྐྱེན་དང་རྒྱུ་
དྲུག་གི་ནང་ནས་རྒྱུ་ཕྱི་མ་ལྔ་གང་རུང་གི་སྟེང་ནས་འཇོག་དགོས་ལ།

འབྱུང་བས་འབྱུང་འགྱུར་ལ་རྐྱེན་

བཞིའི་ནང་ནས་བདག་རྐྱེན་དང་། རྒྱུ་དྲུག་གི་ནང་ནས་བྱེད་རྒྱུ་ཁོ་ན་ལས་གཞན་བྱེད་པ་མ་བཤད་པའི་ཕྱིར་
ཏེ། དེ་རྒྱུ་འབྱུང་བ་རྣམ་པ་ལྔ། །ཞེས་པའི་རྩ་འགྲེལ་གཟིགས་པས་གསལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་གཟུགས་
ཅན་རྩོམ་པའི་ཚུལ་ལ། རྩོམ་ཚུལ་དངོས་དང་། དེའི་འགྱུར་ཁྱད་གཉིས། དང་པོ་ནི། སྤྱིར་གཟུགས་ཅན་
རགས་པ་རྩོམ་པ་ནི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་འདུས་ནས་རྩོམ་པ་ཡིན་ལ།

དེ་ལ་ཡང་རྫས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་

བསགས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་རགས་པ་རྩོམ་པ་ལ། དངོས་དང་རྩོད་པ་
སྤང་བ་གཉིས། དང་པོ་ནི། རྫས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་འདུས་ནས་རགས་པ་རྩོམ་པའི་ཚ་ཕན་ཚུན་མ་རེག་པ་
བར་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ།

ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རེག་ན་ཐམས་ཅད་རོ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ལ།

ཕྱོགས་

འགའ་ཞིག་གིས་རེག་ན་ཕྱོགས་ཆ་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཆ་ཤས་ཅན་དུ་ཐལ་བ་ལས་དེ་ནི་ཆ་མེད་ཡན་གར་བ་ཁོ་
ནར་ངེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་འཐད་དེ། རང་འགྲེལ་ལས། རགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཅི་ཞེ་ན། འདབ་
ཆགས་པར་འབྱུང་བའོ། །རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ཕན་ཚུན་རེག་གམ་འོན་ཏེ། ཁ་ཆེ་བ་རྣམས་ན་རེ། མི་རེག་གོ་
ཞེས་ཟེར་རོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རེ་ཤིག་གལ་ཏེ་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རེག་པར་འགྱུར་ན་ནི་རྫས་རྣམས་
འདྲེས་པར་འགྱུར་རོ། །འོན་ཏེ་ཕྱོགས་གཅིག་རེག་ན་ནི་ཆ་ཤས་དང་བཅས་པ་དག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ཞིག་
ན། རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ནི་ཆ་ཤས་མེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་དེ་ལ་སྐྱོན་སྤང་བ་ནི།
འོ་ན་རྔ་ལ་དབྱུག་གུ་བསྣུན་ན་སྒྲ་མི་འབྱུང་བར་ཐལ། རྔ་ལ་དབྱུག་གུ་རེག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཟེར་ན། རྟགས་
མ་གྲུབ་སྟེ། རྔ་དང་དབྱུག་གུའི་རྡུལ་ནི་བསགས་རྡུལ་ཡིན་པས་ཕན་ཚུན་རེག་པའི་ཆ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་
ཡང་འཐད་དེ། རང་འགྲེལ་ལས། འོ་ན་ཇི་ལྟར་སྒྲ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན་ཞེས་དོགས་པ་བཀོད་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ནས། དེའི་ལན་དུ་ཡང་འདུས་པ་རྣམས་ནི་ཆ་ཤས་དང་བཅས་པ་ཡིན་པར་རེག་པར་འགྱུར་བས་ཉེས་པ་མེད་
དོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་བསགས་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་འདུས་ནས་རགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་
རྩོམ་པའི་ཚ་ན། ཕན་ཚུན་རེག་པའམ་ཕྲད་པའི་སྒོ་ནས་རྩོམ་སྟེ། དེ་དག་གཟུགས་རུང་ཡིན་པས་ཕན་ཚུན་
རེག་ནས་འགྱུར་བ་སྐྱེད་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་རགས་པ་བརྩམས་པའི་འགྱུར་ཁྱད་ནི། རྡུལ་ཕྲ་རབ་
འདུས་ནས་རགས་པ་རྩོམ་པའི་ཚ།

ཕྱོགས་ཀྱི་ཆ་མེད་རྫས་རྡུལ་རྣམས་ཕན་ཚུན་མ་འདུས་པའི་ཚ་ནི་

གཟུགས་སུ་མི་རུང་ལ། ཕན་ཚུན་འདུས་ནས་གཟུགས་སུ་གྲུབ་པའི་ཚ་ནི་བསགས་རྡུལ་རགས་པ་ཞེས་བྱ་
ལ། བསགས་རྡུལ་རགས་པའམ་གཟུགས་ཅན་ཀུན་གྱི་ཆུང་མཐའ་ནི། རྡུལ་ཕྲ་རབ། དེ་བདུན་ལ་རྡུལ་ཕྲན།
དེ་བཞིན་དུ་ལྕགས་རྡུལ། ཆུ་རྡུལ། རི་བོང་རྡུལ། ལུག་རྡུལ། གླང་རྡུལ། ཉི་ཟེར་རྡུལ། སྲོ་མ། ཤིག ནས།
སོར་ཚིགས་རྣམས་བདུན་འགྱུར་སྒྲེ་བ་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་མིང་དུས་མཐའ་རྡུལ་ཡིག་དང་། སྐད་ཅིག་ཕྲ་རབ་
རྡུལ་དང་ནི། །རྡུལ་ཕྲན་དང་ནི་དེ་བཞིན་དུ། །ལྕགས་ཆུ་རི་བོང་ལུག་དང་གླང་། །ཉི་ཟེར་རྡུལ་དང་སྲོ་མ་
དང་། །དེ་ལས་བྱུང་དང་དེ་བཞིན་ནས། །སོར་ཚིགས་ཞེས་བྱ་གོང་བདུན་འགྱུར། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་
རོ། །གསུམ་པ་གཟུགས་ཅན་སྐྱེ་བའི་ཚུལ་ནི། འོ་ན་གཟུགས་ཅན་རྣམས་སྐྱེ་བའི་ཚ། གཟུགས་ཅན་ཐ་དད་
རྣམས་ཐ་དད་པ་ཁོ་ནར་སྐྱེའམ། འོན་ཏེ་ཐ་དད་པ་དེར་ལྷན་གཅིག་ཏུ་སྐྱེ་བ་ཡང་ཡོད་སྙམ་ན། འདི་ལ་གསུམ།
རྡུལ་གྱི་དབྱེ་བ་ངོས་བཟུང་བ།

ངོས་འཛིན་པ་དེ་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བའི་ཚུལ།

སྐྱེས་པའི་གཟུགས་ལ་དོགས་པ་

དཔྱོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྤྱིར་བེམ་པོ་ཙམ་ལ་གསུམ། རྡུལ་ཕྲན་དང་། རགས་པ་དང་། དེ་གཉིས་གང་ཡང་མ་
ཡིན་པའོ། །དང་པོ་ལ། དངོས་བརྟགས་མ་ཕྱེ་བར་དབྱེ་ན་གཉིས་ཏེ། རྫས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་བསགས་པའི་
རྡུལ་ཕྲ་རབ་བོ། །དང་པོ་ནི་ཐོགས་བཅས་ཀྱི་གཟུགས་ཡན་ལག་གམ་དེའི་རྩོམ་གཞིར་གྱུར་པ། སྒྲིབ་ཐོགས་
ཀྱི་བྱ་བ་མི་བྱེད་པར་མིག་གི་ལྟར་མེད་པ་སོགས་དབང་པོའ ་ི སྤྱོད་ཡུལ་ལས་འདས་པ།

ཕྱོགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་

མེད་པའི་ཕྲ་བ། ཟླ་བོའ ་ི གྲོགས་མེད་པའི་ཡན་གར་བ། རང་གི་ངོ་བོ་གཟུགས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་
ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་ཏེ། སྒྲ་མེད་ཕྲ་རབ་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད། ཅེས་པའི་འགྲེལ་བཤད་གང་སྤེལ་ལས།
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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རྡུལ་ཕྲ་རབ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ་རྫས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་། བསགས་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་བོ། །དེ་ལ་རྫས་ཀྱི་
རྡུལ་ཕྲ་རབ་ནི་ཐམས་ཅད་པས་ཕྲ་བ།

ཐོགས་པ་དང་བཅས་པའི་གཟུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་སྟེ་གང་ཞིག་

གཟུགས་གཞན་ནམ་བློས་ཀྱང་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་དབྱེ་བར་མི་ནུས་པའོ།

།དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་དེ་ལ་ཆ་ཤས་མེད་

ལ། དེ་ལ་གཟུགས་ཀྱི་མཐའ་ཞེས་བྱའོ། །ཞེས་སོགས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། འདུས་པའི་ཡན་
ལག་རགས་པའི་ཚགས་པ་ན་ཡོད་པ་སྒྲིབ་ཐོགས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱེད་པ་དབང་པོ་ལྔའི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ཕྱོགས་
ཀྱི་ཆ་དང་བཅས་ཤིང་ཟླ་བོའ ་ི གྲོགས་དང་བཅས་པ་གཟུགས་སུ་གྲུབ་པ་ཞིག་སྟེ་གང་སྤེལ་ལས། འདུས་པའི་
རྡུལ་ཕྲ་རབ་ནི་གང་ལས་ཆེས་ཕྲ་བའི་འདུས་པ་གཞན་མེད་པ།

ཚགས་པའི་ཡན་ལག་སྟེ་གཞན་གྱི་གཞོམ་

པར་མི་ནུས་པ་གང་ཡིན་པའོ་ཞེས་བཤད་པས་སོ། །རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་གཉིས་ནི། ཕལ་ཆེར་དོན་དམ་བདེན་པ་
ཡིན་ལ། བདེན་པ་བཞི་ལས་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་གི་བདེན་པ་གཉིས་ཁོ་ནས་བསྡུས་པའོ། །གཉིས་པ་
རགས་པ་ནི།

བསགས་རྡུལ་འདུས་པའི་གོང་བུ་སྒྲིབ་ཐོགས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱེད་པའི་གཟུགས་ཅན་གྱི་སྐྱེ་མཆེད་

བཅུར་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་དེ། རགས་པ་ནི་ཐོགས་པ་སྟེ། གཟུགས་ཅན་གྱི་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་ཞེས་བཤད་པའི་
ཕྱིར། འདི་ལ་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པའི་ཆ་ཡང་ཡོད་དེ། བུམ་པ་དང་ཆུ་ལ་སོགས་པ་རགས་པ་ཡིན་ཡང་ཀུན་
རྫོབ་བདེན་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་སྐབས་འདིར་བསགས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་། རྡུལ་ཕྲན་ཁྱད་པར་
ཅན་དང་།

གཟུགས་རགས་པ་གསུམ་པོ་འདི་དོན་གཅིག་པར་དཔལ་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་པའི་དགོངས་པ་

ཡིན་པར་ཁོ་བོས་རྟོགས་ཤིང་།

བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་འདིའི་གྲུབ་མཐའི་རྐང་ཡིན་པར་ཡང་ལུང་རིགས་ཀྱིས་གྲུབ་

བོ། །གསུམ་པ་དེ་གཉིས་གང་ཡང་མ་ཡིན་པ་ནི། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ཏེ། དེ་ནི་རྡུལ་ཕྲན་
བསགས་པའི་ཚགས་པ་ན་མེད་པས་བསགས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་མིན་ལ། གཟུགས་སུ་གྲུབ་ཅིང་འབྱུང་གྱུར་ཡིན་
པར་བཤད་པས་རྫས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། བསྟན་མེད་ཐོགས་མེད་དུ་བཤད་པས་རགས་
པ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་སྐྱེ་བའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། སྐྱེ་ཚུལ་དངོས་དང་། དེ་ལ་རྩོད་པ་སྤང་
བའོ། །དང་པོ་ལ། རྫས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ནི་སོ་སོར་ཐ་དད་པར་སྐྱེ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་གྱི། རྡུལ་ཕྲན་གཞན་དང་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ལྷན་ཅིག་སྐྱེ་བ་ནི་མིན་ཏེ། དེ་ཆ་མེད་ཡན་གར་བ་ཁོ་ནར་ངེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་གཟུགས་ཅན་དངོས་ལ།
བསགས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་། བསགས་རྡུལ་མིན་པའི་གཟུགས་ཅན་གཉིས། དང་པོ་ལ། འདོད་པའི་སས་
བསྡུས། གཟུགས་ཀྱི་སས་བསྡུས་གཉིས། དེ་རེ་རེ་ལའང་དབང་པོ་དང་བཅས་མ་བཅས་གཉིས་གཉིས་ཡོད་
པའི།

དང་པོ་འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་བསགས་རྡུལ་ཀུན་གྱི་ཆུང་བ་མཐར་ཐུག་ནི།

འདོད་པའི་སས་

བསྡུས་ཀྱི་བསགས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཅེས་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་འགྱུར་ཁྱད་བརྩིས་པའི་ཐོག་མར་འབྱུང་བ་དེ་ཡིན་ལ། དེ་
ཡང་སྒྲ་དང་དབང་པོ་མེད་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་དང་ལྷན་གཅིག་ངེས་པར་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཏེ།
འབྱུང་བ་བཞི་དང་གཟུགས་དྲི་རོ་རེག་བྱ་བཞི་དང་ལྷན་ཅིག་ངེས་པར་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དབང་པོ་ཡོད་པའི་
དབང་དུ་བྱས་ནས། ལུས་དང་བཅས་པའི་འདོད་པའི་བསགས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ནི། རྡུལ་རྫས་དགུ་དང་ངེས་པར་
ལྷན་ཅིག་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཏེ། སྔར་གྱི་བརྒྱད་དང་ལུས་དབང་སྟེ་དགུ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་
བཞིན་དུ་མིག་དབང་དང་བཅས་པའི་འདོད་པའི་བསགས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ནི། རྡུལ་རྫས་བཅུ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེ་བ་
ཡིན་ཏེ། སྔར་གྱི་དགུའི་སྟེང་དུ་མི་དབང་སྟེ་བཅུ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྒྲ་དང་
བཅས་པ་ཡིན་ན་རྡུལ་རྫས་རེ་རེ་ལྷག་པར་ཡང་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་འདོད་ན་དབང་པོ་མེད་པ་དང་། སྒྲ་
མེད་ཕྲ་རབ་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད། །ཅེས་བཤད་པས་ཤེས་ལ། གཟུགས་ཀྱི་བསགས་རྡུལ་རྣམས་ནི། གཟུགས་
ན་དབང་པོ་མེད་པ་དང་། །སྒྲ་མེད་ཕྲ་རབ་རྡུལ་རྫས་དྲུག །ལུས་དབང་ལྡན་ལ་རྫས་བདུན་ཏེ། །དབང་པོ་
གཞན་ལྡན་རྫས་བརྒྱད་དོ། །ཞེས་སྦྱར་ནས་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། གཟུགས་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་དྲི་རོ་གཉིས་མེད་
པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་བསགས་རྡུལ་མིན་པའི་གཟུགས་ཅན་ནི། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་
ཡིན་ལ།

འདི་ནི་རྡུལ་ཕྲན་བསགས་པ་མ་ཡིན་པས་གཟུགས་དྲི་སོགས་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་པོ་གང་དང་ཡང་

ལྷན་ཅིག་མི་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཁོ་བོ་སྨྲའོ། །དེ་ལྟར་ན་སྐབས་འདིར་བེམ་པོ་ལ་རྡུལ་དུ་གྲུབ་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ།
རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་གཟུགས་ཡིན་པས་བེམ་པོ་ཡིན་ཡང་། རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་རྡུལ་རགས་
པ་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པས་རྡུལ་དུ་གྲུབ་པ་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་རྡུལ་དུ་གྲུབ་ན་བེམ་པོ་ཡིན་པས་ཀྱང་མ་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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ཁྱབ་སྟེ། རྫས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་རྡུལ་དུ་གྲུབ་ཀྱང་བེམ་པོ་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་རྫས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྡུལ་
དུ་གྲུབ་ཀྱང་གཟུགས་སུ་མ་གྲུབ་པ་དང་།

རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་གཟུགས་སུ་གྲུབ་ཀྱང་

རྡུལ་དུ་མ་གྲུབ་པ་ནི་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་འདི་ལ་མི་ཟེར་ཁ་མེད་ཡིན་མོད། འགལ་བ་ལྟར་སྣང་བ་འདི་
གྲུབ་མཐའ་འོག་མའི་རང་སྐྱོན་ཡིན་པར་སེམས་སོ། །གཉིས་པ་རྩོད་པ་སྤང་བ་ལ་གཉིས། འདུས་པའི་ངོ་བོ་ལ་
རྩོད་པ་སྤང་བ་དང་། འདུས་པའི་གྲངས་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་
གཟུགས་གོང་བུ་ཐམས་ཅད།

འབྱུང་བཞི་སོགས་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་འདུས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ན།

དེང་སང་རྡོ་

ལྕགས་ལ་སོགས་པ་སྲ་བ་ཁོ་ན་དང་། ཆུ་ལ་སོགས་པ་སླ་བ་དང་། མེ་ལ་སོགས་པ་ཚ་བ་དང་། རླུང་ལ་
སོགས་པ་གཡོ་བ་ཁོ་ནར་སྣང་བ་འདི་ཅི་སྙམ་ན།

དེང་སང་འཇིག་རྟེན་ན་མེ་དང་ཆུ་ལ་སོགས་པར་གྲགས་

པའི་གོང་བུ་འདི་རྣམས་འབྱུང་བཞི་ཟླས་ཕྱེ་བའི་མེ་ཆུ་སོགས་མ་ཡིན་གྱི། འབྱུང་བཞི་རྒྱུར་བྱས་པའི་འབྱུང་
འགྱུར་ཁོ་ན་ཡིན་མོད།

འོན་ཀྱང་དམར་འབར་བའི་གོང་བུ་ལྟ་བུ་ཚ་བར་སྣང་བ་ནི་གོ་བུ་དེ་ལ་མེའི་ཁམས་

ཤས་ཆེ་བས་ཚ་བར་མངོན་པར་ཡིན་ཏེ།

དཔེར་ན།

གསལ་བར་མངོན་པ་དང་ཆོས་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།

ཕྱེ་དང་ལན་ཚྭ་འདྲེས་པའི་གོང་བུ་ལ་ལན་ཚྭའི་རོ་
འོན་ཀྱང་གོང་བུ་འདི་རྣམས་ལ་འབྱུང་བ་བཞི་ཆར་

མེད་པ་ནི་མིན་ཏེ། དམར་འབར་བ་གོང་བུ་ལྟ་བུས་སྡུད་པ་དང་འཛིན་པ་དང་སྨིན་པ་དང་གཡོ་བའི་ལས་བཞི་
ཀ་བྱེད་པས་བཞི་ཀ་ཚང་བར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་དང་། སྲ་བར་གྲགས་པའི་ལྕགས་ལ་སོགས་པ་ཡང་རྐྱེན་མེ་དང་
ཕྲད་ན་སླ་བར་འགྱུར་བ་ནི་དེ་ལ་ཆུའི་ཁམས་ཡོད་པའི་དོན་གྱིས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་མདོ་སྡེ་པ་འདུས་
པའི་གོང་བུ་རྣམས་ལ་འབྱུང་བཞིའི་ས་བོན་ཙམ་ཡོད་པར་འདོད་ཀྱང་བྱེ་སྨྲ་བས་འབྱུང་བཞི་སོགས་རྡུལ་
རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་རྫས་སོ་སོར་ཡོད་པར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི་འོ་ན་འདུས་པའི་གཟུགས་ཅན་ཐམས་
ཅད་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཞེས་བྱ་བའི་རྫས་དེ།

རིགས་ཀྱི་རྫས་ལ་བྱེད་ན་རྫས་ཀྱི་

གྲངས་ཉུང་བར་འགྱུར་ཏེ། འདུས་པའི་གོང་བུ་ཐམས་ཅད་དབྱིབས་ཀྱི་གཟུགས་དང་རེག་བྱ་འཇམ་རྩུབ་གང་
རུང་དང་། ལྕི་ཡང་གང་རུང་སོགས་དང་ཡང་ངེས་པར་ལྷན་ཅིག་སྐྱེ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

རྫས་ལ་བྱེད་ན་རྫས་ཀྱི་གྲངས་མང་བར་འགྱུར་ཏེ། འབྱུང་བཞི་རེག་བྱའི་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་པས་གཟུགས་དྲི་རོ་
རེག་བྱའི་རྫས་བཞི་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེ་ཞེས་བརྗོད་པས་ཆོག་པའི་ཕྱིར་རོ་སྙམ་ན། སྤྱིར་རྫས་ཞེས་པ་ལ། སྐྱེ་
མཆེད་ཀྱི་རྫས། རིགས་ཀྱི་རྫས། རྡུལ་གྱི་རྫས་ཞེས་བྱ་བ་གསུམ་དུ་ཡོད་པ་ལས། སྐབས་འདིར་སྐྱེ་མཆེད་
ཀྱི་རྫས་དང་རིགས་ཀྱི་རྫས་ཅི་རིགས་པའི་དབང་དུ་བྱས་པ་སྟེ།

རྟེན་འབྱུང་བ་བཞི་ནི་རིགས་ཀྱི་རྫས་ཀྱི་

དབང་དུ་བྱས་ལ། བརྟེན་པ་འབྱུང་འགྱུར་བཞི་ནི། སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་རྫས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་
ལྟར་ཡང་འཐད་དེ། རང་འགྲེལ་ལས། གལ་ཏེ་རྫས་ཁོ་ན་ལ་རྫས་སུ་བཟུང་ན་ནི། རྫས་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་དང་
རྫས་དགུ་དང་བཅུ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཧ་ཅང་ཉུང་བར་སྨྲ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་བསགས་པ་
ཡིན་པར་གདོན་མི་ཟ་བར་དེ་ལ་དབྱིབས་ཀྱང་ཡོད་དོ་ཞེས་སོགས་དང་། འོན་ཏེ་སྐྱེ་མཆེད་ལ་རྫས་སུ་བཟུང་
ན་ནི་རྫས་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཧ་ཅང་མང་པར་སྨྲ་བ་ཡིན་ཏེ། རྫས་བཞི་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བརྗོད་
པར་བྱ་སྟེ་འབྱུང་བ་ཇི་སྙེད་པ་དག་ཀྱང་རེག་བྱའི་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་ནོ་ཞེས་དོགས་པ་བཀོད་ནས། དེའི་ལན་དུ་
འདིར་ཅུང་ཟད་ཅིག་ནི་རྫས་ཁོ་ན་ལ་རྫས་སུ་བཟུང་སྟེ་རྟེན་དུ་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པའོ། །འདིར་ཅུང་ཟད་ཅིག་ནི་
སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་རྫས་ལ་བཟུང་སྟེ་རྟེན་ཅན་དུ་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པའོ་ཞེས་སོགས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ།

།འོ་ན་

རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་པོ་དེ་གོ་ས་གཅིག་ཏུ་ཚགས་ནས་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་
ལྟ་བུ་ཡིན་ནམ། བརྒྱད་གོ་ས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པ་གང་ཞིག་ཡིན་སྙམ་ན། འདི་ལ་འདོད་ཚུལ་མང་དུ་ཡོད་པར་
སྣང་མོད་ཁོ་བོ་ནི་འདི་ལྟར་སེམས་ཏེ། རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་འདུས་ཀྱི་གོང་བུ་ཞེས་པའི་སྐབས་ཀྱི་འདུ་བྱའི་རྡུལ་
རྫས་བརྒྱད་དང་། རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་ལྷན་གཅིག་སྐྱེས་ཞེས་པའི་སྐབས་ཀྱི་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་ནི་གཏན་ནས་མི་
གཅིག་སྟེ།

དང་པོ་ནི་བསགས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྩོམ་གཞིར་གྱུར་པའི་རྡུལ་རྫས་ཡིན་པས་རྩོམ་གཞིའི་རྡུལ་

རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་ནུས་པ་རོ་གཅིག་དུ་གྱུར་པ་ལས་བསགས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཅེས་པའི་གོང་བུ་དེ་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ།
ཕྱི་མ་ནི་དེ་ལྟར་གྲུབ་པའི་གོང་བུ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་གོ་ས་ཐ་དད་པར་འདབ་སྦྱོར་དུ་
ཚགས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

།དེས་ན་ཕྱི་མ་འདིའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་འདིར་སྒྲ་མེད་ཕྲ་རབ་རྡུལ་རྫས་
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བརྒྱད། ཅེས་བཤད་པ་ཡིན་ལ། སྔ་མ་དེའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས། དེ་ལ་རྫས་བརྒྱད་དང་
ལྡན་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྫས་བརྒྱད་ནི་སེ་འབྲུའི་འབྲས་བུ་ལྟར་རང་གི་ངོ་བོ་སོ་སོར་གནས་པ་ནི་མེད་ཀྱི།
འོན་ཀྱང་སྨན་གྱི་ཚད་མ་ལ་ཀོ་ལའི་འབྲས་བུ་དང་སྲན་མ་ལ་སོགས་པ་དང་། བཏུང་བ་ལ་བུ་རམ་དང་ཏིང་ཏ་
ལིའི་འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པའི་རོ་ལྟར་འདྲེས་པར་གྱུར་ནས་གནས་སོ་ཞེས་བཤད་པ་ཡང་ལེགས་པར་བཤད་
པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་རྡུལ་དང་རགས་པ་གཉིས་ཀྱི་ཟླས་ཕྱེས་བའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ནི་རྫས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཆ་མེད་ཁོ་
ནར་ངེས་ལ། རྫས་རྡུལ་དང་བསགས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཉིས་ཀྱི་ཟླས་ཕྱེ་བའི་བསགས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ནི་རགས་པ་
ཁོ་ནར་ངེས་ཤིང་། བསགས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་། སྐད་ཅིག་ཕྲ་རབ་རྡུལ་དང་ནི། །ཞེས་པའི་སྐབས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་
རབ་གཉིས་ཀྱི་ཟླས་ཕྱེ་བའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ནི། གཟུགས་ཅན་ཀུན་གྱི་ཆུང་མཐའ་མཐར་ཐུག་ལ་འཇོག་དགོས་པ་
སོགས་ཞིབ་ཆ་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་བཀོད་པ་འདི་ཡང་སྐལ་ལྡན་གྱི་གདུལ་བྱ་ལ་དགའ་སྟོན་གྱི་ལོ་ཏོག་
རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག འོ་ན་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་ལ་བརྟེན་ནས་རགས་པ་རྩོམ་པའི་ཚ། རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་དུ་མ་
འདུས་པའི་རགས་པ་རྫས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཁས་ལེན་ནམ་མི་ལེན། དེ་ཁས་ལེན་ན། ཕྱི་རོལ་པ་ལྟར་ཡན་ལག་
ལས་མ་གཏོགས་པའི་ཡན་ལག་ཅན་རྫས་གྲུབ་ཁས་བླངས་པ་དང་མཚུངས། ཁས་མི་ལེན་ན་རགས་པ་རྫས་
གྲུབ་ཏུ་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་ལོ་སྙམ་ན། བཤད་པར་བྱའི་རྣ་བ་གླགས་ཏེ་ཉོན་ཅིག རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་
འདུས་པའི་སྒོ་ནས་རགས་པ་རྩོམ་པའི་རགས་པ་དེ་ལ་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་གང་རུང་དུ་འདུས་པ་ཡང་ཡོད་དེ།
སྔོན་པོ་སེར་པོ་སོགས་དང་། ཀ་བ་བུམ་པ་སོགས་རགས་པ་ཡིན་ཡང་། རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་ཟླས་ཕྱེ་བའི་
གཟུགས་ཀྱི་རྡུལ་རྫས་སུ་འདུས་པའི་ཕྱིར།

དེ་བརྒྱད་པོ་གང་རུང་དུ་མ་འདུས་པའི་རགས་པ་ཡང་ཡོད་དེ།

མིག་གི་དབང་པོ་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་ཀྱི་ཟླས་ཕྱེ་བའི་གཟུགས་
དྲི་རོ་རེག་བྱ་བཞི་པོ་དེ། ཕྱིའི་སྐྱེ་མཆེད་དུ་ངེས་པ་གང་ཞིག མིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། དེ་བརྒྱད་ཀྱི་ཟླས་ཕྱེ་བའི་ས་རྡུལ་སོགས་བཞི་པོ་དེ་རྒྱུ་འབྱུང་བ་ཁོ་ནར་ངེས་ལ། དབང་
པོ་ལྔ་པོ་དེ་འབྲས་བུ་འབྱུང་འགྱུར་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལུང་གིས་ཀྱང་གྲུབ་སྟེ། དབང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་རྫས་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

བརྒྱད་པོ་དེ་ལས་ལོགས་སུ་གྲུབ་པའི་རྫས་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་སོགས་ཡིན་པར།

ལུས་དབང་ལྡན་པ་རྫས་

དགུ་འོ། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཕྱི་རོལ་པའི་ལུགས་དང་མི་འདྲ་སྟེ། མིག་
དབང་དང་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ།
ཅིག་སྐྱེས་པའི་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་པོ་གང་རུང་མིག་དབང་མིན་པས་ཁྱབ།

།དེས་ན་མིག་དབང་དང་ལྷན་
མིག་དབང་ཁོ་རང་དུ་གྱུར་པའི་

བསགས་རྡུལ་རྣམས་མིག་དབང་ཡིན་པས་ཁྱབ་བོ།

།གནད་འདི་མང་པོ་ཞིག་ལ་གསལ་བྱེད་སྒྲོན་མེ་ལྟ་བུ་

ཡིན་པས། བློ་གསལ་གཞོན་ནུས་དད་པས་ལོང་ཤིག

༈ །།གཉིས་པ་དེ་ལ་དོགས་པ་དཔྱད་པ་ལ་ཁ་ཅིག་

ན་རེ། བསགས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྡུལ་ཕྲ་རབ་མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།
བསགས་རྡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་སོང་། རྩ་བར་འདོད་ན། རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཡིན་ན། ཕྱོགས་ཀྱི་ཆ་མེད་ཀྱི་
རྫས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། བསགས་རྡུལ་ཡིན་ན། རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར།
རང་ལུགས་འདོད་ལན་འདེབས་པར་བྱེད་དོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ། རགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བསགས་རྡུལ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་ལ་མ་ཁྱབ་སྟེ། འདིར་ཡང་རགས་པ་རྫས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། ལེགས་པར་ཉོན་ཅིག མིག་
དབང་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བསགས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
ཁྱབ་པ་སོང་། འདོད་ན་མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་ཐོགས་བཅས་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
ཁྱབ་སྟེ། རང་འགྲེལ་ལས། རགས་པ་ནི་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པའོ། །ཕྲ་བ་ནི་ཐོགས་པ་མེད་པའོ་ཞེས་བཤད་
པའི་ཕྱིར་རོ། །རྩ་རྟགས་དེར་ཐལ། ཁྱོད་གཟུགས་ཅན་གྱི་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་པོ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ།
ཐོགས་དང་བཅས་པ་གཟུགས་ཅན་བཅུ། །ཞེས་པའི་གཞུང་དོན་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། རྩ་རྟགས་མ་གྲུབ་ན། མིག་
གི་དབང་པོའ ་ི རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་མིག་དབང་ཡིན་པར་ཐལ། རང་འགྲེལ་ལས་དེ་ལ་མིག་གི་དབང་པོའ ་ི རྡུལ་
ཕྲ་རབ་རྣམས་རེས་འགའ་ནི་བརྟེན་པ་དང་བཅས་པ་དག་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོགས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ།

།ཡང་

གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བསགས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་བསྟན་མེད་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། རང་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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འགྲེལ་ལས། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ནི་བསྟན་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར་མི་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་གཞུང་དོན་
གྲུབ་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད། བསྟན་ཡོད་འདིར་ནི་གཟུགས་གཅིག་པོ། །ཞེས་པའི་དངོས་བསྟན་
གྱི་གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་མིག་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་མིག་དབང་མ་ཡིན་ཞིང་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་
མཆེད་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་མ་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན། གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་
རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་གཟུགས་ཅན་གྱི་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་པོ་
གང་རུང་གང་ཞིག ཁྱོད་གཞན་དགུ་པོ་གང་རུང་མིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་དེར་ཐལ། ཁྱོད་བསགས་རྡུལ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། ཡང་བསལ་བ་དེར་ཐལ། ཁྱོད་གཟུགས་ཕུང་གང་ཞིག རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་
མིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་དེར་ཐལ། གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་མིག་དབང་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལའང་འགྲེ
ཡང་མིག་དབང་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བསགས་རྡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
ཏེ། ཁྱོད་གཟུགས་ཅན་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་པོ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། གཟུགས་ཅན་བཅུ་ནི་བསགས་
པ་འོ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། ཡང་ན་གཟུགས་རགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། མདོ་ལས། གཟུགས་གང་ཅི་ཡང་
རུང་བ་འདས་པའམ་མ་འོངས་པའམ་ད་ལྟར་འབྱུང་བའམ་ནང་གིའམ་ཕྱིའི་འམ་རགས་པོའམ་ཕྲ་བའམ། ཞེས་
པའི་ཚིག་ཟུར་གྱི།

རགས་པའམ་ཞེས་པའི་སྐབས་ནས་དངོས་བསྟན་གྱི་གཟུགས་ཡོད་པའི་ཕྱིར།

ཡང་

བསགས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཡིན་ན། རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་པོ་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན། རགས་པ་
མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། མིག་དབང་དུ་གྱུར་པའི་བསགས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ།
དེའི་ཕྱིར། རྟགས་དེར་ཐལ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁོ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
འབྱུང་བ་བཞི་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ།

ཁྱོད་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་པོ་གང་རུང་དུ་གྱུར་པའི་བསགས་རྡུལ་གང་

ཞིག གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད། དྲིའི་སྐྱེ་མཆེད། རོའ ་ི སྐྱེ་མཆེད། རེག་བྱའི་སྐྱེ་མཆེད་བཞི་པོ་གང་རུང་མིན་
པའི་ཕྱིར། རྟགས་བསལ་རྣམས་ཆོས་ཅན་གྱིས་འགྲུབ། ཡང་སྒྲའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཆོས་ཅན་གྱིས་ཀྱང་རྩ་ཁྱབ་
གཤགས་པ་སླའོ། །དེ་ལྟར་བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། གང་སྤེལ་ལས། རྡུལ་ཕྲ་རབ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། རྫས་ཀྱི་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་བསགས་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་བོ་ཞེས་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། བསགས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཡིན་
ན། རྡུལ་ཕྲ་རབ་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་དངོས་བཏགས་མ་ཕྱེ་བར་དབྱེ་
བ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་གང་སྤེལ་ལས། གཟུགས་ཅན་རྣམས་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཅེས་
བྱ་བ་དང་། རྡུལ་ཕྲ་རབ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བྱའོ། །རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཅེས་བྱ་བ་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ་འདོད་པ་ན་སྤྱོད་
པ་རྣམས་དང་། གཟུགས་ན་སྤྱོད་པ་རྣམས་སོ། །འདོད་པ་ན་སྤྱོད་པ་རྣམས་ཀྱང་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ་དབང་པོ་
མེད་པ་རྣམས་དང་དབང་པོ་དང་བཅས་པ་རྣམས་སོ། །གཟུགས་ན་སྤྱོད་པ་རྣམས་ཀྱང་དེ་དང་འདྲ་བར་རྣམ་
པ་གཉིས་ཁོ་ནའོ་ཞེས་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ།

གཟུགས་ཅན་ལ་དབྱེ་ན་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཏུ་གྱུར་པའི་

གཟུགས་ཅན་དང་། རྡུལ་ཕྲ་རབ་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པའི་གཟུགས་ཅན་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྡུལ་ཕྲ་
རབ་ཡིན་ན། གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དངོས་ཟེར་ན། རྩ་བར་མ་ཁྱབ་སྟེ། འགྲེལ་པ་
དེའི་དོན་ནི། གཟུགས་ཅན་ལ་དབྱེ་ན། བསགས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཅེས་པ་གཟུགས་ཅན་གྱི་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་ལྟ་བུ་
དང་།

བསགས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་མིན་པའི་གཟུགས་ཅན་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ཅན་ལྟ་བུ་དང་

གཉིས་ཡོད་དོ་ཞེས་བསགས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་དེའི་མིང་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།

།ཡང་ཁོ་ན་རེ།

མིག་དབང་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྡུལ་ཕྲ་རབ་མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བསགས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། ཁྱབ་པ་དངོས། རྟགས་ཆོས་ཅན་གྱིས་འགྲུབ། རྩ་བར་འདོད་ན། ཁྱོད་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་
བེམ་པོའ ་ི རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་ནང་བེམ་གྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། ཡང་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྐྱེ་
མཆེད་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་བ་སོགས་ཚིག་འགྲེ་ཡིན་པས་སྙིང་པོ་
ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་དེ། སྦྱོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་ཡིན་པར་ཐལ། འཇིག་
རྟེན་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མིན་པའི་མི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན།
མ་རིག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མིན་པའི་མ་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་མཚུངས་སོ། །ཡང་།
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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ཁོ་ན་རེ་བསགས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཆོས་ཅན།

ཁྱོད་རྡུལ་ཕྲ་ཡིན་པར་ཐལ།

ཁྱོད་སྒྲ་མེད་ཕྲ་བར་རྡུལ་རྫས་

བརྒྱད། །ཅེས་པའི་སྐབས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། སྐད་ཅིག་ཕྲ་རབ་རྡུལ་དང་ནི། །ཞེས་པའི་
སྐབས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཡིན་ཟེར་པ་སོགས་ལ་མ་ཁྱབ་པོ། །ཡང་ཁོ་ན་རེ། རྫས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཕུང་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། རྟགས་དེར་ཐལ། ཁྱོད་
འདུས་བྱས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་རྡུལ་ཕྲན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། གཟུགས་ཕུང་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་
པ་གང་ཞིག ཕུང་པོ་ཕྱི་མ་བཞི་པོ་གང་རུང་མིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། གཟུགས་ཡིན་པར་ཐལ། གཟུགས་
ཕུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་བསལ་དངོས། རྩ་བར་མ་ཁྱབ་བྱས་པ་ལ། ཕུང་པོ་ཡིན་ན། ཕུང་པོ་ལྔ་གང་རུང་
ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འདུས་བྱས་ཡིན་ན་དེ་ལྔ་པོ་གང་རུང་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འདུས་བྱས་ཆོས་
རྣམས་དེ་དག་ཀྱང་། །གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། ཡང་དེ་ཆོས་
ཅན། ཁྱོད་གཟུགས་ཕུང་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བེམ་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྡུལ་དུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཟེར་བ་ལ་མ་
ཁྱབ་བྱས་ཚར་རོ། །ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་པོ་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྐྱེ་
མཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། རྟགས་དེར་ཐལ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན་མིན་པར་ཐལ།
ཁྱོད་གཟུགས་ཅན་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་པོ་གང་རུང་མིན་པ་གང་ཞིག ཡིད་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱང་མིན། ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ་
མཆེད་ཀྱང་མིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། ཁྱོད་ཐོགས་བཅས་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན།
ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །གསུམ་པ་མ་གྲུབ་ན། ཚར་བའི་ཕུང་པོ། འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ། རྣམ་པར་རིག་
བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས། འདུས་མ་བྱས་དང་ལྔ་པོ་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་རོ། །ཁྱབ་སྟེ། དེ་གསུམ་རྣམ་རིག་བྱེད་མིན་དང་། །འདུས་མ་བྱས་རྣམས་བཅས་པ་ནི། །ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ་
མཆེད་ཁམས་ཞེས་བྱ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་པོ་གང་རུང་
ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཁམས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། རྟགས་དེར་ཐལ། ཤེས་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་
ན་མིན་པར་ཐལ།
136

གཟུགས་ཅན་གྱི་ཁམས་བཅུ་པོ་གང་རུང་མིན།

རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱང་མིན།
མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ཆོས་ཁམས་ཀྱང་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ། ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད། རྣམ་
ཤེས་ཀྱི་ཁམས་གསུམ་པོ་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་བྱས་པ་ལ། དེ་
ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཕུང་པོ་དང་ནི་སྐྱེ་མཆེད་དང་། །ཁམས་གཅིག་གིས་ནི་ཐམས་ཅད་བསྡུས། །ཞེས་
བཤད་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ནའང་མ་ཁྱབ་སྟེ། དེ་གསུམ་གྱིས་ཕུང་པོ་ལྔ། སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས། ཁམས་བཅོ་
བརྒྱད་པོ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཞེས་པ་ཙམ་ཞིག་སྟོན་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ཟེར་ན་ཁྱོད་རང་ལེགས་པར་ཉོན་ཅིག
ཆ་མེད་ཀྱི་རྫས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཕུང་པོ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། རྟགས་ཁྱབ་དངོས་སམ། འདོད་ན། གཟུགས་ཕུང་དུ་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག གཞན་ཕྱི་མ་བཞི་གང་
རུང་མིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། གཟུགས་རུང་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
དགེ་སློང་དག་གཟུགས་སུ་ཡོད་ཅིང་གཟུགས་སུ་རུང་བས་གཟུགས་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་
བཤད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན་མིན་པར་ཐལ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། རྒྱལ་པོ་སྲས་ལས། ཀླན་ཀ་
འདི་ནི་རྫས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ནི་ཆ་ཤས་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་གནོད་པ་བྱེད་པའི་གཟུགས་སུ་རུང་བ་དང་།
ཐོགས་པ་ཡོད་པའི་གཟུགས་སུ་རུང་བས་ཀྱང་གཟུགས་སུ་རུང་བར་བྱར་མི་ནུས་སོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་
དང་། གང་སྤེལ་ལས། འདི་ནི་རྫས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་མངོན་པར་འདོད་ཀྱི་ཞེས་སོགས་བཤད་པའི་ཕྱིར།
ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་པོ་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་པོ་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ། ཁམས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་དངོས། འདོད་ན། དེ་རྣམས་
གང་ཡིན། གཟུགས་ཅན་གྱི་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་པོ་གང་རུང་ཡིན་ཟེར་ན་ཐོགས་བཅས་ཡིན་པར་ཐལ་
བ་དང་། བསགས་རྡུལ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་དང་། འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་འགྱུར་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་
པའི་ཕྱིར། དེ་གསུམ་གྱི་ཁྱབ་པ་ནི། ཐོགས་དང་བཅས་པ་གཟུགས་ཅན་བཅུ། །ཞེས་དང་། གཟུགས་ཅན་བཅུ་
ནི་བསགས་པའོ། །ཞེས་དང་། རེག་བྱ་རྣམ་པ་གཉིས་འདོད་དེ། །ལྷག་མ་གཟུགས་ཅན་དགུ་པོ་ནི། །འབྱུང་
འགྱུར། ཞེས་བཤད་པས་རིམ་བཞིན་གྲུབ་ལ། འདོད་ན་མིན་པར་ཐལ། ཆ་མེད་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲན་ཡན་གར་བ་ཡིན་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཆོས་ཁམས་ཡིན་ནོ་ཟེར་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད། དེ་གསུམ་རྣམ་རིག་བྱེད་མིན་
དང་། །འདུས་མ་བྱས་རྣམས་བཅས་པ་ནི། །ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ཁམས་ཞེས་བྱ། །ཞེས་པའི་སྐབས་ནས་
དངོས་བསྟན་གྱི་ཆོས་ཁམས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཆོས་ཁམས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་དེ་ལྔ་པོ་གང་
རུང་དུ་ཐལ་ལོ། །ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ་
མཆེད་ཀྱི་གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གཟུགས་གང་ཞིག ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གཉིས་
དངོས། ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བསྟན་མེད་
ཐོགས་མེད་ཀྱི་གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་གསུམ་དྲི་མེད་གཟུགས་གསུངས་དང་། །ཞེས་བཤད་
པའི་ཕྱིར། རྟགས་དེར་ཐལ། ཁྱོད་བསྟན་མེད་གང་ཞིག ཐོགས་མེད་ཀྱི་གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དང་
པོ་དེར་ཐལ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ནི་མི་མཐོང་བའི་ཕྱིར་ཞེས་
སོགས་བཤད་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། གཟུགས་གང་ཞིག ཐོགས་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་དངོས།
ཕྱི་མ་དེར་ཐལ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། གཞན་དག་ན་རེ། གཟུགས་སུ་རུང་བ་ནི་ཐོགས་པའོ་
ཞེས་ཟེར་རོ། །འོ་ན་ནི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཟུགས་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། གཟུགས་སུ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་
དང་།

དེའི་ལན་དུ།

འདི་ནི་རྫས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་མངོན་པར་འདོད་ཀྱི་ཞེས་སོགས་བཤད་པའི་ཕྱིར་

རོ། །ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གཟུགས་ཅན་ཀུན་གྱི་ཆུང་མཐའ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་གཟུགས་ཅན་
གང་ཞིག རྫས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ཐམས་ཅད་པས་ཕྲ་བའི་གཟུགས་ནི་བསགས་
པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཅེས་བྱ་སྟེ་དེ་བས་ཆེས་ཆུང་བ་ནི་མི་མངོན་ནོ་ཞེས་པའི་སྐབས་ནས་དངོས་བསྟན་གྱི་རྡུལ་
ཕྲ་རབ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། བསགས་རྡུལ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཡང་དེ་ཆོས་ཅན།
ཁྱོད། གཟུགས་མིང་དུས་མཐའ་རྡུལ་ཡིག་དང་། །ཞེས་པའི་སྐབས་ནས་དངོས་བསྟན་གྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཆུང་
མཐའ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་གཟུགས་ཀྱི་ཆུང་མཐའ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་
རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་འདུས་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །དེས་ན་ཁོ་བོ་ནི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་གསུམ་ལ་དབྱེ་བ་ལྔ་དང་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

བཅོ་བརྒྱད་དང་བཅུ་གཉིས་པོ་གང་རུང་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པ་འདི།
དབང་གི་མི་སྨྲ་འོས་མེད་ལ་འཆར་མོད།

བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའི་རང་སྐྱོན་གྱི་

ཅལ་ཅོལ་མང་ན་གྲུབ་མཐའི་བརྡ་ཆད་མང་པོ་འཇིག་པར་སེམས་

སོ། །མཁས་པའི་དབང་པོ་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན། རྫས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་འདི། འདུས་མ་བྱས་ཡིན་ཞིང་ཁམས་བཅོ་
བརྒྱད་པོ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པར་བཞེད་མོད། འཐད་པར་མི་སེམས་ཏེ། འོ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཁམས་བཅོ་
བརྒྱད་པོ་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཆོས་ཁམས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱོད་འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་དངོས་པོ་གང་
ཞིག དེ་གསུམ་རྣམ་རིག་བྱེད་མིན་དང་། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་གཞུང་དོན་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཡང་རྒྱལ་སྲས་ལས།
བྱེ་བྲག་པ་དག་ནི་འདུས་མ་བྱས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་སོགས་པ་མང་དུ་བརྗོད་དེ། དེའི་གཞུང་ལུགས་དགག་པའི་
ཕྱིར་འདི་ཙམ་ཞིག་ངེས་པ་བཟུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྡུལ་ཕྲ་རབ་འདུས་མ་བྱས་
སུ་འདོད་པའི་ལོག་རྟོག་དགག་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་རང་འགྲེལ་ལས། འདི་ལ་མུ་སྟེགས་ཁ་ཅིག་ནི་
རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་རྟག་པ་ཡིན་པས་དེ་དག་དེའི་ཚ་ལུས་སོ་ཞེས་བྱ་བར་འདོད་དོ་ཞེས་བཤད་པ་མི་འཐད་
པར་ཐལ། རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་འདུས་མ་བྱས་གསུམ་པོ་གང་རུང་
ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། གང་ཡིན། ནམ་མཁའ་ཡིན་ནོ་
ཟེར་ན། མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་དོགས་པ་འདི་ལྟར་དཔྱད་དེ། རྫས་
རྡུལ་ཕྲ་རབ་མེད་པར་ཐལ། ཟླ་མེད་ཀྱི་རྡུལ་ཡན་གར་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཟླ་མེད་ཀྱི་ས་རྡུལ་ཡན་གར་བ་
ཡང་མེད། ཟླ་མེད་ཀྱི་ཆུ་རྡུལ་ཡན་གར་བ་སོགས་གཞན་བདུན་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། ཟླ་
མེད་ཀྱི་ས་ཁམས་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཟླ་མེད་ཀྱི་ས་ཁམས་མིན་
པར་ཐལ། ཁྱོད་རང་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་ཆུ་ཁམས་སོགས་གསུམ་གྱི་ཟླ་གྲོགས་དང་བཅས་པའི་ཁམས་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

ཁྱོད་རང་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་ཆུ་ཁམས་སོགས་གསུམ་གྱི་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་སའི་ཁམས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་གང་ཕན་ཚུན་འབྲས། །འབྱུང་བཞིན་
ཞེས་པའི་གཞུང་དོན་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ།
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

།གལ་ཏེ་ཟླ་མེད་ཀྱི་དྲིའི་རྡུལ་ཡོད་ཟེར་ན།

འོ་ན་ཟླ་མེད་ཀྱི་དྲིའི་
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ཁམས་ཡོད་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན་མེད་པར་ཐལ། དྲིའི་ཁམས་ཡིན་ན། བསགས་པའི་རྡུལ་ཡིན་
དགོས་པའི་ཕྱིར། རྩ་བ་ཟླ་མེད་ཀྱི་ས་ཁམས་ཡོད་པར་ཐལ་བ་མ་ཁྱབ་ན། དེ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། སའི་
རྡུལ་ཡིན་ན། སའི་ཁམས་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། སའི་རྡུལ་རྫས་ཡིན་ན། སའི་ཁམས་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་
ཏེ། སྒྲ་མེད་ཕྲ་རབ་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད། །ཅེས་པའི་སྐབས་ནས་དངོས་བསྟན་གྱི་སའི་རྡུལ་རྫས་ཡིན་ན། སའི་
ཁམས་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་འབུད་ཟེར་ན་ལན་ཅི་ཡོད་ལེགས་པར་སྨྲོས་ཤིག ཡང་མིག་གི་རྡུལ་ཕྲ་
རབ་ཡིན་ན།

མིག་དབང་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ།

མིག་དབང་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་མིག་དབང་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

འདོད་ན། མིག་དབང་གི་དྲིའི་རྡུལ་རྫས་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། རྟགས་དེར་ཐལ། ཆོས་ཅན་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། དེ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མིག་དབང་གི་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མིག་དབང་དེ་རྡུལ་རྫས་
བརྒྱད་འདུས་ཀྱི་གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་གཟུགས་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མིག་དབང་མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དྲིའི་ཁམས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རོ། །ཡང་ཁོ་ན་རེ། གཟུགས་ཡིན་ན། རྡུལ་ཕྲན་དང་རགས་པ་གང་རུང་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན།
རྡུལ་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདོད་ན། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ཆོས་ཅན། དེར་
ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་རྡུལ་ཕྲན་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་གང་རུང་གང་ཞིག རགས་པ་མིན་པའི་ཕྱིར།
འདོད་ན། མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྫས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་མིན་པ་གང་ཞིག བསགས་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་མིན་པའི་
ཕྱིར། ཕྱི་མ་མ་གྲུབ་ན། གཟུགས་ཅན་གྱི་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་པོ་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །དང་པོ་མ་གྲུབ་ན།
མ་ཡིན་པར་ཐལ། འབྱུང་འགྱུར་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྩ་བ་ལ་མ་ཁྱབ་ནའང་། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་
གཟུགས་ཆོས་ཅན། རྡུལ་དུ་གྲུབ་པར་ཐལ། གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྡུལ་ཕྲན་དང་
རགས་པ་གང་རུང་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་སོང་།།
མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བ་གཉིས།

དང་པོ་ནི།

༈

།།གཉིས་པ་ཚར་ཕུང་ལ་

རང་སྟོབས་ཀྱིས་སིམ་གདུང་བར་མ་གསུམ་ཅི་རིགས་པར་

ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་རིག་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། ངོ་བོའ ་ི སྒོ་ནས་བདེ་སྡུག་བཏང་སྙོམས་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

གསུམ། བདག་རྐྱེན་གྱི་སྒོ་ནས་ལུས་ཚར་དང་སེམས་ཚར་གཉིས་སམ་ཚར་བའི་ཚགས་དྲུག་གོ །གསུམ་
པ་འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལའང་གཉིས། མཚན་ཉིད་ནི། རང་སྟོབས་ཀྱིས་རང་ཡུལ་གྱི་སྤུ་རིས་མི་འདྲ་བར་
འབྱེད་པའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་རིག་པའོ། །གཉིས་པ་ལ་མིག་གི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའི་འདུ་ཤེས་
སོགས་དྲུག་གོ །བཞི་པ་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལའང་གཉིས་ལས་མཚན་ཉིད་ནི། གཟུགས་ཚར་འདུ་ཤེས་རྣམ་
པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པོ་བཞི་ལས་གཞན་པའི་འདུས་བྱས་སོ། །གཉིས་པ་ལ། མཚུངས་ལྡན་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་
པོ་དང་། མཚུངས་ལྡན་མིན་པའི་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི། ཚར་འདུ་གང་རུང་མིན་པའི་
སེམས་བྱུང་དང་དོན་ཅིག གཉིས་པ་ནི། ལྡན་པ་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བྱེད་དང་དོན་ཅིག་གོ །ལྔ་པ་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་
ཕུང་པོ་ལ་མཚན་ཉིད། རྣམ་གྲངས། དབྱེ་བ། ཁྱད་ཆོས་དང་བཞི། དང་པོ་ནི། རང་ཡུལ་གྱི་ངོ་བོ་རང་སྟོབས་
ཀྱིས་རྣམ་པར་རིག་པའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་རིག་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། རྣམ་པར་ཤེས་པ། རྣམ་པར་ཤེས་
པའི་ཕུང་པོ། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས། ཡིད་དབང་། ཡིད་ཀྱི་ཁམས། ཡིད་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད། སེམས། གཙ་བོ་
སེམས་རྣམས་དོན་གཅིག་སྟེ། རྣམ་ཤེས་སོ་སོ་རྣམ་རིག་པ། །ཡིད་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་དང་དེ་ཡིན། །ཁམས་བདུན་
དག་དུའང་འདོད་པ་སྟེ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་དབྱེ་ན། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་
དྲུག་གམ། ཡང་ན་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ནས། ཡིད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་བར་བདུན་ཡོད་དེ། ཁམས་
བདུན་དག་ཏུའང་འདོད་པ་སྟེ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག་དང་ཡིད། །ཅེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །བཞི་པ་ཁྱད་
ཆོས་ལ། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྟེན་ངོས་བཟུང་བ་དང་། དེ་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བ་གཉིས། དང་པོ་ལ། ཡིད་ཀྱི་
ཁམས་ངོས་བཟུང་བ། ཟུར་གྱི་རྣམ་དཔྱད་བཤད་པ། རྟེན་དང་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་གྱི་ཁྱད་པར་བཤད་པ་དང་
གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། ཚགས་དྲུག་འདས་མ་ཐག་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ནི། ཡིད་ཀྱི་ཁམས་ཡིན་ཞིང་།
དེ་ཡང་དྲུག་པ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་དུས་སུ་འདས་མ་ཐག་པའི་དྲུག་པ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ།
དྲུག་པ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་ཡིད་དབང་གི་ངོ་བོ་ཡིན་ཏེ།

དྲུག་པོ་འདས་མ་ཐག་པ་

ཡི། །རྣམ་ཤེས་གང་ཡིན་དེ་ཡིད་དོ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། འདས་པ་སྨོས་པའི་རྣམ་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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བཅད། འདས་མ་ཐག་པ་སྨོས་པའི་རྣམ་བཅད། རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྨོས་པའི་རྣམ་བཅད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་
ནི། མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བ་གཉིས། དྲུག་པ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྟེན་ཡིན་པ་གཅོད་པའི་ཆེད་ཡིན་
ཏེ། དྲུག་པ་ཡིད་མ་འོངས་པ་ནི་མ་སྐྱེས་པས་དེའི་རྟེན་མ་ཡིན། དྲུག་པ་ཡིད་ད་ལྟར་བ་ནི་བརྟེན་པ་ཡིན་པས་
དེའི་རྟེན་དུ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། དྲུག་པ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་དུས་སུ་འདས་ནས་ཡུན་
རིང་དུ་ལོན་པ།

རྣམ་ཤེས་རིགས་མཐུན་གཞན་གྱིས་བར་ཆོད་པ་རྣམས་དེའི་རྟེན་ཡིན་པ་གཅོད་པའི་ཆེད་

ཡིན་ཏེ། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་སྐད་ཅིག་དང་པོ་འདས་པ་ནི། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་སྐད་ཅིག་གསུམ་ཕན་ཆད་ཀྱི་རྟེན་
དུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཤེས་བྱེད་ཀྱང་། རྣམ་ཤེས་རང་དང་། རང་གི་རྟེན་དང་། རང་གི་དམིགས་པ་
གསུམ་ཅིག་ཆར་དུ་གྲུབ་པ་ཞིག་དགོས་པ་ལས། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་སྐད་ཅིག་དང་པོ་འདས་པ་དང་། དེ་སྐད་
ཅིག་གསུམ་པ་སོགས་ཅིག་ཅར་དུ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ།

།དེ་ཡང་རྣམ་ཤེས་རྟེན་དུ་མི་འགྱུར་བ་ཡིན་གྱི་

གཞན་དུ་ན་བསྐལ་པས་བར་ཆོད་ཀྱང་རྟེན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་མེད་པ་དེ་འདྲ་ཡང་ཡོད་དེ།
སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་སེམས་དང་།

འགོག་པ་ལ་

དེ་ལས་ལངས་པའི་སེམས་ཀྱི་བར་དུ་བསྐལ་པས་ཆོད་པ་སྲིད་ཀྱང་།

དེ་འདས་པ་དེ་དེའི་རྟེན་དུ་ཁས་ལེན་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་དེ་འདས་པ་དང་དེ་གཉིས་ཅིག་ཅར་གྲུབ་
བམ་སྙམ་ན། ཤིན་ཏུ་དཀའ་ཡང་རིམ་གྱིས་དཔྱད་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ནི། ཚར་བ་ལ་སོགས་པའི་སེམས་
བྱུང་རྣམས་གཅོད་པའི་ཆེད་ཡིན་ཏེ།

དྲུག་པ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་དུས་ཉིད་དུ་འདས་མ་ཐག་པ་ཡིན་

ཡང་། ཚར་བ་སོགས་སེམས་བྱུང་རྣམས་དྲུག་ཡིད་རྟེན་དུ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་རྟེན་དང་དེ་མ་
ཐག་པའི་ཁྱད་པར་བཤད་པ་ལ། འོ་ན་རྣམ་ཤེས་ཚགས་དྲུག་གི་རྟེན་དང་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་ལ་ཁྱད་
པར་ཅི་ཡོད་སྙམ་ན། རྣམ་ཤེས་ཚགས་དྲུག་ལས་སྒོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་ལ། རྟེན་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་བ་གཉིས་
གཉིས་ཡོད་དེ། ད་ལྟར་བ་རང་གི་རྟེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་རེ་དང་། འདས་པ་རང་གི་རྣམ་ཤེས་སྔ་མ་
འདས་མ་ཐག་པ་གཉིས་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ལྔ་རྣམས་ཀྱི། །དེ་དག་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་ཡང་ཡིན། །ཞེས་
བཤད་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་སྒོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་རྟེན་དང་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་ལ་མུ་བཞི་ཡོད་དེ། སྒོ་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ལྔའི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་རྟེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་རྣམས་ནི། དེ་རྣམས་ཀྱི་རྟེན་ཡིན་ལ་དེ་རྣམས་ཀྱི་མཚུངས་པ་དེ་
མ་ཐག་རྐྱེན་མ་ཡིན་པའི་མུ། སྒོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་སྔ་མ་འདས་མ་ཐག་པ་རྣམས་ནི། དེ་དག་གི་མཚུངས་པ་དེ་མ་
ཐག་རྐྱེན་ཡིན་ལ་རྟེན་བདག་རྐྱེན་ཡང་ཡིན་པའི་མུ།

དེ་དག་གི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་

སེམས་བྱུང་རྣམས་ནི། དེ་དག་གི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་ཡིན་ལ་རྟེན་བདག་རྐྱེན་མ་ཡིན་པའི་མུ། ཕྱི་
རོལ་གྱི་གཟུགས་སྒྲ་སོགས་གཉིས་ཀ་མིན་པའི་མུ། འོན་ཀྱང་དྲུག་པ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྟེན་ཡིན་ན་
འདས་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། ཐ་མའི་རྟེན་འདས། ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་དེའི་མཚུངས་པ་དེ་མ་
ཐག་རྐྱེན་དང་། དེའི་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་ལ་མུ་གསུམ་ཡོད་དེ། དྲུག་ཡིད་སྔ་མ་འདས་མ་ཐག་པ་ནི། དེ་གཉིས་ཀ་
ཡིན་པའི་མུ། དྲུག་ཡིད་དེའི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་སེམས་བྱུང་རྣམས་ནི། དེའི་མཚུངས་པ་
དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་ཡིན་ལ། དེའི་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་མ་ཡིན་པའི་མུ། ཕྱི་རོལ་གྱི་གཟུགས་སྒྲ་སོགས་ཕལ་ཆེར་དེ་
གཉིས་ཀ་མིན་པའི་མུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེའི་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་ཡིན་ལ། དེའི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་མིན་པའི་
མུ་ནི་མེད་དེ།

དེའི་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་ཡིན་ན།

དེའི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་

རོ། །གཉིས་པ་རྩོད་པ་སྤང་བ་ནི། འོ་ན་རྣམ་ཤེས་ཚགས་དྲུག་ལས་གཞན་པའི་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་མེད་པའི་ཕྱིར།
ཡིད་ཀྱི་ཁམས་ལས་གཞན་པའི་རྣམ་ཤེས་ཚགས་དྲུག་མེད་ན། ཡང་ན་ཁམས་བཅུ་བདུན་དུ་འགྱུར་ལ། ཡང་
ན་ཁམས་བཅུ་གསུམ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་བདེན་མོད་ཀྱི། ཁམས་རྣམ་པར་འཇོག་པའི་ཚ། ཚགས་
དྲུག་ལས་ལོགས་སུ་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་བཞག་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། རྣམ་ཤེས་ཚགས་ལྔ་ལ་རྟེན་བདག་རྐྱེན་
རེ་རེ་ཡོད་པ་ལྟར་དྲུག་པ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ལ་ཡང་རྟེན་བདག་རྐྱེན་གཅིག་ཡོད་དོ་ཞེས་བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ཡང་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། བརྟེན་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་དྲུག རྟེན་
བདག་རྐྱེན་གྱི་ཁམས་དྲུག དམིགས་པ་ཡུལ་གྱི་ཁམས་དྲུག་སྟེ། ཁམས་དྲུག་ཚན་གསུམ་སྟེ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་
འཇོག་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ཡང་འཐད་དེ། དྲུག་པའི་རྟེན་ནི་རབ་བསྒྲུབ་ཕྱིར། ཁམས་ནི་བཅོ་
བརྒྱད་དག་ཏུ་འདོད། །ཅེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། །དེ་ལྟར་བྱས་པ་ལ་དོགས་པ་དཔྱད་ན། ཁོ་ན་རེ། མིག་གི་རྣམ་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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པར་ཤེས་པ་ཡིན་ན། རང་གི་རྟེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་དང་། རང་གི་རྟེན་ཡིད་དབང་གཉིས་ཀ་ལ་བརྟེན་
པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ལྔ་རྣམས་ཀྱི། །དེ་དག་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའང་ཡིན། །ཞེས་པའི་གཞུང་
དོན་གྲུབ་པ་གང་ཞིག དྲུག་པ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡིན་ན། རང་གི་རྟེན་ཡིད་དབང་ལ་བརྟེན་པའི་ཤེས་
པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཐ་མའི་རྟེན་འདས་ཞེས་པའི་གཞུང་དོན་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། མིག་གི་
རྣམ་ཤེས་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་རང་གི་རྟེན་ཡིད་དབང་ལ་
བརྟེན་པའི་ཤེས་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ཀྱི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་ཡིད་དབང་ཡོད་པར་ཐལ།
དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ཀྱི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་མིག་ཤེས་འདས་མ་ཐག་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན་
མིན་པར་ཐལ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་བ་ལ་མ་ཁྱབ་ན། དྲུག་པ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་དང་པོ་
ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ཀྱི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་ཡིད་དབང་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན་
གང་ཡིན་ལེགས་པར་སྨྲོས་ཤིག ཡང་དྲུག་པ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་འོངས་པ་མི་སྐྱེ་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
རང་གི་རྟེན་ཡིད་དབང་ལ་བརྟེན་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དྲུག་པ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། རྟགས་ཆོས་ཅན་གྱིས་འགྲུབ། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དང་ཁྱོད་ཀྱི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་ཡིད་དབང་
གཉིས་རྟེན་དང་བརྟེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་རྟེན་བཅས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཞིག འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན་མིན་པར་ཐལ། ཆོས་ཅན་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། ཡིད་ནི་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་ཁོ་ན་དེ་དང་མཚུངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། གོང་
གི་རྟེན་བཅས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ཡིན་པར་ཐལ་བ་ལ་མ་ཁྱབ་ན། དེ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དབང་པོ་དང་ཡུལ་
དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་བརྟེན་པའམ་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་པ་ནི་རྟེན་བཅས་སོ། །ཞེས་པའི་གཞུང་
དོན་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལན་ཅི་ཡོད་ལེགས་པར་སོམས་ཤིག ཡང་ཡིད་དབང་ཡིན་ན། འདས་པ་ཡིན་
དགོས་པར་ཐལ། དྲུག་པོ་འདས་མ་ཐག་པ་ཡི། །རྣམ་ཤེས་གང་ཡིན་དེ་ཡིད་དོ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་ཟེར་
ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། ད་ལྟར་བ་དང་མ་འོངས་པའི་ཡིད་དབང་ཀུན་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ་དེའི་ཕྱིར། རྟགས་
144

མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

གྲུབ་སྟེ། རང་འགྲེལ་ལས། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་འདས་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་གྱི། མ་འོངས་པ་དང་ད་
ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན་པར་ནི་མི་འགྱུར་བ་ཞིག་ན་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་པོ་དག་ནི་དུས་གསུམ་ཡིན་པར་ཡང་འདོད་
དོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་ཡིད་དབང་ཡིན་ན། འདས་པ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་ན། དྲུག་པོ་འདས་མ་ཐག་པ་
ཡི། །ཞེས་སོགས་རྩ་འགྲེལ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་སྙམ་ན། སྤྱིར་ཡིད་དབང་ཡིན་ན། རང་གི་
བརྟེན་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྟེན་བདག་རྐྱེན་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ།

ཆོས་ཁམས་མ་གཏོགས་ཁམས་བཅུ་

བདུན་ལ། རྟེན་བཅས་དང་དེ་མཚུངས་གཉིས་གཉིས་ཡོད་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་རྟེན་བཅས་ཀྱི་ཡིད་
དབང་ཡིན་ན། རང་གི་བདག་འབྲས་ལ་ལྟོས་ཏེ་འདས་མ་ཐག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། དེས་ན། སྤྱིར་
ཡིད་དབང་དང་། ཡིད་ཀྱི་ཁམས། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པོ་གསུམ། དོན་གཅིག་ཅིང་། ཡིད་དབང་ལ་
འདས་པས་མ་ཁྱབ་ཀྱང་། རྣམ་ཤེས་དྲུག་གི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་ཡིད་དབང་ལ་འདས་པས་ཁྱབ་པ་ནི་གནད་ཀྱི་
སྙིང་པོར་གཟུང་བར་བྱའོ། །ཡང་ཁོ་ན་རེ། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་ཡིན་ན།
མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་སྔ་ལོགས་སུ་བྱུང་བས་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན། རང་འབྲས་མ་འོངས་
པ་ཁོ་ན་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པས་ཁྱབ་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྒྱུ་གཉིས་པོ་དག་དགག་པ་ལ། །བྱ་བ་བྱེད་དོ་གསུམ་པ་
ནི། །སྐྱེ་ལ་འོ་དེ་གཞན་པ་ཡི། །རྐྱེན་དག་དེ་ལས་ཟློག་པ་ཡིན། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་ན།
མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་ཡང་ཡིན།

དེའི་རྟེན་བདག་རྐྱེན་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་

མཐུན་པ་གྱུར་པའི་ཡིད་དབང་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་དེའི་སྔ་ལོགས་སུ་བྱུང་བ་
མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་དེའི་རྟེན་བདག་རྐྱེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
དེ་འདྲ་བའི་ཆོས་ཅན་མེད་ཟེར་ན། དེ་འདྲ་ཡོད་པར་ཐལ། རང་འགྲེལ་ལས། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་གང་མིག་གི་རྣམ་
པར་ཤེས་པའི་རྟེན་གྱི་དངོས་པོ་ཡིན་པ་དེ། དེའི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའི་རྟེན་གྱི་དངོས་པོ་ཡང་ཡིན་ནམ་
ཞེ་ན། མུ་བཞི་སྟེ་མུ་དང་པོ་ནི་མིག་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་སེམས་ལས་བྱུང་བ་འདས་མ་ཐག་
པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། འདས་མ་ཐག་པའི་ཡིད་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་ནི་བཤད་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ཆོས་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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རྣམས་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། ལན་གང་འདེབས་ལེགས་པར་སོམས་ཤིག ཡང་ཁོ་ན་རེ་འདས་མ་
ཐག་པར་གྱུར་པའི་ཡིད་དབང་ཡིན་ན།

རང་གི་བརྟེན་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྟེན་བདག་རྐྱེན་ཡིན་པས་ཁྱབ་

པར་ཐལ། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འདས་མ་ཐག་པ་ལའང་དེ་ཡིན་པས་ཁྱབ། དབང་པོའ ་ི རྣམ་པར་ཤེས་པ་
འདས་མ་ཐག་པ་ལའང་དེ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དགྲ་བཅོམ་པའི་སེམས་ཐ་མ་འདས་མ་ཐག་པ་
ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དགྲ་བཅོམ་པའི་སེམས་ཐ་མ་
འགག་མ་ཐག་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་འགག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རང་གི་
བརྟེན་པ་དྲུག་པ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྟེན་བདག་རྐྱེན་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག ཁྱོད་རང་གི་
བརྟེན་པ་དབང་པོའ ་ི རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྟེན་བདག་རྐྱེན་མིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

ཁྱོད་ཡིད་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

འདོད་ན། ཁྱོད་རང་འབྲས་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་
ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། རང་འགྲེལ་ལས། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་ཚིག་སྔ་མ་དང་སྦྱོར་བ་སྟེ། རེ་ཤིག་གང་རྟེན་
གྱི་དངོས་པོ་ཡིན་པ་དེ་ནི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའི་དངོས་པོ་ཡང་ཡིན་ནོ། །མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའི་རྐྱེན་
གྱི་དངོས་པོ་ཡིན་ལ། རྟེན་གྱི་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཡོད་དེ། ཆོས་ཀྱི་ཁམས་ལས་བྱུང་བ་འདས་མ་ཐག་
པའོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྩ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཐ་མ་མིན་མཚུངས་དེ་མ་ཐག །ཅེས་བཤད་པའི་
ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་དགྲ་བཅོམ་པའི་སེམས་ཐ་མ་འདས་པ་ནི་མེད་དེ། དགྲ་བཅོམ་པའི་སེམས་ཐ་མ་ཁོ་རང་གི་
དུས་སུ་ཁོ་རང་གི་འདས་པ་མེད་ཅིང་།

ཁོའ ་ི ཕྱི་ལོགས་དེ་མ་ཐག་དུ་ཁོ་འདས་པ་ཡོད་ན།

ལྷག་མེད་མྱང་

འདས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ན་སེམས་འདས་པ་ཡོད་པ་ཟློག་ཏུ་མེད་པས། དེའི་གནས་སྐབས་ན་འདུས་བྱས་ཀྱི་
འཇུག་པ་རྒྱུན་ཆད་པར་ཁས་བླངས་པ་དང་། དངོས་སུ་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ཐལ་འགྱུར་དེའི་རྩ་བ་ལ་
འདོད་ལན་བཏབ་པས་ཆོག་སྙམ་ལགས་སོ།

།བཞི་པ་ཕུང་པོའ ་ི ཁྱད་ཆོས་ལ་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་བཤད་པ།

བསྐྱེད་བྱའི་འབྲས་བུ་བཤད་པ། མཚན་ཉིད་སྐྱེ་སོགས་བཞི་བཤད་པ་སོགས་འོག་ཏུ་འཆད། དེས་ཕུང་པོ་
ལྔའི་རྣམ་གཞག་བཤད་ཟིན་ཏོ། །གཉིས་པ་སྐྱེ་མཆེད་ལ་མཚན་ཉིད་དང་། དབྱེ་བ་གཉིས། དང་པོ་ནི། རྣམ་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ཤེས་སྐྱེ་བའི་སྒོར་གྱུར་པའོ།

།གཉིས་པ་དབྱེ་ན་བཅུ་གཉིས་ཡོད་པའི་གཟུགས་ཅན་གྱི་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་ནི།

སྔར་གྱི་དབང་པོ་ལྔ་དང་དོན་ལྔ་དང་དོན་གཅིག་སྟེ། དབང་དོན་དེ་དག་ཁོ་ན་ལ། །སྐྱེ་མཆེད་དང་ནི་ཁམས་
བཅུར་འདོད། ཅེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། ཡིད་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ནི། རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་དོན་གཅིག་པར་བཤད་
ཟིན་ཏོ། །ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ལ་མཚན་ཉིད། རྣམ་གྲངས། དབྱེ་བ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། དྲུག་པ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་
པར་ཤེས་པའི་དམིགས་པའི་རྐྱེན་བྱེད་པའི་ཆ་ནས་ཡུལ་གྱི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་པར་བཞག་པའོ།

།གཉིས་པ་ནི།

དེ་དང་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་དོན་གཅིག གསུམ་པ་དབྱེ་ན་སེམས་བྱུང་། འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་རྟག་རྫས། རྣམ་པར་
རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་དང་གསུམ་ཡོད་དོ།

།གསུམ་པ་ཁམས་ལ་མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བ་གཉིས།

དང་པོ་ནི། ཉེར་སྤྱོད་འཛིན་པའོ། །གཉིས་པ་དབྱེ་ན། དམིགས་པ་ཡུལ་གྱི་ཁམས་དྲུག རྟེན་བདག་རྐྱེན་གྱི་
ཁམས་དྲུག བརྟེན་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་དྲུག་དང་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད། དེ་དག་ཀྱང་སྔར་བཤད་པ་ལས་
ཤེས་པས་སླར་བཤད་མི་དགོས་སོ། །ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་བཤད་ཟིན་ནས་གཉིས་པ་ཐུན་
མོང་གི་རབ་དབྱེ་བཤད་པ་ལ་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་དང་། གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་གཉིས། དང་པོ་ལ། བསྟན་ཡོད་
བསྟན་མེད་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ། ཐོགས་བཅས་ཐོགས་མེད་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ། དམིགས་བཅས་དམིགས་མེད་
གཉིས་སུ་དབྱེ་བ། ཟིན་པ་དང་མི་ཟིན་པ་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ། ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ། རྟེན་བཅས་དང་དེ་
མཚུངས་གཉིས་སུ་དབྱེ་བའོ། །དེ་དག་ཀྱང་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་གཏན་ལ་ཕབ་པས། ཕུང་པོ་དང་སྐྱེ་མཆེད་
གཉིས་ལའང་ཤེས་པར་ནུས་པའི་ཕྱིར་ན།

ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཤད་ན།

དབྱེ་སྒོ་དང་པོ་ནི།

ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ནས་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་དང་བསྟན་ཡོད་དོན་གཅིག ཁམས་ལྷག་མ་བཅུ་བདུན་
པོ་གང་རུང་ཡིན་ན། བསྟན་མེད་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། དེ་ཡིན་ན། མིག་གི་ཡུལ་དུ་བསྟན་དུ་བྱར་མེད་པའི་
རིགས་སུ་གནས་པའི་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། འོན་ཀྱང་བསྟན་ཡོད་དམ་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་ན་མིག་གི་ཡུལ་
དུ་བསྟན་དུ་ཡོད་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ།

དེ་མཚུངས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་མིག་གི་ཡུལ་དུ་བསྟན་དུ་

མེད་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། མཉན་བྱ་ཡིན་ན། རྣ་བས་ཉན་པར་བྱ་བས་མ་ཁྱབ་པ་དང་། རེག་བྱ་ཡིན་ན། ལུས་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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ཀྱི་རེག་པར་བྱ་བས་མ་ཁྱབ་པ་བཞིན་ནོ། །དབྱེ་སྒོ་གཉིས་པ་ལ་བསྟན་བཤད་གཉིས། དང་པོ་ནི། ཁམས་བཅོ་
བརྒྱད་ཀྱི་གཟུགས་ཅན་གྱི་ཁམས་བཅུ་པོ་གང་རུང་ལ་ཐོགས་བཅས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅིང་། ལྷག་མ་རྣམ་པར་
ཤེས་པའི་ཁམས་བདུན་ཆོས་ཁམས་དང་བརྒྱད་པོ་གང་རུང་ལ་ཐོགས་མེད་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། ཐོགས་དང་
བཅས་པ་གཟུགས་ཅན་བཅུ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར།།

༈

།།གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ཐོགས་

བཅས་ལ་མཚན་ཉིད། དབྱེ་བ། མུ་བཞི་ངོས་བཟུང་བ། དེ་དག་གི་ཤེས་བྱེད་བསྟན་པ་དང་བཞི། དང་པོ་ནི།
རང་གི་གོ་སར་གཟུགས་ཅན་གཞན་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་བྱེད་པའི་གཟུགས་རགས་པའོ། །གཉིས་པ་ལ། སྒྲིབ་པ་
ལ་ཐོགས་པའི་ཐོགས་བཅས། ཡུལ་ལ་ཐོགས་པའི་ཐོགས་བཅས། དམིགས་པ་ལ་ཐོགས་པའི་ཐོགས་བཅས་
དང་གསུམ། དང་པོ་དང་ཐོགས་བཅས་དོན་གཅིག གཉིས་པ་ནི། མིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་དང་། སེམས་
སེམས་བྱུང་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་ཅན་རྣམས་ཏེ།

དེ་དག་རང་གི་ཡུལ་གཟུགས་སྒྲ་སོགས་ལ་ཐོགས་པ་སྟེ།

རང་གི་ཡུལ་དེ་ལ་གཏད་ནས་གཞན་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རོ།

།གསུམ་པ་ནི།

སེམས་སེམས་བྱུང་ལ་

སོགས་པའི་དམིགས་བཅས་རྣམས་ཏེ། དེ་དག་རང་གི་དམིགས་ཡུལ་ལ་གཏད་ནས་གཞན་དུ་མི་འཇུག་པའི་
ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་དེ་མིག་གི་དབང་པོའ ་ི ཡུལ་ཡིན་ཏེ། མིག་དེས་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའི་
བྱ་བ་བྱེད་པའི་ཕྱིར།

དེས་སྒྲ་སོགས་ལའང་འགྲེའོ།

།འོན་ཀྱང་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་དེ་མིག་དབང་གི་

དམིགས་པ་མིན་ཏེ། མིག་དབང་དེ་དེ་འཛིན་བྱེད་མིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ཡང་འཐད་དེ། རང་འགྲེལ་ལས།
ཡུལ་དང་དམིགས་པ་དག་ལ་བྱེ་བྲག་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། གང་ལ་གང་ཞིག་བྱེད་པ་དེ་ནི་ཡུལ་ཡིན་ལ། གང་ཞིག་
སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་འཛིན་པ་དེ་ནི་དམིགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་
རོ། །གསུམ་པ་མུ་བཞི་ངོས་བཟུང་བ་ལ་གསུམ། ཡུལ་ཐོགས་དང་སྒྲིབ་ཐོགས་ཀྱི་མུ་བཞི། ཡུལ་ཐོགས་དང་
དམིགས་ཐོགས་ཀྱི་མུ་གསུམ། ཉིན་ཐོགས་དང་མཚན་ཐོགས་ཀྱི་མུ་བཞི་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཡུལ་ལ་
ཐོགས་པའི་ཐོགས་བཅས་དང་སྒྲིབ་པ་ལ་ཐོགས་པའི་ཐོགས་བཅས་ལ་མུ་བཞི་ཡོད་དེ།

ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་

ལས། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་བདུན་དང་། ཆོས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཕྱེད་སེམས་བྱུང་དང་བཅས་པའི་ཁམས་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ཕྱེད་དང་བརྒྱད་པོ་དེ། ཡུལ་ཐོགས་ཡིན་ལ། སྒྲིབ་ཐོགས་མིན་པའི་མུ། ཡུལ་གཟུགས་སྒྲ་སོགས་དང་པོ་ལྔ་
པོ་དེ་སྒྲིབ་ཐོགས་ཡིན་ལ་ཡུལ་ཐོགས་མིན་པའི་མུ། ཡུལ་ཅན་མིག་གི་ཁམས་སོགས་དང་པོ་ལྔ་པོ་དེ། དེ་
གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ། ཆོས་ཁམས་ཀྱི་ཕྱེད་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བྱེད། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་
གཟུགས་འདུས་མ་བྱས་རྣམས་དེ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། ཡུལ་ལ་ཐོགས་
པའི་ཐོགས་བཅས་དང་དམིགས་པ་ལ་ཐོགས་པའི་ཐོགས་བཅས་གཉིས་ལ་མུ་གསུམ་ཡོད་དེ།

མིག་གི་

ཁམས་སོགས་ལྔ་པོ་དེ། ཡུལ་ཐོགས་ཡིན་ལ་དམིགས་ཐོགས་མིན་པའི་མུ། སེམས་ཀྱི་ཁམས་བདུན་སེམས་
བྱུང་དང་ཕྱེད་དང་བརྒྱད་པོ་དེ།

དེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ།

ཕྱོགས་གཅིག་དང་བཅས་པའི་ཕྱེད་དང་དྲུག་པོ་དེ།

གཟུགས་ཁམས་སོགས་ལྔ་ཆོས་ཁམས་ཀྱི་

དེ་གཉིས་མ་ཡིན་པའི་མུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

དམིགས་

ཐོགས་ཡིན་ལ། ཡུལ་ཐོགས་མ་ཡིན་པའི་མུ་མེད་དེ། ཁོའ ་ི དམིགས་པ་ཡོད་ན་ཁོའ ་ི ཡུལ་ཡོད་དགོས་པའི་
ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། ཆུ་ལ་ཐོགས་པའི་མིག་དང་སྐམ་ལ་ཐོགས་པའི་མིག་ལ་མུ་བཞི་ཡོད་དེ། ཉའི་མིག་ལྟ་བུ་
ཆུ་ལ་ཐོགས་ལ་སྐམ་ལ་མི་ཐོགས་པའི་མུ། མི་ཕལ་ཆེར་གྱི་མིག་ལྟ་བུ་སྐམ་ལ་ཐོགས་ལ་ཆུ་ལ་མི་ཐོགས་པའི་
མུ། ཆུ་སྲིན་དང་། སྦལ་པ་དང་། བྱི་ལའི་མིག་ལྟ་བུ་གཉིས་ཀ་ལ་ཐོགས་པའི་མུ། དེ་མཚུངས་ཀྱི་མིག་དབང་
རྣམས་དེ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།

།ཡང་མཚན་མོ་ཐོགས་པའི་མིག་དང་ཉིན་མོ་ཐོགས་

པའི་མིག་ལ་མུ་བཞི་ཡོད་དེ། ཕ་ཝང་དང་འུག་པའི་མིག་ལྟ་བུ་མཚན་མོ་ཐོགས་ལ། ཉིན་མོ་མི་ཐོགས་པའི་
མུ། མི་ཕལ་ཆེར་གྱི་མིག་ལྟ་བུ་ཉིན་མོ་ཐོགས་ལ་མཚན་མོ་མི་ཐོགས་པའི་མུ། ཁྱི་དང་ཝ་དང་བྱི་བ་དང་བྱི་ལ་
སོགས་ཀྱི་མིག་ལྟ་བུ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ།
པའི་ཕྱིར་རོ།

དེ་མཚུངས་ཀྱི་མིག་དབང་དེ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ཡིན་

།བཞི་པ་དེ་དག་གི་ཤེས་བྱེད་བསྟན་པ་ལ།

དམིགས་པ་ལ་ཐོགས་པ་གཉིས་ཀ་མིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ།
ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར།

གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་སོགས་ཡུལ་ཐོགས་དང་
དེ་དག་གི་ཡུལ་མེད་ཅིང་དེའི་དམིགས་པ་

མིག་གི་ཁམས་ལྟ་བུ་ཡུལ་ལ་ཐོགས་པ་དམིགས་པ་ལ་ཐོགས་པ་མིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་དེ། དེ་དག་གི་ཡུལ་ཡོད་ཅིང་། དེའི་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། སེམས་སེམས་བྱུང་རྣམས་དེ་གཉིས་ཀ་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེའི་ཡུལ་དང་དམིགས་པ་གཉིས་ཆར་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཉའི་མིག་ལྟ་བུ་ཆུ་ལ་
ཐོགས་ལ་སྐམ་ལ་མི་ཐོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ།

དེ་ཆུ་ནང་དུ་ཁོ་རང་གི་ཡུལ་ལ་བལྟ་བའི་བྱ་བ་བྱེད།

སྐམ་ལ་དེ་མི་བྱེད་པའི་ཕྱིར། འུག་པའི་མིག་ལྟ་བུ་མཚན་མོ་ཐོགས་ལ་ཉིན་མོ་མི་ཐོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་
དེ། དེས་མཚན་མོ་གཟུགས་ལ་བལྟ་བའི་བྱ་བ་བྱེད། ཉིན་མོ་མི་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །མདོར་ན་ཡུལ་ཅན་དེ་
དག་རང་གི་ཡུལ་ལ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པའི་བྱ་བ་བྱེད་པ་ལ་རང་གི་ཡུལ་དེ་ལ་ཐོགས་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ།

རང་གི་

ཡུལ་དེ་ལས་གཞན་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ཡང་འཐད་དེ། རང་འགྲེལ་ལས། རང་གི་ཡུལ་ལ་མ་
དམིགས་པ་ལ་འཇུག་པ་ལ་ཐོགས་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན།

དེ་ལས་གཞན་དུ་མི་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བཤད་

པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་མིག་གི་དབང་པོ་འགའ་ཞིག་གིས་ཉིན་མོ་མཐོང་ཞིང་མཚན་མོ་མི་མཐོང་བ་དང་། འགའ་
ཞིག་གིས་ཆུ་ནང་དུ་མཐོང་ཞིང་སྐམ་ལ་མི་མཐོང་བ་སོགས་འདི་དག་ལ་ཤེས་བྱེད་ཇི་ལྟར་ཡོད་སྙམ་ན།
བཤད་པར་བྱ་སྟེ། འུག་པའི་མིག་ལྟ་བུས་མཚན་མོ་མཐོང་ཞིང་ཉིན་མོ་མི་མཐོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེའི་
མིག་གི་འབྲས་བུའམ་རྒྱ་མོར་གྲགས་པའི་ཁ་དོག་དམར་པོ་ཡོད་ལ།

དེ་ལ་ཉིན་མོའ ་ི མདངས་ཀྱིས་གནོད་

ཅིང་མཚན་མོ་གྲིབ་མས་ཕན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གནད་ཀྱིས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།

།མིའི་མིག་ལྟ་བུས་ཉིན་མོ་

མཐོང་ཞིང་མཚན་མོ་མི་མཐོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེའི་མིག་འབྲས་ཀྱི་ཁ་དོག་ནག་པོར་ཡོད་ཅིང་། དེ་ལ་
ཉིན་མོས་ཕན་ཞིང་མཚན་མོས་གནོད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གནད་ཀྱིས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།

།ཁྱི་དང་བྱི་ལའི་

མིག་ལྟ་བུས་ཉིན་མཚན་གཉིས་ཀར་དུ་མཐོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེའི་མིག་འབྲས་ཀྱི་ཁ་དོག་སེར་སྨུག་
ཏུ་ཡོད་ལ། དེ་ལ་ཉིན་མཚན་གཉིས་ཆར་གྱིས་ཕན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གནད་ཀྱིས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཉའི་
མིག་ལྟ་བུས་ཆུ་ནང་དུ་མཐོང་ལ་སྐམ་ལ་མི་མཐོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ།

དེའི་མིག་འབྲས་སམ་རྒྱལ་མོ་

ཚིལ་ལུ་ལས་གྲུབ་ཡོད་ལ། དེ་ལ་ཆུས་མི་གནོད་ཅིང་སྐམ་གྱིས་གནོད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གནད་ཀྱིས་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། མིའི་མིག་ལྟ་བུས་སྐམ་ལ་མཐོང་ཞིང་ཆུ་ནང་དུ་མི་མཐོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེའི་མིག་འབྲས་
ཆུ་བུར་དུ་ཡོད་ལ། དེ་ལ་སྐམ་གྱིས་མི་གནོད་ཅིང་ཆུས་གནོད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གནད་ཀྱིས་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

སྦལ་པའི་མིག་ལྟ་བུ་ཆུས་ནང་དང་སྐམ་གཉིས་ཀར་དུ་མཐོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེའི་མིག་གི་འབྲས་བུ་
རུས་པར་ཡོད་ལ།

དེ་ལ་ཆུ་དང་སྐམ་གཉིས་ཆར་གྱིས་མི་གནོད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གནད་ཀྱིས་ཡིན་པའི་

ཕྱིར། དོན་འདི་དག་ཁོ་བོས་རང་བཟོར་སྒྲོ་བཏགས་པ་མིན་ཏེ། གདགས་པ་ལས། ཅིའི་ཕྱིར་འུག་པ་རྣམས་
ཀྱིས་མཚན་མོ་མཐོང་ལ་ཉིན་མོ་མི་མཐོང་ཞེ་ན།

སྨྲས་པ་འུག་པ་རྣམས་ཀྱི་མིག་གི་མིའུ་དམར་ཏེ་དེ་ལ་

མཚན་མོས་མི་གནོད་ཉིན་མོས་གནོད་དེ། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་ཞེས་སོགས་དང་། ཅིའི་ཕྱིར་མི་རྣམས་ཀྱིས་
ཉིན་མོ་མཐོང་ལ་མཚན་མོ་མི་མཐོང་ཞེ་ན་སྨྲས་པ།

མི་རྣམས་ཀྱི་མིག་གི་མིའུ་གནག་སྟེ་དེ་ལ་ཉིན་མོས་མི་

གནོད་མཚན་མོས་གནོད་དེ་ཞེས་སོགས་དང་། ཅིའི་ཕྱིར་རྟ་དང་ཁྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཉིན་མོ་ཡང་མཐོང་ལ་མཚན་
མོ་ཡང་མཐོང་ཞེ་ན། སྨྲས་པ་རྟ་དང་ཁྱི་རྣམས་ཀྱི་མིག་གི་མིའུ་སེར་སྨུག་དུ་འདུག་སྟེ། དེ་ལ་ཉིན་མོས་ཀྱང་མི་
གནོད་མཚན་མོས་ཀྱང་མི་གནོད་དེ་ཞེས་སོགས་དང་། ཅིའི་ཕྱིར་ཉ་རྣམས་ཀྱིས་ཆུ་ནང་དུ་མཐོང་ལ་སྐམ་ལ་
མི་མཐོང་ཞེ་ན་སྨྲས་པ་ཉ་རྣམས་ཀྱི་མིག་གི་མིའུ་ཚིལ་ལས་གྲུབ་སྟེ།

དེ་ལ་ཆུས་མི་གནོད་སྐམ་སར་གནོད་

པའི་ཕྱིར་ཞེས་སོགས་དང་། ཅིའི་ཕྱིར་མི་རྣམས་ཀྱིས་སྐམ་ལ་མཐོང་ལ་ཆུར་མི་མཐོང་ཞེ་ན། སྨྲས་པ་མི་
རྣམས་ཀྱི་མིག་གི་མིའུ་ཆུ་བུར་ཡིན་པས་ཞེས་སོགས་དང་།

ཅིའི་ཕྱིར་རུས་སྦལ་དང་སྦལ་པ་དང་སྦལ་པ་

དཀར་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཆུ་ནང་དུ་ཡང་མཐོང་ལ་སྐམ་སར་ཡང་མཐོང་ཞེ་ན་སྨྲས་པ།

དེ་དག་གི་མིག་གི་མིའུ་

རུས་པ་ལས་གྲུབ་པས་ཞེས་སོགས་བཤད་འདུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་དོགས་པ་དཔྱད་ན། ཁོ་ན་རེ། མིག་
སོགས་དབང་པོ་དང་པོ་ལྔ་གང་རུང་ཡིན་ན་ཡུལ་ཐོགས་དང་སྒྲིབ་ཐོགས་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་ཡིན་དགོས་
པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་མཚུངས་ཀྱི་མིག་དབང་སོགས་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ་དེའི་
ཕྱིར། ཁྱོད་ཡུལ་ལ་ཐོགས་པའི་ཐོགས་བཅས་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་རང་ཡུལ་ལ་
ཐོགས་པའི་ཐོགས་བཅས་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་རང་ཡུལ་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའི་དངོས་
པོ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ཤེས་པ་ཡིན་ན། ཡུལ་ཐོགས་
དང་། དམིགས་ཐོགས་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པ་དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན།
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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མ་འོངས་པ་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་ཀུན་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་དམིགས་
པ་ལ་ཐོགས་པའི་ཐོགས་བཅས་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་རང་གི་དམིགས་པ་ལ་
ཐོགས་པའི་ཐོགས་བཅས་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། ཁྱོད་ཀྱི་དམིགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན།
མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་མཚུངས་ཀྱི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ཐལ་འགྱུར་གཉིས་པོ་དེའི་རྩ་བ་ལ་མ་
ཁྱབ་སྟེ། དེ་མཚུངས་ཀྱི་སེམས་སེམས་བྱུང་རྣམས་ལ་ཡུལ་དང་དམིགས་པ་གང་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ཁོ་
བོ་སྨྲའོ། །དབྱེ་སྒོ་གསུམ་པ་ལ། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལས་སེམས་ཀྱི་ཁམས་བདུན། ཆོས་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་
སེམས་བྱུང་དང་བཅས་པའི་ཕྱེད་དང་བརྒྱད་པོ་གང་རུང་ལ་དམིགས་བཅས་ཡིན་པས་ཁྱབ།
དང་བཅུ་པོ་གང་རུང་ལ་དམིགས་མེད་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ།

ལྷག་མ་ཕྱེད་

དམིགས་བཅས་སེམས་ཀྱི་ཁམས་བདུན་

ནོ། །ཆོས་ཀྱི་ཕྱེད་ཀྱང་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་དེ་མཚུངས་ཀྱི་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན།
དམིགས་བཅས་ཡིན་པར་ཐལ། སེམས་ཀྱི་ཁམས་བདུན་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ཀྱི་
དམིགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་དམིགས་བཅས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། དེ་མཚུངས་ཀྱི་མིག་
དབང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སེམས་མེད་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་
ལ་གནས་པའི་སེམས་ཅན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་སེམས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་
པ་སོགས་མཚུངས་སོ། །དབྱེ་སྒོ་བཞི་པ་ལ། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལས་སེམས་ཀྱི་ཁམས་བདུན་ཆོས་ཁམས་
སྒྲའི་ཁམས་དང་དགུ་པོ་གང་རུང་ལ། སེམས་ཀྱི་མ་ཟིན་པས་ཁྱབ། ལྷག་མ་གཟུགས་ཅན་གྱི་ཁམས་དགུ་ལ་
ཟིན་མ་ཟིན་གཉིས་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་ད་ལྟར་བ་ལ་ཟིན་པས་ཁྱབ། ལུས་ཀྱི་
ཚགས་པ་ན་ཡོད་པའི་གཟུགས་དྲི་རོ་རེག་བྱའི་ཁམས་བཞི་ལའང་ད་ལྟར་བ་ལ་ཟིན་པས་ཁྱབ། མིག་སོགས་
ལྔ་འདས་མ་འོངས་རྣམས་དང་། ལུས་ཀྱི་ཚགས་པ་ན་མེད་པའི་གཟུགས་དྲི་རོ་རེག་བཞི་ལ་མ་ཟིན་པས་ཁྱབ་
པའི་ཕྱིར་ཏེ། མ་ཟིན་དགུ། །བརྒྱད་པོ་དེ་དག་རྣམས་དང་སྒྲ། དགུ་པོ་གཞན་ནི་རྣམ་པ་གཉིས། །ཞེས་བཤད་
པའི་ཕྱིར། དབྱེ་སྒོ་ལྔ་པ་ལ། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལས་རྟེན་བདག་རྐྱེན་གྱི་ཁམས་དྲུག་དང་བརྟེན་པ་རྣམ་པར་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ཤེས་པའི་ཁམས་དྲུག་དང་བཅུ་གཉིས་པོ་གང་རུང་ལ་ནང་གི་ཁམས་ཡིན་པས་ཁྱབ།
ཁམས་དྲུག་པོ་གང་རུང་ལ་ཕྱིའི་ཁམས་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ།

དམིགས་པ་ཡུལ་གྱི་

ནང་གི་བཅུ་གཉིས་གཟུགས་ལ་སོགས།

མ་

གཏོགས། ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་སེམས་བྱུང་ཆོས་ཅན། ཕྱིའི་ཁམས་ཡིན་པར་ཐལ། དམིགས་པ་
ཡུལ་གྱི་ཁམས་དྲུག་པོ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་ཁམས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། མིན་པར་ཐལ།
ནང་གི་ཁམས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་ལན་ཅི་སྨྲ། དབྱེ་སྒོ་དྲུག་པ་ལ། ཁམས་བཅོ་
བརྒྱད་ལས་ཆོས་ཁམས་ལ་རྟེན་བཅས་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ཁྱབ།

ལྷག་མ་བཅུ་བདུན་ལ་རྟེན་བཅས་དང་དེ་

མཚུངས་གཉིས་གཉིས་ཡོད་དེ། ཆོས་ཞེས་བྱ་བ་ནི། རྟེན་པ་དང་བཅས་ལྷག་མ་ནི། །དེ་དང་མཚུངས་པ་དག་
ཀྱང་ཡིན།

།ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར།

འོ་ན་བརྟེན་བཅས་དང་དེ་མཚུངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གང་ལ་བྱེད་སྙམ་ན།

ཁམས་དེ་དག་རང་རང་གི་ལས་བྱེད་པ་རྟེན་བཅས་དང་། མི་བྱེད་པ་ནི་དེ་མཚུངས་ཏེ། གང་ཞིག་རང་གི་ལས་
མི་བྱེད། །ཅེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། རང་འགྲེལ་ལས། རྟེན་པ་དང་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཅི་ཞེ་ན་དབང་པོ་
དང་ཡུལ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་བརྟེན་པའམ།

བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་པ་ནི་བརྟེན་པ་དང་བཅས་

པའོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་འགྲེལ་པ་དེའི་དོན་ཅི་སྙམ་ན། འདི་ལ་གཉིས། ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤེས་གསུམ་
པོ་ཕན་ཚུན་བརྟེན་པས་རྟེན་བཅས་སུ་འཇོག་པ་དང་།

དེ་གསུམ་པོ་རང་རང་གི་བྱེད་པའམ་བྱ་བ་ལ་བརྟེན་

པས་རྟེན་བཅས་སུ་འཇོག་པའོ། །དང་པོ་ནི། དཔེར་ན་མིག་དབང་དེ་རང་གི་བརྟེན་པ་མིག་ཤེས་ཀྱི་རྟེན་གྱི་ངོ་
བོར་བརྟེན་ལ། རང་གི་ཡུལ་གཟུགས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ངོ་བོར་བརྟེན་པར་བྱེད། མིག་ཤེས་དེ་རང་གི་རྟེན་
མིག་དབང་གི་རྟེན་ཅན་གྱི་ངོ་བོར་བརྟེན་ལ་རང་གི་དམིགས་པ་གཟུགས་ཀྱི་དམིགས་པ་ཅན་གྱི་ངོ་བོར་རྟེན་
པར་བྱེད།

གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ནི་རང་གི་ཡུལ་ཅན་མིག་དབང་གི་ཡུལ་གྱི་ངོ་བོར་བརྟེན་པར་བྱེད་ལ།

རང་གི་ཡུལ་ཅན་མིག་ཤེས་ཀྱི་དམིགས་པའི་ངོ་བོར་རྟེན་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པ་ནི། མིག་དབང་དེས་རང་གི་
ཡུལ་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའི་བྱ་བ་བྱེད།

མིག་ཤེས་དེས་རང་གི་ཡུལ་གཟུགས་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་བྱ་བ་བྱེད།

གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་དེས། རང་གི་ཡུལ་ཅན་མིག་དབང་གི་ཡུལ་དང་། མིག་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་དང་དམིགས་པ་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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གཉིས་ཀ་བྱེད་པའི་བྱ་བ་བྱེད་པ་ལྟ་བུའོ། །དེས་ན་འཇོག་འཚམས་དེ་གཉིས་ཀ་གནད་གཅིག་སྟེ། མིག་དབང་
གིས་གཟུགས་ལ་བལྟ་བའི་བྱ་བ་བྱེད་པའི་ཚ་གཟུགས་ཡུལ་དང་། མིག་དབང་རྟེན་དང་། མིག་ཤེས་བརྟེན་པ་
ཡིན་པ་གསུམ་ཆར་ཚར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་ཆོས་ཁམས་ཡིན་ན་རྟེན་བཅས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་གནད་
ཀྱང་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ།

དེ་ཡིན་ན་རང་གི་ཡུལ་ཅན་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཡུལ་གྱི་བྱ་བ་བྱེད་པས་ཁྱབ་

པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་རང་གི་ཡུལ་ཅན་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཡུལ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་
ལྟར་ཡང་འཐད་དེ། རང་འགྲེལ་ལས། གང་ལ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་སྐྱེས་པའམ་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་བའི་
ཆོས་ཀྱི་ཁམས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འགའ་ཡང་མེད་དེ། འདི་ལྟར་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཆོས་
ཐམས་ཅད་བདག་མེད་དོ་སྙམ་པའི་སེམས་འདི་སྐྱེའོ།

།དེའི་དམིགས་པ་ཡང་རང་གི་ངོ་བོ་དང་ལྷན་ཅིག་

འབྱུང་བ་མ་གཏོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡིན་ནོ། །སེམས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་མ་དེ་ཡང་སེམས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་མ་
གཞན་གྱི་དམིགས་པ་ཡིན་པས་སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་ཀྱི་དམིགས་པར་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འགྱུར་ཏེ།

ཞེས་

བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་པོ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཡུལ་ཡིན་པས་རྟེན་
བཅས་སུ་ཐལ་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དོགས་པ་དེ་ལྟར་འཇུག་པ་བདེན་ཡང་སྐྱོན་མེད་ཚུལ་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ།
དེ་མཚུངས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ལྟ་བུ། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཡུལ་ཡིན་ཡང་། དེ་རྟེན་བཅས་ཡིན་
པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་མེད་དེ།

དེ་རང་གང་ལ་ལྟོས་ནས་ཡུལ་དུ་འཇོག་པའི་ཡུལ་ཅན་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་

པའི་ཡུལ་མིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ཡང་འཐད་དེ། གང་སྤེལ་ལས། འོ་ན་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་པོ་ཐམས་ཅད་
བདག་མེད་པའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་བཞིན་དུ་བརྟེན་པ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རོ་
ཞེ་ན་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ནི་རང་གི་བྱེད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་རྟེན་པ་དང་བཅས་པ་དང་དེ་དང་མཚུངས་པ་ཉིད་དུ་
རྣམ་པར་འཇོག་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ།

།དེ་ལྟར་ན་ཁམས་བཅུ་བདུན་ལ་རྟེན་བཅས་དང་དེ་

མཚུངས་གཉིས་གཉིས་ཡོད་པའི་གཟུགས་ཅན་གྱི་ཁམས་བཅུ་ལ་རྟེན་བཅས་གསུམ་གསུམ་དང་།

དེ་

མཚུངས་བཞི་བཞི་ཡོད་པ་ནི་བཤད་ཟིན་ལ། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་བདུན་ལ་སྦྱར་ན། དེ་དག་འདས་པ་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

དང་ད་ལྟར་བ་དང་མ་འོངས་པ་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་གསུམ་ལ་རྟེན་བཅས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ལ། དེ་དག་མ་འོངས་
པ་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་ལ་དེ་མཚུངས་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། རང་འགྲེལ་ལས། ཡིད་ནི་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་ཁོ་
ན་དེ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། འདི་དག་ལ་དོགས་པ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་ན། རྟེན་བཅས་ཀྱི་
འདས་པའི་མིག་དབང་ཆོས་ཅན།

ཁྱོད་རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའི་མིག་དབང་ཡིན་

པར་ཐལ། ཁྱོད་རྟེན་བཅས་ཀྱི་མིག་དབང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་
མཐོང་བའི་མིག་དབང་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའི་
མིག་དབང་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་འདས་པའི་མིག་དབང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་
རྟེན་བཅས་ཀྱི་མ་འོངས་པའི་མིག་དབང་ཆོས་ཅན།

ཁྱོད་རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའི་

མིག་དབང་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྟེན་བཅས་ཀྱི་མིག་དབང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན་སྔ་མ་ལྟར་བྱེད། གལ་ཏེ་
རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའི་མིག་དབང་མིན་པར་ཐལ།

འདས་མ་འོངས་ཀྱི་མིག་དབང་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་ལ་མ་ཁྱབ་ཟེར་ན། འོ་ན། རྟེན་བཅས་ཀྱི་མིག་དབང་འདས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་འདས་
པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ད་ལྟར་བ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་མིག་དབང་གི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། ད་ལྟའི་དོན་
ཕྱིར་དང་པོ་ལྔ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་ཁོ་བོ་ནི་ཐལ་འགྱུར་དང་པོ་དེའི་རྩ་བ་ལ་མ་ཁྱབ་སྟེ། དེ་
གཉིས་སྔར་རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་མཐོང་ཟིན་པ་དང་།

མ་འོངས་པ་ན་མཐོང་བར་འགྱུར་བས་རྟེན་

བཅས་སུ་བཞག་པ་ཡིན་གྱི། ད་ལྟར་དེ་གཉིས་ཀྱི་ཡུལ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གནད་དག་གོ་དགོས་སོ། །ཡང་
དྲུག་པ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་འོངས་པ་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དེ་མཚུངས་མ་ཡིན་པར་
ཐལ། ཁྱོད་རྟེན་བཅས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་ཁྱོད་རང་གི་རྟེན་བདག་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་ཡིད་དབང་ལ་བརྟེན་
པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་རྟེན་བདག་རྐྱེན་དུ་གྱུར་པའི་ཡིད་དབང་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་ཡིད་
ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྟེན་བཅས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་
རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ཆོས་ཁམས་ལ་དམིགས་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་ཤེས་པ་གང་ཞིག ཁྱོད་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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ཀྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ཆོས་ཁམས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

ཁྱོད་དྲུག་པ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་ཤེས་འདས་པ་ལ་ཡུལ་ཡོད་ཟིན་ཀྱང་ཁོའ ་ི ཡུལ་མེད་པ་དང་། མ་འོངས་པ་སྐྱེ་བའི་
ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཀྱང་ཡུལ་མེད་པ་དང་། མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་ཟིན་པ་དང་། ཡོད་པར་
འགྱུར་བ་གཉིས་ཀ་མེད་པས་ཡུལ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་མིན་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་འོངས་པ་ཆོས་
ཅན། ཁྱོད་རང་གི་རྟེན་ཡིད་དབང་དང་རང་གི་དམིགས་པ་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པར་ཐལ། ཁྱོད་རང་གི་
རྟེན་ཡིད་དབང་ལ་བརྟེན་ཅིང་རང་གི་དམིགས་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

རྟགས་ཁས་

བླངས་སོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ་ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་གང་ཞིག་རང་གི་ལས་མི་བྱེད། །ཅེས་
པའི་རྩ་འགྲེལ་གྱི་དགོངས་པ་རྣམ་པར་འགྲེལ་བ་ན། ཁམས་དེ་དག་རང་རང་གི་ལས་བྱས་ཟིན་པ་དང་། བྱེད་
བཞིན་པ་དང་།

བྱེད་པར་འགྱུར་པ་རྣམས་རྟེན་བཅས་ཡིན་ལ།

དེ་གསུམ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པ་རྣམས་དེ་

མཚུངས་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྐལ་ལྡན་བློ་གསལ་རྣམས་ཀྱིས་ཡིད་ལ་གཟུང་བར་བྱའོ། །ཡང་དེ་མཚུངས་ཀྱི་མིག་
གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སེམས་བྱུང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དེ་མཚུངས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་
མཚུངས་ཀྱི་མིག་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན་ཁྱོད་རང་ཡུལ་
དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྟེན་བཅས་ཀྱི་མིག་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
ཏེ། མིག་ཤེས་གང་ཞིག དེ་མཚུངས་མིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་མཚུངས་ཀྱི་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་
ཁོ་རང་གི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན།
དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྟེན་བཅས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་འཛིན་པའི་བྱ་བ་བྱེད་པའི་
མིག་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་འཛིན་པའི་མིག་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་
བར་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དེ་མཚུངས་མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྟེན་བཅས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཆོས་
ཁམས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ནི། ཆོས་ཞེས་བྱ་བ་ནི། རྟེན་པ་དང་བཅས་ཞེས་བཤད་པས་གྲུབ། རྟགས་ནི་
སེམས་བྱུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་གྱིས་གྲུབ་པས་ལན་ཅི་ཡོད་ལེགས་པར་སོམས་ཤིག ཁོ་བོ་ནི་མ་ཁྱབ་མཚམས་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

སྔ་མ་ལྟར་བྱས་ནས། ཁྱོད་རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རྟེན་
བཅས་ཀྱི་མིག་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ།

ཁོ་དམིགས་པ་ཡུལ་གྱི་ཁམས་དྲུག་གི་ནང་ནས་ཆོས་

ཁམས་ཡིན་པས། རང་གི་ཡུལ་ཅན་དྲུག་པ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་རྟེན་བཅས་ཡིན་པས་རྟེན་
བཅས་སུ་འཇོག་ལ།

ཡུལ་ཅན་གྱི་ཁམས་དྲུག་པོ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པས།

ཡུལ་དང་རྟེན་ལ་ལྟོས་པའི་དེ་

མཚུངས་ཡིན་ཡང་དེ་མཚུངས་སུ་མི་འཇོག་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་དེ་མཚུངས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ཆོས་
ཅན། ཁྱོད་དེ་མཚུངས་མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྟེན་བཅས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་རང་གི་ཡུལ་ཅན་རྣམ་པར་
ཤེས་པའི་ཡུལ་གྱི་བྱ་བ་བྱེད་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

ཁྱོད་རང་གི་ཡུལ་ཅན་དྲུག་པ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་

པར་ཤེས་པའི་བྱ་བ་བྱེད་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་དེའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་ཤེས་བྱ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་རྩ་བ་ལ་མ་ཁྱབ་སྟེ། དེ་ཡུལ་གྱི་ཁམས་དྲུག་ལས་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ཡིན་པས། རང་
གི་ཡུལ་ཅན་དྲུག་པ་ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་ཡིན་ཡང་། རང་གི་ཡུལ་ཅན་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པས་
རྟེན་བཅས་སུ་མི་འཇོག་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་སོ་སོའ ་ི སྒྲ་དོན་གྲངས་སམ་དགོས་པ་དང་བཅས་པ་བཤད་
པ་ལ་གཉིས། སོ་སོའ ་ི སྒྲ་དོན་བཤད་པ་དང་། གྲངས་སམ་དགོས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། སྤྱིར་བསྟན་པ་
དང་། ཕུང་པོའ ་ི སྒྲ་དོན་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། དུ་མ་སྤུངས་པས་ན་ཕུང་པོ། སེམས་དང་
སེམས་བྱུང་སྐྱེ་ཞིང་མཆེད་པའི་སྒོ་ཡིན་པས་ན་སྐྱེ་མཆེད། སེམས་སེམས་བྱུང་སྐྱེད་པའི་རིགས་སམ་འབྱུང་
གནས་ཡིན་པས་ན་ཁམས་ཞེས་འཇོག་སྟེ།

སྤུངས་དང་སྐྱེ་སྒོ་རིགས་ཀྱི་དོན།

།ཕུང་པོ་སྐྱེ་མཆེད་ཁམས་

རྣམས་ཡིན། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་ལ་བཤད་གཞིའི་ལུང་དྲང་བ་དང་། ལུང་དོན་གཏན་ལ་ཕབ་
པའོ། །དང་པོ་ནི། མདོ་ལས། གཟུགས་གང་ཡིན་པ་ཅི་ཡང་རུང་འདས་པའམ་མ་འོངས་པའམ་ད་ལྟར་བྱུང་
བའམ་ནང་གིའམ་ཕྱིའི་འམ་རགས་པའམ་ཕྲ་བའམ་ངན་པའམ་གྱ་ནོམ་པའམ་ཐག་རིང་བ་ན་ཡོད་པ་གང་ཡིན་
པའམ། ཐག་ཉེ་བ་ན་ཡོད་པའི་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་
བྱ་བའི་གྲངས་སུ་འགྲོའ ་ོ ཞེས་བཤད་དོ། །གཉིས་པ་ལ། དེ་དག་གི་མཚན་གཞི་རིམ་པ་ལྟར། གཟུགས་བྱུང་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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ལ་འགགས་པ་འདས་པ། གཟུགས་བྱུང་བ་མ་འགགས་པ་ད་ལྟར་བ། གཟུགས་མ་བྱུང་བ་མ་འོངས་པ། ཕྱི་
ནང་གཉིས་ལ། ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་ནང་གི་གཟུགས། ཕྱིའི་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་ཕྱིའི་གཟུགས། རགས་ཕྲ་
གཉིས་ལ།

ཐོགས་བཅས་ཀྱི་གཟུགས་ཅན་བཅུ་རགས་པ།

ཐོགས་མེད་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་

གཟུགས་ཕྲ་བ། འདིར་འགྲེལ་བཤད་གཉིས་ཆར་ལས་རགས་པ་ནི་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་སྟེ་གཟུགས་ཅན་
བཅུའོ། །ཕྲ་བ་ནི་ཐོགས་པ་མེད་པ་སྟེ་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་སོ་ཞེས་གསལ་བར་བཤད་པས་
གཟུགས་ཅན་བཅུ་རགས་པ་མིན་པར་འདོད་པའི་ལོག་རྟོག་བསལ་ཞིང་།
ཡིན་པའི་གཟུགས་ཁོ་ན་ལ་བཤད་པས།

ཕྲ་བའི་མཚན་གཞི་རིག་བྱེད་མ་

རྫས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཤུགས་ཀྱིས་

འཕངས་སོ། །འོ་ན་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་གཟུགས་ཕྲ་བར་བཤད་པས། དེ་རྡུལ་ཕྲན་མ་ཡིན་པར་
བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་སྙམ་ན་སྐྱོན་མེད་དེ། ཐོགས་མེད་ཀྱི་གཟུགས་ཡིན་པས་གཟུགས་ཕྲ་རགས་གཉིས་
ཀྱི་ཟླས་ཕྱེ་བའི་གཟུགས་ཕྲ་བ་ཡིན་ཡང་།

རྡུལ་དུ་མ་གྲུབ་པས་རྡུལ་ཕྲན་དུ་མི་འདོད་པའི་ཕྱིར་

རོ། །གཟུགས་ངན་པ་དང་གྱ་ནོམ་པ་གཉིས་ལ། ངན་པ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་གཟུགས། གྱ་ནོམ་པ་ནི།
ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མིན་པ་དགེ་བ་དང་མ་སྒྲིབ་ལུང་མ་བསྟན་གྱི་གཟུགས་སོ། །ཐག་ཉེ་རིང་གཉིས་ལ། ཐག་
རིང་བ་ནི་འདས་མ་འོངས་ཀྱི་གཟུགས། ཐག་ཉེ་བ་ནི་ད་ལྟར་བའི་གཟུགས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཕུང་པོ་ཕྱི་མ་
བཞི་ལའང་སྦྱར་བ་ལས་མཚན་གཞི་འདྲ་ལ། རགས་ཕྲ་གཉིས་ནི་དབང་ཤེས་དང་ཡིད་ཤེས་གཉིས་ལ་བྱེད་
དོ། །གཉིས་པ་གྲངས་སམ་དགོས་པ་ལ་གཉིས། གྲངས་ངེས་དངོས་དང་། གྲངས་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་
པོ་ནི། འོ་ན་ཕུང་པོ་ལ་ལྔ་དང་། སྐྱེ་མཆེད་ལ་བཅུ་གཉིས་དང་། ཁམས་ལ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་གྲངས་ངེས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་དང་། དེ་ལྟར་བཞག་པའི་དགོས་པ་ཅི་ཡིན་སྙམ་ན། སྤྱིར་གྲངས་ངེས་ལ་འཇོག་འཚམས་མང་དུ་ཡོད་
ཀྱང་། སྐབས་འདིར་གཙ་བོར་དགོས་པ་དང་ལོག་རྟོག་ལ་ལྟོས་པའི་གྲངས་ངེས་ཡིན་ཏེ། རྨོངས་པ་རྣམ་པ་
གསུམ་ཟློག་པའི་ཕྱིར་དུ་ཕུང་པོ་ལ་ལྔ་སོགས་ཀྱི་གྲངས་ངེས་པའི་ཕྱིར་དང་། དབང་པོ་རྣོ་འབྲིང་རྟུལ་གསུམ་
གྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཀྱང་དེ་ལྟར་དུ་གྲངས་ངེས་པའི་ཕྱིར་དང་།
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འདོད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་
མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ནས་ཀྱང་དེ་ལྟར་དུ་གྲངས་ངེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་རྟགས་དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། སེམས་བྱུང་ལ་རིལ་པོར་བཟུང་
ནས་བདག་ཏུ་རྨོངས་པ་ཟློག་པའི་ཕྱིར་དུ་གཙ་བོར་སེམས་བྱུང་ལ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བ་ཕུང་པོ་ལྔའི་གྲངས་ངེས་
བཞག གཟུགས་ལ་རིལ་པོར་བཟུང་ནས་བདག་ཏུ་རྨོངས་པ་ཟློག་པའི་ཕྱིར་དུ་གཟུགས་གཙ་བོར་གཟུགས་
ཅན་གྱི་སྐྱེ་མཆེད་བཅུར་ཕྱེ་བ་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་གྲངས་ངེས་བཞག གཟུགས་དང་སེམས་གཉིས་ལ་
རིལ་པོར་བཟུང་ནས་བདག་དུ་རྨོངས་པ་ཟློག་པའི་ཕྱིར་དུ་གཙ་བོར་གཟུགས་ཅན་གྱི་ཁམས་བཅུ་དང་།
སེམས་ཀྱི་ཁམས་བདུན་དུ་ཕྱེ་བ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་གྲངས་ངེས་བཞག་པའི་ཕྱིར་རོ།

།རྟགས་གཉིས་པ་

གྲུབ་སྟེ། དབང་རྣོན་མགོ་སྨོས་པས་གོ་བ། དབང་འབྲིང་སྤྲོས་པས་གོ་བ། དབང་རྟུལ་ཤིན་ཏུ་སྤྲོས་པས་གོ་བ་
གསུམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་རིམ་པ་ལྟར་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་། སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་དང་། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་
ཀྱི་གྲངས་ངེས་བཞག་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྟགས་གསུམ་པ་གྲུབ་སྟེ། གདུལ་བྱ་ཚིག་མདོར་བསྡུས་པ། བར་མ།
རྒྱས་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་རིམ་བཞིན་ལྔ་དང་བཅུ་གཉིས་དང་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་གྲངས་ངེས་
བཞག་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་འཐད་དེ། རྨོངས་དབང་འདོད་རྣམས་གསུམ་གྱི་ཕྱིར། །ཕུང་པོ་ལ་སོགས་
གསུམ་བསྟན་ཏོ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་གྲངས་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བ་ལ་གསུམ། ཕུང་པོའ ་ི གྲངས་
ལ་རྩོད་པ་སྤང་བ། སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་གྲངས་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བ། ཁམས་ཀྱི་གྲངས་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི།
འོ་ན་སེམས་བྱུང་ལ་རིགས་མང་དུ་ཡོད་པས་ཕུང་པོ་ལྔའི་གྲངས་ངེས་འཇོག་པའི་ཚ་ཚར་བ་དང་འདུ་ཤེས་
གཉིས་གྲངས་ལོགས་པ་རེ་རེ་འཇོག་པ་མི་འཐད་དོ་སྙམ་ན། སེམས་བྱུང་ལ་རིགས་མང་དུ་ཡོད་ཀྱང་། དེ་
གཉིས་ཕུང་པོར་ལོགས་སུ་འཇོག་པ་དགོས་པའི་དབང་གིས་ཡིན་ཏེ།

ཁྱིམ་པ་རྣམས་འདོད་པ་ལ་རྩོད་པའི་

རྒྱུ་ཚར་བ་ཡིན་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ལྟ་བ་ལ་རྩོད་པའི་རྒྱུ་འདུ་ཤེས་ཡིན་པས་རྩོད་པའི་རྩ་བ་ངོས་
ཟིན་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་།

ཚར་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་འདུ་ཤེས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་

འཁོར་བར་འཁྱམ་པས་འཁོར་བའི་རྒྱུའི་གཙ་བོ་ངོས་ཟིན་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རགས་ཕྲ་ལ་སོགས་པའི་
སྒོ་ནས་ཕུང་པོ་ལྔའི་གོ་རིམ་དེ་བླག་ཏུ་རྙེད་སླ་བའི་ཆེད་ཡང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

རྩོད་པའི་རྩ་བར་གྱུར་པ་
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དང་། །འཁོར་བའི་རྒྱུ་ཕྱིར་རིམ་རྒྱུའི་ཕྱིར། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། འོ་ན་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་
གཉིས་ཀྱི་གྲངས་ངེས་འཇོག་པའི་ཚ། སྐྱེ་མཆེད་གཟུགས་ཅན་བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་གཟུགས་ཡིན་པས་མིག་
གི་ཡུལ་ཁོ་ན་ལ་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ཅེས་གྲངས་ལོགས་པར་འཇོག་པ་མི་འཐད་དོ་སྙམ་ན། མིག་གི་ཡུལ་
དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་ཁོ་ན་ལ་སྐྱེ་མཆེད་ཅེས་གྲངས་ལོགས་སུ་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། གཟུགས་ཅན་
བཅུ་ཆར་གཟུགས་ཡིན། ཡང་། གཞན་རྣམས་ལ་སྒྲའི་སྐྱེ་མཆེད་སོགས་སྒོས་མིང་ཐ་དད་པ་རེ་རེ་ཡོད་པས་
འདི་ལ་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ཅེས་སྤྱི་མིང་བྱེ་བྲག་ལ་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

དེ་ལ་སྤྱི་མིང་འདོགས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཡོད་དེ། མིག་གི་ཡུལ་དེ་བསྟན་དུ་ཡོད་པས་གཟུགས་ཀྱི་གཙ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་
འཐད་དེ། བྱེ་བྲག་དོན་དང་གཙ་བོའ ་ི ཕྱིར། །གཅིག་ནི་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་དང་། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར།
ཡང་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཡིན་པས་དྲུག་པ་ཡིད་ཀྱི་ཡུལ་ཁོ་ན་ལ་ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ཅེས་གྲངས་
ལོགས་པར་འཇོག་པ་མི་འཐད་དོ་སྙམ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། སྔར་ལྟར་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཡིན་ཡང་དེ་ལ་ཆོས་ཀྱི་
སྐྱེ་མཆེད་ཅེས་སྤྱི་མིང་བྱེ་བྲག་ལ་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཡོད་དེ།
དེས་འདུས་མ་བྱས་དང་སེམས་བྱུང་སོགས་ཆོས་མང་པོ་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་དང་།

ཆོས་ཀྱི་མཆོག་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པ་ཡང་བསྡུས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་འཐད་དེ། ཆོས་མང་བ་དང་མཆོག་བསྡུས་
ཕྱིར། །གཅིག་ནི་ཆོས་ཞེས་བྱ་བར་བརྗོད། །ཅེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། འོ་ན་མིག་གི་ཁམས་
ལ་གཉིས་དང་རྣ་བ་གཉིས་སོགས་ཡོད་པས་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་གྲངས་ངེས་ཀྱང་མི་འཐད་དོ་སྙམ་ན།
མིག་གཉིས་སོགས་ཡོད་ཀྱང་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་གྲངས་ངེས་ལ་གནོད་པའི་སྐྱོན་མེད་དེ། མིག་གཉིས་པོ་
དེ། མིག་གི་ཁམས་སུ་རིགས་གཅིག་པ་དང་། གཉིས་པོ་དེའི་སྤྱོད་ཡུལ་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་དུ་འདྲ་བ་
དང་། འབྲས་བུ་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་སྐྱེད་པར་རིགས་འདྲ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་འཐད་དེ། མིག་ལ་
སོགས་པ་གཉིས་མོད་ཀྱི།

།རིགས་དང་སྤྱོད་ཡུལ་རྣམ་པར་ཤེས།

།འདྲ་བའི་ཕྱིར་ན་ཁམས་གཅིག་

ཉིད། །ཅེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་གོ་རིམ་བསྡུ་ཚུལ་དང་བཅས་པ་འཆད་པ་ལ་གཉིས། གོ་རིམ་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

བཤད་པ་དང་། བསྡུ་ཚུལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཕུང་པོ་ལྔའི་གོ་རིམ། སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་གོ་
རིམ། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་གོ་རིམ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕུང་པོ་ལྔའི་གོ་རིམ་སྟོན་པའི་ཚ་ཐོག་མར་
གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ། དེ་ནས་ཚར་བ་དང་འདུ་ཤེས་སོགས་སྟོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། གཟུགས་ནི་ཕལ་
ཆེར་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པས་ཆེས་རགས་ལ། དེ་ནས་ཚར་བ་བདེ་སྡུག་རང་སྟོབས་ཀྱིས་མྱོང་བས་རགས་
ཤིང་། དེ་ནས་འདུ་ཤེས་མཚན་མར་འཛིན་པས་རགས་ལ། དེ་ནས་འདུ་བྱེད་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་རང་སྟོབས་
ཀྱིས་འཛིན་པས་རགས་ཤིང་། རྣམ་ཤེས་ནི་དོན་གྱི་ངོ་བོ་ཙམ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་རིག་པས་ཐམས་ཅད་པས་ཕྲ་
བའི་ཕྱིར་ན་རགས་རིམ་གྱིས་བསྟན་པའི་གོ་རིམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡང་ཐོག་མར་ཕོ་མོ་དག་གཟུགས་ལ་
དགའ་ཞིང་། གཟུགས་སྡུག་མི་སྡུག་ལས་ཚར་བ་བདེ་སྡུག་སྐྱེ་ལ། དེ་ལས་འདུ་ཤེས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་དུ་འགྱུར་
ཞིང་། དེ་ལ་འདུ་བྱེད་ཆགས་སྡང་སོགས་ཉོན་མོངས་པ་འཕེལ་ལ། དེས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་
དུ་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ན་འགྲོ་བ་རྣམས་རིམ་གྱིས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་བྱེད་པའི་གོ་རིམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་།
ཡང་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ། རིམ་པ་ལྟར་ཟས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་སྣོད་དང་། ཟས་དང་། ཚད་མ་དང་། བྱན་པོ་དང་།
ཟ་བ་པོ་དང་ཆོས་མཐུན་པས་དེའི་གོ་རིམ་དང་བསྟུན་པ་ཡང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་འདོད་པ་ཁམས་པ་འདོད་
པའི་ཡོན་ཏན་གཟུགས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ། གཟུགས་ཁམས་པ་ཚར་བས་རབ་ཏུ་ཕྱེ། གཟུགས་མེད་དང་པོ་
གསུམ་འདུ་ཤེས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ། སྲིད་རྩེ་འདུ་བྱེད་ཀྱིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་ཞིང་། རྣམ་ཤེས་ནི་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་
གནས་པས་ཁམས་གསུམ་གྱི་གོ་རིམ་ལྟར་བསྟན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ཡང་འཐད་དེ། རིམ་ནི་རགས་
དང་ཀུན་ཉོན་མོངས། །སྣོད་སོགས་འདོད་ཁམས་ཇི་བཞིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་སྐྱེ་
མཆེད་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་གོ་རིམ་ནི། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཡུལ་དྲུག་དང་རྟེན་དྲུག་གི་གོ་རིམ་བཤད་པས་ཤེས་
སླའོ། །གསུམ་པ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་གོ་རིམ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། རྟེན་བདག་རྐྱེན་གྱི་ཁམས་དྲུག་གི་གོ་
རིམ་དང་། དེས་ཡུལ་དྲུག་དང་། འབྲས་བུ་རྣམ་ཤེས་དྲུག་གི་གོ་རིམ་ཀྱང་གྲུབ་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི།
རྟེན་ཁམས་དྲུག་གི་གོ་རིམ་སྟོན་པའི་ཚ་ཐོག་མར་མིག་གི་ཁམས་སོགས་གོ་རིམ་དེ་ལྟར་སྟོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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ཡོད་དེ། མིག་གི་ཁམས་སོགས་ལྔ་ཡུལ་ད་ལྟར་བ་ཁོ་ནའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པས་ཐོག་མར་བསྟན། ཡིད་ཀྱི་
ཁམས་ནི་དུས་གསུམ་ཆར་དང་དུས་ཀྱིས་མ་བསྡུས་པའི་ཡུལ་ཅན་ཡང་ཡིན་པས་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་ཡིན་ལ།
དེ་ལྔ་ལས་ཀྱང་མིག་གི་ཁམས་སོགས་དང་པོ་བཞི་པོ་དེ་འབྱུང་འགྱུར་ཁོ་ནའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པས་ཐོག་མར་
བསྟན། ལུས་ཀྱི་ཁམས་ནི་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་འགྱུར་གཉིས་ཀའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པས་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་ཡིན་
ཞིང་། དེ་བཞི་ལས་ཀྱང་མིག་དང་རྣ་བའི་ཁམས་གཉིས་ཡུལ་ཐག་རིང་བ་ལ་འཇུག་པས་ཐོག་མར་བསྟན། སྣ་
དང་ལྕེའི་ཁམས་གཉིས་ཡུལ་ཐག་ཉེ་བ་དང་ཕྲད་པ་ཁོ་ན་ཡུལ་དུ་བྱེད་པས་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། མིག་རྣ་
གཉིས་ལས་ཀྱང་ཐག་རིང་པོའ ་ི སྒྲ་མ་ཐོས་པར་གཟུགས་མིག་གིས་མཐོང་བས་མིག་གིས་ཡུལ་ཆེས་རིང་བ་
ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་ཐོག་མར་བསྟན་པ་ཡིན་ཞིང་།

སྣ་ལྕེ་གཉིས་ལས་ཀྱང་ཟས་ལྕེ་དང་མ་ཕྲད་པར་སྣས་དྲི་

ཚར་བས་ཆེས་མྱུར་བ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་སྣའི་ཁམས་ཐོག་མར་བསྟན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་།

ཡང་ལུས་

འདི་ལ་ཐོག་མར་མིག་གི་ཁམས། དེ་ནས་རིམ་པ་ལྟར་རྣ་བ་སྣ་ལྕེ་རྣམས་གནས་ཤིང་ལུས་དབང་ཕལ་ཆེར་དེ་
མན་ཆད་ལ་གནས་པ་དང་།

ཡིད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱང་དེ་དག་ལ་བརྟེན་པས་ལུས་འདི་ལ་ཇི་ལྟར་གནས་པའི་གོ་

རིམ་ཡང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་འཐད་དེ། ད་ལྟའི་དོན་ཕྱིར་དབང་པོ་ལྔ། །འབྱུང་བ་ལས་འགྱུར་དོན་
ཕྱིར་བཞི། །གཞན་ནི་ཆེས་རིང་མྱུར་འཇུག་ཕྱིར། །ཡང་ན་ཇི་ལྟར་གནས་རིམ་བཞིན། །ཞེས་བཤད་པའི་
ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་ནི་དེ་ལྟར་རྟེན་བདག་རྐྱེན་གྱི་ཁམས་དྲུག་གི་གོ་རིམ་དེ་ལྟར་གྲུབ་པས། དེ་དག་གི་ཡུལ་
ཡུལ་གྱི་ཁམས་དྲུག་དང་།

དེ་དག་གི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་དྲུག་གི་གོ་རིམ་ཡང་སྔ་མ་ལྟར་

གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། རྟེན་རྒྱལ་པོ་དྲུག་གི་གོ་རིམ་གྲུབ་པས་དེ་དག་གི་ཡུམ་རྒྱལ་མོ་དྲུག་གི་གོ་རིམ་
དང་།

དེ་དག་གི་སྲས་རྒྱལ་བུ་དྲུག་གི་གོ་རིམ་ཡང་ཡབ་རྒྱལ་པོའ ་ི གོ་རིམ་ལྟར་གྲུབ་པ་དང་ཆོས་མཚུངས་

པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། རྟེན་བཅས་ཀྱི་མིག་དབང་འདས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་
འདས་པ་ཆོས་ཅན། ད་ལྟར་བ་ཡིན་པར་ཐལ། མིག་གི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁོ་
ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁོའ ་ི ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་གཅིག་ཡོད། ཁོའ ་ི ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

མེད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན་དེ་དེར་ཐལ། དེའི་ཡུལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་གྲུབ་བྱས་ཚར་རོ། །རྟེན་བཅས་
ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་འདས་པ་ཆོས་ཅན། ད་ལྟར་བ་ཡིན་པར་ཐལ། མིག་དབང་གི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
ཏེ། མིག་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྟེན་བཅས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་
བྱས་ཚར་རོ།

།འོན་ཀྱང་དེ་རྟེན་བཅས་ཡིན་པ་ནི།

སྔར་མིག་དབང་གི་ཡུལ་བྱས་ཟིན་པ་ལ་བཤད་ཚར་

རོ། །གཉིས་པ་བསྡུ་བ་འཆད་པ་ལ། འོ་ན་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་སོགས་ཕུང་པོ་ལྔ་
དང་། ཟད་པར་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་དང་། ཟིལ་གནོན་སྐྱེ་མཆེད་བརྒྱད་དང་། ས་ཁམས་ལ་སོགས་པ་ཁམས་དྲུག་
ཏུ་བཤད་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་གསུམ་པོ་དེ་དག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བསྡུ་སྙམ་ན། ཆོས་ཕུང་
ནི་མདོ་སྡེ་པ་ལྟར་ན་གཟུགས་ཕུང་དང་། བྱེ་སྨྲ་བ་ལྟར་ན་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོར་འདུ་བ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་ཕུང་
པོ་བརྒྱད་ཁྲི་ནི། །ཞེས་སོགས་བཤད་པའི་ཕྱིར། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་སོགས་ལྔ་ལས། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་
ཕུང་པོ་ལ་གཟུགས་ཕུང་ཡིན་པས་ཁྱབ། ཕྱི་མ་བཞི་ལ་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་
གྱི་ཕུང་པོ་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ་ཤེས་རབ་ཡིན་པས་ཁྱབ། རྣམ་པར་གྲོལ་
བའི་ཕུང་པོ་ལ་མོས་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བའི་ཕུང་པོ་ལ་ཤེས་རབ་ཡིན་པས་
ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། འདི་རང་འགྲེལ་འགྲེལ་བཤད་དང་བཅས་པའི་དངོས་བསྟན་དེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་རྗེས་འབྲང་གི་
འཁོར་མེད་པའི་དབང་དུ་བྱས་སམ་སྙམ་མོ།

།ཟད་པར་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་དང་ཟིལ་གནོན་སྐྱེ་མཆེད་བརྒྱད་ལ་

འཁོར་དང་བཅས་ན། ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་དང་ཡིད་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ། ས་ཁམས་སོགས་
དྲུག་གི་ཟླས་ཕྱེ་བའི་དང་པོ་བཞི་ལ་རེག་བྱའི་ཁམས་དང་། ནམ་མཁའི་ཁམས་ལ་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་དང་།
རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་ལ་ཟག་བཅས་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། བུ་ཁ་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཞེས་བྱ། །སྣང་དང་མུན་པ་
དག་ཡིན་ལོ། །ཟག་དང་བཅས་པའི་རྣམ་ཤེས་ནི། །རྣམ་ཤེས་ཁམས་ཡིན་སྐྱེ་བའི་རྟེན། །ཞེས་བཤད་པའི་
ཕྱིར། འོན་ཀྱང་སྤྱིར་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་ལ་ཟག་བཅས་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་དང་རྣམ་
ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དོན་གཅིག་པར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བཞི་པ་རྣམ་པའི་རབ་དབྱེ་ཁྱད་ཆོས་དང་བཅས་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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པ་འཆད་པ་ལ། རྣམ་པའི་རབ་དབྱེ་བཤད་པ་དང་། ཁྱད་ཆོས་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ་རྣམ་པའི་རབ་དབྱེ་
ཉེར་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། དེ་དག་འགའ་ཞིག་སྔར་བཤད་ཟིན་པས་མི་འཆད་ལ། ལྷག་མ་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་
བཤད་པ་ལ་གཉིས། གསུམ་ཚན་གྱི་སྒོ་ནས་བཤད་པ་དང་། གཉིས་ཚན་གྱི་སྒོ་ནས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི།
འོ་ན་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་གསུམ་པོ་དེ་ལ་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་གསུམ་ཇི་ལྟར་ཡོད་སྙམ་ན། འདི་ལ་
ཁམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཤད་ན་གཞན་གཉིས་ཞར་ལ་རྟོགས་སླ་བས་དེ་ཁམས་ལ་གཏན་ལ་ཕབ་ན། ཁམས་བཅོ་
བརྒྱད་ལས་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་དང་སྒྲའི་ཁམས་མ་གཏོགས་པའི་གཟུགས་ཅན་གྱི་ཁམས་བརྒྱད་ལ་ལུང་མ་
བསྟན་ཡིན་པས་ཁྱབ། ཁམས་ལྷག་མ་བཅུ་ལ་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་གསུམ་གསུམ་ཡོད་དེ། ལུང་མ་
བསྟན་བརྒྱད་དེ་དག་ཉིད། །གཟུགས་སྒྲ་མ་གཏོགས་གཞན་རྣམ་གསུམ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་
གཟུགས་ཁམས་དང་སྒྲའི་ཁམས་སུ་གྱུར་པའི་དགེ་མི་དགེ་ཇི་ལྟར་ཡོད་སྙམ་ན།

དགེ་མི་དགེའི་སེམས་ཀྱི་

ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་གཟུགས་རྣམས་ནི། རིམ་པ་ལྟར་དགེ་མི་དགེའི་
གཟུགས་དང་སྒྲའི་ཁམས་སུ་འཇོག་སྟེ། རང་འགྲེལ་ལས། གཟུགས་དང་སྒྲའི་ཁམས་ནི་ལུས་དང་ངག་གི་
རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་བསྡུས་པ་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་སེམས་ཀྱི་ཀུན་ནས་བསླངས་བ་དག་ནི་དགེ་བ་དང་
མི་དགེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ།

།ཡང་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་ཁམས་གསུམ་གྱི་སས་བསྡུས་ཇི་

ལྟར་ཡོད་སྙམ་ན། འདི་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། རྩོད་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི། འདོད་པའི་སས་བསྡུས་པའི་
ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་པོ་ཐམས་ཅད་ཡོད་ཅིང་།

གཟུགས་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སྣ་ལྕེའི་རྣམ་ཤེས་དྲི་རོ་བཞི་མ་

གཏོགས་པའི་ཁམས་བཅུ་བཞི་ཡོད་ལ། གཟུགས་མེད་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་
ཤེས་པའི་ཁམས།

ཆོས་ཀྱི་ཁམས་དང་གསུམ་ཡོད་ཀྱི་ཁམས་ལྷག་མ་བཅོ་ལྔ་མེད་དེ།

འདོད་ཁམས་

གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་དོ། །གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ན་བཅུ་བཞིའོ། །དྲི་དང་རོ་དང་སྣ་དང་ནི། །ལྕེ་ཡི་རྣམ་ཤེས་
ཁམས་མ་གཏོགས། །གཟུགས་མེད་གཏོགས་པ་ཡིད་དང་ནི། །ཆོས་དང་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ཁམས། །ཞེས་
བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་གཟུགས་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་དྲི་རོ་གཉིས་མེད་དེ། དེ་གཉིས་ཁམས་ཟས་གང་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ཞིག ཁམས་གོང་མ་རྣམས་ཁམས་ཀྱི་ཟས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར། གཟུགས་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་
སྣ་ལྕེའི་རྣམ་ཤེས་གཉིས་ཀྱང་མེད་དེ། དེའི་དམིགས་པ་དྲི་རོ་གཉིས་མེད་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་བསམ་གཏན་
གཉིས་པ། གསུམ་པ། བཞི་པ་གསུམ་ན་ཁམས་བཅུ་གཅིག་ལས་མེད་དེ། དེ་གསུམ་ན་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་
དང་པོ་ལྔ་དང་དྲི་རོ་གཉིས་ཏེ་བདུན་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཡུལ་རེག་བྱ་ལ་མཚུངས་པ་
སྤང་བ་དང་། ཡུལ་ཅན་དབང་པོ་ལ་མཚུངས་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ནི། འོ་ན་གཟུགས་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་རེག་
བྱ་ཡང་མེད་པར་ཐལ། དེའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ཁམས་ཟས་མེད་པ་གང་ཞིག རེག་བྱ་ཁམས་ཟས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
ཟེར་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། གཟུགས་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ཁམས་ཟས་རེག་བྱ་མེད་ཀྱང་། ཁམས་ཟས་མ་ཡིན་པའི་
རེག་བྱ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཟུགས་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ཁམས་ཟས་དྲི་རོ་གཉིས་མེད་ཀྱང་། ཁམས་ཟས་
མིན་པའི་དྲི་རོ་གཉིས་ཡོད་པར་ཐལ། རེག་བྱ་ལ་དེའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་སྐྱོན་མེད། དྲི་རོ་གཉིས་ལ་ཁམས་ཟས་
ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅིང་། རེག་བྱ་ལ་ཁམས་ཟས་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ཟེར་བ་ལས་ལན་གཞན་སྨྲ་རྒྱུ་མེད་
དོ། །གཉིས་པ་ནི་འོ་ན་གཟུགས་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སྣ་ལྕེའི་དབང་པོ་གཉིས་ཀྱང་མེད་པར་ཐལ། གཟུགས་ཀྱི་
སས་བསྡུས་ཀྱི་དྲི་རོ་གཉིས་ཀྱང་མེད། སྣ་ལྕེའི་རྣམ་ཤེས་གཉིས་ཀྱང་མེད་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། སྣ་
ལྕེའི་དབང་པོ་གཉིས་ནི་རྟེན་མཛས་པའི་ཕྱིར་དུ་དགོས་ལ་དྲི་རོ་སོགས་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡང་
གཟུགས་ཁམས་པ་རྣམས་ཡུལ་དྲི་རོ་གཉིས་ལ་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བས་དེ་ན་དེ་གཉིས་མེད་ལ། ཡུལ་ཅན་སྣ་
ལྕེའི་དབང་པོ་ལ་ཆགས་པ་དང་མ་བྲལ་བས་དེ་ན་དེ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་པོ་དེ་
ལ་རྟོག་དཔྱོད་གཉིས་ཀ་དང་བཅས་པ་དང་། རྟོག་མེད་དཔྱོད་བཅས་དང་། རྟོག་དཔྱོད་གཉིས་ཀ་དང་བཅས་
པ་མིན་པ་དུ་ཡོད་སྙམ་ན། འདི་ལ་དངོས་དང་རྩོད་སྤང་གཉིས། དང་པོ་ནི་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལས་རྣམ་ཤེས་
ཀྱི་ཁམས་དང་པོ་ལྔ་ལ་རྟོག་བཅས་དཔྱོད་བཅས་གཉིས་ཀ་ཡིན་པས་ཁྱབ། ཡིད་ཀྱི་ཁམས་དང་། ཡིད་ཀྱི་
རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་དང་། ཆོས་ཀྱི་ཁམས་གསུམ་ལ་རྟོག་དཔྱོད་གཉིས་ཀ་དང་བཅས་པ་དང་། རྟོག་
མེད་དཔྱོད་བཅས་དང་། རྟོག་དཔྱོད་གཉིས་གང་རུང་དང་བཅས་པ་མིན་པ་དང་གསུམ་ཀ་ཡོད། གཟུགས་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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ཅན་གྱི་ཁམས་བཅུ་ལ་རྟོག་དཔྱོད་གཉིས་གང་རུང་དང་བཅས་པ་མིན་པས་ཁྱབ་སྟེ།

རྟོག་དང་དཔྱོད་དང་

བཅས་པ་ནི། །རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ལྔ་ཡིན། །ཐ་མ་གསུམ་ནི་རྣམ་གསུམ་མོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ནི་གཉིས་
ཀ་སྤངས། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ཁམས་གསུམ་ལ་དེ་གསུམ་ཇི་ལྟར་ཡོད་སྙམ་ན། འདོད་པ་དང་
བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅན་མ་གཏོགས་པའི་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི རྣམ་ཤེས་དང་།
ཡིན་པའི་དེ་གཉིས་ཀྱི་སེམས་བྱུང་རྣམས་ལ་རྟོག་བཅས་དཔྱོད་བཅས་ཡིན་པས་ཁྱབ།
པར་ཅན་གྱི་རྣམ་ཤེས་དང་།

རྟོག་དཔྱོད་གང་རུང་
བསམ་གཏན་ཁྱད་

དཔྱོད་པ་མིན་པའི་བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སེམས་བྱུང་ལ་རྟོག་མེད་

དཔྱོད་བཅས་ཡིན་པས་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་སེམས་སེམས་བྱུང་ལ་རྟོག་མེད་དཔྱོད་མེད་
ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅིང་། མདོར་ན་ཤེས་པ་ལ་རྟོག་བཅས་དཔྱོད་བཅས། རྟོག་མེད་དཔྱོད་བཅས། དཔྱོད་མེད་
རྟོག་བཅས། རྟོག་མེད་དཔྱོད་མེད་དང་བཞི་བཤད་པའི། དཔྱོད་མེད་རྟོག་བཅས་ནི་རྟོག་དཔྱོད་གཉིས་ཀྱི་
ཟླས་ཕྱེ་བའི་འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི དཔྱོད་པ་རྣམས་ལ་འཇོག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་རྟོག་དཔྱོད་གཉིས་
ཀྱི་ཟླས་ཕྱེ་བའི་རྟོག་པ་དང་མཚུངས་པར་མི་ལྡན་པའི་ཕྱིར་དང་། དཔྱོད་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཕྱིར་
རོ། །གཉིས་པ་ནི་འོ་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚགས་ལྔ་ལ་རྟོག་བཅས་དཔྱོད་བཅས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ན། རྣམ་
ཤེས་ཚགས་ལྔ་པོ་དེ་རྟོག་མེད་ཤེས་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་སྙམ་ན། འདི་ལ་རྟོག་པ་ངོས་བཟུང་བ་དང་།
ལན་དངོས་གཉིས། དང་པོ་ནི། སྤྱིར་རྟོག་པ་ལ་གསུམ་ཡོད་དེ། ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་རྟོག་པ། ངེས་པར་རྟོགས་པའི་
རྟོག་པ། རྗེས་སུ་དྲན་པའི་རྟོག་པ་དང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། རྟོག་དཔྱོད་གཉིས་ཀྱི་ཟླས་ཕྱེ་བའི་རྟོག་པ་ལ་
བྱེད། གཉིས་པ་ནི། མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་གྱུར་པའི་ཤེས་རབ་རྣམས་ལ་བྱེད། གསུམ་པ་ནི།
ཡིད་ཤེས་སུ་གྱུར་པའི་དྲན་པ་རྣམས་ལ་བྱེད་དོ། །གཉིས་པ་ལན་དངོས་ནི། རྣམ་ཤེས་ཚགས་ལྔ་པོ་འདིར་
རྟོག་བཅས་སུ་བཤད་པ་དང་སྐབས་འགར་རྟོག་མེད་ཤེས་པར་བཤད་པ་གཉིས་མི་འགལ་ཏེ། འདིར་ནི་ངོ་བོ་
ཉིད་ཀྱི་རྟོག་པ་དང་བཅས་པས་རྟོག་བཅས་སུ་བཤད་ལ། རྟོག་མེད་དུ་བཤད་པ་ནི། ངེས་རྟོག་དང་། རྗེས་དྲན་
གྱི་རྟོག་པ་གཉིས་མེད་པས་རྟོག་མེད་དུ་བཤད་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། རྟ་རྐང་པ་གཅིག་པ་ལ་རྐང་མེད་ཅེས་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

དམན་པ་ལ་དགག་སྒྲ་སྦྱར་བ་དང་ཆོས་མཚུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡང་འཆད་དེ། ངེས་པར་རྟོག་དང་རྗེས་དྲན་
གྱི།

།རྣམ་པར་རྟོག་པས་རྣམ་མི་རྟོག

།དེ་དག་ཡིད་ཀྱི་ཤེས་རབ་གཡེང་།

།ཡིད་ཀྱི་དྲན་པ་ཐམས་ཅད་

ཉིད། །ཅེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་པོ་གང་རུང་ཡིན་ན། རྟོག་
བཅས་དཔྱོད་བཅས་དང་། རྟོག་མེད་དཔྱོད་བཅས་དང་། རྟོག་མེད་དཔྱོད་མེད་གསུམ་པོ་གང་རུང་ཡིན་པས་
ཁྱབ་པར་ཐལ། རྟོག་དང་དཔྱོད་དང་བཅས་པ་ནི། །ཞེས་སོགས་བཤད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། འདོད་པའི་སས་
བསྡུས་ཀྱི་དཔྱོད་པ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ་དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དཔྱོད་མེད་རྟོག་བཅས་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། རང་འགྲེལ་ལས། འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི
དཔྱོད་པ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་དེ་དག་གི་ནང་དུ་འདུ་ན་དེ་ཇི་སྐད་དུ་བརྗོད་པར་བྱ་ཞེ་ན། དཔྱོད་པ་གཉིས་པ་
མེད་པའི་ཕྱིར་དང་རྟོག་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་དཔྱོད་པ་མེད་ཅིང་རྟོག་པ་ཙམ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་
པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་པོ་དེ་ལ་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་འགྱུར་དང་དེ་གཉིས་གང་ཡང་མིན་པ་དུ་
ཞེ་ན། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལས། རེག་བྱའི་ཁམས་ལ་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་འགྱུར་གཉིས་ཀ་ཡོད། རེག་བྱ་མ་
གཏོགས་པའི་གཟུགས་ཅན་གྱི་ཁམས་དགུ་དང་།

ཆོས་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་

གཟུགས་དང་བཅུ་ལ་འབྱུང་འགྱུར་ཡིན་པས་ཁྱབ། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་བདུན། རིག་བྱེད་མིན་པའི་
གཟུགས་མ་གཏོགས་པའི་ཆོས་ཁམས་དང་བརྒྱད་ལ་དེ་གཉིས་གང་རུང་མིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། རེག་བྱ་རྣམ་པ་
གཉིས་འདོད་དེ། ལྷག་མ་གཟུགས་ཅན་དགུ་པོ་ནི། །འབྱུང་འགྱུར་ཆོས་ཁམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཀྱང་། །ཞེས་
བཤད་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་པོ་དེ་ལ་རྒྱུ་མཐུན་སྐྱེས་དང་། རྣམ་སྨིན་སྐྱེས་དང་། རྒྱས་བྱུང་
སྐྱེས་ཡིན་པ་དུ་ཞེ་ན། འདི་ལ་བསྟན་བཤད་གཉིས། དང་པོ་ནི། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལས་ཆོས་ཁམས་ཀྱི་
ཕྱོགས་འདུས་མ་བྱས་ལ་དེ་གསུམ་གང་རུང་མིན་པས་ཁྱབ། ཟག་མེད་ཀྱི་ལམ་མ་གཏོགས་པའི་འདུས་བྱས་
ལ་རྒྱུ་མཐུན་སྐྱེས་ཡིན་པས་ཁྱབ།

མིག་གི་ཁམས་སོགས་དང་པོ་ལྔ་པོ་གང་རུང་ལ་རྒྱུ་མཐུན་སྐྱེས་མིན་

པས་ཁྱབ་ཅིང་རྒྱས་བྱུང་སྐྱེས་དང་རྣམ་སྨིན་སྐྱེས་གང་རུང་ཡང་ཡིན་པས་ཁྱབ། སྒྲ་ལ་རྒྱུ་མཐུན་སྐྱེས་ཡིན་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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པས་ཁྱབ། རྒྱས་བྱུང་སྐྱེས་ཡིན་མིན་གཉིས་ཡོད། རྣམ་སྨིན་སྐྱེས་མིན་པས་ཁྱབ། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་
བདུན་ཆོས་ཁམས་དང་བརྒྱད་ལ་རྒྱས་བྱུང་སྐྱེས་མིན་པས་ཁྱབ།

རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་དང་པོ་ལྔ་མཚུངས་

ལྡན་གྱི་ཆོས་ཁམས་དང་བཅས་པ་ལ་རྒྱུ་མཐུན་སྐྱེས་ཡིན་པས་ཁྱབ། ཡིད་ཀྱི་ཁམས། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་
ཁམས། ཆོས་ཁམས་དང་གསུམ་ལ། རྒྱུ་མཐུན་སྐྱེས་ཡིན་མིན་གཉིས་ཆར་ཡོད། གཟུགས་ཀྱི་ཁམས། དྲིའི་
ཁམས། རོའ ་ི ཁམས། རེག་བྱའི་ཁམས་དང་བཞི་ལ་རྒྱུ་མཐུན་སྐྱེས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ལ། རྒྱས་བྱུང་སྐྱེས་དང་
རྣམ་སྨིན་སྐྱེས་གཉིས་ཡིན་མིན་གཉིས་གཉིས་ཡོད།

ཟག་མེད་ཀྱི་ལམ་དང་པོར་གྱུར་པའི་ཡིད་ཀྱི་ཁམས།

རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས། ཆོས་ཀྱི་ཁམས་དང་གསུམ་ལ་ནི་རྒྱུ་མཐུན་ལས་མ་སྐྱེས་པས་ཁྱབ་ལ། དེ་མ་
གཏོགས་པའི་ཁམས་འདུས་བྱས་ལ་རྒྱུ་མཐུན་སྐྱེས་ཡིན་པས་ཁྱབ་བོ། །དེ་ལྟར་ཡང་འཐད་དེ། རྣམ་པར་སྨིན་
ལས་བྱུང་བ་དང་། །རྒྱས་ལས་བྱུང་བའི་ནང་གི་ལྔ། །སྒྲ་ནི་རྣམ་སྨིན་ལས་སྐྱེས་མིན། །རྒྱུ་མཐུན་ལས་བྱུང་
རྣམ་སྨིན་སྐྱེས། །ཐོགས་པ་མེད་བརྒྱད་གཞན་རྣམ་གསུམ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། འོ་ན་
རྒྱུ་མཐུན་དང་། རྣམ་སྨིན་དང་། རྒྱས་བྱུང་སྐྱེས་གསུམ་པོའ ་ི སོ་སོའ ་ི རང་བཞིན་ཇི་ལྟར་སྙམ་ན། རྒྱུ་དྲུག་
ལས་སྐལ་མཉམ་དང་ཀུན་འགྲོའ ་ི རྒྱུ་གཉིས་གང་རུང་ལས་སྐྱེས་པ་རྣམས་ནི་རྒྱུ་མཐུན་སྐྱེས་སུ་འཇོག་སྟེ། རྒྱུ་
མཐུན་སྐལ་མཉམ་ཀུན་འགྲོ་ཡི། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་དྲུག་ལས་རྣམ་སྨིན་གྱི་རྒྱུ་ལས་སྐྱེས་པ་
རྣམས་ནི་རྣམ་སྨིན་སྐྱེས་སུ་འཇོག་སྟེ། བ་གླང་དང་ལྡན་པའི་ཤིང་རྟ་ལ་བ་གླང་གི་ཤིང་རྟར་འཇོག་པ་ལྟར་བར་
གྱི་ཚིག་མི་མངོན་པར་བྱས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་ན་འབྲས་བུ་དུས་སུ་འབྱིན་པར་བྱེད་པའམ། འབྲས་བུ་
ངེས་པར་འབྱིན་པའི་ཟག་བཅས་ཀྱི་ལས་ནི། རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཞེས་འཇོག་ལ་དེ་ལས་སྐྱེས་པས་ན་རྣམ་སྨིན་
སྐྱེས་ཞེས་འཇོག ཡང་ན་རྒྱུ་ཟག་བཅས་ཀྱི་ལས་ལ་འབྲས་བུ་རྣམ་སྨིན་གྱི་མིང་བཏགས་ནས། དེ་ལས་སྐྱེས་
པས་ན་རྣམ་སྨིན་སྐྱེས་ཞེས་འཇོག་སྟེ། རྣམ་སྨིན་འབྲས་བུ་ཐ་མའི་ཡིན། །ཞེས་དང་། དེ་ལ་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་
རྒྱུ་ལས་སྐྱེས་པ་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལས་སྐྱེས་པ་སྟེ་བར་གྱི་ཚིག་མི་མངོན་པར་བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་སོགས་
དང་། ཡང་ན་འབྲས་བུ་དུས་སུ་འབྱིན་པའི་ལས་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ་རྣམ་པར་སྨིན་པར་འགྱུར་བའི་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ཕྱིར་རོ། །དེ་ལས་སྐྱེས་པ་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལས་སྐྱེས་པ་རྣམས་སོ་ཞེས་སོགས་དང་། ཡང་ན་རྒྱུ་ལས་
འབྲས་བུ་བཏགས་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་སོགས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ།

།དེ་ལྟར་ན་འཆད་ཚུལ་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ལྟར་ན།

རྒྱུ་ཟག་བཅས་ཀྱི་ལས་ནི་རྣམ་སྨིན་དངོས་སུ་མི་འཇོག་ལ། བར་པ་ལྟར་ན་འཇོག་པར་ཤེས་དགོས་སོ། །ཟས་
དང་ལེགས་པར་བྱ་བ་དང་གཉིད་ལོག་པ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ་རྒྱས་པའི་རྒྱུ་བཞི་པོ་གང་རུང་གིས་རྒྱས་པར་
བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ནི་རྒྱས་བྱུང་སྐྱེས་སུ་འཇོག་སྟེ། ཟས་དང་ལེགས་པར་བྱ་བ་དང་གཉིད་དང་ཏིང་
ངེ་འཛིན་གྱི་ཁྱད་པར་དག་གིས་རྒྱས་པར་བྱས་པ་རྣམས་ནི་རྒྱས་པ་ལ་བྱུང་བ་དག་གོ་ཅེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་
རོ། །དེ་ལ་ལེགས་པར་བྱ་བ་ནི། ལུས་བཀུ་བ་དང་སྨན་མར་བཏང་བ་སོགས་ཡིན་པར་བཤད་དོ། །འོ་ན་སྒྲ་ལ་
རྣམ་སྨིན་སྐྱེས་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་བཤད་ན།

ཚིག་རྩུབ་སྤང་པ་ལས་སྐྱེས་བུའི་མཚན་ཚངས་པའི་

དབྱངས་གྲུབ་པར་བཤད་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་སྙམ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། ཚིག་རྩུབ་སྤངས་པའི་ལས་ལས། རྣམ་སྨིན་
སྐྱེས་ཀྱི་འབྱུང་བ་གྲུབ། དེ་ལས་རྒྱས་བྱུང་སྐྱེས་ཀྱི་འབྱུང་བ་གྲུབ། དེ་ལས་རྒྱུ་མཐུན་སྐྱེས་ཀྱི་འབྱུང་བ་གྲུབ།
དེ་ལས་ཚངས་པའི་དབྱངས་གྲུབ་པས་བརྒྱུད་པ་ལྔ་པ་ཙམ་ཡིན་པ་ལ་དགོངས་པའི་ཕྱིར་རོ།

།ཡང་ཁམས་

བཅོ་བརྒྱད་པོ་དེ་ལ་མཐོང་སྤང་དང་སྒོམ་སྤང་དང་སྤང་བྱ་མ་ཡིན་པ་དུ་ཡོད་ཅེ་ན། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལས་
གཟུགས་ཅན་གྱི་ཁམས་བཅུ་ལ་སྒོམ་སྤང་ཡིན་པས་ཁྱབ། རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་དང་པོ་ལྔ་ལ་སྒོམ་སྤང་ཡིན་
པས་ཁྱབ། ཁམས་ཐ་མ་ཡིད་ཀྱི་ཁམས། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས། ཆོས་ཀྱི་ཁམས་གསུམ་ལ་
མཐོང་སྤང་དང་།

སྒོམ་སྤང་དང་།

སྤང་བྱ་མ་ཡིན་པ་གསུམ་གསུམ་ཡོད་དེ།

བཅུ་ནི་སྒོམ་པས་སྤང་བྱ་

ཡིན། །ལྔ་ཡང་ཐ་མ་གསུམ་རྣམས་གསུམ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། །དེ་ཡང་མཐོང་སྤང་ཕྲ་རྒྱས་བརྒྱད་བཅུ་
རྩ་བརྒྱད་དང་།

དེ་དག་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སེམས་སེམས་བྱུང་རྣམས་དང་།

དེ་དག་གི་མཚན་ཉིད་སྐྱེ་

སོགས་བཞི་དང་། དེ་དག་གི་ཐོབ་པ་རྣམས་ནི་མཐོང་སྤང་ཡིན་ལ། མཐོང་སྤང་ལས་གཞན་པའི་ཟག་བཅས་
ཐམས་ཅད་ནི་སྒོམ་སྤང་ཡིན་ཞིང་།
གནས་མ་བུའི་སྡེ་པ་ན་རེ།
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

ཟག་མེད་ཐམས་ཅད་ནི་དེ་གཉིས་གང་ཡང་མིན་པའོ།

།གཉིས་པ་ནི།

མཐོང་སྤང་ལ་མཐོང་སྤང་ཕྲ་རྒྱས་བརྒྱད་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་
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པར་གྲངས་ངེས་པར་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་དང་། ངན་སོང་དུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ལུས་ངག་གི་
དགེ་བའི་ལས་རྣམས་ཀྱང་མཐོང་སྤང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་དེར་ཐལ། མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་
མ་འོངས་པ་དེ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའ ་ི ཐོབ་པ་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གཉིས་པ་ཡང་དེར་ཐལ།
མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་དེ་ངན་སོང་གི་ལུས་ངག་གི་ལས་སྤོང་བྱེད་གྱི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྒྱུན་ཞུགས་རྣམས་ངན་སོང་གི་ལུས་ངག་གི་ལས་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་
རྣམས་ངན་སོང་གི་སྐྱེ་བ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མདོར་ན། སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་དང་ངན་སོང་གི་ལུས་
ངག་གི་ལས་ནི་མཐོང་སྤང་ཡིན་ཏེ།

ཁོ་སྤང་བྱ་གང་ཞིག

ཁོ་སྤོང་བཞིན་པའི་སྒོམ་ལམ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

མཐོང་ལམ་གྱི་སྔ་ལོགས་སུ་ཁོ་སྤོང་བཞིན་པའི་སྒོམ་ལམ་མེད་པ་གང་ཞིག མཐོང་ལམ་ཐོབ་རྗེས་སུ་ཁོ་སྤོང་
བཞིན་པའི་སྒོམ་ལམ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་དེར་ཐལ། མཐོང་ལམ་པ་ཡིན་ན་དེ་དག་སྤངས་པའི་གང་ཟག་
ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ཡིན་ན། དེ་དག་དང་བྲལ་བའི་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ཡིན་ན། དེ་
དག་དང་མི་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་སྐྱོན་སྨྲ་བར་བྱེད་དོ། །འདི་ལ་ཁ་ཆེ་བྱེ་སྨྲ་བས་ལན་
ཇི་ལྟར་འདེབས་བསམ་དགོས་ཏེ། ཅུང་ཟད་དཀའ་བར་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ལན་འདི་ལྟར་འདེབས་ཏེ།
སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ཆོས་ཅན། མཐོང་སྤང་མིན་ཏེ། ཉོན་མོངས་ཅན་མིན་པའི་ཕྱིར། ངན་སོང་འཕེན་འགྲུབ་ཀྱི་ལུས་
ངག་གི་ལས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཉོན་མོངས་ཅན་ཡིན་ཡང་མཐོང་སྤང་མིན་ཏེ། གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་དེ་
གཉིས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མཐོང་སྤང་མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་མཐོང་སྤང་ཕྲ་རྒྱས་དེའི་རྗེས་འབྲང་མིན་པ་གང་ཞིག
ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཁྱོད་ལྟར་ན་མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་པ་དེ། སོ་སོ་
སྐྱེ་བོ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ལས་འདས་པའི་གང་ཟག་མིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའ ་ི ཐོབ་པ་
བཅད་པའི་གང་ཟག་མིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའ ་ི ཐོབ་པ་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་གཉེན་པོ་མ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་མ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་
ན། དངོས་ལན་ནི། དེ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའ ་ི ཐོབ་པ་བཅད་པའི་གང་ཟག་མིན་ཡང་། དེ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

མེད་དེ། དེ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའ ་ི ཐོབ་པ་ལས་རྣམ་པར་ཉམས་ཚར་བས་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའ ་ི ཐོབ་པ་བཏང་བའི་གང་ཟག་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་།

དེ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་མིན་ཡང་དེ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་མེད་དེ།

དེས་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའ ་ི ཐོབ་པ་བཏང་ཟིན་པས་དེ་དང་མི་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ཡང་དེ་དང་བྲལ་བའི་གང་ཟག་
ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དེའི་ཐོབ་པ་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་གཉེན་པོ་མ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེའི་ཐོབ་པ་
གཅོད་བྱེད་ཀྱི་མཐོང་ལམ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

དེ་ཡོད་ན་དེ་མཐོང་སྤངས་སུ་ཐལ་བ་ཟློག་ཏུ་མེད་པའི་ཕྱིར་

རོ། །འོ་ན་མཐོང་ལམ་པ་དེས་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་མ་སྤངས་ན། དུས་ནམ་གྱི་ཚ་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་སྤོང་སྙམ་ན། དགྲ་
བཅོམ་པ་ཐོབ་པའི་ཚ་ན་སྤོང་སྟེ།

དེའི་ཚ་ན་དེ་ལ་དམིགས་པའི་ཉོན་མོངས་སྤངས་པས་དེ་ཡང་སྤངས་པ་

ཡིན་གྱི། དེ་མན་ཆད་དེ་སྤངས་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དོན་འདི་དག་ནི། ཉོན་མོངས་ཅན་མིན་མཐོང་སྤངས་
མིན། །གཟུགས་མིན་དྲུག་པ་མིན་སྐྱེས་མིན། །ཞེས་རྩ་འགྲེལ་གྱིས་བསྟན་ལ། དེའི་འགྲེལ་བཤད་ལས།
མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་ནས་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའ ་ི ཐོབ་པ་ཆད་པར་བཤད་འདུག་པ་ནི། དེའི་ཐོབ་པ་རྣམ་
པར་ཉམས་པ་འདི་ལ་དེའི་མིང་གི་བཏགས་པར་འཆད་དགོས་ཏེ། སྒྲ་ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་བླངས་ན་ལུགས་འདི་
ལ་ནང་འགལ་འབྱུང་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་སྐབས་འདིར་སྤང་བྱ་སྤོང་ཚུལ་འདི་ལྟར་ཡིད་ལ་དྲན་པར་བྱ་
སྟེ།

སྤང་བྱ་ཉོན་མོངས་ཅན་རྣམས་ནི་རང་རང་སོ་སོ་སྤོང་བྱེད་གཉེན་པོ་མཐོང་སྒོམ་གྱི་ལམ་སོ་སོས་སྤོང་

བར་བྱེད་ལ། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མིན་པའི་ལུང་མ་བསྟན་དང་དགེ་བ་ཟག་བཅས་རྣམས་ནི་རང་ལ་དམིགས་
པའི་ཉོན་མོངས་སྤངས་པས་སྤོང་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ཟག་བཅས་རྣམས་
ནི་འདོད་ཉོན་དགུ་པ་སྤངས་པའི་ཚ་སྤོང་བ་ནས།

སྲིད་རྩེའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ཟག་བཅས་རྣམས་ནི་སྲིད་ཉོན་

དགུ་པ་སྤངས་པའི་ཚ་སྤོང་བར་བྱེད་ཏེ། རྒྱལ་སྲས་ལས། སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་དེ་ནི་འདོད་པ་ན་སྤྱོད་པ་ནས་སྲིད་
པའི་རྩེ་མོའ ་ི བར་ས་དགུ་པ་ཡིན་ལ་དེ་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ནོ།

།དེས་ན་སོ་སོའ ་ི ཉོན་

མོངས་པའི་རྣམ་པ་དགུ་པ་སྤོང་བའི་གནས་སྐབས་ན་སྤོང་བར་འགྱུར་ཏེ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཉོན་མོངས་པ་
ཅན་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ནི་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ལམ་དགུ་པ་ཁོ་ན་ལ་སྤོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར།
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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དེས་ན་མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་པ་དེ།

སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ལས་རྣམ་པར་ཉམས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ཏེ།

དེའི་ཐོབ་པ་བཏང་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་མིན་ཏེ། དེ་སྤོང་བྱེད་ཀྱི་གཉེན་པོ་
ཐོབ་པའི་གང་ཟག་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱལ་སྲས་ལས། སྡུག་བསྔལ་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་
ཕན་ཆད་དེ་རྣམ་པར་ཉམས་པ་ཡིན་གྱི་སྤང་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།

རྣམ་པར་ཉམས་པ་དང་སྤངས་པ་དག་ལ་ཁྱད་

པར་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། རྣམ་པར་ཉམས་པ་ནི་ཐོབ་པ་ཆད་པ་ཡིན་པར་རྣམ་པར་བཞག་གོ །སྤངས་པ་ནི་གཉེན་པོ་
ཐོབ་པ་ཡིན་པར་རྣམ་པར་བཞག་གོ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ།

།གཉིས་པ་གཉིས་མཚན་གྱི་སྒོ་ནས་གཏན་ལ་

ཕབ་པ་ལ། འོ་ན་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་པོ་དེ་ལ། ཟག་བཅས་ཡིན་པ་དུ། ཟག་མེད་ཡིན་པ་དུ་སྙམ་ན། ཁམས་
བཅོ་བརྒྱད་ལས་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་དང་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་དང་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་དང་གསུམ་ལ་
ཟག་བཅས་ཟག་མེད་གཉིས་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། ལྷག་མ་བཅོ་ལྔ་ལ་ཟག་བཅས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཏེ། དེ་གསུམ་
ཟག་བཅས་ཟག་མེད། །ལྷག་མ་རྣམས་ནི་ཟག་དང་བཅས། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་
པོ་དེའི་ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤེས་གསུམ་སོ་སོར་ཐོབ་པ་དང་། ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཐོབ་པ་ཇི་ལྟར་ཡོད་སྙམ་ན། འདི་ལ་
གསུམ། དབང་པོ་དང་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཐོབ་ཚུལ་མུ་བཞི་བཤད་པ། དབང་པོ་དང་ཡུལ་གྱི་ཐོབ་ཚུལ་མུ་བཞི་
བཤད་པ།

རྣམ་ཤེས་དང་ཡུལ་གྱི་ཐོབ་ཚུལ་མུ་བཞི་བཤད་པའོ།

།གཟུགས་མེད་ཀྱི་ཁམས་ནས་བསམ་

གཏན་གཉིས་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་གཟུགས་ཁམས་སུ་ལས་ཉོན་གྱི་སྐྱེ་བ་བླངས་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ནི།
མིག་དབང་གསར་དུ་ཐོབ་ལ། མིག་གི་རྣམ་ཤེས་གསར་དུ་ཐོབ་པ་མིན་པའི་མུ་སྟེ། དེ་དང་དང་པོ་དེ་མིག་
དབང་གསར་དུ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ཏེ། དེ་མིག་དབང་གྲུབ་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་གང་ཞིག མངོན་ཤེས་
དང་སྤྲུལ་སེམས་ལུང་མ་བསྟན་མ་གཏོགས་པའི་ལུང་མ་བསྟན་རྣམས་ལ་ནི་ཐོབ་བྱའི་ཆོས་དང་ཁོའ ་ི ཐོབ་པ་
ལྷན་ཅིག་གྲུབ་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་མིག་ཤེས་གསར་དུ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། མིག་
ཤེས་དགེ་མི་དགེའི་ཐོབ་པ་དང་སྔར་ནས་ལྡན་ཟིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ་འདོད་པར་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་མ་ཐག་པའི་
གང་ཟག་རྣམས་མིག་ཤེས་དགེ་མི་དགེ་མངོན་དུ་མ་གྱུར་ཀྱང་། དེའི་ཐོབ་པ་སྔར་སྐྱེ་བ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཟུགས་མེད་ནས་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་གཟུགས་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བ་བླངས་
མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་རྣམས་མིག་དབང་གསར་དུ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ཏེ།

མིག་དབང་གྲུབ་མ་ཐག་པའི་

གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མིག་ཤེས་གསར་དུ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ནི་མིན་ཏེ། བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ཡན་
ཆད་ཀྱི་རང་ས་པ་མིག་ཤེས་མེད་ཅིང་། བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི སས་བསྡུས་ཀྱི་མིག་ཤེས་ཀྱི་ཐོབ་པ་ནི་མངོན་
དུ་མ་བྱས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་གཟུགས་ཁམས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་
ལ་མངོན་དུ་བྱ་རྒྱུའི་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི མིག་ཤེས་ནི་ལུང་མ་བསྟན་ཁོ་ནར་ངེས་པས། ཁོའ ་ི ཐོབ་པ་ཡང་
ཁོ་རང་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །མིག་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས་མ་ཐག་པའི་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་
ཡན་ཆད་ཀྱི་གཟུགས་ཁམས་པ་རྣམས་ནི་མིག་ཤེས་གསར་དུ་ཐོབ་ལ། མིག་དབང་གསར་དུ་མ་ཐོབ་པའི་མུ་
ཡིན་ཏེ། དེ་མིག་ཤེས་ཐོབ་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་གང་ཞིག མིག་དབང་ཐོབ་ཟིན་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་རོ། །བསམ་གཏན་གཉིས་པ་སོགས་ནས་འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོ་གང་རུང་དུ་ལས་ཉོན་གྱི་སྐྱེ་
བ་བླངས་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱང་མིག་ཤེས་གསར་དུ་ཐོབ་ལ།

མིག་དབང་གསར་དུ་ཐོབ་པ་མིན་

པའི་མུ་ཡིན་ཏེ། སྔ་མ་ཐོབ་མ་ཐག་པ་དང་། ཕྱི་མ་ཐོབ་ཟིན་ཐོབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཟུགས་མེད་ནས་
འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོ་གང་རུང་དུ་ལས་ཉོན་གྱི་སྐྱེ་བ་བླངས་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ནི་དེ་
གཉིས་ཀ་གསར་དུ་ཐོབ་པའི་མུ་སྟེ། དེ་གཉིས་ཀ་ཐོབ་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཟུགས་
མེད་ཁམས་པ་རྣམས་ནི་དེ་གཉིས་ཀ་གསར་དུ་ཐོབ་པ་མིན་པའི་མུ་སྟེ།

དེ་གཉིས་ཀ་དང་མི་ལྡན་པའི་ཕྱིར་

རོ། །ཡང་མིག་དབང་དང་མིག་ཤེས་གཉིས་ལྡན་པའི་ཚ་ན་སོ་སོར་ལྡན་པའམ་ལྷན་ཅིག་ལྡན་སྙམ་ན། འདི་
ལའང་མུ་བཞི་སྟེ།

བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་གཟུགས་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བ་བླངས་མ་ཐག་པའི་གང་

ཟག་མིག་དབང་དང་ལྡན་ལ་མིག་ཤེས་དང་མི་ལྡན་པའི་མུ། མིག་མ་ཐོབ་པ་དམུས་ལོང་དང་ཉམས་རྐྱེན་གྱིས་
ཉམས་པའི་འདོད་པ་ཁམས་པ་རྣམས་མིག་ཤེས་དང་ལྡན་ལ་མིག་དབང་དང་མི་ལྡན་པའི་མུ། མིག་དབང་ཐོབ་
ཅིང་མ་ཉམས་པའི་འདོད་ཁམས་པ་དང་། བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་། མིག་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས་པའི་བསམ་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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གཏན་གཉིས་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་གཟུགས་ཁམས་པ་རྣམས་དེ་གཉིས་ཀ་དང་ལྡན་པའི་མུ། གཟུགས་མེད་ཁམས་
པ་རྣམས་དེ་གཉིས་ཀ་དང་མི་ལྡན་པའི་མུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་དག་ཕལ་ཆེར་གོ་སླ་ཞིང་། མིག་དབང་མ་
ཐོབ་པའི་དམུས་ལོང་དུ་གྱུར་པའི་འདོད་ཁམས་པ་དེ་མིག་དབང་མི་ལྡན་ཡང་མིག་ཤེས་དང་ལྡན་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ཡོད་དེ།

དེ་འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་མིག་ཤེས་དགེ་མི་དགེ་བ་གང་རུང་གི་ཐོབ་པ་དང་ལྡན་པའི་

ཕྱིར་རོ། །གནད་འདི་ལྟར་ན་འདོད་ཁམས་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོ་གང་རུང་ལ་མིག་ཤེས་དང་ལྡན་པས་
ཁྱབ་ཅེས་ཁས་བླངས་པར་བྱའོ།

།དོན་འདི་དག་འཐད་དེ།

མིག་དང་ནི།

།རྣམ་ཤེས་ཁམས་དང་སོ་སོ་

དང་། །ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོབ་པ་ཡོད། །ཅེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་དབང་པོ་ཡུལ་གྱི་མུ་བཞི་བཤད་པ་
ལ། རྟེན་མིག་དང་ཡུལ་གཟུགས་ཁམས་གཉིས་ཀྱི་ཐོབ་ཚུལ་ལ་མུ་གསུམ་ཡོད་དེ། མིག་དབང་གྲུབ་མ་ཐག་
པའི་འདོད་པའི་མངལ་སྐྱེས་རྣམས་མིག་དབང་གསར་དུ་ཐོབ་ལ་གཟུགས་ཁམས་གསར་དུ་ཐོབ་པ་མིན་པའི་
མུ།

གཟུགས་མེད་ཁམས་ནས་འདོད་གཟུགས་གང་རུང་དུ་སྐྱེ་བ་བླངས་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་རྣམས་དེ་

གཉིས་ཀ་གསར་དུ་ཐོབ་པའི་མུ། གཟུགས་མེད་ཁམས་པ་རྣམས་དེ་གཉིས་ཀ་གསར་དུ་ཐོབ་པ་མིན་པའི་མུ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར།

གཟུགས་ཁམས་གསར་དུ་ཐོབ་ལ།

མིག་དབང་གསར་དུ་མ་ཐོབ་པའི་མུ་ནི་མེད་དེ།

གཟུགས་ཁམས་གསར་དུ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། མིག་དབང་གསར་དུ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་
པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་མིག་དབང་དང་གཟུགས་ཁམས་གཉིས་ལྡན་ཚུལ་ལ་ཡང་མུ་གསུམ་ཡོད་དེ། མིག་དབང་
མ་གྲུབ་པའི་འདོད་པའི་མངལ་སྐྱེས་རྣམས་གཟུགས་ཁམས་དང་ལྡན་ལ་མིག་དབང་མི་ལྡན་པའི་མུ།
དབང་གྲུབ་པའི་འདོད་ཁམས་དང་གཟུགས་ཁམས་པ་རྣམས་དེ་གཉིས་ཀ་དང་ལྡན་པའི་མུ།

མིག་

གཟུགས་མེད་

ཁམས་པ་རྣམས་དེ་གཉིས་ཀ་དང་མི་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །མིག་དབང་དང་ལྡན་པ་གཟུགས་
ཁམས་དང་མི་ལྡན་པའི་མུ་ནི་མེད་དེ།

དེ་དང་ལྡན་ན་གཟུགས་ཁམས་དང་ལྡན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་

རོ། །གསུམ་པ་མིག་ཤེས་དང་ཡུལ་གྱི་མུ་བཞི་བཤད་པ་ནི། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། གཟུགས་ཀྱི་
ཁམས་གཉིས་དང་པོར་ཐོབ་ཚུལ་ལ་མུ་བཞི་ཡོད་དེ། བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་གཟུགས་ཁམས་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

པ་མིག་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས་མ་ཐག་པ་རྣམས། མིག་ཤེས་གསར་དུ་ཐོབ་ལ་གཟུགས་ཁམས་གསར་དུ་ཐོབ་པ་
མིན་པའི་མུ།

གཟུགས་མེད་ཁམས་ནས་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་གཟུགས་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བ་

བླངས་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་རྣམས། གཟུགས་ཁམས་གསར་དུ་ཐོབ་ལ་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་གསར་དུ་ཐོབ་པ་
མིན་པའི་མུ། གཟུགས་མེད་ཁམས་ནས་འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོ་གང་རུང་དུ་སྐྱེ་བ་བླངས་མ་ཐག་
པའི་གང་ཟག་རྣམས།

དེ་གཉིས་ཀ་གསར་དུ་ཐོབ་པའི་མུ།

གཟུགས་མེད་ཁམས་པ་རྣམས་དེ་གཉིས་ཀ་

གསར་དུ་ཐོབ་པ་མིན་པའི་མུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་གཟུགས་ཁམས་གཉིས་
ལ་ལྡན་ཚུལ་མུ་གསུམ་ཡོད་དེ། བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་གཟུགས་ཁམས་པ་མིག་ཤེས་མངོན་དུ་
མ་བྱས་པ་རྣམས་གཟུགས་ཁམས་དང་ལྡན་ལ་མིག་ཤེས་དང་མི་ལྡན་པའི་མུ། འདོད་ཁམས་དང་། བསམ་
གཏན་དང་པོ་དང་།

མིག་ཤེས་མངོན་དུ་བྱས་པའི་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི་གཟུགས་ཁམས་པ་

རྣམས་དེ་གཉིས་ཀ་དང་ལྡན་པའི་མུ། གཟུགས་མེད་ཁམས་པ་རྣམས་དེ་གཉིས་ཀ་དང་མི་ལྡན་པའི་མུ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། མིག་ཤེས་དང་ལྡན་ལ་གཟུགས་ཁམས་དང་མི་ལྡན་པའི་མུ་ནི་མེད་དེ། དེ་དང་ལྡན་པ་ལ་གཟུགས་
ཁམས་དང་ལྡན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་རོ། དོན་འདི་དག་ནི། རང་འགྲེལ་ལས། དེ་བཞིན་དུ་མིག་གི་ཁམས་དང་
གཟུགས་དག་དང་།

མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་དང་གཟུགས་དག་ཐོབ་པ་དང་ལྡན་པ་དག་ཀྱང་ཅི་

རིགས་པར་བརྟག་པར་བྱའོ་ཞེས་བཤད་པའི་འགྲེལ་བཤད་རྣམ་པ་གཉིས་ལས་གསལ་བར་བཤད་ཡོད་པས་
ཁོ་བོས་རང་བཟོ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་དོགས་པ་དཔྱད་ན། བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ནས་འདོད་པ་ཁམས་སུ་
ལས་ཉོན་གྱི་སྐྱེ་བ་བླངས་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མིག་དབང་གསར་དུ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་
པར་ཐལ། ཁྱོད་འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་མིག་དབང་གསར་དུ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་གང་ཞིག གཟུགས་ཀྱི་
སས་བསྡུས་ཀྱི་མིག་དབང་བཏང་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གཉིས་ཆོས་ཅན་གྱིས་འགྲུབ། འདོད་
ན་མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་མིག་ཤེས་གསར་ཐོབ་ལ། མིག་དབང་གསར་དུ་ཐོབ་པ་མིན་པའི་མུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
རྟགས་ཁས་སོ། ཡང་འདོད་པའི་དམུས་ལོང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མིག་ལ་བརྟེན་པའི་ཤེས་པ་རྒྱུད་ལྡན་ཡིན་པར་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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ཐལ། ཁྱོད་མིག་ཤེས་རྒྱུད་ལྡན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འདོད་ཁམས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། མིག་དབང་
རྒྱུད་ལྡན་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ་ཟེར་ན། འདིར་མ་ཁྱབ། སྔ་མ་ལ་རྩ་བ་ལ་མ་ཁྱབ་བོ། །ཡང་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་པོ་
དེ་ལ་ལྟ་བ་ཡིན་པ་དང་མ་ཡིན་པ་དུ་ཡོད་སྙམ་ན། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལས་མིག་གི་ཁམས་དང་། ཆོས་ཀྱི་
ཁམས་གཉིས་མ་གཏོགས་པའི་ཁམས་ལྷག་མ་བཅུ་དྲུག་ལ་ལྟ་བ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ། མིག་གི་ཁམས་ལ་ལྟ་བ་
ཡིན་པས་ཁྱབ། ཆོས་ཁམས་སུ་གྱུར་པའི་འཇིག་རྟེན་པའི་ལྟ་བ་དྲུག སློབ་མི་སློབ་ཀྱི་ལྟ་བ་གཉིས་སྟེ་བརྒྱད་
ལ་ལྟ་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ། དེ་བརྒྱད་གང་རུང་མ་གཏོགས་པའི་ཆོས་ཁམས་ལ་ལྟ་བ་མིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། མིག་
དང་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་ཕྱོགས་ནི། །ལྟ་བ་ཡིན་ཏེ་རྣམ་པ་བརྒྱད། །ཅེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་འཇིག་རྟེན་པའི་
ལྟ་བ་དྲུག་ནི། འཇིག་ལྟ། མཐར་ལྟ། ལོག་ལྟ། ལྟ་བ་མཆོག་འཛིན། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་རྟུལ་ཞུགས་མཆོག་
འཛིན་གྱི་ལྟ་བ་སྟེ་ལྟ་བ་ངན་པ་ལྔ་ཡིན་ཏེ་འོག་ཏུ་འཆད་དོ།

།ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའི་

དགེ་བར་གྱུར་པའི་ཤེས་རབ་ཟག་བཅས་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ཡིན་ལ། སློབ་པའི་ཟག་མེད་
ཀྱི་ཤེས་རབ་ནི་སློབ་པའི་ལྟ་བ་ཡིན་ལ། མི་སློབ་པའི་ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ནི་མི་སློབ་པའི་ལྟ་བ་ཡིན་ནོ། །འོ་
ན་འཇིག་རྟེན་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་སོགས་ཡིད་ཤེས་འཁོར་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཁོ་ན་ལ་འཇོག་པ་ཅི་ཞེ་ན།
ཤེས་པ་གྱུར་པའི་ལྟ་བ་ལ་ཡིད་ཤེས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཀྱི།
ཡིན་ན་ལྟ་བ་མིན་པས་ཁྱབ་སྟེ།

སྒོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་ཤེས་རབ་

དེ་དག་ཡིན་ན་ངེས་པར་རྟོགས་པའི་རྟོག་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་མིན་དགོས་

པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་མིག་དབང་ཡང་ཆོས་ཅན། ལྟ་བ་མིན་པར་ཐལ། ངེས་པར་རྟོགས་པའི་རྟོག་པ་དང་
མཚུངས་ལྡན་མིན་པའི་ཕྱིར་སྙམ་ན། མི་མཚུངས་ཏེ། མིག་ནི་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའི་ཆ་ནས་ལྟ་བར་བཞག་པ་
ཙམ་ཡིན་གྱི། དེ་ལྟར་ཡང་འཐད་དེ། རྣམ་ཤེས་ལྔ་དང་མཚུངས་སྐྱེས་བློ། །ངེས་རྟོགས་མེད་ཕྱིར་ལྟ་མ་
ཡིན། །མིག་གིས་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་རྟེན་བཅས། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་མཐོང་ལམ་དུ་གྱུར་
པའི་ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཆོས་ཅན། ངེས་རྟོགས་དང་མཚུངས་ལྡན་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་པར་གྱུར་པའི་ལྟ་
བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཤེས་པ་གང་ཞིག ངེས་རྟོགས་ཡིན་ན་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཤེས་རབ་ཡིན་དགོས་ཏེ། རྟགས་རྣམས་དོན་གྱི་ཁས། ཁྱབ་པ་གོང་གི་ལུང་དེས་གྲུབ།
ཡང་དེ་མཚུངས་ཀྱི་མིག་དབང་ཆོས་ཅན། གཟུགས་མཐོང་བའི་མིག་དབང་ཡིན་པར་ཐལ། བེམ་པོར་གྱུར་
པའི་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་མིག་གིས་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་། །ཞེས་བཤད་པས་གྲུབ་ཟེར་བའི་ཐལ་
འགྱུར་གཉིས་ལ་ལན་ཅི་སྨྲ་སོམས་ཤིག ཡང་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་རྣམས་གང་དང་གང་གི་ཡུལ་ཡིན་
སྙམ་ན། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ལས་ཡུལ་གྱི་ཁམས་དང་པོ་ལྔ་ནི་དབང་ཤེས་ཡིད་ཤེས་གཉིས་ཀའི་ཡུལ་ཡིན་
ལ། ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་ནི་ཡིད་ཤེས་ཁོ་ནའི་ཡུལ་ཡིན་ཏེ། གཉིས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ཕྱིའི་ལྔ། །ཞེས་བཤད་པའི་
ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ལུགས་འདི་ལ། མིག་དབང་གི་ཡུལ་ཡིན་ན་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ཡིན་པས་ཁྱབ། མིག་ཤེས་
ཀྱི་ཡུལ་ཡིན་ན། གཟུགས་ཁམས་ཡིན་པས་ཁྱབ། དེ་ཡང་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ། རྣ་བ་སོགས་
ལྷག་མ་བཞི་ལའང་དེས་རིགས་འགྲེ་བ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་པའི་རབ་དབྱེ་ཕལ་ཆེར་བཤད་ཟིན་ལ། འགའ་ཞིག་
བཤད་ཀྱང་ཕན་པ་ཆུང་བས་ཁོ་བོས་མ་བཤད་དོ། །གཉིས་པ་ཁྱད་ཆོས་ནི་ཕལ་ཆེར་སྔ་མས་ཤེས་ལ། འགའ་
ཞིག་འོག་ཏུ་འབྱུང་ངོ་། ཆོས་གསུམ་གྱི་གསལ་བྱེད་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་ཚར་རོ། །སོ་སོའ ་ི ངོ་བོ་རབ་དབྱེ་ཁྱད་
ཆོས་དང་།

།སོ་སོའ ་ི སྒྲ་དོན་གྲངས་དང་གོ་རིམ་དང་།

།རྣམ་པའི་རབ་དབྱེ་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་

གསུམ། །ཞིབ་ཏུ་འཆད་པ་ཁོ་བོའ ་ི ལེགས་བཤད་ཡིན། །གཡེངས་དང་སེམས་མེད་པ་ཡི་ཡང་། །ཞེས་
སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ། འབྲས་བུ་རྣམ་རིག་བྱེད་མིན་བཤད་པ། ཞེས་པའི་ས་བཅད་
གསུམ་པ་དེ་འཆད་པ་ལ་གཞུང་འདི་འབྱུང་བ་ཡིན་པས། འདི་ལ་གསུམ། སྐབས་དོན་གཟུགས་ཀྱི་མཚན་
ཉིད་བཤད་པ། འཕྲོས་དོན་དེ་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བ། ཞར་བྱུང་སྐྱེ་མཆེད་འབྱུང་བ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ།
མཚན་ཉིད་དངོས། ཟུར་གྱི་རྣམ་དཔྱད། མཚན་བྱའི་སྒྲ་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཁྱོད་ཆོས་བཞི་ལྡན་གྱི་
རིགས་སུ་གནས་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་པའི་གཟུགས་ཆོས་ཅན། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ཀྱི་
མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེའི་འཇོག་བྱེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་ནི། འོ་ན་ཁྱད་ཆོས་བཞི་ནི་གང་ཡིན། ཁྱད་
ཆོས་བཞི་པོ་དེ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཟུར་དུ་སྨོས་པས་གཅད་བྱ་གང་དང་གང་གཅོད་པ་ཡིན་སྙམ་ན།
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

ཁྱོད་ཆོས་
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བཞི་ནི། རང་ཀུན་ནས་སློང་བྱེད་ཀྱི་སེམས་གཞན་དུ་གཡེངས་པ་དང་། སེམས་གཏན་ནས་མེད་པ་དང་།
ཡང་གི་སྒྲས་མ་གཡེངས་པ་སེམས་བཅས་ཀྱི་གནས་སྐབས་གསུམ་ན་ཡོད་པ་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར།
དགེ་མི་དགེ་གང་རུང་གིས་བསྡུས་པ་ངོ་བོའ ་ི ཁྱད་པར། གནས་སྐབས་གསུམ་པོ་དེ་དག་ཏུ་ཅི་རིགས་པར་ཆུ་
བོའ ་ི རྒྱུན་བཞིན་དུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་རྒྱུན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་བཅས་པའི་རྒྱུན་ནི་དུས་ཀྱི་ཁྱད་པར། རང་
གི་རྟེན་འབྱུང་བ་བཞི་དང་། ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐྱེན་ལུས་ངག་གང་རུང་གི་རིག་བྱེད་ལས་སྐྱེས་པ་རྒྱུའི་ཁྱད་པར་
ཏེ་ཁྱད་པར་བཞི་ལ་བྱེད། བཞི་པོ་དེའི་རྣམ་གཅོད་སོ་སོར་བཤད་ན། གནས་སྐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལའང་ཟུར་
གསུམ་ཡོད་པའི།

དང་པོ་གཡེངས་དང་ཞེས་པ་དེས་ལུས་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་གཟུགས་རྣམས་

རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ཡིན་པ་བཅད་དེ་ལུས་ངག་གི་དགེ་བའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་
གཟུགས་ནི། རང་ཀུན་ནས་སློང་བྱེད་ཀྱི་དགེ་བའི་སེམས་གཞན་དུ་གཡེངས་ན་མི་འབྱུང་ཞིང་། མི་དགེ་བའི་
རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱང་རང་ཀུན་ནས་སློང་བྱེད་ཀྱི་མི་དགེ་བའི་སེམས་གཞན་དུ་གཡེངས་ན་མི་འབྱུང་བའི་
ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་སེམས་མེད་པ་ཡི་ཞེས་པ་དེས་སེམས་སེམས་བྱུང་རྣམས་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་
གཟུགས་ཡིན་པ་བཅད་དེ། དེ་དག་སེམས་མེད་གཉིས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ན་བར་ཆད་ནས་མེད་པའི་ཕྱིར། དེ་
ཡང་སྤྱིར་ལུགས་འདི་ལ་འདུ་ཤེས་མེད་པ་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙོམས་འཇུག་དང་། འགོག་པའི་སྙོམས་
འཇུག་སྟེ་སེམས་མེད་ཀྱི་གནས་སྐབས་གསུམ་བཤད་པ་ལས་སྐབས་འདིར་ཕྱི་མ་གཉིས་ལ་འཇོག་གི་དང་
པོ་མི་འཇོག་སྟེ། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་རྟེན་གྱི་གང་ཟག་ནི་ཁམས་གོང་གི་ལྷ་ཡིན་པས་མི་དགེ་བ་དང་སོར་སྡོམ་
དུ་གྱུར་པའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་མེད་ལ། སེམས་མེད་པས་བསམ་གཏན་དང་ཟག་མེད་ཀྱི་
སྡོམ་པ་མེད་ཅིང་། སྙོམ་འཇུག་གཉིས་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་བསམ་གཏན་དང་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་མེད་ཀྱང་།
སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པས་བསྡུས་པའི་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ཡོད་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྐབས་འདིར་སེམས་
མེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བྱེད་པ་ཞེས་བཤད་པ་དེ།

སྐབས་དེར་གཟུགས་རང་ཉིད་དངོས་སུ་ཡོད་སྲིད་པ་གཅིག་ལ་

བྱའི། གཟུགས་དེའི་ཐོབ་པ་ཙམ་ཡོད་པ་ལ་མི་བྱ་སྟེ། སེམས་མེད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་དགེ་སློང་གི་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

རྒྱུད་ལ་སོར་སྡོམ་དུ་གྱུར་པའི་རིག་བྱེད་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཐོབ་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ།

།ཡང་སྒྲས་བསྟན་པའི་

ཁྱད་པར་གསུམ་པ་དེས་གཅད་བྱ་ལོགས་པ་མེད་ཀྱང་།

རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ཀྱི་རྟེན་གྱི་

གང་ཟག་གསུམ་ཡོད་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་ཙམ་ཡིན་ནོ།

།ངོ་བོའ ་ི ཁྱད་པར་དགེ་དང་མི་དགེ་ཞེས་པ་དེས།

ལུང་མ་བསྟན་གྱི་མིག་དབང་སོགས་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ཡིན་པ་གཅོད་དེ། དེ་དག་ལ་གཡེངས་དང་
སེམས་མེད་པ་ཡི་ཡང་། །ཞེས་པས་བསྟན་པའི་ཁྱད་པར་དང་པོ་ཚང་ཡང་། ལུང་མ་བསྟན་ཡིན་པས། དགེ་
དང་མི་དགེ་རྗེས་འབྲེལ་གང་། །ཞེས་པས་བསྟན་པའི་ཁྱད་པར་གཉིས་པ་དེ་མ་ཚང་བའི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུན་ནི་
དུས་ཀྱི་ཁྱད་པར། རྗེས་འབྲེལ་གང་། ཞེས་པ་དེས་ཀྱང་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད། རིག་བྱེད་མིན་པའི་
གཟུགས་མིན་པ་དེ་གཅོད་དེ། དེ་ལ་རྒྱུན་ཙམ་ཡོད་ཀྱང་རྒྱུན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གཡེངས་
པ་དང་སེམས་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཆུའི་རྒྱུན་བཞིན་མི་འཇུག་པའི་ཕྱིར། འབྱུང་བ་ཆེ་རྣམས་
རྒྱུར་བྱས་པ། །ཞེས་པའི་ཁྱད་པར་བཞི་པ་དེས། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ཀྱི་ཐོབ་པ་རྣམ་པར་
རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ཡིན་པ་གཅོད་དེ། དེ་ལ་ཁྱད་པར་དང་པོ་གསུམ་ཚང་ཡང་། རྟེན་འབྱུང་བ་བཞི་
ལ་བརྟེན་པ་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དོན་འདི་དག་འཆད་པ་ལ། གཡེངས་དང་ཞེས་སོགས་ཀྱི་ཚིག་རྐང་དང་པོ་
གསུམ་དང་།
པའོ།

རང་འགྲེལ་ལས།

སེམས་གཡེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དེ་ལས་གཞན་པའི་སེམས་ཀྱི་ཡང་ཡིན་

།སེམས་མེད་པའི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་འདུ་ཤེས་མེད་པ་དང་འགོག་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་ཡང་

ཡིན་པའོ། །ཡང་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲས་ནི། མ་ཡེངས་པ་སེམས་དང་བཅས་པའི་ཡང་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་མངོན་
ནོ། །དགེ་དང་མི་དགེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དགེ་ལེགས་དང་དགེ་ལེགས་མ་ཡིན་པའོ། །རྗེས་འབྲེལ་གང་ཞེས་བྱ་བ་
ནི་རྒྱུན་ཏོ།

ཐོབ་པའི་རྒྱུན་ཡང་འདི་ལྟ་བུ་ཡོད་པས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བྱ་བའི་ཕྱིར་འབྱུང་བ་ཆེ་རྣམས་རྒྱུར་བྱས་པ་

ཞེས་བརྗོད་དོ་ཞེས་པ་འདི་བྱུང་། གཉིས་པ་མཚན་བྱའི་སྒྲ་བཤད་པ་ནི། འོ་ན་ཁྱད་ཆོས་བཞི་ལྡན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་
སྐྱེ་མཆེད་པའི་གཟུགས་དེ་ལ་ཅི་ཕྱིར་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན།
ཁྱོད་ལ་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ཞེས་བྱ་བའི་མིང་འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ།
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

དེ་ཆོས་ཅན།
རྣམ་པར་
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རིག་བྱེད་ཀྱི་གཟུགས་བཞིན་དུ་རང་ལ་བརྟེན་ནས་རང་ཀུན་ནས་སློང་བྱེད་ཀྱི་སེམས་གཞན་ལ་རིག་པར་
བྱེད་པ་མིན་པའི་གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་བཞིན་དུ་ཞེས་པའི་ཟློག་པའི་དཔེ་ཇི་ལྟར་སྙམ་
ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ལུས་དང་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་གཟུགས་ནི་ཁོ་རང་ལ་བརྟེན་ནས་ཁོ་རང་
ཀུན་ནས་སློང་བྱེད་ཀྱི་སེམས་གཞན་ལ་རིག་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། ལུས་དང་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་ལས་ཁྲོས་པ་
དང་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཀྱི་ཀུན་སློང་རིག་པར་བྱེད་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་འཆད་པ་ལ།

རྩ་

བར། དེ་ནི་རྣམ་རིག་བྱེད་མིན་བརྗོད། །ཅེས་དང་། འགྲེལ་པར། དེ་ནི་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲ་ནི་དེའི་མིང་ཤེས་པར་
བྱ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། གཟུགས་དང་བྱེད་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ཡང་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་བཞིན་དུ་གཞན་དག་ལ་རྣམ་
པར་རིག་པར་བྱེད་པ་མིན་པས་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའོ། །ཞེས་པ་འདི་བྱུང་། གཟུགས་དང་བྱེད་པའི་
རང་བཞིན་ཡིན་ཡང་ཞེས་པའི་དོན་ནི། སྤྱིར་གཟུགས་ཡིན་ཡང་། བྱེད་པའི་ལས་མ་ཡིན་པ་མིག་དབང་ལྟ་བུ་
དང་། བྱེད་པའམ་ལས་ཡིན་ཡང་གཟུགས་མིན་པ་སེམས་བྱུང་སེམས་པ་ལྟ་བུ་དང་། དེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་
རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་གཟུགས་ལྟ་བུ་དང་གསུམ་ཡོད་པ་ལས།

འདི་ཡང་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་གཟུགས་

དང་གཟུགས་དང་བྱེད་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་འདྲ་ཡང་རང་གི་ཀུན་སློང་གཞན་ལ་རིག་པར་བྱེད་མི་བྱེད་
མི་འདྲ་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་དུ་རྒྱལ་སྲས་ལས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་
ལས་བྱུང་བའི་སོར་སྡོམ་སྡོམ་མིན་བར་མའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་གསུམ་དང་།

ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལས་བྱུང་བའི་བསམ་གཏན་དང་ཟག་མེད་ཀྱི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་གཉིས་སྟེ་ལྔ་ནི།
རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ཀྱི་མཚན་གཞི་ཡིན་ཏེ། རང་འགྲེལ་ལས། མདོར་ན་རྣམ་པར་རིག་
བྱེད་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བྱུང་བའི་གཟུགས་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་ནི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའོ་ཞེས་
དང་།

གང་སྤེལ་ལས།

རིག་བྱེད་སོགས་སྟོབས་ཀྱིས་དྲངས་ཤིང་།

དགེ་དང་མི་དགེ་རྗེས་འབྲང་

བཅས། །དགེ་སློང་སོགས་བྱེད་གཟུགས་ཅན་དེ། །རྣམ་རིག་བྱེད་མིན་མ་གོས་པའོ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་
རོ། །གཉིས་པ་དེ་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བ་ལ་གསུམ། རྩོད་པ་དངོས། འདུས་བཟང་རང་གི་ལུགས། དེའི་ལན་བསྟན་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

པའོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་ཆེ་འདུས་བཟང་ན་རེ། དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་
མི་འཐད་དེ། དེ་ལ་མ་ཚང་བ། བསྟན་བཅོས་དང་འགལ་བ། ཉམས་པ། དེ་མིན་དེ་ཉིད་དུ་ཐལ་བ། ཡང་སྒྲ་ལྷག་
པ། བྱ་བ་ཁྱད་པར་དུ་མ་བྱས་པའི་སྐྱོན་དྲུག་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་དང་པོ་མ་ཚང་བའི་སྐྱོན་ཡོད་དེ། རྣམ་
པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་ལ་རྒྱུན་མེད་པས་དེ་ལ་དེའི་མཚན་ཉིད་མ་ཚང་བའི་
སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར།

གཉིས་པ་བསྟན་བཅོས་དང་འགལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་དེ།

གཟུགས་རྒྱུན་ལ་འཇོག་ན་རྒྱུན་རྫས་སུ་མ་གྲུབ་པས།

རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་

བསྟན་བཅོས་ལས་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་

གཟུགས་རྫས་གྲུབ་ཏུ་བཤད་པ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ཉམས་པའི་སྐྱོན་ཡོད་དེ། བསམ་གཏན་
དང་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་གཉིས་སེམས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་ཡིན་པས་སེམས་མེད་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་གཉིས་ཀྱི་
གནས་སྐབས་ན་མེད་པའི་ཕྱིར་ན། དེ་གཉིས་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ཡིན་པ་ཉམས་པའི་སྐྱོན་
ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ།

།བཞི་པ་དེ་མིན་དེ་ཉིད་དུ་ཐལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་དེ།

གལ་ཏེ་སྐྱོན་སྔ་མ་འཕངས་པ་ལ།

བསམ་གཏན་དང་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་གཉིས་སེམས་མེད་ཀྱི་གནས་སྐབས་ན་མེད་ཀྱང་མ་གཡེངས་པ་
སེམས་བཅས་ཀྱི་ཚ་ཡོད་པས་ཉམས་པའི་སྐྱོན་མེད་སྙམ་ན། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱང་རྣམ་པར་
རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་སུ་ཐལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ།
སེམས་གཡེངས་པའི་ཡང་ཞེས་པའི་ཡང་སྒྲ་དང་པོས།

།ལྔ་པ་ཡང་སྒྲ་ལྷག་པའི་སྐྱོན་ཡོད་དེ།

མ་གཡེངས་པ་སེམས་བཅས་ཀྱི་གནས་སྐབས་

བསྡུས་པས། སེམས་མེད་པའི་ཡང་ཞེས་པའི་ཡང་སྒྲ་གཉིས་པ་དེ་ལྷག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲུག་པ་བྱ་བ་ཁྱད་
པར་དུ་མ་བྱས་པའི་སྐྱོན་ཡོད་དེ། སེམས་མེད་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་དགེ་བའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་
གཟུགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཁྱད་པར་དུ་བསྟན་དགོས་པ་ལས་དེ་ལྟར་དུ་མ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་དང་།

བསྟན་མེད་

ཐོགས་མེད་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་དགོས་པ་ལས་དེ་ཆད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། མི་དགེ་བའི་
རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་རྣམས་སེམས་མེད་ཀྱི་སྙོམ་འཇུག་གཉིས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ན་མེད་
པའི་ཕྱིར་རོ།

།དེ་ལྟར་ཡང་ཡིན་ཏེ།

ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

འདི་ལ་མ་ཚང་བསྟན་བཅོས་འགལ།

།ཉམས་དང་དེ་མིན་དེ་ཉིད་
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ཐལ། །ཡང་སྒྲ་ལྷག་བརྗོད་ཁྱད་པར་དུ། །བྱ་བ་ཁྱད་པར་མ་བྱས་སོ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་
འདུས་བཟང་རང་གི་ལུགས་ནི། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་སེམས་དང་མི་འདྲ་བ་སེམས་གཡེངས་པ་དང་། ཡང་
སྒྲས་བསྡུས་པའི་མ་གཡེངས་པ་སེམས་བཅས་དང་། སེམས་མེད་ཀྱི་གནས་སྐབས་གསུམ་ན་ཡོད་པ། ལུང་
བསྟན་པ་དགེ་མི་དགེ་གང་རུང་གིས་བསྡུས་པའི་བསྟན་མེད་ཐོགས་མེད་ཀྱི་གཟུགས་དེ། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་
མིན་པའི་གཟུགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དུ་འདོད་དེ། བྱས་པ་དང་ཡང་མི་འདྲ་བའི། །སེམས་པའང་སེམས་མེད་པ་
ལ་གང་། །ལུང་བསྟན་ཐོགས་པ་མེད་པའི་གཟུགས། །དེ་ནི་རྣམ་རིག་བྱེད་མིན་བརྗོད། །ཅེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་
རོ། །གསུམ་པ་དེའི་ལན་བསྟན་པ་ལ། དེ་ལྟར་སྐྱོན་དྲུག་གི་སྐྱོན་དང་པོ་མེད་དེ། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་
གཟུགས་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་ལ་རིག་འདྲ་སྔ་མའི་རྒྱུན་མེད་ཀྱང་། ཐོབ་ནས་མ་བཏང་བའི་བར་དུ་རིགས་འདྲ་
ཕྱི་མ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་རྒྱུན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ།

སྐྱོན་གཉིས་པ་མེད་དེ།

རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་

གཟུགས་ལ་རྒྱུན་ཡོད་པར་ཁས་བླངས་ཀྱི། དེ་རྒྱུན་ཡིན་པར་ཁས་མ་བླངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྐྱོན་གསུམ་པ་
མེད་དེ། རྣམ་རིག་མིན་པའི་གཟུགས་ལ། སེམས་མེད་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་གཉིས་གང་རུང་གི་གནས་སྐབས་ན་
ཡོད་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་མ་བླངས་ཀྱི།

རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་འགའ་ཞིག་སེམས་མེད་ཀྱི་

སྙོམས་འཇུག་གི་གནས་སྐབས་ན་ཡོད་པས་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་གཟུགས་ལས་ལྷག་པ་ཙམ་ཞིག་སྟོན་
པའི་ཕྱིར་རོ། །སྐྱོན་བཞི་པ་མེད་དེ། མ་གཡེངས་པ་སེམས་བཅས་ཀྱི་ཚ་ཡོད་པ་ཙམ་ལ་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་
མིན་པའི་གཟུགས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་མ་བླངས་པའི་ཕྱིར་དང་།

དགེ་མི་དགེ་གང་རུང་ཁོ་ནས་བསྡུས་

ཤིང་གནས་སྐབས་གསུམ་པོ་གང་རུང་དུ་ཐོབ་ནས་མ་བཏང་གི་བར་དུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་རྒྱུན་མཆོག་དང་
བཅས་པའི་གཟུགས་ལ་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་མོད། དེ་ལ་སྐྱོན་དེ་
མི་འཇུག་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རིག་བྱེད་ཀྱི་གཟུགས་ལ་ལུང་མ་བསྟན་ཡོད་ཅིང་། རྒྱུན་མཆོག་དང་བཅས་པའང་མ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཐོབ་ནས་མ་བཏང་གི་བར་དུ་ཆུ་བོའ ་ི རྒྱུན་བཞིན་མི་འགྲོ་བའི་ཕྱིར་རོ། །སྐྱོན་ལྔ་པ་ཡང་
མེད་དེ། རྩ་བར་ཡང་སྒྲ་གཅིག་ལས་མེད་ཅིང་། འགྲེལ་པར་སེམས་གཡེངས་པའི་ཡང་ཞེས་དང་། སེམས་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

མེད་པའི་ཡང་ཞེས་ཡང་སྒྲ་གཉིས་སྨོས་པའི་ཡང་སྒྲ་གཉིས་པ་དེ་ལྷག་པའི་སྐྱོན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཡང་སྒྲ་
དང་པོས་སེམས་གཡེངས་པ་ལས་ཟློག་པ། སེམས་མ་གཡེངས་པའི་གནས་སྐབས་བསྡུས། ཡང་སྒྲ་གཉིས་
པས་སེམས་མེད་པ་ལས་ཟློག་པ། སེམས་ཡོད་པའི་གནས་སྐབས་བསྡུས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟ་བུའི་ཡང་
སྒྲ་གཉིས་སྨོས་པ་ལ་ལྷག་པའི་སྐྱོན་མེད་པར་མ་ཟད་དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡང་ཡོད་དེ། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་
མིན་པའི་གཟུགས་དེ་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་གཟུགས་དང་སེམས་སེམས་བྱུང་ལས་རྟེན་གྱི་གང་ཟག་ཁྱད་
པར་དུ་འཕགས་པ་སྟོན་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་གཟུགས་ནི་རང་ཀུན་ནས་སློང་

བའི་སེམས་མ་གཡེངས་པའི་རྟེན་གྱི་གང་ཟག་ཁོ་ནའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་ལ།

རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་

གཟུགས་ནི་ཀུན་སློང་གི་སེམས་གཡེངས་པ་ལ་ཡང་ཡོད་ཅེས་དང་། སེམས་སེམས་བྱུང་ནི་སེམས་ཡོད་ཀྱི་
གང་ཟག་ཁོ་ནའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་ལ། རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་འདི་ནི་སེམས་མེད་ཀྱི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་
ཡང་ཡོད་ཅེས་བསྟན་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།

།མདོར་ན་རྟེན་གྱི་གང་ཟག་ནི་སེམས་གཡེངས་པ་དང་།

སེམས་མེད་པ་དང་། མ་གཡེངས་པའི་སེམས་བཅས་དང་གསུམ་ཡོད་པའི་རིག་བྱེད་དང་ཤེས་པ་ལ་རྟེན་གྱི་
གང་ཟག་གཉིས་ལས་མེད་ཀྱང་།

རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ལ་རྟེན་གྱི་གང་ཟག་གསུམ་ཆར་ཡོད་པས་

གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་སོ། །ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ཡང་སྒྲ་གཉིས་སྨོས་པར་ཁོ་བོའ ་ི ཡོངས་འཛིན་
དཔལ་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་པ་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་དག་ཡང་སྒྲ་གཅིག་པོ་
ཉིད་ལ་རྩོད་པར་སེམས་པ་ནི། ཡང་དག་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཆུང་བ་ཡིན་ཏེ། ཡང་སྒྲ་གཅིག་ནི་འདུས་བཟང་རང་
གིས་ཀྱང་། སེམས་པའང་སེམས་མེད་པ་ལ་གང་། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྐྱོན་དྲུག་པ་མེད་དེ། འདི་
རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་དུ་ཁས་བླངས་པས། སེམས་མེད་པའི་དབང་དུ་བྱས་
ཏེ་དགེ་བའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཁྱད་པར་དུ་མ་བསྟན་ཡང་སྐྱོན་མེད་པའི་
ཕྱིར་དང་། འོག་ནས། བསྟན་ཡོད་འདིར་གཟུགས་གཅིག་པུ། ཞེས་དང་། ཐོགས་དང་བཅས་པ་གཟུགས་ཅན་
ཞེས་འཆད་པ་ལས། འདི་བསྟན་མེད་ཐོགས་མེད་ཀྱི་གཟུགས་ཡིན་པར་གོ་ནུས་པའི་ཕྱིར་འདིར་བསྟན་མེད་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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ཐོགས་མེད་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆད་ཀྱང་སྐྱོན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།

།འདི་དག་གི་རྩོད་ལན་འདི་ཉིད་

རྒྱལ་པོ་སྲས་ན་བཞུགས་ཀྱང་། མང་བས་འཇིགས་ཏེ་གནད་བསྡུས་པ་འདི་ཙམ་ཞིག་བཀོད་ཀྱི། སྤྲོས་པ་ལ་
དགའ་བ་དེ་དག་དེར་གཟིགས་ཤིག དེས་ན་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ལ། གནས་སྐབས་གསུམ་
པོ་དེ་དག་ཏུ་ཡོད་པས་ནི་མ་ཁྱབ་སྟེ།

བསམ་གཏན་དང་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་གང་རུང་ལ་སེམས་མེད་ཀྱི་

གནས་སྐབས་ན་མེད་པས་ཁྱབ། སྡོམ་མིན་དུ་གྱུར་པའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ལའང་སེམས་
མེད་ཀྱི་གནས་སྐབས་ན་མེད་པས་ཁྱབ། དེ་ལྟར་ན་བསམ་གཏན་དང་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ནི་སེམས་ཡོད་ཀྱི་
གནས་སྐབས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད། སོར་སྡོམ་དུ་གྱུར་པའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ནི་གནས་སྐབས་
གསུམ་ཀ་ལ་ཡོད་སྲིད། སྡོམ་མིན་ནི་གཡེངས་པ་དང་མ་གཡེངས་པའི་གནས་སྐབས་གཉིས་ན་ཡོད་པ་སྲིད་
དོ། །དེ་ལྟར་ཡང་འཐད་དེ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས། དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ནི་སེམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་སྟེ། འདི་ལྟ་སྟེ།
བསམ་གཏན་གྱི་སྡོམ་པ་དང་། ཟག་པ་མེད་པའི་སྡོམ་པའི་ངོ་བོ་ཁ་ཅིག་ནི་ཡང་དག་པ་བླངས་པ་ལས་བྱུང་བ་
སྟེ། སེམས་གཡེངས་པ་དང་མ་གཡེངས་པ་དང་། སེམས་མེད་པའི་གནས་སྐབས་གསུམ་ཆར་ན་ཆུ་བོའ ་ི
རྒྱུན་བཞིན་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཞེས་སོགས་དང་། ཁ་ཅིག་གཡེངས་པ་དང་མ་གཡེངས་པའི་གནས་སྐབས་ན་
རྗེས་སུ་འཇུག་པ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ་སྡོམ་པ་མིན་པའི་ངོ་བོ་ཞེས་སོགས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ཞར་བྱུང་
སྐྱེད་བྱེད་འབྱུང་བ་བཞི་བཤད་པ་ལ། འབྱུང་བའི་ངོ་བོ། སྒྲ་དོན། བྱེད་ལས། ས་སོགས་དང་འབྱུང་བའི་ཁྱད་
པར། རྒྱུ་བྱེད་ཚུལ་ལོ། དང་པོ་ནི། རེག་བྱ་གང་ཞིག སྲ་བ་དང་གཤེར་བ་དང་། དྲོ་བ་དང་གཡོ་བ་ཆོས་ཅན།
སའི་ཁམས་སོགས་བཞི་སོ་སོའ ་ི མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེའི་འཇོག་བྱེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་འཆད་པ་ལ། སྲ་
གཤེར་དྲོད་ཉིད་གཡོ་རྣམས་ཏེ། །ཞེས་པ་འདི་བྱུང་། གཉིས་པ་ནི། སྲ་གཤེར་དྲོ་གཡོ་བའི་རེག་བྱ་རྣམ་པ་
བཞི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་ཞེས་མིང་འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རང་རང་གིས་སྐྲུན་པའི་
གཟུགས་སྣ་ཚགས་པ་རྣམས་རང་རང་གི་རྣམ་པར་འབྱུང་བའམ། ཚ་རབས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་འབྱུང་བས་
ན་འབྱུང་བ། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་གཟུགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྟེན་དུ་ཁྱབ་པས་ན་ཆེན་པོ་ཞེས་འཇོག་པའི་ཕྱིར། ཡང་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

དེ་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་སའི་ཁམས་ལ་སོགས་པར་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སྲ་བ་ལ་སོགས་པ་
ཡིན་པས་ས་སོགས་དང་། རང་གི་མཚན་ཉིད་འཛིན་པའམ་རྒྱུར་བྱས་པའི་གཟུགས་འཛིན་པས་ན་ཁམས་ཏེ།
ས་ཡང་ཡིན་ཁམས་ཀྱང་ཡིན་པས་ན་སའི་ཁམས་སོགས་གཞི་མཐུན་པའི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་
པ་ནི། དེ་བཞི་པོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་བྱེད་ལས་ཡོད་དེ། རིམ་བཞིན་འཛིན་པ་དང་སྡུད་པ་དང་སྨིན་པ་དང་
འཕེལ་བ་ལ་སོགས་པའི་བྱེད་ལས་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་འཆད་པ་ལ།

འཛིན་པ་ལ།

སོགས་ལས་སུ་

གྲུབ། །ཅེས་པ་འདི་བྱུང་། བཞི་པ་ནི་འོ་ན་ས་ལ་སོགས་པ་དང་སའི་ཁམས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་
ཅེ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ས་སོགས་དང་། སའི་ཁམས་སོགས་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་དེ། སའི་ཁ་དོག་སེར་པོ་
དང་དབྱིབས་གྲུ་བཞི་དང་། ཆུའི་ཁ་དོག་དཀར་པོ་དང་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་དང་། མེའི་ཁ་དོག་དམར་པོ་དང་
དབྱིབས་ཟུར་གསུམ་དང་། རླུང་གི་ཁ་དོག་སྔོ་ལྗང་དང་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་སོགས་ལ། འཇིག་རྟེན་ན་ས་ཆུ་མེ་
རླུང་ཞེས་གྲགས་ལ།

སྲ་གཤེར་དྲོ་བ་གཡོ་བ་ལ་སའི་ཁམས་སོགས་སུ་གྲགས་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་འཆད་པ་

ལ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ནི་ཐ་སྙད་དུ། །ཁ་དོག་དབྱིབས་ལ་ས་ཞེས་བརྗོད། །ཆུ་མེ་ཡང་ངོ་རླུང་ཚར་ཁམས། །ཉིད་
ཡིན་དེ་དང་འདྲ་བའང་ཡིན། །ཞེས་པ་འདི་བྱུང་། ལྔ་པ་ནི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། འབྱུང་བ་རྣམས་ཀྱིས་འབྲས་
བུ་འབྱུང་གྱུར་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་བྱེད་པའི་ཚུལ་ཡོད་དེ། བསྐྱེད་ཕྱིར་རྟེན་ཕྱིར་གནས་ཕྱིར་དང་། །སྟོན་པའི་ཕྱིར་
དང་འཕེལ་བྱེད་ཕྱིར། །ཞེས་པ་ལྟར། རང་འབྲས་འབྱུང་འགྱུར་གསར་དུ་བསྐྱེད་པ་མས་བུ་བསྐྱེད་པ་ལྟ་བུ་
དང་། རང་འབྲས་སྐྱེས་ཟིན་པ་འབྱུང་བའི་རྗེས་སུ་བྱེད་པ་སློབ་དཔོན་ལ་སློབ་མ་བརྟེན་པ་ལྟ་བུ་དང་། རང་
འབྲས་སྐྱེས་ཟིན་པའི་གཞི་བྱེད་པ་རྩིག་པ་པ་ལ་རི་མོ་བརྟེན་པ་ལྟ་བུ་དང་། རང་འབྲས་སྐྱེས་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་
པར་བྱེད་པ་རྒྱ་མཚ་ལ་ཆུ་ཐིགས་བརྟེན་པ་ལྟ་བུ་དང་།

རང་འབྲས་སྐྱེས་པ་གོང་འཕེལ་དུ་བྱེད་པ་ཡུར་བའི་

ཆུས་རྫིང་བུ་འཕེལ་བར་ལྟར་རིམ་བཞིན་བསྐྱེད་པ་དང་། བརྟེན་པ་དང་། གནས་པ་དང་། སྟོན་པ་དང་། འཕེལ་
བའི་རྒྱུ་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་འགྲེལ་བཞིན། གསུམ་པ་མཐའ་དཔྱད་པ་ལ། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་
པའི་གཟུགས་ལ། མཚན་ཉིད། སྒྲ་དོན། དབྱེ་བ། ཁྱད་ཆོས་དང་བཞི། དང་པོ་ནི། ཁྱད་ཆོས་བཞི་ལྡན་གྱི་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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རིགས་སུ་གནས་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་པའི་གཟུགས་སོ། །གཉིས་པ་སྒྲ་དོན་ནི། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་
གཟུགས་དང་འདྲ་བའི་གཟུགས་ཡིན་པས་ན། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ཏེ། འདྲ་བ་ལ་དགག་སྒྲ་
སྦྱར་བ་ཡིན་ཞེས་གང་སྤེལ་འཆད། ཡང་ན་རང་ཀུན་ནས་སློང་བྱེད་གྱི་ཀུན་སློང་གཞན་ལ་རིག་པར་བྱེད་པ་
མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཡིན་པས་ན་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ཏེ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་
ནོ། །གསུམ་པ་དབྱེ་ན། སྡོམ་པར་གྱུར་པའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས། སྡོམ་མིན་དུ་གྱུར་པའི་
རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས།

བར་མར་གྱུར་པའི་རྣམ་པར་རིགས་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་དང་

གསུམ། དང་པོ་ལ་སོར་སྡོམ་བསམ་གཏན། ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པར་གྱུར་པའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་
གཟུགས་དང་གསུམ། དེ་ཡང་སོར་སྡོམ་ལ། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་གཟུགས་དང་། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་
པའི་གཟུགས་གཉིས་ཀ་ཡོད། སྡོམ་པ་ཕྱི་མ་གཉིས་ལ་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ཡིན་པས་ཁྱབ།
སྡོམ་མིན་དང་བར་མ་གཉིས་ལའང་།

རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དང་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་གཉིས་གཉིས་

ཡོད་དོ། །བཞི་པ་ཁྱད་ཆོས་ལ། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ཡོད་པའི་ལུང་རིགས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་
བཤད་པ་དང་། སྒྲུབ་བྱེད་དེ་ལས་གྲུབ་པའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དངོས་བཤད་
པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ཡོད་དེ། མདོ་ལས། གནས་གསུམ་གྱི་
གཟུགས་ཀྱིས་གཟུགས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་ཡིན་ཏེ། བསྟན་དུ་ཡོད་ལ་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པའི་གཟུགས་
ཀྱང་ཡོད། བསྟན་དུ་མེད་ལ་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པའི་གཟུགས་ཀྱང་ཡོད། བསྟན་དུ་མེད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་
པའི་གཟུགས་ཀྱང་ཡོད་དོ།

།ཞེས་གཟུགས་ཐམས་ཅད་གསུམ་དུ་བསྡུས་པའི་བསྟན་མེད་ཐོགས་མེད་ཀྱི་

གཟུགས་ནི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ལས་གཞན་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གཞན་གཟུགས་ཅན་གྱི་
སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་པོ་གང་རུང་ལ་ཐོགས་བཅས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ།

།ཡང་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་

མིན་པའི་གཟུགས་ཡོད་དེ། ཟག་མེད་ཀྱི་གཟུགས་ཡོད་པར་གསུངས་པ་གང་ཞིག ཟག་མེད་ཀྱི་གཟུགས་དེ་
ཡང་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ལས་གཞན་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གཟུགས་ཅན་གྱི་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

པོ་གང་རུང་ལ་ཟག་བཅས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་དེ་ཡོད་དེ། རྫས་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་
བྱ་བའི་དངོས་པོ་བདུན་དང་།

རྫས་བྱུང་མིན་པའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་བདུན་དང་ལྡན་པའི་གང་

ཟག་རྣམས་འགྲོ་འཆག་ཉལ་འདུག་བྱེད་ཀྱང་། རང་རྒྱུད་ཀྱི་རྫས་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བ་སོགས་གོང་འཕེལ་དུ་
འགྲོ་བར་བཤད་པ་གང་ཞིག བྱེད་པ་པོ་ཡིད་གཞན་དུ་གཡེངས་ཀྱང་གོང་འཕེལ་དུ་འགྱུར་བའི་དགེ་བ་ནི་རྣམ་
པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ལས་གཞན་དུ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་གཟུགས་དང་།
སེམས་པའི་ལས་ནི་རང་ཀུན་ནས་སློང་བའི་སེམས་གཞན་དུ་གཡེངས་ན་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ།
ཡོད་དེ།

།ཡང་དེ་

རང་ཉིད་ཀྱི་སྲོག་གཅོད་ཀྱི་སྦྱོར་བ་མ་བྱས་པར་གཞན་སྦྱོར་བ་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་ལས་རང་ཉིད་ལ་

སྲོག་གཅོད་ཀྱི་ལས་ལམ་གྱི་དངོས་གཞི་གྲུབ་པ་ཡོད་པ་གང་ཞིག

དེ་ལྟ་བུའི་ལས་ལམ་གྱི་དངོས་གཞི་དེ་

ཡང་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ལས་གཞན་དུ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་གཟུགས་གང་ཞིག རང་
ཉིད་ཀྱི་ལུས་ངག་གི་སྦྱོར་བ་མ་བྱས་པས། རིག་བྱེད་ཀྱི་གཟུགས་སུ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་དེ་ཡོད་དེ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དགེ་སློང་ཆོས་ནི་ཕྱིའི་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་ཏེ་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཅིག་གིས་མ་བསྡུས་པ་
བསྟན་དུ་མེད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའོ་ཞེས་ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་པའི་གཟུགས་ཡོད་པར་བཤད་པ་གང་ཞིག དེ་
ཡང་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ལས་གཞན་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་དེ་ཡོད་དེ། འཕགས་
ལམ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ལ་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཚང་བར་ཡོད་པ་གང་
ཞིག

འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྱི་ཟླས་ཕྱེ་བའི་ཡང་དག་པའི་ངག་ནི་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་

པའི་གཟུགས་དང་།

ཡང་དག་པའི་ལས་ཀྱི་མཐའ་དང་འཚ་བ་ནི་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་

གཟུགས་ལས་གཞན་དུ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་དེ་ཡོད་དེ། དགེ་བ་ལས་གཞན་དུ་ཡིད་གཡེངས་པའི་
དགེ་སློང་གི་རྒྱུད་ལ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ཡོད་པ་གང་ཞིག

དེ་ལྟ་བུའི་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་དེ་ཡང་རྣམ་པར་

རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ལས་གཞན་དུ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་གཟུགས་སུ་གྱུར་
པའི་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ནི་དགེ་སློང་གཞོན་ནུ་ཡིད་གཡེངས་ན་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ།
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

།དེ་ལྟར་འཐད་དེ།
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རྣམ་གསུམ་དྲི་མེད་གཟུགས་གསུངས་དང་། །འཕེལ་དང་མ་བྱས་ལམ་སོགས་ཕྱིར། །ཞེས་སོགས་སྒྲས་
བསྡུས་པ་དང་བཅས་པ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།

།གཉིས་པ་ཁྱད་ཆོས་དངོས་ལ་གསུམ།

རྒྱུའི་ཁྱད་ཆོས་

མདོར་བསྟན་པ། ཐོབ་གཏོང་གི་ཁྱད་ཆོས་རྒྱས་པར་བཤད་པ། རྟེན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའོ། །དང་
པོ་ལའང་གསུམ། རྒྱུ་འབྱུང་བའི་ཁྱད་པར། ངོ་བོའ ་ི ཁྱད་པར། སའི་ཁྱད་པར་རོ། །དང་པོ་ནི། འདོད་པའི་སས་
བསྡུས་ཀྱི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་ཡིན་ན་རང་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ད་ལྟར་
བའི་འབྱུང་བ་ཁོ་ན་ལ་སྐྱེས་པས་ཁྱབ་ལ།

སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ཕན་ཆད་ལ་རང་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་འདས་པ་

དང་ད་ལྟར་བའི་འབྱུང་བ་གཉིས་ཀ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པས་ཁྱབ་སྟེ།

འདོད་གཏོགས་རྣམ་རིག་མིན་སྐད་

ཅིག །ཕྱིན་ཆད་འདས་པའི་འབྱུང་ལས་སྐྱེ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་
རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་འདས་པའི་འབྱུང་བ་ནི་དེའི་
གཞི་རབ་ཏུ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། ད་ལྟར་བའི་འབྱུང་བ་ནི་དེའི་རྟེན་རྗེས་སུ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ།
རིམ་པ་ལྟར་འཁོར་ལོ་འཕུལ་བྱེད་ཀྱི་ལག་པ་དང་དེའི་རྟེན་ས་གཞི་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།

།དེ་ཡང་འདོད་

པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་ལུས་ངག་གི་ལས་རྣམས་ལ་འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་འབྱུང་བ་དང་། གཟུགས་ཁམས་
པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་རྣམས་གཟུགས་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་འབྱུང་བ་ལ་བརྟེན་པས་ཁྱབ་སྟེ།

ཟག་

མེད་གང་དུ་སྐྱེས་པའི་ཡིན། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། ཡང་འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་
པའི་གཟུགས་རྣམས་རང་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་རྒྱུ་མཐུན་སྐྱེས་ཀྱི་འབྱུང་བ་དང་། ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ལས་སྐྱེས་
ཤིང་། དེ་ཡང་དེར་གྱུར་པའི་སྤོང་བ་བདུན་པོ་འབྱུང་བ་བཞི་ཚན་ཐ་དད་པ་རེ་རེ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཏིང་
འཛིན་སྐྱེས་བྱུང་མ་ཟིན་དང་། །རྒྱུ་མཐུན་ཟིན་པའི་འབྱུང་ལས་སྐྱེས། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཏིང་ངེ་
འཛིན་ལས་སྐྱེས་པ་བསམ་གཏན་དང་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་གཉིས་ནི་རང་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་མ་ཟིན་པའི་
འབྱུང་བ་དང་རྒྱས་བྱུང་སྐྱེས་ཀྱི་འབྱུང་བ་ལས་སྐྱེས་ཤིང་།

དེ་ཡང་དེ་གཉིས་གང་རུང་དུ་གྱུར་པའི་སྤོང་བ་

བདུན་པོ་འབྱུང་བ་བཞི་ཚན་ཐ་མི་དད་པ་རེ་རེ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན་ཏེ།
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ཏིང་འཛིན་སྐྱེས་བྱུང་མ་ཟིན་
མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

དང་། །རྒྱས་བྱུང་ཐ་དད་མིན་ལས་སྐྱེས། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་ངོ་བོའ ་ི ཁྱད་པར་ལ་རྣམ་རིག་
བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ལ་སེམས་ཀྱིས་མ་ཟིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། ཚར་བ་བདེ་སྡུག་གི་རྟེན་དུ་མི་རུང་བས་ཁྱབ་
པའི་ཕྱིར། དེ་ཕལ་ཆེར་རྒྱུ་མཐུན་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། སྐལ་མཉམ་གྱི་རྒྱུ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འོན་
ཀྱང་ཁྱབ་མཐའ་མི་འཛིན་ཏེ། མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་གི་སྡོམ་པ་རྣམས་རྒྱུ་མཐུན་
ལས་མ་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་སེམས་ཅན་དུ་སྟོན་པས་ཁྱབ་སྟེ། ལུས་ངག་གང་རུང་གི་ལས་ཡིན་པས་རྒྱུད་
ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་འཐད་དེ། རྣམ་རིག་བྱེད་མིན་མ་ཟིན་དང་། །རྒྱུ་མཐུན་ལས་བྱུང་
སེམས་ཅན་སྟོན། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། ཡང་སེམས་པའི་ལས་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་གཟུགས་ལ་དགེ་མི་
དགེ་ལུང་མ་བསྟན་གསུམ་གསུམ་ཡོད་ཅིང་། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ལ་དགེ་མི་དགེ་གང་
རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་རིག་མིན་ལུང་བསྟན་མིན་མེད། །གཞན་ནི་རྣམ་གསུམ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར།
གསུམ་པ་སའི་ཁྱད་པར་ལ་མི་དགེ་བ་ལ་འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅིང་། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་
གཟུགས་ལ་འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི སས་བསྡུས་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ།

བསམ་གཏན་

གཉིས་པ་ཡན་ཆད་ན་ལུས་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་ཀུན་སློང་རྟོག་དཔྱོད་གཉིས་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་
ཡང་སྒྲིབ་ལུང་མ་བསྟན་གྱི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་གཟུགས་ལ་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི སས་བསྡུས་ཡིན་པས་
ཁྱབ་ཀྱི་འདོད་པའི་སས་བསྡུས་མིན་པས་ཁྱབ་སྟེ།

འདོད་པ་ན་དེའི་ཉེ་རྒྱུའི་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སློང་བསྒྲིབས་

ལུང་མ་བསྟན་གྱི་སེམས་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ལ་འདོད་པ་དང་བསམ་
གཏན་བཞི་སྟེ་ལྔ་པོ་གང་རུང་གི་སས་བསྡུས་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ།

གཟུགས་མེད་ན་གཟུགས་མེད་པའི་ཕྱིར་

རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་འཐད་དེ། མི་དགེ་བ་ནི་འདོད་ན་འོ། །གཟུགས་ནའང་རྣམ་རིག་མིན། །རྣམ་རིག་དཔྱོད་དང་
བཅས་དག་ན། །འདོད་པ་ན་ཡང་སྒྲིབ་པ་མེད། །གང་ཕྱིར་ཀུན་སློང་མེད་ཅེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་
ཐོབ་གཏོང་ཁྱད་ཆོས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། དང་པོར་ཐོབ་པའི་ཚུལ། བར་དུ་གནས་པའི་ཚུལ། ཐ་
མར་གཏོང་བའི་ཚུལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཇི་ལྟར་ཐོབ་པའི་ཚུལ་དང་། གཞི་གང་ལས་ཐོབ་པའི་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལའང་གསུམ། སྡོམ་པ། སྡོམ་མིན། བར་མ་ཐོབ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་ནི།
རང་གཞན་གྱི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཅི་རིགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་ཅིང་། བསམ་གཏན་གྱི་སྡོམ་
པ་ནི་ཟག་བཅས་ཀྱི་བསམ་གཏན་གྱི་སྙོམ་འཇུག་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་ལ། ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ནི་ཟག་མེད་ཀྱི་
སྙོམས་འཇུག་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་སྟེ། བསམ་གཏན་ལས་སྐྱེས་བསམ་གཏན་གྱི། །ས་ཉིད་ཀྱིས་ཐོབ་ཟག་མེད་
ནི། །འཕགས་དེས་སོ་སོར་ཐར་ཅེས་པ། །གཞན་གྱི་རྣམ་རིག་བྱེད་སོགས་ཀྱི། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར།
གཉིས་པ་སྡོམ་མིན་ཐོབ་ཚུལ་ལ། ཤན་པ་ལ་སོགས་པ་སྡོམ་མིན་ཅན་གྱི་རིགས་སུ་སྐྱེས་པ་རྣམས་ནི་སྲོག་
གཅོད་ལ་སོགས་པའི་སྦྱོར་བའི་བྱ་བ་ལ་ཞུགས་པའི་ཚ་སྡོམ་མིན་ཐོབ་ཅིང་།

གཞན་གྱི་རིགས་སུ་སྐྱེས་པ་

རྣམས་ནི་བདག་སྲོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་འདིས་འཚ་བར་བྱའོ་ཞེས་ཁས་བླངས་པའི་ཚ་སྡོམ་མིན་ཐོབ་སྟེ།
སྡོམ་པ་མིན་པ་བྱ་བ་འམ། །ཁས་ལེན་པ་ལས་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་བར་མ་
ཐོབ་ཚུལ་ལ། རྫས་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་བདུན་ལྟ་བུ་དགེ་འདུན་ལ་སོགས་པའི་ཞིང་
གིས་ལོངས་སྤྱོད་པའི་ཚ་ན་ཐོབ། ཟླ་བ་གཅིག་ལ་སོགས་པར་ཟས་སྦྱིན་པར་དམ་བཅས་པའི་དགེ་བ་ལྟ་བུ་དེ་
ལྟར་ཁས་བླངས་པའི་ཚ་ཐོབ།

འདོད་པའི་སྒོ་ནས་ཕྱག་འཚལ་བའི་དགེ་བ་ལྟ་བུ་བསམ་སྦྱོར་གུས་པའི་སྒོ་

ནས་ཕྱག་འཚལ་བའི་ལས་བྱེད་པའི་ཚ་ལྟ་བུ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ལྷག་མའི་རྣམ་རིག་མིན་ཞིང་དང་། །ལེན་དང་
གུས་པར་བྱེད་ལས་ཐོབ། །ཅེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་གཞི་གང་ལས་ཐོབ་པའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། སྡོམ་
པ། སྡོམ་མིན། བར་མ་ཐོབ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་ནི། མི་དགེ་བའི་ལས་ལམ་གྱི་སྦྱོར་
དངོས་མཇུག་གསུམ་ཀ་ལས་ཐོབ་སྟེ། དེ་དག་སྤོང་བར་ཁས་བླངས་པ་ལས་ཐོབ་པའི་ཕྱིར། སེམས་ཅན་དུ་
སྟོན་པ་དང་སེམས་ཅན་དུ་སྟོན་པ་མིན་པ་གཉིས་ཀ་ལས་ཐོབ་སྟེ། མ་བྱིན་ལེན་སྤོང་བ་ལྟ་བུ་སེམས་ཅན་དུ་མི་
སྟོན་པའི་རྫས་ལོངས་སྤྱོད་ལས་ཐོབ། སྲོག་གཅོད་སྤོང་བ་ལྟ་བུ་གང་ཟག་ལས་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །བཅས་པ་
དང་རང་བཞིན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་གཉིས་ཀ་ལས་ཐོབ་ཏེ། དེ་དག་སྤོང་བར་ཁས་བླངས་པ་ལས་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་
རོ། །ད་ལྟར་བའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཁོ་ན་ལས་ཐོབ་སྟེ། འདས་མ་འོངས་སེམས་ཅན་དུ་མི་བགྲང་པའི་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ཕྱིར།

དེ་ལྟར་ཡང་འཐད་དེ།

འདོད་གཏོགས་ཐམས་ཅད་གཉིས་ཀ་དང་།

།ད་ལྟར་དག་ལས་ཐོབ་པར་

འགྱུར། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །བསམ་གཏན་དང་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ནི། ལས་ལམ་གྱི་དངོས་གཞི་ཁོ་
ན་དང་། རང་བཞིན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཁོ་ན་ལས་ཐོབ་ཅིང་། དུས་གསུམ་གྱི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་
ལས་ཐོབ་སྟེ། བསམ་གཏན་ཟག་མེད་སྡོམ་པ་ནི། །དངོས་དང་དུས་ནི་ཐམས་ཅད་ལས། །ཞེས་བཤད་པའི་
ཕྱིར། ཡང་སྡོམ་པ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས་ཐོབ་སྟེ་ངེས་པ་ལྔ་དང་མ་བྲལ་ན་སྡོམ་པ་མི་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་
རོ། །ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལས་ཐོབ་པའི་ངེས་པ་ནི་མེད་དེ། སོ་ཐར་རིགས་བརྒྱད་ལས་དགེ་སློང་ཕ་མའི་
སྡོམ་པ་མ་གཏོགས་པའི་རིགས་དྲུག་ནི། ལས་ལམ་བཅུའི་ནང་ནས་བཞི་ཁོ་ན་ལས་ཐོབ་ལ། དགེ་སློང་ཕ་
མའི་སྡོམ་པ་གཉིས་དང་བསམ་གཏན་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་རྣམས་ནི། ལས་ལམ་བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་ལས་ཐོབ་
པའི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ལས་ཐོབ་པའི་ངེས་པ་ཡང་མེད་དེ། རྒྱུ་དགེ་རྩ་གསུམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་རྒྱུ་
ཐམས་ཅད་ལས་ཐོབ་ཀྱང་།

རྒྱུ་སེམས་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གང་རུང་གཅིག་ཁོ་ན་

ལས་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་འཐད་དེ། སྡོམ་པ་སེམས་ཐམས་ཅད་ལ། །ཡན་ལག་རྒྱུ་ལས་དབྱེ་བ་
ཡོད། །ཅེས། བཤད་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་སྡོམ་མིན་གང་ལས་ཐོབ་པ་ནི། སྡོམ་མིན་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་དང་ལས་ལམ་གྱི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལས་ཐོབ་སྟེ། སྡོམ་མིན་ལ་མ་ཚང་བ་དང་ཉེ་ཚ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར།
སྡོམ་མིན་དེ་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ལས་ཐོབ་པ་ནི་མིན་ཏེ།

སེམས་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ཅིག་ཅར་མི་འབྱུང་བའི་

ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་འཐད་དེ། སྡོམ་པ་མིན་པ་ཐམས་ཅད་དང་། །ཡན་ལག་ཀུན་ལས་རྒྱུས་མིན་ནོ། །ཞེས་
བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་ལྡན་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། གང་ཟག་གང་ལ་ལྡན་པ་དང་། དུས་གསུམ་
གང་དང་ལྡན་པའོ། །དང་པོ་ལ། སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་ནི་བསྙེན་གནས་པ་དང་། དགེ་སྙེན་ཕ་མ། དགེ་ཚུལ་ཕ་མ།
དགེ་སློབ་མ། དགེ་སློང་ཕ་མ་དང་། བརྒྱད་པོ་གང་རུང་ལ་ལྡན་ལ། བསམ་གཏན་གྱི་སྡོམ་པ་ནི། བསམ་
གཏན་གྱི་སྙོམས་འཇུག་ཟག་བཅས་ཐོབ་པའི་འདོད་གཟུགས་གང་རུང་གི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་ལྡན་ཞིང་།
ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ནི། འཕགས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་ལྡན་ཏེ། སོ་སོར་ཐར་དང་ལྡན་པ་བརྒྱད། །བསམ་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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གཏན་སྐྱེས་དང་དེ་ལྡན་པ། །ཟག་མེད་འཕགས་པའི་སེམས་ཅན་དང་། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་
དུས་གསུམ་གང་དང་ལྡན་ཚུལ་ལ་བཞི། སྡོམ་པར་གྱུར་པའི་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ལྡན་ཚུལ། སྡོམ་
མིན་དུ་གྱུར་པའི་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ལྡན་ཚུལ།

བར་མར་གྱུར་པའི་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་

ལྡན་ཚུལ། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་གཟུགས་ལྡན་ཚུལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་ལྡན་པའི་
གང་ཟག་ཡིན་ན། སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་ད་ལྟ་བ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པས་ཁྱབ། སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་སྐད་
ཅིག་གཉིས་པ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན་སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་བ་གཉིས་ཀ་དང་ལྡན་པས་
ཁྱབ་སྟེ།

སོ་སོར་ཐར་གནས་ཇི་སྲིད་དུ།

།མ་བཏང་བར་དག་ད་ལྟར་གྱི།

།རྣམ་རིག་མི་ལྡན་སྐད་ཅིག་

མ། །དང་པོ་ཕྱིན་ཆད་འདས་པ་དང་། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། བསམ་གཏན་གྱི་སྡོམ་པ་ཐོབ་ལ་མ་བཏང་བའི་
གང་ཟག་ཡིན་ན་བསམ་གཏན་གྱི་སྡོམ་པ་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་གཉིས་དང་ལྡན་པས་ཁྱབ་སྟེ།

བསམ་

གཏན་སྡོམ་དང་ལྡན་པ་ནི། །རྟག་ཏུ་འདས་དང་མ་འོངས་ལྡན། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། འཕགས་པའི་གང་
ཟག་ཡིན་ན་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་མ་འོངས་པ་དང་ལྡན་པས་ཁྱབ་ཅིང་། ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་སྐད་ཅིག་གཉིས་
པ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་འདས་མ་འོངས་གཉིས་དང་ལྡན་པས་ཁྱབ་སྟེ། འཕགས་ནི་
དང་པོ་འདས་དང་མིན། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། འཕགས་ལམ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན་
ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ད་ལྟར་བ་དང་ལྡན་པས་ཁྱབ་ཅིང་།

ཟག་བཅས་ཀྱི་བསམ་གཏན་གྱི་སྙོམས་འཇུག་ལ་

མཉམ་པར་བཞག་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན་བསམ་གཏན་གྱི་སྡོམ་པ་ད་ལྟར་བ་དང་ལྡན་པས་ཁྱབ་སྟེ།

མཉམ་

བཞག་འཕགས་ལམ་གནས་དེ་གཉིས། །ད་ལྟར་དང་ལྡན་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་སྡོམ་མིན་ལྡན་
ཚུལ་ལ། སྡོམ་མིན་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། སྡོམ་མིན་ད་ལྟར་བ་དང་ལྡན་པས་ཁྱབ་ལ། སྡོམ་མིན་
སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན།

སྡོམ་མིན་འདས་ད་ལྟར་གཉིས་ཀ་དང་ལྡན་པས་ཁྱབ་སྟེ།

སྡོམ་མིན་གནས་པའང་དེ་དང་འདྲ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་བར་མ་ལྡན་ཚུལ་ལ། བར་མར་གྱུར་
པའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། བར་མར་གྱུར་པའི་རྣམ་པར་རིག་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་དང་ལྡན་པས་ཁྱབ། སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་ཐོབ་པ་ལ། དེ་འདས་ད་ལྟར་
གཉིས་ཀ་དང་ལྡན་པས་ཁྱབ་སྟེ། བར་དག་ལ། །ཡོད་ན་དང་པོར་བར་གྱི་དང་། །ཕྱིན་ཆད་དུ་ནི་གཉིས་དང་
ངོ་། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་སྡོམ་པ་དང་སྡོམ་མིན་གང་རུང་དང་ལྡན་པ་ལ། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་
པའི་གཟུགས་དང་ལྡན་པས་ཁྱབ་ལ། བར་མ་དང་ལྡན་པ་ལ་དེ་དང་ལྡན་པས་མ་ཁྱབ་བོ། །ཡང་སྡོམ་པ་དང་
ལྡན་པའི་གང་ཟག་ལ། བར་མ་མི་དགེ་བའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་དང་ལྡན་པ་ཡོད་དེ། སྡོམ་
ལྡན་གྱི་གང་ཟག་གིས་ཞེ་སྡང་དྲག་པོས་ཕ་རོལ་པོ་འཆིང་བ་དང་། བརྡེག་པ་ལ་སོགས་པའི་བྱ་བ་བྱེད་པ་ན་
བར་མའི་མི་དགེ་བའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་སྐྱེ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

སྡོམ་མིན་དང་ལྡན་པའི་

གང་ཟག་ལ་བར་མ་དགེ་བའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་དང་ལྡན་པ་ཡོད་དེ།

སྡོམ་མིན་ཅན་གྱི་

གང་ཟག་གིས་རབ་ཏུ་དང་བ་དྲག་པོས་ཕྱག་འཚལ་བ་ལ་སོགས་པའི་བྱ་བ་བྱེད་པ་ན་བར་མའི་དགེ་བའི་རྣམ་
པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར།

དེ་ལྟར་ཡང་འཐད་དེ།

སྡོམ་མིན་གནས་པ་དགེ་བ་

དང་། །སྡོམ་ལ་གནས་པ་མི་དགེ་བའི། །རྣམ་རིག་མི་ལྡན་ཇི་སྲིད་དུ། །རབ་དང་ཉོན་མོངས་ཤུགས་ལྡན་
པར། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་ལྡན་ཚུལ་ནི། སྡོམ་པ་སྡོམ་མིན།
བར་མར་གྱུར་པའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་གཟུགས་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ལ། དེ་དང་དེའི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་
པར་རིག་བྱེད་བྱེད་བཞིན་པའི་ཚ། སྐད་གཅིག་མ་དང་པོ་ལ་དེ་ད་ལྟར་བ་དང་། གཉིས་པ་ཕན་ཆད་ལ་འདས་
ད་ལྟར་གཉིས་ཀ་དང་ལྡན་པས་ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་རིག་བྱེད་ནི་ཐམས་ཅད་ལ། །བྱེད་པ་དག་ལ་ད་ལྟར་ལྡན། །མ་
བཏང་བར་དུ་སྐད་ཅིག་མ། །ཕྱིན་ཆད་འདས་ལྡན་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ། སྡོམ་
མིན། བར་མར་གྱུར་པའི་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་དང་། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་གཟུགས་རྣམས་ལ་མ་
འོངས་པ་དང་ལྡན་པ་ནི་མེད་དེ། དེ་དག་སེམས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་མིན་པར་དེ་ལྟར་ཡང་། སྔ་མའི་འཕྲོ་ལས། མ་
འོངས་མེད། །ཅེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་གཏོང་ཚུལ་ལ་བཞི། སྡོམ་པ། སྡོམ་མིན། བར་མ། གཟུགས་
ཅན་མིན་པའི་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཤེས་པ་གཏོང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལའང་གསུམ། སོར་སྡོམ། བསམ་གཏན་གྱི་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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སྡོམ་པ། ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་གཏོང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་ནི། མི་བརྡ་འཕྲོད་པའི་དྲུང་དུ་
བསླབ་པ་ཕུལ་བ་དང་། རྟེན་གྱི་གང་ཟག་ཤི་འཕོས་པ་དང་། མཚན་གཉིས་གཅིག་ཆར་བྱུང་བ་དང་། དགེ་རྩ་
ཆད་པ་སྟེ་རྒྱུ་བཞིས་གཏོང་སྟེ། རིམ་པ་ལྟར་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་འགལ་བའི་རིག་བྱེད་སྐྱེས་པ་དང་། སྡོམ་
པའི་རྟེན་བོར་བ་དང་། སྡོམ་པའི་རྟེན་ཉམས་པ་དང་། སྡོམ་པའི་གཞིའམ་རྒྱུ་ཆད་པའི་ཕྱིར་རོ། །བསྙེན་གནས་
ཀྱི་སྡོམ་པ་ནི་རྒྱུ་དེ་བཞིའི་སྟེང་དུ་མཚན་མོ་འདས་པས་ཀྱང་གཏོང་སྟེ། དུས་ཇི་སྲིད་དུ་འཕངས་པའི་ཤུགས་
ཆད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་། བསླབ་པ་ཕུལ་དང་ཤི་འཕོས་དང་། །མཚན་གཉིས་དག་ནི་བྱུང་བ་དང་། །རྩ་
བ་ཆད་དང་མཚན་འདས་ལས། །སོ་སོར་ཐར་པའི་འདུལ་བ་གཏོང་། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་
བསམ་གཏན་གྱི་སྡོམ་པ་གཏོང་ཚུལ་ལ་སྤྱིའི་གཏོང་ཚུལ་བཤད་པས་བྱེ་བྲག་ཀྱང་རྟོགས་སླ་བའི་ཕྱིར་
རོ། །འདི་ལ་གཉིས། གཟུགས་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་དགེ་བ་སྤྱིའི་གཏོང་ཚུལ་དང་། གཟུགས་མེད་ཀྱི་སས་
བསྡུས་ཀྱི་དགེ་བ་སྤྱིའི་གཏོང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ས་འཕོས་པའི་དབང་གི་གཏོང་ཚུལ། ཉམས་པས་
གཏོང་ཚུལ། ཤི་འཕོས་པས་གཏོང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་བསམ་གཏན་གཉིས་པར་
སྐྱེ་བ་བླངས་པའི་ཚ་ན་བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི སས་བསྡུས་ཀྱི་དགེ་བ་གཏོང་བ་ལྟ་བུ་དང་།
གཉིས་པ་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོར་ལས་ཉོན་གྱི་སྐྱེ་བ་བླངས་པའི་ཚ་ན།
བསྡུས་ཀྱི་དགེ་བ་གཏོང་བ་ལྟ་བུའོ།

།གཉིས་པ་ནི།

བསམ་གཏན་

བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་སས་

འདོད་པའི་ཉོན་མོངས་པས་བསམ་གཏན་གྱི་སྙོམས་

འཇུག་ལས་ཉམས་པའི་ཚ་ན། བསམ་གཏན་གྱི་སྙོམས་འཇུག་གིས་བསྡུས་པའི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་གཏོང་བ་
ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། སྦྱོར་ལམ་དྲོད་ཐོབ་པའི་འདོད་པའི་སོ་སྐྱེ་འདོད་པར་ལས་ཉོན་གྱི་སྐྱེ་བ་བླངས་པའི་ཚ་
ན་བསམ་གཏན་གྱི་སྙོམས་འཇུག་གི་བསྡུས་པའི་སྦྱོར་ལམ་དྲོད་གཏོང་བ་ལྟ་བུའོ།

།འོ་ན་ས་འཕོས་པས་

གཏོང་བ་དང་ཤི་འཕོས་པས་གཏོང་བ་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་སྙམ་ན། ཁྱད་པར་ཡོད་དེ། འདོད་པ་ནས་འདོད་
པར་སྐྱེ་བ་བླངས་པའི་ཚ་དེ་ནས་དེར་ཤི་འཕོས་པ་ཡིན་ཡང་།

དེ་ནས་དེར་ས་འཕོས་པ་མིན་པའི་ཕྱིར་

རོ། །དེས་ན་བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་གཉིས་པར་སྐྱེ་བ་བླངས་པའི་ཚ། བསམ་གཏན་དང་པོའ ་ི དགེ་བ་དེ་ས་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

འཕོས་པས་བཏང་བ་ཡིན་གྱི།

ཤི་འཕོས་པས་བཏང་བ་མིན་ཏེ།

དེར་ཤི་འཕོས་པ་ཙམ་གྱིས་གཏོང་ན།

བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོར་ཤི་འཕོས་པའི་ཚ། ཡང་གཏོང་བར་རིགས་པ་ལས་དེ་ལྟར་
མི་གཏོང་བའི་ཕྱིར། དོན་འདི་དག བསམ་གཏན་གཏོགས་པའི་དགེ་བ་ནི། །ས་འཕོས་ཉམས་པ་དག་གི་
གཏོང་། །ཞེས་དང་། རང་འགྲེལ་ལས། བསམ་གཏན་དུ་གཏོགས་པའི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ནི་རྒྱུ་གཉིས་ཀྱིས་
གཏོང་སྟེ་གོང་ངམ་འོག་ཏུ་སྐྱེས་པ་སྟེ་ས་འཕོས་པ་ལས་སམ། སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ལས་ཡོངས་སུ་ཉམས་
པ་ལས་སོ།

།རིས་མཐུན་པ་བཏང་བ་ལས་ཀྱང་ཅུང་ཟད་གཏོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད་པས་ཤེས་པར་

ནུས་ཤིང་། གང་སྤེལ་ལས། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་གཏོང་བ་གཅིག་ཀྱང་བཤད་དོ། །སྐབས་འདིའི་
གཏོང་ཚུལ་ལ།

མཁས་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་པཎ་ཆེན་འགའ་ཞིག་ཀྱང་ཞིབ་པར་འདོད་པའི་བློ་གྲོས་

ཀྱིས་ཡོངས་སུ་དཔྱད་ཀྱང་གཙིང་པོའ ་ི རྣམ་འགྱུར་གསལ་པོར་འཕགས་པ་མང་དག་ཡོད་དེ། ཁོ་བོས་གནས་
བཞི་པའི་རྣམ་བཤད་དུ་བཤད་པར་བྱའོ།

།གཉིས་པ་གཟུགས་མེད་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་དགེ་བ་གཏོང་ཚུལ་

ལའང་གསུམ་ཡོད་པའི་དང་པོ་གཉིས་རྟོགས་པར་སླ་ལ། གསུམ་པ་ཤི་འཕོས་པས་གཏོང་བ་ནི། གཟུགས་
མེད་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་དང་ལྡན་པའི་འདོད་པའི་སོ་སྐྱེ་འདོད་པར་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་བའི་ཚ་ན་གཟུགས་མེད་
ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་གཏོང་བ་ལྟ་བུ་གཅིག་ལ་སྦྱར་དགོས་སམ་སྙམ་ཏེ། དེ་བཞིན་གཟུགས་མེད། ཅེས་སོགས་
སྔ་མ་དང་འདྲ་བར་བཤད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་གཏོང་ཚུལ་ཡང་། སྔར་ལྟར། ཟག་མེད་
ཀྱི་ལམ་སྤྱིའི་གཏོང་ཚུལ་ཏེ། འདི་ལའང་གསུམ། འབྲས་བུ་ཐོབ་པས་གཏོང་བ། དབང་པོ་སྦྱང་བས་གཏོང་བ།
ཉམས་པས་གཏོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱུན་ཞུགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ལྟ་བུ་འབྲས་གནས་ཀྱི་རྟོགས་པ་ཐོབ་པའི་ཚ་
ན་ཞུགས་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་གཏོང་བ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པ་ནི། འཕགས་པ་དབང་རྟུལ་དབང་རྣོན་དུ་དབང་
པོ་འཕོས་པའི་ཚ་ན་འཕགས་པ་དབང་རྟུལ་གྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་གཏོང་བ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ནི། ཕྱིར་འོང་།
ཕྱིར་མི་འོང་།

དགྲ་བཅོམ་སོགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ལས་ཉམས་པའི་ཚ་ན་ཕྱིར་འོང་སོགས་དེ་དག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་

ལམ་ཐམས་ཅད་གཏོང་བ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟར་ཡང་འཐད་དེ། འཕགས་པ། །འབྲས་བུ་ཐོབ་སྦྱངས་ཉམས་པ་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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ལས། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་སྡོམ་མིན་གཏོང་ཚུལ་ནི། སོ་ཐར་རམ་བསམ་གཏན་གྱི་སྡོམ་པ་
ཐོབ་པ་ལྟ་བུ་སྡོམ་པ་ཐོབ་པས་གཏོང་བ་དང་། ཤི་འཕོས་པ་ལྟ་བུ་རྟེན་བོར་བས་གཏོང་བ་དང་། མཚན་གཉིས་
ཅིག་ཅར་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་རྟེན་ཉམས་པས་གཏོང་བ་དང་གསུམ་ཡོད་དེ། སྡོམ་མིན་སྡོམ་པ་ཐོབ་པ་དང་། །ཤི་དང་
མཚན་གཉིས་བྱུང་བ་ལས། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་བར་མ་གཏོང་ཚུལ་ལ། བར་མའི་དགེ་མི་དགེ་
འཕེན་པར་བྱེད་པའི་རབ་ཏུ་དང་བའམ་ཉོན་མོངས་དྲག་པོ་ལོག་པ་ལྟ་བུ་འཕེན་བྱེད་ཀྱི་ཤུགས་ཆད་པས་
གཏོང་བ་དང་། ཟླ་བ་ལ་སོགས་པའི་བར་དུ་གཞན་གྱི་འཚ་བ་སྦྱོར་བར་དམ་བཅས་ནས། སླར་དེ་ལྟར་དུ་
ཁས་མི་ལེན་པ་ལྟ་བུ་ཁས་བླངས་པ་ཆད་པས་གཏོང་བ་དང་། ཕྱག་དང་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པའི་བྱ་བ་བྱེད་
པར་དམ་བཅས་ནས་བྱ་བ་དེ་མི་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་བྱ་བ་ཆད་པས་གཏོང་བ་དང་། དགེ་འདུན་ལ་གཙུག་ལག་ཁང་
ཕུལ་བ་དང་མཆོད་རྟེན་བརྩིགས་པའི་དགེ་བ་གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་ཞིག་པས་གཏོང་བ་ལྟ་བུ་དོན་ཆད་
པས་གཏོང་བ་དང་། ཤི་འཕོས་པས་གཏོང་བ་ལྟ་བུ་ཚ་ཆད་པས་གཏོང་བ་དང་། དགེ་རྩ་གཅོད་པའི་ཉེ་བའི་
སྦྱོར་བ་བརྩོམ་པའི་ཚ་བར་མའི་དགེ་བ་གཏོང་བ་ལྟ་བུ་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཆད་པས་གཏོང་བ་དང་དྲུག་ཡོད་དེ།
བར་མ་ཤུགས་བླང་བྱ་བ་དང་། །དོན་ཚ་རྩ་བ་ཆད་པ་ལས། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་གཟུགས་ཅན་
མིན་པའི་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཤེས་པ་གཏོང་ཚུལ་ལ་གཉིས།

གཟུགས་ཅན་མིན་པའི་དགེ་བ་ཟག་བཅས་གཏོང་

ཚུལ་དང་། གཟུགས་ཅན་མིན་པའི་ཉོན་མོངས་གཏོང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་ཁམས་གསུམ་གྱི་དགེ་བ་གསུམ་
ལས། ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀྱི་གཏོང་ཚུལ་སྔར་བཤད་ཟིན་ནས། འདོད་པའི་དགེ་བ་ཟག་བཅས་ནི། དགེ་རྩ་
ཆད་པ་དང་། ཁམས་གོང་དུ་སྐྱེ་བ་བླངས་པ་སྟེ་གཉིས་ཀྱིས་གཏོང་སྟེ། འདོད་གཏོགས་དགེ་བ་གཟུགས་མིན་
ནི། །རྩ་ཆད་གོང་དུ་སྐྱེས་པ་ལས། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། གང་སྤེལ་ལས། འདོད་པ་ལས་ཆགས་པ་དང་
བྲལ་བའི་ཚ། ཡིད་མི་བདེ་བར་གྱུར་པའི་དགེ་བ་གཏོང་བ་ལྟ་བུ། ཆགས་པ་དང་བྲལ་བས་གཏོང་བ་གཅིག་
ཀྱང་བཤད་དོ། །གཉིས་པ་ནི། ཁམས་གསུམ་གྱི་ཉོན་མོངས་པ་གཟུགས་ཅན་མིན་པ་རྣམས་ནི། རང་རང་གི་
སྤོང་བ་གཉེན་པོས་ཐོབ་པ་བཅད་ནས། རྣམ་གྲོལ་ལམ་སྐྱེས་པའི་ཚ་གཏོང་སྟེ། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གཟུགས་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

མིན་ནི། །གཉེན་པོ་སྐྱེས་པས་རྣམ་ཉམས་འགྱུར། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་རྟེན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་
བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་ལ་གསུམ། རྟེན་དུ་མི་རུང་བའི་གང་ཟག་ངོས་བཟུང་བ། མི་རུང་བའི་ཤེས་བྱེད་བསྟན་པ།
རྟེན་དུ་རུང་བའི་གང་ཟག་ངོས་བཟུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། མི་མིན་པའི་འགྲོ་བ་ངན་སོང་གསུམ་གྱི་གང་ཟག་
དང་། མི་ཡིན་ཡང་བྱང་སྒྲ་མི་སྙན་པ་དང་། ཟ་མ་དང་མ་ནིང་སོགས་སྡོམ་པ་དང་སྡོམ་མིན་གཉིས་ཀའི་རྟེན་དུ་
མི་རུང་སྟེ། ཟ་མ་མ་ནིང་སྒྲ་མི་སྙན། །མཚན་གཉིས་མ་གཏོགས། ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་ནི། འོ་ན་
གང་ཟག་དེ་རྣམས་ལ་སྡོམ་པ་དང་སྡོམ་མིན་མི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་སྙམ་ན། ངན་སོང་གི་འགྲོ་བ་གསུམ་ལ་
སྡོམ་པ་དང་སྡོམ་མིན་གང་ཡང་མི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། གང་དང་ལྡན་པས་སྡོམ་ལྡན་དང་། གང་དང་མི་
ལྡན་པས་སྡོམ་མིན་ཅན་དུ་བྱེད་པའི་གཞི་ངོ་ཚ་དང་ཁྲེལ་ཡོད་ཤས་ཆེན་པོ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཁྱད་པར་དུད་
འགྲོ་ནི། བྱིས་པ་ལྟར་བློ་མི་གསལ་བས་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་མི་ཕྱེད་པ་དང་། དམྱལ་བ་དང་། ཡི་དྭགས་ནི་སྨྱོན་
པ་ལྟར་ཚར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་རང་དབང་མེད་པར་གཟིར་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། དམྱལ་བ་ན་སྲོག་གཅོད་
མ་བྱིན་ལེན་ལོག་གཡེམ་རྫུན་ཕྲ་མ་སྟེ་མི་དགེ་བ་ལྔ་དང་། དེ་དག་སྤོང་བའི་དགེ་བ་ལྔ་སྟེ་བཅུ་མེད་པའི་ཕྱིར་
རོ། །མི་ཡིན་ཡང་ཟ་མ་མ་ནིང་སོགས་ལ། དེ་གཉིས་གང་ཡང་མི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་དག་ལ་ངོ་ཚ་
ཤེས་པ་དང་ཁྲེལ་ཡོད་ཤས་ཆེན་པོ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་།

མཚན་གཉིས་པ་ལྟ་བུ།

ཕོ་མོ་གཉིས་ཀའི་ཉོན་

མོངས་ཤས་ཆེ་བའི་ཕྱིར་དང་། གཉེན་པོ་སོ་སོར་རྟོག་པ་མི་བཟོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཁྱད་པར་སྡོམ་མིན་མི་སྐྱེ་བ་
ནི་སྡིག་པ་བྱ་བའི་བསམ་པ་བརྟན་པོ་མེད་པའི་ཆ་ནས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བྱང་སྒྲ་མི་སྙན་པ་ལ་སྡོམ་མིན་མི་
སྐྱེ་བ་ནི། སྡིག་པ་བྱ་བའི་བསམ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཚིག་ཀྱལ་མ་གཏོགས་པའི་ལུས་ངག་གི་མི་དགེ་བ་
དྲུག་མེད་པའི་ཕྱིར་གྱི་ཡིན་ལ། སྡོམ་པ་མི་སྐྱེ་བ་ནི། ཡང་དག་པར་ལེན་པ་མེད་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་
ལམ་མེད་པས། སོ་ཐར་དང་། བསམ་གཏན་གྱི་སྡོམ་པ་གང་ཡང་མི་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་། ཟ་མ་མ་
ནིང་ངན་སོང་བ་རྣམས་ལ་སྡོམ་པ་དང་སྡོམ་མིན་གང་ཡང་མི་སྐྱེ་སྟེ།

ཞིང་ཚངས་སྒོ་ཅན་ལ་འབྲུ་བཟང་པོ་

དང་། རྩྭ་ངན་པ་གང་ཡང་མི་སྐྱེ་བ་ལྟར་སྡོམ་པ་དང་སྡོམ་མིན་སྐྱེ་བའི་ཞིང་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་རྟེན་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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དུ་རུང་བའི་གང་ཟག་ངོས་བཟུང་བ་ལ།
སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རྟེན་དུ་རུང་སྟེ།

གླིང་གསུམ་གྱི་སྐྱེས་བུ་དང་བུད་མེད་མཚན་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ནི།

ཡང་དག་པར་བླངས་པའི་ངེས་འབྱུང་གི་སྡོམ་པ་སྐྱེ་བས་སོ་ཐར་གྱི་རྟེན་

དང་། བསམ་གཏན་གྱི་ཉེར་བསྡོགས་དང་དངོས་གཞི་སྐྱེ་བས་བསམ་གཏན་གྱི་སྡོམ་པའི་རྟེན་དང་། ཟག་མེད་
མཐོང་སྒོམ་སོགས་ཀྱི་ལམ་སྐྱེ་བས་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པའི་རྟེན་དུ་རུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ལྷ་མི་གཉིས་ལས་ལྷ་ལ་
ཁམས་གསུམ་གྱི་ལྷ་གསུམ་ཡོད་པའི་འདོད་ལྷའི་རྟེན་ལ་བསམ་གཏན་དང་ཟག་མེད་ཀྱི་ལམ་གཉིས་ཀ་ཐོབ་
པ་དང་ཐོབ་ཟིན་གནས་པ་གཉིས་ཆར་ཡོད་པས།

དེ་གཉིས་ཀའི་རྟེན་དུ་རུང་།

བསམ་གཏན་གྱི་སྡོམ་པ་དང་པོར་ཐོབ་པ་མེད་ཀྱང་ཐོབ་ཟིན་གནས་པ་ཡོད་པ་དང་།

གཟུགས་ཀྱི་ལྷའི་རྟེན་ལ་
ཟག་མེད་ཀྱི་ལམ་ཡང་

ཐོབ་ཟིན་གནས་པ་ཡོད་པས་དེ་གཉིས་ཀའི་རྟེན་དུ་རུང་ཞིང་། གཟུགས་མེད་ཀྱི་ལྷའི་རྟེན་ལ། བསམ་གཏན་
གྱི་སྡོམ་པ་དང་པོར་ཐོབ་པ་དང་ཐོབ་ཟིན་གནས་པ་གཉིས་ཆར་མེད་པས་བསམ་གཏན་གྱི་སྡོམ་པའི་རྟེན་དུ་
མི་རུང་ཡང་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པའི་ཐོབ་པ་དང་ལྡན་པ་ཡོད་པས་ཟག་མེད་སྡོམ་པའི་རྟེན་དུ་རུང་བ་ཡིན་
ནོ། །འོན་ཀྱང་བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅན་ཞེས་གྲགས་པ་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་དང་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་ནང་
ཚན་འདུ་ཤེས་མེད་པའི་ལྷ་གཉིས་ལ་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཐོབ་ཟིན་གནས་པ་ཡང་མེད་དེ། དེ་གཉིས་ཀྱི་རྟེན་
གྱི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།

།དེ་ལྟར་ཡང་འཐད་དེ།

ལྷ་ལའང་མི་རྣམས་ལ་གསུམ་

མོ། །འདོད་དང་གཟུགས་སྐྱེས་ལྷ་རྣམས་ལ། །བསམ་གཏན་སྐྱེས་ཡོད་ཟག་མེད་ནི། །བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་
འདུ་ཤེས་མེད། །སེམས་ཅན་མ་གཏོགས་གཟུགས་མེད་ནའང་། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡན་ཆད་ཀྱི་
རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་བརྡ་ཆད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་གནད་མ་སྦས་
པར་ལྷུག་པར་བསྟན་པས་ཤེས་ལྡན་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་གྱུར་ཅིག

དེ་དག་ལ་དོགས་པ་ཅུང་ཞིག་དཔྱད་ན།

འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོའ ་ི རྒྱུར་གྱུར་པའི་འབྱུང་
བ་ཡིན་ན། ད་ལྟར་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འདོད་གཏོགས་རྣམ་རིག་མིན་སྐད་ཅིག །ཅེས་སོགས་བཤད་
པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། འདས་པའི་འབྱུང་བ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ།
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

དེའི་རྒྱུ་གང་ཞིག འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་དེར་ཐལ། དེའི་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་འདོད་པའི་
སས་བསྡུས་ཀྱི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་འབྱུང་བ་ཡིན་ན། འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཡིན་
པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཟག་བཅས་ལུས་དང་ངག་གི་ལས། །ཞེས་སོགས་བཤད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན།
གཟུགས་ཀྱི་སས་བསྡུས་ཀྱི་འབྱུང་བ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། རྟགས་སྔར་བཞིན། ཡང་རྣམ་པར་
རིག་བྱེད་མིན་པའི་གཟུགས་ཡིན་ན་རྒྱུ་མཐུན་སྐྱེས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ།

རྣམ་རིག་བྱེད་མིན་མ་ཟིན་

དང་། །ཞེས་སོགས་བཤད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། ཟག་མེད་ཀྱི་ལམ་སྐད་ཅིག་དང་པོར་གྱུར་པའི་
གཟུགས་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ་དེའི་ཕྱིར། རྟགས་སླ། འདོད་ན། མིན་པར་ཐལ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
ཡང་།

ཁྱོད་རང་གི་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སློང་བསྒྲིབས་ལུང་མ་བསྟན་གྱི་ཤེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་པར་

ཐལ། ཁྱོད་འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ།
འདོད་པ་ན་ཡང་སྒྲིབ་པ་མེད།

།གང་ཕྱིར་ཀུན་སློང་མེད་ཅེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ།

འདོད་ན།

འདོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་འཇིག་ལྟས་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སློང་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་འདོད་པའི་སས་
བསྡུས་ཀྱི་གཟུགས་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མཐོང་བས་
སྤང་བྱའི་རྣམ་ཤེས་ནི། །རབ་ཏུ་འཇུག་བྱེད་ཡིན་ཡིད་ནི། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། ཡང་བསམ་གཏན་གྱི་སྡོམ་
པ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན་བསམ་གཏན་གྱི་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་ཐོབ་
པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན་སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པས་ཁྱབ། ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན་
ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། རྟགས་གཉིས་འབུད། འདོད་ན། གཟུགས་མེད་
ཀྱི་རྟེན་ཅན་གྱི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། རྟགས་དེར་ཐལ། ཁྱོད་བསམ་གཏན་
གྱི་སྙོམས་འཇུག་ཟག་བཅས་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ་ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། མིན་
པར་ཐལ། ཁྱོད་བསམ་གཏན་གྱི་སྡོམ་པ་བཏང་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་གཟུགས་མེད་ཁམས་
པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

།ཡང་བསམ་གཏན་གྱི་སྙོམས་འཇུག་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན་
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བསམ་གཏན་གྱི་སྡོམ་པ་ད་ལྟར་བ་དང་ལྡན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ།

མཉམ་བཞག་འཕགས་ལམ་གནས་དེ་

གཉིས། །ད་ལྟར་དང་ལྡན་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། བསམ་གཏན་གྱི་སྙོམས་འཇུག་ཟག་
མེད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། རྟགས་སླ། འདོད་ན། མིན་པར་
ཐལ། ཁྱོད་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ད་ལྟར་བ་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
ཡང་འཕགས་ལམ་མཉམ་བཞག་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ད་ལྟར་བ་
དང་ལྡན་པ་ཁྱབ་པར་ཐལ། མཉམ་བཞག་འཕགས་ལམ་གནས་དེ་གཉིས། །ད་ལྟར་དང་ལྡན་ཞེས་བཤད་པའི་
ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། འཕགས་ལམ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་པའི་གཟུགས་མེད་ཀྱི་གང་ཟག་ཆོས་
ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། རྟགས་གསལ་ཆོས་ཅན་གྱིས་འགྲུབ་བོ། །ཡང་གཟུགས་མེད་ཀྱི་རྟེན་ཅན་གྱི་
འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན།

ཁྱོད་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ།

ཁྱོད་

འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། ཁྱོད་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་
ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཁྱོད་རང་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་
རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཁྱོད་རང་གང་ཞིག འདོད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། ཁྱོད་ཀྱི་
རྒྱུད་ཀྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གཟུགས་ཡོད་པར་ཐལ་
ལོ། །འདོད་ན། གཟུགས་མེད་ན་གཟུགས་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་
ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་
གང་ཞིག

ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཡིན་ན་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

ཤེས་པ་ཡིན་ན། གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ཤེས་པ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་འཕགས་པའི་གང་ཟག་
གི་རྒྱུད་ཀྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག སོ་སོ་སྐྱེ་བོའ ་ི རྒྱུད་
ཀྱི་དེ་མེད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་གཟུགས་མེད་ཁམས་པའི་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་
རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག འདོད་ཁམས་པ་དང་གཟུགས་ཁམས་གང་རུང་གི་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

འཕགས་རྒྱུད་ཀྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་མིན་པའི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་མ་གྲུབ་ན། ཁྱོད་འདོད་
གཟུགས་གང་རུང་གི་འཕགས་པར་ཐལ་ལོ། །གོང་དུ་འདོད་ན། གཟུགས་མེད་ཁམས་པའི་འཕགས་པའི་
རྒྱུད་ཀྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །ལན་ཅི་སྨྲ་ཟེར་ན། གྲུབ་མཐའ་འདིའི་ལུགས་ལ་འདི་འདྲ་བའི་
རིགས་མང་དུ་ཡོད་པས་ལེགས་པར་ཉོན་ཅིག

འགོག་སྙོམས་ལ་མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་པའི་གང་ཟག་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡིད་དབང་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཡིད་དབང་དང་
ལྡན་པའི་གང་ཟག་གང་ཞིག

ཡིད་དབང་ཡིན་ན་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡིད་དབང་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར།

འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་འགོག་སྙོམས་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡིད་དབང་དང་
ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ།

ཁྱོད་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡིད་དབང་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་གང་ཞིག

ཁྱོད་འགོག་སྙོམས་ལ་མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡིད་དབང་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་མིན་
པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། འགོག་སྙོམས་མཉམ་པར་བཞག་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡིད་དབང་ཡོད་པར་ཐལ་
ལོ། །འདོད་ན། དེའི་རྒྱུད་ཀྱི་སེམས་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སེམས་མེད་
པར་ཐལ། ཁྱོད་སེམས་མེད་ཀྱི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་རྟགས་ཕྱི་མ་མ་
གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་འགོག་སྙོམས་ལ་མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཡང་ཁོ་
ན་རེ། བསམ་གཏན་གྱི་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། བསམ་གཏན་གྱི་སྡོམ་པ་མངོན་གྱུར་དུ་ལྡན་
པས་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་མངོན་
གྱུར་དུ་ལྡན་པས་ཁྱབ་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། རྟགས་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་
པ་ད་ལྟར་བ་དང་ལྡན་པས་ཁྱབ་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སོ་སོར་ཐར་གནས་ཇི་སྲིད་དུ། །ཞེས་སོགས་བཤད་
པའི་ཕྱིར་རོ། །འདོད་ན། བསམ་གཏན་གྱི་སྡོམ་པ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཀྱང་ཡིན། མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་
གང་ཟག་ཀྱང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པར་གྱུར་པའི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། རྟགས་སླ།
འདོད་ན། ཁྱོད་བསམ་གཏན་གྱི་སྙོམས་འཇུག་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །དེས་
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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ན་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ལ་དེ་མངོན་གྱུར་དུ་ལྡན་པས་མ་ཁྱབ་པ་ཡང་ཤེས་དགོས་
སོ། །ཡང་མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་འདས་པའི་ཐོབ་པ་དང་
ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་འཕགས་ལམ་ཐོབ་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན།
གསལ་བ་དེར་ཐལ། ཁྱོད་འཕགས་ལམ་འདས་པའི་ཐོབ་པ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་
མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་འདས་པའི་ཐོབ་པ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་
ཐལ། མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་འདས་པའི་ཐོབ་པ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཡོད་པ་གང་ཞིག མཐོང་
ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་ཤེས་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། མཐོང་ལམ་འདས་པའི་ཐོབ་
པ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མཐོང་ལམ་འདས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འཕགས་ལམ་འདས་པ་
ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྩ་བའི་རྟགས་ཕྱི་མ་མ་གྲུབ་བྱས་པ་ལ། འོ་ན་མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་འདས་
པ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའི་མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་ཤེས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན།
མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་ཤེས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་འདས་པ་ཡོད་པར་ཐལ།
དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེའི་རྒྱུད་ཀྱི་མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ་ཟེར་ན། དེའི་རྒྱུད་ཀྱི་
མཐོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོས་བཟོད་འདས་པ་ཡོད་པར་ཐལ་བ་ལ་མ་ཁྱབ་ཟེར་དགོས་པར་སེམས་སོ། །ཐལ་
འགྱུར་གོང་མ་དེ་དག་གི་ལན་ནི།

འདོད་པའི་རྟེན་ལ་གཟུགས་མེད་དུ་སྐྱེ་བ་བླངས་པའི་གཟུགས་མེད་ཀྱི་

འཕགས་པ་ནི། འདོད་པ་ཁམས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་ལ། གཟུགས་ཀྱི་རྟེན་ལ་གཟུགས་
མེད་དུ་སྐྱེ་བ་བླངས་པའི་གཟུགས་མེད་ཀྱི་འཕགས་པ་ནི། འདོད་པ་ཁམས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་
དང་གཟུགས་ཁམས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་གཉིས་ཀ་དང་ལྡན་ཏེ། ཁམས་གོང་མ་གོང་མར་སྐྱེས་
པའི་འོག་མའི་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་མི་གཏོང་བའི་ཕྱིར་རོ།

།དེས་ན་ཁྱོད་འདོད་ཁམས་པ་ཡིན་པར་ཐལ།

འདོད་ཁམས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ལ་མ་ཁྱབ་ཅིང་། འགོག་སྙོམས་ལ་
མཉམ་པར་བཞག་པའི་གང་ཟག་དེ། མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡིད་དབང་དང་ལྡན་པའི་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

གང་ཟག་ཡིན་པས་འགོག་སྙོམས་ལ་མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ཤེས་པ་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་གང་
ཟག་ཡིན་ན། འགོག་སྙོམས་ལ་མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། ཅེས་སོགས་རིགས་
འགྲེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཁོ་བོ་སྨྲ་སྟེ་དེ་ལས་གཞན་དུ་སྨྲ་ཐབས་མི་འདུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་ཡང་། ཁོ་ན་རེ། ས་
འཕོས་པའི་དབང་གི་བསམ་གཏན་གྱི་སྡོམ་པ་བཏང་བའི་གང་ཟག་ཡོད་པར་ཐལ།

བསམ་གཏན་གཏོགས་

པའི་དགེ་བ་ནི། །ཞེས་སོགས་བཤད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། དེ་མེད་པར་ཐལ། འདོད་པ་ནས་བསམ་
གཏན་དང་པོར་ལས་ཉོན་གྱི་སྐྱེ་བ་བླངས་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་དེ་ཡང་དེ་ཡིན་ན། བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་
འདོད་པར་ལས་ཉོན་གྱིས་སྐྱེ་བ་བླངས་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་དེ་ཡང་དེ་མིན།

བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་

བསམ་གཏན་གཉིས་པར་ལས་ཉོན་གྱིས་སྐྱེ་བ་བླངས་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་དེ་ཡང་དེ་མིན།

བསམ་གཏན་

གཉིས་པ་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོར་ལས་ཉོན་གྱིས་སྐྱེ་བ་བླངས་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་དེ་ཡང་དེ་མིན་པའི་
ཕྱིར་རོ། །དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བསམ་གཏན་གྱི་སྡོམ་པ་བཏང་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ།
ཁྱོད་ས་འཕོས་པའི་དབང་གིས་བསམ་གཏན་གྱི་སྡོམ་པ་བཏང་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

རྟགས་ཁས་

སོ། །འདོད་ན། མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བསམ་གཏན་དང་པོར་ལས་ཉོན་གྱིས་སྐྱེ་བ་བླངས་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ས་འཕོས་པའི་དབང་གིས་བསམ་གཏན་གྱི་
སྡོམ་པ་བཏང་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ས་འཕོས་པའི་དབང་གིས་བསམ་གཏན་གྱི་སྡོམ་པ་
བཏང་བའི་གང་ཟག་གང་ཞིག ཁྱོད་འདོད་པར་ས་འཕོས་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་
བསམ་གཏན་གྱི་སྡོམ་པ་བཏང་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་བསམ་
གཏན་གྱི་སྡོམ་པ་བཏང་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་མིན་པར་ཐལ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་དེ་ཆོས་ཅན།
ཁྱོད་ས་འཕོས་པའི་དབང་གིས་སྡོམ་པ་བཏང་བའི་གང་ཟག་མིན་པར་ཐལ།
གཏན་གྱི་སྡོམ་པ་བཏང་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།
པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

ཉམས་པའི་དབང་གིས་བསམ་

ཁྱོད་བསམ་གཏན་གྱི་སྙོམས་འཇུག་ལས་ཉམས་

ཁྱོད་འདོད་པར་ལས་ཉོན་གྱི་སྐྱེ་བ་བླངས་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་
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ཕྱིར་རོ། །རྟགས་གསུམ་པ་མ་གྲུབ་ན། བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་བསམ་གཏན་གཉིས་པར་ལས་ཉོན་གྱིས་སྐྱེ་
བ་བླངས་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བསམ་གཏན་གྱི་སྡོམ་པ་བཏང་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ།
ཁྱོད་ས་འཕོས་པའི་དབང་གིས་དེ་བཏང་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བསམ་
གཏན་གྱི་སྡོམ་པ་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་བསམ་
གཏན་གྱི་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་བསམ་གཏན་གཉིས་པར་ལས་ཉོན་གྱིས་སྐྱེ་
བ་བླངས་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྟགས་བཞི་པ་དེ་ཡང་དེས་འགྲེ གལ་ཏེ་ཞིབ་པར་འདོད་
པ་ཁ་ཅིག བསམ་གཏན་འོག་མ་ནས་བསམ་གཏན་གོང་མར་སྐྱེ་བ་བླངས་པའི་ཚ་བསམ་གཏན་འོག་མ་དེའི་
སས་བསྡུས་ཀྱི་སྡོམ་པ་གཏོང་། བསམ་གཏན་གོང་མ་ནས་འོག་མར་སྐྱེ་བ་བླངས་པའི་ཚ་བསམ་གཏན་གོང་
མ་དེའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་བསམ་གཏན་གྱི་སྡོམ་པ་གཏོང་བ་ནི། བསམ་གཏན་གཏོགས་པའི་དགེ་བ་ནི། །ཞེས་
སོགས་ཀྱི་དོན་ནོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན། དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ནས་བསམ་གཏན་དང་
པོར་ལས་ཉོན་གྱིས་སྐྱེ་བ་བླངས་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་དེ།

ས་འཕོས་པའི་དབང་གིས་བསམ་གཏན་གཉིས་

པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཏང་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ།

བསམ་གཏན་དང་པོར་ལས་ཉོན་གྱིས་ས་

འཕོས་པའི་དབང་གིས་བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཏང་བ་གཅིག་ཡོད་པའི་ཕྱིར།
རྟགས་དོན་གྱི་དངོས། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དེ་མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཉམས་པའི་དབང་གིས་བསམ་
གཏན་གཉིས་པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཏང་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

ཡང་བསམ་གཏན་དང་པོར་ལས་ཉོན་གྱི་སྐྱེ་བ་ལེན་ཁ་མའི་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་དེ། ས་འཕོས་པའི་དབང་
གིས་བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་བསམ་གཏན་གྱི་སྡོམ་པ་གཏོང་ཁ་མའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་
ཐལ། གོང་དུ་འདོད་པ་དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བསམ་གཏན་གྱི་སྡོམ་པ་གཏོང་ཁ་མའི་གང་
ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན་མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་བཏང་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་
དེ་ལས་ཉམས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་སྙོམས་འཇུག་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ལས་ཉམས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་དེ་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོར་ལས་ཉོན་གྱིས་སྐྱེ་བ་བླངས་
མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ཁྱོད་རང་། བསམ་གཏན་གཏོགས་པའི་དགེ་བ་ནི། །ས་
འཕོས་ཉམས་པ་དག་གིས་གཏོང་། །ཞེས་སོགས་རྩ་འགྲེལ་གྱི་དོན་ཅི་ཡིན་སྙམ་ན། བསམ་གཏན་གོང་མ་
ནས་འོག་མར་སྐྱེ་བ་བླངས་པའི་ཚ་བསམ་གཏན་གོང་མའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་དགེ་བ་གཏོང་བ་དང་།

བསམ་

གཏན་འོག་མ་ནས་གོང་མར་སྐྱེ་བ་བླངས་པའི་ཚ་བསམ་གཏན་འོག་མའི་སས་བསྡུས་ཀྱི་དགེ་བ་གཏོང་བར་
སྔར་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་ཁས་བླངས་པས་གང་གིས་ཀྱང་མི་གནོད་པའི་ལེགས་བཤད་དུ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག
ཡང་འབྲས་གནས་ཀྱི་རྟོགས་པ་ཐོབ་པའི་དབང་གིས་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་གཏོང་བ་གཅིག་ཡོད་པར་ཐལ།
འབྲས་བུ་ཐོབ་སྦྱངས་ཉམས་པ་ལས། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་
གཏོང་ཁ་མའི་འཕགས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ལས་ཉམས་ཁ་
མའི་འཕགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །ཡང་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཏང་བའི་འཕགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཟག་
མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་གཏོང་ཁ་མའི་འཕགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་ན། མེད་པར་ཐལ། འཕགས་པའི་གང་ཟག་
ཡིན་ན། ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་ལྡན་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་གཏོང་བ་ཡོད་པར་ཐལ།
ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པའི་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འབྲས་བུ་ཐོབ་སྦྱང་ཉམས་པ་ལས། །ཞེས་པའི་གཞུང་
དེས་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པའི་གཏོང་རྒྱུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།

བསམ་གཏན་གཏོགས་པའི་དགེ་བ་ནི།

།ཞེས་

སོགས་ཀྱི་གཞུང་དེས་བསམ་གཏན་གྱི་སྡོམ་པའི་གཏོང་རྒྱུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། གཟུགས་མེད་ཀྱི་རྟེན་
བཅས་ཀྱི་འཕགས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཟག་མེད་ཀྱི་གཟུགས་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཟག་
མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་གཟུགས་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་
པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་གཟུགས་ཅན་གྱི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར།
འདོད་ན། མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་གཟུགས་མེད་ཀྱི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་དོགས་པའི་གནས་
དཔྱད་པར་བྱ་བ་ཅུང་ཞིག་ཡོད་མོད།
ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།

ཡི་གེ་མང་པས་འཇིགས་ཏེ་རེ་ཞིག་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་པ་ཡིན་
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པས་བློ་གསལ་དག་དོན་དུ་གཉེར་ན་མཁས་པའི་ངག་གི་བདུད་རྩི་ཡུན་རིང་དུ་མྱོང་བར་བྱོས་ཤིག

དེ་སྐད་

སྨྲས་པའི་ལེགས་བཤད་ཉིན་བྱེད་གང་། །ཤེས་ལྡན་ཆུ་བརྒྱའི་ཟེའུ་འབྲུ་བཞད་པའི་གཉེན། །མི་ཤེས་རྨོངས་
པའི་མུན་ཚགས་འཇོམས་པའི་དགྲ། །ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་ཚ་ཟེར་དབང་པོ་ཡིན། །ལེགས་བཤད་ཟེར་
གྱིས་མཁས་པའི་ཡིད་འཕྲོག་ཅིང་། །ཆོས་མངོན་ཨུཏྤལ་གཞོན་ནུའི་གེ་སར་གཉེན། །གཞན་འགྲེལ་ཟླ་བའི་
དངུལ་དཀར་མདངས་འཕྲོག་པ། །ལེགས་བཤད་འདི་ནི་རྟ་ལྗང་དབང་པོ་ཡིན། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་གང་གི་ལེགས་
བཤད་ཀྱི།

།ཚ་བའི་རྡུལ་ཕྲེང་གཞོན་ནུ་མ་བཟོད་ནས།

།ཕ་རོལ་དྲེགས་པའི་ཡན་ལག་པད་རབ་

ཚལ། །མཁས་པའི་མདུན་སར་ཟུམ་འདི་ག་ལ་འོས། །ལེགས་བཤད་མཛས་པའི་འདབ་སྟོངས་མདངས་བཀྲ་
ཞིང་། །ཡིད་འོང་གནད་ཀྱི་དྲི་ངད་ཕྱོགས་བརྒྱར་རྒོད། །བློ་གསལ་བུང་བ་སྡུད་པའི་ཆུ་སྐྱེས་མཆོག །ལེགས་
བཤད་འདི་ནི་འདབ་རྒྱའི་དགའ་ཚལ་ཡིན། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་དྲེགས་ལྡན་བུང་བའི་ཚགས། །གང་གིས་ལེགས་
བཤད་བདུད་རྩི་མྱོང་འདོད་ཀྱང་། །ཚུལ་འདིར་འཇུག་པའི་སྤོབས་པ་མ་བཟོད་ནས། །འདབ་མའི་གར་སྟབས་
བསྒྱུར་བ་ག་ལ་འོས། །དེ་ཕྱིར་དོན་གཉེར་བློ་གསལ་གཞོན་ནུའི་ཚགས། །ཆོས་མངོན་བདུད་རྩིའི་ལེགས་
བཤད་མྱོང་འདོད་ན། །ལེགས་བཤད་དྲི་རོ་བསྟན་པའི་གཞུང་ལུགས་མཆོག །ཁོ་བོའ ་ི རྣམ་དཔྱོད་པད་ཚལ་
རྟག་ཏུ་བསྟེན།

།ཆོས་མངོན་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གྲུབ་མཐའི་གནད།

།ལྷག་ཆད་ནོར་བའི་ལྷད་ཀྱིས་མ་སླད་

པར། །ཁོ་བོའ ་ི ལེགས་བཤད་ཉིན་བྱེད་འདི་ལ་གསལ། །དེ་ཕྱིར་འདི་ནི་ཤེས་བྱ་རྣམ་གསལ་ཡིན། །ཚུལ་འདི་
མཁས་པའི་དབུས་ན་མཁས་པར་གྲགས། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་ཡི། །ཞབས་ཟུང་
གུས་པས་བསྟེན་ནས་སྦྱངས་པ་ཡི། །མངོན་པ་སྨྲ་བ་ནཱ་ག་ཞེས་གྲགས་པས། །སྟོན་པ་ཡོངས་འདས་སུམ་
སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་དང་།

།དགུ་བཅུ་རྩ་གཉིས་ས་མོ་ལུག་གི་ལོར།

།མཁས་པའི་མདུན་ས་ཡ་ག་ཆོས་སྡིངས་

རྩེར། །དཔལ་ལྡན་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་པའི་གཞུང་བཞིན་སྦྱར། །མདོ་རྒྱུད་མན་ངག་རིག་གནས་བསམ་མི་
ཁྱབ།

།ཐོགས་མེད་སྨྲ་བ་འཇམ་དབྱངས་ས་སྐྱ་པ།

།གང་དེའི་རྗེས་བཟུང་ཤེས་བྱའི་གནས་རྣམས་

ཀུན། །རིགས་པས་སྟོན་མཁས་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་པ་རྒྱལ། །ཆོས་མངོན་སྨྲ་འདོད་མཁས་རློམ་མང་ཡོད་
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མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚ།

ཀྱང་། །རྩ་བ་འགྲེལ་པ་འགྲེལ་པའི་རྣམ་བཤད་སོགས། །ཚུལ་བཞིན་སྨྲ་ལ་འགྲན་པའི་ཟླ་བྲལ་བ། །བདག་གི་
ཡོངས་འཛིན་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་རྒྱལ། །དེ་ལྟར་ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་ཤེས་བྱ་རྣམ་གསལ་
ཞེས་བྱ་བ་ལས་གནས་དང་པོའ ་ི ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་འདི་ནི།

མཁས་པ་མང་སར་ཚགས་པའི་

དབུས་ན་མཁས་པའི་གཏམ་གླེང་བ་ལ་མཁས་རློམ་གཞན་གྱིས་མི་སྨྲ་བའི་བརྟུལ་ཤུགས་ཐོབ་ཅིང་།

རྗེ་

བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས། བློ་གྲོས་ཀྱི་དབུ་ལ་རེག་པས་སྐལ་ལྡན་གྱི་གདུལ་བྱ་
ཡིད་འཚ་བར་བྱེད་པའི་མཁས་པའི་མཆོག་འཇམ་དབྱངས་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཞབས་རྡུལ་
གུས་པར་བསྟེན་པས་ཤེས་བྱའི་གནས་ལ་ཚུལ་བཞིན་སྨྲ་བའི་སྤོབས་པ་དགེ་བ་ཅན། དཔལ་མང་དུ་ཐོས་པའི་
བཙུན་པ་མངོན་པ་སྨྲ་བ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཅེས་བྱ་བས། དཔལ་ཡ་ག་ཆོས་སྡིངས་ཀྱི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོར་དོན་གྲུབ་ཅེས་
པ་ས་མོ་ལུག་གི་ལོ།
ཤིས།།

༈

གིས་བཞེངས།

ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚས་ལ་གྲུབ་པར་སྦྱར་བ་དགེ་ཤིང་བཀྲ་

།།ཡོངས་འཛིན་བླ་མའི་ལེགས་གསུངས་ཆོས་མངོན་གྱི། །དཀའ་འགྲེལ་སློབ་བུ་རྡོ་རྗེའི་མིང་
།དགེ་དེས་ནད་གནོད་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞིང་།

།ཚ་རིང་ནད་མེད་ཆོས་འབྱོར་རྒྱས་པར་

ཤོག །།

ཆོས་མངོན་པ་མཛད་ཀྱི་སྤྱི་དོན།
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