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མཇལ་སྐབས་ཇོ་བོ་ཤཱཀྱ་མུ་ནི་དང་། འཇམ་དབྱངས་གྱང་ཐིམ་མ་གཉིས་
ཀྱིས་མཇལ་དར་ཕྱག་གིས་བཞེས་ཏེ་ཞལ་འཛུམ་པ་མཛད་ཅིང་གསུང་བྱོན་
པའི་གཟིགས་སྣང་བྱུང་། འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ལྔ་པ་ཆེན་པོར་འཇལ་
བར་ཕེབས་སྒོ་དང་དགྱེས་བརྩེ་ཚད་མེད་མཛད། འབྲས་སྤུངས་སུ་ཕེབས་
པར་འབྲས་སྤུངས་ཚོགས་དུང་བཏང་བ་དང་། དན་འབག་སྣ་ནས་དགོན་པ་
མཇལ་བ་དུས་མཚུངས་བྱུང་། འབྲས་སྤུངས་མཆོད་མཇལ་སྐབས་༧རྒྱལ་
དབང་གོང་མའི་ལྡེར་སྐུ་ཞིག་བཞུགས་པ་སྐུ་དངོས་སུ་གྱུར་ཏེ་གསུང་མང་
པོ་བྱོན། ༧རྒྱལ་དབང་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོས་བཞེངས་པའི་རྗེ་ཙོང་ཁ་པའི་
སྐུ་བརྙན་ཡང་རྗེ་དངོས་གནས་པར་གྱུར་ཏེ་ལུང་བསྟན་གནང་། ལོ་དེའི་ཧོར་
ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་ཉེར་ལྔའི་ཉིན་བློ་གསལ་བྱེ་བའི་བསྟི་གནས་དཔལ་ལྡན་

བཀྲ་ཤ ིས་སྒོ་མང་གི་ཆོས་གྲྭར་ཞུགས། སྒོ་མང་མཁན་ཆེན་ཀླུ་འབུམ་བློ་
གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་ནས་བརྩི་བཞག་གསན། ཆོས་ཐུན་གཉིས་གསུམ་ནས་
རྩོད་གྲྭ་རྙེད་ཅིང་སྟོན་ཆོས་གསུམ་པ་ཚུགས་དུས་བགྲོ་གླེང་ཤ ར་ཤ ར་བྱེད་
ཐུབ་པ་བྱུང་། དགུང་ལོ་ཉེར་གཉིས་པ་ལ་གཞུང་གསར་དུ་ཕེབས་ཏེ་བསམ་
བློ་ལྕང་སྐྱ་ངག་དབང་ཆོས་ལྡན་དགེ་རྒན་དུ་བསྟེན་ནས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་
ལེགས་བཤད་གྱིས་ཐུགས་ཀྱི་བང་མཛོད་ཡོངས་སུ་གཏམས། ལྕགས་ཁྱིའི་
ལོ་དགུང་ལོ་ཉེར་གསུམ་པའི་དུས་འཛིན་གྲྭ་སྐབས་དང་པོར་ཕེབས། ཟུར་
བཀོལ་བཞི་དང་། རྣམ་བཤད་སྐབས་དང་པོ་ཕལ་ཆེར་ཐུགས་ལ་བྱང་བར་
བཟུང་། ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེང་སོགས་ཡིག་ཆ་མང་པོར་ཞིབ་གཟིགས་
མཛད་པས་ཐུགས་སྐྱེད་ཆེ་བར་བྱུང་། བརྩི་བཞག་སྦྱོར་ལམ་དུ་སླེབས་དུས་
འཇམ་དབྱངས་མིའི་བོངས་ཚོད་ཙམ་པ་ལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤ ེས་པ་ཞིག་ཡུན་
རིང་པོའ་བར་གཟི
གས་པས་ཤེར་ཕྱིན་རྒྱན་གྱི་དོན་ལྷག་མ་མེད་པར་ཐུགས་
ི
སུ་ཆུད། དེ་ནས་བཟུང་མདོ་རྒྱུད་གང་ལ་གཟིགས་ཀྱང་ཆུ་དྭངས་རྡེའུ་ལྟར་
ཐུགས་ལ་འཆར་བ་བྱུང་། ཆོས་གྲྭར་འབྱོན་པའི་སྐབས་དེ་དག་ཏུ་སྐུ་ཆས་
བཀྲེན་པོ་བྱུང་སྟེ་སྲན་མ་ཆུར་སྦངས་ནས་བཞེས་པ་སོགས་དཀའ་སྤྱད་
མཛད། དགུང་ལོ་ཉེར་བཞི་བར་འཛིན་གྲྭ་ཕར་ཕྱིན་ཏུ་ཕེབས། རྣམ་བཤད་
གསེར་ཕྲེང་གི་དཀའ་གནད་དང་། འགྲེལ་ཆུང་དོན་གསལ། ལེགས་བཤད་
སྙིང་པོ་རང་རྒྱུད་པའི་བར་བཅས་བཟུང་། ལོ་དེར་རྣམ་བཤད་དགོངས་པ་
རབ་གསལ་གི་སྟོད་ཆ་ཕལ་ཆེར་ཐུགས་འཛིན་མཛད་ཅིང་། ཞར་ལ་རྗེ་
བཙུན་པ་དང་བདེ་ལེགས་ཉི་མ་སོགས་ཀྱི་འདུལ་མཛོད་ལ་སྦྱངས་པས་རྣམ་
དཔྱོད་ཀྱི་ཀློང་བརྡོལ། དེ་གའི་ཞར་ལ་ལམ་རིམ་སྔགས་རིམ་འཇིགས་བྱེད་
ཀྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་སོགས་གཞུང་དང་མན་ངག་དུ་མ་ལ་སྦྱངས་ཤ ིང་། སྒྲ་དང་

སྙན་ངག་ལ་ཡང་སྐབས་སྐབས་སུ་གཟིགས་རྟོག་མཛད་པས་ལེགས་པར་
དགོངས། ཕར་ཕྱིན་སྟོན་མོའ་དམ་བཅའ་དཔེ
་མེད་མཛད། དགུང་ལོ་ཉེར་
ི
ལྔ་ཆུ་བྱི་ལ་འཛིན་གྲྭ་དབུ་མར་ཕེབས། རྣམ་བཤད་དགོངས་པ་རབ་གསལ་
བཟུང་ཞིང་། རྒྱ་བོད་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་རྗེའི་དབུ་མའི་གཞུང་
ལྔ། སྟོང་ཐུན་དང་བཅས་པ་ཞིབ་གཟིགས་ཀྱིས་ལྟ་བའི་གནད་ལ་དཔྱད་པ་
རྫོགས་པར་མཛད། དགུང་ལོ་ཉེར་དྲུག་པར་གསང་ཕུ་ནེའུ་ཐོག་དུ་དཀའ་
བཅུའི་གྲྭ་སྐོར་མཛད། བསེ་ཁྲབ་པ་ཞལ་གཟིགས་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་སྙན་གྲགས་ས་
སྟེང་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པར་འགྱུར་ཞེས་ལུང་བསྟན་གསུངས།
དགུང་ལོ་ཉེར་བདུན་པ་ཤིང་སྟག་ལོར་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལར་རྒྱལ་དབང་
ལྔ་པ་ཆེན་པོ་ལས་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་མནོས། དགུང་ལོ་ཉེར་དགུ་བར་
རྒྱུད་སྨད་དུ་ཕེབས། རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་བསྟེན་ནས་གསང་ཆེན་
ཆོས་ཀྱི་གན་མཛོད་བདག་གིར་བཞེས། ལོ་དེར་ཊཱིཀྐ་ཆུང་བའི་སྐྱོར་དཔོན་
མཛད། ཆུ་མིག་ལུང་༼ཕྱི་མིག་ལུང་ཟེར་དགོས་གསུངས༽དུ་ཁྲི་ཁང་བརྩི་
བཞག་དུ་གྲགས་པ་རིམ་ལྔའི་དམར་ཁྲིད་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་མཛད་པས་ཉམས་
མྱོང་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེས།
དགུང་ལོ་སོ་གསུམ་པ་ནས་འབྲས་སྤུངས་རྒྱབ་རི་དགེ་འཕེལ་རི་
ཁྲོད་དུ་སྒྲུབ་པ་མཛད། ཁྲི་སྦྱིན་པ་རྒྱ་མཚོ། སྨིན་གྲོལ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ། རྒྱུད་
ཆེན་དཀོན་མཆོག་ཡར་འཕེལ་སོགས་བསྟེན་ནས་མདོ་རྒྱུད་མན་ངག་མང་
དུ་གསན། དགུང་ལོ་སོ་བརྒྱད་པར་དགེ་འཕེལ་རི་ཁྲོད་དུ་དྲང་ངེས་མཐའ་
དཔྱོད་ཆེན་མོ་བརྩམས། དགུང་ལོ་བཞི་བཅུ་པ་ལ་གནས་དེ་ཉིད་དུ་བསམ་
གཟུགས་ཆེན་མོ་བརྩམས། གཞན་ཡང་གནས་དེ་ཉིད་དུ་དགུང་ལོ་ཞེ་གཉིས་
པ་ས་སྦྲུལ་ལོར་གྲུབ་མཐའ་རྩ་བ་བརྩམས་ཤིང་། དེའི་རང་འགྲེལ་གྲུབ་མཐའ་

ཆེན་མོ་རྩོམ་པའི་དབུ་བཙུགས། དགུང་ལོ་ང་གཉིས་པ་ས་མོ་ཡོས་ཀྱི་ལོར་
གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མོ་རྫོགས་པར་བརྩམས། དགུང་ལོ་ཞེ་བརྒྱད་པ་ཤ ིང་ཕག་
ལོར་དབུ་མའི་མཐའ་དཔྱོད་ཆེན་མོ་ལུང་རིགས་གཏེར་མཛོད་བརྩམས། སྡེ་
སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་བསྡུས་ཚན་དུ་ཡོད་དྲིས་པའི་ལན་དུ་བསྡུས་གྲྭའི་
རྩ་ཚིག་བརྩམས་པར་བཤད། གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་མཆན་
འགྲེལ་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ་བྱ་བ་ཡང་ལོ་དེར་མཛད། དགུང་ལོ་
ང་གསུམ་པར་སྡེ་སྲིད་ཀྱིས་བསྐུལ་ངོར་རྣམ་འགྲེལ་མཐའ་དཔྱོད་རྩོམ་འཕྲོར་
ལུས་པ་དེ་མཛད། ཤར་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲུལ་སྐུའི་ངོར་མ་ཏི་ལུགས་ཀྱི་
འཇམ་དཀར་སྒྲུབ་ཐབས་མཛད། དེ་ལྟར་དགུང་ལོ་སོ་གསུམ་ནས་ང་གསུམ་
བར་རི་བོ་དགེ་འཕེལ་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་ཅིང་བླ་མ་དང་ལྷག་
པའི་ལྷ་མང་པོའ་ཞལ་གཟི
གས་ཏེ་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་ཀློང་བརྡོལ། ཞར་
ི
ལ་ལམ་རིམ་གྱི་འཁྲིད་ལྔ་བཅུར་ཉེ་བ་དང་། དབང་ལུང་མན་ངག་སོགས་
མཐའ་ཡས་པ་གནང་།
སྒོ་མང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རེ་འདུན་དང་། ༧རྒྱལ་བ་ཚངས་དབྱངས་
རྒྱ་མཚོའི་བཀའ་བཟློག་མ་ནུས་པར་དགུང་ལོ་ང་གསུམ་པ་ལྕགས་འབྲུག་
སྤྱི་ལོ་༡༧༠༠ ཧོར་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་ལྔ་ལ་དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤ ིས་སྒོ་མང་
གི་མི་འཇིགས་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་ཞབས་སོར་བཀོད། བཀའ་རམས་འཛིན་
གྲྭས་ཐུགས་ཁུར་བཞེས་ཏེ་ཁང་ཚན་སོ་སོའ་དགེ
ི ་རྒན་བཅས་ཀྱིས་ཆོས་
གྲྭར་མཎྚལ་རྟེན་གསུམ་འབུལ་ཚན་བཅས་ཕུལ་ཏེ་གྲྭ་ཚང་གི་བརྩི་བཞག་ལ་
གཏོང་རྒྱུའི་ཆེད་འདུལ་མཛོད་ཕར་ཕྱིན་བཅས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་རྩོམ་བསྐུལ་ཞུས་
པ་ལྟར་བརྩམས། གཞན་ཡང་བྲག་གཡབ་སྤྲུལ་སྐུས་ཞུས་ངོར་འཇིགས་བྱེད་
ཆོས་འབྱུང་བརྩམས་པ་སོགས་གསུང་རྩོམ་མང་དུ་མཛད། དགུང་ལོ་དྲུག་ཅུ་

པ་མེ་ཕག་སྤྱི་ལོ་༡༧༠༧ལོར་གྲྭ་ཚང་གི་བླ་མར་ཉི་ཐང་བ་བློ་བཟང་ཤ ེས་རབ་
བསྐོས་ཏེ་རང་ཉིད་སེ་ཆེན་ཞབས་དྲུང་གི་ཁང་པར་སྤོས་ནས་ཟུར་བཞུགས་
མཛད། དེ་ལྟར་དགུང་ལོ་ཉེར་གཅིག་ནས་སོ་གཉིས་བར་དབུས་གཙང་དུ་
མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པར་གསན་སྦྱོང་མཐའ་ཆོད་པར་མཛད།
དགུང་ལོ་སོ་གསུམ་ནས་ང་གསུམ་བར་རི་བོ་དགེ་འཕེལ་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་
མཚན་བསྒྲེངས་ཤ ིང་དབང་ལུང་མན་ངག་སོགས་ཟབ་ཆོས་ཀྱིས་སྐལ་ལྡན་
མཐའ་ཡས་པའི་རེ་བ་བསྐངས། དགུང་གྲངས་ང་གསུམ་པ་ལྕགས་འབྲུག་
ནས་དྲུག་ཅུ་པ་མེ་ཕག་བར་སྒོ་མང་བླ་མ་མཛད་ནས་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱིས་
གྲྭ་ཚང་ལེགས་པར་བསྐྱངས། རེ་གཅིག་ནས་རེ་གཉིས་བར་ཕ་བོང་ཁའི་
མཁན་པོ་མཛད་དེ་ཆོས་ཀྱི་ཆར་ཕབ་པ་སོགས་དབུས་གཙང་གི་ཕྱོགས་སུ་
བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་ནས་མདོ་སྨད་དུ་རྒྱལ་བའི་ལུང་གིས་ཟིན་པའི་
ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་ཕྱག་འདེབས་པའི་དུས་ལ་བབ་པ་དང།
དཔོན་ཇུ་ནང་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་གསོལ་བ་ཡང་ཡང་བཏབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་
རབ་འབྱམས་པ་གྲགས་པ་རིན་ཆེན་དང་། རབ་འབྱམས་པ་བློ་བཟང་དོན་
གྲུབ། ཐུགས་སྲས་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་སོགས་བཤེས་གཉེན་མཁས་པ་
མང་པོའ་འཁོ
ི ར་དང་བཅས་ཏེ་མདོ་སྨད་དུ་ཕྱགས་བཏེགས། རབ་བྱུང་བཅུ་
གཉིས་པའི་་ས་གླང་སྤྱི་ལོ་༡༧༠༩ལོར་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤ ིས་འཁྱིལ་ཕྱག་བཏབ།
དགུང་ལོ་དོན་གཅིག་པར་གཏེར་ལུང་དུ་གཏེར་བུམ་བཞེས། ཐུགས་སྲས་
གཙོ་བོ་ནི། ཁྲི་ཆེན་དགེ་འདུན་ཕུན་ཚོགས། ཁྲི་ཆེན་ངག་དབང་མཆོག་ལྡན།
ཐུགས་སྲས་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས། འཇམ་དབྱངས་བདེ་བའི་རྡོ་རྗེ། སྡེ་ཁྲི་བློ་
བཟང་དོན་གྲུབ། ཐང་སག་པ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། ཞོགས་དོན་ཡོད་མཁས་
གྲུབ་སོགས་ཤ ིན་ཏུ་མང་། དེ་ལྟར་ས་གསུམ་གྱི་སྒྲོན་མེ་གཅིག་པུ་དེ་ཉིད་

སྐུ་དངོས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་རྫོགས་པ་ན་དགུང་ལོ་དོན་བཞི་པ་ལྕགས་མོ་གླང་གི་
ལོ་སྤྱི་ལོ༡༧༢༡ ཧོར་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་ལྔ་ཉིན་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་ཉེ་
བར་བསྡུས་སོ། །ལེགས་བཤད་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་བཀའ་རྩོམ་པོད་བཅོ་ལྔ་
བཞུགས། །འདིར་མདོར་བསྡུས་ཙམ་བཀོད་པ་ལས་རྒྱས་པར་ཤ ེས་འདོད་
ན་ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་དབང་པོས་མཛད་པའི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་དང-།
ཐུགས་སྲས་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་མཛད་པའི་རྣམ་ཐར་ཆེན་མོ་གཉིས་
ལ་གཟིགས་འཚལ། །
སྤྱི་ལོ་/༢༠༡༥/ཧོར་ཟླ་/༡༡/ཚེས་/༣༠/བཟང་པོ་ལ།། །།མངྒ་ལཾ།།

མཆོད་པར་བརྗོད་ཅིང་རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་སོགས།

༄༅།།ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་མཐའ་དཔྱོད་ཐར་ལམ་རབ་གསལ་ཚད་མའི་
འོད་བརྒྱ་འབར་བ་ལས་ལེའུ་དང་པོའ་མཐའ་དཔྱོ
ད་བློ་གསལ་
ི
མགུལ་རྒྱན་སྐལ་བཟང་འཇུག་ངོགས་
བཞུགས་སོ།།
ན་མོ་གུ་རུ་ཙ་ནཱ་ཐ་མཉྫུ་གྷོ་ཥཱ་ཙ་སྭ་ར་སྭ་སཏྱཻ།
རྗེ་བཙུན་བླ་མ་དང་
རྗེ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཞབས་ལ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་
མཆིའོ།།
མ་ལུས་ཆོས་ཀུན་ཇི་བཞིན་གཟིགས་དང་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་དཀར་བྱེ་བས་
ཚད་མར་གྱུར་པར་བསྐྱེད།།འགྲོ་ལ་བུ་གཅིག་ལྟར་བརྩེས་ཟག་མེད་ཆོས་སྐུ་
མངོན་བྱས་ཐེག་གསུམ་བདེན་བཞི་ཕྲ་རགས་སྟོན།།ཆགས་སོགས་མངོན་
གྱུར་ས་བོན་བག་ཆགས་སྐྱོན་སྤངས་དེ་ཉིད་མཁྱེན་བརྟན་མ་ལུས་བདེ་བར་
གཤེགས།།སྲིད་ཞིའི་གཡང་ལས་དོན་བཞིན་སྟོན་པས་སྐྱོབ་མཛད་སངས་
རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་དུས་ཀུན་གཙུག་ན་མཛེས།།
རྒྱལ་སྲས་གཞོན་ནུའི་སྐུ་ཅན་རྒྱལ་ཀུན་ཡབ།།
ལྟ་ངན་ཀུན་གཅོད་མཁྱེན་རབ་རལ་གྲི་གདེངས།།
འཇམ་དབྱངས་གཉིས་ཀྱིས་སྙིང་གི་པད་མཚོ་ལ།།
བཞུགས་ནས་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་དེང་སྩོལ།།
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སྐེད་ཕྲའི་ཆང་གིས་སིནྡྷུ་དང་།།
བདུད་རྩིའི་ཟེར་གྱིས་ཀུནྡ་བཞིན།།
དབྱངས་ཅན་མ་ཀྱེ་བདག་ཅག་བློ།།
རྣམ་དཔྱོད་ཚོན་བརྒྱས་བཀྲ་བར་མཛོད།།
རྒོལ་ངན་ལོག་རྟོག་ཆེས་རྣོའ་མུན་ཚོ
གས་ཀུན།།
ི
འཇོམས་ལ་མཁས་དབང་ཕྱོགས་གླང་ཆོས་གྲགས་ཀྱི།།
ལེགས་བཤད་སྣང་བས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་བརྒལ་བའི།།
གྲགས་སྙན་འདིར་གཟིགས་རྒྱལ་ཀུན་འཛུམ་ཞིང་བཞད།།
རྣམ་འདྲེན་ཟླ་མེད་གྱུར་ཀྱང་འགྲོ་བློར་འཚམས་པའི་གསང་གསུམ་ཅི་ཡང་
འཆར།།
མཁས་བཙུན་བཟང་པོ འ་ི རང་བཞི ན ་གཡོ ་ བ་མེ ད ་ཀྱང་བདུད་སྡེ ་ མ་ལུས་
འཇོམས།།
དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ལྡན་གྲགས་པ་རབ་འབར་ས་གསུམ་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ།།
རྒྱལ་བ་ཀུན་དངོས་ཇི་བཞིན་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་ན་མཛེས་དེར་
འདུད།།
ཀུན་གསལ་ངོས་ལ་རྒྱུ་སྐར་བཞིན།།
ཐུགས་ལ་ཕྲ་ཞིབ་ཤེས་བྱའི་ཚོགས།།
བཀྲ་བའི་མཁས་རྣམས་གཙུག་གི་རྒྱན།།
ཀུན་མཁྱེན་སྲས་གཉིས་སའི་ཉི་ཟླ།།
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མཆོད་པར་བརྗོད་ཅིང་རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་སོགས།

སྲིད་ཞིའི་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་གཅིག་བསྡུས་ན།།
མཚུངས་པའི་ས་གསུམ་མགོན་པོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན།།
རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཡབ་སྲས་རབས་དང་བཅས།།
སྲིད་འདིར་ཟླ་མེད་བཅུ་གཉིས་བདག་བཞིན་གསལ།།
བྱང་དང་གྲོལ་བའི་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་ཀུན།།
བསྡུས་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་གསང་གསུམ་དཔལ་སྡུག་ཆ།།
མཚོན་མིན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན།།
བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་ལ་སྙིང་ནས་འདུད།།
བློ་བཟང་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་བསྟན།།
སྤེལ་མཛད་སྣང་མཐའི་ཡེ་ཤ ེས་གར།།
ལྷུར་མཛད་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་གཙོ།།
དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དེ་བསྔགས་འོས།།
འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་མི་ཡི་ཟློས་གར་གྱིས།།
ཐུབ་བསྟན་ཕན་བདེའི་སྙིང་པོ་མཆོག་གཅིག་པུ།།
རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་བསྟན་པ་ས་གསུམ་དུ།།
སྤེལ་མཛད་པད་དཀར་འཛིན་པའི་ཞབས་ལ་འདུད།།
འཇམ་མགོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན།།
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མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པས་རྒྱ་མཚོའི་གོས་ཅན་མར།།
དར་ཞིང་རྒྱས་མཛད་འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེས།།
སྒྱུར་མཛད་བཤེས་གཉེན་མཆོག་རྣམས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ།།
ཀུན་དགའ་བོ་བཞིན་མདོ་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ།།
འཛིན་མཛད་ལེགས་སྨོན་མཐོན་པོའ་རི
ི ་དབང་བཞིན།།
མཁས་བཙུན་བཟང་འཛོམ་འཇམ་མགོན་རྣམ་བཞི་སོགས།།
བཀའ་དྲིན་ཟླ་མེད་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ལ་འདུད།།
མི་དབང་གནས་ལྔ་གཟིགས་པའི་ཀུན་མཁྱེན་གྱིས།།
རྒྱ་གཞུང་འཐད་ལྡན་གཞིར་ཞོག་བཀའ་བསྩལ་བཞིན།།
ཉི་མ་བྱེ་བའི་འོད་ཅན་ལུང་རིགས་བརྒྱས།།
མདོ་དང་སྡེ་བདུན་དགོངས་དོན་དེ་དང་དེའང་།།
ཆེས་གསལ་སྟོང་ཁུན་ཟ་འོག་རི་མོ་ལྟར།།
ཕྱོགས་གླང་གྲགས་པ་ཕེབས་བཞིན་ངས་འདིར་འཆད།།
དངོས་སྟོབས་རིགས་པས་མདོ་སྔགས་མ་ལུས་དོན།།
ཐར་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བགྲོད་པའི་ཚུལ།།
མ་འདྲེས་གསལ་བཤད་མཁས་གྲུབ་མཐའ་དག་གི །
འཇུག་ངོགས་མཆོག་འདོད་བློ་ལྡན་དོན་གཉེར་ཉོན།།
རང་ཉིད་སོམ་ཉིའི་སྒྲོག་བརྒྱས་བཅིངས་བཞིན་དུ།།
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ཀླད་ཀྱི་དོན་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི།

གཞན་དག་སྒྲོ་འདོགས་འདམ་ལས་སྒྲོལ་འདོད་པ།།
སྨྱོན་པས་གླང་ཆེན་འདུལ་ལྟར་བཞད་གད་རྒྱུ།།
མི་བྱེད་འཕགས་ཡུལ་པཎ་ཆེན་ཚུལ་དེར་སྤྲོ།།

ཀླད་ཀྱི་དོན་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི།
དེ་ལ་འདིར་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་དོན་བཤད་པ་ལ་ཀླད་ཀྱི་དོན་དང།
གཞུང་གི་དོན་དང་མཇུག་གི་དོན་གསུམ། དང་པོ་ལ། མཚན་དོན་དང་འགྱུར་
ཕྱག་གཉིས། དང་པོ་ནི། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། པྲ་མཱ་ཎ་བཱར་ཏི་ཀཱ་ཀཱ་རི་ཀ བོད་
སྐད་དུ། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ཞེས་བྱུང། འདིའི་དགོས་
སོགས་ཆོས་བཞིའི་མཐའ་དཔྱད་པ་ལ། དགག་གཞག་གཉིས། དང་པོ་ལ།
དགོས་སོགས་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་ལ།
རྒྱན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་རྒྱལ་བ་ཅན་ན་རེ།
ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ཞེས་པའི་ཚད་མ་ནི་གསུང་རབ་སྤྱི་ལ་བྱེད་ཅིང། རྣམ་
འགྲེལ་ཞེས་པའི་འགྲེལ་རྒྱུ་གསུང་རབ་སྤྱིའི་དགོངས་པ་ཡིན་གྱི། ཚད་མ་
ཀུན་བཏུས་ཀྱི་དོན་འགྲེལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་བཏུས་དེའི་གཞུང་ཁོ་བོས་
བཤད་ཅེས་པའི་ཚིག་མེད་པའི་ཕྱིར་སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་ལ་བརྙས་པ་
སྤངས་པའི་ཕྱིར་མཛད་པར་འདོད་པ་ཡང་མི་འཐད་ཟེར་ཏེ༑
དེའི་འགྲེལ་
བཤད་ལས། སློབ་དཔོན་ལ་བརྙས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བས་འཁྲུལ་བའི་སྐྱེ་བོ་
ཡོངས་སུ་བསྐྱང་བར་འདོད་པའི་ཐུགས་རྗེས་དེའི་གཞུང་གི་བཤད་པར་གྱུར་
པ་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་མཛད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། འདི་ལ་
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ཚད་མ་མེད་དོ།།གང་གི་ཕྱིར་དེའི་གཞུང་ལ་ཁོ་བོས་བཤད་ཅེས་པའི་ཚིག་
མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་སོ།།འོ་ན། ཚད་མ་མདོར། ཚད་མར་གྱུར་པ་འགྲོ་ལ་
ཕན་བཞེད་པ༑ ༑ཞེས་པའི་ཚད་མ་དང་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུའི་དོན་འཆད་པར།
འདིའི་ལེའུ་གཉིས་པར། ཚད་མ་སླུ་མེད་ཅན་ཤ ེས་པ།།ཞེས་པ་ནས། དེ་ལྡན་
བཅོམ་ལྡན་ཚད་མ་ཉིད།།ཅེས་པའི་གཞུང་འདི་མ་བྱུང་བར་ཐལ༑ དམ་བཅའ་
འཐད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། གཞུང་འདིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཀུན་བཏུས་
ལས་ཚད་མར་བརྗོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་མ་བསྟན་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར་
རོ།།འདོད་ན།
གཞུང་འདི་འཆད་མི་ཤེས་པར་ཐལ་ལོ།།གཞན་ཡང་དེའི་
གཞུང་ཁོ་བོས་བཤད་ཅེས་པའི་ཚིག་མེད་པར་བཤད་པ་ལ། ལེའུ་གཉིས་
པར།།མ་སྐྱེས་པ་ནི་བཟློག་དོན་དུ།།གྱུར་པ་ཞེས་ནི་བརྗོད་པ་ཡིན།།གསུངས་
པ་འདི། ཚད་མ་མདོར། ཚད་མར་གྱུར་པ་ཞེས་པའི་གྱུར་པའི་འགྲེལ་པ་མ་
ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕྱིར༑ འདོད་ན། རྟག་པའི་ཚད་མ་
འགོག་པའི་ཆེད་དུ་ཚད་མ་མདོར་གྱུར་བ་ཞེས་སྨོས་པར་བཤད་པ་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། གཞུང་འདིའི་བརྗོད་པ་ཡིན་ཞེས་པའི་
བརྗོད་ཚུལ་བཤད་མི་ཤེས་པར་ཐལ་ལོ།།གཞན་ཡང།
ཀུན་བཏུས་ལས།
སྟོན་པ་བདེ་གཤེགས་སྐྱོབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ༑ ༑ཞེས་པའི་སྟོན་པ་དང་བདེ་
གཤེགས་དང་སྐྱོབ་གསུམ་གྱི་དོན་རེ་རེ་ནས་རྣམ་འགྲེལ་འདིར་རྩ་འགྲེལ་
སྦྱར་ནས་རྒྱས་པར་མ་བཤད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕྱིར། འདོད་
ན། སྟོན་པའི་དོན་བཤད་པར༑ ལེའུ་གཉིས་པར། རྣམ་པ་དུ་མར་ཐབས་མང་
པོར།།ནས།
དེ་དོན་ཕྱིར་ན་ཐབས་གོམས་པ།།དེ་ཉིད་སྟོན་པ་ཡིན་པར་
འདོད།།ཅེས་གསུངས་པ་དང། བདེ་གཤེགས་ཀྱི་དོན་བཤད་པར། དེ་ཉིད་
ལས༑ རྒྱུ་སྤངས་ཡོན་ཏན་གསུམ་བདེར་གཤེགས།།ཞེས་མདོར་བསྟན་ནས་
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ཀླད་ཀྱི་དོན་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི།

བདེར་གཤེགས་སུ་ག་ཏའི་སུའི་དོན་ལེགས་པར་དང། ག་ཏའི་དོན་སྤངས་པ་
དང་སོང་བར་བྱས་ནས་ལེགས་པར་སྤངས་པ་དང་༑ ཐབས་ལེགས་པ་སྔོན་
དུ་སོང་བ་དང། ཡང་སུའི་དོན་ཤིན་ཏུ་དང་ག་ཏའི་དོན་རྟོགས་པར་བྱས་ནས༑
སླར་མི་ལྡོག་པར་གཤེགས་པས་ནི་ཤིན་ཏུ་སྤངས་པའམ་ལེགས་པར་སྤངས་
པ་ཞེས་འཆད་པར༑ དེ་ཉིད་ལས། སྡུག་བསྔལ་རྟེན་མིན་ཕྱིར།།ལེགས་ཡིན།
སོགས་དང། ག་ཏའི་དོན་འཆད་པར༑ དེ་ཉིད་ལས། གཤེགས་པ་རྟོགས་པའི་
དོན་ཕྱིར་ཏེ།།ཞེས་སོགས་བྱུང་ཞེས་སྦྱར་ནས་བཤད་མི་རིགས་པར་ཐལ།
འདོད་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང། ཀུན་བཏུས་ལས། ཚུལ་གསུམ་རྟགས་ལས་
དོན་མཐོང་ཡིན།།ཞེས་པའི་ཚུལ་གསུམ་པའི་རྟགས་འཆད་པར། འདི་ཉིད་
ལས། ཕྱོགས་ཆོས་དེ་ཆོས་ཁྱབ་པ་ཡི།།གཏན་ཚིགས་ཞེས་དང། ཀུན་བཏུས་
ལས།
རྗེས་དཔག་བྱ་དང་དེ་མཚུངས་ལ།།ཡོད་དང་མེད་ཉིད་ལ་མེད་
པའོ།།ཞེས་པའི་ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའ་ི ཁྱད་པར་ལ་ངེས་པ་སྦྱར་ཚུལ་བཤད་
པར། རང་དོན་ལེའུ་ལས། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ནི་ཚུལ་གསུམ་ལའང་།།དེ་ཡིས་
མ་གྲུབ་བཟློག་དོན་དང་།།འཁྲུལ་པ་ཅན་གྱི་གཉེན་པོར་ནི།།ངེས་པ་བརྗོད་
པར་མཛད་པ་ཡིན།།ཞེས་གསུངས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་
པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་ཡིས་ཞེས་པ་དང། མཛད་པ་ཡིན་ཞེས་པ་གཉིས་ཀྱི་
དོན་བཤད་མི་ཤ ེས་པར་ཐལ་ལོ།།དེ་བཞིན་དུ། ལེའུ་དང་པོའ་སེ
ི ལ་འཇུག་
སྐོར་སོགས་དང།
མངོན་སུམ་ལེའུ་དང་ལེའུ་བཞི་པ་རྒྱས་པར་སྦྱོར་ཞིག
བྱས་པ་ལ་སློབ་དཔོན་རྒྱལ་བ་ཅན་ན་རེ། འོ་ན། རྣམ་འགྲེལ་ལས༑ གཏན་
ཚིགས་ཀྱི་ནི་ཚུལ་གསུམ་ལའང་།།ནས།
ངེས་པ་བརྗོད་པ་མཛད་པ་
ཡིན།།སོགས་ལུང་འགལ་དྲུག་གི་དོན་དང་མངོན་སུམ་རྟོག་བྲལ་དུ་འདོད་པ་
རྣམས་ལ་སྔོན་གྱི་སློབ་དཔོན་སྔ་མའི་དགོངས་པ་བཀྲལ་རྒྱུ་མེད་པར་ཐལ།
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

འདི་སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་དགོངས་འགྲེལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་སོང་༑
ཁྱབ་སྟེ། ཕྱོགས་གླང་གཅིག་པུའི་དགོངས་འགྲེལ་བཤད་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་
ནུས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ནས་སློབ་དཔོན་སྔ་མ་སྔ་མའི་ངག་རྒྱུན་སློབ་
དཔོན་ཐོགས་མེད་དང་དབྱིག་གཉེན་གྱི་ས་བཀོད་པ་ཕྱོགས་གླང་གིས་རྗེས་
ཟློས་སུ་བཀོད་ལ། དེ་རྣམ་འགྲེལ་གྱིས་ཀྱང་རྗེས་ཟློས་སུ་བརྗོད་པ་ཙམ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། ཐོགས་མེད་ཀྱི་ས་སྡེར་རིག་པའི་གནས་ལྔའི་སྐབས་སུ།
སྨྲ་དང་དེ་ཡི་ཞལ་ལྕེ་བ༑ ༑དེ་ནི་གནས་དང་རྒྱན་རྣམས་དང་།།དེ་ནི་ཆད་པས་
བཅད་པ་དང་།།འབྱུང་དང་གཅེས་སྤྲས་བྱེད་པའོ༑ ༑ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྐུ་མཆེད་
ཀྱིས་ཡང་ཡང་གསུངས་པ་བཞིན། ཇི་སྐད་དུ། འགྲེལ་བཤད་རྒྱལ་བ་ཅན་
ལས། དེ་ནི་དེའི་གཞུང་ལུགས་གང་ཡིན་པ་འདིས་བཤད་པ་མ་ཡིན་གྱི་སྔོན་
གྱི་སློབ་དཔོན་བརྒྱུད་པ་ལས་འོངས་པ་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བ་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་ལ་
སོགས་པ་བཤད་པའི་ཕྱིར། སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོས་འདིར་ཡང་རྗེས་
སུ་བརྗོད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་བཤད་པའི་དོན་དུ་རྣམ་འགྲེལ་
མཛད་པས་ཀྱང་རྗེས་སུ་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ།།དེའི་ཕྱིར་དེའི་གཞུང་གི་རྣམ་པ་
བཤད་པ་ལ་བརྟེན་པ་མ་ཡིན་ལ་ཞེས་སོགས་དང། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། བསྟན་
པར་སླ་བའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་བྱས་པ་ཡིན་གྱི་དེའི་གཞུང་བཤད་པའི་ཕྱིར་ནི་མ་
ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། ལུང་ཕྱི་མ་འདིས་ནི་ཕྱོགས་ཆོས་
སོགས་སློབ་དཔོན་གྱི་ལུང་དྲངས་ལ་མདོ་བསྟན་བཅོས་གཞན་མ་དྲངས་པ་
ནི་བསྟན་སླ་བའི་ཆེད་ཡིན་ཞེས་འདོད་དོ།།དེ་ལ་རྩ་བའི་ཐལ་འགྱུར་ལ་མ་
ཁྱབ་པར་ཐལ། གཞུང་འདིས་དངོས་སུ་ཚད་མ་མདོའ་དགོ
ི ངས་པ་འགྲེལ་བ་
དང་བཀའ་དང་སློབ་དཔོན་སྔ་མའི་བཞེད་པ་འགྲེལ་བ་གསུམ་མི་འགལ་བའི་
ཕྱིར༑ མ་གྲུབ་ན། ཚད་མ་མདོའ་རང་འགྲེ
ལ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར།
ི
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འཁོར་གསུམ་ཁས༑ དེ་བཞིན་དུ་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་རང་འགྲེལ་དང་འགྲེལ་
བཤད་སོགས་འཕེན་ལ། ཚད་མ་མདོ་གཅིག་པུའི་འགྲེལ་པར་འདོད་པའི་
བོད་དག་འདིས་ལེགས་པར་ཁེགས་སྣང་ངོ་།།རྒྱས་པར་དེར་ལྟོས༑ ཡང་ཁ་
ཅིག རྟོག་གེའི་ཚིག་དོན་བརྒྱད་རང་ལུགས་སུ་གཙོ་བོར་བཤད་པས་ཕྱི་ནང་
ཐུན་མོང་གི་གཞུང་དུ་འདོད་པ་ལ། འོ་ན། འདིས་ཚིག་དོན་ལྟར་སྣང་བཞི་རང་
ལུགས་སུ་གཙོ་བོར་བཤད་པར་ཐལ༑
འདིས་དེ་བརྒྱད་ཀ་གཙོ་བོར་རང་
ལུགས་སུ་བཤད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འཁོར་གསུམ་སོང་༑ འདོད་ན།
རྟགས་ཚུལ་གཅིག་པ་དང་ཚུལ་གཉིས་པ་དང་ཚུལ་དྲུག་པ་དག་དང་གྲངས་
ཅན་གྱི་མངོན་རྗེས་གཉིས་དང་དེ་གཉིས་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་སྒྲ་བྱུང་ཚད་
མ་གསུམ་དང། རིག་པ་ཅན་པའི་མངོན་རྗེས་དཔེ་དང་སྒྲ་བྱུང་གི་ཚད་མ་བཞི་
དང། རྒྱལ་དཔོགས་པའི་མངོན་རྗེས་གཉིས། དཔེ་དང་སྒྲ་བྱུང་གཉིས། དོན་
གྱིས་གོ་དང། དངོས་མེད་ཅེས་བྱ་བའི་ཚད་མ་དྲུག་དང། ཙ་ར་ཀ་བའི་རིགས་
པ་དང་མི་དམིགས་པ་དང་སྲིད་པ་དང། ཞེས་གྲགས་དང། སྙམས་སེམས་ཀྱི་
ཚད་མ་རྣམས་ཀྱང་གཙོ་བོར་རང་ལུགས་སུ་བཤད་པར་ཐལ། ལྟར་སྣང་བཞི་
གཙོ་བོར་རང་ལུགས་སུ་བཤད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། སྐབས་འདིར་དེ་
དག་གཙོ་བོར་བཀག་པ་དེ་དེ་དག་གཙོ་བོར་བཤད་པའི་དོན་ཡིན་པར་ཐལ།
འདོད་པ་དེའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། འདོད་ན། འབུམ་པ་དང་དགོངས་འགྲེལ་
གཉིས་ཆོས་བདག་གཙོ་བོར་བཤད་པའི་མདོར་ཐལ། དེ་གཉིས་ཀྱིས་ཆོས་
བདག་གཙོ་བོར་བཀག་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འཁོར་གསུམ། འདོད་ན།
དེ་གཉིས་ཀའི་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་པ་རྒྱས་པར་གཙོ་བོར་མི་འཆད་པར་ཐལ་
བ་དང་དགོངས་འགྲེལ་ཡང་དྲང་དོན་དུ་ཐལ་ལོ།།ཡང་ཁ་ཅིག ཚད་མ་རྣམ་
འགྲེལ་ཞེས་པའི་ཚད་མ་དེ་ཀུན་བཏུས་དང་ཚད་མ་བཏགས་པ་བར་འདོད་པ་
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དང། སྔོ་སེར་སོགས་ཤེས་པར་འདོད་པ་འགལ་ཏེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྔོན་
པོ་དེ་སྔོན་འཛིན་མངོན་སུམ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྔོན་འཛིན་ཤ ེས་པ་གང་ཞིག
སྔོན་པོ་དང་སྔོན་འཛིན་རྟོག་པའི་གཞི་མཐུན་མེད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་
ཁས། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། སྔོན་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་སྔོན་པོར་སྣང་བ་སྔོན་འཛིན་
རྟོག་པའི་གཟུང་རྣམ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ༑ ཤེས་བྱ་འཛིན་
པའི་རྟོག་པ་ལ་ཤ ེས་བྱར་སྣང་བ་ཤེས་བྱ་འཛིན་པའི་རྟོག་པའི་གཟུང་རྣམ་མ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། ཤེས་བྱ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ལ་ཤ ེས་བྱར་སྣང་བ་
ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཤེས་བྱ་འཛིན་པའི་རྟོག་པའི་གཟུང་རྣམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
ཁྱོད་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། དེར་ཐལ༑ ཁྱོད་དང་རྟག་པའི་
གཞི་མཐུན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཤེས་བྱ་དེ་ཁྱོད་དང་རྟག་པའི་གཞི་
མཐུན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་ཀུན་
བཏུས་དེ་རང་ཉིད་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་དུ་ཐལ།
སྔོན་པོ་ལ་དེའི་ཕྱིར།
འདོད་ན། ཀུན་བཏུས་དེ་ཚད་མར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར༑ འཁོར་གསུམ་ཁས།
ཡང་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཆོས་ཅན། མངོན་རྗེས་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ༑ རང་
འཛི ན ་པའི ་ མངོ ན ་རྗེ ས ་གཉི ས ་ཀའི ་ གཟུང་རྣམ་ཡི ན ་པའི ་ ཕྱི ར ་སོ ག ས་བྱ།
ཡང་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ཚད་མའི་ཤིང་རྟ་བ་ཁ་ཅིག ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ཚད་
མ་བཏགས་པ་བ་དང། དེ་ཁོ་རང་རྩོམ་པ་པོའ་ཀུན་སློ
ང་གི་ཤ ེས་པར་སྨྲས་
ི
སྐད། དེ་ལྟར་ན་ནང་འགལ་ཏེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། མདོ་བརྒྱད་སྟོང་བ་དེ་
རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཁོ་རང་གསུངས་པ་པོའ་ཀུན་སློ
ང་གི་ཆ་ཤ ེས་
ི
པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས༑ འདོད་ན། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ཚད་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། མདོ་བརྒྱད་སྟོང་བ་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། རྟགས་གསལ་དངོས། ཡང་ཁ་ཅིག ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ལ་ཡིད་སྐྱོར་
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བྱེད་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་དེ་ཤ ེས་པ་ཡིན་ཟེར་ན། འོ་
ན། དེ་འདྲའི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན༑ ཁྱོད་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ལ་ཡིད་འདོན་བྱེད་
པའི་གང་ཟག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིད་སྐྱོར་བྱེད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་
ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་སོང། དེར་
ཐལ༑ ཁྱོད་ཀྱི་ཡིད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་དེ་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་མ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས༑ དེ་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ།
ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ལ་ཡིད་སྐྱོར་བྱེད་ཡུལ་གྱི་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་གང་ཟག་
དེའི་ངག་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ལ་ཡིད་སྐྱོར་བྱེད་བཞིན་པའི་
གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་གང་ཟག་དེའི་ངག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་
མ་ཁྱབ། རྟགས་དེར་ཐལ༑ དེ་འདྲའི་ཀུན་བཏུས་གང་ཟག་དེའི་རྒྱུད་ཀྱི་ངག་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་འདྲའི་ཀུན་བཏུས་ངག་ཚིག་གང་ཞིག གཞན་
རྒྱུད་ཀྱི་ངག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་སླ། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ངག་གིས་
བརྩམས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་ན༑ གང་ཟག་དེའི་ཡིད་སྐྱོར་བྱེད་ཡུལ་གྱི་ངག་ཡིན་ན་
གཞན་རྒྱུད་ཀྱི་ངག་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ༑ འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན།
གང་ཟག་དེ ས ་བླ་མ་དང་སངས་རྒྱས་བྱང་སེ མ ས་ཀྱི ་ སྐུ་གསུང་ཐུགས་
གསུམ་ལ་ཡིད་སྐྱོར་བྱེད་ཚུལ་མེད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་
གང་ཟག་དེས་མིང་ཚིག་ཡི་གེ་སྒོམ་པ་ལ་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་སྒོམ་པ་དང་སྒྲའི་
གཟུགས་སྒོམ་པ་གཉིས་མེད་པར་ཐལ་བ་སོགས་འཕེན། བྱས་པ་ལ། ཐ་སྙད་
པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། འོ་ན། དབྱངས་ཅན་མ་ལས། དབྱངས་ཉམས་པ་གསལ་
བྱེད་དོ།།ཞེས་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། གསལ་བྱེད་ལ་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་
དབྱངས་མ་ཞུགས་པ་ཞིག་མེད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། ཆོས་མངོན་པ་དང་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

བརྡ་སྤྲོད་པའི་ལུགས་ཀྱི་མིང་ཚིག་ཡི་གེ་མི་གཅིག་པའི་ཕྱིར་རོ།།དེ་ལས་
གཞན་དུ་ན་གྲངས་ཅན་ལྟར་མངོན་པར་མི་གསལ་བའི་སྒྲ་ཞིག་ཡོད་པར་
ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་སྒྲ་མདོ་ལས། དབྱངས་ཀྱིས་དམན་པ་ཕ་རོལ་
ཏུ་དྲངས་ཞེས་པ་ལྟར་གཙོ་བོར་ཡི་གེའི་གཟུགས་བྲི་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་
ནས་སྔར་ལྟར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ།།བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེ་འདྲའི་ཡིད་ཀྱི་སྐྱོར་
ཡུལ་གྱི་ཀུན་བཏུས་སྒྲ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་འདྲའི་
གང་ཟག་ཀུན་བཏུས་ལ་ངག་འདོན་བྱེད་བཞིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར་ན་
མ་ཁྱབ། འོ་ན། དེ་འདྲའི་གང་ཟག་གིས་རང་གཞན་གྱི་ལོ་སྔ་མར་སྨྲས་པ་ལ་
ཡིད་སྐྱོར་བྱེད་ཚུལ་མེད་པར་ཐལ།
དེའི་ཡིད་སྐྱོར་བྱེད་ཡུལ་གྱི་ངག་ལ་
སྐབས་འདིའི་རང་ངག་ཅིག་དགོས་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཁས། འདིས་
ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་དང་ཤེ ས ་པའི ་ གཞི ་ མཐུན་ཡོ ད ་པ་ཡང་ལེ ག ས་པར་
བཀག་གོ །ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་དེ་མདོ་སྡེ་བའི་སྐབས་
འདིར་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་ཡིན་པར་ཐལ། མཛོད་ལས། གཟུགས་སམ་འདུ་
བྱེད་དག་ཏུ་འདུས།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། ཆོས་ཕུང་གི་ངོ་
བོ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་མིང་ཚིག་ཡི་གེའི་རང་བཞིན་གྱི་སྒྲ་ཡིན་པས་གཟུགས་
ཡིན་པར་འདོད་ལ། མདོ་སྡེ་བས་མིང་ཚིག་ཡི་གེ་འདུས་པའི་ཚོགས་སྤྱི་ལ་
ཕུང་པོ ར ་བཏགས་པས་ན་ལྡན་མི ན ་ཡི ན ་ཞེ ས ་པའི ་ དོ ན ་ཡི ན ་པའི ་ ཕྱི ར ་
རོ།།དེས་ན་མིང་སྤྱི་ཞེས་པ་མིང་གི་སྤྱི་དང་མིང་གི་དོན་སྤྱི་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་གྱི་
མི ང ་གི ་ ཚོ ག ས་སྤྱི ་ ཡི ན ་པས་ད་ལྟ་སྒྲ་བས་སྤྱི ་ བུངས་སུ་བསྒྱུར་སྣང་ཞི ང ་
སྐབས་འདི་དག་ཏུ་དོན་སྤྱི་དང་སྒྲ་སྤྱི་དང་ཚོགས་སྤྱི་དང་རིགས་སྤྱི་དག་སོ་
སོར་མ་ཤ ེས་ན། བ་སྤྱི་ཡོད་མེད་རྩོད་པའི་སྐབས་དང་ནགས་ཚལ་སོགས་སྤྱི་
ཡིན་པས་རྫས་སུ་མེད་པར་བཤད་པ་དག་གི་སྒྲ་སྤྱི་ལས་མི་གོ་བས་འོལ་
12

ཀླད་ཀྱི་དོན་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི།

ཚོད་མ་བྱེད་ཅིག དགོས་པ་ལ་ཡང་གསུང་རབ་ལ་སྦྱངས་མ་སྦྱང་གི་བོད་
རྒན་རྣམ་རྟོག་ཐམས་ཅད་བདུད་ཡིན་པར་འདོད་པ་དག་ན་རེ། རྣམ་འགྲེལ་
སོགས་སྡེ་བདུན་ཐར་བ་དོན་གཉེར་ལ་མི་མཁོ་སྟེ། རྟོག་གེའི་བསྟན་བཅོས་
ཡིན་པས་ནང་རིག་པའི་སྡེ་སྣོད་ལས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། འོ་ན།
རྟོ ག ་གེ ་ ཡི ན ་ན་ཕྱི ་ རོ ལ ་པའི ་ སྟོ ན ་པ་གླི ང ་སྐྱེ ས ་ལ་སོ ག ས་པས་རྟོ ག ་པས་
བཏགས་པ་ཙམ་གྱིས་བཞག་པའི་རྟོག་གེ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། རྟོག་གེ་
ཡི ན ་ན་ཐར་པ་དོ ན ་གཉེ ར ་ལ་མི ་ མཁོ ་ བས་ཁྱབ་པ་དང་རྟོ ག ་གེ འི ་ བསྟན་
བཅོས་ལ་ནང་རིག་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས༑ འདོད་ན། ཐེག་
དམན་གྱི་རྟོགས་པ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་
མན་ཆད་ཀྱི ་ གནས་ལུགས་སྟོ ང ་ཉི ད ་ངེ ས ་བྱེ ད ་ཀྱི ་ ཐོ ས ་བསམ་སྒོ མ ་པའི ་
དཔྱོད་བྱེད་བློ་གསུམ་རེ་རེ་ནས་ཆོས་ཅན༑ ཕྱི་རོལ་པའི་སྟོན་པས་རྟོག་པས་
བཏགས་ཙམ་གྱིས་རྟོག་གེར་ཐལ། རྟོག་གེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ༑ བྱིས་
པ་སྟེ་སོ་སྐྱེའི་རྒྱུད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་དཔྱོད་པའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་
གསུམ་ཁས༑ རྟགས་སླ། ཁྱབ་སྟེ། གནས་ལུགས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་
མ་མཐོང་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་དཔྱོད་པའི་བློ་ཐམས་ཅད་རྟོག་
གེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། རྟོག་གེ་རྟེན་ཅིང་མ་ངེས་ལ།།མ་ཁྱབ་
ཀུན་རྫོབ་སྐྱོ་བ་ཅན།།བྱིས་པ་ལ་ནི་བརྟེན་པར་འདོད།།ཅེས་དང། དེའི་འགྲེལ་
པར་དབྱིག་གཉེན་གྱིས། རྟོག་གེ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མ་མཐོང་བ་ལ་བརྟེན་པ་ནི་
ལུང་ཅུང་ཟད་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་སོགས་དང། དབུས་མཐའི་འགྲེལ་
བཤད་དུ་བློ་བརྟན་གྱིས། རྟོག་གེ་བ་དག་ནི་རྟོག་པ་དང་སེལ་ནུས་པ་དག་
དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྟན་བཅོས་ཕྱིན་ཅི་
མ་ལོག་པར་བྱེད་པའོ༑ ༑ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་རྟོག་གེ་ལ་གསུམ་བཤད་པ་
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དང། དམིགས་བརྟག་རང་འགྲེལ་ལས༑ འདི་ལྟར་གཏན་ཚིགས་པ་དག་ནི་
ཞེས་པའི་འགྲེལ་བཤད་དུལ་ལྷས་མཛད་པ་ལས། གང་དག་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་
ཐ་སྙད་འདོད་པ་དེ་དག་ནི་གཏན་ཚིགས་པ་དག་སྟེ་རྟོག་གེ་བ་ཞེས་པའི་ཐ་
ཚིག་གོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། གཞན་སྡེའི་གླིང་སྐྱེས་སོགས་ལ་
གཉིས་སྟོང་གི་ཟབ་མོའ་ི དེ་ཉིད་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་རྣམ་གཞག་སྟོན་ནུས་
ཡོད་པར་ཐལ་ལོ།།དེ་དག་དེས་འདོད་པས་བཞག་པའི་ཕྱིར༑ འཁོར་གསུམ་
ཁས། ཁྱབ་ཅིང། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། དེ་ཕྱིར་དེ་ནི་དེ་ཡུལ་
མིན༑ ༑ཞེས་དང། དེའི་འགྲེལ་པར། དེའི་ཕྱིར་དེ་ནི་རྟོག་གེའི་སྤྱོད་ཡུལ་མ་
ཡིན་ནོ་ཞེས་དང། རྣམ་འགྲེལ་ལས། ཐབས་བྱུང་དེ་རྒྱུ་ལྐོག་གྱུར་པ།།དེ་
འཆད་པ་ནི་དཀའ་བ་ཡིན།།ཞེས་པའི་དོན་གྲུབ་པའི་ཕྱིར༑ གཞན་ཡང་ཁ་ཅིག་
རྟོག་གེ་བ་ཡིན་ན་རྣལ་འབྱོར་པ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་བ་དང། རྟོག་གེ་ཡིན་
ན་རྣལ་འབྱོར་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྙམ་པ་དེ་སྔར་ལྟར་འདོད་པ་དག་མི་འཐད་
པར་ཐལ། རྟོག་གེའི་སྒྲ་གཏན་ཚིགས་དང་རྟོག་པ་གཉིས་ཀར་འཇུག་ཅིང།
རྟོག་གེ་བ་ལ་ཡང་རྟོག་གེའི་ས་ཙམ་ལ་གནས་པ་དང།
སྒོམ་པའི་ས་ལ་
གནས་པ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དབུས་མཐའི་འགྲེལ་བ་ལས།
རྟོག་གེ་དཔྱོད་པ་ཅན་དག་སྟེ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དག་ཅེས་
པའི་གཉིས་ཚིག་གིས་དེ་ལྟར་བསྟན་ཅིང། འདིའི་རྟོག་གེ་བ་དང་དཔྱོད་པ་
ཅན་ཞེས་པ་མདོར་བསྟན་དང་རྒྱས་བཤད་དུ་བྱེད་རིགས་པའི་ཕྱིར། དེའི་
འགྲེལ་བཤད་ལས། རྟོག་གེ་བ་དག་ནི་གང་དག་དཔྱོད་པ་ཅན་དག་སྟེ། སྔ་
མ་བསྟན་པར་བསམ་ནས་ཚིག་ཕྱི་མ་བཤད་པའོ།།ཞེས་དང། ཡང་དེ་ཉིད་
ལས། དེ་དག་ཀྱང་རྟོག་གེའི་ས་དང་༑ སྒོམ་པའི་ས་ལ་གནས་པའི་ཕྱིར་རྣམ་
པ་གཉིས་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་རྟོག་གེ་བ་དག་ཅེས་བྱ་བ་སྨོས་སོ༑ ༑ཞེས་གསུངས་
14

ཀླད་ཀྱི་དོན་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི།

པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང། རྟོག་གེའི་སྐད་དོད་ཏརྐི་ཞེས་པ་རྟོག་པ་དང་གཏན་
ཚིགས་གཉིས་ཀར་འཇུག་པས། རྟོག་གེ་ཡིན་ན་ཐར་བ་དོན་གཉེར་ལ་མི་
མཁོ་བས་ཁྱབ་པར་འདོད་པ་ནི་ཐར་པའི་མིག་འབྱིན་པའི་ཐུར་མ་ཡིན་ཏེ།
ཐེག་ཆེན་གྱི་སྦྱོར་ལམ་བཟོད་པར་གྱུར་པའི་གཟུངས་བཞི་དང་གཞན་ཡང་
སྦྱོར་ལམ་སྐབས་སུ་ཏིང་འཛིན་ལྔ་བརྒྱ་སོགས་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་
རྟོག་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག འཕགས་པ་ཡིན་ན་རྟོག་གེ་
གང་ལའང་མི་བརྟེན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། བྱིས་པ་ལ་ནི་
བརྟེན་པར་འདོད།།ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། དོན་དམ་དཔྱད་
པའི་རྟོག་གེ་ལ་བརྟེན་པ་ལ་བྱིས་པས་ཁྱབ་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་
བར་འདོད་ན། མདོ་ལས༑ ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་གྲོལ་སྒྲ་སྤྱིར་འགྲོ །ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར་ཉན་ཐོས་འཕགས་པ་ཡིན་ཡང་ཅིག་ཅར་བ་འགའ་ཞིག་མ་
གཏོགས་ཕལ་ཆེར་སྲིད་པ་ཐ་མའི་ཚེ་ཡང་སློབ་དཔོན་གྱི་ལུང་ལ་ལྟོས་པ་མ་
ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ལུང་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་མི་བརྟེན་
པའི་ཕྱིར། རྟགས་སོང། མ་གྲུབ་ན། དེ་དག་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། རྟོག་གེ་ལ་
མི་བརྟེན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། འཕགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ།
གཞན་ཡང་ས་ལྔ་བའི་སྐབས་སུ་ཡང་རྩིས་དང་གཏན་ཚིགས་སོགས་སློབ་
པར་བཤད་པ་དང། མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས་རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་མཁས་པར་མ་
བྱས་ན་འཕགས་པ་མཆོ ག ་གི ས ་ཀྱང་ཐམས་ཅད་མཁྱེ ན ་པ་མི ་ ཐོ བ ་པར་
བཤད་པ་དང། སྤྱོད་འཇུག་ལས། རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་མི་སློབ་པའི།།དངོས་
དེ་གང་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན།།ཞེས་པ་དང། ས་བཅུའི་བྱང་འཕགས་བཅུ་ཀས་
སངས་རྒྱས་དུ་མ་ལ་ཆོས་ཉན་པར་བཤད་པ་སོགས་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཐེག་
ཆེན་འཕགས་པ་ཡིན་ཀྱང་དོན་དམ་གཞལ་བ་རྟོག་གེ་སྟེ་གཏན་ཚིགས་ལ་མི་
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ལྟོས་ཀྱང། ཇི་སྙེད་པའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཐོས་བསམ་གྱི་རྒྱུ་
མཚན་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོགས་དགོས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ༑
འཕགས་པ་ཡིན་ན་རྟོག་གེ་གང་ལའང་མི་བརྟེན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། འཁོར་
གསུམ། གཞན་ཡང་ཁ་ཅིག་གིས། རིག་གནས་ལྔ་ནང་ཕན་ཚུན་འགལ་ཟེར་
བ་དང་དེ ་ ལྔའི་ ནང་རིག་དང་གཏན་ཚིགས་རིག་པ་འགལ་ཟེ ར ་རོ །།རྩ་ཤེ ་
སོགས་རིགས་ཚོགས་དང། རྒྱུད་བླ་མ་དང་མདོ་སྡེ་རྒྱན་ཡང་ཆོས་ཅན༑ ནང་
རིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
ཁྱབ་པ་ཁས༑ སྒྲུབ་དང་སུན་འབྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་སྒོ་ནས་བདག་མེད་དང།
ལམ་གྱི་རིམ་པ་སྒྲུབ་པའི་བསྟན་བཅོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ལྟར་དུ་རིགས་
ཚོགས་གྲགས་ཆེ་བས་སྒྲུབ་མི་དགོས་ལ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས་ཀྱང་༑ ཐོག་མ་
དབུས་མཐའ་མེད་པ་ཡི།།རང་བཞིན་ཡིན་ཕྱིར་འདུས་མ་བྱས།།ཞི་བ་ཆོས་
ཀྱི་སྐུ་ཅན་ཕྱིར༑ ༑ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅེས་བྱ་བར་བརྗོད།།སོགས་དང། ཡང་དེ་
ཉིད་ལས། རྒྱ་ཆེའི་ཕྱིར་དང་གྲངས་མེད་ཕྱིར།།རྟོག་གེའི་ཡུལ་ནི་མིན་ཕྱིར་
དང་།།འབའ་ཞིག་བག་ཆགས་བཅོམ་པའི་ཕྱིར།།གཞལ་མེད་ལ་སོགས་གོ་
རིམ་བཞིན།།ཞེས་རྟགས་ལྔས་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཚད་གཞལ་དུ་
མེད་པ་དང་གྲངས་མེད་དང་བསམ་མེད་དང་མཉམ་མེད་དང་དག་པའི་མཐར་
ཐུག་ལྔར་རིམ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའི་གཏན་ཚིགས་མང་པོ་མགོ་མཇུག་ཀུན་
ཏུ་བཤད་པ་དང། མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། སྔར་ལུང་མ་བསྟན་ལྷན་ཅིག་བྱུང་
།།སྤྱོད་ཡུལ་མ་ཡིན་གྲུབ་པ་དང་།།ཡོད་དང་མེད་ན་ཡོད་མེད་དང་།།གཉེན་
པོ་དང་ནི་སྒྲ་གཞན་ཕྱིར།།ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་འབུམ་སོགས་བཀར་སྒྲུབ་
པའི་རྟགས་སོགས་ཀྱིས་རྩོད་སྤོང་བཅས་ཏེ་སྒྲུབ་ཅིང་འདི་ནས་བརྩམས་ཏེ་
མགོ་མཇུག་ཀུན་ཏུ་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་བཤད་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་འདིའི་
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ཀླད་ཀྱི་དོན་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི།

སྐབས་སུ་སྔར་ལུང་མ་བསྟན་ཅེས་པས་བསྟན་པའི་གནོད་བྱེད་དུ་སྔར་ལུང་
མ་བསྟན་པའི་རྟགས་ཀྱིས༑ འབུམ་སོགས་བསྟན་པ་གནོད་བྱེད་དུ་བྱས་པ་མ་
ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་བཤད་ཅིང་༑ དེ་བཞིན་དུ་ཁྱབ་བྱེད་
མ་དམིགས་པ་དང་ཁྱབ་བྱེད་འགལ་དམིགས་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཤད་པའི་
ཕྱིར་ཏེ། འདིའི་འགྲེལ་པར་དབྱིག་གཉེན་གྱིས། ལོག་པར་ཞུགས་པ་དེ་དག་
ལ་འདི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། གཏན་ཚིགས་རྣམ་པར་
དབྱེ་བ་ལས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། སྔར་ལུང་མ་བསྟན་ཅེས་སོགས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར་དང། རྟགས་ཀྱི་བསྟན་ཚུལ་འགྲེལ་པ་ཉི་འོད་སྣང་བར་བལྟ་ལ་འདི་
ལྟར་བཤད་ཀྱང་གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་གཞུང་དུ་མི་འཇོག་ན་དེའི་འཇོག་
ཚུལ་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་རོ༑ ༑གཞན་ཡང་རིག་གནས་ལྔ་བཟོ་རིག་པར་འདུ་
བ་དང་རིག་གནས་ལྔ་འགལ་བར་འདོད་པ་ནང་འགལ་བར་མ་ཟད་རྟོག་གེའི་
ཚིག་དོན་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་སུ་འདོད་པ་དང། དེ་ལ་ནང་རིག་མི་འདོད་
པ་ནང་འགལ་ཡིན་པར་ཤིན་ཏུ་རྟོགས་སླའོ།།ཡང་བོད་རྒན་ལ་ལ་ན་རེ། མདོ་
དང་སྡེ་བདུན་མུ་སྟེགས་ཀྱི་རྒོལ་བ་བཟློག་ཕྱིར་བྱས་པ་ཡིན་པས་མུ་སྟེགས་
མེད་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ་དེ་མི་དགོས་ཏེ། ཇོ་བོའ་བདེ
ི ན་གཉིས་ལས། མངོན་
སུམ་རྗེས་དཔག་དགོས་པ་མེད།།ཕ་རོལ་རྒོལ་བ་བཟློག་པའི་ཕྱིར།།མཁས་
པ་རྣམས་ཀྱིས་བྱས་པ་ཡིན།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། འདི་ནི་
དགོངས་པ་བློ་དམན་འགའ་ཞིག་གི་ཞུམ་པ་སྤང་བའི་ཆེད་དུ་དགོངས་པ་ཐལ་
འགྱུར་པའི་ལུགས་ལ་འདིའི་རང་མཚན་འཇལ་བའི་ཚད་མ་གཉིས་མི་དགོས་
ཞེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་ན། ཆོས་སྤོང་རླབས་ཅན་ཡིན་ཅིང། འོ་
ན༑ མུ་སྟེགས་མེད་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ་མི་རྟག་སོགས་བཅུ་དྲུག་གི་བཟློག་
ཟླར་འཛིན་པའི་ལྟ་བ་ཀུན་བཏགས་བཅུ་དྲུག་གི་ཞེན་ཡུལ་སུན་འབྱིན་མི་
17

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

དགོས་པར་ཐལ། ལྟ་བ་ཀུན་བཏགས་ནི་གྲུབ་མཐས་སྒྲོ་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། དེ་འདྲའི་ཀུན་བཏགས་བཅུ་དྲུག་སྤང་མི་
དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་དག་ཞེན་ཡུལ་སུན་མ་ཕྱུང་
བར་དེ་དག་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཚེར་མ་དབྱུང་བ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གྱིས་བཟློག་ཚུལ་མེད་
པའི་ཕྱིར། རྣམ་འགྲེལ་ལས། འདི་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་མེད་པར་ནི༑ ༑དེ་སྤོང་བར་
ནི་ནུས་མ་ཡིན།།ཡོན་ཏན་སྐྱོན་དང་རྗེས་འབྲེལ་བ།།ཞེས་སོགས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར༑ འདོད་ན། ཐེག་གསུམ་གང་གི་ཡང་མཐོང་ལམ་ཐོབ་མི་དགོས་པར་
ཐལ་བ་དང། བཞི་བརྒྱ་སོགས་མདོ་བསྟན་བཅོས་དུ་མས་མི་རྟག་སོགས་
བཅུ་དྲུག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ་བ་དང་༑ ཐར་པ་དང་ཐམས་
ཅད་མཁྱེན་པར་བགྲོད་པའི་ལམ་རིགས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་
མས་ཉི་མ་རེ་རེ་ལའང་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་བསམ་ན་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་
མཁྱེན་པའི་ལམ་ལ་བཟློག་ཏུ་མེད་པའི་བག་ཆགས་བརྟན་པོ་དང། བསོད་
ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་མཐའ་ཡས་གསོག་པར་བློ་གྲོས་མི་ཟད་པ་
སོགས་ལས་བཤད་པ་རྣམས་སྤང་རིགས་པར་ཐལ་བ་དང། དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་
གྱིས་དབང་རྣོན་གྱིས་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་བསམ་པའི་བསོད་ནམས་དང་བག་
ཆགས་ནི་བླུན་པོ་དོན་མི་ཤེས་པ་གཅིག་གིས་གཅེར་བུ་པ་ལྟར་ཐར་པ་དང་
ལམ་འཁྲུལ་པ་ལ་དཀའ་སྤྱད་བསྐལ་བར་བྱས་ཀྱང་མི་འོང་བ་མ་ཡིན་པར་
ཐལ་བ་དང། ཁྱད་པར་དེ་འདྲ་ལ་དགོངས་ནས་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་ཀྱང་རྣམ་
འགྲེལ་འདིར་བཤད་པ་ལྟར་གྱི་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་དང་
རིགས་པ་དཔྱད་སྒོམ་ལྷུར་ལེན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ༑ འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་
ན། མདོ་སྡེ་རྒྱན་གྱིས་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཐོས་སོགས་ཀྱི་
གྲོལ་ཚུལ་དང་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར་དང་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་
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ཀྱི་དགོས་པ་བཤད་པ་སོགས་དུ་མ་དང་འགལ་བར་འགྱུར། འདིས་ནི་ཡང་
བོད་ཀྱི་མཁས་བླུན་དུ་མས་བསྟན་བཅོས་འདི་ལ་སྦྱངས་ན་གསུང་རབ་ལྟ་
རྟོག་ལ་ཕན་ཀྱང་དགོས་པ་ཆེན་པོ་མེད་སྙམ་པ་ཡང་བཀག་པ་ཡིན་ནོ།།འདི་
དག་གི་ དོ ན ་རྒྱས་པར་སྡེ ་བདུན་གྱི་དཀའ་འགྲེ ལ ་སོ ག ས་རྗེ ་ ཡབ་སྲས་ཀྱི ་
གསུང་རབ་རྣམས་སུ་ཤེས་པར་བྱའོ༑ ༑
གཉིས་པ་རང་ལུགས་ནི།
བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ལུས་དང་བརྗོད་བྱ་དང་
དགོས་བ་དང་ཉིང་དགོས་དང་འབྲེལ་བ་ལྔ་ལས། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་དང་
ཚད་མ་རྣམ་འགྲེ ལ ་ཞེ ས ་པའི ་ ཚི ག ་ཟུར་གྱི ་ ཚད་མ་གཉི ས ་ཀ་ཚད་མ་
བཏགས་པ་བ་ཡིན་ཏེ། གཉིས་ཀ་ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་ལ་བྱེད་པའི་ཕྱིར།
དེར་ཐལ། ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་རིགས་སྒོ་སོགས་ནི་སྔ་མའི་ཚད་མ་དང་
ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ནི་ཕྱི་མའི་ཚད་མ་ལ་བྱེད་པའི་ཕྱིར། ཡང་འདི་གཉིས་ཀྱི་
དངོས་བསྟན་གྱི་ ཚད་མ་ལ་རང་ཡིན་གྱི་བཀའ་བསྟན་བཅོ ས ་གཉིས ་ཀྱང་
ཡོད་དེ། བསྟན་བཅོས་བཤད་ཟིན། བཀའ་འཁོར་ལོ་ཐ་མ་དང་རྩ་འགྲེལ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། རྣམ་བཤད་ལས༑ བདེན་པ་གཉིས་གསར་དུ་རྟོགས་པའི་ཤ ེས་པ་
ནི་ཚད་མ་ཡིན་ལ། དེ་བརྗོད་བྱར་བྱེད་པའི་གསུང་རབ་དང་ཀུན་བཏུས་ལ་
ཡང་ཚད་མའི་སྒྲས་བསྟན་ལ། དེ་དག་གི་དགོངས་པ་རྣམ་པར་འགྲེལ་བས་
རྣམ་འགྲེལ་དང་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྟོག་གེ་ཞེས་པ་ལ་བློ་རྣམ་རྟོག་
དང་གཏན་ཚིགས་གཉིས་ཡོད་དེ༑ གཏན་ཚིགས་རྣམས་དང་གཏན་ཚིགས་
ལ་བརྟེན་པའི་དཔྱོད་བློ་རྟོག་པ་གཉིས་ཀ་རྟོག་གེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ རྟོག་གེའི་
བསྟན་བཅོས་དང་གཏན་ཚིགས་རིགས་པའི་བསྟན་བཅོས་དོན་གཅིག་ལ།
དེ་དང་ནང་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་ཡིན་མིན་ལ་མུ་བཞི་ཡོད་དེ། ནང་རིག་ཁོ་
ན་འདུལ་བ་མདོ་རྩ་ལྟ་བུ་དང་༑
གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་རིགས་ཚོགས་དང་སྡེ་
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བདུན་དང་མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལྟ་བུ་དང། རྟོག་གེ་ཁོ་ནའི་ཡིན་པ་རྐང་མིག་གི་ཚིག་
དོན་བཅུ་དྲུག་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་དང། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་སྨན་དཔྱད་ཡན་ལག་
བརྒྱད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བསྟན་བཅོས་འདིའི་བརྗོད་བྱ་ཡོད་དེ། རྒྱལ་
བའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་དྲང་ངེས་གཉིས་དང། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་
མཁྱེན་པའི་ལམ་དུ་བསྡུས་ཏེ། དོན་ཀུན་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ལེའུ་
གཉིས་པ་འདིར་དེ་དག་གི་དོན་ཀུན་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་
དུ་བསྡུས་ནས་བཤད། ལེའུ་གསུམ་པར་དྲང་ངེས་སུ་བསྡུས་ནས་བཤད་ཅིང།
ལེའུ་སྔ་མས་དོན་དེ་དག་རང་གིས་ངེས་ཐབས་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་དང་
ལྟར་སྣང་གཉིས་དང་ལེའུ་བཞི་པས་དོན་དེ་དག་གཞན་ལ་སྟོན་ཚུལ་ཡང་
དག་དང་ལྟར་སྣང་ཕྱེ་ནས་བཤད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དོན་དེ་དག་རང་
གཞན་གྱིས་ངེས་པའི་ཐབས་སུ་རྟོག་གེའི་ཚིག་དོན་ཡང་དག་བཞི་གཙོ་བོར་
བཤད་པ་དང། དོན་དེ་དག་ལ་རང་གཞན་འཁྲུལ་བའི་གོལ་ས་བཅད་པའི་
ཆེད་དུ་རྟོག་གེའི་ཚིག་དོན་ལྟར་སྣང་བཞི་ཕྱོགས་སྔར་བྱས་ནས་བཤད་པའི་
ཕྱིར༑ དེར་ཐལ། རིགས་སྒོ་ལས། མངོན་སུམ་དང་ནི་རྗེས་སུ་དཔག །ལྟར་
སྣང་བཅས་པ་བདག་རིག་ཕྱིར༑ ༑སྒྲུབ་པ་དང་ནི་སུན་འབྱིན་ངག །ལྟར་སྣང་
བཅས་པ་གཞན་རིག་ཕྱིར།།ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྟོག་གེའི་ཚིག་དོན་བརྒྱད་
ལས་རྐང་པ་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་རང་གི་གཞལ་བྱ་ལྐོག་གྱུར་ངེས་བྱེད་ཀྱི་བློ་
རྗེས་དཔག་དང། མངོན་གྱུར་ངེས་བྱེད་ཀྱི་བློ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་སྟེ་མངོན་
རྗེས་ཡང་དག་གཉིས་དང་༑ གོལ་ས་བཅད་པའི་ཆེད་དུ་གཞན་སྡེའི་བདག་
རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ལ་བརྟེན་པའི་རྗེས་དཔག་ལྟར་སྣང་སོགས་རྗེས་
དཔག་ལྟར་སྣང་དང། མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གཉིས་ཤ ེས་དགོས་པ་དང། རྐང་
པ་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀྱིས་རང་གིས་ངེས་ནས་གཞན་ལ་རྟོ གས་པ་བསྐྱེད་པའི་
20

ཀླད་ཀྱི་དོན་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི།

ཡན་ལག་ཏུ་སྒྲུབ་ངག་དང་སུན་འབྱིན་ཡང་དག་གཉིས་དང། གོལ་ས་བཅད་
པའི་ཕྱིར་གཞན་སྡེའི་སྒྲུབ་ངག་དང་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་གཉིས་བཤད་པར་
གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདི་དག་གི་དོན་མདོར་བསྡུས་ཏེ་གསལ་
བར་བཤད་ན༑ ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རང་གཞན་གྱི་གཞལ་བྱ་ངེས་པའི་ཐབས་
སུ་རྟོག་གེའི་ཚིག་དོན་བརྒྱད་དགོས་པར་ཐལ། རང་གི་གཞལ་བྱ་ངེས་པའི་
ཐབས་སུ་མངོན་རྗེས་ཡང་དག་ལྟར་སྣང་བཞི་དགོས་པ་གང་ཞིག གཞན་ལ་
རྟོགས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཡན་ལག་སྒྲུབ་ངག་སུན་འབྱིན་ཡང་དག་གཉིས་དང།
གོལ་ས་བཅད་པའི་ཕྱིར་དུ་སྒྲུབ་ངག་དང་སུན་འབྱིན་ལྟར་སྣང་གཉིས་ཤ ེས་
དགོས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་གྲུབ་སྟེ༑ རང་གིས་གཞལ་བྱ་ལྐོག་གྱུར་
གཉིས་རྟོགས་པ་རྗེས་དཔག་ཡང་དག་ལ་རག་ལས་ཤ ིང། དེ་ཡང་རང་གི་
རྟེན་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ལ་རག་ལས་ལ།
རྟགས་ཡང་དག་གི་ཚུལ་
གསུམ་ཀྱང་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པའམ་མཐར་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་ལ་
ཐུག་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པར་དེའི་ཚུལ་མཐའ་དག་
སྒྲུབ་བྱེད་གཏན་ཚིགས་ལ་ལྟོས་ན་ཐུག་མེད་དུ་སོང་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་
གང་ཡང་མི་འགྲུབ་པ་དང་སྒྲུབ་བྱེད་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་པའི་སྐྱོན་ཡོང་
བའི་ཕྱིར་ཏེ། དཔེར་ན། དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་
པ་དང་མ་དམིག ས་པའི་རྟགས་ཕལ་ཆེར་གྱི་ སྒྲུབ་བྱེ ད ་མ་བཀོ ད ་པ་ལྟ་བུ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རང་གིས་གཞལ་བྱ་ལྐོག་གྱུར་རྟོགས་པ་ལ་མངོན་
རྗེས་ཡང་དག་དེ་ལྟར་དགོས་ཤིང་དེ་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་ན་མི་བསླུ་ལ།
དེ ་ ལྟར་བློ ་ ཡང་དག་མ་ཡི ན ་པའི ་ མངོ ན ་རྗེ ས ་ལྟར་སྣང་གི ་ བློ ་ ཡི ་ རྗེ ས ་སུ་
འབྲངས་ན་སླུ་བར་འགྱུར་བས་ན་ལམ་གྱི་གོལ་ས་བཅད་པའི་ཕྱིར་དུ་མངོན་
རྗེས་ལྟར་སྣང་གཉིས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྡེ་བདུན་གྱི་དཀའ་འགྲེལ་ཡིད་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

ཀྱི་མུན་སེལ་ལས༑ དེ་ཡང་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་དོན་
ལ་གནས་མི་གནས་ནི་གཏན་ལ་འབེབ་བྱེད་ཀྱི་བློ་ཡང་དག་ཏུ་སོང་མ་སོང་
ལ་རག་ལས་པ་ཡི ན ་ཞིང་དེ ་ ལ་ལྐོ ག ་གྱུར་ངེ ས ་བྱེ ད ་ཀྱི ་ བློ ་ སྐྱོ ན ་མེ ད ་རྗེ ས ་
དཔག་དང། མངོན་གྱུར་ངེས་བྱེད་ཀྱི་བློ་སྐྱོན་མེད་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་
པས་མངོན་རྗེས་ཀྱི་ཚད་མ་གཉིས་སུ་གསུངས་ལ། བློ་གཞན་གྱི་རྗེས་སུ་
འབྲངས་ན་བསླུ་བར་འགྱུར་བས་ལམ་གྱི་གོལ་ས་གཅོད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་
མངོན་རྗེས་ལྟར་སྣང་གཉིས་གསུངས་ཤིང་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་དུ་མ་ཡོད་
པའི་ཕྱིར༑ རྩ་རྟགས་གཉིས་པ་རྩོད་པའི་སྒོ་ནས་མ་ཟད་འཆད་པའི་སྒོ་ནས་
གཞན་ལ་རྟོགས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཡང་སྒྲུབ་ངག་སུན་འབྱིན་ཡང་
དག་གཉིས་དང་གོལ་ས་གཅད་པའི་ཕྱིར་དུ་དེ་ལྟར་སྣང་གཉིས་ཤ ེས་དགོས་
པར་ཐལ། འཆད་རྩོད་གང་གི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱང་གཞན་རྒྱུད་ཀྱི་མཐའ་གཅིག་
ཏུ་འཛི ན ་པའི ་ ལོ ག ་རྟོ ག ་སེ ལ ་བའི ་ ཆེ ད ་དུ་དེ ་ ལ་འགལ་བ་སྟོ ན ་པའི ་ སུན་
འབྱིན་ནམ་ཐལ་འགྱུར་བསྟན་དགོས། མཐུན་ཕྱོགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་
མཐའ་གཉིས་སུ་དོགས་པའི་ཐེ་ཚོམ་སེལ་བའི་ཕྱིར་དུ་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་
བསྟན་དགོས་ཤ ིང། དེ་གཉིས་ཀྱི་གོལ་ས་གཅད་པའི་ཕྱིར་དུ་སུན་འབྱིན་ལྟར་
སྣང་དང་སྒྲུབ་ངག་ལྟར་སྣང་གཉིས་ཤེས་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རང་གི་
འདོ ད ་པ་ལ་འགལ་བ་མ་མཐོ ང ་བར་དུ་མཐའ་གཅི ག ་ཏུ་འཛི ན ་པའི ་ སྒྲོ ་
འདོགས་མི་ལྡོག་ལ། རྟགས་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་མ་ངེས་པར་རྟགས་
མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་འཇུག་གམ་སྙམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་སོགས་མི་ལྡོག་པས་ཡང་
དག་གཉིས་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་སྣང་གཉིས་ལྟར་སྣང་དུ་མ་ངེས་ན་ཡང་དག་
གཉིས་ཡང་དག་ཏུ་མི་ངེས་པའི་ཕྱིར༑ དཔེར་ན། སྒྲ་རྟག་སྒྲུབ་ཀྱི་དེ་གཉིས་
ལྟར་སྣང་དུ་མ་ངེས་ན། སྒྲ་མི་རྟག་ཏུ་སྒྲུབ་འདོད་ནས་བཀོད་པའི་ཡང་དག་
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ཀླད་ཀྱི་དོན་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི།

གཉིས་ཡང་དག་ཏུ་མི་འགྲོ་བ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡིད་ཀྱི་མུན་སེལ་ལས།
རང་གིས་ངེས་ནས་གཞན་ལ་རྟོགས་པ་སྐྱེད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཡང་དག་དང་
ལྟར་སྣང་ཕྱི་མ་བཞི་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་ལོག་
རྟོག་གི་དཔལ་གཞོམ་པའི་ཕྱིར་དུ་སུན་འབྱིན་བསྟན་ལ། མཐའ་གཉིས་སུ་
དོགས་པའི་ཐེ་ཚོམ་བསལ་བའི་ཕྱིར་དུ་སྒྲུབ་ངག་གསུངས་ཤ ིང། གོལ་ས་
བཅད་པའི་ཕྱིར་ལྟར་སྣང་གཉིས་གསུངས་སོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གོ་
རིམ་རྣམ་འགྲེལ་འདིར་བཤད་པ་དང། རྣམ་ངེས་དང་རིགས་ཐིགས་དང་ཚད་
མ་མདོ འ་ི མངོ ན ་སུམ་དང་པོ ར ་བཤད་པ་དག་མི ་ མཐུན་པས་བཤད་ཚུལ་
གཉིས་གང་རུང་ཞིག་མི་འཐད་པར་འགྱུར་སྙམ་ན། དེ་གཉིས་གང་རུང་མི་
འཐད་པ་དང་ཕན་ཚུན་འགལ་སྐྱོན་དག་མེད་པར་ཐལ། མངོན་སུམ་དང་པོར་
བཤད་པ་ནི་སྐྱེ་ཚུལ་གྱི་རིམ་པ་ཡིན་ལ། རྗེས་དཔག་གི་རྟེན་གཏན་ཚིགས་
དང་པོ ར ་བཤད་པ་ནི ་ ལོ ག ་རྟོ ག ་རྒྱས་པར་བསལ་བའི ་ སྒོ ་ ནས་གཏན་ལ་
འབེབས་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་གོ་སླ་བར་བྱ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གོ་རིམ་སྐྱེ་
ཚུལ་ལྟར་དང་གཏན་ལ་འབེབས་བའི་དབང་དུ་བྱས་ན་དང་པོར་མངོན་སུམ།
དེ་རྗེས་ལྐོག་གྱུར། དེ་རྗེས་ཤིན་ཏུ་ལྐོག་གྱུར་བསྟན་པའི་གོ་རིམ་འཐད་དེ༑
ཕྱོགས་ཆོས་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པའམ། དེ་ལ་ཐུག་པའི་མངོན་གྱུར་གྱིས་
རྟགས་ལས། ཐར་འདོད་ཀྱིས་ཤེས་བྱའི་གཙོ་བོ་བདེན་བཞི་ལྟ་བུའི་ལྐོག་གྱུར་
ཚད་མས་རྟོགས་པའི་རྗེས་སུ་ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་པ་སྐྱེད་བྱེད་
རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དང་ལྷའི་ཁྱད་པར་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ལྟ་བུའི་ཤ ིན་
ཏུ་ལྐོག་གྱུར་ཚད་མས་རྟོགས་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། བདེན་བཞི་སྟོན་
པའི་ལུང་དེ། དཔྱད་གསུམ་གྱིས་དག་པའི་ལུང་གི་རྟགས་ཀྱིས་ཤ ིན་ཏུ་ལྐོག་
གྱུར་སྟོན་པའི་ལུང། རང་གི་བསྟན་བྱའི་དོན་ལ་མི་སླུ་བར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་
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ཆོས་གཉིས་ལྡན་གྱི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྣམ་འགྲེལ་ལས༑
བླང་དང་དོར་བྱའི་དེ་ཉིད་ནི།།ཐབས་བཅས་རབ་ཏུ་ངེས་པ་ཡི།།གཙོ་བོའ་ི
དོན་ལ་མི་སླུའི་ཕྱིར༑ ༑གཞན་ལ་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཡིན།།ཞེས་དང། བཞི་བརྒྱ་
པ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ལྐོག་གྱུར་ལ།།གང་ཞིག་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་གྱུར་
པ།།དེ་ཡི་སྟོང་པ་ཉིད་རྟེན་ཏེ།།འདི་ཉིད་ཁོ་ནར་ཡིད་ཆེས་བྱ།།ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚེ་དང་པོར་མངོན་མཐོའ་ཆོ
ི ས་དད་པའི་སྐོར་
དང། དེ་རྗེས་ངེས་ལེགས་ཀྱི་ཆོས་བདག་མེད་གཉིས་རྟོགས་པ་ལ་འཇུག་
ཀྱང་གཏན་ལ་འབེབས་རིམ་ལ་བཟློགས་ནས་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དཔྱད་གསུམ་གྱིས་དག་པའི་ལུང་གི་རྟགས་ཀྱིས་ཤ ིན་
ཏུ་ལྐོག་གྱུར་སྟོན་པའི་ལུང་རང་གི་བསྟན་བྱའི་དོན་ལ་མི་སླུ་བར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱི་
རྒོལ་ཡང་དག་ཡིན་ན་གཞལ་བྱའི་གནས་དང་པོ་གཉིས་ལ་དཔྱད་པ་རྫོགས་
པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་འགྲེལ་ལས༑ མཐོང་དང་མ་
མཐོང་བ་དག་ལ།།རིགས་པས་སྒྲུབ་དང་རང་ཚིག་གིས།།གནོད་མེད་བསྟན་
བཅོས་གང་ཡིན་པ།།གཟུང་བར་བྱ་ཕྱིར་དཔྱོད་འཇུག་འགྱུར།།ཞེས་དང། དེ་
ལྟར་ཡུལ་གཉིས་རྣམ་དག་ན།།དེ་ནི་བསྟན་བཅོས་ཡོངས་འཛིན་
ཡིན།།འདོད་པའི་དུས་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་དང། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
ཀྱང། དགེ་སློང་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས།།བསྲེགས་བཅད་བརྡར་བའི་
གསེ ར ་བཞི ན ་དུ།།ལེ གས་པར་བརྟགས་ལ་ང་ཡི་ བཀའ།།བླང་བར་བྱ་ཡི ་
གུས་ཕྱིར་མིན།།ཞེས་གསེར་བསྲེགས་བཅད་བརྡར་གསུམ་གྱིས་བརྟགས་
པ་བཞིན་དུ་བཀའི་དོན་ཤིན་ཏུ་ལྐོག་གྱུར་ལ་མངོན་སུམ་དང་དངོས་སྟོབས་
རྗེས་དཔག་དང་ཡིད་ཆེས་རྗེས་དཔག་གསུམ་གྱིས་བརྟགས་ནས་དག་པ་ན་
འཇུག་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར། བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ལུས་ཡོངས་རྫོགས་ལེའུ་
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གསུམ་དུ་འདུས་ཏེ། མངོན་སུམ་ལེའུ་དང་རང་དོན་རྗེས་དཔག་གི་ལེའུ་དང་
གཞན་དོན་ལེའུ་གསུམ་དུ་འདུས་ཀྱང། ཚད་མ་གྲུབ་པའི་ལེའུས་སྟོན་པ་དང་
བསྟན་པ་སྐྱོན་མེད་བསྟན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་ཁོ་ན་མཐར་
ཐུག་གི་སྐྱབས་སུ་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ།།དེས་ན་ཚད་མ་མདོ་དང་རྣམ་འགྲེལ་
ངེས་རིགས་ཐིགས་བཞིས་ཚིག་དོན་ཚང་བར་སྟོ ན་པས་ལུས་ལྟ་བུ་དང།
གཏན་ཚིགས་ཐིགས་པ་དང་འབྲེལ་བ་བརྟགས་པ་དང་རྒྱུད་གཞན་སྒྲུབ་པ་
དང་རྩོད་རིགས་བཞི་ཡན་ལག་ལྟ་བུའི་བསྟན་བཅོས་ཡིན་ཏེ གཏན་ཚིགས་
ཐིགས་པ་ནི་འདིར། ཕྱོགས་ཆོས་དེ་ཆོས་ཁྱབ་པ་ཡི།།གཏན་ཚིགས། ཞེས་
པའི་འཕྲོས་དོན་ཚུལ་གཅིག་པ་གཉིས་པ་བཞི་པ་དྲུག་པ་དག་བཀག་ནས་
ཚུལ་གསུམ་ཁོ་ནར་སྟོན་བྱེད་དང། འབྲེལ་བ་བརྟགས་པ་ནི། འདི་ཉིད་ལས།
མེད་ན་མི་འབྱུང་ངེས་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་པའི་འཕྲོས་དོན་འབྲེལ་བ་ལ་ལྡན་པའི་
དང་འདུ་བའི་འབྲེལ་བ་གཉིས་དང་འབྲེལ་བ་རྫས་ཡོད་བཀག་ནས་འབྲེལ་བ་
ལ་བདག་གཅིག་དང་དེ་བྱུང་གི་འབྲེལ་བ་ཁོ་ནས་ཁྱབ་པར་སྟོན་པའི་ཡན་
ལག་དང། རྒྱུད་གཞན་སྒྲུབ་པས་སེམས་ཙམ་ལ་གཞན་རྒྱུད་རུང་བར་བཤད་
པས་མངོན་སུམ་ལེའུའི་འཕྲོས་དོན་དང། རྩོད་རིགས་ཀྱིས་སྒྲུབ་དང་སུན་
འབྱིན་སྒོ་ནས་གཞན་དོན་བྱེད་ཚུལ་སྟོན་པས་ན་ལེའུ་བཞི་པའི་འཕྲོས་དོན་
ཡིན་པའི་ཕྱིར།
བསྟན་བཅོས་འདིའི་དགོས་པ་ནི་གདུལ་བྱ་རིགས་ཅན་
གསུམ་དུ་མ་ཟད་རིགས་ཆད་འཇིག་རྟེན་པའི་བདེ་བ་ཙམ་འཚོལ་བ་དང།
རྒྱང་ཕན་ལྟ་བུའི་ལོག་ལམ་ཆེན་པོར་ཞུགས་པ་དག་ཀྱང་ལེགས་པ་ལ་སྦྱོར་
བའི་དགོས་པ་ཡོད་དེ། རྣམ་འགྲེལ་ལས། འབྲེལ་བ་དང་ནི་རྗེས་མཐུན་
ཐབས།།སྐྱེས་བུའི་དོན་ནི་རྗོད་བྱེད་ངག །ཡོངས་བརྟགས་དབང་དུ་བྱས་ཡིན་
གྱི།།དེ་ལས་གཞན་པའི་དབང་བྱས་མིན།།ཞེས་ལུང་གི་བསྟན་པ་ནི་གྲོལ་
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འདོད་ཀྱི་སྐྱེས་བུའི་མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་དང། དེ་སྒྲུབ་ནུས་ཀྱི་རྗེས་
མཐུན་གྱི་ཐབས་དམ་པ་དང། འདོད་དོན་དེ་དག་ཀྱང་རྗེས་མཐུན་གྱི་ཐབས་
དམ་པར་ཞུགས་ན་ཐོབ་ལ་དེ་ལ་མ་ཞུགས་པར་ཐབས་ལོག་པར་སྤྱད་ཀྱང་
མི་འཐོབ་པའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་འབྲེལ་དང། བསྟོད་པ་ལས། དུས་གསུམ་
ཆ་དབྱེ ་ཉིད ་ཀྱི ས ་ནི།།བསྟན་ལས་གཞན་ལ་མ་མཆི ས ་སོ ། །ཞེ ས ་པ་ལྟར།
ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་འབྲེལ་ཆགས་སུ་སྟོན་པའི་ཁྱད་ཆོས་
གསུམ་ལྡན་དུ་སྐྱེས་བུའི་དོན་ནི་ཞེས་དང། རྗེས་མཐུན་ཐབས། ཞེས་དང།
འབྲེལ་བ་དང་ཞེས་པ་གསུམ་གྱིས་རིམ་བཞིན་བསྟན་པའི་ཕྱིར། གདུལ་བྱ་
སོ་སོའ་དགོ
ི ས་པ་ཡོད་དེ། ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་གྱི་ལུང་དེ་སྐྱོན་མེད་དུ་སྒྲུབ་
ཚུལ་ཡང་དེའི་བརྗོད་བྱ་མངོན་གྱུར་དང་ལྐོག་གྱུར་དག་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དང་
ཤིན་ཏུ་ལྐོག་གྱུར་བརྗོད་བྱར་བྱེད་པའི་ཆ་ལ་དཔྱད་པ་གསུམ་གྱིས་དག་པར་
བསྒྲུབས་ནས་ལུང་སྐྱོན་མེད་པར་འགྲུབ་ལ། རྟོགས་པའི་བསྟན་པ་ནི་ཐེག་པ་
གསུམ་གྱི་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ངོ་བོ་ངེས་པ་གྲངས་ངེས་པ་གོ་རིམ་
ངེས་པའི་སྒོ་ནས་སྐྱོན་མེད་དུ་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་ནས། དེའི་རྟགས་ཀྱིས་
སྟོན་པ་ཉག་གཅིག་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུ་མཐར་ཐུག་ཏུ་གྲུབ་པ་ན་བསྟན་པའི་
ཆོས་དེ་སྒྲུབ་པའི་དགེ་འདུན་ཡང་སྐྱོན་མེད་པར་གྲུབ་ལ། དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་ན་
གདུལ་བྱ་སོ་སོ་ལ་རང་རང་གི་སྐལ་བ་དང་འཚམ་པའི་དགོས་པ་ཡང་དག་
རེ་འགྲུབ་འོང་བའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་ལྟར་གྲུབ་པའི་ཚེ་རིགས་ཅན་མཐའ་
དག་གི་དོན་བྱ་བར་འདོད་པའི་ཐེག་ཆེན་རིགས་ཅན་དག་ནི། སངས་རྒྱས་
ལས་གཞན་ལ་རིགས་ཅན་མཐའ་དག་གི་དོན་བྱེད་པའི་ནུས་པ་མེད་ཚུལ་ལ་
ངེས་པ་རྣམ་དག་རྙེད་ནས། སངས་རྒྱས་དེ་ཐོབ་པར་བྱ་སྙམ་པའི་ཐེག་ཆེན་
སེམས་བསྐྱེད་སྔར་མ་སྐྱེས་པ་སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེས་པ་རྣམས་སླར་མི་ལྡོག་པའི་རྒྱུར་
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ཀླད་ཀྱི་དོན་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི།

འགྱུར་བ་དང།
ཉན་རང་གི་རིགས་ཅན་དག་ཀྱང་དེ་ལྟར་རྟོགས་པའི་ཚེ་
སངས་རྒྱས་ཁོ ་ ན་གྲོ ལ ་བ་དོ ན ་གཉེ ར ་གྱི ་ སྟོ ན ་པ་དང་དེ འི ་ ཆོ ས ་དང་དགེ ་
འདུན་ལ་ཤ ེས་ནས་དང་པ་འཐོབ་ཅིང་སེར་སྐྱ་བ་སོགས་གཞན་སྡེའི་ལམ་ལ་
གྲོལ་བ་མེད་ཚུལ་གྱི་ངེས་ཤེས་གཞན་གྱིས་བཀྲིར་མི་ཐུབ་པ་སྐྱེ་ལ། རིགས་
ཆད་ཀྱི་གདུལ་བྱ་འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མའི་བདེ་བ་ཙམ་དོན་དུ་གཉེར་བ་དག་གིས་
ཀྱང་དོན་དེ་ལྟར་རྟོགས་པ་ན་སངས་རྒྱས་ཉག་གཅིག་སྐྱབས་སྟོན་པ་དང་༑
དེའི་བཤད་པའི་མངོན་མཐོའ་ཆོ
ི ས་ལ་འཇུག་ངོགས་སུ་འཛིན་ཅིང། དབང་
ཕྱུག་ཚངས་པ་སོགས་རང་ཉིད་ཀྱང་སྐྱོན་གྱི་འཆིང་བ་ལས་མ་གྲོལ་བ་ནི་
སྐྱབས་མ་ཡིན་པར་ངེས་ཤིང། ཕྱུགས་ཀྱི་མཆོད་སྦྱིན་གྱིས་བདེ་འགྲོའ་གོ
ི ་
འཕང་ཐོབ་པ་དང། ཟབ་དོན་རྟོགས་པ་དང་བྲལ་བའི་དབང་ཕྱུག་གི་དབང་
སྐུར་དང་༑ ལུས་གདུང་ཙམ་གྱིས་གྲོལ་བར་སྨྲ་བ་མཐའ་དག་བྱིས་པའི་རྡོལ་
ཐབས་སྨྲ་བ་ལྟ་བུ་དང། ཚད་པས་ཉེན་པ་མེར་འཇུག་པ་ལྟ་བུའི་ཐབས་མིན་
པ་ཆེན་པོར་རྟོགས་པར་འགྱུར་ལ། རྒྱང་ཕན་ལྟ་བུའི་ཉེས་བཤད་ཀྱིས་མིག་
ལོ ང ་བ་འཇི ག ་རྟེ ན ་འདི ་ ཙམ་གྱི ་ བདེ ་ བའི ་ ཕྱི ར ་སྲོ ག ་གཅོ ད ་སོ ག ས་ལ་ཅི ་
དགར་འཇུག་པ་དག་གིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་རྟོགས་པ་ན་ཚེ་འདི་ཙམ་གྱིས་ཆོག་
པར་སྨྲ་བ་དང་འཛིན་པ་ནི་ཚེ་འདིའི་ཉི་མ་གཅིག་གི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱིས་ཆོག་
པར་སྨྲ་བ་དང་འདྲ་བར་རྟོགས་ཤིང།
སྲོག་གཅོད་སོགས་རང་གཞན་ལ་
གནོ ད ་པའི ་ མི ་ དགེ ་ བའི ་ ལས་ལ་སྤུ་གྲི འི ་ ལམ་འདྲ་བར་ངེ ས ་ནས་དེ ་ དག་
སྤངས་ཏེ། འདི་ཕྱིའི་ལམ་དཀར་པོའ་ལམ་རྣམས་དང་དུ་ལེ
ན་པར་འགྱུར་བ་
ི
ནི་བསྟན་བཅོས་འདིའི་དགོས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལེའུ་གཉིས་པར། སྐྱོབ་
ལས་དེ་ཉིད་དང་བརྟན་དང་།།མ་ལུས་ཁྱད་པར་མཁྱེན་པར་གྲུབ།།གཤེགས་
པ་རྟོགས་པའི་དོན་ཕྱིར་ཏེ།།དེ་ཕྱིར་ཕྱི་རོལ་པ་དང་སློབ།།མི་སློབ་ལས་ལྷག་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

དེ་ཡི་ཕྱིར།།གཞན་དོན་མཁྱེན་སྦྱོར་དེ་སྟོན་པ།།ཞེས་དང། བདག་ཡོད་ན་ནི་
གཞན་དུ་ཤ ེས།།སོགས་དང། གལ་ཏེ་དེ་ལ་ཉེས་པ་ཡི།།སོགས་དང། ཐམས་
ཅད་ལ་ནི་མཉམ་སྙོམས་ཅན།།སོགས་དང།
གཉེན་པོ་དང་ནི་རང་གི་
ཕྱོ ག ས།།སོ ག ས་ལྟ་བུའི ་ དེ ་ དག་རྒྱས་པར་ཚད་མ་གྲུབ་པར་བཤད་ཚུལ་
འཆད་པར་འགྱུར་ལ། ཚད་ཆེན་འགྲེལ་པར་པདྨའི་ངང་ཚུལ་གྱིས། བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱི་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང་ལྡན་པར་སྟོན་
པར་བྱེད་དོ།།དེ་ཐོས་ནས་རེ་ཞིག་དད་པའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་པ་རྣམས་ནི་ཐེ་
ཚོམ་མེད་པར་མྱུར་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་དད་པ་སྐྱེའོ་གང་ཡང་ཆོས་ཀྱི་
རྗེས་སུ་འབྲངས་པ་དེ་དག་ཀྱང། ཞེས་པ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་དང་བ་
སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ།།དེ་ལ་དང་བས་ཀྱང་དེའི་ཡོན་ཏན་མངོན་པར་
འདོད་པ་རྣམས།
དེའི་གསུང་རབ་དང་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་བསྟན་བཅོས་ལ་
སོགས་པ་རྟོགས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པའི་དོན་དུ་གུས་
པར་བྱེད་དོ།།དེ་ལས་ཐོས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཤ ེས་པ་སྐྱེ་བས་ཞེས་གསུངས་
པ་ལྟ་བུས་སོ།།བསྟན་བཅོས་འདི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་ཉིང་དགོས་ཡོད་དེ།
ཁྱོད་ལ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པས་རིམ་གྱིས་གདུལ་བྱའི་དོན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་
ལག་མཐིལ་གྱི་སྐྱུ་རུ་ར་ལྟར་གཟིགས་པའི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཚད་མ་
དང་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུ་མཐར་ཐུག་ཐོབ་པ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ ཚད་ཆེན་འགྲེལ་
པ་ལས། དེ་ལས་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བ་ལ་བསམ་པའི་ཤ ེས་རབ་སྐྱེ་བའི་རིམ་
གྱིས་ལེགས་པའི་མཆོག་ཐོབ་པའི་བར་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། ཞེས་སོ།།སེམས་
ཙམ་པ་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་འདོད་པ་ལྟར་ན་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་མི་
སློ བ ་ལམ་དང་ཐར་པ་གསུམ་ཡང་ཉི ང ་དགོ ས ་བྱའོ། །ལྔ་པ་བསྟན་བཅོ ས ་
འདིའི་འབྲེལ་བ་ཡོད་དེ། འདིའི་ཉིང་དགོས་ཀྱི་རྣམ་མཁྱེན་དང་ལོངས་སྐུ་
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དགོས་པའི་ས་བཅུ་ལ་འབྲེལ། དེ་འདིའི་བརྗོད་དོན་གྱི་ཐོས་སོགས་ལ་འབྲེལ་
བ་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མཚན་དོན་ལེགས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ།།སྨྲས་པ།
བརྗོད་བྱ་ཚིག་དོན་བརྒྱད་ཀྱི་དཀར་ཆ་རྫོགས།།གནས་གསུམ་སྒྲིབ་པའི་མུན་
ཚོ ག ས་མཐར་བསྐྲད་ཅི ང ་།།འཆད་རྩོ ད ་རྩོ མ ་པའི ་ བདུད་རྩི ་ འབུམ་འཛག་
པས།།བློ་ལྡན་ཀུནྡ་མ་ལུས་བཞད་པའི་དཔལ།།ཞེས་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་
སུ་བཅད་པའོ།།།།
གཉིས་པ་འགྱུར་ཕྱག་ནི། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་
ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།ཞེས་བྱུང། གཞུང་དོན་ནི་ལོ་ཙྪ་བ་རྨ་དགེ་བའི་བློ་གྲོས་
དང་རྔོག་བློ་ལྡན་ཤ ེས་རབ་དང།
ས་ལོ་པཎ་ཆེན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་
གསུམ་གྱིས་རྣམ་འགྲེལ་བསྒྱུར་བའི་ཐོག་མར་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་
ཕྱག་འཚལ་བ་ལ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། འགྱུར་མཐར་ཕྱིན་པ་དང།
ཚོགས་རྫོགས་པ་དང། འདི་མངོན་པའི་དགོངས་འགྲེལ་དུ་ཤ ེས་པའི་ཆེད་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། མཐའ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་ན། ཡིག་རྙིང་ལ་འཁྲུལ་བ་ཁ་ཅིག་ན་རེ།
བསླབ་པ་གསུམ་མི་འགལ་ཟེར་ན། འོ་ན། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ཞི་གནས་དང་
ལྷག་མཐོང་གསུམ་མི་འགལ་བར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་
ཁས། ཁྱབ་སྟེ། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་ཡིན་ན་ཚུལ་ཁྲིམས་དང། སེམས་
ཀྱི་བསླབ་པ་ལ་ཞི་གནས་དང། ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་ལ་ལྷག་མཐོང་དགོས་
པར་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་བཞེད་པའི་ཕྱིར།
རྩ་བར་འདོད་
ན༑ ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་གསུམ་གྱི་གཞི་མཐུན་ཡོད་
པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར༑ ཁྱབ་སྟེ། ཞི་གནས་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ལྷག་
མཐོང་ལ་ཤེས་རབ་དགོས་པར་རྗེ་བླ་མའི་རྒྱལ་དབང་ཆོས་རྗེའི་དྲིས་ལན་
དུ་བཤད་པའི་ཕྱིར། རྒྱལ་དབང་དྲིས་ལན་ལས། རྗེས་མཐུན་པ་དང་མཚན་
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ཉིད་པ་གཉིས་ཀའི་སྐབས་སུ་ཡང་མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་
ཞི་གནས་སེམས་རྩེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་འཇོག་ཅིང། ལྷག་མཐོང་
ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ལ་བྱ་དགོས་ལ་ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར། དེས་ན་རྗེས་འབྲང་བཅས་ན་བསླབ་གསུམ་མི་འགལ་བར་དགོངས་
པ་ཡིན་ཏེ༑
གཞན་དུ་ན་ཐེག་བསྡུས་སུ་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་
ཕར་ཕྱིན་ཡིན་མིན་ལ་མུ་བཞི་བཤད་པ་སོགས་དང་འགལ་བར་འགྱུར་བའི་
ཕྱིར། ཐེག་ཆེན་གྱི་ལུགས་ཀྱང་མ་ཡིན་ནོ།།ཡང་ཁ་ཅིག ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་
བསླབ་པ་རྐྱང་པ་གཙོ་བོར་བརྗོད་བྱར་བྱེད་པའི་ལེགས་བཤད་དེ་འདུལ་བའི་
སྡེ་སྣོད། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསླབ་པ་རྐྱང་པ་གཙོ་བོར་བརྗོད་བྱར་བྱེད་པའི་
ལེགས་བཤད་དེ་མདོ་སྡེའི་སྡེ་སྣོད། ཤེས་རབ་ཀྱི་བསླབ་པ་རྐྱང་པ་གཙོ་བོར་
བརྗོད་བྱར་བྱེད་པའི་ལེགས་བཤད་དེ་མངོན་པའི་སྡེ་སྣོད་དུ་འདོད་པ་དང་༑
ཁ་ཅིག བསླབ་པ་གསུམ་པོ་གཙོ་བོར་བརྗོད་བྱར་བྱེད་པ་སྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་
གཞི་མཐུན་པར་འདོད་པ་སོགས་སྡེ་སྣོད་གསུམ་བརྗོད་བྱ་ཙམ་གྱིས་འབྱེད་
འདོད་པ་དག་དང། ཡང་ཁ་ཅིག མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས་སྡེ་སྣོད་གསུམ་ཁྱད་པར་
བཞི་བཞིས་བཤད་པས་སོ་སོ་ལ་དེར་བཤད་པའི་ཁྱད་པར་བཞི་མ་ཚང་ན་
མངོན་པའི་སྡེ་སྣོད་སོགས་མ་ཡིན་པར་བཤད་དོ།།དང་པོ་ལ་འབུམ་པ་ཆོས་
ཅན།
ལྷག་པའི་བསླབ་པ་གསུམ་གཙོ་བོར་བཤད་པའི་ལེགས་བཤད་མ་
ཡིན་པར་ཐལ། ལྷག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསླབ་པ་རྐྱང་བ་གཙོ་བོར་བཤད་
པའི་ལེགས་བཤད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། མདོ་
སྡེའི་སྡེ་སྣོད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འཁོར་གསུམ། རྩ་བར་འདོད་མི་
ནུས་ཏེ། མདོ་སྡེས་དེ་གསུམ་ག་གཙོ་བོར་བཤད། འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་ཀྱིས་
སོ་སོ་ཐར་པ་དང།
མངོན་པའི་སྡོ་སྣོད་ཀྱིས་ལྷག་པའི་ཤ ེས་རབ་ཀྱི་ཡུལ་
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སོགས་གཙོ་བོར་བཤད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་ལྟར་བཤད་པ་ནི་རྗེ་བཙུན་
བྱམས་པ་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་དང་རྒྱལ་པོའ་ི སྲས་སོགས་ཀྱི་དགོངས་པ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། སྡེ་སྣོད་གསུམ་དུ་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་སྤང་བྱ་
ཐེ་ཚོམ་དང་མཐའ་གཉིས་སུ་སྤྱོད་པ་དང།
ལྟ་ངན་གྱི་གཉེན་པོར་སྡེ་སྣོད་
གསུམ་དང་༑ བསླབ་བྱའི་གསུམ་དང། སྦྱང་བྱའི་གསུམ་སྟེ་རྒྱུ་མཚན་དགུའི་
སྒོ་ནས་བཞག་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། སྡེ་སྣོད་དག་ནི་གསུམ་མམ་
ཞེས་དང། རྒྱུ་ནི་དགུར་འདོད་དོ།།ཞེས་དང། དེའི་འགྲེལ་པར་དབྱིག་གཉེན་
གྱིས་ཅིའི་ཕྱིར་གསུམ་ཡིན་ཞེ་ན། རྒྱུ་དགུ་སྟེ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་གཉེན་པོར་ནི་མདོ་
སྡེ་སྟེ༑ ཞེས་པ་ནས། ཡང་མདོ་སྡེས་ནི་བསླབ་པ་གསུམ་བཤད་དོ།།ཞེས་
སོགས་དང། མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་ལས་ཀྱང། ཅིའི་ཕྱིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་
པ་རྣམས་ཀྱིས་སྡེ་སྣོད་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་བཞག་ཅེ་ན༑ ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་
པ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་གཉེན་པོར་མདོ་སྡོའ་སྡེ
ི ་སྣོད་རྣམ་པར་བཞག་གོ །ཞེས་པ་ནས༑
ཡང་བསླབ་པ་གསུམ་བརྗོད་པའི་ཕྱིར་མདོ ་སྡེ འི་ སྡེ ་ སྣོ ད ་རྣམ་པར་བཞག་
གོ་ཞེས་སོགས་དང་༑ དེའི་འགྲེལ་པ་རྒྱལ་སྲས་མ་ལས། ཡང་མདོ་སྡེའི་
སྡེ་སྣོད་ལ་བརྟེན་ནས་གདུལ་བྱ་རྣམས་བསླབ་པ་གསུམ་ལ་བྱང་བར་བྱེད་
དེ། དེ་ལས་དེ་རྒྱས་པར་བརྗོད་པའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར༑ ཡང་སྡེ་སྣོད་གསུམ་མི་འགལ་བར་འདོད་པ་ཡང་བྱང་སེམས་ཀྱི་ཐུན་
མོང་མ་ཡིན་པའི་སྡེ་སྣོད་མི་འགལ་བར་འདོད་ན་ལེགས་མོད། ཡུམ་འབུམ་
པ་འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་དུ་འདོད་པ་མི་འཐད་དེ། འབུམ་པ་ཆོས་ཅན། སྡེ་སྣོད་
གསུམ་དུ་ཕྱེ་བའི་འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སོ་
སོ་ཐར་པ་དང། བྱང་སེམས་ཀྱི་སོ་སོ་ཐར་བ་གཉིས་གང་རུང་བརྗོད་བྱ་གཙོ་
བོར་སྟོན་པའི་སྡེ་སྣོད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ ཁྱབ་སྟེ། འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་ལ་དེ་
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གཉིས་གང་རུང་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོར་བཤད་པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
ཏེ། དགོངས་འགྲེལ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་མདོ་སྡེ་ནི་གང་ལགས། འདུལ་
བ་ནི་གང་ལགས། མ་མོ་ནི་གང་ལགས་ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་དུ། མདོ་དེ་ཉིད་
ལས། ངས་གང་དུ་ཉན་ཐོས་རྣམས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སོ་
སོ་ཐར་པའམ། སོ་སོ་ཐར་པ་དང་ལྡན་པ་ཡོངས་སུ་བསྟན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་
ནི་འདུལ་བའི་དངོས་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང། མདོ་སྡེ་རྒྱན་
གྱི་འདུལ་བའི་བཤད་པའང་ལུང་སྡེ་བཞི་ལྟར་བཤད་པའི་ཕྱིར། གོང་གི་མ་
ཁྱབ་མཚམས་གྱི་རྟགས་དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སོ་སོ་ཐར་བའི་བརྗོད་
བྱ་གཙོ་བོར་འཆད་བྱེད་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག བྱང་སེམས་ཀྱི་དེ་ལྟར་ཡང་
མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གཉིས་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་
གཉིས་ནང་ཚན་གྱི་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སྡེ་སྣོད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། མངོན་
པ་ཀུན་བཏུས་ལས། ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སྡེ་གང་ཡིན་པ་དང། རྨད་དུ་བྱུང་བའི་
སྡེ་གང་ཡིན་པ་འདི་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མདོ་སྡེའི་སྡེ་སྣོད་དོ་ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང། ཉན་ས་ལས་གླེང་གཞིའི་སྡེ་འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་དང།
གཏན་ལ་དབབ་པའི་སྡེ་མངོན་པའི་སྡེ་སྣོད་བྱས་ནས་ལྷག་མ་བཅུ་ཀ་མདོ་
སྡེའི་སྡེ་སྣོད་དུ་བཤད་པའི་ཕྱིར། ཉན་ས་ལས༑ དེ་ལ་རེ་ཞིག་མདོ་སྡེ་དང།
ཞེས་པ་ནས། ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སྡེ་དང་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྡེ་ཞེས་གང་
གསུངས་པ་དེ་ནི་མདོ་སྡེ་ཡིན་ནོ།།གླེང་གཞིའི་སྡེ་ཞེས་གང་གསུངས་པ་དེ་ནི་
འདུལ་བ་ཞེས་བྱའོ༑ ༑གཏན་ལ་དབབ་པར་བསྟན་པའི་སྡེ་ཞེས་གང་གསུངས་
པ་དེ་ནི་ཆོས་མངོན་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་
རེ། འོ་ན་མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་ལས། གླེང་གཞིའི་སྡེ་དང་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་
སྡེ་དང། དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བའི་སྡེ་དང་སྐྱེས་པ་རབས་ཀྱི་སྡེ་འཁོར་དང་བཅས་
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པ་འདི་ནི་འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་དོ།།ཞེས་གསུངས་པས་རྟོགས་བརྗོད་སོགས་
གསུམ་འདུལ་བར་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ༑ ཉན་སར་དེ་གསུམ་མདོ་
སྡེར་བཤད་ཀྱི་འདུལ་བར་མ་བཤད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། སྤྱིར་འདུལ་བའི་
སྡེ་སྣོད་དང་མདོའ་སྡེ
ི ་མི་འགལ་ལ། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་
སྐྱེས་པའི་རབས་ནི་བྱང་སེམས་ཀྱི་འདུལ་བ་ཡིན་ཡང། ཉན་ཐོས་ཀྱི་འདུལ་
བའི་སྡེ་སྣོད་མ་ཡིན་པས་ཉན་སར་དེ་ལྟར་མ་བཤད་ལ༑ གཞན་གཉིས་ནི་
མདོ་འདུལ་གཉིས་ཀའི་ཆ་འགའ་ཞིག་སྟོན་པས་སོ་སོར་བཤད་པ་ཙམ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར༑ གཞན་ཡང། འབུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་དགོངས་འགྲེལ་ལས།
བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སོ་སོ་ཐར་པ་རྣམ་པ་
དུས་བསྡུས་པར་རིག་པར་བགྱི་ལགས། འཇམ་དཔལ་རྣམ་པ་བདུན་གྱིས་ཏེ།
ཡང་དག་པར་བླངས་པའི་ཆོ་ག་བསྟན་པ་དང་ཕམ་པའི་གནས་ལྟ་བུའི་དངོས་
པོ་བསྟན་པ་དང། ལྟུང་བའི་གནས་ལྟ་བུའི་དངོས་པོ་བསྟན་པ་དང། ལྟུང་བའི་
ངོ་བོ་ཉིད་བསྟན་པ་དང་༑ ལྟུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་བསྟན་པ་དང། ལྟུང་བ་
ལས་བྱུང་བ་བསྟན་པ་དང། སྡོམ་པ་གཏོང་བ་བསྟན་པས་སོ་ཞེས་གསུངས་
པ་ལྟར་གྱི་དོན་ཚང་བར་ཐལ་ལོ།།ཁྱོད་བྱང་སེམས་ཀྱི་འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། འཕགས་ཡུལ་གྱི་ཤ ིང་རྟ་ཆེན་པོ་གཉིས་དང་དེའི་
རྗེས་འབྲང་དག་དང་རྗེ་ཡབ་སྲས་སོགས་ཀྱིས་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་ཆོག་དང་
ཕམ་སོགས་བཤད་པའི་སྐབས་གང་དུ་ཡང་འབུམ་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མི་འདྲེན་
པར་ནམ་སྙིང་དང་དཀོན་བརྩེགས་ཕལ་ཆེན་སོགས་དྲངས་པ་མི་འཐད་པར་
ཐལ་ལོ།།དེ་མཚན་ཉིད་དེ་ཚང་བའི་ཕྱིར་སོགས་གནོད་བྱེད་རྣམ་དག་དུ་མ་
མཐོང། ཡང་མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། རང་གི་འདུལ་ལའང་སྣང་ཕྱིར་དང་།།ཞེས་
པའི་འདུལ་ཞེས་པ་ཆ་ཊིཀ་སོགས་ལས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་སྟོན་པས་
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ན་འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་ལ་སྣང་བར་བཤད་པ་ཁོ་ན་ལ་སྦྱར་བ་མི་འཐད་དེ༑ འོ་
ན། འདིའི་དངོས་བསྟན་གྱི་འདུལ་ཞེས་པ་དེ་སྡེ་སྣོད་ཁོ་ན་ལ་འཆད་པར་ཐལ།
དེ་འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་ལ་བྱེད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་སོང། འདོད་ན། ཆོས་ཀྱི་
བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཞི་ལྷག་གཉིས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་འདུལ་བ་
དེ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། མདོ་སྡེ་
རྒྱན་གྱི་དེའི་འགྲེལ་པར་དབྱིག་གཉེན་གྱིས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་
ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་འདུལ་ལའང་སྣང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་སོགས་མི་འཐད་པར་དེས་རྟོགས་སླ་ལ་འདི་དག་ལ་སྤྲོ་བྱ་
མང་ཡང་ཡི་གེ་མང་དོགས་སོ།།
རང་ལུགས་ནི། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཆོས་ཅན། སྡེ་སྣོད་
གསུམ་དུ་འཇོག་སྟེ། རྒྱུ་དགུའི་སྒོ་ནས་སྔར་ལྟར་འཇོག་པ་དེའི་ཕྱིར། ཐེག་
དམན་གྱི་སྡེ་སྣོད་གསུམ་འགལ་ཡང་ཐེག་ཆེན་གྱི་དེ་གསུམ་མི་འགལ་ཏེ།
ཐེག་ཆེན་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འདུལ་བའི་སྡེ་སྣོད་དང་སྡེ་སྣོད་གཞན་
གཉིས་ཀྱི་གཞི་མཐུན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། མཚན་གཞི་དཀོན་བརྩེགས་
དང། སངས་རྒྱས་ཕལ་ཆེན་དང་མདོ་ཏིང་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ།།

གཉིས་པ་གཞུང་གི་དོན།
གཉིས་པ་གཞུང་དོན་ལ་ས་བཅད་ཆེན་པོ་ལྟར་བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའི་
བྱ་བ་དང། བཤད་པ་ཉིད་ཉེ་བར་འགོད་པ་དང། བཤད་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་
བྱ་བ་གསུམ། དང་པོ་ལ་བསྟན་བཅོས་ལུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་མཆོད་པར་བརྗོད་
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པ་དང། བསྟན་བཅོས་ལ་འཇུག་པའི་ཡན་ལག་དགོང་འབྲེལ་གཉིས། དང་
པོ་སྟོན་པར༑ འདི་ཉིད་ལས། རྟོག་པའི་དྲ་བ་རྣམ་བསལ་ཅིང་།།ཟབ་ཅིང་རྒྱ་
ཆེའི་སྐུ་མངའ་བ།།ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་འོ
ི ད་ཟེར་དག །ཀུན་ནས་འཕྲོ་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལོ།།ཞེས་བྱུང། འདི་ལ་གཞུང་དོན་དང། མཐའ་དཔྱད་པ་གཉིས། དང་
པོ་ནི། དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་སྐབས་འདིར་སྐུ་གསུམ་འཕྲིན་ལས་
དང་བཅས་པར་བསྟོད་ཕྱག་མཛད་པ་ལ་ཆོས་ཅན།
དགོས་པ་དུ་མ་ཡོད་
དེ། བདག་ཉིད་དམ་པར་བསྟན་པ་དང་༑ བསོད་ནམས་འཕེལ་ཞིང་བར་ཆད་
ཞི་བ་དང། མཐར་ཐུག་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐོབ་པའི་ཆེད་དང་
སྐྱབས་འགྲོ་རྣམ་དག་བྱེད་ཚུལ་ཡང་སངས་རྒྱས་ལ་རང་གཞན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་
པའི་ཡོན་ཏན་སྐུ་གསུམ་འཕྲིན་ལས་ཕུན་ཚོགས་བཞི་ཚང་བ་ལ་ངེས་ཤ ེས་
ཀྱིས་དྲངས་པའི་ཡིད་ཆེས་སྐྱེད་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྣམ་བཤད་ལས།
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་ནས་སྐྱབས་སུ་སོང་བས་
ནི་གནས་སྐབས་རྩོམ་པའི་བར་ཆད་ཞི་བ་སོགས་དང་མཐར་ཐར་པ་ཐོབ་
པར་འགྱུར་བའོ།།ཞེས་དང་༑ དཔའ་བོས་ཀྱང། སྐྱབས་ཀྱི་མཆོག་ནི་སྟོབས་
བཅུ་དང་།།སྟོབས་བཅུའི་ཆོས་ཤེས་དེ་འཚོལ་ཞིང་༑ ༑ཡོན་ཏན་ཚོགས་ལ་
དད་སྐྱེད་ན།།སངས་རྒྱས་སྐྱབས་སུ་སོང་བ་ཡིན།།ཞེས་སོགས་ཀྱིས་མདོ་དུ་
མའི་བཤད་ཚུལ་ཡ་མཚན་སྣང་བས་དེར་བལྟ་ལ། ཤཱཀྱའི་འགྲེལ་བཤད་དུ་
ཡང། ཡ་རབས་དག་ནི་ཕལ་ཆེར་བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཐོག་
མར་འདོད་པའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་བྱེད་དོ།།དེ་བས་སློབ་དཔོན་འདི་ཡང་བདག་ཉིད་
དམ་པ་རྣམས་དང་སྤྱོད་པ་མཐུན་པར་བྱ་བ་དང། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་
ལྷ་ལ་བསྟོད་པས་བསོད་ནམས་འཕེལ་ལ་བསོད་ནམས་འཕེལ་བ་ལས་ཀྱང་
བསྟན་བཅོས་གེགས་མེད་པར་མཐར་ཕྱིན་པ་དང། ཞེས་སོ།།བཤད་ཚུལ་
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གཉིས་མི་འགལ་ཡང་དགོངས་པ་སོ་སོར་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་བཀོད་ན་རྣམ་
བཤད་ལྟར་ན་ཚིགས་བཅད་འདིས་ནི་ཆོས་ཅན། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་མཚན་
ི
ཅན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཕུན་ཚོགས་བཞིའི་སྒོ་ནས་བསྟོད་ཚུལ་ཡོད་དེ།
རྟོག་པའི་དྲ་བ་རྣམ་བསལ་ཅིང་༑ ༑ཞེས་པས་སྤངས་པ་ཕུན་ཚོགས་དང། ཟབ་
ཅིང་ཞེས་པས་ཇི་ལྟ་བ་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡུལ་གྱི་སྒོ་ནས་བཤད་ལ། དེ་
བཞིན་དུ་རྒྱ་ཆེ་ཞེས་པས་ཇི་སྙེད་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་སུ་མཁྱེན་པའི་
ཡེ་ཤེས་བཤད་པས་རྟོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་དང། རང་དོན་གྱི་སྐུ་དེ་གཉིས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་མངའ་ཚུལ་སྐུ་མངའ་བ་ཞེས་པས་བསྟན་ཅིང། ཀུན་ཏུ་
བཟང་པོའ་ཞེ
ི ས་པས་གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་དང་གཞན་
དོན་བཤད། འོད་ཟེར་དག་ཀུན་ནས་འཕྲོ་ཞེས་པས་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པའི་
ཐབས་འཕྲིན་ལས་ཕུན་ཚོགས་བཤད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་བཤད་ལས། བསྟོད་
པ་ལ་རང་དོན་སྤངས་པ་དང་རྟོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་རྐང་པ་དང་པོ་གཉིས་
དང་གཞན་དོན་ལ་ངོ་བོ་དང་དེ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་གཉིས་དེ་ནས་རྐང་པ་ཕྱེད་
དང་གཉིས་སོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འབྲུ་སྣོན་གྱིས་ཤ ེས་ཚུལ་མཐའ་དཔྱོད་
དུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ།།ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་ལ་
ཤིན་ཏུ་གྲགས་པ་ཡིན་ཏེ། འཆི་མེད་མཛོད་ལས། བདེ་གཤེགས་སངས་རྒྱས་
ཐམས་ཅད་མཁྱེན།།ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས།།ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་
བཅོམ་ལྡན་འདས།།ཞེས་སོགས་དང། འདོད་འཇོ་ལས་ཀྱང། བསོད་ནམས་
ཀྱི་ཚོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསགས་པའི་ཕྱིར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀུན་
ཏུ་བཟང་པོ་ལ་འདིར་མཆོད་པར་བརྗོད་ནས་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེས་
ན་བྲམ་ཟེའི་ གསུང་ལྟར་རྣམ་བཤད་ཀྱིས་བཤད་དོ །།ཤཱཀྱ་བློ འ་ི འགྲེ ལ་པ་
ལྟར་ན་ཚིགས་བཅད་འདིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་བསྟོད་ཕྱག་མཛད་ཚུལ་
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ལ་གཉིས་ཡོད་དེ། སྟོན་པ་ལ་དང། བྱང་སེམས་ཀུན་བཟང་ལ་བསྟོད་ཕྱག་
མཛད་ཚུལ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕྱིར། སྟོན་པ་ལ་བསྟོད་ཕྱག་མཛད་ཚུལ་ཡོད་
དེ། རྐང་པ་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་རང་དོན་ཕུན་ཚོགས་དང། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་
ཞེས་པས་གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་དང། འོད་ཟེར་དག །ཀུན་ནས་འཕྲོ་ཞེས་
པས། དེ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཕུན་ཚོགས་དང་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པའི་
ཕྱིར་དང། འདིའི་དངོས་བསྟན་ཀུན་བཟང་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇོག་པའི་
ཕྱིར་ཏེ༑ ཤཱཀྱའི་འགྲེལ་བཤད་ལས། བསྟོད་པ་ལ་ཡང་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་དང། གཞན་གྱི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་གཞན་གྱི་དོན་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པའི་ཐབས་དང་རྣམ་པ་གསུམ་མོ།།ཞེས་སོགས་དང་༑ བཟང་པོ་
ནི་དགེ་ལེགས་ཏེ། ཞེས་པ་ནས། འདིས་ནི་གཞན་གྱི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པ་མ་ཚང་བ་མེད་པར་བཤད་དོ།།ཞེས་སོགས་སོ།།རང་དོན་ཕུན་ཚོགས་
ལ་སྤངས་པའི་དང་ཟབ་པའི་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཁྱད་པར་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་རིམ་
བཞིན་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་དང་ལོངས་སྐུ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་བསྟོད་པ་ཡིན་ཏེ༑ རྟོག་པའི་
དྲ་བ་རྣམ་བསལ་ཞེས་པས་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ལ་དང། ཟབ་ཅིང་སྐུ་མངའ་ཞེས་
པས་ལོངས་སྐུ་དང་༑ རྒྱ་ཆེའི་སྐུ་མངའ་ཞེས་པས་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་བསྟོད་པའི་ཕྱིར།
ཤཱཀྱས་དང་པོར་ཕྱེད་གོང་མས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྐུ་གསུམ་
གྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱང་སྒྲིབ་པ་སྤངས་པའི་ཁྱད་པར་དང་ཟབ་པའི་ཁྱད་པར་དང་
རྒྱ་ཆེ་བའི་ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་འཕགས་པར་བསྟན་
ཏེ། ཞེས་པ་ནས༑ སྐུ་གསུམ་པོ་ངོ་བོ་ཉིད་དང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པ་དང་
སྤྲུལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་པ་དེ་ནི།
རྟོག་པའི་དྲ་བ་རྣམ་བསལ་ཞིང་།།ཟབ་
ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་སྐུ་མངའ་བ།།ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྟོག་པའི་དྲ་བ་
བསལ་བ་དང། ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་ཚུལ་གསུམ་ཡོད་དེ། གང་ཟག་དང་ཆོས་
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ཀྱི་བདག་འཛིན་གཉིས་ཀྱི་རྟོག་པ་དང། དེ་ཉིད་ཀྱིས་འཆིང་བས་ན་དྲ་བ་ཡིན་
ལ་དེ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྤངས་བ་ནི་རྣམ་པར་བསལ་བའི་དོན་དང།
ལོངས་སྐུ་ཉན་རང་ལ་སོགས་པའི་མངོན་སུམ་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པས་ན་
ཟབ་པ༑ སྤྲུལ་སྐུས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཐའ་དག་དང་ཤ ེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་
ཁྱབ་པས་ན་རྒྱ་ཆེ་བར་བཤད་པའི་ཕྱིར། ཤཱཀྱས་རྟོག་པ་ནི། ཞེས་པ་ནས།
སྐུ་གང་ལ་དེ་རྣམ་པར་བསལ་ཞིང་བག་ཆགས་དང་བཅས་ཏེ་ཡང་མི་སྐྱེ་བའི་
སོགས་ཞེས་པ་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ལ་རྟོག་པའི་དྲ་བ་རྣམ་པར་
བསལ་བ་དང་༑ ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་མ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་ཟབ་པ་དང། ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་དང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཐའ་
དག་ལ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། རྒྱ་ཆེ་བའི་སྐུ་གསུམ་མོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
གཉིས་པ་བྱང་སེམས་ཀུན་བཟང་ལ་ཡང་སྦྱར་ཚུལ་ཡོད་དེ། ཚིག་དོན་སྔར་
ལྟར་ལ་སྐུ་གསུམ་བཏགས་པ་བ་རྟོག་པའི་དྲ་བ་བྱང་སེམས་ཀྱི་སའི་སྒྲིབ་པ་
བདག་འཛིན་གཉིས་ཅི་རིགས་དང་བྲལ་བ་དང། ཉན་རང་སོགས་ཀྱི་མངོན་
སུམ་གྱི ་ སྤྱོ ད ་ཡུལ་མ་ཡི ན ་པའི ་ ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་ཀྱི ་ རྡོ ་ རྗེ འི ་ སྐུ་དང་
ཕྱིན་དྲུག་སོགས་བྱང་སེམས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཁྱད་པར་ལ་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ།
ཤཱཀྱས། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲ་འདི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་བྱང་སེ
མས་
ི
ཁྱད་པར་ཞིག་ལ་གྲགས་པས་འདི་བྱང་སེམས་ལ་མཆོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་
པ་ནས། རྒྱ་ཆེ་བ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་ལས་སོ་ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། འོ་ན། སྐུ་མངའ་བ་ཞེས་པ་སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར་
བྱང་སེམས་ལ་རུང་ངམ་ཞེ་ན་མདོ་དུ་མ་དང་མདོ་སྡེ་རྒྱན་དང་ཆོས་དབྱིངས་
བསྟོད་པར་ཡང་བྱང་སེམས་ལ་སྐུ་བཤད་པས་ཆོས་སྐུ་སོགས་སྐུ་གསུམ་
རྗེས་མཐུན་པ་གསུམ་ཡོད་དེ། ཤཱཀྱས། བྱང་སེམས་རྣམས་ལ་ཡང་རྗེས་སུ་
38

གཉིས་པ་གཞུང་གི་དོན།

མཐུན་པའི་སྐུ་གསུམ་ནི་ཡོད་པ་ཁོ་ན་སྟེ་སོགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཚིགས་
བཅད་འདི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ལུས་རྣམ་གཞག་ཀྱང་ཡིན་ཏེ། ལུས་རྣམ་གཞག་
གཞན་མེད་ལ་བསྟན་བཅོས་འདིའི་ལུས་རྟོག་གེའི་ཚིག་དོན་བརྒྱད་དུ་འདུས་
ཤིང་དེ་ཡང་ཚིགས་བཅད་འདིས་བསྟན་པ་གང་ཞིག ཚིགས་བཅད་འདིས་
བཤད་པའི་སྐུ་གསུམ་འཕྲིན་ལས་དང་བཞི་ཀ་ཡང་བསྟན་བཅོས་ཀྱིས་རྒྱས་
པར་བཤད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ༑ ལེའུ་དང་པོ་གསུམ་གྱིས་གཞལ་བྱ་
རང་གིས་ངེས་པའི་ཐབས་བཞི་བཤད་པ་དེ། རྟོག་པའི་དྲ་བ་རྣམ་བསལ་ཞིང་
།།ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་སྐུ་མངའ་བ།།ཞེས་པས་བཤད། དེས་ནས་གཞན་གྱིས་
ངེས་པའི་ཐབས་བཞི་ལེའུ་བཞི་པས་བཤད་པ་དེ།།ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ི འོད་
ཟེར་དག །ཀུན་ནས་འཕྲོ་ཞེས་པ་རྐང་པ་ཕྱེད་དང་གཉིས་ཀྱིས་བཤད་པའི་
ཕྱིར། རྣམ་བཤད་ལས། ངག་འདི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ལུས་རྣམ་གཞག་ཡིན་
ཏེ། ཞེས་པ་ནས། ཐབས་གཉིས་སུ་འདུས་པ་སྔ་མ་ལེའུ་དང་པོ་གསུམ་དང།
ཕྱི་མ་བཞི་པས་སྟོན་ཅིང་༑ དེ་དག་རིམ་པ་བཞིན་རྐང་པ་དང་པོ་གཉིས་དང།
ཕྱི་མ་ཕྱེད་དང་གཉིས་ཀྱིས་སོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྩ་རྟགས་གཉིས་
པ་གྲུབ་སྟེ། ལེའུ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པས་སྤངས་པ་རྒྱུ་བཅས་དང་༑ ཟབ་
པའི་ཁྱད་པར་བཤད་ལ་ལེའུ་གཉིས་པ་དང་བཞི་པས་སྟོན་པ་བཤད་པས་
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་འོ
ི ད་ཟེར་དག །ཀུན་ནས་འཕྲོ་བ་ཡང་བཤད་ཅིང། རྒྱ་ཆེ་
བ་ལེའུ་དང་པོ་གསུམ་གས་བཤད་པའི་ཕྱིར་ཏེ༑ རྣམ་བཤད་ལས། གང་ཟག་
གི་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་དེའི་འབྲས་བུ་སྤངས་པ་དང་བཅས་
པ་ནི་ལེའུ་གཉིས་པ་ནས་སྟོན་ལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཤ ེས་རབ་
འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ལེའུ་གསུམ་པ་དང། རྒྱ་ཆེ་བ་དང་པོ་གསུམ་ག་ནས་
སྟོན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྣམ་བཤད་ཀྱིས་འདི་ལྟར་བཤད་པ་ཊིཀ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

ཐལ་ཕལ་ཆེར་གྱིས་མ་ཐོན་སྣང་བས་ལེགས་པར་བཤད་ཡོད་དོ།།
གཉིས་པ་མཐའ་དཔྱད་པ། དགག་བྱའི་ཁྱད་པར་མ་གཏོགས་སྐུ་གསུམ་
འཕྲིན་ལས་རྣམས་ཕར་ཕྱིན་རྒྱན་ལས་བཤད་པས་དེར་ལྟོས། འདིར་གཞུང་
གི་བསྟན་ཚུལ་སོགས་ཅུང་ཟད་དཔྱད་ན། ཁ་ཅིག་ན་རེ༑ སྐབས་འདིར་རང་
བཞིན་རྣམ་དག་གི་ཆར་གྱུར་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་དངོས་སུ་མ་བསྟན་ཟེར་བ་
དང་༑ ཡང་ཁ་ཅིག དེ་མེད་ཟེར་ན། འོ་ན། ཟབ་ཅིང་ཞེས་པས་སངས་རྒྱས་
སའི་གཉིས་སྟོང་གི་དེ་ཉིད་མ་བསྟན་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་ཚུལ་གཉིས་འཐད་
པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། རྣམ་བཤད་ལས། ཡང་ན་ཉན་ཐོས་དང་
རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའི་གཉིས་སྟོང་གི་དེ་ཁོ་ན་
ཉིད་ནི་ཟབ་མོ་ཡིན་ལ་ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར།
གཞན་ཡང། རྣམ་མཁྱེན་རང་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་
ཀྱིས་མ་གྲུབ་པ་དང་དེ་ཕྱི་དོན་དུ་མ་གྲུབ་པ་རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་ཆར་
འགྱུར་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕྱིར། འདོད་
ན། དེ་གཉིས་རང་བཞིན་གྱི་མྱང་འདས་ཀྱང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་
ཞིག སངས་རྒྱས་སའི་རང་བཞིན་གྱི་མྱང་འདས་ལ་རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་
ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཞིག་དགོས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་ཅིང་འདོད་མི་ནུས་པ་གཉིས་
ཀ་ཡིན་ཏེ། དགོངས་འགྲེལ་ལས། ཡོངས་གྲུབ་སྐབས་སུ་མ་སྐྱེས་པ་མ་
འགགས་པ་བཟོད་མ་ནས་ཞི་བ་རང་བཞིན་གྱིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ༑ གཟོད་མ་ནས་ཞི་ཚུལ་དང་རང་བཞིན་གྱིས་མྱ་
ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕྱིར༑ ཡང་ཁ་ཅིག ཟབ་པ་དེ་ལ་
ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་ཁོ་ནས་ཁྱབ་པར་འདོད་ནའང་མི་འཐད་པར་ཐལ༑ དེ་ལ་
ཤཱཀྱ་བློ ་ ལྟར་ལོ ང ས་སྐུ་ཡང་ཡོ ད ་པར་མ་ཟད་བདག་མེ ད ་གཉི ས ་དང་དེ ་
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གཉིས་པ་གཞུང་གི་དོན།

རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤ ེས་གཉིས་ཀྱང་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་བཤད་ལས། རྟོགས་
པ་ཕུན་ཚོགས་ནི་གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་བདག་མེད་པའི་སྟོང་པ་ཉིད། ཅེས་
པ་ནས། སྒྲ་ཙམ་ལས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་མི་ནུས་པས་ཟབ་ཅིང་ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། གཞུང་འདིའི་རྟོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་ནི་ཞེས་
པའི་དོན་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ལོངས་སྤྲུལ་གཉིས་ཆོས་ཅན།
རང་དོན་གྱི་སྐུར་ཐལ། རང་དོན་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ།
རྟགས་གྲུབ་སྟེ། དོན་གཉིས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དོན་གཉིས་
མཐར་ཕྱིན་གྱི་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་ན། རང་དོན་ཆོས་སྐུར་ཐལ་
ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར༑ འདོད་ན། གཞན་དོན་གཟུགས་སྐུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་
ལོ།།ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཤཱཀྱ་བློས་བཤད་པ་ལྟར་འཐད་པར་ཐལ། དེ་འདིར་
བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྐང་པ་གཉིས་པས་ཇི་ལྟ་ཇི་
སྙེད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་གཉིས་མ་བསྟན་པར་ཐལ། དེས་ལོངས་
སྤྲུལ་གཉིས་བཤད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། སྐུ་བཞི་འཆད་བྱེད་ཀྱི་གཞུང་མི་
འགལ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་ལུས་མདོར་བསྟན་དང་སྐབས་
བརྒྱད་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་ན། རྣམ་བཤད་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལོ༑
༑གཞན་ཡང། རྐང་པ་དང་པོ་ཕྱེད་དང་གཉིས་མངོན་རྗེས་ཡང་དག་གཉིས་
དང་ལྟར་སྣང་གཉིས་འཆད་བྱེད་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་གཞུང་ལ་སྦྱར་ནས་བཤད་མི་
རིགས་པར་ཐལ།
དེ་སྤངས་རྟོགས་འཆད་བྱེད་ལ་སྦྱར་རིགས་པའི་ཕྱིར།
ཁྱབ་པ་སོང། འདོད་ན། སྤངས་རྟོགས་གཉིས་དང། དེ་བཞི་འཆད་བྱེད་ཀྱི་
གཞུང་ཡིན་པ་མེད་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར་ན། འདོད་ན། བསྟན་བཅོས་
ལས་བཤད་པར་ཁས་བླངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། དེས་
གཞུང་གཞན་གྱིས་བཤད་ཚུལ་ཡང་ཤེས་པར་གྱིས༑ ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། རྣམ་
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བཤད་ལུགས་ལ་རྐང་པ་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀྱིས་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་དངོས་སུ་
བསྟན་ལ་རྐང་པ་གཉིས་པས་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་དངོས་སུ་མ་བསྟན་ཟེར་ན།
འོ་ན། རྣམ་བཤད་གཞིར་བཞག་ལ། སྐུ་མངའ་བ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་སྦྱར་
ནས་གཟུགས་སྐུ་བཤད་དགོས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ༑ དམ་བཅའ་འཐད་པའི་
ཕྱིར། འདོད་ན། སྐུ་ཞེས་པའི་འབྲུ་སྣོན་འཆད་བྱེད་ལ། རྣམ་བཤད་ལས༑ དེ་
གང་ལས་འགྲུབ་པའི་གཟུགས་སྐུ་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་
ཞེས་བྱ་སྟེ་ཞེས་གསུངས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན།
དེའི་འབྲུ་འཆད་བྱེད་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་བློ་མིག་གཉིས་ཆར་ལོང་བར་
ཡང་གསལ་ལོ།།བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། བསྡུས་དོན་སྐབས་སུ། རྣམ་བཤད་
ལས། བསྟོད་པ་ལ་ཞེས་སོགས་མི་འཐད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་
ཁྱབ་སྟེ། སོ་སོར་བཤད་པ་ཙམ་ཡིན་གྱི་གཞུང་གཉིས་མི་འགལ་བར་བཤད་
མ་ཐག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཤཱཀྱས། འཇམ་དབྱངས་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས་ནི་
རྣམ་འགྲེལ་ལུགས་བརྒྱ་ལྡན་པ་རྣམ་པར་དབྱེ་བར་བྱ། ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་འགྲེལ་གྱི་ལུགས་བརྒྱ་ལྡན་ཚུལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རིགས་
པ་འདི་གོང་འོག་དུ་མར་ཤེས་དགོས་ལ། དེ་བཞིན་དུ་བྱང་སེམས་བསྟོད་པར་
སྦྱར་ཡང་མི་འགལ་ཚུལ་ལུས་རྣམ་གཞག་གི་བཤད་པས་ཤེས་པར་གྱིས།
ཡང་ཁ་ཅིག ལོངས་སྐུའི་མཚན་གཞིར་ལོངས་སྐུའི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་བརྟེན་ནས་
བཏགས་པའི་ང་མི་འཇོག་ཟེར་ན། འོ་ན་རང་གི་གདགས་གཞི་ཕུང་པོ་ལྔ་
ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་ང་ཡིན་ན་ལོངས་སྐུ་མ་ཡིན་དགོས་པར་
ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་འདྲའི་ང་ལ་སྐྱེ་འཕགས་གང་ཡང་མི་
སྲིད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྡེ་སྣོད་ལས༑ ཇི་ལྟར་
ཡན་ལག་ཚོགས་རྣམས་ལ།།བརྟེན་ནས་ཤིང་ལྟར་བརྗོད་པ་ལྟར།།དེ་བཞིན་
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ཕུང་པོ་རྣམས་བརྟེན་ནས།།གང་ཟག་ཞེས་ནི་བརྗོད་པ་ཡིན།།ཞེས་གསུངས་
པ་ལེགས་ལྡན་གྱིས་དྲངས་ནས་ང་འཇོག་ཚུལ་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་
ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་འདྲའི་ང་བཏགས་ཙམ་ཁོ་ན་
དགོས་ཟེར། ཡང་ཁ་ཅིག དེ་འདྲའི་ང་ལ་རྣམ་ཤ ེས་གཅིག་ཁོ་ན་དགོས་ཟེར་
ན། གྲུབ་མཐའ་འོག་མ་གསུམ་དང་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་གང་ཟག་གི་རང་
ལྡོག་བཏགས་ཡོད་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་དང། གཞི་ལྡོག་ལ་རྣམ་ཤ ེས་གཉིས་
ལྟ་བུའི་རྫས་ཡོད་རེ་འཇོག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ།།དམ་བཅའ་གཉིས་འཐད་
པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དགོངས་པ་རབ་གསལ་དང་འགལ་ལ། རིགས་པ་དང་
ཡང་འགལ་ཏེ། འོ་ན་དེ་འདྲའི་ང་ཆོས་ཅན། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་མ་གྲུབ་
པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་བཏགས་དོན་བཙལ་ན་མི་རྙེད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་
ཀྱི་བཏགས་དོན་བཙལ་བའི་ཚེ་གདགས་གཞི་གང་རུང་ཞིག་ཁྱོད་དུ་འཇོག་
པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་སོང། མ་ཁྱབ་ན། ཐག་ཁྲའི་སྦྲུལ་དང་སྒྱུ་མའི་
སྦྲུལ་གཉིས་དང་ཁྱོད་ལ་བདེན་རྫུན་གྱི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་ཀྱི་
འཁྲུལ་གཞི་གང་ཡང་དེ་གཉིས་གང་དུ་མི་འཇོག་པ་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱང་རང་གི་
གདགས་གཞི་གང་གི་སྟེང་ནས་ཀྱང་མི་འཇོག་པར་འདྲ་བའི་ཕྱིར༑ རྟགས་
ཁས། ཁྱབ་ཅིང་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་འདྲའི་སྦྲུལ་གཉིས་འཁོར་བར་མི་འཁོར་
ཡང་དེ་འདྲའི་སོ་སྐྱེ་འཁོར་བར་འཁོར་བའི་ཕྱིར། ལམ་རིམ་ལས། དེ་དག་གི་
ལུགས་ལ་ལམ་སྒོམ་པ་པོ་དང་འཁོར་བར་འཁོར་མཁན་སོགས་ཀྱི་གང་ཟག་
གི་ཐ་སྙད་འཇུག་པའི་དོན་ང་ཙམ་དང།
ང་དེའི་མཚན་གཞིར་ཀུན་གཞི་
སོགས་འཇོག་པའི་ཚུལ་གཉིས་ཤེས་དགོས་སོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
ཡང་ཁ་ཅིག ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་གྱི་ལོངས་སྐུའི་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤ ེས་ལོངས་སྐུར་
ཁས་ལེན་པ་ལ། གཞན་དག་ན་རེ༑ དེ་འདྲའི་རྣམ་ཤ ེས་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་
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གཟུགས་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། ལོངས་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། ཁྱབ་པར་
ཐལ། ལོངས་སྐུ་གཞན་དོན་གཟུགས་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་ཡང་མ་ཁྱབ། ཁོ་
རང་ལ་འོ་ན། དེའི་རྣམ་མཁྱེན་དང་གྲུབ་བདེ་གཅིག་པའི་ང་ཆོས་ཅན། འཁོར་
བྱང་འཕགས་ལ་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བར་ཐལ།
ལོངས་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
ཁྱབ་པ་ཁས། འཁོར་གསུམ། མ་ཁྱབ་ན་ཁྱབ་པར་ཐལ༑ ལོངས་སྐུ་འཁོར་བྱང་
འཕགས་ལ་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བའི་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས༑ འཁོར་
གསུམ། ཡང་ཁོ་ན་རེ། ལོངས་སྐུའི་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤ ེས་ཆོས་ཅན། ཁྱེད་ཀྱི་
འཁོར་དུ་གྱུར་པའི་བྱང་འཕགས་ཡོད་པར་ཐལ། ལོངས་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
ཟེར་ན་སྦྱོར་ལུགས་སྐྱོན་ཅན་ཏེ། འོ་ན༑ བུམ་པའི་རང་དུས་སུ་བུམ་པ་ཆོས་
ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ ཁྱབ་པ་ཁས་
ཤིང་ཤིན་ཏུ་མཚུངས་སོ།།ཡང་ཁ་ཅིག རྣམ་བཤད་ཀྱིས་ཇི་ལྟ་བ་རྟོགས་པའི་
རྣམ་མཁྱེན་ཟབ་པར་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་རྒྱ་ཆེ་བར་འཐད་ལ་
ཟབ་པར་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར༑ འཇུག་པ་ལས། ཟབ་མོ་སྟོང་བ་ཉིད་ཡིན་
ཏེ།།ཡོན་ཏན་གཞན་རྣམས་རྒྱ་ཆེ་བ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། འོ་
ན། ཟབ་པར་བཤད་ན་ཟབ་མོའ་དེ
ི ་ཉིད་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ་བ་དང། དོན་
དམ་དུ་བཤད་ན་དོན་དམ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་
ན། དབུས་མཐའ་ལས། དོན་དམ་ཐོབ་དང་སྒྲུབ་པ་དང་།།དོན་དམ་རྣམ་པ་
གསུམ་དུ་འདོད།།ཅེས་དོན་དོན་དམ་དང་ཐོབ་པ་དོན་དམ་དང་སྒྲུབ་པ་དོན་
དམ་གསུམ་དུ་བཤད་པའི་ཕྱི་མ་ལམ་ལ་མི་བྱེད་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་
ཕྱིར། དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་གྲངས་མ་ཡིན་པའི་དོན་དམ་དང། རྣམ་གྲངས་ཀྱི་དོན་
དམ་གཉིས་རེ་རེ་ལ་ཡུལ་དེ་བཞིན་ཉིད་རེ་དང། ཡུལ་ཅན་མཉམ་བཞག་ཡེ་
ཤེས་སྔ་མ་ལ་དང། རྗེས་དཔག་གཅིག་ཕྱི་མར་བཤད་མི་རིགས་པར་ཐལ་བ་
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སོགས་འཕེན་ནོ།།ཡང་ཁ་ཅིག འདིའི་དོན་གྱི་འོད་ཟེར་གསུང་ཁོ་ན་ལ་འཆད་
ཟེར་ན༑ སྐབས་འདིའི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་སྤྲོས་པའི་མཐོང་ན་ལེགས་པའི་
འོད་ཟེར་དང།
ལྷའི་འོད་ཟིལ་གནོན་གྱི་འོད་ཟེར་དང་སྒྲོལ་བའི་འོད་ཟེར་
སོགས་རེ་རེ་ནས་ཆོས་ཅན། གསུང་ངག་ཡིན་པར་ཐལ༑ སྐབས་འདིའི་འོད་
ཟེར་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། སྐབས་འདིའི་འོད་ཟེར་དེ་དག་ཡོད་པའི་ཕྱིར༑
དེར་ཐལ། དེ་འདྲའི་འོད་ཟེར་མཐའ་ཡས་པས་གདུལ་བྱ་མཐའ་ཡས་འདུལ་བ་
གང་ཞིག དེ་དག་ཐོས་ནས་དད་ནའང་བདག་གིས་ཡོན་ཏན་ཆེན་པོའ་སངས་
ི
རྒྱས་མི ་ ཐོ བ ་བམ་སྙམ་པའི ་ ཐེ ་ ཚོ མ ་སེ ལ ་ཅི ང ་ཡི ད ་ཆེ ས ་ཀྱི ་ བླ་མེ ད ་དོ ན ་
གཉེར་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་
ཊིཀ་ཆེན་ལས། འདིར་སྐུ་གསུམ་དང་ཆོ་འཕྲུལ་གསུམ་དང་ཇི་ལྟ་བ་དང།
ཞེས་པ་ནས། གནས་དུ་མ་ཞིག་བཤད་པར་བྱ་བ་ཡོད་མོད་ཅེས་དང། ཤཱཀྱས་
ཀྱང། འཇམ་དབྱངས་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས་ནི་རྣམ་འགྲེལ་ལུགས་བརྒྱ་ལྡན་
པ་རྣམ་པར་དབྱེ་བར་བྱ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང། ལྷ་དབང་བློ་དང་ཀ་
ཤིས་མདོ་དུ་མ་དྲངས་ནས་བཤད་ལ། དཀོན་མཆོག་ཏཱ་ལ་ལས། དེ་དག་འགྲོ་
བ་དེ་མཆོག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་མངོན་པར་སྒྲུབ་བྱེད་ཅིང་།།འོད་
ཟེ ར ་བསམ་གྱི ས ་མི ་ ཁྱབ་རབ་བཀྱེ ་ སྟེ ། །འོད ་ཟེ ར ་བཀྱེ ་ ནས་སེ མ ས་ཅན་
འདུལ་བར་བྱེད།།མཐོང་ན་ལེགས་པའི་འོད་ཟེར་རབ་གཏོང་ཞིང་།།སེམས་
ཅན་ཇི་སྙེད་འོད་ཟེར་དེ་ཤེས་པ།།དེ་དག་མཐོང་ལེགས་དོན་མེད་མ་ཡིན་
ཏེ།།བླ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་རྒྱུ།།ཞེས་པ་ནས། མིག་རྣམས་སྦྱོང་
བའི་འོད་ཟེར་རབ་གཏོང་ཞིང་།།དེ་ཚེ་ལོང་བས་སྣ་ཚོགས་གཟུགས་རྣམས་
མཐོང་།།ཞེས་པ་ནས། འོད་ཟེར་སྒོ་མོ་དེ་དག་ལ་སོགས་པ།།དྲང་སྲོང་རྣམས་
ཀྱི་བ་སྤུའི་སྒོ་གཅིག་ནས།།འོད་ཟེར་གངྒཱའི་བྱེ་མ་སྙེད་འབྱུང་སྟེ།།ཀུན་ཀྱང་
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ལས་སྦྱོར་ཐ་དད་ཚུལ་ཅན་ནོ།།ཞེས་སོགས་ཀྱིས་འོད་ཟེར་སོ་སོའ་ི རྒྱུ་དང་
བྱེད་ལས་ཀྱང་ཐ་དད་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་ཀྱང།
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་འོ
ི ད་ཟེར་དག །ཀུན་ནས་འཕྲོ། ཞེས་པའི་ཀུན་ནས་ཞེས་
པའི་སྐད་དོད་སམཱནྟ་ནི་སམ་ཀུན་དང། ཨནྟ་མཐའ་དང་ཕྱོགས་དང་ཆ་སྟེ་
འོད་ཟེར་ཆ་ཀུན་ནས་འཕྲོ་ཞེས་བཤད་ན་ཆེས་འགྲིག་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཤཱཀྱས།
འོད་ཟེར་དག་ནི་འོད་ཟེར་རྣམས་སོ།།ཞེས་འོད་ཟེར་དངོས་ལ་བཤད་པའི་
ཕྱིར་དང། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་གཞན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་པའི་
ཐབས་ཀུན་ནས་མ་ལུས་པར་འཕྲོ་བར་བྱེད། ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་ནི་འོད་
ཟེར་ཀུན་ནས་འཕྲོ་བའོ།།ཞེས་གསུངས་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་ཕྱིར། དེ་ཡང།
གསུང་གི ་ འོད ་ཟེ ར ་ཁོ ་ ན་ལ་འཆད་ཟེ ར ་ནའང་ཤི ན ་ཏུ་མི ་ འཐད་པར་ཐལ༑
འགྲེལ་བཤད་དེ་ལས། འདིར་ནི་དངོས་པོ་ཞེས་པ་ནས། འོད་ཟེར་དང་འདྲ་
བས་ན་འོད་ཟེར་དག་ཅེས་བྱའོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། འདིར་
འདྲ་ཚུལ་སོགས་བཤད་ཟིན་པས་འོག་མ་ཡང་དེར་སྦྱོར་ན་ཟློས་སྐྱོན་ཡོད་
པའི་ཕྱིར། སྤྲོས་པས་ཆོག་གོ །རྩ་རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དཀོན་མཆོག་ཏཱ་
ལ་ལས། གང་དག་འོད་ཟེར་བྱེ་བ་འདི་ཐོས་ནས།།དད་ཅིང་མོས་ལ་དང་བ་
སྐྱེས་གྱུར་ན།།བདག་ནི་ཡོན་ཏན་ཆེར་འགྱུར་མི་འགྱུར་ཞེས།།དེ་དག་དོགས་
དང་སོམ་ཉི་མི་སྐྱེད་དོ།།ཞེས་གསུངས་པས་ན་མཆོད་བརྗོད་འདི་བརྗོད་རེས་
ཀྱིས ་འོད ་ཟེ ར ་དེ ་ དག་ཀྱང་དྲན་པར་གྱིས ་ཤིག ་ཅེ ས ་ཀུན་ལ་ཐལ་མོ ་ སྦྱོ ར ་
འཚལ། དེ་ལས་གཞན་དུ་ན་རྒྱལ་བ་ལའང་སོ་སྐྱེ་དང་ཉན་རང་ལྟར་ཆོས་མ་
གསུང་བར་དུ་གདུལ་བྱ་རིགས་ལྔ་ག་འདུལ་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་གསུམ་སོགས་
ཀྱིས་འདུལ་ཚུལ་བསམ་མི་ཁྱབ་མེད་པར་ཐལ། ཡོད་ན་བསམ་མི་ཁྱབ་ཀྱི་
རྨད་བྱུང་གིས་མི་བསྟོད་པར་ཀུན་དང་ཐུན་མོང་བ་བརྗོད་པས་བསྟོད་པར་མི་
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འགྲོ་བའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། རྒྱལ་བས་ངག་སྨྲ་ཞེས་པ་བཞིན། འདོད་མི་ནུས་
ཏེ། རྒྱལ་སྲས་དུས་སུ་ཚོགས་མཐའ་ཡས་བསགས་ཤ ིང་སྨོན་ལམ་མཐའ་
ཡས་བཏབ་པའི་འབྲས་བུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་སོགས་དུ་མ་སྤྲོ༑
གལ་ཏེ་རྣམ་
བཤད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་དངོས་སུ་མ་གསུངས་པས་མི་འཐད་སྙམ་ན། འོ་ན། རྣམ་
བཤད་འདིར ་དངོ ས་སུ་མ་བཤད་ཀྱང་རང་འགྲེ ལ་གྱིས ་ཕྱོགས་སྒྲས་རྩོ ད་
ལན་དང། གཏན་ཚིགས་གསུམ་གྱི་སྐབས་ཀྱི་བཤད་པ་མང་པོ་དང-། ཐམས་
ཅད་མཁྱེན་པ་དང་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་དང་སྔགས་ཀྱི་
ལམ་རིམ་དང་སྦྱར་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་དང་གྲུབ་ཆེན་དཔལ་
འཛིན་དང་མཆོག་བརྙེས་པའི་པཎ་གྲུབ་དུ་མས་བཤད་པ་མཐའ་དག་སྤོང་
རིགས་པར་ཐལ། དེ་དག་རྣམ་བཤད་འདིར་དངོས་སུ་མ་བཀོད་ཅིང་བཀོད་
ནའང་ཡིག་ཚོགས་འབུམ་སོགས་ལས་ཀྱང་ཆེ་ཡོང་བའི་ཕྱིར་སོགས་བྱའོ༑
༑ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་མཆོད་བརྗོད་ཀྱང་དེའི་ལུས་ཡིན་
པར་ཐལ། བསྟན་བཅོས་འདིའི་མཆོད་བརྗོད་ལུས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་འཐད་
པ་གང་ཞིག མཆོད་བརྗོད་དེས་ཀྱང་དངོས་པོ་བརྒྱད་མཁྱེན་གསུམ་དུ་བསྡུས་
ནས་བསྟོད་ཅིང་ལུས་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་དག་རྒྱས་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་
སྟེ། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ལ་ལུས་མདོར་བསྟན་ཟུར་བ་མེད་ན་དེ་ལྟར་འཐད་
ཀྱང་དེ་ཡོད་ལ་བསྟན་བཅོས་འདི་ལ་མཆོད་བརྗོད་དེ་ལུས་མ་བྱས་ན་ཡན་
ལག་རྒྱས་བཤད་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ༑ ལུས་མ་བརྗོད་པར་
ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་བྱེད་པ་རྟོགས་ལྡན་གྱི་ལུགས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།
རྩོད་རིགས་འགྲེལ་བ་དོན་རྣམ་འབྱེད་ལས། ཞི་འཚོས་རྟོགས་པ་དང་ལྡན་པ་
རྣམས་རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་ལུས་མ་བརྗོད་པར་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་བ་དེ་བས་
ན་ཞེས་པ་ནས། ལུས་ཀྱང་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ཡིན་ཡང་
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ཞེས་སོགས་ནས་བཤད་ཟིན་པ་དེའི་ཕྱིར། དེ་སུན་དབྱུང་བ་ཉིད་ལུས་ཡིན་
ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེ་ཆོས་ཅན། བསྟན་བཅོས་
འདིའི་ལུས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མཆོད་བརྗོད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། འོ་ན།
རྩ་ཤེས་ཀྱི་མཆོད་བརྗོད་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར༑ འཁོར་གསུམ།
འདོད་ན། འགྲེལ་ཆེན་གསུམ་པ་དང་འགལ་ལོ།།
དེས་ན་རང་ལུགས། སངས་རྒྱས་སའི་ཆོས་ཉིད་དང་སྤངས་པ་ཅི་རིགས་
ཀྱིས་བསྡུས་པའི་སྐུ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུའི་མཚན་ཉིད། དབྱེ་ན་རང་བཞིན་རྣམ་དག་
གི་དེ་དང་གློ་བུར་རྣམ་དག་གི་དེ་གཉིས། ཁྱད་པར་ལྔ་ལྡན་གྱི་གཟུགས་སྐུ་
དེ་ལོངས་སྐུའི་མཚན་ཉིད། ཁྱད་པར་ལྔ་དང་ངེས་པ་ལྔ་མི་འདྲ། གདུལ་བྱ་
འདུལ་བའི་དོན་དུ་སྣ་ཚོགས་པར་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་སྐུ་
དེ་སྤྲུལ་སྐུའི་མཚན་ཉིད། དབྱེ་ན་བཞི༑ ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་ལ་གཟིགས་པ་མཐར་
ཐུག་པའི་ཡེ་ཤ ེས་དེ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུའི་མཚན་ཉིད། དབྱེ་ན༑ གཉིས་དང་ལྔ་
སོགས་ཡོད། རང་རྒྱུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་རྣམ་
དཀར་གྱི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པ་དེ། རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འཕྲིན་ལས་ཡིན་པའི་
མཚན་ཉིད། ས་མཚམས་ལམ་མ་ཞུགས་ནས་སངས་རྒྱས་སའི་བར་ན་ཡོད།
དབྱེ་ན། བཅུ་གཉིས་དང་ཉེར་བཞི་དང་སུམ་ཅུ་སོགས་ཡོད་དོ༑ ༑ཡང་ན་མདོ་
སྡེ་རྒྱན་ལྟར་གནས་གྱུར་སྒོ་ནས་འཇོག་ལ་འོན་ཀྱང་འདིར་ཀུན་གཞི་མི་རུང་
བས། དེ་གནས་གྱུར་ཚུལ་དྲང་དོན་དུ་བྱའོ།།།།
གཉིས་པ་འཆད་པར་འདི་ཉིད་ལས།
སྐྱེ་བོ་ཕལ་ཆེར་ཕལ་ལ་ཆགས་
ཤིང་ཤེས་རབ་རྩལ་མེད་པས་ན་ལེགས་བཤད་རྣམས།།དོན་དུ་མི་གཉེར་
ཁོ་ནར་མ་ཟད་ཕྲག་དོག་དྲི་མ་དག་གིས་སྡང་བར་ཡང་༑ ༑ཡོངས་གྱུར་དེས་
ན་བདག་ལ་འདི་ནི་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཡིན་ཞེས་བསམ་པའང་མེད།།སེམས་
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ནི་ཡུན་རིང་ལེགས་བཤད་གོམས་པ་ལྷུར་ལེན་སྐྱེད་ཕྱིར་འདི་ལ་དགའ་བ་
སྐྱེས།།ཞེས་བྱུང། གཞུང་དོན་ནི༑ བསྟན་བཅོས་འདི་རྩོམ་པ་ལ་དགོས་པ་
གཉིས་ཡོད་དེ། སྐྱོན་བཞི་ལྡན་གྱི་གཞན་ལ་མི་ཕན་ཡང་རང་ལ་ལྟོས་པའི་
དགོས་པ་དངོས་བསྟན་ཚིག་ཟིན་གང་ཞིག སྐྱོན་དེ་བྲལ་བའི་སྣོད་ལྡན་མང་
པོར་ཕན་པ་སོགས་གཞན་ལ་ལྟོས་པའི་དགོས་པ་མཐོང་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་
གྲུབ་སྟེ། སྐྱོན་བཞི་ལྡན་ལ་ཕན་པ་ཆེར་དཀའ་བ་ནི། སྐྱེ་བོ་ཕལ་ཆེར་ནས།
བསམ་པའང་མེད།།ཅེས་བྱུང། རང་ལ་ལྟོས་པའི་དགོས་པ་ནི༑ སེམས་ནི་
ཞེས་སོགས་བྱུང། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། སྐྱེ་བོ་ཕལ་ཆེར་ཞེས་སྨོས་པས་ན་སྐྱོན་
ལྡན་དེ་འདྲ་ཕལ་ཆེར་ལ་མི་ཕན་ཀྱང་སྣོད་ལྡན་མང་པོ་ལ་ཕན་པ་ནི། གཞན་
ལ་ཕན་པ་ཡིན་ཞེས་བསམ་པའང་ཞེས་པས་བསྟན་ལ་འདིས་བསྟན་བཅོས་
རྩོམ་པའི་རྒྱུ་སྙིང་རྗེ་ཡང་བཤད་ལ། སྙིང་རྗེའི་རྒྱུ་ནི་ཕྱོགས་གླང་ལ་སྡང་བ་
དང་ཕྲག་དོག་སོགས་དངོས་སུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་བཤད་ལས། སྙིང་
རྗེ་བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པའི་རྒྱུར་བསྟན་པ་ཞེས་པ་ནས། སྙིང་རྗེ་རྩོམ་པའི་རྒྱུར་
སྟོན་བཞེད་ནས་ཕྲག་དོག་ཅེས་དང་༑ སེམས་པའང་ཞེས་སོགས་གསུངས་
སོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
མཐའ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་ན་ཚིགས་བཅད་འདི་རྨ་འགྱུར་ལས་མཇུག་ན་ཡོད་
པར་བརྟེན། ཁ་ཅིག་འདི་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་གཞུང་མིན་ཟེར། ལ་ལས་མཆོད་
བརྗོད་དང་འདི་ གཉིས་ལ་རང་འགྲེལ་མ་མཛད་པས་གཉིས ་ཀ་རྩ་བ་མིན་
ཟེར་ན། འོ་ན། རྣམ་འགྲེལ་འདི་སྡེ་བདུན་གྱི་དང་པོ་དང། རྩོད་རིགས་ཐ་མ་
མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ།།སྡེ་བདུན་ཐོག་མར་རྣམ་འགྲེལ་ལ་མཆོད་བརྗོད་ཐུན་
མོང་དུ་བྱས་ཤ ིང། ཐ་མ་རྩོད་རིགས་སོགས་སུ་མ་བྱས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
རྟགས་ཁས། ཁྱབ་སྟེ། དེ་གཉིས་ཀྱི་དང་པོ་ལ་མཆོད་བརྗོད་ཡོད་གཞན་ལ་
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མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། བྱམས་ཆོས་ལྔ་བཞིན། རྩ་
བར་འདོད་ན༑ རྣམ་ངེས་རྣམ་བཤད་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་རབ་གསལ་ལས།
དེ་རྣམས་ཀྱི་དང་པོ་རྣམ་འགྲེལ་དང་ཐ་མ་རྩོད་རིགས་ཡིན་ནོ།།རྟོག་པའི་དྲ་
བ་རྣམ་བསལ་ཞིང་།།ཞེས་པ་སྤྱིའི་མཆོད་བརྗོད་ཡིན་གྱི་ཞེས་གསུངས་པ་མི་
འཐད་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་ཤ ཾ་ཀ་ར་གྱི་
འགྲེལ་བཤད་ལས། རྟོག་པའི་དྲ་བ་རྣམ་བསལ་ཞིང་།།ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་
པ་ནི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལ་གུས་པ་སྐྱེད་པའི་དོན་དུ་ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་གི་སྐྱེ་བོས་
ཞབས་ཀྱི་པདྨ་ལ་ཕྱག་བྱས་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་
ཕྱག་བྱེད་པའོ།། ཞེས་པ་ནས། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཀྱང་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་མཛད་
པ་ན་ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རབ་ཏུ་བྱེད་པ་མཛད་པ་ན་ཞེས་
པས་འགྲེ ལ ་པ་མ་ཡི ན ་པར་རྩ་བའི ་ རབ་བྱེ ད ་རྩོ མ ་དུས་ཕྱག་འཚལ་བར་
བཤད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ།
གཞན་ཡང། ཤཱཀྱས། ཡ་རབས་དག་ནི་ཕལ་ཆེར་བསྟན་བཅོས་རྩོམ་པའི་
ཐོག་མར་འདོད་པའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་བྱས་སོ།།དེ་བས་ན་སློབ་དཔོན་འདི་ཡང་
ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྣམ་འགྲེལ་རྩོམ་པའི་ཐོག་མར་མཆོད་
བརྗོད་མ་བཀོད་པའི་ཕྱིར། བྲམ་ཟེའི་འགྲེལ་བཤད་ལས། རྩོམ་པའི་ཁྱད་པར་
གྱིས་གཙོ་བོའ་དགོ
ི ས་པ་སོགས་ནས། གོམས་པ་ཙམ་གྱིས་རབ་ཏུ་བཅུག་
པ་ཉིད་རྩོམ་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པར་བཤད་པ་ནི། སྐྱེ་བོ་ཕལ་ཆེར་ཞེས་བྱ་
བ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འདི་རྩ་བའི་
རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། འགྲེལ་པའི་རྩོམ་པར་དམ་
བཅའ་ཡིན་ན་དམིགས་བསལ་གྱི་ཚིག་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འོག་ཏུ་འགྲེལ་
པའི་མཚམས་སྦྱོར་འདྲེན་པ་ན། དེ་ཉིད་ལས། འགྲེལ་པས་དགོས་པ་བཤད་
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པ་ནི། དོན་དང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
གཞན་ཡང། ཤཱཀྱས། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་པ་སྐྱེ་བོ་ཕལ་ཆེར་ཞེས་
བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་སོ།།ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འདིས་
དེ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་ཚིགས་བཅད་གཉིས་པར་མ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་དེའི་
ཚིགས་བཅད་གཉིས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས༑ གཞན་ཡང་ཤཱཀྱས།
སེམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་འདི་གཉིས་ཀྱིས་ན་སེམས་ཡུན་རིང་ཞིང་དུས་རིང་པོ་
ནས་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་རྣམ་པར་གྱུར་པ་རྣམ་འགྲེལ་བྱ་བ་འདི་
ལ་དགའ་བ་སྐྱེས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་རྣམ་
འགྲེལ་བྱ་བ་འདི་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཚིགས་བཅད་འདིའི་དུས་སུ་
རྣམ་འགྲེལ་བྱ་ཞེས་དམ་བཅའ་བྱས་ཀྱང་རྣམ་འགྲེལ་བྱས་མ་ཟིན་པ་མ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར༑ རྟགས་ཁས། འདི་སྐོར་ལ་བློ་གྲོས་གཉིས་དང་རྒྱན་གྱི་སྐོར་གྱི་
རྩོད་ཚུལ་མང་བ་ཡ་མ་རིའི་འགྲེལ་པ་དང་རིགས་རྒྱན་སོགས་སུ་ལྟོས། ཡང་
ཁ་ཅིག་ན་རེ། སློབ་དཔོན་ཆོས་གྲགས་རྟོག་གེ་བ་ཡིན་ཟེར་བ་དང་༑ ལ་ལས་
ཐེག་ཆེན་གྱི་འཕགས་ལམ་ཐོབ་ཙམ་དུ་འདོད། འོ་ན། ཆོས་གྲགས་ཆོས་ཅན།
ཁྱོད་ས་བཅུའི་རྒྱས་སྲས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྟོག་གེ་བ་དང་ས་ཐོབ་ཙམ་
གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས༑ འདོད་ན། ཁྱོད་རྒྱལ་སྲས་ཀུན་ཏུ་
བཟང་པོའ་ི རྣམ་འཕྲུལ་དུ་ལན་དུ་མར་རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་པར་འཕགས་
ཡུལ་གྱི་པཎ་གྲུབ་རྣམས་ལ་གྲགས་ཤིང་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་
པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཛེ་ཏཱ་རིས་བདེ་གཤེགས་གཞུང་གི་རང་འགྲེལ་
ལས་རྗེ་བཙུན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་སྤྲུལ་པ་ཡི
ན་ནོ་ཞེས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་
ི
བསྔགས་པ་བརྗོད། ཅེས་དང། བོད་ཀྱི་མཁས་པ་དུ་མས་ཀྱང་དྲངས་བ་
མགོན་པོ་མངོན་བྱུང་རྒྱུད་ལས། པཎྚི་ཏ་རྣམས་ཀྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ཆོས་ཀྱི་
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གྲགས་པ་ཞེས་པ་འདི་དང་༑ སྐྱེས་བུ་དྲུག་བསྟན་པ་ལ་ཕན་པ་ཚངས་པར་
སྤྱོད་པ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་འཐོབ་བོ་ཞེས་དང། རང་རེའི་མཁས་
པ་སྔ་མ་དག་གིས་ཀྱང་མགོན་པོ་མངོན་བྱུང་གི་རྒྱུད་ལས། དགེ་སློང་ཆོས་
ཀྱི་གྲགས་པ་ནི།།ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ི སྤྲུལ་པ་ཡིན།།ཞེས་དྲངས་པ་དག་ལྟར།
རྣམ་བཤད་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་རབ་གསལ་ལས་ཀྱང། ས་བཅུའི་དབང་
ཕྱུག་རྒྱལ་སྲས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཉིད་དུ་གྲགས་པ་སློབ་དཔོན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་
པས་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་སྡེ་བདུན་གྱི་སྒོ་ནས་གསལ་བར་མཛད་དོ་ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར་དང། འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས་ཀྱང། ཡི་གེ་དྷ་ཞེས་སྡོམ་བརྩོན་
ཉིད།།ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་སུ་རྣམ་པར་གྲགས།།ཕ་རོལ་རྒོལ་བ་བཟློག་ནས་ནི།།དེ་
བཞིན་སྡོམ་བརྩོན་སྔགས་ཀྱང་འགྲུབ།།ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
བསྟན་
བཅོས་འདི་གྲུབ་མཐའ་བཞི་པོ་གང་གི་ལུགས་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག་ན་རེ། འདི་མདོ་
སྡེ་བའི་ལུགས་དང་འཁོར་ལོ་དང་པོ་ཁོ་ནའི་དགོངས་འགྲེལ་ཡིན་ཏེ། འདིས་
འཁོར་ལོ་དང་པོའ་བསྟན་དོ
ན་འདུས་བྱས་མི་རྟག་པ་དང་གང་ཟག་གི་བདག་
ི
མེད་རྒྱས་པར་སྟོན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ༑ རྟགས་གྲུབ་སྟེ། ལེའུ་གཉིས་
པར། སྡུག་བསྔལ་འཁོར་བ་ཅན་ཕུང་པོ།།ཞེས་པ་ནས། དེ་ནི་རྟག་རྣམས་ལ་
ཡོད་མིན།།ཞེས་དང། རེས་འགའ་བ་ཉིད་ཡིན་པས་ན།།སྡུག་བསྔལ་འདི་རྒྱུ་
བཅས་ཉིད་གྲུབ།།ཅེས་སོགས་དང། དེ་ནི་གཏན་དུ་བ་མིན་ཏེ།།རྒྱུ་ལ་འགག་
སོགས་སྲིད་པའི་ཕྱིར།།ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བདེན་བཞིའི་ཁྱད་པར་དེ་ལྟར་
བསྟན་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིས་སེམས་ཙམ་པ་ལྟར་
ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ལེའུ་
གསུམ་པ་ལས༑ ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་དོན་བསམས་པ།།ཞེས་པ་ནས། ཕྱི་རོལ་སྤྱོད་
ལ་འཇུག་པར་མཛད།།ཅེས་པ་དང་༑ དོན་རིག་གང་ཡིན། ཞེས་པ་ནས། རང་
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གཉིས་པ་གཞུང་གི་དོན།

རིག་ཅེས་ནི་བཤད་པ་ཡིན།།ཞེས་དང། ངེས་པར་བློ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ།།ཞེས་
པ་ནས། མཁས་པ་རྣམས་ལ་བརྗོད་འདི་ཡོད།།ཅེས་པ་རྣམས་ཀྱི་བསྟན་དོན་
སྒྲ་ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་ལེན་དུ་རུང་བའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། བསྟན་བཅོས་
འདི་ཆོས་ཅན། སེམས་ཙམ་པའི་བསྟན་བཅོས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱེད་ཀྱི་
རང་གཞུང་དང་མདོ་སྡེ་བའི་རང་གཞུང་གི་གཞི་མཐུན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་
ཁྱབ་སྟེ། དེ་ལྟར་ཡོད་ཀྱང་དགོངས་པའི་མཐིལ་སེམས་ཙམ་དུ་གནས་པའི་
ཕྱིར། དེར་ཐལ༑ དགོངས་འགྲེལ་གྱིས་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་དགོངས་པ་འགྲེལ་
ཡང་དེ་དག་སེམས་ཙམ་དུ་འགྲེལ་པ་གང་ཞིག བསྟན་བཅོས་འདིས་ཀྱང་དེ་
ལྟར་འགྲེལ་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། དགོངས་འགྲེལ་ལས༑ དང་པོར་ཝ་
ར་ཎཱ་སིར། ཞེས་པ་ནས། དྲང་བའི་དོན་རྩོད་པའི་གཞིའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་
ལགས། ཞེས་པས་འདིར་བསྟན་འཁོར་ལོ་དང་པོ་དང། བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་མཆིས་པ་ལས་ཞེས་པ་ནས། དྲང་བའི་དོན་
རྩོད་པའི་གཞིའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ལགས། ཞེས་པས་འདིར་བསྟན་འཁོར་ལོ་
གཉིས་པ་དྲང་དོན་དུ་བཤད་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཞེས་པ་ནས༑ རྩོད་
པའི་གཞིའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་མ་ལགས་ཞེས་པས་འཁོར་ལོ་ཐ་མ་ལེགས་ཕྱེ་
ངེས་དོན་དུ་བཤད་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་ལྟར་འདིར་བསྟན་འཁོར་
ལོ་དང་པོ་དྲང་དོན་དུ་བཤད་པ་གང་ཞིག གཉིས་པ་ཡང་དྲང་དོན་དུ་བཤད།
གསུམ་པ་ངེས་དོན་དུ་བཤད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་
གསུམ་པ་ལས། དེས་དེ་ཉིད་དོན་བཏང་སྙོམས་ཅན།།ནས། ཕྱི་རོལ་སྤྱོད་ལ་
འཇུག་པར་མཛད།།ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀ་གྲུབ་
སྟེ། དེ་ཉིད་ལས། གཟུང་དང་འཛིན་བའི་རྣམ་པ་ལས།།མཚན་ཉིད་གཞན་ནི་
ཡོད་མ་ཡིན།།དེས་ན་མཚན་ཉིད་སྟོང་པའི་ཕྱིར།།རང་བཞིན་མེད་པ་རབ་ཏུ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

བཤད།།ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཡང་བོད་སྔ་མ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཞི་འཚོ་ཡབ་
སྲས་དང་རྒྱན་མཁན་པོས་རྣམ་འགྲེལ་རིལ་བོའམ་རྣམ་འགྲེལ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་
བར་སྨྲ་བའི་ལུགས་སུ་བཀྲལ་ཟེར་ན། ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་དོན་བསམ་པ།།སོགས་
གཞུང་དུ་མས་གཙོ་བོར་གདུལ་བྱ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་དོན་རྟོགས་མི་ནུས་
པ་རྗེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕྱིར། དངོས་པོ་བདེན་གྲུབ་བསྟན་པར་མི་འདོད་པར་
ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དབུ་མ་སྣང་བ་དང་
རྒྱན་དང་འགལ་ཚུལ་འཆད་འགྱུར་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ༑ དེས་ན་དེ་དག་
གིས་འདིའི་གཞུང་གི་ཆ་འགའ་ཞིག་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་བའི་ལུགས་སུ་བཤད་པ་
ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་བཤད་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་རབ་གསལ་ལས།
སློབ་དཔོན་རྒྱན་མཁན་པོས། གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་ནུས་མེད་ན།།ཞེས་སོགས་
ཀྱི་འགྲེལ་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་སྟོང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་གཞག་རྩ་བའི་
དགོངས་པར་མཛད་ཅིང། ཞེས་དང། སློབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོའི་དགོངས་པ་
དང་མཐུན་པར་མཁས་པའི་དབང་པོ་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་ཀྱང་ཞེས་པ་ནས།
ཡང་དབུ་མའི་སྟོང་ཉིད་ཟུར་ཙམ་བསྟན་པ་མ་གཏོགས་མགོ་མཇུག་ཀུན་ཏུ་
དབུ་མའི་ལུགས་བསྟན་པར་མི་བཞེད་ཅིང། དེ་ལྟར་གཞུང་གི་ཐོག་མཐའ་
ཀུན་གྱིས་དབུ་མའི་ལུགས་བསྟན་པར་འཆད་པ་ནི། ཁོ་བོ་ལ་གྲུབ་མཐའ་གོང་
འོག་གང་གི་ཡང་རྣམ་གཞག་མ་འདྲེས་པ་སོ་སོར་འབྱེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པ་
གསལ་བར་བསྒྲགས་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
རང་ལུགས་ལ་བསྟན་བཅོ ས ་འདི འི ་ གཞུང་ཡོ ང ས་རྫོ ག ས་གྲུབ་མཐའ་
གཅིག་ལ་བཀྲལ་མི་རུང་ཡང་དགོངས་པ་མཐའ་ཐུག་བཀྲལ་ཚུལ་དུ་མ་ཡོད་
དེ། རྒྱན་མཁན་པོ་ཤེར་འབྱུང་བློ་གྲོས་ཀྱིས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཐལ་འགྱུར་བ་
དང་།།ཞི་བ་འཚོ་ཡབ་སྲས་དང་ཛེ་ཏཱ་རིས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་དབུ་མ་རང་
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རྒྱུད་པ་དང་༑ ལྷ་ཤཱཀ་གཉིས་ཆོས་མཆོག་དང་གསུམ་གྱིས་སེམས་ཙམ་དུ་
བཀྲལ་བའི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་གསུམ་གྱི་ལུགས་འཐད་ལ་རྣམ་བདེན་རྫུན་གཉིས་
ལས་ཆོས་མཆོག་ལྟར་གྱི་རྣམ་རྫུན་དང།
རྣམ་བདེན་བྱེད་ཚེ་སྣ་ཚོགས་
གཉིས་མེད་པ་ཛེ་ཏཱ་རིས་བཤད་པ་ལྟར་རིགས་ཏེ།
བསྟན་བཅོས་འདིས་
མདོ་སེམས་ཐུན་མོང་གི་ལུགས་བཤད་པ་མང་ཡང་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་
གཙོ་བོར་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང། འདི་དག་གི་ཤེས་བྱེད་སྐབས་སོ་སོར་འཆད་
པར་འགྱུར་རོ།།དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། འོ་ན། བསྟན་བཅོས་འདི་ཡོངས་རྫོགས་
སེམས་ཙམ་དུ་ཡང་བཀྲལ་མི་རུང་བར་ཐལ། དེ་ཡོངས་རྫོགས་གྲུབ་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་བཀྲལ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར༑ རྟགས་ཁས། འདོད་ན། བསྟན་བཅོས་
འདི་སེམས་ཙམ་པའི་གཞུང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ།
བསྟན་བཅོས་འདི་ལ་སེམས་ཙམ་པའི་གཞུང་གིས་ཁྱབ་ཀྱང་འདིའི་གཞུང་ལ་
དེ་ལྟར་ཁྱབ་མི་དགོས་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། འོག་
ནས་འཆད་འགྱུར་ལྟར་ལུགས་བརྒྱ་ཕྲག་སོགས་གཞུང་སོ་སོས་བཤད་པའི་
ཕྱིར་ཏེ། ཤཱཀྱ་བློས། འཇམ་དབྱངས་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས་ནི་རྣམ་འགྲེལ་
ལུགས་བརྒྱ་ལྡན་པ་རྣམ་པར་དབྱེ་བར་བྱ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།།།།
གཉིས་པ་བཤད་པ་ཉིད་འགོད་པ་ལ། ས་བཅད་ཆེན་མོ་ལྟར་རང་ཉིད་
ཀྱིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བགྲོད་པའི་ལམ་ངེས་ཐབས་དང།
ཐབས་དེས་གཞན་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཐབས་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ་
ཀུན་བཏུས་བཤད་ཐབས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ལྐོག་གྱུར་ངེས་པའི་ཐབས་དང། ཀུན་
བཏུས་མཆོ ད་བརྗོ ད་བཤད་པའི་སྒོས་སྟོན་པ་དངོས་སྟོ བས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཚུལ་
དང། སྒྲུབ་བྱེད་མཐར་ཐུག་མངོན་སུམ་ཚད་མ་བཤད་པ་གསུམ། དང་པོ་
ལ་རྗེས་དཔག་རྟེན་གྱི་སྒོས་བཤད་པ་དང། ལོག་རྟོག་བླུན་པོའ་རྟགས་སུ་
ི
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བསྟན་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ་གཏན་ཚིགས་མདོར་བསྟན་པ་དང། རྒྱས་པར་
བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ་རང་དོན་རྗེས་དཔག་གི་རྟེན་གཏན་ཚིགས་ཐོག་
མར་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་སྟོན་པར། རང་འགྲེལ་ལས༑ དོན་དང་དོན་མ་
ཡིན་པ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ནི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
ལ། དེ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པས་དེ་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ཕྱིར་བཤད་པ་ཞེས་
བྱུང། རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དབྱེ་བ། གྲངས་ངེས་པའི་རྒྱུ། བཟློག་
ཟླ་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དང་བཅས་པ་འཆད་པར། ཕྱོགས་ཆོས་དེ་ཆས་
ཁྱབ་པ་ཡི།།གཏན་ཚིགས་དེ་ནི་རྣམ་གསུམ་ཉིད།།མེད་ན་མི་འབྱུང་ངེས་ཕྱིར་
རོ།།གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དེ་ལས་གཞན།།ཞེས་པ་དང། རང་འགྲེལ་ལས།
ཕྱོགས་ནི་ཆོས་ཅན་ནོ།།ཞེས་པ་ནས༑ རག་མ་ལས་པའི་ངོ་བོ་རྣམས་ནི་ལྷན་
ཅིག་འབྱུང་བར་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་བྱུང།
འདི་ལ་འཕྲོས་དོན་དང་གཞུང་དོན་དང། མཐའ་དཔྱད་པ་གསུམ། དང་པོ་
ནི། འདི་དག་བཀའ་དང་ཚད་མ་མདོ་ལས་འཕྲོས་ཚུལ་ཡོད་དེ། བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱིས། དགེ་སློང་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས༑ ༑བསྲེག་བཅད་བརྡར་
བའི་གསེར་བཞིན་དུ།།ལེགས་པར་བརྟགས་ལ་ང་ཡི་བཀའ།།བླང་བར་བྱ་
ཡི་གུས་ཕྱིར་མིན།།ཞེས་གཞལ་བྱའི་གནས་གསུམ་དཔྱད་གསུམ་གྱིས་དག་
ནས་ལེན་དགོས། གུས་པ་ཙམ་དང་འདོད་པ་ཙམ་གྱིས་མི་རུང་བར་བཤད་
པའི་དོན་རིགས་པའམ་རྒྱུ་མཚན་ནམ་རྟགས་ཡང་དག་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་
བ་ཞིག་དགོས་ཞེས་འཆད་པར། ཚད་མ་མདོར། རང་དོན་ནི། ཚུལ་གསུམ་
རྟགས་ལས་དོ ན ་མཐོ ང ་ཡི ན །།ཞེ ས ་བཤད་པའི ་ ཚུལ་གསུམ་པའི ་ རྟགས་
ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བ་འཆད་པར་འདིར། ཕྱོགས་ཆོས་དེ་ཆས་ཁྱབ་པ་
ཡི།།གཏན་ཚིགས་དེ་ནི་རྣམ་གསུམ་ཉིད།།ཅེས་བྱུང། བཅོམ་ལྡན་འདས་
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ཀྱིས། འདི་ཡོད་པས་ན་འདི་འབྱུང་ཞེས་པའི་འབྲེལ་བ་དང། མདོ་ལས། དགེ་
སློང་དག་གང་ཅུང་ཟད་ཀུན་འབྱུང་བའི་ཆོས་ཡིན་པ་དེ་ཐམས་ཅད་འགོག་
པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་པས་རྟགས་ཡང་དག་ལ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀྱིས་
གཏན་ཚིགས་ལ་ཁྱབ་པར་བསྟན་པ་འཆད་པར། ཀུན་བཏུས་ལས༑ སོ་སོར་
བཀག་པའི་མི་འཁྲུལ་པ།།གང་ཕྱིར་འབྲེལ་བ་ལ་ལྟོས་ཡིན།།ཞེས་བཤད་
པའི ་ དོ ན ་འདི ར ་རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་ལས་གཞན་ལ་མེ ད ་ཅེ ས ་འཆད་
པར། མེད་ན་མི་འབྱུང་ངེས་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་བྱུང། ཀུན་བཏུས་ལས། ཚུལ་རེ་
རེ་དང་གཉིས་གཉིས་པ།།རྟགས་དོན་མིན་པར་དོན་གྱིས་བྱས༑ ༑ཞེས་བཤད་
པས་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་འཆད་པར། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དེ་ལས་
གཞན།།ཞེས་བྱུང། བཤད་ཚུལ་དེ་ལྟར་འཐད་དེ། ཤཱཀྱས། ཚིགས་སུ་བཅད་
པ་འདིས་ནི་རྟགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་གྲངས་ངེས་པ་དང།
ངེས་པའི་རྒྱུ་
དང། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་བཟློག་པ་བཤད་དེ༑ ཞེས་པ་ནས། རྣམ་གསུམ་
ཞེས་བྱ་བ་ནི་གྲངས་ངེས་པའོ།།མེད་ན་མི་འབྱུང་ངེས་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་བྱ་བ་ནི་
གྲངས་ངེས་པའི་རྒྱུ་སྟེ་ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།

ཕྱོགས་སྒྲ།
རང་འགྲེལ་གྱི་གཞུང་དོན་བསྡུས་ཙམ་བཀོད་ན། སྐབས་འདིར་ཆོས་ཅན།
དོན་ལྔས་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དོན་བཤད་པ་དང། དེ་ཆས་
ཁྱབ་པའི་དོན་དང། གཏན་ཚིགས་གསུམ་གྱི་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྒོ་ནས་
གཉིས་སུ་བཤད་པ། དེ་ལ་རྩོད་སྤངས་ཤེས་བྱེད་དང་ལྔ་ཡོད་པའི་ཕྱིར༑ དང་
པོ་ནི། རང་འགྲེལ་ལས། ཕྱོགས་ནི་ཆོས་ཅན་ནོ།།ཞེས་པ་ནས། མ་ཡིན་ཏེ་
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བཤད་པར་བྱའོ་ཞེས་བྱུང། གཉིས་པ་འཆད་པར། རང་འགྲེལ་ལས། དེའི་
ཆ་ནི་ཞེས་པ་ནས། ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱང་བཤད་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས།
གསུམ་པ་འཆད་པར། རང་འགྲེལ་ལས། དེ་དག་ནི་འབྲས་བུ་དང་༑ ཞེས་པ་
ནས། ཡོད་པ་ཅན་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱུང། བཞི་པ་ནི། རང་འགྲེལ་
ལས། དེ་ལ་གཉིས་ནི་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། གཅིག་ནི་དགག་པའི་གཏན་
ཚིགས་ཏེ། ནས། དེ་ནི་དེའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་བྱུང། ལྔ་པ་
ནི། རང་འགྲེལ་ལས། གལ་ཏེ་དེའི་བདག་ཉིད་ཡིན་ན༑ ཞེས་པ་ནས། རག་
མ་ལས་པའི་ངོ་བོ་རྣམས་ནི་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ༑
༑ཞེས་བྱུང། འདི་རྣམས་ཀྱི་ལྷག་མ་འོག་ཏུ་འཆད་ལ། འདིར་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་
སྒྲ་དོན་མདོ་རྩ་འགྲེལ་དང་དར་ཊིཀ་རྣམ་ངེས་རྩ་འགྲེལ་དང་འགྲེལ་བཤད་
འཐད་ལྡན་དང་དར་ཊིཀ་དང་འདིའི་རང་འགྲེལ་འགྲེལ་བཤད་དག་ལ་བརྟེན་
ནས་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་ཕྱོགས་ངོས་བཟུང་བ་དང། གཏན་
ཚིགས་དེའི་ཆོས་ཡིན་ན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་སྤངས་པ་གཉིས།
དང་པོ་ལ། དངོས་དང་དགོས་མེད་ཀྱི་རྩོད་སྤངས་གཉིས། དང་པོ་ནི།
ཚད་མ་མདོ་ལས༑ གང་ཞིག་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀྱི་རྟགས།།དེ་ལྟར་སྣང་བ་
ཕལ་ཆེ་བས།།ཞེས་སོགས་ཀྱི་འདིར་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཞེས་པ་དང། དེའི་
རང་འགྲེལ་ལས། གང་གི་ཕྱིར་ཕྱོགས་ཆོས་རྣམ་པ་དགུར་བསྟན་པ་དེའི་
ཕྱིར། དེ་ཉིད་སྔར་བརྟག་པར་བྱའོ་ཞེས་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་ཞེས་པ་གཉིས་དོན་
གཅིག་ལ། འདིར་ཕྱོགས་ཆོས་ཞེས་པའི་ཕྱོགས་དེ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་སྤྱི་
ལ་བྱེད་པར་ཐལ། རྟོག་གེའི་གཞུང་ལས༑ ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཚོགས་པའི་སྤྱི་
ནི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་ཕྱོགས་ཞེས་དེ་ལྟར་གྲགས་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། གྲགས་
པས་གནོད་ལ། འདོད་ན། ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་གྲུབ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་པར་ཐལ་
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ལོ།།ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཚོགས་དོན་གྱི་ཆོས་གྲུབ་པ་དང་ཚོགས་དོན་གྲུབ་
དགོས་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། ཁྱད་གཞི་མ་གྲུབ་པར་ཁྱད་ཆོས་གྲུབ་པར་ཐལ་
བའི་སྐྱོན་ཡོད་པས་ཁེགས་སོ།།འདོད་ན། གཏན་ཚིགས་ཕྱོགས་ཆོས་མ་ཡིན་
པར་ཐལ་ལོ།།ཞེས་པའི་རྩོད་ཚུལ་ནི། མདོའ་རང་འགྲེ
ལ་ལས། རེ་ཞིག་ཅི་སྟེ།
ི
ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་སུ་འགྱུར་ཞེ་ན་ཞེས་དང། ཤཱཀྱས། མདོ་ལས་ཕྱོགས་ཆོས་
ཞེས་བཤད་པ་ཕྱོགས་ནི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་སྤྱི་ལ་བྱ་ན་གཏན་ཚིགས་ནི་
སྤྱིའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པར་ཕྱིར་རྒོལ་བ་ལ་མ་གྲུབ་བོ།།འོན་ཏེ་གྲུབ་ན་རྗེས་སུ་
དཔག་པ་དོན་མེད་དོ་ཞེ་ན་ཞེས་གསུངས། འདིའི་སྤྱི་ནི་ཚོགས་སྤྱི་ཡིན་ལ་
དེ་བཞིན་དུ༑ འཐད་ལྡན་ལས། འདིར་ཕྱོགས་ནི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དང་ཆོས་
ཅན་གྱི་སྤྱི་ཡིན་པས། ཞེས་པ་ནས༑ བསྒྲུབ་པར་བྱ་གཞན་ཅི་ཞིག་ཡོད།།ཅེས་
བྱུང། དེ་ལ་སྐྱོན་དེ་མེད་པར་ཐལ། རྟགས་ཚུལ་དང་པོ་འཆད་པའི་ཕྱོགས་སྒྲ་
དང་བསྒྲུབ་བྱའི་སྒྲ་ནི་ཚོགས་དོན་ལ་བྱས་ན་སྐྱོན་དེ་ལྟར་ཡོད་ཀྱང། འདིར་
ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་བཏགས་ནས་བྱེད་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་ཆོས་
ཅན་ཕྱོགས་མཚན་ཉིད་པ་དང་བསྒྲུབ་བྱར་ཡང་མི་འདོད་པའི་ཕྱིར་རོ།།ཇི་
སྐད་དུ་མདོའ་རང་འགྲེ
ལ་ལས། ཇི་ལྟར་མི་འགྱུར། ཆོས་ཅན་ནི་གྲུབ་ཟིན་
ི
བའི་ཕྱིར་སྒྲུབ་པར་མི་འདོད་པས་ན་ཉེས་པ་མེད་དོ་ཞེས་དང།
དེའི་དོན་
འཆད་པར༑ རྣམ་ངེས་ལས། ཕྱོགས་ཆོས་མཐུན་ཕྱོགས་ཡོད་མེད་དང། ཞེས་
པའི་རང་འགྲེལ་ལས། ཕྱོགས་ནི་ཆོས་ཅན་ནོ་ཞེས་དང། ཤཱཀྱས། ཕྱོགས་ནི་
ཆོས་ཅན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་སྨོས་ཏེ་ཉེ་བར་བརྟགས་པའི་ཕྱིར་རོ་སྙམ་དུ་བསམ་
པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དང། འཐད་ལྡན་ལས། དེའི་ཕྱིར་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲ་དངོས་ཀྱི་དོན་
ལ་འཇུག་པར་འདོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དང། ཕྱོགས་ནི་ཆོས་ཅན་ནོ་ཞེས་
སྨོས་ཏེ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲས་ནི་འདིར་ཆོས་ཅན་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་གསུངས་པའི་
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ཕྱིར།
གཉིས་པ་ལ་རྩོད་པ་དང་ལན་གཉིས། དང་པོ་རྩོད་མཁན་ནི་ཆ་བའི་རྣམ་
ངེས་ཊིཀ་ཆེན་ཉི་ཟེར་ལས་དབང་ཕྱུག་སྡེ་ཡིན་གསུངས།
ཕྱོགས་ལྷ་དང་
བསོད་ནམས་གྲགས་པས་པཎྚི་ཏ་སུརྱ་བར་འདོད་དོ༑ ༑སུརྱ་ཐེང་བོ་མདོ་དང་
རྣམ་འགྲེལ་ངེས་ཀྱི་ཕྱོགས་སྔར་འདོད་ན་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ལོ་ཙྪ་བ་བློ་
ལྡན་ཤ ེས་རབ་དང་རྣམ་བཤད་ལྟར་བརྩད་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར། ཁྲི་རིན་པོ་
ཆེ་ཤེས་རབ་དར་གྱི་སྡེ་བདུན་སྤྱི་དོན་ལུང་རིགས་བང་མཛོད་ལས། རྩོད་
པ་འདི་པཎྚི་ཏ་སུརྱ་ཐེང་བོས་ལོ་ཙྪ་བ་བློ་ལྡན་ཤ ེས་རབ་ལ་འཕངས་པ་ཡིན་
ཞེ ས ་གཏམ་རྒྱུད་ཁ་ཅི ག ་ལས་གྲགས་འདུག་གོ ་ ཞེ ས ་གསུངས་པའི ་ ཕྱི ར །
དབང་ཕྱུག་སྡེ་ཡང་རྣམ་འགྲེལ་ངེས་ཀྱི་ཕྱོགས་སྔའི་མཚན་གཞིར་རུང་ཡང་
དེ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། མདོའ་རང་འགྲེ
ལ་གྱིས་ཀྱང་བཀག་པའི་ཕྱིར་རོ།།དེས་
ི
ན་རྣམ་འགྲེལ་ངེས་སོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་སྔའི་གཙོ་བོ་སློབ་དཔོན་དབང་ཕྱུག་
སྡེ་ཡིན་ཏེ། གཏན་ཚིགས་ཐིགས་པའི་འགྲེལ་པར་ཨ་ཚ་ཊས། འདིར་སློབ་
དཔོན་གྱིས་བཤད་པ་ལ་དབང་ཕྱུག་སྡེ་སྤོངས་པའི་ལན་བཏབ་པར་འདོད་
པས་ཕྱོགས་སྔ་མ་ནི་གལ་ཏེ་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་
པ་སྨོས་ཏེ། ཞེས་དང། ཛྙ་ན་ཤྲ ིས་རྣམ་ངེས་འགྲེལ་བཤད་ལས་ཀྱང། འདིར་
སློབ་དཔོན་དབང་ཕྱུག་སྡེ་ན་རེ། དགོས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་གདགས་པར་མི་
བྱའོ་ཞེ་ན་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ ཁོ་ན་རེ། ཤེས་འདོད་ལ་ཕྱོགས་ཞེས་
གདགས་མི་རིགས་པར་ཐལ། སྒྲ་རིག་ལས། དགོས་པ་མེད་པར་གཙོ་བོ་
ཡི།།སྒྲ་དོན་ལས་འདས་འདོད་མ་ཡིན།།ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རིགས་པ་གང་
ཞིག འདིར་ཡང་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་རྩོད་ཚུལ། རང་འགྲེལ་
གཉིས་ལས། གལ་ཏེ་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཉེ་བར་གདགས་པར་མི་བྱའོ་
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ཞེ་ན་ཞེས་བྱུང།
ཤཱཀྱས་ཕ་རོལ་པོས་ཐེ་ཚོམ་གྱི་བསམ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་
སོ།།འདིས་རྩོད་མཁན་ཡོད་པར་གསལ་ལོ།།ལན་ནི་རྩོད་གཞི་སྒྲ་ལྟ་བུ་ལ་
སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་སྒྲས་བཏགས་པ་དགོས་མེད་མ་ཡིན་པར་
ཐལ། དེ་ལྟར་བཏགས་པའི་དགོས་པ་ཡང་ཡོད་པ་གང་ཞིག རྒྱུ་མཚན་ཡང་
ཡོད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤ ེས་འདོད་ཆོས་ཅན་
ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་སྒྲས་བཏགས་ན་ཕྱོགས་ཀྱི་གདགས་གཞིར་གོ་ནས་
ཆོས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་སམ་རྟགས་ཡིན་པར་
གྲུབ་པ་ཁེགས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་མིང་གིས་མ་
བཏགས་པར་ཆོས་ཅན་ཞེས་བཏགས་ན་རྩོད་གཞི་ཆོས་ཅན་དང་མཐུན་དཔེ་
ཆོས་ཅན་བུམ་པའི་ཆོས་མིག་ཤེས་ཀྱི་གཟུང་བྱ་ལ་ཡང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་
སམ་ཕྱོགས་ཆོས་ཚང་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར༑ དེར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་
ཅན་གྱི་ཆོས་ལ་མིག་ཤེས་ཀྱི་གཟུང་བྱ་དང་སོགས་སྒྲས་ཚོགས་པ་འཇོག་
པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། མདོར་ན་མིག་ཤེས་ཀྱི་གཟུང་བྱ་སྒྲ་མི་རྟག་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཚུལ་དང་པོ་དང། སྒྲ་རྟག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡང་ཕྱོགས་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་
ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། མིག་ཤེས་ཀྱི་གཟུང་བྱ་དེ་སྒྲ་མི་རྟག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་
ཅན་གྱི་ཆོས་གང་ཞིག དེ་སྒྲ་རྟག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑
དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་དཔེ་ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
དེར་ཐལ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་དཔེ་ཆོས་ཅན་བུམ་པའི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་
དང་མཐུན་པར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། བུམ་པ་མིག་ཤ ེས་ཀྱི་གཟུང་བྱ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྒྱན་ལས། ཉེ་བར་བཏགས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཆོས་ཅན་སྨོས་
པས་ནི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཅན་ཉིད་དུ་མི་འགྲུབ་བོ།།ཆོས་མི་མཐུན་པ་ཅན་གྱི་
དཔེའི་ཆོས་ཀྱི་ཆོས་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་འགྱུར་རོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
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ཁྱབ་སྟེ། ཆོས་མི་མཐུན་པ་ཅན་གྱི་ཞེས་པའི་དོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར༑ རྟགས་
གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་དཔེ་ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། དེར་ཐལ༑ དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་དཔེ་ཆོས་ཅན་བུམ་པའི་སྟེང་དུ་
གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཇི་སྐད་དུ་རྣམ་ངེས་རང་འགྲེལ་ལས། མ་ཡིན་ཏེ་ཆོས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཡིན་པ་དགག་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཞེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་ཡིན་
དང་མིག་གིས་གཟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྤངས་པ་
ཡིན་ནོ།།ཞེས་དང་༑ རང་འགྲེལ་ལས་ཀྱང། ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་
ཅེས་པ་མ་ཡིན་པ་གཞན་འདྲ་ལ། འཐད་ལྡན་ལས། ཆོས་ཅན་ཐམས་ཅད་
ཀྱི་ཞེས་སྨོས་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒྲ་ནི་བྱེ་བྲག་མེད་པར་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ༑
༑དེས་ན་དོན་འདི་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཅན་གང་ཡང་རུང་བའི་ཆོས་གང་ཡིན་པ་དེ་
གཏན་ཚིགས་ཡིན་པར་བཀག་པ་ནི་ཉེ་བར་གདགས་སུ་རུང་བའི་ཆོས་ཅན་
རྟོགས་པའི་དགོས་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ གོང་གི་རྩ་རྟགས་
གཉིས་པ་དེ་ལྟར་འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པར་ཐལ། སྒྲ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཕྱོགས་ཀྱི་གདགས་གཞིའི་ཆའམ་ཡ་གྱལ་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ།
གདགས་གཞིའི་ཆ་ལ་དེའི་མིང་འདོགས་པ་འཇིག་རྟེན་ན་གྲགས་པས་གྲུབ་
པའི་ཕྱིར་ཏེ། དཔེར་ན། རས་ཡུག་གི་ཕྱོགས་གཅིག་ཚིག་པ་ལ་རས་ཡུག་
ཚིག་ཅེས་ཟེར་གྱི་ལྭ་བ་ཚིག་མི་ཟེར་བ་ལྟར་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་འདིར་ཡང་
ཕྱོགས་དངོས་ཚོགས་དོན་དང་རྩོད་གཞི་དང་ཆོས་གཉིས་ལ་བཏགས་ནས་
འཇུག་གི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དཔེ་རྟགས་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཞེས་མི་འདོགས་པའི་
ཕྱིར་དང། དེས་ན་ཚུལ་དང་པོའ་ཕྱོ
ི གས་སྒྲ་ཕྱོགས་ཆོས་སམ་རྟགས་སྒྲུབ་པ་
དང་འགྲེལ་པས་རྩོད་གཞིར་མི་འཁྲུལ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། ཚད་མ་མདོར། བསྡུས་
པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།།ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཁ་ཡར་བ།།དངོས་སུ་མིན་
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ཡང་དེ་ཕྱོགས་གཅིག །ཡིན་ཕྱིར་བསྒྲུབ་བྱར་བཏགས་ནས་བརྗོད།།ཅེས་དང་
།།དེའི་རང་འགྲེལ་ལས། ཡན་ལག་གི་དོན་ཆོས་ཙམ་དང་ཆོས་ཅན་ཁ་ཡར་
བ་ལ་ནི་ཉེ་བར་བཏགས་ནས་ཡིན་པར་བརྗོད་དོ།།དེའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
ཉེས་པ་མེད་དོ༑ ༑དཔེར་ན། རས་ཡུག་ཚིག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞིན་ནོ།།ཞེས་
གསུངས་པའི་དོན་འཆད་པར། རང་འགྲེལ་གཉིས་ལས། དེའི་ཕྱོགས་གཅིག་
ཡིན་པས་དེར་ཉེ་བར་གདགས་སུ་རུང་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པར་རྟོགས་པར་
བྱ་བའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་དང། ཤཱཀྱས། སྤྱི་ཡན་ལག་དག་ལ་ཉེ་བར་འདོགས་
པའི་རྒྱུ་ནི༑ དེའི་ཕྱོགས་གཅིག་ཉིད་ཡིན་ནོ།།དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་ཐམས་ཅད་ཉེ་
བར་འདོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་དང་༑ འཐད་ལྡན་ལས། གང་ཞིག་གང་གི་
ཕྱོགས་གཅིག་ཡིན་པ་དེ་ལ་དེའི་རང་བཞིན་ཉེ་བར་འདོགས་པ་ཡིན་གྱི་སྣམ་
བུའི་ཕྱོགས་གཅིག་ཚིག་པ་ལ་ལྭ་བ་ཚིག་གོ་ཞེས་ཉེ་བར་གདགས་པ་མེད་དོ་
ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
ཉེ་བའི་རིགས་པས་ཀྱང་རྩོད་གཞིར་གོ་མི་ནུས་པ་ནི། ཁོ་ན་རེ། སྒྲ་མི་
རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་ཞེས་པའི་ཆོས་ཅན་གྱི་སྒྲ་དེ་རྩོད་གཞི་
ལས་མཐུན་དཔེ་ཆོས་ཅན་ལ་མི་འཇུག་པར་ཐལ༑
ཆོས་ཞེས་བརྗོད་ཙམ་
གྱིས་ཀྱང་ཁྱད་གཞི་ཆོས་ཅན་གཅིག་འགྲུབ་ལ། འདིར་ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་
ཞེས་སྨོས་པ་ན་ཆོས་ཅན་ཞེས་ལྷག་པོ་སྨོས་པའི་ཤ གས་ཀྱིས་རྩོད་གཞི་ཁོ་
ན་ལ་ཉེ་བའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ༑ སྒྲ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའི་གཞིར་བློ་
ལ་གནས་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་ཆོས་ཅན་ཁྱད་པར་ཅན་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཅན་
ཡིན་པར་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ་རང་འགྲེལ་གཉིས་ལས། གལ་
ཏེ་ཆོས་ཞེས་བརྗོད་པས་ཀྱང་ཆོས་ཅན་ཡིན་པར་གཞི་ལྟ་གྲུབ་སྟེ། ཆོས་ཅན་
ཞེས་སྨོ ས ་པའི་ཤ གས་ཀྱིས་ཉེ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ ཆོ ས ་
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ཅན་ཡིན་པར་གྲུབ་པོ་ཞེ་ན་ཞེས་གསུངས་ལ་འདིའི་གཞི་ལྟ་ཞེས་པ་ནི། ཁྱད་
གཞི་དེ་ལྟ་ཞེས་པ་ཡིན་ཞིང། ཤཱཀྱས། ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་ཞེས་པའི་ཤགས་
ཀྱིས་འདིར་ཉེ་བ་ཞེས་དང། འཐད་ལྡན་ལས། གྲུབ་བཞིན་དུ་ཡང་ཆོས་ཅན་
ཞེས་སྨོས་པའི་ནི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཆོས་ཅན་ངེས་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ་
ཞེས་དང། རྗེས་སུ་དཔག་པའི་དུས་སུ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀྱི་གཞི་ཉིད་དུ་བློ་ལ་
གནས་པས་ན་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཅན་ནི་ཉེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོགས་སོ།།ལན་
ནི་སློབ་དཔོན་ན་རེ༑ དེ་ལྟར་སྨོས་པས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་
རྟོགས་པ་དང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྩོད་གཞི་ཁོ་ན་ཉེ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཆོས་ཅན་ཞེས་པའི་མིང་དོན་གཉིས་ཀ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་དཔེ་ཆོས་ཅན་བུམ་
པ་ལ་ཡང་ཉེ་བའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། བུམ་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་ཀྱི་ཆོས་ཅན་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་མིག་ཤེས་ཀྱི་གཟུང་བྱ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་དང་པོར་ཐལ་
ལོ།།ཇི་སྐད་དུ་རང་འགྲེལ་གཉིས་ལས། མ་ཡིན་ཏེ་དཔེའི་ཆོས་ཅན་ཡང་ཉེ་
བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
ཟློས་པའི་རིགས་པས་ཀྱང་རྩོད་གཞི་ཁོ་ནར་གོ་མི་ནུས་པ་ནི།
ཁོ་ན་
རེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་ཞེས་པའི་སྒྲ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྩོད་གཞི་ཁོ་ནར་
འཇུག་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་དཔེར་མི་འཇུག་པར་ཐལ༑ དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཚུལ་
དང་པོ་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་རྟགས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་དཔེ་ལ་ཡོད་པར་
བསྟན་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་ཆས་ཁྱབ་ཅེས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
རྗེས་ཁྱབ་སྟོན་པའི་ཚིག་ལས་གཏན་ཚིགས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་དཔེ་ཆོས་
ཅན་ལ་ཡོད་པར་རྟོགས་ནུས་པའི་ཕྱིར་ན། སླར་ཡང་ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་ཞེས་
པས་ཀྱང་མཐུན་དཔེ་ལ་ཡོད་པར་བསྟན་ན་ཟློག་པར་འགྱུར་བས། དེ་ལྟར་
ཟློས་པར་གོ་བའི་ཤ གས་ཀྱིས་ཆོས་ཅན་གྱིས་ཆོས་ཞེས་རང་མིང་གིས་སྨོས་
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པའི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པར་བཟུང་རིགས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་ཁོའ་ི
རྩོད་ཚུལ་ནི། འདིའི་རང་འགྲེལ་ལས། དེ་ཆས་ཁྱབ་པ་ཞེས་བྱ་བས་དཔེ་ཆོས་
ཅན་ལ་ཡོད་པར་གྲུབ་པས་ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་སྨྲས་པའི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་
བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པར་ཡོངས་སུ་གཟུང་ངོ་ཞེ་ན་ཞེས་དང། རྣམ་ངེས་ལས་
ཀྱང། མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པར་བརྗོད་པས་སོགས་དང། འཐད་ལྡན་
ལས། དཔེའི་ཆོས་ཅན་འཛིན་ན་སོགས་དང་ཤཱཀྱས། དེ་ཆས་ཁྱབ་པ་ཞེས་
པ་ནས། དེ་ལྟ་བས་ན་ཆོས་ཅན་ཞེས་སྨོས་པ་ནི་དཔེའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པར་
ཡོངས་སུ་གཟུང་བའི་ཕྱིར་མ་ཡིན་ཏེ་དོན་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།འོན་ཀྱང་ཆོས་
ཅན་ཞེས་པའི་ཤ གས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པར་ཡོངས་སུ་
གཟུང་ངོ་ཞེས་གསུངས། ལན་ནི་དེ་ལ་སློབ་དཔོན་འདི་ན་རེ། རྩོད་པ་དེ་ཤ ིན་
ཏུ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་བྱས་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་
ན་ལ་ཡོད་པར་རྟོགས་ན་མཐུན་དཔེ་བུམ་པ་ལ་ཡོད་པར་རྟོགས་པས་ཁྱབ་
པ་ཡང་མི་འཐད་པ་གང་ཞིག
ཚིག་སྔ་མས་བསྟན་པར་གྲུབ་ཟིན་པ་སླར་
བསྟན་ན་ཟློས་སྐྱོན་འོངས་པས་ཁྱབ་པ་ཡང་མི་འཐད། ཤགས་ཀྱིས་རྟོགས་
དགོས་ན་རྟོགས་དཀའ་བའི་སྐྱོན་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་དེར་ཐལ།
རྗེས་ཁྱབ་གྲུབ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། བྱས་པ་མི་
རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ངེས་ནས་བུམ་པ་མི་རྟག་པར་མ་རྟོགས་པ་ཡོད་
པའི་ཕྱིར། རྣམ་བཤད་ལས། མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་གྲུབ་ན་མཐུན་
དཔེ་ལ་ཡོད་པར་གྲུབ་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། རྗེས་ཁྱབ་གྲུབ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་
གྲུབ་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས། གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན། སློབ་དཔོན་
ཕྱོགས་གླང་གིས། རྗེས་དཔག་བྱ་དང་དེ་མཐུན་ལ།།ཡོད་དང་མེད་ཉིད་ལ་
མེད་པའོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཚུལ་གསུམ་སྟོན་པའི་སྒྲ་ཟློས་སྐྱོན་ཅན་དུ་
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ཐལ། དེས་ཚུལ་གཉིས་པ་སྟོན་པ་ན་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་བསྟན་
ནས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་པར་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་
སླ། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེའི་སྐྱོན་མེད་དེ། དེ་ལྟར་བསྒྲུབས་ཟིན་ཀྱང་ཁྱབ་
པ་གཅིག་བརྗོད་པས་ཀྱང་གཉིས་པ་འཕེན་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྦྱོར་བའི་དབྱེ་བ་
བསྟན་པའི་ཆེད་དུ་བསྒྲུབས་ཟིན་ཀྱང་བསྣན་ནས་དེ་ལྟར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་
ཟེར་ན། འོ་ན། ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་ཞེས་པ་དང་དེ་ཆས་ཁྱབ་པ་གཉིས་ལའང་
ཟློས་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། མཐུན་དཔེ་ལ་ཡོད་པར་གྲུབ་ཟིན་ཀྱང་དེ་ཉིད་ཡང་
བསྣན་ནས་སམ་ཟློས་ནས་བཤད་པ་ནི་ངེས་པའི་ཕྱིར་ཡིན་ནམ་སྙམ་པའི་
དོགས་པ་མི་ཆོད་པའི་ཕྱིར༑ རང་འགྲེལ་ལས། གྲུབ་བཞིན་དུ་བསྣན་པའི་
ཕྱིར་ཡང་སྨོས་པ་ཡིན་པར་དོགས་པར་འགྱུར་ཏེ༑ མཐུན་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་
ཞེས་བྱ་བས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལས་བཟློག་པ་གྲུབ་མོད་ཀྱི་བསྒྲུབ་པར་
བྱ་བ་མེད་པ་ལ་མེད་པ་སྨོས་པ་བཞིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་
གསུམ་པ་གྲུབ་སྟེ། ཤེས་འདོད་དང་མཐུན་དཔེ་ཆོས་ཅན་གཉིས་ལ་གཙོ་
ཕལ་དང་ཤ ེས་འདོད་ལ་བྱ་བ་ངེས་པ་དག་གིས་ཤ གས་ལ་རྟོགས་དགོས་ན་
རྟོགས་དཀའ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། སྒྲས་དངོས་སུ་མ་བསྟན་པའི་དོན་ནི་རྟོགས་དཀའ་
བའི་ཕྱིར་རོ༑ ༑རང་འགྲེལ་ལས། ཤགས་ཀྱིས་དོན་གོ་ན་རྟོགས་པར་དཀའ་བ་
ཡོངས་སུ་སྤངས་པའི་ཕྱིར་ཕྱོགས་ཞེས་སྨོས་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་དང། ཤཱཀྱས།
སྒྲ་མེ ད ་པའི ་ དོ ན ་ལ་བདག་ཉི ད ་ཀྱི ས ་རྗེ ས ་སུ་འབྲངས་པ་ནི ་ རྟོ ག ས་པར་
དཀའ་འོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཕྱིར་ཡང་ཞེས་པའི་ཡང་སྒྲའི་དོན་ཡོད་དེ།
བཤད་ཟིན་བསྡུ་བ་དང་མ་བཤད་པ་བསྡུས་ཚུལ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དང་
པོ་གྲུབ་སྟེ། ཤཱཀྱས། ཡང་ཞེས་བཤད་ཟིན་པ་བསྡུ་བར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་
སོ།།གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། སརྻ་པཎྜི་ཏ་ན་རེ། ཕྱོགས་ཞེས་བཏགས་པ་དང་ཆོས་
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ཅན་ཞེས་སྨོས་པ་གཉིས་ཀ་མི་འཐད་པས་ན་ཤ ེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་
ཞེས་བརྗོད་རིགས་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་བརྗོད་ན་མི་འཁྲུལ་བའི་ཕྱིར་ཟེར་བའི་
རྩོད་ཚུལ་ནི། ཤཱཀྱས། གལ་ཏེ་ཕ་རོལ་པོ་ཉེ་བར་བཏགས་པ་ཡང་མི་བྱ་ལ་
ཆོས་ཅན་ཞེས་སྨོས་པར་ཡང་མི་བྱའོ།།འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། ཤེས་པར་འདོད་པའི་
ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱའོ་ཞེས་སྨྲ་བར་འགྱུར་ན་ཞེས་བྱུང། དེ་
ལ་ཤཱཀྱ་བློ་ན་རེ། དེ་ལ་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་བརྗོད་ན་གཞུང་མང་བ་
དང། སྡེབ་སྦྱོར་ཉམས་པའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཇི་སྐད་དུ་ཤཱཀྱས། དེ་ལྟ་
བས་ན་ཕྱོགས་གཞན་ལ་འཆེལ་ན་གཞུང་མང་བ་དང་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་
ཉམས་པར་འགྱུར་བ་ཡོངས་སུ་སྤངས་པའི་ཕྱིར་ཡང་མ་བཤད་པ་བསྡུ་བར་
བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་འཐད་དེ། རྣམ་ངེས་ལས་ཀྱང།
དེ་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་བ་ལ་འབད་པ་དེ་ནི་ཕྱོགས་ཞེས་བརྗོད་པས་སྤངས་པ་
ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདི་ཡན་ཆད་ཀྱི་དོན་ལ་རྩོད་པ་བྱས་ཤ ིང་༑
འདི་མན་ཆད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་ཚིག་ལ་རྩོད་དོ།
གཉིས་པ་རྟགས་དེའི་ཆོས་ཡིན་ན་རྟགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་
པར་ཐལ་བ་སྤངས་བ་ལ་རྩོད་པ་དང། ལན་གཉིས། དང་པོ་ནི་ཁོ་ན་རེ། རྩ་
བར། ཕྱོགས་ཆོས་ཞེས་ཚིག་སྡུད་འདི་དྲུག་པའི་བསྡུ་བར་ཐལ། འབྲུ་མང་པོ་
དང་ཟླས་དབྱེ་དང་ལས་འཛིན་དུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར། ཇི་སྐད་དུ་ཤཱཀྱས། འདི་
ལྟར་རེ་ཞིག་འདི་ལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཡོད་པས་ཞེས་བྱ་བར་འབྲུ་མང་པོ་བ་
ནི་མ་ཡིན་ཏེ་སོགས་དང་༑ འཐད་ལྡན་ལས་ཀྱང། རེ་ཞིག་འདི་ཟླས་དབྱེའི་
བསྡུ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་སོགས་བཤད་པའི་ཕྱིར༑ འདི་མཁས་འདོད་མ་
ཡིན་ཏེ་འདི་མ་གོ་ན་གཞུང་འདི་དག་གི་ཚིག་དོན་མི་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། དེས་
ན་དགོས་ཆུང་ཆོས་ལ་མ་བྱེད་ཅིག རྩ་བར་འདོད་རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཕྱོགས་
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ཆོས་ཞེས་པའི་ཚིག་བསྡུས་པ་འབྱེད་པ་ན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཞེས་དྲུག་སྒྲ་བཏོན་
པའི་ཕྱིར་ཏེ། རང་འགྲེལ་ལས། ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ན་ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། ཇི་སྐད་དུ་ཤཱཀྱས། དེ་ལྟ་བས་ན་ཕྱོགས་ཆོས་ཞེས་བྱ་བ་དྲུག་པར་
ཚིག་བསྡུ་བ་ཡིན་ལ་ཞེས་དང། འཐད་ལྡན་ལས་ཀྱང། དྲུག་པའི་བསྡུ་བ་ཡིན་
པར་བསམ་ནས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ན་ཞེས་སྨོས་སོ་ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་ཕ་རོལ་པོ་ན་རེ། འོ་ན། དྲུག་སྒྲ་ལ་རྒྱལ་པོའ་སྐྱེ
ི ས་བུ་ཞེས་
པ་ལ་རྒྱལ་པོའ་སྐྱེ
ི ས་བུ་ཡིན་གྱི་གཞན་གྱི་མ་ཡིན་པར་སྟོན་པ་གཅིག་ཡོད་པ་
ལྟར་འདིར་ཡང་བྱས་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཏེ་རྩོད་གཞི་སྒྲའི་ཆོས་ཡིན་ཀྱི་
གཞན་གྱི་མ་ཡིན་ཞེས་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་དུ་བསྟན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཞེས་རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པ་བདག་པོའ་སྒྲས་བཤད་པའི
་ཕྱིར་ན་
ི
འདིར་མ་ཁྱབ་མོད། འདོད་ན། བྱས་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་
ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་ཐལ༑ འདོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་རྩོད་ཚུལ། རང་
འགྲེལ་ལས། གལ་ཏེ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ན་དེའི་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་པ་
གཞན་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཕྱིར། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན་ཞེས་
དང་༑ རྣམ་ངེས་ལས་ཀྱང་དེ་ལྟར་དང། འཐད་ལྡན་ལས། དྲུག་པའི་བསྡུ་བ་ནི།
ཞེས་པ་ནས་ཚུལ༑ རྒྱལ་པོའ་སྐྱེ
ི ས་བུ་ཡིན་གྱི་གཞན་གྱི་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེའོ།།དེ་
བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཡིན་གྱི་གཞན་གྱི་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་
སོགས་དང། ཤཱཀྱས་ཀྱང། དེ་ལ་ཡང་ཕྱོགས་ཁོ་ནའི་ཆོས་ཡིན་གྱི་གཞན་གྱི་
ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ་སོགས་བྱུང།
གཉིས་པ་དེའི་ལན་ནི། སློབ་དཔོན་ཆོས་གྲགས་ན་རེ། སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་
གླང་གིས་ཕྱོགས་ཆོས་ཞེས་བདག་སྒྲའམ་དྲུག་སྒྲ་བསྡུས་པའི་བདག་པོའ་ི
སྒྲའམ་དྲུག་པའི་སྒྲ་དེ་ཁྱོད་ཀྱིས་བཤད་པ་ལྟར་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ལ་
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སྦྱོར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དྲུག་པའི་སྒྲ་ལ་ཡང་མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་གཅིག་དང་
གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་གཅིག་དང་མི་སྲིད་རྣམ་གཅོད་གཅིག་དང་གསུམ་
ཡོད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ༑ རྒྱལ་པོ་སྐྱ་བསེང་བུ་ནག་པའི་འཕོང་སྐྱེན་
ནོ་ཞེས་ནག་པའི་མདའ་འཕེན་པ་སྐྱེན་པར་བཤད་པའི་དྲུག་སྒྲ་དེ་མི་ལྡན་
རྣམ་གཅོད་ཀྱི་ངག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྒྱལ་པོ་སྐྱ་བསེང་ལ་རྒྱུ་སྐར་
ནག་པས་བྱིན་པའི་བུ་ནག་པ་ནི་འཕོང་སྐྱེན་པར་མ་གྲགས་པས་དེ་སྐྱེན་མི་
སྐྱེན་དྲིས་པའི་ལན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ༑ དེ་ལྟ་ན་གཞན་མདའ་སྐྱེན་པ་མི་
གཅོད་པར་ནག་པ་འཕོང་སྐྱེན་པ་དང་མ་འབྲེལ་པའམ་མི་ལྡན་པ་གཅོད་པའི་
ཕྱིར། དེར་ཐལ། ནག་པའི་འཕོང་སྐྱེན་ནོ་ཞེས་པའི་དྲུག་སྒྲ་བསྡུས་ནས་ནག་
པ་འཕོང་སྐྱོན་ནོ་ཞེས་མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ལྟར་སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གིས་
ཀྱང་བྱས་པ་དེ ་ སྒྲུབ་ཀྱི ་ ཕྱོ ག ས་ཏེ ་ རྩོ ད ་གཞི འི ་ ཆོ ས ་སམ་ཕྱོ ག ས་ཀྱི ་ ཆོ ས ་
ཞེས་པའི་དྲུག་སྒྲ་བསྡུས་ནས་ཕྱོགས་ཆོས་ཞེས་པ་ཡང་རྩོད་གཞི་རྟགས་སུ་
འགོད་རྒྱུ་དང་མི་ལྡན་པ་གཅོད་ཀྱི་གཞན་དང་ལྡན་པ་མི་གཅོད་པའི་ཕྱིར། ཇི་
སྐད་དུ་རྣམ་ངེས་རང་འགྲེལ་ལས༑ མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ནག་པ་འཕོང་སྐྱེན་
ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུར་མ་འབྲེལ་བ་རྣམ་པར་གཅོད་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་
ཕྱིར་ཏེ། ཞེས་སོགས་དང། རང་འགྲེལ་ལས། མ་འབྲེལ་བ་ཞེས་པ་མི་ལྡན་པ་
ཞེས་བྱུང་གཞན་འདྲ། རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། རྒྱལ་པོ་སྐྱ་བསེང་ལ་བརྒྱ་
བྱིན་གྱིས་བྱིན་པའི་བུ་སྲིད་སྒྲུབ་ཀྱི་འཕོང་སྐྱེན་པ་ལྟ་བུ་གཞན་ལ་ཡོད་དམ་
སྙམ་པའི་ངོར་སྲིད་སྒྲུབ་ཀྱི་འཕོང་སྐྱེན་ནོ་ཞེས་པས་སྲིད་སྒྲུབ་ཀྱི་འཕོང་གང་
ཟག་གཞན་ལས་སྐྱེན་ནོ་ཞེས་གོ་ནུས་པས་དེའི་དྲུག་སྒྲས་སྐབས་སྟོབས་
ཀྱི ས ་གཞན་ལ་མི ་ ལྡན་པའི ་ འཕོ ང ་སྲི ད ་སྒྲུབ་ལ་ཡོ ད ་པར་སྟོ ན ་ནུས་པས་
ན་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ དེར་ཐལ། དེ་ལྟ་བུའི་གཞན་ལྡན་
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རྣམ་གཅོད་ཀྱི་དྲུག་སྒྲ་བསྡུས་ནས་སྲིད་སྒྲུབ་འཕོང་སྐྱེན་ཞེས་པ་ལྟར་འདིར་
ཡང་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀྱི་དྲུག་སྒྲ་བསྡུས་ནས་ཕྱོགས་ཆོས་ཞེས་བཤད་
པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ རང་འགྲེལ་ལས། དཔེར་ན། སྲིད་སྒྲུབ་འཕོང་སྐྱེན་ནོ་
ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུར་གཞན་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་བཅད་པས་ན་མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གསུམ་པ་གྲུབ་སྟེ། ཨུཏྤལ་མིག་ཅན་ཞེས་པ་ལྟར་
ཨཏྤལ་ལ་སྔོ་བ་ཤ ིན་ཏུ་མང་ལ་དམར་བ་དཀོན་ཞིང། མེ་ལོང་ལས། མཛེས་
མ་ཁྱོད་ཀྱི་ལག་པ་ནི༑ ༑ཆུ་སྐྱེས་བཞིན་དུ་ཀུན་ཏུ་དམར།།ཞེས་པདྨ་ལ་དམར་
པོ་མང་ལ་སྔོན་པོ་དཀོན་པས་དེ་ལྟར་གསུངས་པས་ན་པདྨ་སྔོན་པོ་མི་སྲིད་
དམ་སྙམ་པའི་ངོར་སྔོན་པོའ་ི པདྨ་སྲིད་དོ་ཞེས་བཤད་པ་འདི་མི་སྲིད་རྣམ་
གཅོད་ཀྱི་ངག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དེའི་དྲུག་སྒྲ་བསྡུས་ནས་པདྨའམ་
མཚོ་སྐྱེས་སྔོན་པོ་སྲིད་ཅེས་བཤད་ན་མི་སྲིད་རྣམ་གཅོད་དུ་འགྲོ་ལ། དེ་མ་
ཡིན་ན་འདི་གསུམ་ལ་དེ་ལྟར་གོ་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཏེ༑ དཔེར་ན་མཚོ་སྐྱེས་
དང་སྔོན་པོ་དང་དཀར་པོ་རྣམས་ཡོད་ཅེས་པའི་དང་སྒྲ་བསྡུས་ནས་མཚོ་
སྐྱེས་སྔོན་པོ་དཀར་པོ་རྣམས་ཡོད་དམ་སྲིད་ཅེས་པས་མི་སྲིད་རྣམ་གཅོད་དུ་
མ་སོང་བའི་ཕྱིར་རོ།།འདི་ལྟར་མ་གོ་བར་བླུན་པོ་དག་གིས་སྣ་ཚོགས་སྨྲས་
སྣང་བ་ཅུང་ཟད་མཐའ་དཔྱོད་དུ་འཆད་དོ།།
གསུམ་པ་མཐའ་དཔྱད་པ་ལ།
མཚམས་སྦྱར་གྱི་མཐའ་དཔྱད་པ་དང།
ཕྱོགས་སྒྲ་ལ་དཔྱད་པ་དང་༑ རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ལ་དཔྱད་པ་དང་
གསུམ། དང་པོ་ལ་དགག་གཞག་གཉིས། དང་པོ་རྒྱ་གར་གྱི་པཎྜི་ཏ་ཁ་ཅིག་
ན་རེ། རང་འགྲེལ་གྱི་དོན་དང་དོན་མ་ཡིན་པ་ནི་ཕན་པ་དང་མི་ཕན་པ་ལ་
བྱེད༑ དེ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་རྗེས་དཔག་ལ་རག་ལས་པས་རྗེས་དཔག་དང་
པོར་བཤད་ཟེར་བ་ཡིན་ཏེ༑ ཤཱཀྱས། དོན་ནི་ཕན་པའོ།།དོན་མ་ཡིན་པ་ནི་མི་
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ཕན་པའོ།།ཞེས་པ་ནས། ཁ་ཅིག་ནི་དེ་སྐད་དུ་འཆད་དོ་ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར། དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དོན་དང་དོན་མ་ཡིན་པ་ཁོ་ན་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་
རྗེས་དཔག་ལ་རག་ལས་བྱས་ནའང་མི་འཐད་པ་གང་ཞིག དོན་དང་དོན་མ་
ཡིན་པ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ནི་རྗེས་དཔག་ཁོ་ན་ལ་རག་ལས་པ་ཡང་མི་འཐད་
པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཕན་མི་ཕན་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་རྫས་བཏགས་
སོགས་བཏང་སྙོམས་པ་རྣམས་ཀྱང་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་རྗེས་དཔག་ལ་རག་
ལས་པའི་ཕྱིར། ཤཱཀྱས། བཏང་སྙོམས་སུ་བྱ་བའི་ཡུལ་རྣམ་པར་འབྱེད་
པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ཕན་མི་ཕན་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་མངོན་
སུམ་ལ་ཡང་བརྟེན་པའི་ཕྱིར། རྣམ་ངེས་རྩ་བའི་མཚམས་སྦྱོར་ལས། ཕན་པ་
དང་མི་ཕན་པ་ཐོབ་པ་དང་སྤོང་བ་ནི་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་
ཅན་ཡིན་པས་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ དེས་ན་རང་ལུགས་ནི་སྐབས་འདིའི་
དོན་ཡོད་དེ། ཕྱོགས་གླང་གིས་བཤད་པའི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་སོགས་རྟོག་
གེའི་ཚིག་དོན་ཡང་དག་རྣམས་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་དག་རིགས་
པ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རོ།།དོན་མ་ཡིན་པ་ནི་མུ་སྟེགས་ཀྱིས་བྱས་པའི་ཚད་
མའི་མཚན་ཉིད་སོགས་རྟོག་གེའི་ཚིག་དོན་ལྟར་སྣང་དག་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་
རིགས་པ་དང་མི་ལྡན་པའི་ཕྱིར། རིགས་མི་རིགས་དག་འབྱེད་པ་ཚུར་མཐོང་
གིས་རྗེས་དཔག་ཁོ་ན་ལ་རག་ལས་ཏེ།
ཚུར་མཐོང་གི་མངོན་སུམ་གྱིས་
དཔྱད་ཡུལ་དེ་དག་རིགས་མི་རིགས་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ན། སློབ་དཔོན་གྱིས་
རྗེས་དཔག་གི་རྟེན་གྱི་སྒོ་ནས་དང་པོར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་སོགས་བྱའོ།།ཡང་
བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་ལྟར་ན་དེ་ཡོད་དེ། དོན་ནི་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་དང་དོན་མ་
ཡིན་པ་ནི་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡོད་པ་དང་གཙོ་བོ་དང་རྟག་པའི་དབང་ཕྱུག་དང་རི་
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བོང་རྭ་སོགས་མེད་པ་དག་ལ་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ།
བྲམ་ཟེའི་འགྲེལ་བཤད་
ལས། དོན་ནི་དོན་དམ་པར་ཡོད་པའི་ངོ་བོའ །ོ །དོན་མ་ཡིན་པ་ནི་དེ་ལས་
བཟློ ག ་པ་སྟེ ་ གཟུགས་ལ་སོ ག ས་པ་ཀུན་རྫོ བ ་ཏུ་ཡོ ད ་པའམ་གཙོ ་ བོ ་ དང་
དབང་ཕྱུག་དང་རི་བོང་གི་རྭ་ལ་སོགས་པ་མེད་པ་ཉིད་དོ།།ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར།
གཉིས་པ་ཕྱོགས་སྒྲའི་མཐའ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་ན། དབང་ཕྱུག་སྡེ་དང་སུརྱ་
བ་ན་རེ། ཆོས་ཅན་རང་མིང་གིས་སྨོས་པའི་ཉེས་པ་ཕྱོགས་སྒྲས་བཏགས་པ་
ལ་ཡང་འཇུག་པར་ཐལ། ཚུལ་དང་པོ་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་ཕྱོགས་ཆོས་
ཞེས་བརྗོ ད ་པས་དེ ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་དང་པོ ་བདེ་ བླག་ཏུ་རྟོ ག ས་མི ་ ནུས་པའི ་
ཕྱིར༑ དེར་ཐལ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་ཞེས་བརྗོད་པས་ཆོས་
དེ་སྒྲའི་ཆོས་དང། མི་རྟག་པའི་ཆོས་དང་དེ་གཉིས་ཀྱི་ཚོགས་དོན་གྱི་ཆོས་
གསུམ་རེ་རེ་ནས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་དང་པོ་ཡིན་ནམ་སྙམ་དུ་
དོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་སྒྲ་
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲ་དང་མི་རྟག་པ་དང་དེ་གཉིས་ཀྱི་ཚོགས་དོན་གསུམ་ལ་འཇུག་
པའི་ཕྱིར་ན་འདིར་ཤིན་ཏུ་མ་ཁྱབ་སྟེ༑ སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ཀྱི་
ཕྱོགས་སྒྲ་རྩོད་གཞི་དང་ཆོས་དང་དེ་གཉིས་ཀྱི་ཚོགས་དོན་གསུམ་ལ་འཇུག་
ཀྱང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཚུལ་དང་པོའ་ཚི
ི ག་ཟིན་གྱི་ཕྱོགས་སྒྲ་རྩོད་གཞི་ཁོ་ན་
ལ་འཇུག་པར་རྟོག་གེའི་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གྲགས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ།
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་བཤད་པའི་ཚིག་ཟིན་གྱི་ཕྱོགས་སུ་བཞག་རྒྱུ་དེ་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་མཚན་ཉིད་པའི་གདགས་གཞི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པར་གོ་ནུས་
པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། སྒྲ་དང་མི་རྟག་པ་གཉིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་མཚན་ཉིད་
པའི་གདགས་གཞི་ཡིན་པར་འདྲ་ཡང་མི་རྟག་པ་ནི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་
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དོགས་པ་མེད་ལ་མཐུན་དཔེ་ཆོས་ཅན་ཡང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་གདགས་
གཞི་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་མཚམས་དང་འདིའི་རྟགས་གཉིས་ཀ་གྲུབ་
སྟེ༑ རང་འགྲེལ་གཉིས་ལས། དེའི་ཕྱོགས་གཅིག་ཡིན་པས་དེར་ཉེ་བར་
གདགས་སུ་རུང་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པར་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་
དང། ཚད་མ་མདོར། ཚུལ་གསུམ་རྟགས་ཞེས་བརྗོད་པ་ལས༑ ༑ཕྱོགས་ཀྱི་
ཆོས་སུ་ལེགས་གནས་པའི།།ཞེས་དང། དེའི་རང་འགྲེལ་ལས། རྟོག་གེ་བའི་
བསྟན་བཅོས་རྣམས་སུ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཙམ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་
ཡིན་ནོ་ཞེས་གྲགས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དེའི་ཕྱོགས་
གཅིག་ཡིན་པས་ཞེས་དང་རྟོག་གེའི་བསྟན་བཅོས་སུ་གྲགས་ཚུལ་གཉིས་
ཡོད་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། གཞན་ཡང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་སྒྲ་ཙམ་ནི་
རྩོ ད ་གཞི ་ དང་ཆོ ས ་དང་རྩོ ད ་གཞི ་ ཆོ ས ་གཉི ས ་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་དོ ན ་གསུམ་ལ་
འཇུག་ཀྱང་ཕྱོགས་ཆོས་བཤད་པའི་དངོས་ཟིན་གྱི་ཕྱོགས་སྒྲ་རྩོད་གཞི་ཁོ་
ནར་གོ་མི་ནུས་པར་ཐལ་ལོ།།དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་སྒྲ་དང་ཕྱོགས་ཆོས་བཤད་
པའི་དངོས་ཟིན་གྱི་ཕྱོགས་སྒྲ་གཉིས་ལ་ཁྱད་མེད་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ།
རྟགས་གྲུབ་སྟེ། ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་ཚིག་ཟིན་ཕྱོགས་སྒྲ་ཡང་དེ་གསུམ་ལ་འཇུག་
པའི་ཕྱིར། རྟགས་དངོས། རྩ་བར་འདོད་ན། མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཕྱོགས་སྒྲ་ཙམ་རྩོད་གཞི་དང་ཆོས་དང་ཚོགས་དོན་གསུམ་ལ་འཇུག་པ་གང་
ཞིག
ཕྱོགས་ཆོས་ཞེས་པའི་དངོས་ཟིན་གྱི་ཕྱོགས་སྒྲ་རྩོད་གཞི་ཁོ་ན་ལ་
གནས་སྐབས་དབང་གིས་འཇུག་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྩོད་
གཞི ་ དང་ཆོ ས ་ཀྱི ་ ཚོ ག ས་དོ ན ་ཕྱོ ག ས་དངོ ས ་ཡི ན ་ལ་རྩོ ད ་གཞི ་ དང་ཆོ ས ་
གཉིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་དངོས་མ་ཡིན་ཀྱང་གདགས་གཞིའི་ཡ་གྱལ་དང་
ཡན་ལག་ཡིན་པས་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
དཔེར་ན་རས་ཡུག་གི་
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ཕྱོགས་མཐོང་བ་ལ་རས་ཡུག་མཐོང་བ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཚད་མ་མདོ་
ལས། བསྡུས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།།ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཁ་ཡར་བ༑
༑དངོས་སུ་མིན་ཡང་དེ་ཕྱོགས་གཅིག །ཡིན་ཕྱིར་བསྒྲུབ་བྱར་བཏགས་ནས་
བརྗོད།།ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དང་པོས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་
བྱའམ་ཕྱོགས་ཡིན་པ་དང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་རེ་རེ་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཕྱོགས་དང་བསྒྲུབ་བྱ་དངོས་མ་ཡིན་པ་ནི། དངོས་སུ་མིན་ཡང་ཞེས་པས་
བཤད། ལྷག་མས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གམ་ཆ་ཤ ས་སམ་ཕྱོགས་
རེ་བ་ཡིན་པས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་མིང་བཏགས་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད་པའི་
ཕྱིར་ཏེ། དེའི་རང་འགྲེལ་ལས། དེ་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་བསྡུས་པའི་ཡན་ལག་
གི་དོན་ཆོས་ཙམ་དང། ཆོས་ཅན་ཁ་ཡར་བ་ལ་ནི་ཉེ་བར་བཏགས་ནས་ཡིན་
པར་བརྗོད་དོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཡན་ལག་གི་དོན་ཞེས་དང་བཏགས་
ནས་ཞེས་པའི་དོན་རེ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཇི་སྐད་དུ་ཤཱཀྱས་ཀྱང། དེའི་ཕྱོགས་
གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ༑ འདི་ལྟར་སྤྱི་ཡན་
ལག་དག་ལ་ཉེ་བར་འདོགས་པའི་རྒྱུ་ནི་དེའི་ཕྱོགས་གཅིག་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར།
གོང་གི་རྩ་རྟགས་གཉིས་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་
འཆད་པའི་དངོས་ཟིན་གྱི་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྐབས་སྟོབས་ཀྱིས་རྩོད་
གཞི་ཁོ་ན་ལ་འཇོག་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཚུལ་དང་པོ་འཆད་པའི་
དངོས་ཟིན་གྱི་ཕྱོགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁྱབ་གཉིས་གྲུབ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
རྟགས་ཚུལ་དང་པོ ་ འཆད་པའི ་ དངོ ས ་ཟི ན ་གྱི ་ ཕྱོ ག ས་ལ་དེ ་ སྒྲུབ་ཀྱི ་ རྩོ ད ་
གཞིས་ཁྱབ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་པ་བརྗོད་པའི་སྐབས་ཀྱི་དངོས་ཟིན་གྱི་ཕྱོགས་
སམ་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱིས་ཁྱབ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་ནུས་
མི་ནུས་རྩོད་པའི་དངོས་ཟིན་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་དང་རྩོད་གཞིའི་
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ཚོགས་དོན་གྱིས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། འདི་ཉིད་ལས། ཕྱོགས་
ཆོས་དེ་ཆས་ཞེས་དང། དེའི་རང་འགྲེལ་ལས༑ ཕྱོགས་ནི་ཆོས་ཅན་ནོ་ཞེས་
་དབང་གིས་དེའི་ཆོས་ཡིན་གྱི༑ དེའི་
དང། དེའི་ཆ་ནི་སྨྲ་བ་པོའ་བསམ་པའི
ི
ཕྱོགས་གཅིག་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཕྱོགས་ཞེས་པའི་སྒྲ་སྤྱི་ལ་མི་བྱ་བའི་ཕྱིར། ཞེས་
དང། རྣམ་ངེས་རྩ་བ་ལས། ཕྱོགས་ཆོས་མཐུན་ཕྱོགས་ཡོད་མེད་དང། ཞེས་
དང། དེའི་རང་འགྲེལ་ལས། ཕྱོགས་ནི་ཆོས་ཅན་ནོ་ཞེས་དང། དེ་ལྟར་བཤད་
པར་བྱ་བ་ལ་འབད་པ་དེ་ནི་ཕྱོགས་ཞེས་བརྗོད་པས་སྤངས་པ་ཡིན་ནོ༑ ༑ཞེས་
དང། དེའི་འགྲེལ་བཤད་འཐད་ལྡན་ལས། ཕྱོགས་ནི་ཆོས་ཅན་ནོ་ཞེས་སྨོས་
ཏེ། ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲས་ནི་འདིར་ཆོས་ཅན་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར་དང། ཁྱབ་སྟེ། འདིའི་སྐབས་ཀྱི་ཕྱོགས་ནི་ཆོས་དང་ཚོགས་དོན་གཉིས་
ལ་མི་འཇུག་པར་རྗེ་ཡབ་སྲས་བཞེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་བཤད་ལས༑ ཚུལ་
དང་པོ་འཆད་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲ་ཚོགས་དོན་ལ་འཇུག་ན་ཉེས་པ་
དེར་འགྱུར་ཡང་ཞེས་དང། ཡང་འདི་ཉིད་ལས། དེའི་སྐབས་ཀྱི་ཕྱོགས་ནི་
ཆོས་ཅན། ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཡིན་ཏེ། དེ་དང་ཚོགས་དོན་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་
ཆོས་གསུམ་གང་རུང་ཡིན་པ་ལ་ཕྱི་མ་གཉིས་གང་དུ་ཡང་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར༑
ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་སོགས་ལུང་རིགས་དུ་མ་སྤྲོ་ཤ ེས་པར་གྱིས།
གོང་གི་རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། མདོའ་རང་འགྲེ
ལ་ལས། དེ་ལ་ཡོད་པ་གྲུབ་
ི
པ་ནི ་ བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི ་ ཆོ ས ་ཀྱི ་ སྤྱི ས ་ཕྱོ ག ས་དང་མཐུན་པའི ་ ཕྱོ ག ས་
མཚུངས་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་དེ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་
སོ་ཞེས་དང། ཚད་མ་མདོར། གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་བྱའི་རྗེས་འགྲོ་གང་
།།མེད་ལ་མེད་པར་བརྗོད་པར་བྱ༑ ༑ཞེས་དང། འདི་ཉིད་ལས། གཏན་ཚིགས་
བསྒྲུབ་བྱའི་རྗེས་འགྲོ་བ།།བསྒྲུབ་བྱ་མེད་ན་མེད་པ་ཉིད༑ ༑ཅེས་གསུངས་པའི་
75

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ནི་རྩོད་གཞིའི་སྟེང་དུ་དཔག་པར་བྱ་བའམ་
བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་པས་དེ་སྐད་བརྗོད་པའི་ཕྱིར། གོང་གི་རྟགས་གསུམ་
པ་གྲུབ་སྟེ།
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱིས་ཁྱད་པར་བྱས་པའི་རྩོད་གཞི་དང་རྩོད་
གཞིས ་ཁྱད་པར་བྱས་པའི་ ཆོ ས ་དང་ཚོ ག ས་དོ ན ་རྣམས་ཁོ ་ ན་དེ ་ སྒྲུབ་ཀྱི ་
བསྒྲུབ་བྱ་འཆད་པའི་ཕྱོགས་དང། བསྒྲུབ་བྱ་སོགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཚད་
མ་མདོར། རྗེས་དཔག་བྱ་དང་དོན་མཐུན་ལ།།ཞེས་པའི་རང་འགྲེལ་ལས།
རྗེ ས ་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ནི ་ ཆོ ས ་ཀྱི ་ ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི ་ ཆོ ས ་ཅན་
ནོ།།ཞེས་དང། རྣམ་ངེས་རང་འགྲེལ་ལས། ཚུལ་གསུམ་པའི་རྟགས་ལས་
རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་རྟོགས་པ་ཞེས་དང། གཏན་ཚིགས་ཐིགས་པ་ལས་
ཀྱང། ཕྱོགས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་བསྟན་པར་བྱ་ཞེ་ན། ཞེས་པ་ནས། རང་གི་ངོ་བོ་
ཁོ་ན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཁོ་ནར་འདོད་པ་ཡིན་གྱི། ཞེས་དང།
རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་བཞི་པ་ལས། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚིག །བརྒྱུད་པ་
ཡིས་ཀྱང་ནུས་པ་མེད།།ཅེས་དང། རྒྱན་གྱི་བཞི་པ་ལས། ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་
བྱ་ཉིད་ཡིན་ན།།གཉིས་པོ་ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་ཅན།།བསྒྲུབ་བྱ་ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། འོ་ན། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཚུལ་དང་པོ་
འཆད་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་རྩོད་གཞིས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་
དང་པོ་འཆད་པའི་དངོས་བསྟན་གྱི་ཕྱོགས་ལ་རྩོད་གཞིས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ན་
མ་ཁྱབ། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའི་ཤགས་བསྟན་གྱི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚོགས་དོན་ཡོད་
པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ངག་གི་བཤད་ཚུལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་སོགས་སླ།
ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་དང་པོ་འཆད་པའི་དངོས་
བསྟན་གྱི་ཕྱོགས་ལ་རྩོད་གཞིས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
ཚུལ་དང་པོ་ཕྱོགས་ཆོས་ཞེས་པའི་དངོས་བསྟན་གྱི་ཚུལ་དང་པོའ་ི ཕྱོགས་
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སམ་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་སྒྲ་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོགས་དོན་ཞིག་ཡོད་པའི་ཕྱིར༑ དེར་
ཐལ།
སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་ཞེས་པའི་དངོས་བསྟན་གྱི་
ཕྱོགས་ལ་ཚོགས་དོན་ཞིག་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ན་ཤ ིན་ཏུ་མ་ཁྱབ་སྟེ། སྒྲ་མི་རྟག་
པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་ཞེས་པའི་ཚུལ་དང་པོ་བཤད་པའི་དངོས་བསྟན་
གྱི་ཕྱོགས་ལ་རྩོད་གཞི་དགོས་ཀྱང། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་
ཞེས་པའི་དངོས་བསྟན་གྱི་ཕྱོགས་ལ་ཚུལ་དང་པོ་འཆད་པའི་ཕྱོགས་སྒྲས་མ་
ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ༑ ཚིག་དེའི་ནང་གི་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཞེས་
པའི་དངོས་བསྟན་གྱི་ཚོགས་དོན་ནམ་ཕྱོགས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་དང་པོའ་ི
ཕྱོགས་མ་ཡིན་ཕྱིར། དེར་ཐལ། སྒྲ་མི་རྟག་པའི་ཆོས་བཤད་པ་དེ་སྒྲ་མི་རྟག་
པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་དང་པོ་བཤད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། སྒྲ་མི་རྟག་
པ་ཞེ ས ་པའི ་ ཚི ག ་དེ ་ དམ་བཅའ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་བརྗོ ད ་པའི ་ ཚི ག ་ཡི ན ་ཡང་
ཕྱོགས་ཆོས་བརྗོད་པའི་ཚིག་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་འཐད་པའི་ཕྱིར༑ ཡང་ཁོ་
ན་རེ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་བཤད་པའི་དངོས་བསྟན་གྱི་
ཕྱོགས་ལ་རྩོད་གཞིས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་
ཆོས་ཞེས་པའི་དངོས་བསྟན་གྱི་ཕྱོགས་ལ་དེ་ལྟར་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ན་མ་
ཁྱབ། ཁྱབ་པར་ཐལ། ཚིག་དེས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་དངོས་སུ་བསྟན་པའི་
ཕྱིར་ན་ཡང་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
ཁྱོད་ཅེས་པའི་སྒྲས་དངོས་སུ་བསྟན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བདག་མེད་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་དང་པོའ་སྐབས་སུ་
ི
སྒྲ་ལ་ཕྱོགས་བཏགས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། སྒྲ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཕྱོགས་མིང་གིས་གདགས་རུང་གི་ཆོས་ཅན་དུ་གོ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
ཟེར་ན། འོ་ན། བུམ་པ་དེ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་མིང་གིས་གདགས་
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རུང་གི་ཆོས་ཅན་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན༑ གྲགས་
རྟགས་དང་འགལ་ལོ།།ཡང་ཁ་ཅིག འདི་འདྲར་འཁྲུལ་ནས་བུམ་པ་དེ་སྒྲ་མི་
རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་མིང་གི་གདགས་གཞི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ཟེར་ན། འོ་
ན། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་དང་རྩོད་གཞི་གང་རུང་
དུ་ཐལ་ལོ།།འདོད་པ་དེའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང། དེ་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྩོད་
གཞིར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་སྒྲས་བདག་གཞིར་རུང་བའི་ཆོས་ཅན་ཡང་
དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ རྟགས་ཁས། ཁྱབ་སྟེ། རྒྱན་ལས། ཉེ་བར་བཏགས་པ་
མེད་པའི་ཆོས་ཅན་རྐྱང་བ་ནི་ཕྱོགས་མ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
ཁྱབ་པར་ཐལ། ཆོས་ཅན་རྐྱང་བ་སོགས་ཀྱིས་གདགས་གཞི་མ་ཡིན་པའི་
ཆོས་ཅན་རྐྱང་བ་སྐབས་འདིའི་ཕྱོགས་མ་ཡིན་པར་བཤད་ལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཆོས་ཅན་ལ་རྩོད་གཞི་དང་དཔེ་གཉིས་གང་རུང་ཞིག་དགོས་ཤ ིང་དཔེ་ཆོས་
ཅན་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་གདགས་གཞི་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ དེར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་གདགས་གཞི་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་དང་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་
དང་ཚོགས་དོན་གསུམ་དུ་ངེས་པའི་ཕྱིར། སློབ་དཔོན་གྱིས། རྟགས་ཀྱིས་
བསྒྲུབ་བྱ་ཚོགས་པ་ཉིད།།ཡིན་ཕྱིར་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དག །གཙོ་བོ་མིན་
ཡང་ཕྱོགས་གཅིག་ཕྱིར།།བསྒྲུབ་བྱ་ཉིད་དུ་འདོགས་པ་ཡིན༑ ༑ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། འདི་དག་རིགས་པ་ཕྲ་བ་དགོས་སོ།།འདི་སྐོར་ལ་འབྲེལ་མེད་དག་
དོར་ཏེ། མཁས་པའི་ལུགས་དཔྱད་ན། བོད་ཀྱི་རྟོག་གེའི་གཙུག་རྒྱན་ཆ་
བདག་ན་རེ།
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་དང་པོ་རྗེས་ཁྱབ་མི་ཟློས་པའི་ཆེད་དུ་ཤ ེས་
འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་ཕྱོགས་སྒྲས་བཤད། རྟགས་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་པ་ཕྱོགས་
ཆོས་ཞེས་བརྗོད་པ་ན་མི་མཐུན་དཔེ་ལ་དོགས་པ་མེད་ཀྱང་མཐུན་དཔེ་ལ་
དོགས་པ་ཆེ་བས་དེ་གཉིས་ཟློས་སྐྱོན་འོང་གསུངས། འདི་མི་འཐད་དེ། དེ་
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ལྟར་དུ་རང་འགྲེ ལ ་དང་འགྲེ ལ་བཤད་མཁས་པ་སུས་ཀྱང་མ་བཤད་པའི ་
ཕྱིར་དང། ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་ཚིག་སྡུད་ཀྱང་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་པའམ་ཆོས་ཞེས་
གཉིས་པ་བསྡུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འོག་ཏུ་འཆད་དོ།།ཡང་རྟོག་གེ་ལ་
མཁས་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ།་་་་་ཚུལ་རྩེགས། རྟགས་རྗེས་སུ་དཔག་བྱ་ལ་ཡོད་པ་
ཕྱོགས་ཆོས་ཞེས་བརྗོད་ན།
རྗེས་འགྲོ་སྟོན་པ་ན་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལྡན་
ཚོགས་པའི་སྤྱི་ལ་ཡོད་པར་བསྟན། དེས་ཡ་གྱལ་ལ་ཡོད་པར་མི་འགྲུབ།
ཅེས་ཟེར། དེ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། དང་པོ་གཉིས་ཀྱི་དངོས་བསྟན་གྱི་
ཕྱོགས་ནི་རིམ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་ལ་མཁས་པས་བཤད་པའི་ཕྱིར་
ཏ་ེ། རྟགས་བཤད་ཟིན། ཡང་རྟོག་གེ་དང་ཐ་སྙད་མཁས་པ་གཞན་དག་ན་རེ༑་
་་་་རྩའི་ནག རྟགས་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་པ་ཕྱོགས་ཆོས་ཞེས་བརྗོད་ན་ཆོས་
ཅན་གང་ལ་ཡོད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ལ༑ རྟགས་རྗེས་སུ་དཔག་བྱ་ལ་ཡོད་པ་ཕྱོགས་
ཆོས་ཞེས་བརྗོད་པས་རྗེས་སུ་དཔག་བྱ་གསུམ་དུ་ངེས་ལ༑ དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་
དང་ཚོགས་དོན་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ཆོས་ཅན་མ་ཡིན་པས།
དཔག་
འདོད་ཀྱི་ཆོས་ཅན་དུ་ངེས་སོ་ཟེར་བ་ལ།
རྟོག་གེ་བ་ལ་ལ་ན་རེ།་་་་་དན་
འབགས། རྟགས་ལ་ཆོས་ཀྱིས་མ་ཁྱབ་ན་ནི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགལ་ལ།
ཁྱབ་ན་ནི་ཁྱབ་བྱེད་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པས། ཡོད་པ་ཆོས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཉམས་
ལ། ཚོགས་དོན་ལ་བསྒྲུབ་བྱའི་མཚན་ཉིད་མེད་ན་ནི་བསྒྲུབ་བྱར་འགལ་ལ།
ཡོད་ན་ནི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཆོས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཉམས་སོ་ཟེར། འདི་མི་
འཐད་པར་ཐལ། རྟགས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ལ་ཡོད་ཀྱང་ཚུལ་དང་པོའ་ཆོ
ི ས་ཅན་
ལ་ཡོད་མེད་འཆད་པའི་སྐབས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། ཕྱོགས་ཆོས་
དེ་ཆས་ཁྱབ་པ་ཞེས་བཤད་མི་དགོས་པར་ཐལ།
ཕྱོགས་ཆོས་ཞེས་པས་
རྟགས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ལ་ཁྱབ་མ་ཁྱབ་བཤད་ཟིན་པའི་ཕྱིར་དང། མི་རྟག་པ་
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ནི་སྒྲ་མི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གཉིས་ཀ་ཡིན་ན། སྒྲ་མི་རྟག་
པར་སྒྲུབ་པ་དེ་གཞི་ཆོས་ཐ་དད་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་ཐལ་
བའི་ཕྱིར་རོ་སོགས་བྱ། ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། རྣམ་ངེས་སུ། རྗེས་དཔག་བྱ་དང་
དེ་མཚུངས་ལ།།ཡོད་དང་མེད་ལ་མེད་པར་ནི།།ངེས་པ་ཞེས་པ་འདི་ཚད་མ་
མདོའ་ཚི
ཚད་མ་མདོའ་རྩ་ཚི
ི ག་འདིར་བཀོད་པ་ཡིན་ཟེར་ན་འོ་ན།
ི ག་ལ་
འདི འི ་ སྐབས་སུ་ངེ ས ་པ་ཞེ ས ་པའི ་ ཚི ག ་བཀོ ད ་པར་ཐལ་ལོ ། །དམ་བཅའ་
འཐད་པའི་ཕྱིར༑ འདོད་ན། མདོའ་རྣམ་བཤད་མཐར་འཛི
ན་གདུང་སེལ་ལས།
ི
ངེས་པ་ཞེས་པ་རྩ་བའི་ཚིག་ལ་དངོས་སུ་མ་བསྟན་ཡང། ཞེས་གསུངས་པ་
མི་འཐད་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། གཞན་ཡང་མདོ་རྩའི་
འགྱུར་ལས། རྗེས་དཔག་བྱ་དང་དེ་མཐུན་ལ།།ཡོད་དང་མེད་ཉིད་ལ་མེད་
པའོ།།ཞེས་དང། དེའི་འགྲེལ་པའི་འགྱུར་ལས། རྗེས་དཔག་བྱ་དང་དོན་མཐུན་
ལ།།ཡོད་མེད་ཉིད་ལ་མེད་པའོ།།རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ནི་ཆོས་ཀྱི་སོགས་
འབྱུང་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་རྣམ་བཤད་
མཐར་འཛིན་གདུང་སེལ་ལས། རྣམ་ངེས་སུ་ཐ་མར་སྨོས་པའི་ངེས་པ་ཉིད་ནི་
ཚུལ་གསུམ་ག་ལ་བལྟ་བར་བྱའོ།།ཞེས་པ་ཡང་དེ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཟུར་དུ་ཡིན་
གྱི་ཞེས་དང། རྣམ་ངེས་རྩ་བར། རྗེས་དཔག་བྱ་དང་དེ་མཚུངས་ལ།།ཡོད་དང་
མེད་པ་མེད་པར་ནི།།ངེས་པ་གཏན་ཚིགས་མི་དམིགས་དང་།།བདག་དང་
འབྲས་བུ་ཞེས་བྱ་གསུམ།།ཞེས་བཀོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་
ཕྱིར། འདོད་ན། དེའི་རྣམ་བཤད་རྒྱལ་བའི་དགོངས་གསལ་ལས།
གཉིས་པ་ཡན་ལག་གི་དོན་ལ་གསུམ། མཚམས་སྦྱར་བ། རྩ་བ་དང་
འགྲེལ་པའོ།།ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་དང། འཐད་ལྡན་དུ་ཡང་
འགྲེལ་བཤད་བརྩམ་པར་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་དང། བར་སྐབས་
80

ཕྱོགས་སྒྲ།

ཀྱི་ཚིགས་བཅད་དག་ཀྱང་འགྲེལ་བའི་མ་ཡིན་པར་རྩ་བར་ཐལ་བ་དང་༑ རྣམ་
འགྲེལ་ངེས་རྒྱས་བསྡུས་གོ་ལོག་པར་ཐལ་བ་སོགས་འབྱུང་ངོ་།།འདི་ལྟར་
མ་གོ་ནས་བླུན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཟོབ་བཤད་ལུང་མ་བསྟན་སྣ་ཚོགས་བྱས་
སོ།།འོ་ན། ཐར་ལམ་གསལ་བྱེད་དུ་ལུང་དྲངས་པ་ལ་ངེས་པ་བྱུང་བ་དང་རྣམ་
བཤད་འདིར་ཕྱོགས་གླང་གི་གསུང་བཀོད་པར་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ།
དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། གསུང་གི་དོན་བཀོད་པ་ཙམ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག རྣམ་ངེས་སུ། ཕྱོགས་ཆོས་མཐུན་ཕྱོགས་ཡོད་མེད་
དང་།།ཞེས་པ་མདོ་ཚིག་ཏུ་འདོད་པ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེར་དེ་མེད་
པའི་ཕྱིར། ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དགུ་སྟོན་པ་ན། མདོ་ལས། གང་ཞིག་བསྒྲུབ་
བྱའི་ཆོས་ཀྱི་རྟགས།།དེ་ལྟར་སྣང་བ་ཕལ་ཆེ་བས།།དེས་ན་གཏན་ཚིགས་
སོ ག ས་དོ ན ་གྱི ། །སྔོ ན ་དུ་རྒྱས་པར་དེ ་ བསྟན་བྱ།།མཐུན་ཕྱོ ག ས་ལ་ཡོ ད ་
མེད་རྣམ་གཉིས།།ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་ཡང་རྣམ་གསུམ།།མི་མཐུན་ཕྱོགས་
ལའང་སོ་སོར་ནས།།ཡོད་མིན་གཉིས་ཀའི་བྱེ་བྲག་ཕྱིར།།ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། ཡང་ཕྱོགས་ཆོས་ཞེས་པའི་ཚིག་སྡུད་དང་རྣམ་བཅད་གསུམ་གོ་
བ་མ་ཆགས་ན་གཞུང་འདིའི་དོན་ཕལ་ཆེ་བ་མི་གོ་ལ། ཁྱད་པར་ཚུལ་གསུམ་
གྱི་ཚིག་ཕྲད་སྤྱོར་ས་མ་ཤེས་པར་གདུགས་དཀར་གྱི་སྔགས་འདོན་པ་ལྟར་
འགྱུར་ལ། དེ་ཁོ་ནའང་གཞུང་དུ་མའི་ཚིག་སྦྱོར་ལ་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གོ་
བར་སྣང་བས་ན། དེ་དག་ལ་དཔྱོད་པའི་སྒོ་རེ་བསྟན་ན། ཁ་ཅིག་ན་རེ། འདི་
ལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཡོད་པས་ཞེས་པའི་དོན་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་
དོན་བསྡུས་ནས་ཕྱོགས་ཆོས་ཞེས་བཀོད་ཟེར་ན། འོ་ན་ཕྱོགས་ཆོས་ཞེས་
པའི་ཚིག་སྡུད་འདི་འབྲུ་མང་པོའ་བསྡུ་བར་ཐལ།
འདོད་པ་དེའི་ཕྱིར། འདོད་
ི
ན། ཆོས་ཅན་ནམ་ཕྱོགས་དེ་དང་ཆོས་ཀྱི་གཞི་མཐུན་བསྟན་ནས་དངོས་སུ་
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བཤད་པའི་དོན་ལས་དོན་གཞན་གོ་བྱེད་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར།
ཁྱབ་སྟེ། ཆ་བསགས་ལས། གལ་ཏེ་ཚིག་གཉིས་དག་གྱུར་རམ།།གལ་ཏེ་
མང་པོ ར ་གྱུར་པའང་རུང་།།དེ ་ རྣམས་ཚི ག ་དོ ན ་གཞན་ལ་ནི ། །འབྲུ་མང་
ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ ཁྱབ་སྟེ། འདི་ལ་ཚིག་གཉིས་པའི་འབྲུ་མང་ཤ ར་
ལྷོ་ཞེས་པས་ཤ ར་ལྷོ་ལས་གཞན་མཚམས་བསྟན། ཚིག་མང་པོའ་འབྲུ་མང་
ི
མཆོད་བརྗོད་དུ། རྟོག་པའི་དྲ་བ་རྣམ་བསལ་ཅིང་།།ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་སྐུ་མངའ་
བ།།ཞེས་པའི་དངོས་བསྟན་གྱི་ཆོས་གསུམ་ལས་གཞན་པ་དེ་ལྡན་གྱི་སངས་
རྒྱས་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་དགོས་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཕྱོགས་ཆོས་
ཞེས་པས་རྩོད་གཞི་སྒྲ་ལྟ་བུའི་ལྡན་ཆོས་བྱས་པ་རྟགས་སུ་སྟོན་པའི་ཕྱིར།
ཇི་སྐད་དུ་ཤཱཀྱས། འདི་ལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཡོད་པས།།ཞེས་བྱ་བར་འབྲུ་མང་
པོ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ཕྱོགས་དང་ཆོས་ཞེས་བྱ་བར་གཞི་
མཐུན་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་དང་༑ འཐད་ལྡན་ལས། འབྲུ་མང་པོ་ཡང་མ་ཡིན་
ཏེ། ནས། དོན་ཀྱང་འགལ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ཆོས་ཅན་ཡིན་ལ་དེ་ཉིད་ཆོས་
ཡིན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁོ་ན་རེ། ཕྱོགས་ཆོས་
ཞེས་པ་ལས་འཛིན་གྱི་བསྡུ་བ་ཡིན་ཟེར་ན། འོ་ན་ཕྱོགས་སམ་རྩོད་གཞི་ཡང་
ཡིན་ཆོས་རྟགས་ཀྱང་ཡིན་པ་ཞེས་པའི་དོན་བསྡུས་ནས་ཕྱོགས་ཆོས་ཞེས་
བཤད་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་ལྟར་གཞི་མཐུན་ཞིག་ལ་
སྡུད་པའི་ཚིག་གཅིག་དགོས་པའི་ཕྱིར། ཆ་བསགས་ལས། གཞི་མཐུན་པ་
ཡི་ཚིག་དག་ནི།།ལས་འཛིན་བྱེད་པར་རྣམ་ཤེས་བྱ།།ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར། འདོད་ན། འདིའི་ཕྱོགས་དང་ཆོས་གཉིས་ཀ་རྩོད་གཞི་འམ་རྟགས་གང་
རུང་ཞིག་ལ་བྱེད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། དེ་བཞིན་དུ་སྒྲ་བྱས་པ་དེ་བྱས་
རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་སུ་ཐལ་དང་གཏན་ཚིགས་
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སུ་ཐལ་ལོ༑ ༑འདོད་པའི་ཕྱིར་འདོད་ན། དེ་ཆས་ཁྱབ་ཅེས་བཤད་པ་ནི་འཐད་
བར་ཐལ་ལོ།།ཤཱཀྱས་གཞི་མཐུན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཕྱིར་
ལས་ཀྱི་གཞི་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་དང། འཐད་ལྡན་ལས༑ དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་
འདི་ལས་འཛིན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག་
ན་རེ༑ འདི་ཕྱོགས་དང་ཆོས་དང་ཞེས་པ་བསྡུས་ནས་ཕྱོགས་ཆོས་ཞེས་ཟླས་
དབྱེའི་ཚིག་སྡུད་སྦྱར་ཟེར་ན༑ ཕྱོགས་ཆོས་ཞེས་པ་ཟླས་དབྱེའི་ཚིག་སྡུད་མ་
ཡིན་པར་ཐལ། ཕྱོགས་ཆོས་ལ་མིང་གཉིས་ལས་མེད་པས༑ ཟླས་དབྱེ་གཉིས་
ཀྱི་མིང་གསུམ་ཕན་ཆད་ཀྱི་མང་པོའ་ཟླས་དབྱེ
་མ་ཡིན་ལ། མིང་གཉིས་པའི་
ི
ཟླས་དབྱེ་ལ་ཕན་ཚུན་སྦྱོར་བའི་དང་ཀུན་སྡུད་ཀྱི་ཟླས་དབྱེ་གཉིས་སུ་ངེས་
པ་ལས་དེ་གཉིས་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཕན་ཚུན་གཞན་
སྦྱོར་གྱི་མིང་གཉིས་པའི་དེ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ཀུན་སྡུད་ཀྱི་མིང་གཉིས་
པའི་ཟླས་དབྱེ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། འོ་ན། ཕྱོགས་ཆོས་
དག་ཅེས་གཉིས་ཚིག་གི་མཐའ་ཅན་དུ་ཐལ། ཕྱོགས་ཆོས་ཞེས་པ་ཕན་ཚུན་
གཞན་སྦྱོར་རམ་ལྡན་སྦྱོར་གྱི་མིང་གཉིས་པའི་ཟླས་དབྱེའི་ཚིག་བསྡུས་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། ཁྱབ་སྟེ། ཤཱཀྱས། ཕྱོགས་དང་ཆོས་ཞེས་བྱ་བར་
ཟླས་དབྱེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཕན་ཚུན་ལྡན་པ་ཡིན་ན་ནི་གཉིས་ཀྱི་ཚིག་ཡིན་
པ་དང། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན། ཕྱོགས་ཆོས་
ཞེས་པ་མ་ནིང་གི་མཐའ་ཅན་དུ་ཐལ། ཟླས་དབྱེའི་ཀུན་སྡུད་ཀྱི་གཅིག་ཚིག་
གི་མཐའ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། ཁྱབ་སྟེ། ཆ་བསགས་ལས། དེ་
ནི་མ་ནིང་རྟགས་སུ་འགྱུར།།ཟླས་དབྱེ་གཅིག་དེ་བཞིན་པ་གཉིས།།ཞེས་པའི་
མ་ནིང་ཞེས་པ་དང་ཟླས་དབྱེ་གཅིག་ཅེས་པའི་དོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་
མཚམས་ལ་འདོད་ན། ཕྱོགས་ཆོས་ཞེས་པ་རྣམ་དབྱེ་དང་པོའ་རྗེ
ི ས་མེད་པར་
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ཐལ་ལོ།།ཇི་སྐད་དུ་ཤཱཀྱས། གཅིག་ཏུ་བསྡུ་པ་ཡིན་ན་ནི་མ་ནིང་ཉིད་ཡིན་
པར་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་ལ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ཟླས་དབྱེའི་
གཞན་སྦྱོར་དང་ཀུན་བསྡུས་གང་བྱས་ཀྱང་མི་འཐད་པ་ནི། འཐད་ལྡན་ལས་
ཀྱང། རེ་ཞིག་འདི་ཟླས་དབྱེའི་བསྡུ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།མ་ནིང་གི་རྟགས་དང།
གཉིས་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཟླས་དབྱེར་
འདོད་པ་ལ་སྐྱོན་གཞན་ཡང་འདི་ལྟར། རྩ་བར། དེ་ཆས་ཁྱབ་གསུངས་པ་
མི་འཐད་པར་ཐལ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་དང་ཆོས་ཏེ་སྒྲ་བྱས་
པ་ལ་དེ་ཆས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། སྒྲ་བྱས་ན་མི་རྟག་པས་མ་ཁྱབ་
པའི་ཕྱིར། ཤཱཀྱས། ཕྱོགས་དང་ཆོས་ལ་དེ་ཆས་ཁྱབ་པ་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ དེས་ན་ཕྱོགས་ཆོས་ཞེས་པ་མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀྱི་ཆེད་
དུ་ཚིག་བསྡུས་གསུམ་པ་དེའི་སྐྱེས་བུའི་བསྡུ་བའི་ནང་ཚན་དྲུག་པའི་བསྡུ་བ་
བྱས་ནས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཞེས་པའི་དྲུག་སྒྲ་བསྡུས་ནས་ཕྱོགས་ཆོས་ཞེས་
བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། ཚིག་སྡུད་དྲུག་གི་འབྲུ་མང་དང་ལས་འཛིན་དང་ཟླས་དབྱེ་
གསུམ་མིན་ཚུལ་བཤད་ཟིན་ལ། དེ་གཉིས་པའང་ངག་གཉིས་པ་ཡང་མ་ཡིན་
མི་ཟད་པའི་བསྡུ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཕྱོགས་ཆོས་ཞེས་
པ་ལ་གྲངས་ཀྱི་ཚིག་མེད་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ༑ ཕྱོགས་ཆོས་ཞེས་པ་
ལ། མི་ཟད་པའི་ཉེར་སྒྱུར་སོགས་སྔོན་དུ་མ་བཀོད་པའི་ཕྱིར་རོ།།འདི་དག་ནི་
རང་གི་རྗེད་བྱང་ཁོ་ན་ལགས་སོ།།
རང་ལུགས་ནི། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཚུལ་དང་པོ་འཆད་པའི་དངོས་བསྟན་
གྱི་ཕྱོགས་དང་དེ་འདྲའི་དཔག་བྱ་དང་དེ་འདྲའི་བསྒྲུབ་བྱ་དང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དཔག་བྱའི་ཆོས་ཅན་དང། དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཅན་དང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྩོད་གཞི་དང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞི་རྣམས་
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དོན་གཅིག་རྣམ་གྲངས་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་རྒོལ་བ་མཁས་པས་དཔག་འདོད་
ཆོས་ཀྱི་དཔག་གཞིར་གཟུང་བའི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
བསྒྲུབ་བྱའི་རྣམ་གྲངས་ཡོད་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་དང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་
དང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དཔག་བྱ་དང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྩོད་གཞི་དང་ཆོས་ཀྱི་ཚོགས་དོན་
དང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱིས་ཁྱད་པར་བྱས་པའི་རྩོད་གཞི་དང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྩོད་
གཞིས་ཁྱད་པར་བྱས་པའི་ཆོས་རྣམས་དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་ཕྱོགས་སྒྲ་དང་དཔག་བྱའི་སྒྲ་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་སྒྲ་གསུམ་དངོས་བཏགས་
སོ་སོར་འཇུག་ཚུལ་ཡོད་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྩོད་གཞི་དང་ཆོས་ལ་བཏགས་ནས་
འཇུག ཚོགས་དོན་ལ་དངོས་མིང་དུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་རྩོད་གཞི་དང་ཆོས་གཉིས་ཕྱོགས་ཀྱི་གདགས་གཞི་ཡ་གྱལ་ཡིན་
པས་དེ་ལྟར་བཏགས་པའི་ཕྱིར། དེ་གཉིས་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་
དངོས་མ་ཡིན་ཏེ། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་གིས་ཁྱོད་
ཚད་མས་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚོགས་དོན་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཕྱོགས་སྒྲ་དངོས་མིང་དུ་འཇུག་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྩོད་གཞི་དང་ཆོས་ལྷན་ཅིག་
བསྡོམས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་དེའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་
མིང་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
དཔེར་ན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྐལ་བ་ལ་དེའི་ངོས་
སྐལ་དུ་གྲགས་པ་བཞིན། ཇི་སྐད་དུ་འཆི་མེད་མཛོད་ལས། བཀྵ་ཕྱོགས་དང་
ལྷན་ཅིག་གོ །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཚོགས་
དོན་དང་ཆོས་དང་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གསུམ་ལ་འཇུག་ཀྱང་སྐབས་སྟོབས་
ཀྱིས་སོ་སོར་གོ་ཚུལ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་དུ་བོད་ཁོ་
ནས་བྱས་པ་མ་ཡིན་པར་འཕགས་ཡུལ་པཎ་ཆེན་དག་གིས་བཤད་པའི་ཕྱིར་
ཏེ། འཐད་ལྡན་ལས། རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བའི་ཐ་སྙད་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་
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ཡིན་ཏེ། སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལས་རྟོགས་པ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་སྤྱི་གང་ཡིན་
པ་དེ་ནི་དངོས་སུ་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ཡིན་ཞིང། ཁྱབ་པའི་ཡུལ་བསྒྲུབ་
པར་བྱ་བའི་ཆོས་དང་༑ གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་ཆོས་ཅན་ནི་
བཏགས་ནས་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ།
ཡི ན ་ཞི ང ་ཡན་ཆད་ཀྱི ས ་སྦྱོ ར ་བའི ་ སྒོ ས ་སྒྲུབ་བྱེ ད ་ཀྱི ་ རྟགས་བཀོ ད ་ནས་
རྟོགས་རྒྱུའི་བསྒྲུབ་བྱ་དངོས་ནི་ཚོགས་དོན་གང་ཞིག ཁྱབ་པའི་ཡུལ་བསྒྲུབ་
པར་བྱ་བའི་ཆོས་ཞེས་པས་ཁྱབ་པའི་སྐབས་ཀྱི་དངོས་བསྟན་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་
ལ་ཆོས་དགོས་པར་བཤད། ལྷག་མས་རྟགས་ཚུལ་དང་པོའ་དངོ
ི ས་བསྟན་
ཕྱོགས་ལ་རྩོད་གཞིས་ཁྱབ་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་སླ། རྟགས་
གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། འཐད་ལྡན་ལས། ཆོས་ཙམ་ཡང་འདིར་རྗེས་སུ་དཔག་པ་
མ་ཡིན་ཏེ། རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པའི་སྒྲོས་དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཙམ་ལ་ཡོད་
པ་འཆད་པར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ༑ འདིས་ཁྱབ་པ་གཉིས་
ཀའི་འབྲེལ་ཡུལ་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཆོས་ཙམ་མམ་ཆོས་ཁོ་ནས་ཁྱབ་པར་བཤད་
པའི་ཕྱིར་རོ།།རྟགས་གསུམ་པ་གྲུབ་སྟེ། འཐད་ལྡན་ལས། འདིའི་ཡུལ་ལ་སྤྱི་
ནི་རྗེས་སུ་དཔག་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་སྤྱི་ལ་རྟགས་མ་གྲུབ་པའི་
ཕྱིར་རོ།།དེ་ལ་སྒྲུབ་ན་ཡང་རྟགས་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ༑ བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་མེད་པའི་
ཕྱིར་རོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
རྩོད་སྤོང། ཁོ་ན་རེ། སྒྲ་དེ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཚུལ་དང་པོ་
འཆད་པར་དངོས་བསྟན་གྱི་ཕྱོགས་དངོས་གནས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཚུལ་དང་པོ་འཆད་པའི་དངོས་བསྟན་གྱི་ཕྱོགས་བཏགས་པ་
བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རིགས་གཏེར་ལས། ཡ་གྱལ་གཉིས་ལ་བཏགས་ནས་
འཇུག །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན་འགལ་ཁྱབ་ཡིན་ཏེ། དེ་གྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་
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དགོངས་ཀྱི་རྟགས་ཚུལ་དང་པོའ་ཕྱོ
ི གས་མིན་ལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཚུལ་དང་
པོ་འཆད་པའི་དངོས་བསྟན་གྱི་ཕྱོགས་ཡིན་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཡིན་དགོས་
པར་ཐལ། སྒྲ་དེ་དེ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འཁོར་གསུམ། མ་གྲུབ་
ན། སྒྲ་ཆོས་ཅན། རྟགས་ཚུལ་དང་པོའ་དངོ
ི ས་བསྟན་གྱི་ཕྱོགས་བཏགས་པ་
བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ༑ ཁྱོད་དེ་དངོས་གནས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་
ག་དངོས། ཁྱབ་སྟེ། དངོས་བཏགས་གཉིས་འགལ་བའི་ཕྱིར་དང། དེ་གཉིས་
ཀྱི་མིང་དོན་གཉིས་ཀ་འགལ་བའི་ཕྱིར། ཚད་མ་མདོར། བཏགས་པའི་ཕྱིར་
ན་མི་སྲིད་ཕྱིར།།འབངས་ལ་རྒྱལ་པོར་བཏགས་པ་བཞིན།།ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དངོས་མིང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མིང་
དོན་གཅིག་ཏུ་འདོད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཤེས་བྱ་ཞེས་པའི་སྒྲ་བུམ་པའི་
དངོས་མིང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་བུམ་པ་ལ་དངོས་མིང་དུ་འཇུག་པའི་
ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་དེ་ལ་དངོས་སུ་འཇུག་པ་གང་ཞིག མིང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་
མ་ཁྱབ།
གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་བཤད་པ།
གསུམ་པ་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཐའ་དཔྱད་པ་ལ། དགག་གཞག་སྤང་
གསུམ་མ་ལས། དང་པོ་ལ༑ རིགས་གཏེར་ལས། ཚུལ་གཅིག་ནས་ནི་དྲུག་གི་
བར།།ཞེས་གསུངས་ཀྱང་ཚུལ་སོ་སོའ་ངོ
ི ས་འཛིན་དང་འདོད་ཚུལ་མ་བཤད་
པས་མཁས་བླུན་དུ་མས་རྣམ་རྟོག་འཁྲུལ་བའི་དྲ་བ་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཏེ༑ ཁ་
ཅིག ཚུལ་དེ་ལྟར་འཕགས་ཡུལ་དུ་མ་གྲགས་ཟེར་སྐད། འོ་ན། འཕགས་ཡུལ་
དུ་ཚུལ་གཅིག་ནས་དྲུག་གི་བར་འདོད་པར་བཤད་པའི་རྒྱ་གཞུང་རྣམ་དག་
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མེད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕྱིར༑ འཁོར་གསུམ། འདོད་ན། མཁས་
གྲུབ་ཆེན་པོ་དགྲ་ལས་རྒྱལ་བའི་བྱིས་པ་འཇུག་པའི་རྟོག་གེ་ལས༑
ཚུལ་
གསུམ་པའི་རྟགས་སྨོས་པས་ནི། ཚུལ་གཅིག་དང། གཉིས་དང། བཞི་དང།
ལྔ་དང་༑ དྲུག་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་པའི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཉིད་ཕྱིར་བཟློག་གོ
།ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། དེ་
བཞིན་དུ་ཞི་འཚོ་ཡབ་སྲས་གསུང་དང་འགལ་བ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ།།འོ་ན་
འདི་དག་འདོད་མཁན་དང་ཚུལ་སོ་སོར་འདྲེན་ཚུལ་ཇི་ལྟར་སྙམ་ན། འདི་ལ་
རིགས་གཏེར་རང་འགྲེལ་མཁན་པོའང་མགོ་བོ་མགལ་མེ་ལྟར་འཁོར་བར་
མཐོང་ལ། རེ་ཞིག་འདི་ལྟར་ཁ་ཅིག ཚུལ་རེ་རེ་འདོད་མཁན་དང་བཞི་སོགས་
འདོད་མཁན་འགལ་ཟེར། ལ་ལས་གཞུང་འདིར་ཚུལ་གསུམ་མ་སྨོས་པས་
ཚུལ་གསུམ་འདོད་ཚུལ་མཐུན་ཟེར་ན། དང་པོ་ནི། རིགས་གཏེར་རང་འགྲེལ་
ལས༑ ཡང་རིག་པ་ཅན་པ་འགའ་ཞིག་ཆོས་ཅན་ལ་གྲུབ་པ་སྔ་མ་ཅན་དང།
མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་ལྷག་མ་ཅན་དང། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་སྤྱི་
ལ་མཐོང་བ། མངོན་སུམ་དང་ལུང་གཉིས་ཀྱིས་མི་གནོད་པ་འགལ་བ་མེད་པ་
སྟེ་ཚུལ་བཞི་ཞེས་དང།
ཡང་ཚུལ་གསུམ་དང་དེ་ཤ ེས་པ་སྟེ་ཚུལ་བཞིར་
འདོད་པ་འདི་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྔ་མ་ཅན་དང། ལྷག་མ་ཅན་དང། སྤྱིར་
མཐོང་ཅན་ཞེས་པ་གསུམ་ནི་གཏན་ཚིགས་ཐ་དད་པ་གསུམ་དང་རྗེས་དཔག་
གསུམ་གྱི་མིང་ཡིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་གཅིག་གི་ཚུལ་སོ་སོ་ལ་མིང་དེ་ལྟ་
བཏགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་འབྲས་རང་མི་དམིགས་པ་ཞེས་པ་
གསུམ་རྟགས་གསུམ་ལ་བྱེད་ཀྱི་རྟགས་གཅིག་གི་ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའ་ི མིང་
མ་ཡིན་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ དེར་ཐལ། དེ་ལྟར་ཕྱོགས་གླང་སོགས་
མཁས་པ་དུ་མས་བཤད་པའི་ཕྱིར། ཚད་མ་མདོ་ལས༑ རིག་པ་ཅན་རྣམས་ན་
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རེ། དེ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཅན་གྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི་གསུམ་སྟེ། སྔ་མ་དང་ལྡན་
པ་དང། ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་དང། སྤྱིར་མཐོང་བ་ཅན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ།།ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། སྔ་མ་དང་ལྡན་པ་ཅན་ཞེས་པའི་ལྡན་
པའི ་ སྒྲ་མཚུངས་པའི ་ དོ ན ་ལ་བྱས་ན་རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་རྟོ ག ས་པའི ་ རྗེ ས ་
དཔག་ལ་བྱེད་དགོས་པ་གང་ཞིག མཚུངས་སྒྲ་མི་སྦྱོར་ན་རྒྱུས་འབྲས་བུ་
དཔོག་པ་ལ་བྱེད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། འདིའི་འགྲེལ་བཤད་ཡངས་པ་
དང་དྲི་མ་མེད་པ་རྒྱལ་དབང་བློས་མཛད་པ་ལས། སྔ་མ་དང་མཚུངས་པ་ནི་
སྔ་མ་དང་འདྲ་བ་སྟེ་ཇི་ལྟར་འབྲེལ་བའི་དུས་ན་མངོན་སུམ་གྱིས་དངོས་པོ་
རྟོགས་པ་དེ་ལྟ་ཁོ་ནར། དུས་ཕྱིས་རྟགས་མཐོང་བ་ལས་ཀྱང་དེ་ལས་ཤ ེས་པ་
ཉེ་བར་སྐྱེ་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་དེ་ནི་སྔ་མ་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་རོ།།ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་སྐད་དུ་དར་ཊིཀ་ལས་ཀྱང། མངོན་སུམ་གྱིས་རྟགས་
ཆོས་དང་དེའི་འབྲེལ་བ་གཟུང་བའི་དེ་མ་ཐག རྟགས་ཙམ་མཐོང་བའི་རྟགས་
ཅན་རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་སྔ་མ་མངོན་སུམ་དང་མཚུངས་པའི་སྔ་མ་དང་
འདྲ་བ་དང། སྔ་མ་ཅན་ཞེས་ཀྱང་བྱ་ལ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདི་ལ་བོད་
གཞན་ཡང་འཁྲུལ་བ་མཐོང་ངོ་།།རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། འདིའི་འགྲེལ་
བཤད་ལས། ཡང་ན་སྔོན་མ་ནི་རྒྱུ་སྟེ༑ དེ་འདིའི་ཡོད་དོ་ཞེས་པས་སྔོན་མ་
དང་ལྡན་པ་སྟེ་འབྲས་བུའོ།།ཞེས་པ་ནས། གང་རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་རྗེས་སུ་
དཔོག་པའོ།།ཞེས་དང། ཤཱཀྱས། རིག་པ་ཅན་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་སྔ་མ་དང་
ལྡན་པ་དང་༑ ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་དང། སྤྱིར་མཐོང་བ་ཞེས་སྨྲ་བ་ལ། རྒྱུས་
འབྲས་བུ་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི་སྔ་མ་དང་ལྡན་པ་སྟེ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་
ཤིན་ཏུ་མང་བའི་ཕྱིར་དང། ལྷག་མ་དག་ཀྱང་གཞན་དུ་བཤད་ཡོད་དོ།།དེས་
ན་རིགས་གཏེར་རང་འགྲེལ་མཁན་ནི་འོལ་ཚོད་པ་གཅིག་སྟེ་ཆོས་རྗེ་པཎ་
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ཆེན་ག་ལ་ཡིན་ཞིང་༑
ཡིན་ནའང་ཤིན་ཏུ་འཁྲུལ་ལོ།།རྒྱས་པར་མ་སྤྲོས།
གཞན་ཡང། ཚུལ་རེ་རེ་འདོད་པ་དང་ཚུལ་བཞི་སོགས་འདོད་པ་མི་འགལ་
བར་ཐལ། མུ་སྟེགས་སྣོད་ཀྱི་རྗེ་དེ་གཞན་དུ་མི་འཐད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚུལ་
གཅིག་ཀྱང་འདོད་པ་དང། དེའི་ཤགས་ལ་འཕངས་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་སོགས་
གསུམ་བསྣན་པའི་རྟགས་མཚན་ཉིད་བཞི་པ་ཡང་འདོད་པ་དང། གཞན་དུ་
མི་འཐད་པ་ལས་ཕྱོགས་ཆོས་སོགས་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་གཅིག་པ་འདོད་
པ་དང། དེའི་སྟེང་དུ་རིགས་མཐུན་གྲུབ་པས་མཚན་ཉིད་གཉིས་པ་དང་༑ ཡང་
ན་དེའི་རིགས་མི་མཐུན་གྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་གཉིས་པ་དང། ཡང་གཞན་དུ་
མི་འཐད་པ་དང་༑ རིགས་མཐུན་ལ་འཇུག་པ་དང། བསྒྲུབ་བྱའི་མི་མཐུན་
ཕྱོགས་ལས་ལྡོག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚུལ་གསུམ་ཡང་འདོད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་
གྲུབ་སྟེ། ཚད་ཆེན་ལེའུ་ཉེར་གཉིས་པ་ལས། གཞན་དུ་མི་འཐད་པ་ཉིད་
ནི།།གང་འདི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པར་འདོད།།ཅེས་དང། དེའི་དཀའ་འགྲེལ་
ཀ་ཤཱིས་མཛད་པ་ལས༑ གཞན་དུ་ཞེས་བྱ་སྟེ། གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་
ན་མི་འཐད་པ་སྟེ། བསྒྲུབ་བྱ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ་ཞེས་དང།
ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ཤགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ལ་སོགས་པ་གསུམ་པོ་
འདི་ཉིད་ཀྱིས་འཕེན་པའི་ཕྱིར།
མཚན་ཉིད་བཞི་པ་ཡང་ཡིན་ལ་རགས་
པའམ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ འདིས་ནི་དངོས་སུ་ཕྱོགས་ཆོས་སོགས་མི་
འདོ ད ་ཀྱང་ཤ གས་ལ་ཁས་བླངས་པས་རྟགས་ཚུལ་བཞི ར ་སོ ང ་ཞེ ས ་
པའོ།།རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དཀའ་འགྲེལ་དེ་ཉིད་ལས། གང་གི་ཕྱིར་
འགའ་ཞིག་ཏུ་མཚན་ཉིད་གཅིག་པ་ཅན་ནམ་མཚན་ཉིད་གཉིས་པ་ཅན་ནམ་
མཚན་ཉིད་གསུམ་པ་ཅན་ཡང་རིགས་ཏེ༑ འདི་ལྟར་གཞན་དུ་མི་འཐད་པ་ཉིད་
གཅིག་པོ་དེས་མཚན་ཉིད་གཅིག་ཅེས་བསྟན་ལ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
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གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་བཤད་པ།

་ཚུལ་
ཁྱབ་སྟེ།
རྟགས་མི་འདྲ་བ་གསུམ་འཆད་པའི་དང་པོའ་མཚན་གཞི
ི
གཅིག་པ་ཕྱི་མས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ།།རྟགས་གསུམ་པ་དང། བཞི་པ་གཉིས་
གྲུབ་སྟེ། དེ་ཉིད་ལས། གཞན་དུ་མི་འཐད་པ་དང་ལྷན་ཅིག་པའི་རིགས་མཐུན་
པ་ལ་གྲུབ་པ་དང། རིགས་མི་མཐུན་པ་ལས་ལྡོག་པ་མངོན་པར་དཔྱད་ནས་
མཚན་ཉིད་གཉིས་པའོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ལྔ་པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་
ཉིད་ལས། གཞན་དུ་མི་འཐད་པ་ཉིད་དང། རིགས་མཐུན་པ་ལ་འཇུག་པ་དང།
བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལས་ལྡོག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མཚན་
ཉིད་གསུམ་ཡིན་གྱི། ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་གསུམ་དང་
ལྡན་པས་ནི་གཏན་ཚིགས་མཚན་ཉིད་གསུམ་དུ་མི་འདོད་དེ་ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་དེ་ལྟར་འདོད་མཁན་མི་འགལ་བར་ཐལ། ཚུལ་གཅིག་
དང་ཚུལ་བཞི་དང་ཚུལ་དྲུག་རིག་པ་ཅན་དང་དཔྱོད་པ་བས་ཀྱང་འདོད་དེ།
གཏན་ཚིགས་ཐིགས་པ་ལས། གཞན་དག་གཏན་ཚིགས་མཚན་ཉིད་དྲུག་
པའོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། གསུམ་པོ་དེ་དག་དང། གནོད་པར་མ་བྱས་པའི་ཡུལ་ཅན་
ཉིད་དང། ཤེས་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དང། དེའི་འགྲེལ་པར་ཨ་ཙ་
ཊས་ཀྱང་རི ག ་པ་ཅན་དང་དཔྱོ ད ་པ་བ་ལ་སོ ག ས་པས་བསམ་པ་གཏན་
ཚིགས་གཅིག་ཏུ་ཡོད་ཀྱང་ཚུལ་དྲུག་ཏུ་འདོད་པས་གསུམ་པོ་དེ་དག་དང་
ཞེས་བྱ་བ་སྨོས་ཏེ་ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
དེས་ན་དེ་དག་གི་
རིགས་པར་བརྟེན་ནས་ཚུལ་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་རང་སྡེའི་སློབ་དཔོན་དབང་
ཕྱུག་སྡེ་ཡང་འདོད་ལ། ཚུལ་རེ་རེ་བ་དང་གཉིས་གཉིས་པ་ཅན་འདོད་མཁན་
བྱེ་རིག་དག་ཡོད་ཚུལ་འོག་ཏུ་འཆད་དོ།།འདི་དག་ནི་རྟགས་མཐུན་ཕྱོགས་
ལ་མཐོང་ཙམ་རྗེས་འགྲོ་དང་༑ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་ལྡོག་པར་
སྨྲ་བས་ཞིབ་ཆ་མི་འདྲ་བའི་ཕྱིར། དེ་ལ་སྣོད་ཀྱི་རྗེ་སོགས་ཀྱིས་གཏན་ཚིགས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

བསྒྲུབ་བྱ་དང་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་དེ་གཞན་དུ་མི་འཐད་པའི་དོན་དུ་འདོད་
ཟེར་ན༑ འོ་ན། རྟགས་བསྒྲུབ་བྱ་ལས་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་སྒྲུབ་བྱེད་དང་གཞན་
དུ་མི་འཐད་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་
དེའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བཤད་ལས༑ རྣམ་པ་གཞན་
དུ་ཞེས་པ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་མེད་པར་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ།།མི་འཐད་པ་ཉིད་ནི་
རབ་ཏུ་ནུས་པ་མེད་པ། ཞེས་པ་ནས། མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་ནི་བསྒྲུབ་པར་
བྱ་བ་ལས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་འདོད་ལ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་མི་འཐད་པ་ཉིད་ནི་ཆོས་ཅན་
ཁོ་ན་ལ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ༑ མེད་པ་ཞེས་
པ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་གཞན་དུ་དང་མི་འཐད་པའི་དོན་བཤད་ཅིང། ལྷག་མས་
བསྒྲུབ་བྱ་དང་སྒྲུབ་བྱེད་ཡིན་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་ཁོས་རྟགས་ཚུལ་
དེ་གཅིག་པུས་ཆོག་པར་འདོད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྟགས་དེ་ཆོས་ཅན་གྱི་
ཁྱད་པར་མ་བཟུང་བར་སྤྱིའི་སྒོ་ནས་ཡིན་ནམ། ཆོས་ཅན་གྱི་ཁྱད་པར་བཟུང་
ནས་ཡིན། ཆོས་ཅན་གྱི་ཁྱད་པར་ཡང་ཤེས་འདོད་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ལ་ཡིན་ནམ་
དཔེའི་ཡིན་བརྟགས་ན་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་ལྟར་ན་མི་འཐད་པར་ཐལ།
མིག་གི་གཟུང་བྱའི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་ལ་མི་རྟག་པ་ཉིད་གོའམ་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་པའི་
ཕྱིར། ཚད་ཆེན་ཉེར་གཉིས་པ་ལས། དེར་ནི་སྤྱི་ཡིས་རྟོགས་ཤ ེ་ན།།སྒྲུབ་པར་
བྱ་བའི་ཆོས་ཅན་ལ།།གཏན་ཚིགས་ཡོད་པར་བསྟན་པ་ན།།བརྗོད་འདོད་
གྲུབ་པ་མིན་པ་བསྟེན།།དཔེར་ན་མིག་གི་གཟུང་བྱ་ནི།།མི་རྟག་པ་ལ་འཁྲུལ་
པ་ཉིད།།ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ གལ་ཏེ་ཕྱོགས་ཆོས་ཁས་ལེན་ནོ་ཞེ་ན།
ངེད་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཁྱོད་ཀྱང་འདོད་པར་ཐལ་ལོ།།གཞན་དུ་མི་འཐད་པ་དང་
རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་ཁས་བླངས་ཟིན་ཅིང་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱང་སླར་ཁས་བླངས་
པའི་ཕྱིར༑ འདོད་ན། ཚུལ་གཅིག་པ་ཁོ་ན་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་
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ཕྱིར། དེ་ཉིད་ལས། དེ་ལ་ཆོས་ཅན་ཡོད་གྱུར་པར།།ཤེས་བྱ་ཞེ་ན་དེ་ལྟ་
ན།།ཚུལ་གསུམ་པོ་ནི་ཁྱོད་དག་གི
།གཞུང་ལུགས་ལ་ཡང་འབྱུང་བར་
འགྱུར།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང། དེའི་དཀའ་འགྲེལ་ལས། ཅི་སྟེ་ཇི་སྐད་
དུ་བཤད་པའི་སྐྱོན་དུ་གྱུར་ན་མི་རུང་ངོ་སྙམ་པས་གཏན་ཚིགས་དེ་བསྒྲུབ་
པར་བྱ་བའི་ཆོས་ཅན་ལ་བརྟེན་པ་དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ཁོ་བོ་ཅག་གི་གཏན་ཚིགས་
ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཚུལ་གསུམ་པོ་དེ་ཉིད། ཁྱེད་ཅག་གི་ལྟ་བ་ལ་ཡང་འགྱུར་རོ་
ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། བརྟགས་པ་གཉིས་པ་ལྟར་ན་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་
པར་ཐལ་བ་ནི༑ དེ་ཉིད་ལས། འོ་ན་དེ་ནས། བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་པར་མ་གྱུར་
ན།།གཏན་ཚིགས་ལ་ཡང་ངེས་པ་མེད༑ ༑སོགས་བྱུང། བརྟགས་པ་གསུམ་པ་
དཔེའི་ཆོས་ཅན་ལ་གྲུབ་པ་ཟེར་ན། ཤེས་འདོད་ལ་དེ་ལྟར་འགྲུབ་པའི་ངེས་པ་
མེད་པར་ཐལ། ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དང་ཐ་དད་པ་སྟེ་འགལ་བ་འདི་དཔེ་
ཙམ་ལ་རྟགས་ཆོས་མེད་ན་མི་འབྱུང་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། དེ་ཉིད་ལས། དཔེ་ཡི་
ཡིན་ན་དེ་གྲུབ་ཀྱང་།།བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཅན་བློར་མི་འགྱུར།།དེ་ཡིས་ཐམས་
ཅད་བསྡུས་པ་ལ།།ཁྱབ་པར་ངེས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
སློབ་དཔོན་དབང་ཕྱུག་སྡེའི་གསུང་ལས། རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་
ཚུལ་དྲུག་པ་ཅན་གྱི་རྟགས་ཡིན་ཏེ། ཕྱོགས་ཆོས་དང། མཐུན་ཕྱོགས་ལ་
མཐོང་ཙམ་གྱིས་རྗེས་འགྲོ་དང། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་གྱིས་
ལྡོག་པ་དང།
དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མའི་གནོད་པ་མེད་པའི་ཡུལ་ཅན་དང་༑
གྲངས་གཅིག་པ་ཅན་དང། ངེས་པའི་ཤེས་པ་ཉིད་དང་དྲུག་ཏུ་བཞེད། ཚུལ་
སོ་སོའ་དཔྱད་པ་འོ
ག་ཏུ་བྱ། འོ་ན་སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གིས་མདོར། ཚུལ་
ི
གསུམ་རྟགས་ལས་དོན་མཐོང་ཡིན།།ཞེས་དང་༑ རྗེས་དཔག་བྱ་དང་དེ་མཐུན་
ལ།།ཡོ ད ་དང་མེ ད ་ཉི ད ་ལ་མེ ད ་པ།།ཞེ ས ་གསུངས་པ་མི ་ འཐད་པར་ཐལ༑
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རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་འདིར་བཤད་པ་ལྟར་ཚུལ་གསུམ་གྱིས་མི་
ཆོག་པའི་ཕྱིར་སོགས་བྱ༑ རྟགས་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་རྗེས་ཁྱབ་
ཡིན ་ན་ཤ གས་ལ་ལྡོ ག ་ཁྱབ་གྲུབ་པས་ཚུལ་གཉི ས ་ཇི ་ ལྟར་མ་བྱས་ཞེ ་ ན།
འཕགས་ཡུལ་དུའང་ལུགས་གསུམ་བྱུང་སྟེ། དང་པོ་ནི། སྔོན་གྱི་དབང་ཕྱུག་
སྡེ་སོགས་རྟོག་གེ་རྒན་པོ་རྣམས་ན་རེ། དེའི་དགོས་པ་ཡོད་དེ། མི་མཐུན་
ཕྱོགས་རྣམ་པ་གསུམ་སོ་སོར་ངེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་གཞན་པ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་ཙམ་དང་འགལ་བ་
གསུམ་སོ་སོར་ངེས་པའི་ཕྱིར། ཇི་སྐད་དུ་ཐར་འབྱུང་གི་རྟོག་གེ་སྐད་ལས།
སྔོ ན ་གྱི ་ རྒན་པོ ་ རྣམས་ནི ་ མི ་ མཐུན་ཕྱོ ག ས་ངེ ས ་པའི ་ དོ ན ་དུའོ་ ཞེ འོ། །དེ ་
རྣམས་ཀྱང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་གསུམ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སེམས་ཏེ། ཞེས་
སོགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདི་མི་འཐད་དེ། ཚུལ་གསུམ་སྒྲུབ་པར་མི་མཐུན་
ཕྱོ ག ས་གསུམ་ལྡོ ག ་དགོ ས ་ཀྱང་དེ ་ ཚུལ་གསུམ་བཤད་པའི ་ དགོ ས ་པ་མ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ འདི་རྣམ་ངེས་སུ་བཀག་གོ །གཉིས་པ་ནི་རྟོག་གེ་གཞན་དག་
ན་རེ། སྦྱོར་བ་ངེས་པའི་དོན་དུ་ཡིན་པར་འདོད་དེ། དེ་ཉིད་ལས། སྦྱོར་བ་ངེས་
པའི་དོན་དུའོ་ཞེས་ཁ་ཅིག་སྟེ་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ཅན་གྱི་སྦྱོར་བའམ། ལྡོག་པ་
དང་ལྡན་པ་གཅིག་ཁོ་ན་སྦྱར་བར་བྱ་ཡི་གཉིས་དག་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་
སོ།།དེང་དུས་འདི་ལྟར་འཆད་པ་མང་ངོ་།།གསུམ་པ་ནི་རྟོག་གེ་བ་ལ་ལ་ན་
རེ། ཆོས་མཐུན་དཔེ་དང་མི་མཐུན་དཔེ་ལ་སྦྱོར་བ་བྱེད་ཚུལ་མཁས་པའི་ཆེད་
ཡིན་ཞེས་འདོད་དེ། དེ་ཉིད་ལས། ཆོས་མཐུན་པ་དང་ལྡན་པ་དང་ཆོས་མི་
མཐུན་པ་དང་ལྡན་པའི་སྦྱོར་བ་གསལ་བར་བྱ་བའི་དོན་དུའོ་ཞེས་ཁ་ཅིག་གོ་
ཞེས་སོ།།འདི་དག་རིགས་ཐིགས་ན་གསལ་ལ། ཛི་ན་མི་ཏྲས་བསྡད་པ་ལས།
ཚུལ་དགུ་རྟགས་གསུམ་སྦྱོར་བ་དང་༑ ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་སྤྱན་རས་གཟིགས་
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བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་གྱི་རྟགས་སྦྱོར་ཡང་དག་གསུམ་དང།
མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པའི་རྟགས་གསུམ་དང།
མི་མཐུན་
ཕྱོ ག ས་ལ་མེ ད ་པ་ཉི ད ་དུ་ངེ ས ་པའི ་ རྟགས་གསུམ་བཤད་པ་སོ ག ས་དང་
མཐུན་ནོ།།བོད་ཀྱི་རྟོག་གེ་བའི་དབང་པོའ་གསུང་ལས།
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་
ི
ཆོས་དང་ལྡོག་ཁྱབ་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ༑
དེ འི ་ མཚན་ཉི ད ་ཀྱི ་ ཟུར་གྱི ་ ལྡོ ག ་པས་སེ ལ ་མི ་ ནུས་པའི ་ ལོ ག ་རྟོ ག ་དང་
རིགས་མི་མཐུན་གང་ཡང་རྗེས་འགྲོས་སེལ་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཟེར།་་་་་ཆ་བ།
འོ་ན། རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཟུར་དུ་ཚུལ་གསུམ་སྨོས་པ་ལ་རྣམ་
བཅད་ཡོངས་གཅོད་སོ་སོ་བ་རེ་མེད་པར་ཐལ། ཚུལ་དེ་གཉིས་ཀྱིས་ཆོག་པ་
དེའི་ཕྱིར༑ རྟགས་ཁས། འདོད་ན། འདི་ཉིད་ལས། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ནི་ཚུལ་
གསུམ་ལའང་།།དེ་ཡིས་མ་གྲུབ་ཟློག་དོན་དང་།།འཁྲུལ་བ་ཅན་གྱི་གཉེན་
པོར་ནི།།ཞེས་སོགས་མི་འཐད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར༑ གཞན་ཡང། རྗེས་
འགྲོ་ངེས་པས་འགལ་བ་དང་དེའི་ཕྱོགས་མཐུན་སེལ་བ་དང་ལྡོག་པ་ངེས་
པས་མ་ངེས་པ་དང་དེའི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་ལྷག་ལྡན་སེལ་ཞེས་སོ་སོར་
བཤད་མི་རིགས་པར་ཐལ། ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱིས་མི་སེལ་བའི་རིགས་མཐུན་དང་
ལོག་རྟོག་མེད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེའི་རང་འགྲེལ་ལས༑ དེ་ལ་རྗེས་སུ་
འགྲོ་བ་ངེས་པས་ནི་འགལ་བ་དང་དེའི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་རྣམས་བསལ་
ཏོ།།ལྡོག་པས་ནི་མ་ངེས་པ་དང་དེའི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་ལྷག་མ་དང་ལྡན་
པ་ལ་སོགས་པའོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང། ཚུལ་གསུམ་ཡིན་
པ་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་བཤད་པས་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ལ་
དཔེ་ཡང་འཇོག་དགོས་སྙམ་པ་མི་སེལ་བར་ཐལ། ཚུལ་གཉིས་ཀྱིས་ཆོག་
ཚུལ་དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྣམ་ངེས་ལས། གཏན་ཚིགས་མཚན་ཉིད་ཚུལ་
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གསུམ་ཕྱིར།།དཔེ་ཉིད་ལོགས་ཤིག་བརྗོད་བྱ་མིན།།ཞེས་དང།
དེའི་རང་
འགྲེལ་ལས། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཚུལ་གསུམ་བཤད་པ་དེ་ཙམ་
གྱིས་དོན་རྟོགས་པས། དཔེ་ཞེས་བྱ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་ཅན་ནི་ཡོད་པ་མ་
ཡིན་ནོ༑ ༑ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལོ།།གཞན་ཡང་རིག་པ་ཅན་
དེས་སྲོག་ལྡན་གྱི་ལུས་སུ་ཚད་མས་དམིགས་པ་དེ་གསོན་ལུས་གང་ཟག་
གི ་ བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའི ་ སྡོ མ ་པ་རྐྱང་པ་ཅན་གྱི ་ རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་
བདེན་ཞེན་གྱིས་མི་འདོད་པར་ཐལ། རིག་པ་ཅན་པ་དེས་དེ་འདྲའི་ལུས་དེ།
གསོན་ལུས་གང་ཟག་གི་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་དང་ལྡོག་
ཁྱབ་ཀྱི་གཞི་མཐུན་དུ་བདེན་ཞེན་གྱིས་འདོད་པའི་ཕྱིར།
ཁྱབ་པར་ཐལ།
ཕྱོ ག ས་ཆོ ས ་དང་ལྡོ ག ་ཁྱབ་ཀྱི ་ གཞི ་ མཐུན་དེ ས ་ལྡོ ག ་པ་རྐྱང་བ་ཅན་གྱི ་
རྟོགས་ཡང་དག་ཡོད་པར་འདོད་པའི་ལོག་རྟོག་སེལ་ནུས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་
ཁས། རྩ་བར་འདོད་ན། འདི་ཉིད་ལས། ལྡོག་ཅན་མཚུངས་པར་བསྟན་པའི་
ཕྱིར། ཞེས་སོགས་ལ་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ་ལོ༑ ༑གཞན་ཡང་ཚད་མ་
མདོར།
ཚུལ་གཉིས་པ་དང་རེ་རེ་བ།།རྟགས་དོན་མིན་པར་དོན་གྱིས་
བྱས།།ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཕྱོགས་གླང་གིས་རྟགས་ཡང་
དག་གི་མཚན་ཉིད་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པའི་རྟགས་སུ་བཤད་པས་རྣམ་བཅད་
ཀྱིས་ཕྱོགས་ཆོས་རྐྱང་བ་དང་རྗེས་འགྲོ་རྐྱང་བ་དང་ལྡོག་ཁྱབ་རྐྱང་བ་དང་
ཕྱོགས་ཆོས་དང་ལྡོག་ཁྱབ་གཉིས་རྐྱང་ཙམ་སོགས་རྟགས་ལྟར་སྣང་དྲུག་བྱེ་
བྲག་པས་འདོད་པ་གཅོད་པའི་ཆེད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དམ་བཅའ་འཐད་
པའི་ཕྱིར་སོགས་བྱ། འདི་རྣམ་རྟོག་ཟབ་མོ་ཞིག་འདུག་པས་ཅུང་ཟད་དཔྱད་
དོ།།ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་ངེས་པ་རྟགས་ཡང་དག་གི་
མཚན་ཉིད་ཡིན་ཟེར་ཏེ། རྣམ་ངེས་ལ་འཁྲུལ་བ། འོ་ན། རི་བོང་རྭ་ཆོས་ཅན།
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རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ༑ ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་ངེས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས།
རྟགས་གྲུབ་སྟེ། ཚུལ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕྱིར༑ འདོད་མི་ནུས་ཏེ། མེད་ངེས་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག ཚུལ་གསུམ་ཚད་མའི་སྟོབས་ཀྱིས་ངེས་པ་
རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ནའང་རི་བོང་རྭ་ཡང་འཕེན་ལ། བྱས་
རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྔ་རྒོལ་རྣམ་དག་ཆོས་ཅན།
བྱས་
རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཚོན་བྱ་དེར་ཐལ། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མའི་སྟོབས་ཀྱིས་ངེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་
ཐལ༑ དེའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔ་རྒོལ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ།
འདི་ཉིད་ལས། རང་གིས་ངེས་བཞིན་གཞན་དག་ལ།།ངེས་པ་བསྐྱེད་པར་
འདོད་པ་ཡིས།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་
ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། སྒྲ་མི་རྟག་
པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཆོས་ཅན། ཚད་མས་དམིགས་པར་ཐལ། ཚད་
མས་གཞལ་བའི་ཕྱིར༑ ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན། ཚད་མས་གཞལ་བ་ཆོས་ཅན།
སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྒྲ་མི་རྟག་
པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་ངེས་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་
བཀོད་པའི་ཚེ་ན་ཚད་མས་གཞལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ ཁྱབ་པ་ཁས། རིགས་
གཏེར་རྗེས་འབྲང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་རྟགས་
ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། རིགས་གཏེར་ལས། ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅིང་
འབྲེལ་བ་ངེས༑ ༑གཏན་ཚིགས་མཚན་ཉིད་སྐྱོན་མེད་ཡིན།།ཞེས་གསུངས་
ཟེར་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བྱས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་
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དག་སྐྱོན་མེད་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་
ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་
དག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བྱས་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། ཁྱོད་
སྒྲ་དང་གཅིག་ཡིན་ན་ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་
ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཤ ེས་འདོད་
ཆོས་ཅན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་ན། བྱས་པ་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
ཡིན་ན་མི་རྟག་པ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ།
ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཁས། འདོད་ན། རི་བོང་རྭ་
ཆོས་ཅན༑ མི་རྟག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བྱས་པ་བྱས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་
གསུམ་ཁས། གཞན་ཡང་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བྱས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་སྐྱོན་མེད་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བྱས་པའི་རྟགས་
ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས༑ མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བྱས་པའི་རྟགས་
ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་མ་ཚང་བར་ཐལ། མ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། བྱས་པ་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་
མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། བྱས་པ་བྱས་
པའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱང་ཡོད། བྱས་པ་བྱས་པའི་རྟགས་
ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཀྱང་ཡོད། དེ་དེའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་
ཁྱབ་ཀྱང་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་བྱས་པ་ཆོས་ཅན༑ ཁྱོད་
ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་
སྒྲའི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཚད་མས་ངེས་པ་ཡོད་
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པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་
ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ཁྱབ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་
ཚད་མས་ངེས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་དེའི་རྗེས་ཁྱབ་ཡོད་པའི་གོ་དོན་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་སླ། མ་ཁྱབ་མཚམས་ལ་རྟགས་དེར་ཐལ། ཁྱོད་མི་
རྟག་པ་དང་ཐ་དད།
ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ནར་ཡོད་པའི་ཕྱིར༑
གསུམ་པ་ཡང་དེས་རིགས་འགྲེ་བྱ། གཞན་ཡང་བྱས་པ་བྱས་པའི་རྟགས་
ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་འཇོག་པ་ན་བྱས་པ་བྱས་པ་ཡིན་ན་མི་རྟག་པ་ཡིན་
པས་ཁྱབ་པ་འཇོག་པར་ཐལ་ལོ།།བྱས་པ་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ཁྱབ་དང་བྱས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པའི་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་
པའི་ སྦྱོ ར ་བ་སྐོ ར ་གཅིག ་གི་ རྗེ ས ་ཁྱབ་ཡོད ་ཚུལ་དོ ན ་གཅི ག ་པའི ་ ཕྱི ར ་ཏེ །
བྱས་པ་བྱས་པའི ་ རྟགས་ཀྱི ས ་དེ ་ སྒྲུབ་ཀྱི ་ རྗེ ས ་ཁྱབ་དང་བྱས་པ་བྱས་པ་
རྟགས་སུ་བཀོད་པའི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྦྱོར་བ་སྐོར་གཅིག་གི་རྗེས་ཁྱབ་ཡོད་ཚུལ་
དོན་གཅིག་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ཡིད་ཀྱི་མུན་
སེལ་ལས། དེ་ཡང་ཁྱབ་པ་ལ་རྣམ་པ་བཞི་སྟེ། རྗེས་ཁྱབ་ལྡོག་ཁྱབ་དང་
དངོས་ཁྱབ་ལྡོག་ཁྱབ་རྣམས་སོ།།ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མི་འབྱེད་པར་ཐལ་
བ་དང། ཁྱེད་རང་གི་རིགས་གཏེར་འགྲེལ་པར་དེ་ལྟར་བཤད་པ་དང་འགལ་
ལོ།།འོ་ན། བྱས་པ་བྱས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་སྐྱོན་
མེད་ཡིན་པར་འདོད་སྙམ་ན། འོ་ན་གང་བྱས་པ་བྱས་པ་ཡིན་ན་མི་རྟག་པ་
ཡིན་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། སྒྲ་ཡང་བྱས་པ་བྱས་པ་ཡིན་ཞེས་
པའི་སྒྲུབ་ངག་འདི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ། བྱས་པ་བྱས་པ་དེ་སྒྲ་མི་རྟག་
པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སྐྱོན་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར།།འདོད་ན།
རི་བོང་རྭས་
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གཤག་ལ་དེ་བཞིན་དུ་སྦྱོར་བས་ཀྱང་སྐྱོན་སྟོན། འོ་ན། བྱས་པ་བྱས་པའི་
རྟགས་ཀྱི ས ་སྒྲ་མི ་ རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི ་ རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡི ན ་པར་ཐལ།
བྱས་པ་བྱས་པ་དེ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་ན་འདིར་ཤ ིན་ཏུ་མ་ཁྱབ། ཁ་ཅིག ཚུལ་གསུམ་པ་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་
རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན༑ མིག་ཤ ེས་ཀྱི་གཟུང་བྱ་ཆོས་ཅན། སྒྲ་
མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་
པའི་ཚུལ་གསུམ་པ་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ཁྱབ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྣམ་བཤད་ལས། དཔེ་གཉིས་ཀྱི་ཆོས་སུ་གྱུར་པའི་མིག་
ཤེས་ཀྱི་གཟུང་བྱས་སྒྲ་མི་རྟག་པ་དང། རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་དང་པོ་མི་
ཁེགས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྒྲ་མི་
རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁ་ཅིག་ཚུལ་
གསུམ་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན༑ འོ་ན། སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པར་ཐལ། སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡོད་པའི་
ཕྱིར། དེར་ཐལ། སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་ཡོད། སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་
པའི་རྗེས་ཁྱབ་ཡོད༑ སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་
ན་ཁྱབ་པར་ཐལ། འདས་པ་ཡང་ཡོད་མ་འོངས་པ་ཡང་ཡོད་ད་ལྟར་བ་ཡང་
ཡོད་ན། འདས་མ་འོངས་ད་ལྟར་བ་གསུམ་ཡོད་དགོས་པའི་ཕྱིར༑ གོང་གི་
རྟགས་དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། བྱས་པ་དེ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་ཡིན་
པའི་ཕྱིར༑ དེར་ཐལ། དེ་སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
ཏེ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་
ལྟར་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། སྒྲ་རྟག་སྒྲུབ་ཀྱི་འགལ་རྟགས་ཡིན་པར་ཐལ། སྒྲ་རྟག་
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པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ངེས་ཤ ིང། སྒྲ་
རྟག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རིགས་ཐིགས་ལས། བྱས་པ་ཉིད་
དང་བརྩལ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བ་ཉིད་ནི། རྟག་པ་ཉིད་སྒྲུབ་ལ་འགལ་བའི་གཏན་
ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་གཉིས་ནི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་དང་
མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པས། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཕྱི་མ་གཉིས་གྲུབ་སྟེ། ཆོས་དང་སྐད་ཅིག་མ་མ་
ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་དེ་སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ཁྱབ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་
རྟག་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་ན། སྒྲ་རྟག་པར་ཐལ་
ལོ།།བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སྒྲ་རྟག་པ་ཡོད་པར་ཐལ། སྒྲ་ཡང་ཡོད་རྟག་པ་ཡང་
ཡོད་པའི་ཕྱིར་ན་མི་མཚུངས་ཏེ། སྒྲ་རྟག་པ་ཞེས་གཅིག་ཚིག་ལས་མེད་པས་
དེ་གཉིས་ཚོགས་པ་སྟོན་གྱི་ཐ་དད་མི་སྟོན་ལ༑ ཚུལ་གསུམ་ཡོད་ཅེས་སྨྲས་
པས་གསུམ་ག་གང་གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔྱད་པས་ཆོག་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁོ་ན་རེ༑
སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་དྲན་པའི་དྲན་ཤ ེས་ཡོད་པར་ཐལ། སྒྲ་རྟག་
པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟག་འཛིན་
སེམས་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ༑ འདོད་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟག་
འཛིན་སེམས་དེས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཅན་རྗེས་དཔག་ཅིག་གི་རྒྱུ་བྱེད་པར་
ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། རྟགས་འཛིན་སེམས་ལ་རྗེས་དཔག་གི་
མིང་འདོ ག ས་པའི ་ རྒྱུ་མཚན་དེ ་རང་འབྲས་རྟགས་ཅན་རྗེ ས ་དཔག་གི ་ རྒྱུ་
ཡིན་པས་བཏགས་པའི་ཕྱིར། ཕྱོགས་གླང་གིས། རྗེས་དཔག་རྗེས་སུ་དཔག་
ལས་བྱུང་།།ཞེས་པའི་རྗེས་དཔག་ཅེས་པའི་དོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན།
སྒྲ་རྟག་པར་རྟོགས་པའི་རྟགས་ཅན་རྗེས་དཔག་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ།།ཡང་ཁོ་
ན་རེ། ཆོས་དེ་ཡང་ཡོད་གཞི་དེ་ཡང་ཡོད་ན་ཆོས་དེ་དང་གཞི་དེ་གཉིས་ཀ་
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ཡོད་དགོས་པར་ཐལ། སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་རེ་རེ་ནས་ཡོད་ན་
སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི ་ ཚུལ་གསུམ་ཡོ ད ་དགོ ས ་པའི ་ ཕྱི ར ་ཟེ ར ་ན་མ་ཁྱབ།
འདོད་ན། ཀ་བུམ་གཉིས་མེད་པ་ཆོས་ཅན། ཀ་བུམ་གཉིས་ཡོད་པར་ཐལ།
ཀ་བ་ཡང་ཡོད་བུམ་པ་ཡང་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཟེར༑ དེ་ལ་འོ་ན། ཆོས་དེ་ཡང་
ཡོད་གཞི་དེ་ཡང་ཡོད་ན་ཆོས་དེ་དང་གཞི་དེ་གཉིས་ཀ་ཡོད་དགོས་པར་
ཐལ༑ སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱང་ཡོད་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱང་
ཡོད་ན་སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་གཉིས་ཀ་ཡོད་
དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དེ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཚད་
མ་མདོར། ཚུལ་གཉིས་པ་དང་རེ་རེ་བ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན།
ཀ་བུམ་གཉིས་མེད་པ་ཆོས་ཅན། ཀ་བུམ་གཉིས་ཡོད་པར་ཐལ། ཀ་བ་ཡང་
ཡོད་བུམ་པ་ཡང་ཡོད་པའི་ཕྱིར༑ ཁྱབ་པ་ཁས། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་
ཅན། ཀ་བའི་དགག་གཞིར་ཐལ། ཁྱོད་ཡོད་ཀ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན།
ཀ་བུམ་གཉིས་ཀ་ཆོས་ཅན།
ཁྱོད་མེད་ན་ཀ་བ་མེད་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ།
ཁྱོད་མེད་པ་ཀ་བའི་དགག་གཞི་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། བུམ་མེད་ཆོས་
ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར༑ འདིར་དགག་གཞིའི་ནུས་པས་རྩོད་གཞིའི་ཁྲིད་
དགོས་སོ།།ཡང་ཁོ་ན་རེ། སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་མ་
ངེས་པའི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་
ངེས་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱང་ཚད་མས་ངེས། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་
ཁྱབ་ཀྱང་ཚད་མས་ངེས༑ དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱང་ཚད་མས་ངེས་པའི་ཕྱིར།
འདོད་ན། མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་མ་
ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། སྔ་མའི་རྟགས་གསལ་ལ་
རྩོ ད ་གཞི ་ མི ་ འཐེ ན ་ལ་རྟགས་འདི ་ ལ་རྩོ ད ་གཞི ་ འཐེ ན ་དགོ ས ་པས་ཡི ན ་
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ནོ།།གཞན་ལའང་ཅི་རིགས་དེ་ལྟར་ཤེས་དགོས་སོ།།ཡང་ཁོ་ན་རེ། སྒྲ་རྟག་
པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་གང་རུང་ཚད་མས་ངེས༑ དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་
ཚད་མས་མ་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་
ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་ངེས་
པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ༑ རྟགས་གྲུབ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕྱིར།
རྟགས་བསྒྲུབས་ཟིན། ཁོ་རང་ལ་འོ་ན༑ རི་བོང་ར་ཆོས་ཅན། སྒྲ་མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ༑ སྒྲ་མི་
རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་ངེས་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ།
རྟགས་གྲུབ་སྟེ༑ དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མའི་གཞལ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
རིགས་པ་སྦོམ་པོ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། བྱས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་
མ་བཀོད་ཀྱང་སྒྲ་མི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་བྱས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པའི་ཚེ༑ བྱས་པ་
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་སུ་བཀོད་ཟེར་ན། འོ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། སྒྲ་མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་
སུ་མ་བཀོད་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། རྟགས་སླ། ཡང་དེ་ལས་བླུན་པ་ཁ་
ཅིག་ན་རེ། བྱས་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་སུ་མ་བཀོད་པར་མ་ཟད༑ དེ་སྒྲུབ་ལ་
བྱས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པའི་ཚེ་ཡང་བྱས་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་སུ་མ་བཀོད།
བྱས་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔ་རྒོལ་རྣམ་དག་གིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་རྣམ་
དག་གི ་ ངོ ར ་བྱས་རྟགས་ཀྱི ས ་སྒྲ་མི ་ རྟག་སྒྲུབ་ལ་བཀོ ད ་པའི ་ ཚེ ་ བྱས་པ་
རྟགས་སུ་བཀོད་ཟེར། ཡང་དེ་བས་མོ་ཧ་ཁ་ཅིག དེ་གསུམ་གའི་དུས་མ་
བཀོད་ཀྱང། གང་བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། སྒྲ་
ཡང་བྱས་ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་བྱས་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་སུ་བཀོད་ཟེར། འདི་
དག་སྔ་མས་ཤགས་ལ་ཁེགས་ཤིང་དགག་ཤིན་ཏུ་སླ་ལ།
འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་
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དགག་རྟགས་སྒྲུབ་རྟགས་ལ་རྨོངས་པས་སོ།།ཡང་དོན་དམ་ལ་དཔྱོད་པའི་
སྐབས་སུ་གང་གྲུབ་དོན་དམ་དུ་གྲུབ་དགོས་སྙམ་པའི་བོད་རྒན་ལུག་ཆུར་
འབབ་ཀྱི་རིགས་སྨྲ་དག་ན་རེ༑ སྒྲ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིར།
ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་བྱས་པ་ཆོས་ཅན།
སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་
རྟགས་ཡིན་པར་ཐལ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་
ཕྱིར༑ འདོད་ན། དེའི་ཚེ་ན་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
རྟགས་སུ་བཀོད་པར་ཐལ༑ ཁྱོད་སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེའི་ཚེ་ན་བྱས་པ་ཆོས་ཅན༑ ཁྱོད་སྒྲ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་
སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་སྦྱོར་བ་དེས་ཁྱོད་སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་
སུ་བཀོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་འདྲའི་སྦྱོར་བ་བཀོད་པའི་ཚེ་སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་
པའི་རྟགས་སུ་བཀོད་པའི་ཕྱིར་ན་ཤིན་ཏུ་མ་ཁྱབ་པ་ཞིག་གོ །འདོད་མི་ནུས་
ཏེ།
དེ་འདྲའི་སྦྱོར་བ་དེ་སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྦྱོར་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
བསྡུས་གྲྭའི ་ ཁས་ལེ ན ་གྱི ་ བསྡུས་ཚན་དང་རི ག ས་པ་འདི ་ གཉི ས ་བོ ད ་ཀྱི ་
འཁྲུལ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་ཟློ ག ་བྱེ ད ་ཡི ན ་པས་རི ག ས་པའི ་ སྒོ ་ རེ ་ དང་རྒྱུ་མཚན་
གསལ་བ་རེ་བསྟན་ན་དབུ་ཚད་ཀྱི་རིགས་པའི་དཔྱོད་པར་ཕན་པས་འདི་
ལྟར། འོ་ན་རང་ཅག་གཉིས་ཀྱི་ཁོ་བོ་སྔ་རྒོལ་དང་མཁས་པ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཕྱི་
རྒོལ་བྱས་ཏེ། སྒྲ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་
ན་གང་ཟག་གཞན་གྱིས་ཀྱང་དེ་འདྲའི་སྦྱོར་བ་དང་སྒྲ་མི་རྟག་པར་འདོད་པ་
ལ་སྒྲ་རྟག་སྒྲུབ་ཀྱི་སྦྱོར་བ་བཀོད་པ་དུ་མ་ཡོད་པར་ཐལ། རང་རེ་གཉིས་ཀྱི་
སྦྱོར་བ་དེ་བཀོད་དུས་ཀྱི་སྒྲ་ལ་རྟག་མི་རྟག་དཔྱོད་མཁན་ཡིན་ན་རང་ཅག་
གཉིས་གང་རུང་ཡིན་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཆོས་གྲྭ་ཞིག་གི་དཔྱོད་
མཁན་མང་པོའ་མངོ
ི ན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། རང་ཅག་
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གཉི ས ་ཀྱི ས ་སྦྱོ ར ་བ་དེ ་ བཀོ ད ་པའི ་ ཚེ ་ ན་བྱས་པ་སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི ་
རྟགས་སུ་བཀོད་པར་ཐལ། སྦྱོར་བ་དེ་བཀོད་པའི་ཚེ་སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
སྦྱོར་བ་བཀོད་པ་ཡང་ཆེས་མང་བའི་ཕྱིར། རྟགས་སོང། འདོད་ན། སྒྲ་ཆོས་
ཅན། མི་རྟག་སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིར༑ ཞེས་པའི་སྦྱོར་བ་དེས་བྱས་པ་སྒྲ་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་བཀོད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར༑ འཁོར་གསུམ་ཁས།
གཞན་ཡང་སྦྱོར་བ་དེ་བཀོད་པའི་དུས་ཀྱི་སྔ་རྒོལ་གྱི་སྒྲུབ་ཚུལ་ཡིན་ན་སྒྲ་མི་
རྟག་པར་སྒྲུབ་ཚུལ་ཡིན་ན་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ཚུལ་ཡིན་དགོས་
པར་ཐལ། དེའི་ཚེ་བཀོད་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ན་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྦྱོར་
བ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། སྦྱོར་བ་དེ་བཀོད་དུས་ཀྱི་
སྔ་རྒོལ་ལ་འབྲས་རང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་འགོད་མཁན་དང་ཐལ་འགྱུར་
བཀོད་མཁན་དུ་མ་མེད་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། འདིས་ནི་དབུ་སེམས་
ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་དང་དོན་དམ་བདེན་པ་དཔྱོད་པའི་སྐབས་སུ་གང་
ཡང་ཁས་མི་ལེན་ཟེར་བ་ལ་ཡང། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་ལ་རྒོལ་ཕྱིར་
རྒོལ་གཉིས་ཀྱིས་དཔྱོད་པའི་སྐབས་དེ་གཉིས་ཀྱིས་དོན་དམ་ལ་དཔྱོད་པའི་
སྐབས་ཡིན་པར་ཐལ༑ དོན་དམ་ལ་དཔྱོད་པའི་སྐབས་ཡིན་པས་གང་ཡང་
ཁས་ལེན་མི་རུང་བའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས་ལ༑ མ་གྲུབ་ན། དངོས་འགལ།
འདོད་ན། དེ་ལ་དཔྱོད་པའི་སྐབས་ཀྱི་རྒོལ་ཕྱི་རྒོལ་གཉིས་དང་དམ་བཅའ་
དང་རྒྱུ་མཚན་སོགས་འདོད་དགོས་པར་ཐལ། རྒོལ་ཕྱི་རྒོལ་གཉིས་ཀྱིས་དེ་
དཔྱོད་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། ཡང་དེའི་སྐབས་སུ་གྲུབ་ན་
དོན་དམ་དུ་གྲུབ་མི་དགོས་པར་ཐལ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་
གྲུབ་ན་རྟག་པར་གྲུབ་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར། ལྷག་མཐོང་ཆེ་བ་ལས། དེ་ཁོ་ན་
ཉིད་ལ་དཔྱོད་པའི་སྐབས་ཀྱང་མི་འདོད་ན་ནི་དབུ་མ་པའི་རིགས་པའི་རྣམ་
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པར་དཔྱོད་པའི་དུས་མི་སྲིད་པར་འདོད་དགོས། སྐབས་དེ་འཇོག་ན་ནི་དཔྱོད་
པ་པོ་དང་དཔྱོད་པའི་རིགས་པ་དང། དཔྱོད་པའི་གཞི་དང་གང་དང་ལྷན་ཅིག་
དཔྱོད་པའི་ཕྱི་རྒོལ་སོགས་ཀྱང་ངེས་པར་འདོད་དགོས་པས་དེའི་སྐབས་སུ་
གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་དུ་གྲུབ་ག་ལ་དགོས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
དབུ་སེམས་ཀྱི་མཁས་པས་དོན་དམ་ལ་རྩོད་ཚུལ་ལ་ཀུན་རྫོབ་སྒོ་ཅན་དོན་
དམ་སྒོ་ཅན་གྱི་ཀླན་ཀ་སོགས་ལ་ལན་འདེབས་ཚུལ་མ་གྲུབ་པ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། དེ་ལ་ལན་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང། དེ་དག་མ་ཤ ེས་ན་སྡེ་བདུན་
འདིར་དབུ་སེམས་ཀྱིས་རྩོད་ཚུལ་མི་གོ་བས་བཤད་པ་སྐབས་སུ་བབས་པའི་
ཕྱིར། སོགས་བྱ། ཡང་ཁ་ཅིག བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱི་
རྒོལ་ཡང་དག་གི་སྒྲ་མི་རྟག་པར་ཚད་མས་མ་ངེས་ཞེས་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་
གི་ཞེས་དྲུག་སྒྲ་བྱས་ནས་ཟེར་ན། དེ་འདྲའི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
ཀྱི་སྒྲ་མི་རྟག་པར་ཚད་མས་ངེས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་སྒྲ་མི་རྟག་པ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ངག་མི་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ ཁྱབ་སྟེ། ཕྱི་རྒོལ་གྱི་སྒྲ་ཞེས་
རྣམ་དབྱེ་དྲུག་པ་འབྲེལ་བའི་སྒྲ་ཡིན་པས་གང་ཟག་དེ་རྟོགས་མཁན་དུ་མི་
སྟོན་པའི་ཕྱིར། ཙནྡྲ་བ་ལས། དྲུག་པ་འབྲེལ་བ་ལའོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར། དེས་ན་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་
གིས་ཞེས་ས་མཐའ་བྱས་ན་རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པ་བྱེད་ཚིག་ཡིན་པས་སྒྲ་མི་
རྟག་པར་ཚད་མས་མ་ངེས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་འབྲི་དུས་དང་བརྗོད་དུས་དེ་
གཉིས་གཅིག་ཏུ་མ་འཁྲུལ་ཞིག འོག་གི་རྩོད་པ་ཕལ་ཆེ་བ་འདི་གཉིས་མ་
ཕྱེད་པའི་རྩོད་པར་སྣང་ངོ་།།དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་གིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་ཚད་མས་མ་ངེས་པར་ཐལ།
དེ ་ འདྲའི ་ ཕྱི ་ རྒོ ལ ་ཡང་དག་སྒྲ་རྟག་མི ་ རྟག་ཐེ ་ ཚོ མ ་ཅན་ཡི ན ་པའི ་ ཕྱི ར ་ན་
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འདོད་བྱས་པ་ལ༑ དངོས་འགལ་ཟེར་ན། དངོས་འགལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕྱི་
རྒོལ་ཡང་དག་གིས་ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་ཚད་མས་རྟོགས་པར་བྱེད་མཁན་
དུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་དང། གང་ཟག་དེའི་སྐྲ་བྲེགས་ཞེས་དྲུག་སྒྲ་བྱས་ཚེ་ངག་
དེས་སྐྲ་གང་ཟག་དེའི་ཡིན་པར་སྟོན་གྱི་གང་ཟག་དེ་སྐྲ་གཅོད་མཁན་དུ་མི་
སྟོན་ལ། གང་ཟག་དེས་སྐྲ་བཅད་ཅེས་གསུམ་པ་བྱས་ཚེ་ངག་དེས་གང་ཟག་
དེ་སྐྲ་གཅོད་པར་བྱེད་མཁན་དུ་སྟོན་གྱི་སྐྲ་གང་ཟག་དེའི་ཡིན་པར་མི་སྟོན་པ་
བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ་སྔ་ཕྱི་ལ་དོན་སོ་སོར་སྦྱོར་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ༑ ལྷ་
སྦྱིན་གྱི་སྒྲ་ཤ ེས་ཞེས་དྲུག་སྒྲ་སྨྲས་ཚེ་སྒྲ་དེ་ལྷ་སྦྱིན་གྱི་ཡིན་པར་སྟོན་ཀྱང་ལྷ་
སྦྱིན་ཤེས་མཁན་དུ་མི་སྟོན། ལྷ་སྦྱིན་གྱིས་སྒྲ་ཤ ེས་ཞེས་རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པ་
བྱས་ཚེ་ངག་དེས་ལྷ་སྦྱིན་སྒྲ་ཤེས་མཁན་དུ་སྟོན་ཀྱང་སྒྲ་ལྷ་སྦྱིན་གྱི་ཡིན་པར་
མི་སྟོན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ལྷ་སྦྱིན་གྱི་སྒྲ་ཤེས་ཞེས་པ་འབྲེལ་ཚིག་དང་༑
ལྷ་སྦྱིན་གྱིས་སྒྲ་ཤ ེས་ཞེས་པ་བྱེད་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྔ་མ་རྣམ་དབྱེ་དྲུག་
པ་དང་ཕྱི་མ་རྣམ་དབྱེ་གསུམ་པ་ཡིན་པས་འབྲེལ་པའི་སྒྲ་དང་བྱེད་པའི་སྒྲ་
དོན་སོ་སོ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཙནྡྲ་བ་ལས། དྲུག་པ་འབྲེལ་བ་ལའོ་ཞེས་དང།
བྱེད་པ་པོ་ལ་གསུམ་པའོ།།བྱེད་པ་ལའོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ལེགས་
པར་བཤད་ཡོད་དོ།།དེས་ན་གཞལ་བྱ་ཚད་མས་མ་ངེས་པའི་གང་ཟག་དང།
གྲངས་ཅན་གྱི་སྒྲ་མི་རྟག་པར་ངེས་མ་ངེས་དག་ལ་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་གྱིས།
ཡང་ཁ་ཅིག དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་སྒྲ་ཆོས་ཅན༑ མི་རྟག་སྟེ། བྱས་
པའི་ཕྱིར་ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
རྟགས་སུ་བཀོད་ན། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་
སུ་བཀོད་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ༑ བྱས་པ་དང་གཅིག་ཡིན་ན་བྱས་པའི་རྟགས་
ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་བཀོད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། འདོད་
107

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

ན། སློབ་དཔོན་དེས་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་སུ་བཀོད་ན་བྱས་པ་
དང་གཅིག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར་ན་ཁ་ཅིག་མ་ཁྱབ་ཟེར་
ཡང།
འདི་དྲུག་སྒྲ་བྱས་ན་བརྗོད་བྱས་སྟོང་བས་གསུམ་པ་དགོས་པས།
འདོད་བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སློབ་དཔོན་དེས་དེ་ལྟར་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་བྱས་པ་
བྱས་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། སློབ་དཔོན་
དེས་དེ་ལྟར་བཀོད་དུས་ཀྱི་བྱས་པ་བྱས་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་
པའི་ཕྱིར་ན། འདིར་མ་ཁྱབ་སྟེ། སློབ་དཔོན་དེས་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
རྟགས་སུ་བཀོད་ན་སློབ་དཔོན་དེས་བཀོད་དུས་ཀྱི་བྱས་པ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་
པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། སློབ་དཔོན་དེས་སྒྲ་ཆོས་ཅན། མི་
རྟག་སྟེ༑ བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བཀོད་དུས་ཀྱི་བྱས་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ།།ཁྱོད་
སློབ་དཔོན་དེས་སྒྲ་ཆོས་ཅན༑ མི་རྟག་སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་
ན། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་བཀོད་པའི་ཕྱིར༑ རྟགས་གྲུབ་སྟེ།
སྦྱོར་བ་བཀོད་དུས་ཁོ་ནའི་བྱས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་ན། བུམ་པ་མཐུན་དཔེ་
གཉིས་ལྡན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། འདོད་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སློབ་
དཔོན་དེས་སྦྱོར་བ་བཀོད་ཉིན་གྱི་བྱས་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་
ན།
ཁྱོད་ཡིན་ན་ཉི་མ་གཅིག་བུ་དེའི་དུས་ཀྱི་བྱས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་
ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེས་དེ་ལྟར་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་བྱས་པ་
ཆོས་ཅན༑ བྱས་པ་ཡིན་ན་ཁྱོད་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་བྱས་པ་དང་
གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན༑ སྦྱོར་ལུགས་སྐྱོན་ཅན་ཡིན། འདོད་ན། དེས་དེ་
ལྟར་བཀོད་པའི་རྗེས་སུ་བྱུང་བའི་གང་ཟག་རྣམས་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་
ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཁས། དེ་བཞིན་དུ་དེས་དེ་ལྟར་མ་བཀོད་གོང་གི་ང་ལས་
ནུ་སོགས་ཀྱིས་གཤག་གོ །ཁོ་རང་ལ་བྱས་པའི་དུས་ན་བྱས་པ་ཆོས་ཅན།
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ཁྱོད་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས།
འཁོར་གསུམ། འདོད་ན། བདག་སྐྱེ་ཡོད་པར་ཐལ༑ འདོད་པ་དེའི་ཕྱིར། འཁོར་
གསུམ་ཁས་སོགས་བྱ། གཞན་ཡང། དེས་དེ་ལྟར་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་བྱས་པ་
བྱས་པ་དང་གཅིག་ཡིན་ཡང། དེས་དེ་ལྟར་བཀོད་པའི་དུས་ཀྱི་བྱས་པ་བྱས་
པ་དང་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལོ།།དམ་བཅའ་འཐད་
པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན༑ དེས་དེ་ལྟར་བཀོད་དུས་ཀྱི་བྱས་པར་
ཐལ། དེས་དེ་ལྟར་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་བྱས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ ཁྱབ་པ་ཁས། མ་
གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེས་དེ་ལྟར་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་བྱས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར༑
རྟགས་སླ། འདོད་ན། དེས་དེ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་བཀོད་པའི་
ཚེ་ན་དུས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་བཀོད་པར་ཐལ། དེས་དེ་ལྟར་བཀོད་
དུས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བྱས་ནས་བཀོད་པའི་ཕྱིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེ་ལྟར་
བཀོད་དུས་ཀྱི་དེ་དེ་དང་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་བཀོད་དུས་དེ་དེ་དང་
གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་ཡང་མ་ཁྱབ། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། དུས་ཚེ་སྒྲ་ཆོས་ཅན།
མི་རྟག་སྟེ། མི་རྟག་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་སྦྱོར་བ་རྟགས་ཆོས་ཐ་མི་དད་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། སོགས་བྱ། ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། བྱས་པ་དང་གཅིག་ཡིན་ན་སྒྲ་མི་
རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་
ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དེ་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གིས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར།
འདོད་ན། ཆོས་གྲགས་ཀྱི་ཞེས་པ་དྲུག་སྒྲ་བྱས་ནས། སྔོན་འཛིན་ཚད་མ་རྒྱུད་
ལྡན་གྱི་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་སྟེ༑ བྱས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་
བཀོད་པའི་ཚེ་ན་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན༑ རྟགས་
དེར་ཐལ། དེའི་ཚེ་བྱས་པ་བྱས་པ་དང་ཐ་དད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་
ཟིན། རྩ་བར་འདོད་ན། དེའི་ཚེ་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། བྱས་པ་ཡིན་ན་ཁྱོད་ཡིན་
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དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར་ན་སྐྱོན་ཅན་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། འོ་ན། མངོན་
སུམ་གྱི་གཟུང་ངོར་བྱས་མི་རྟག་གཉིས་ཆོས་ཅན། གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་
རུང་དུ་ཐལ། ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། གཅིག་ཏུ་ཐལ། འདོད་
པ་གང་ཞིག ཐ་དད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དབྱེར་མེད་ཀྱི་གཅིག་ཏུ་
ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། འབྲེལ་མེད་ཀྱི་ཐ་དད་
མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག སྔོན་པོ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ས་ཕྱོགས་
ཆོས་ཅན། སྔོན་འཛིན་ཚད་མ་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་སྒྲ་བྱས་པར་ཐལ།
དེ་ལྟར་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་བྱས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། རྟགས་གྲུབ་སྟེ།
དེ་ལྟར་བཀོད་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་འདྲའི་ས་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན།
སྔོན་འཛིན་ཚད་མ་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་ཆོས་གྲགས་ཡོད་པར་ཐལ། སྔོན་འཛིན་ཚད་
མ་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་སྒྲ་བྱས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་ཁ་ཅིག་མ་ཁྱབ་
ཟེར་ན། འོ་ན། བདག་མེད་ཡིན་ན་ཁྱོད་ཀྱི་སྒྲ་ཡོད་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། མེད་
ན་ཁྱོད་ཀྱི་སྒྲ་མེད་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས༑ འདོད་ན། མ་བྱས་པ་
ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་སྒྲ་ཡོད་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན༑
བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མེད་པར་ཐལ།
མ་བྱས་པའི་སྒྲ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། དེ་བཞིན་དུ་རྟག་པ་ཆོས་ཅན།
དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན།
དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། དེ་གཉིས་ལ་འདོད་ན། རིག་བྱེད་པས་རྟག་པའི་སྒྲ་
འདོད་པ་དགག་མི་རིགས་པར་ཐལ་ལོ།།ཡང་འདི་འདྲར་འཁྲུལ་ནས་དྲུག་སྒྲ་
བྱས་ནས༑ སྒྲ་རྟག་པར་རྟོགས་པའི་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་སྟེ།
བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་བྱས་པ་བྱས་པ་མིན་ཟེར་ན། དེ་འདྲའི་
སྦྱོར་བ་བཀོད་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་འདྲའི་སྦྱོར་བ་ལྟར་སྣང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།
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དེ་འདྲའི་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་སྒྲ་བྱས་པ་མ་ཡིན་པས། དེ་འདྲའི་སྦྱོར་བ་ལྟར་སྣང་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་འདྲའི་སྦྱོར་བ་བཀོད་པའི་ཚེ་བྱས་པ་བྱས་པ་
ཡིན་པར་ཐལ། དེ་འདྲའི་སྦྱོར་བ་བཀོད་པའི་ཚེ་བྱས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ།
བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སྒྲ་རྟག་པར་རྟོགས་པའི་
ཆོས་གྲགས་ཡོད་པར་ཐལ། སྒྲ་རྟག་པར་རྟོགས་པའི་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་སྒྲ་ཆོས་
ཅན། མི་རྟག་སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་སྦྱོར་བ་བཀོད་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ན་
མ་ཁྱབ་སྟེ། དྲུག་སྒྲས་དེ་འདྲའི་ཆོས་གྲགས་དེ་འགོད་མཁན་དུ་མི་སྟོན་པའི་
ཕྱིར་ཏེ། དྲུག་སྒྲ་བྱེད་ཚིག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག གསུམ་པར་བྱས་
ནས་སྒྲ་རྟག་པར་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་ ཆོ ས ་གྲགས་ཡོད་པར་
ཐལ། དེ་འདྲའི་ཚད་མ་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་སྒྲ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་
སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་སྦྱོར་བ་བཀོད་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ།
བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་འགལ་ཁྱབ་ཡིན་ཏེ།
བདག་མེད་ཡིན་ན་དེ་
འདྲའི་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་དེ་འདྲའི་སྦྱོར་བ་མ་བཀོད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་
འདྲའི་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་ཞེས་གསུམ་པའི་ཚིག་གིས་དེ་འདྲའི་ཆོས་གྲགས་
དེ་དེ་འདྲའི་སྦྱོར་བ་འགོད་མཁན་དུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེའི་གསུམ་པའི་བྱེད་
ཚིག་གི་ནུས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། སྒྲ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་སྟེ།
བྱས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་ཚེ་མི་རྟག་པ་མི་རྟག་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ།
དེའི་ཚེ་མི་རྟག་པ་དེ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཆོས་ཐ་དད་མེད་ནས་
མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ རྟགས་གྲུབ་སྟེ། དེའི་ཚེ་སྒྲ་ཆོས་
ཅན། མི་རྟག་སྟེ། མི་རྟག་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་སྦྱོར་བ་རྟགས་ཆོས་ཐ་མི་དད་
ཀྱི་སྦྱོར་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེའི་ཚེ་མི་རྟག་པ་ཆོས་ཅན་ཟེར་ན་སྐྱོན་
ཅན་ནོ།།ཡང་ཁ་ཅིག་སྔོན་འཛིན་ཚད་མ་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་ཆོས་གྲགས་ཆོས་ཅན།
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ཁྱོད་ཀྱི་ངོར་བྱས་པ་བྱས་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བྱས་པ་བྱས་པ་
དང་གཅིག་ཏུ་འདོད་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་འདོད་ལ་སྦྱོར་ལུགས་
སྐྱོན་ཅན་ཡང་ཡིན་ནོ།།ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ་རྟགས་ཡང་
དག་གི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྦྱོར་བ་སྐོར་གཅིག་གི་རྟགས་ཡང་
དག་ཡིན་ན་སྦྱོར་བ་སྐོར་གཅིག་གི་ཚུལ་གསུམ་ཡོད་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་
ན་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་མ་ཁྱབ་སྟེ། འདི་ཚིག་འཁྲི་ངན་པ་ཡིན་ལ། སྔར་བྱས་པ་
བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་དང།
བྱས་པ་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྦྱོར་བའི་དངོས་ཁྱབ་
མེད་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ།།གལ་ཏེ་རྩ་རྟགས་མ་གྲུབ་ཟེར་ན། གསར་དུ་
མི་སླུ་བའི་རིག་པ་ཆོས་ཅན། བྱས་པའི་རྟགས་ལས་སྒྲ་མི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་
རྗེས་དཔག་ཚད་མར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་འདྲ་
བའི་རྗེས་དཔག་ཚད་མར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་
ཐལ། ཁྱོད་བྱས་པའི་རྟགས་ལས་སྒྲ་མི་རྟག་པ་ལ་གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་ཞེན་
རིག་ཚད་མར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་ཁ་ཅིག་མ་ཁྱབ་
ཟེར༑ རྟགས་དེར་ཐལ། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་ཞེན་རིག་ཚད་མར་སྒྲུབ་
པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདིར་མ་ཁྱབ་སྟེ། གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་
རིག་པ་བྱས་པའི་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས་ཚད་མར་སྒྲུབ་ཚུལ་མེད་པའི་ཕྱིར་
རོ།།འདིས་བྱས་པའི་རྟགས་ལས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་
ཚད་མར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་མེད་རྩོད་པ་ལྷག་མའི་རྒྱུ་མཚན་གོ་
བར་གྱིས། རྩ་བར་འདོད་ན༑ བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཚད་མར་ཐལ། བྱས་པའི་
ཕྱིར། ཁྱབ་པ་སོང། ཡང་ཁོ་ན་རེ། གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་རིག་པ་ཆོས་ཅན།
སྒྲ་མི་རྟག་པར་རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་དེ་རྗེས་དཔག་ཚད་མར་སྒྲུབ་པའི་
112

གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་བཤད་པ།

རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་དེ་
ཚད་མར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་སྔོན་འཛིན་
མངོན་སུམ་ཚད་མར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ།
རྗེས་སུ་དཔག་པའི་ཚད་མར་རྟོགས་ནས་ཆོས་དེ་ཚད་མར་མ་རྟོགས་པ་མེད་
པའི་ཕྱིར༑ དེར་ཐལ། ཤིང་ཤ་བར་ཚད་མས་ངེས་ནས་ཤ ིང་དུ་མ་ངེས་པ་མེད་
པའི་ཕྱིར། རྣམ་བཤད་ལས༑ ཤིང་ཡང་ཡིན་ཤ ་བ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་
དུ་ངེས་ན་ཤ ིང་དུ་མ་ངེས་པ་འགལ་བས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྣམ་ངེས་
ཊིཀ་ཆེན་ལས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བཤད་དོ།།གོང་གི་རྟགས་གྲུབ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་
སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་རོ།།རྩ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ།
སྒྲ་མི་རྟག་པར་རྟོགས་པའི་རྗེས་
དཔག་དེ་རྗེས་དཔག་ཏུ་ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། དེ་རྗེས་དཔག་
ཚད་མར་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྗེས་དཔག་
དེ་ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། རྗེས་དཔག་དེ་རྗེས་དཔག་ཚད་མར་
ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྗེས་དཔག་དང་རྗེས་
སུ་དཔག་པའི་ཚད་མ་གཉིས་པོ་མཚན་ཉིད་གཅིག་གིས་མཚོན་ནུས་པའི་
མཚོན་བྱ་ཐ་དད་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མདོ་ལས། རང་དོན་ནི།།ཚུལ་གསུམ་
རྟགས་ལས་དོན་མཐོང་ཡིན།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁོ་ན་རེ། སྦྱོར་
བ་སྐོར་གཅིག་གི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་སྐྱོན་མེད་ཡིན་ན།
སྦྱོར་བ་སྐོར་
གཅིག་གི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་དང། སྦྱོར་བ་སྐོར་གཅིག་གི་
རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། སྦྱོར་བ་སྐོར་གཅིག་གི་ཤ ེས་འདོད་ཆོས་ཅན་མ་
ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འདི་ཉིད་ལས། ཆོས་ཅན་གཏན་ཚིགས་དངོས་གྱུར་
ནི།།ཤེས་བྱེད་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་ཕྱིར།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒྲ་
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མི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་ཆོས་ཅན། སྒྲ་མི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་
བདག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་
རིག་པ་དེ་སྒྲ་མི་རྟག་རྟོགས་ཀྱི་ཞེན་རིག་ཚད་མར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་
དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་མི་ནུས་ཏེ༑ དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤ ེས་འདོད་
ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།དེས་ལྷག་མ་རྩོད་ཚུལ་ཤ ེས་པར་གྱིས།
གཉིས་པ་རང་ལུགས་ནི། རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དབྱེ་བ། དམ་
བཅའ་བཞག་པ༑ སྒྲུབ་བྱེད་འགོད་པ་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། ཚུལ་གསུམ་ཡིན་
པ་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་
ཡིན་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད༑ བྱས་རྟགས་
ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་
རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ།།
གཉིས་པ་ནི། རྟགས་ཡང་དག་ལ་དབྱེ་ཚུལ་དུ་མ་ཡོད་དེ། དེ་ལ་ངོ་བོའ་སྒོ
ི ་
ནས་གསུམ་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་སྒོ་ནས་གསུམ་དང། སྒྲུབ་ཚུལ་གྱི་སྒོ་ནས་བཞི་
དང། བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གཉིས་དང་༑ མཐུན་ཕྱོགས་ལ་འཇུག་ཚུལ་
གྱི་སྒོ་ནས་གཉིས་དང། རྒོལ་བའི་སྒོ་ནས་གཉིས་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར།
ངོ་བོའ་སྒོ
ི ་ནས་འབྲས་རང་མི་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་ཡོད་དེ།
རྟགས་དེ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དང་ངོ་བོ་གཅིག་མི་གཅིག་སྒོ་ནས་འབྲས་རང་མ་
དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་བཞག་པའི་ཕྱིར་རོ།།བསྒྲུབ་བྱའི་སྒོ་
ནས་དངོས་སྟོབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་དང། ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དེ་དང་༑ གྲགས་
པའི་དེ་གསུམ་བཞག་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་དངོས་སྟོབས་ཀྱི་ཡུལ་ཅུང་
ཟད་ལྐོག་གྱུར་དང། ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ཡུལ་ཤིན་ལྐོག་དང། གྲགས་པའི་ཡུལ་
འདོད་པས་བཞག་པ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕྱིར༑ སྒྲུབ་ཚུལ་སྒོ་ནས་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་དེ་
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དང། དོན་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀྱི་དེ་དང། ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་དེ་དང་༑ ཐ་སྙད་འབའ་
ཞིག་སྒྲུབ་ཀྱི་དེ་བཞི་ཡོད་དེ། ཕྱི་རྒོལ་ལ་ལྟོས་ནས་དོན་ནམ་མཚོན་བྱ་སྒྲུབ་
དགོས་པ་སོགས་བཞི་ཡོད་པའི་ཕྱིར། བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དགག་
རྟགས་ཡང་དག་དང་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས་ཡོད་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་
བྱའི་ཆོས་མེད་དགག་ཡིན་པས་དགག་རྟགས་དང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་
ཆོས་ཀྱི་དངོས་ཤ གས་གང་རུང་ལ་སྒྲུབ་པ་འཕེན་པས་འབྲས་རང་གི་རྟགས་
གཉིས་བཞག་པའི་ཕྱིར། མཐུན་ཕྱོགས་ལ་འཇུག་ཚུལ་སྒོ་ནས་རྣམ་གཉིས་
སུ་དང་ཁྱབ་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་གཉིས་ཡོད་དེ༑ སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་རྩོལ་
བྱུང་དང་བྱས་པ་ལྟ་བུ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རྒོལ་བའི་སྒོ་ནས་གཉིས་ཡོད་
དེ། རང་དོན་སྐབས་ཀྱི་དེ་དང་གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་དེ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕྱིར།
གསུམ་པ་ནི། གཞི་གྲུབ་ན་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ། དངོས་པོ་
ཡིན་ན་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ། གཞི་གྲུབ་ན་རང་བཞིན་གྱི་
རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ། གཞི་གྲུབ་ན་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་
དག་ཡིན་པས་ཁྱབ།
མིང་མཐར་དགག་ཚིག་ཅན་གྱི་མེད་དགག་ཡིན་ན་
འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ། མ་ཡིན་དགག་
དང་སྒྲུབ་པ་གང་རུང་ཡིན་ན་འགལ་དམིགས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་
ཁྱབ། གཞི་གྲུབ་ན་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ། གཞི་གྲུབ་ན་དགག་
རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ། གཞི་གྲུབ་ན་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་
ཡིན་པས་ཁྱབ༑
གཞི་གྲུབ་ན་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་
ཁྱབ། གཞི་གྲུབ་ན་དངོས་སྟོབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ། གཞི་
གྲུབ་ན་གྲགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ། བྱས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་གང་ཟག་གཅིག་གིས་མ་བཀོད་ན་ཡང་བྱས་པ་སྒྲ་མི་
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རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་གནས། བྱས་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་ལ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཞན་དོན་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་
ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའི་ཚེ་ན་བྱས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་དོན་སྐབས་
ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན། བྱས་པ་གྲངས་ཅན་ལ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དུ་སོང་བ་དེའི་ཚེ་ན་བྱས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་
པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་མེད་པའི་ཚེ་ན་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་ཡོད། ཤེས་བྱ་ལ་ལ་རྟག་ཤ ེས་བྱ་ལ་ལ་མི་རྟག་ཅེས་པ་
ལྟར་འདི་མིང་གཅིག་ཀྱང་དོན་ཐ་དད་དོ༑ ༑སྒྲ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། བྱས་པ་
ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགོད་ཚུལ་
ཡིན་འགོད་ཡིན། དུ་ལྡན་ལ་ཆོས་ཅན། མེ་ཡོད་དེ། དུ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་
བཀོད་པའི་ཚེ་ན། དུ་ལྡན་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགོད་ཚུལ་ཡོད་འགོད་
ཡིན།
བཞི་པ་སྒྲུབ་བྱེད་ནི། གཞི་གྲུབ་ན་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་
ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་
ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན། གཞི་གྲུབ་ན་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ།
རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། འོ་ན། རྟགས་ཡང་
དག་མ་ཡིན་པའི་བྱས་པ་དེ་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་སྒྲ་གང་ཟག་གི་
བདག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། རྟགས་ཡང་དག་མ་
ཡིན་པའི་བྱས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན༑ རྟགས་ཡང་དག་མ་
ཡིན་པའི་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། རྟགས་ཡང་
དག་མ་ཡིན་པའི་སྒྲ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་
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ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཁས༑ གོང་གི་མ་ཁྱབ་མཚམས་ཀྱི་རྩ་རྟགས་
མ་གྲུབ་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་
ཁྱབ་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འགལ་རྟགས་ཡིན་ན་འགལ་རྟགས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་
ཡོད་པར་ཐལ༑ དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་
མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས༑ འདོད་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། འགལ་རྟགས་
ཡིན་པར་ཐལ། སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་
ན་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་
རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། འདི་ལ་མ་གྲུབ་ན་སྐྱོན་མི་རྙེད་ལ།
མ་ཁྱབ་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་རྟགས་ཡང་དག་གིས་ཁྱབ་པར་
ཐལ། མ་ཁྱབ་པ་དེའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་ཟོལ་རྩོད་གཅིག་ཡིན་ནོ།།འདོད་ན།
བྱས་པ་ཆོས་ཅན། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར༑
འདོད་ན། ཕྱོགས་ཆོས་དེ་ཆས་ཁྱབ་པ་ཡི།།གཏན་ཚིགས་ཞེས་པས་བྱས་པ་
རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་གྱི ་ མཚན་གཞི ར ་བསྟན་པར་ཐལ་ལོ ། །གཞུང་དེ ་
གཏན་ཚིགས་གསུམ་མདོར་བསྟན་གྱི་གཞུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན་ཁྱབ་
པར་ཐལ། བྱས་པ་འབྲས་རང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་ག་
ཡིན་པས་དེ་འཆད་པ་སྐབས་སུ་བབས་པའི་ཕྱིར་སོགས་བྱའོ།།འདོད་མི་
ནུས་ཏེ། ཁྱོད་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་
ཐལ། ཁྱོད་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ འཁོར་གསུམ་ཁས། ཁྱབ་
སྟེ། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དེ་ལས་གཞན།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་༑
ཤཱཀྱས། གཏན་ཚིགས་གསུམ་པོ་དེ་ལས་གཞན་པ་ནི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་
སྣང་བ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདིས་ནི་སྒྲ་རྟག་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏན་
ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཡིན་ཡང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་མ་ཡིན་པར་
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ཤེས་པར་གྱིས། གཞན་ཡང། རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་བསྒྲུབ་བྱ་ཐམས་ཅད་
སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། རྩོད་གཞི་ཁ་ཡར་བ་ཆོས་
དེར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་མི་དགོས་པའི་
ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་
དགོས་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའི་
ཕྱིར། འདོད་ན། གཞི་གྲུབ་ན་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་
པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཁས། རྩ་བར་འདོད་ན། རྟགས་ཡང་དག་མི་སྲིད་
པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན། བསྒྲུབ་བྱ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་བྱ་ཐམས་
ཅད་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། མ་ཁྱབ་པ་དེའི་ཕྱིར། དེ་ལྟ་བུ་
སོགས་ལུང་རིགས་དང་འབྲེལ་བར་འཕེན་ཤེས་པར་བྱའོ།།དངོས་པོ་ཡིན་ན་
འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་རྟགས་
ཡང་དག་ཡིན་ན་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་
ན། དངོས་པོ་ཡིན་ན་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འབྲས་
རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་དངོས་པོ་མེད་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་འདྲའི་
དངོས་པོ་དེ་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་སྒྲ་རང་རྒྱུ་ལས་སྐྱེས་པར་
སྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་མ་
ཡིན་པའི་དངོས་པོ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་འདྲའི་དངོས་པོ་ཆོས་ཅན།
འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། སོགས་འདྲ། རྩ་རྟགས་མ་གྲུབ་ན། དངོས་པོ་ཡིན་ན་རང་རྒྱུ་
སྔོན་སོང་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། མ་
གྲུབ་པ་དེའི་ཕྱིར༑ འདོད་ན། དངོས་པོ་ཡིན་ན་རང་རྒྱུ་སྔོན་སོང་ཡིན་པས་མ་
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ཁྱབ་པར་ཐལ་བ་དང། རང་རྒྱུ་སྔོན་སོང་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་དུ་མ་མེད་
པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར་སོགས། གཞན་ཡང་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་
ལ་ལྔ་ལས་ཆེས་མང་བ་འཇོག་མི་ཐུབ་པར་ཐལ། དངོས་པོ་ཡིན་ན་འབྲས་
རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྡེ་བདུན་རྒྱན་ལས།
འདི་དག་ཀྱང་ཕྱི་རྒོལ་གྱི་ཤེས་འདོད་དང་སྔ་རྒོལ་གྱི་དཔག་འདོད་ཀྱི་དབང་
གིས་རྟགས་ཀྱི་འགོད་ཚུལ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་དང་མཐུན་པར་ཐ་སྙད་བྱས་པ་
ཙམ་ཡིན་གྱི། ཤེས་འདོད་དང་དཔག་འདོད་ཀྱི་དབང་གིས་རྟགས་ཀྱི་འདོད་
ཚུལ་མཐའ་ཡས་པའི་ཕྱིར༑ འབྲས་རྟགས་ཀྱི་འགོད་ཚུལ་གྱི་རིགས་ཇི་སྐད་
བཤད་པ་འདི་དག་ཏུ་གྲངས་ངེས་པ་ནི་མིན་ཏེ་ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་
པར་ཐལ་ལོ།།འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་གི་འགོད་ཚུལ་གྱི་རིགས་མཐའ་ཡས་
པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དངོས་པོ་ཡིན་ན་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་མི་
དགོས་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། རྒྱས་པར་འོག་ཏུ་སྤྲོ། འདི་ཡང་བློ་གྲོས་
ཡངས་པ་རྣམས་ལ་རིགས་པའི་སྒོ་བརྒྱ་ཕྱེ་བ་ཡིན་ནོ༑ ༑གཞི་གྲུབ་ན། རང་
བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་བཞིན་
གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་དགོས་པའི་
ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན། སྔར་རྟགས་ཡང་དག་གི་རིགས་པ་ལྟར་འགྲེས་ལ་སྒྲུབས་
ཤིག རྩ་རྟགས་མ་གྲུབ་ན། རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་མི་སྲིད་པར་ཐལ།
སྒྲ་ལྟ་བུའི་རྩོད་གཞི་དེ་མ་ཡིན་དགག་དང་སྒྲུབ་པ་གང་རུང་གི་རིགས་ཀྱི་
ཆོས་དེར་སྒྲུབ་པའི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་དང་རང་བཞིན་གཅིག་པའི་རྟགས་ཡང་
དག་ཡིན་ན་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ།
གཞི ་ གྲུབ་ན་རང་བཞི ན ་གྱི ་ རྟགས་ཡང་དག་ཡི ན ་པས་མ་ཁྱབ་པའི ་ ཕྱི ར །
རྟགས་ཁས། འཁོར་གསུམ། འདོད་ན། གཏན་ཚིགས་དེ་ནི་རྣམ་གསུམ་
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ཉིད།།ཅེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང།
རང་འགྲེལ་ལས། དེ་དག་ནི་འབྲས་བུ་དང་རང་བཞིན་དང་མ་དམིགས་པའི་
མཚན་ཉིད་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་གསུམ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་དུ་བ་ལས་ནི་འདི་
ན་མེ་ཡོད་དོ།།ཤིཾ་ཤ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདི་ནི་ཤ ིང་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་
འདིས་ཤིཾ་ཤ་བ་སྟེ་ཨ་ཀ་རུ་དེ་བྲག་རྫོང་གི་ཨ་ཀ་རུ་ཤིང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རང་
བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་གཞིར་བཤད་མི་རིགས་པར་ཐལ། དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་
གིས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། སོགས་ལུང་སོ་སོར་སྦྱོར། གཞི་གྲུབ་ན་མ་དམིགས་
པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། གཞི་གྲུབ་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་
དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར༑ མ་ཁྱབ་ན་སྔར་གྱི་
རིགས་པ་བསྒྲེ། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རྒྱུ་ལྡན་དང་དངོས་པོ་དང་ཤ ེས་བྱ་
དང་བརྗོད་པར་བྱ་བ་གང་རུང་ཡིན་ན། རྩོད་གཞི་གཅིག་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་
ལྟ་བུའི ་ མེ ད ་དགག་ཅི ག ་བསྒྲུབ་བྱའི ་ ཆོ ས ་སུ་བྱས་པ་དེ ར ་སྒྲུབ་པའི ་ མ་
དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ༑ དཔེར་ན་
ཤེས་བྱ་དེ་ས་སོགས་འབྱུང་བ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་མ་དམིགས་
པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་དངོས་པོ་དང་བརྗོད་བྱ་དང་རྒྱུ་
ཅན་སོགས་རེ་རེ་ནས་ཡིན་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཤེས་བྱ་དེ་
ས་སོགས་འབྱུང་བ་དོན་དམ་པར་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་དུ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་
རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཤེས་བྱ་དེ་ས་སོགས་འབྱུང་བ་ཆོས་ཅན།
དོན་དམ་པར་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སུ་མེད་དེ། ཤེས་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་
ན། ཤེས་པ་བཞིན་ཞེས་པའི་སྦྱོར་བ་སྐོར་གཅིག་གི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་
དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དབུ་མ་སྙིང་པོ་ལས། འདིར་ནི་ས་ལ་སོགས་པ་དག
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༑དོ ན ་དམ་པར་ན་འབྱུང་བ་ཡི ། །ངོ ་ བོ ་ཉི ད ་མི ན ་བྱས་ཕྱི ར ་དང་།།རྒྱུ་ལྡན་
སོགས་ཕྱིར་ཤེས་པ་བཞིན།།ཞེས་དང། རྟོག་གེ་འབར་བ་ལས་ཀྱང། གང་
དང་གང་རྒྱུ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དང། དངོས་པོ་ཉིད་དང། ཤེས་བྱ་ཉིད་དང།
བརྗོད་པར་བྱ་བ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ཡིན་པ་དེ་དང་དེ་ནི། འབྱུང་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་
མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། ཤེས་པ་བཞིན་ནོ།།དེ་བཞིན་དུ་ས་ལ་སོགས་པ་དག་
ཀྱང་དོན་དམ་པར་ན་འབྱུང་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་སྦྱོར་ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང། འདི་དག་གི་རིགས་པ་གོང་འོག་ཕན་ཚུན་སྒྲེ་ཤ ེས་
པར་བྱ་ལ། འདི་དག་ལ་རིགས་པ་མི་འདྲ་བ་རེ་དཔེར་བཀོད་ན། འབྲེལ་ཟླ་མ་
དམིགས་པའི་རྟགས་དང་འགལ་དམིགས་ཀྱི་རྟགས་དང་སྒྲུབ་རྟགས་དང་
དགག་རྟགས་རྣམས་སྔ་མ་གསུམ་གྱིས་ལེགས་པར་གྲུབ་ཟིན། གཞི་གྲུབ་ན་
དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ༑ གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་
ཡང་དག་ལྟ་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་རྟགས་ཡང་དག་ཙམ་ཡང་མ་ཡིན་པར་འདོད་པ་
ཡང་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག ཁྱོད་ཀྱིས་རྟགས་ཡང་དག་མ་
ཡིན་པར་བསམ་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཀྱང་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་
དག་ཡིན་ན་གཞན་ལ་ལྟ་ཅི་སྨོས་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། གཞན་དོན་
བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་
ཡིན་པར་ཐལ༑ དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས།
འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྒྲ་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོགས་དོན་གང་ཟག་གི་བདག་ཚད་
མས་མ་དམིགས་པར་སྒྲུབ་པའི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་གང་ཞིག གང་ཟག་གི་བདག་ཚད་མས་མ་
དམིགས་པ་དེ་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། རྟགས་སོ་སོ་ནས་
སྒྲུབ་སླ། མ་ཁྱབ་ན་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལ་མཚན་ཉིད་
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གང་རུང་ཞིག་བཀོད་པའི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་
རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། རྩ་རྟགས་གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན། གང་
ཟག་གི་བདག་མེད་ཀྱང་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྐྱེས་
བུ་ཆོས་ཀྱི་བདག་ཚད་མས་མ་དམིགས་པར་སྒྲུབ་པའི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་
ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། རྟགས་དེར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་
གསུམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སོགས་སྔ་མ་ལྟར་རོ།།གཞི་གྲུབ་ན་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་
རྟགས་ཡང་དག་གིས་ཁྱབ་པར་ཐལ། སྒྲ་ཆོས་ཅན། རྟག་པར་ཐལ། མ་བྱས་
པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། སྒྲ་ཆོས་ཅན། རྟག་པར་ཐལ། མ་བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་
པའི་ཐལ་འགྱུར་ལ་དབྱེ་ན་ཕྱི་ནང་གང་ཟག་དུ་མའི་ངག་གི་ཐལ་འགྱུར་དེ་འདྲ་
མེད་པར་ཐལ། དེ་འདྲའི་ཐལ་འགྱུར་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན། དེ་འདྲའི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་
ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་འདྲའི་ཐལ་འགྱུར་དེ་སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་
གྱིས་བཀོད་པའི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། རྟག་པར་ཐལ། མ་བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་
ཐལ་འགྱུར་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་གང་ཞིག མི་རྟག་པ་མཚོན་བྱ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཁས། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེ་འདྲའི་ཐལ་འགྱུར་
ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། འོ་ན༑ སྒྲ་རྟག་པར་ཐལ་ཞེས་ཐལ་བ་ཙམ་བཀོད་པའི་ཐལ་
འགྱུར་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་གྲུབ་པར་ཐལ༑ ཁྱོད་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། རྟགས་སྔར་བཞིན། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ༑ ཐལ་
འགྱུར་སྔ་མ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་
122

གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་བཤད་པ།

དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ།
ཐལ་འགྱུར་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
རྟགས་སུ་བཀོད་པའི་རྟགས་གྲུབ་པ་དང་ཐལ་འགྱུར་རང་གི་རྟགས་གྲུབ་པ་
གཉིས་དོན་མི་གཅིག་པའི་ཕྱིར་རོ།།འཁོར་གསུམ། དེས་དངོས་སྟོབས་ཀྱི་
རྟགས་ཡང་བསྒྲུབས་ཟིན་ཏེ། སྒྲ་བདག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་དང། མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་རྟགས་གང་རུང་ཡིན་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་སྟོབས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་
དག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྒྲ་བདག་མེད་དང་མི་རྟག་པ་གཉིས་དངོས་
སྟོབས་རྗེས་དཔག་གི་གཞལ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།སོགས། གཞི་གྲུབ་ན་
གྲགས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་
ཡང་བུམ་པ་ཀ་བ་ཞེས་པའི་སྒྲས་བརྗོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་གྲགས་རྟགས་ཡང་
དག་ཡིན་པས་ན་གཞན་ལ་ལྟ་ཅི་སྨོས་པའི་ཕྱིར། བྱས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་
པའི་རྟགས་སུ་ཕྱི་རྒོལ་གཅིག་གིས་མ་བཀོད་ན་ཡང་བྱས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། བྱས་པ་དུས་ཀུན་ཏུ་སྒྲ་མི་རྟག་
པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ དེར་ཐལ། བྱས་པ་འགོག་པའི་
ཚེ་ན་ཡང་བྱས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་དུས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མ་བྱས་པ་
འགོད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདི་ལ་ཞིབ་ཆ་ཞིག་འོག་ཏུ་བྱའོ།།ཁོ་ན་རེ། དུས་
ཀུན་ཏུ་བྱས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
བྱས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དུ་སོང་བའི་དུས་
ཡོད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། དུས་དེ་གཉིས་མི་འགལ་བའི་ཕྱིར་ཏེ༑ རྒོལ་བའི་
དབང་གིས་བྱས་པ་ལྟ་བུའི་རྟགས་ཡང་དག་གཅིག་ཕྱི་ རྒོ ལ་གཅིག་ལ་དེ ་
སྒྲུབ་ཀྱི་ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་དུ་སོང་བ་འགལ་ཡང། ཕྱི་རྒོལ་ཐ་དད་པ་ལ་
ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་སོ་སོར་སོང་བའི་དུས་འགལ་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར།
འདིས་རང་དོན་སྐབས་དང་གཞན་དོན་གྱི་རྟགས་མི་འགལ་པར་སོང་ཚུལ་
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ཤེས་པར་གྱིས། སྒྲ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། བྱས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་
བཀོད་པའི་ཚེ་ན་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགོད་ཚུལ་ཡིན་འགོད་ཡིན་པར་
ཐལ། དེའི་ཚེ་ཡིན་འགོད་དང་ཡོད་འགོད་གང་རུང་གང་ཞིག ཡོད་འགོད་མ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་མ་
གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་
ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བྱས་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། རི་བོ་རྭ་
ཆོས་ཅན། མི་རྟག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་བྱས་པ་ཡོད་
པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཁས། མ་ཁྱབ་ན། ཡོད་འགོད་ཡིན་པར་བུད། དུ་
ལྡན་ལ་ལ་ཆོས་ཅན། མེ་ཡོད་དེ། དུ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་དུ་
བའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགོད་ཚུལ་ཡོད་འགོད་
ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཚེ་ཡིན་འགོད་དང་ཡོད་འགོད་གང་རུང་གང་ཞིག ཡིན་
འགོད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་སླ། གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེའི་ཚེ་དུ་བ་ཆོས་
ཅན། ཁྱོད་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་
ཐལ། ཁྱོད་དུ་བ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ འདོད་ན། དུ་ལྡན་ལ་ཆོས་ཅན།
དུ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་
ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགོད་ཚུལ་ཡིན་འགོད་དང། རྟགས་ཡང་
དག་ཡིན་པ་འབུད་པས་དངོས་འགལ་ལོ།།
གསུམ་པ་རྩོད་སྤོང་ལ་ཁོ་ན་རེ།
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་
རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕྱིར། འདོད་
ན། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་
དག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་བསྒྲུབ་བྱ་
ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་
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ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཡིན་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཡིན་དགོས་པར་
ཐལ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་
ཡང་དག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན།
དེར་ཐལ༑ དེའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཁས། འདོད་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཚུལ་
གསུམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ༑ ༑འདོད་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་མ་ཁྱབ་མཚམས་ལ་
མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཡིན་ཡང་
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཡིན་མི་དགོས་པ་ནི་གཙོ་ཆེ་ཆུང་དབང་
གིས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དཔེར་ན། ཁྱོད་ཡང་ཡིན་མེད་ངེས་ཀྱང་ཡིན་
པ་བཞག་ཆོག་ན་ཁྱོད་མེད་ངེས་ཡིན་མི་དགོས་ལ། ཁྱོད་ཀྱང་ཡིན་ཡོད་པ་
ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་ཡོད་ན་ཁྱོད་ཡོད་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ནི་གཙོ་
ཆེ་ཆུང་དབང་གིས་བཞག་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། སྒྲ་མི་རྟག་
པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚད་མ་ཡོད་སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་ལ་ཚད་མ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་
སྟེ། འདི་ཉིད་ལས། གང་ལ་རྒྱབ་བརྟེན་ཚད་མ་ཡོད།།དེ་ནི་གཞན་ལ་གནོད་
བྱེད་འགྱུར།།ཞེས་གསུངས་པའི་རིགས་ལམ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁོ་
ན་རེ། གཞི་གྲུབ་ན་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། རྟགས་ཡང་
དག་གི་ལོག་ཕྱོགས་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། འོ་ན།
མེད་པ་ཡོད་པར་ཐལ༑ ཡོད་པའི་ལོག་ཕྱོགས་མེད་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་
ཁས། ཁོ་ན་རེ། རྟགས་ཡང་དག་གི་ལོག་ཕྱོགས་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཁོ་
ཁོ་རང་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྟགས་ཡང་དག་གི་ལོག་
ཕྱོགས་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཆོས་ཅན། རྟགས་ཡང་དག་གི་ལོག་ཕྱོགས་
ཡིན་པར་ཐལ༑ འདོད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། རྟགས་ཡང་དག་གི་
གོལ་ས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གཞི་གྲུབ་
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པའི་ཕྱིར། ཡང་རྟོག་གེའི་དབང་པོ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་ཡིན་ན་
རྟགས་ཡང་དག་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབས་པའི་གང་ཟག་གིས་རྟོགས་པས་
ཁྱབ་པར་ཐལ། རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་རྟགས་ཡང་དག་འགོད་པ་སྐབས་
སུ་བབས་པའི་གང་ཟག་གིས་རྟོགས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ན། ཁ་ཅིག་མ་ཁྱབ་
ཟེར་ན་སོང། བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་ཡིན་ན་རྟགས་ཡང་དག་འགོད་པ་སྐབས་
བབས་ཀྱི་གང་ཟག་གི་ཚད་མས་རྟོགས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། རྟགས་ཡང་
དག་འགོད་པ་སྐབས་བབས་ཀྱི་གང་ཟག་གི་ཚད་མས་མ་རྟོགས་པ་མེད་པའི་
ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེའི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཡོད་པ་ཁོ་ཁོ་རང་དུ་ཐལ། དེ་
ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེའི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་ཆོས་ཅན། དེའི་ཚད་
མས་གྲུབ་པར་ཐལ། རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཁས།
རྩ་རྟགས་མ་གྲུབ་བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། རྩ་རྟགས་དེར་ཐལ། རྟགས་ཡང་དག་
འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབས་པའི་གང་ཟག་གི་ཚད་མས་མ་རྟོགས་པ་ཡོད་པའི་
ཕྱིར་ན་ཤ ིན་ཏུ་མ་ཁྱབ། དེའི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་ཁོ་ཁོ་རང་དུ་ཐལ། མ་ཁྱབ་
པ་དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྟགས་ཡང་དག་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབས་པའི་གང་
ཟག་གི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་ཆོས་ཅན། རྟགས་ཡང་དག་འགོད་པ་སྐབས་
སུ་བབ་པའི་གང་ཟག་གི་ཚད་མས་རྟོགས་པར་ཐལ༑ ཁྱོད་རྟགས་ཡང་དག་
འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའི་གང་ཟག་གི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་བྱས་པ་གང་
ཟག་གི་བདག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབས་
པའི་གང་ཟག་གི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ན་འདིར་མ་ཁྱབ་པ་ཁོ་ན། རྟགས་
གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་མཚམས་
ལ་འོ་ན། བྱས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགོད་པ་
སྐབས་བབས་ཀྱི་གང་ཟག་ཡིན་ན། བྱས་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་
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འགོད་པ་སྐབས་བབས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། རྟགས་ཡང་དག་འགོད་པ་
སྐབས་བབས་ཀྱི་གང་ཟག་གི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་གཞལ་བྱ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགོད་པ་སྐབས་བབས་ཀྱི་གང་ཟག་ཡིན་ན། རྟགས་ཡང་
དག་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགོད་པ་སྐབས་བབས་ཀྱི་གང་ཟག་ཡིན་
དགོས་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་དངོས་སུ་འགལ་ལ། དེར་ཐལ། སྔ་མའི་ཚད་
མས་ངེས་ན་ཕྱི་མའི་ཚད་མས་ངེས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས༑ རྩ་བར་
འདོད་ན། དོན་བྱེད་ནུས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་བྱས་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་
དག་འགོད་པ་སྐབས་བབས་ཀྱི་གང་ཟག་ཡིན་ན་བྱས་པ་སྒྲ་བྱས་པར་སྒྲུབ་
པའི་རྟགས་ཡང་དག་འགོད་པ་སྐབས་བབས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་
པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཁས། འདོད་ན། དོན་བྱེད་ནུས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒྲའི་སྟེང་དུ་བྱས་པ་ངེས་དགོས་ཀྱི་
གང་ཟག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བྱས་པ་བྱས་པར་ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་
ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འཁོར་གསུམ་དང་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་
ཅན། རྟགས་དེར་ཐལ། ཁྱོད་བྱས་པ་དེ་སྒྲུབ་ལ་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགོད་པ་
སྐབས་བབས་ཀྱི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་སོང། དེར་ཐལ། ཁྱོད་དོན་
བྱེད་ནུས་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགོད་པ་སྐབས་བབས་ཀྱི་གང་
ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འཁོར་གསུམ༑ མ་གྲུབ་ན། དོན་བྱེད་ནུས་
པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགོད་པ་སྐབས་བབས་ཀྱི་
གང་ཟག་རང་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། སོགས་བྱ། ཡང་ཁ་ཅིག རྟགས་ཡང་དག་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབས་
པའི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། གཞི་གྲུབ་ན། ཁྱོད་ཀྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པར་
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ཐལ། ཁྱོད་རྟགས་ཡང་དག་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ༑ ལ་ལ་མ་གྲུབ་ཟེར། ཁྱབ་པར་ཐལ། གཞི་གྲུབ་ན་རྟགས་
ཡང་དག་གིས་ཁྱབ་པ་གང་ཞིག དེ་འདྲའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་
སྟེ། འདི་འཁྲུལ་བ་ཆེན་པོ་ཡིན་ལ། ཚིག་སྐྱོན་ཡང་ཡོད་དོ།།འོ་ན། ཤེས་བྱ་
དེ་སྒྲུབ་ལ་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགོད་པ་སྐབས་བབས་ཀྱི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན།
གཞི་གྲུབ་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཤ ེས་བྱ་དེ་སྒྲུབ་
ལ་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགོད་པ་སྐབས་བབས་ཀྱི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
ཁྱབ་པ་ཁས། འཁོར་གསུམ། མ་ཁྱབ་ན་ཁྱབ་པར་ཐལ༑ གཞི་གྲུབ་ན་ཤ ེས་
བྱས་ཁྱབ་པ་གང་ཞིག དེ་འདྲའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཁས༑
ཚིག་སྐྱོན་ཡང་རྟགས་ཡང་དག་འགོད་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ན་རྟགས་སྦྱོར་ཡང་
དག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། རྟགས་ཡང་དག་འགོད་པ་སྐབས་བབས་ཀྱི་
ཕྱི་རྒོལ་དེ་ཕྱི་རྒོལ་རྣམ་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ འཁོར་གསུམ་ཁས། འདོད་ན།
རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་སྦྱོར་བ་ཆོས་ཅན༑ རྟགས་སྦྱོར་ཡང་
དག་ཡིན་པར་ཐལ། རྟགས་ཡང་དག་བཀོད་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་
གྲུབ་ན། རྟགས་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་སྦྱོར་བ་
དེ་ཁྱོད་བཀོད་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་འདྲའི་སྦྱོར་བ་ཡོད་པ་གང་ཞིག རྟགས་
ཡང་དག་ཅེས་པའི་རྟགས་སུ་འགོད་རྒྱུ་ངོས་བཟུང་ནས། ཕྱིར་ཞེས་པས་དེ་
རྟགས་སམ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བཀོད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། བདག་
མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དཔེར་ན་བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པས་
བྱས་པ་ངོས་བཟུང། ཕྱིར་ཞེས་པའི་སྒྲས་བྱས་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་བཀོད་
པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྟོག་གེ་འབར་བ་ལས། གཏན་ཚིགས་ཉེ་བར་འཇོག་པ་ནི་བྱས་
128

གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་བཤད་པ།

པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་པ་ནས། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་དུ་ཕྱིར་
ཞེས་སྨོས་སོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ འཕགས་ཡུལ་པཎ་ཆེན་གྱི་ཚིག་ལྷག་
ཆད་ཅན་མི་མཛད་ཀྱང་བོད་རྒན་དག་གིས་ཚིག་ཟློས་ཅན་མང་ངོ་།།རྩ་བར་
འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་སྦྱོར་བ་ལྟར་སྣང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་རྟགས་
ཙམ་བཀོད་པའི་སྦྱོར་བ་ལྟར་སྣང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྟགས་ཙམ་བཀོད་པའི་
སྒྲུབ་ངག་ལྟར་སྣང་བྱེ་བྲག་པས་བཀོད་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། བྱེ་བྲག་
པ་སོགས་ཀྱིས་འདི་བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་སྒྲུབ་ངག་གིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་ཐུབ་པར་འདོད་ཅིང་ཚུལ་ཕྱི་མ་གཉིས་མི་བརྗོད་པའི་ཕྱིར། མདོའ་རང་
ི
འགྲེལ་ལས༑ རྟོག་གེའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་སུ་ནི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཙམ་
གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གྲགས་ཏེ་ཞེས་དང། མཚན་ཉིད་ལྷག་
མ་ནི་སྦྱོར་བ་མ་བརྗོད་པས་དེའི་དོན་དུ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ དར་ཊིཀ་
མཐར་འཛིན་གདུང་སེལ་ལས་ཀྱང། རྟོག་གེའི་བསྟན་བཅོས་གཞན་རྣམས་
ལས་ཕྱོགས་ཆོས་ཙམ་སྟོན་པ་སྦྱོར་བ་ཡང་དག་ཏུ་འདོད་པ་དག་གི་ལོག་
རྟོག་དགག་པའི་ཆེད་དུ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།།
རྟགས་ཡང་དག་གི་གྲངས་ངེས་ལ།
གཏན་ཚིགས་དེ་ནི་རྣམ་གསུམ་
ཉིད།།མེད་ན་མི་འབྱུང་ངེས་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་པའི་དོན་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ།
དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་རང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་
ཡང་དག་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་ཏེ། འབྲེལ་བ་ལ་གཉིས་སུ་གྲངས་ངེས་པའི་
ཕྱིར་ཟེར༑ འོ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་
དག་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་རང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་དུ་
གྲངས་ངེ ས ་པར་ཐལ་ལོ ། །འབྲེ ལ ་བ་ལ་གཉི ས ་སུ་གྲངས་ངེ ས ་པའི ་ ཕྱི ར །
འཁོར་གསུམ་ཁས། ཁོ་ན་རེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲེལ་བ་གཞིར་བཞག་ཟེར་ན།
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འོ་ན། སྒྲ་དངོས་པོར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་འབྲས་རང་མ་དམིགས་
པའི་རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་པར་ཐལ། སྒྲ་དངོས་པོར་སྒྲུབ་
པའི་འབྲེལ་བ་ལ་གཉིས་སུ་གྲངས་ངེས་པའི་ཕྱིར་རོ།།འཁོར་གསུམ། དེར་
ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ལ་གཉིས་ཡོད། དེ་ལས་མང་མེད་པའི་ཕྱིར། དེར་
ཐལ། དོན་བྱེད་ནུས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་བདག་གཅིག་འབྲེལ། དངོས་པོ་སྐད་
ཅིག་ཕྱི་མའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་འབྱུང་འབྲེལ་ལྟ་བུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་སླ།
འདོད་ན། སྒྲ་དངོས་པོར་སྒྲུབ་པའི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་
པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། ཡང་ཁ་ཅིག གསལ་བ་སྔ་
མ་ལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་རང་མ་དམིགས་
པའི་རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་དུ་ངེས་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། འོ་ན། སྒྲ་མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པར་ཐལ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་རང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་
ཡང་དག་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་
དག་ལ་འབྲས་རང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་
པ་གང་ཞིག དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་དང་གཅིག་ཡིན་ན་སྒྲ་མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་དང་གཅིག་མ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་
ཁས། ཕྱི་མ་མ་གྲུབ་ན༑ སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཆོས་ཅན།
ཁྱོད་ཁྱོད་དང་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན་སོང། དེ་
ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཁྱོད་དང་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་
ཡང་དག་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རམ། ཡང་ན་ཁྱོད་ཁྱོད་དང་གཅིག་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁྱབ་དེ་སྒྲུབ་ལ་སོང། དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་
ཡང་དག་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་རང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་
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དུ་གྲངས་ངེས་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གི་གྲངས་ངེས་ཡོད་
པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། འོ་ན། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་
ལ་འབྲས་རང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་པར་
ཐལ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་གྲངས་ངེས་ཡོད་པའི་
ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་
དག་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་
དང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་
གཉིས་སུ་གྲངས་ངེས་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁོ་ན་རེ། དེ་ལྟར་གྲངས་ངེས་པར་ཐལ།
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་རང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་
ཡང་དག་གསུམ་དུ་དབྱེར་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་
དག་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པ་གང་ཞིག
དེ་ལ་ཕྱི་མ་
གཉིས་ཀྱང་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་དེར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་རྟགས་ཡང་
དག་དང་གཅིག་ཡིན་ན་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་
ཡང་དག་དང་གཅིག་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། སྔར་བཞིན་
བསྒྲེ། ཕྱི་མ་གཉིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་ཟེར་ན། འོ་ན༑ ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་དེ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་
ཡང་དག་དང་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོ་རང་གི་རྟགས་དེའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་
བསྒྲིགས་པ་ཡིན་པས་གཤགས་ན་ངོ་ཚ་ཡིན་ནོ།།འདོད་ན། དེ་གཉིས་ཕན་
ཚུན་ཡིན་ཁྱབ་མཉམ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དུ་བ་
ཆོས་ཅན། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་
པར་ཐལ། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས་སོ༑ ༑འདོད་ན། དུ་བ་ཆོས་ཅན། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་
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ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ༑ འདོད་པའི་ཕྱིར།
ཡང་ཁྱབ་པ་ཁས་སོ།།འདོད་ན། དུ་ལྡན་ལ་ལ་ཆོས་ཅན། མེ་ཡོད་པར་ཐལ༑
དུ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཁས། ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། མེ་མེད་པར་
ཐལ། དུ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར༑ འཁོར་གསུམ་ཁས། འདི་དག་ལ་ཚིག་འཁྲི་ཆེ་
ཡང་གོ་ཐོབ་ཀྱང་ཡོད་ཅིང་རིགས་པ་ཕྲ་བར་ཕན་པས་སྣང་ཆུང་མི་བྱ། ཡང་
སྔ་ཕྱིའི་མཁས་པ་མང་པོས་གཞི་གྲུབ་ན་དགག་རྟགས་ཡང་དག་དང་རང་
བཞིན་གྱིས་རྟགས་ཡང་དག་གིས་ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་ནས་རྟགས་ཡང་དག་
ལ་འབྲས་རང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་གྲངས་ངེས་པར་
ཁས་ལེན་པ་ཚིག་ལ་དངོས་འགལ་ཡིན་པར་གོ་སྟེ། ཤེས་བྱ་ལ་གཞལ་བྱ་
དང་ཡོད་པ་དང་དངོས་པོ་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་པར་ཐལ། རྟགས་ཡང་དག་
ལ་འབྲས་བུ་དང་རང་བཞིན་དང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་དུ་
གྲངས་ངེས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་སོང་༑ མ་ཁྱབ་ན། རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་
དག་དང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས་རྟགས་ཡང་དག་གི་ཡ་
གྱལ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་ཁྱབ་པ་དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་
ཡང་དག་གི་ཡ་གྱལ་ལ་རྟགས་ཡང་དག་དང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་
དག་འཇོག་རིགས་པར་ཐལ། རྟགས་ཡང་དག་དང་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་
དག་དང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་ཁྱབ་ཆེ་ཆུང་མེད་ཀྱང་ཕྱི་
མ་གཉིས་སྔ་མའི་ཡ་གྱལ་དང། སྔ་མ་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀྱི་དབྱེ་གཞི་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཁས༑ འདོད་ན། རྟགས་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཁྱོད་
ཀྱི་དབྱེ་གཞི་དང་ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱི་ཡ་གྱལ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་
མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཁས།
རང་ལུགས་ལ་རྟགས་ཡང་དག་ལ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་འབྲེལ་
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བ་ཅི ་ རི ག ས་སྒོ ་ ནས་ཕྱེ ་ ན་འབྲས་རང་མ་དམི ག ས་པའི ་ རྟགས་ཡང་དག་
གསུམ་ཁོ་ནར་ཟད་ཅིང་དེ་ལས་གཞན་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཀྱང་མེད་དེ།
མེད་ན་མི་འབྱུང་གི་ཁྱབ་པའི་ཚུལ་གཉིས་དང་ཕྱོགས་ཆོས་ཏེ་ཚུལ་གསུམ་
ཡིན་པ་དེ་གསུམ་དུ་ངེས་པའི་ཕྱིར་ཏེ།
དེ་གསུམ་ཁོ་ནར་ངེས་པའི་ཕྱིར།
རྣམ་བཤད་ལས། ཚུལ་གསུམ་པའི་གཏན་ཚིགས་དེ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་ཉིད་དུ་
ངེས་ཏེ་སོགས་དང། རྣམ་ངེས་རང་འགྲེལ་ལས། མཚན་ཉིད་དེ་དང་ལྡན་པའི་
གཏན་ཚིགས་མ་དམིགས་དང། བདག་དང་འབྲས་བུ་ཞེས་བྱ་གསུམ། ཁོ་
ནའོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཞུང་འདིས་རྟགས་ཡང་དག་གི་གྲངས་ངེས་
མ་བསྟན་ཡང་བཤད་མི་རུང་སྟེ༑ ཤཱཀྱས། རྣམ་གསུམ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གྲངས་
ངེས་པའོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང།
རྣམ་བཤད་ལས་ཀྱང་ཚིགས་
བཅད་འདིས།
མཚན་ཉིད་གྲངས་ངེས་སོགས་འཆད་པར་གསུངས་པའི་
ཕྱིར། རྟགས་ཡང་དག་ལ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་འབྲེལ་ཚུལ་ཅི་རིགས་
སྒོ་ནས་འབྲས་རང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་
ཕྱེ་བ་ཚིག་དོན་གཉིས་ཀར་མི་འགལ་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དངོས་
ཤགས་གང་རུང་ལ་དངོས་པོ་སྟེ་སྒྲུབ་པ་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་པ་འབྲེལ་ཚུལ་གྱི་
རྟགས་ཡང་དག་གཉིས་དང་༑ དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དགག་བྱ་བཀག་
ཙམ་ཁོ་ན་ལས་དངོས་ཤ གས་གང་ལ་ཡང་སྒྲུབ་པ་མི་སྒྲུབ་པའི་མ་དམིགས་
པའི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་དང་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་པའི་ཕྱིར། སོགས་བྱ་
སྟེ༑ སྒྲུབ་ཆོས་དང་འབྲེལ་ཚུལ་གཉིས་ཚོགས་ཀྱི་གྲངས་ངེས་ཡིན་ཏེ། སྒྲུབ་
ཆོས་ཀྱི་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བ་ལ༑ སྒྲུབ་རྟགས་ལ་འབྲེལ་ཚུལ་གཉིས་བྱུང་བས་
འབྲས་བུ་དང་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཕྱེ་བས་གསུམ་དུ་སོང་བའི་ཕྱིར་དང།
དེ་ལྟར་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་པ་ནི། འདིའི་རང་འགྲེལ་ལས། དེ་ལ་གཉིས་
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ནི་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། གཅིག་ནི་དགག་པའི་གཏན་ཚིགས་ཏེ། རང་
བཞིན་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་ན་དོན་འཁྲུལ་བ་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་
དང། རྣམ་ངེས་འགྲེལ་པར་ཡང་ངོ་།།
བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། རྟགས་ཡང་དག་ལ་འབྲས་རང་མ་དམིགས་པའི་
རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་པར་ཐལ། རྟགས་ཡང་དག་ལ་བསྒྲུབ་
བྱའི་ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་འབྲེལ་ཚུལ་ཅི་རིགས་ཀྱིས་འབྲས་རང་མ་དམིགས་
པའི་རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་པ་ཤིན་ཏུ་
གསལ་བར་རྟོགས་སླའོ།།ཁ་ཅིག་ན་རེ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཚུལ་
དང་པོ་འཆད་པའི་དངོས་བསྟན་གྱི་ཕྱོགས་ལ་ཚོགས་དོན་ཞིག་མི་འཇོག་
པར་ཐལ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྩོད་གཞི་ཁོ་ནར་འཇོག་པའི་ཕྱིར༑ འདོད་ན། དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་འཆད་པའི་དངོས་བསྟན་གྱི་ཕྱོགས་ལ་ཚོགས་དོན་ཞིག་མི་
འཇོག་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག ཚུལ་གཞན་གཉིས་འཆད་པའི་དངོས་
བསྟན་གྱི་ཕྱོགས་མེད་པའི་ཕྱིར༑ འདོད་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་དང་པོ་འཆད་པའི་
སྐབས་ཀྱི་ཕྱོགས་ལའང་ཚོགས་དོན་ཞིག་མི་རུང་བར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར་
ན་འདིར་མ་ཁྱབ་སྟེ། ཚུལ་དང་པོའ་ཤ
ི གས་བསྟན་གྱི་གཙོ་བོ་ལ་འཇོག་པའི་
ཕྱིར་རོ།།ཡང་ཁོ་ན་རེ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཚུལ་དང་པོ་འཆད་
པའི་དངོས་བསྟན་གྱི་ཕྱོགས་སྒྲ་འཇུག་གཞི་ལ་སྒྲ་ཁོ་ནས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་
ལ་ཚོགས་དོན་དང་ཆོས་གང་ཡང་མི་འཇོག་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན།
དེའི་སྐབས་ཀྱི་དངོས་བསྟན་གྱི་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར༑ ཁྱབ་
པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཁྱོད་ཅེས་པའི་སྒྲ་འཇུག་གཞི་ཡིན་
པར་ཐལ། ཁྱོད་གཞི་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྟོག་པས་སྒྲོ་
བཏགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཆོས་དོན་གསུམ་ཀ་
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རྟོག་པས་སྒྲོ་བཏགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་
རྣམས་བརྟགས་པ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།།སྨྲས་པ། འཕགས་བོད་པཎ་
གྲུབ་དྲང་སྲོང་བརྒྱས་བསྒྲུབས་པའི།།དག་བྱེད་བློ་གྲོས་རལ་པའི་ཀློང་ཡངས་
ནས།།གྲངས་མེད་རིགས་པའི་རླབས་འཕྱོ་གང་གཱའི་རྒྱུན།།ས་གསུམ་དྲི་མ་
འཁྲུད་བྱེད་མཆོད་ཡོན་བསྒྲུབ།།ཕྱོགས་གླང་ཇི་བཞིན་རྟོག་གེའི་མཐར་སོན་
ཀྱང་༑ ༑ཕྱོགས་གླང་ལྟ་བུར་དབེན་པ་ལ་དགའ་བས།།ཕྱོགས་གླང་རིགས་
པས་ཐུབ་བསྟན་ཀུན་འགྲེལ་ཚུལ༑ ༑ཕྱོགས་གླང་གཞུང་བཞིན་ཚིག་དོན་མ་
འཁྲུལ་བཤད།།ཅེས་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ༑ ༑

གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བཤད་པ།
འདི་ཉིད་ལས། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དེ་ལས་གཞན།།ཞེས་པའི་མཐའ་
ཅུང་ཟད་དཔྱད་ན༑ དགག་གཞག་སྤོང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་ཁ་ཅིག ཡིན་
པ་མི་སྲིད ་པའི་ ཆོ ས་ཡིན་ན་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཡིན ་པས་ཁྱབ་ཟེ ར །
མཁས་པ་མང་པོས་གཞི་གྲུབ་ན་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར༑ དང་
པོ་ལ། འོ་ན། ཆོས་དེའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་འགོད་ཚུལ་ལ་
ཡིན་སྒྲུབ་དང་ཡིན་འགོད་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་
དག་ཡིན་ན་ཁྱོད་ཡིན་པ་སྲིད་པའི་ཤེས་བྱ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ།།རྟགས་
སོང། དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཡིན་པ་མི་སྲིད་པའི་ཤེས་བྱ་ཡིན་ན་ཁྱོད་གཏན་ཚིགས་
ལྟར་སྣང་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་ན། དུ་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་
རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ཚུལ་ཡིན་སྒྲུབ་དང་
འགོད་ཚུལ་ཡིན་འགོད་ཡིན་པར་ཐལ༑ ཁྱོད་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་
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པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན༑ དུ་ལྡན་དེ་མེ་དུ་
གཉིས་ཀར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཁས། དེས་མཚོན་ནས་
ཤེས་པར་བྱ། དམ་བཅའ་གཉིས་པ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ།
གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཡོད་པའི་ཕྱིར༑ དེར་ཐལ། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་གི་
མཚན་ཉིད་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ལས། དང་པོ་ནི། ཚུལ་གསུམ་
ཚང་བ་མ་ཡིན་པའི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན་དེ་དོན་ཐོབ་
རགས་བཤད་སྒྲ་རྟག་སྒྲུབ་ལྟ་བུའི་དེ་སྒྲུབ་ལ་སྦྱར་རྒྱུའི་དོན་ཡིན་གྱི་རྩོད་པའི་
སྐབས་མ་ཡིན་པས་སོ།།འོན་ཀྱང་གཞི་གྲུབ་ན་རྟགས་ཡང་དག་གིས་ཁྱབ་
པ་དང་མངོན་ལྐོག་གཉིས་ཀྱིས་ཁྱབ་ཟེར་བ་དག་གཞལ་བྱའི་གནས་གསུམ་
འབྱེད་པ་སོགས་སྟབས་མི་བདེ་ཡང་བཏགས་དོན་བཙལ་ན་རྙེད་པར་འདོད་
དགོས་པས་གཤིས་ཀྱིས་འདོད་དགོས་པར་སྣང་ངོ་།།རྩ་བར་འདོད་མི་ནུས་
ཏེ། གཞི་གྲུབ་ན་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྟགས་
ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་ཤེས་བྱ་མེད་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། འོ་ན༑ རྟགས་ཡང་
དག་མ་ཡིན་པའི་བྱས་པ་དེ་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་ཀ་བུམ་གང་ཟག་
གི་བདག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། རྟགས་ཡང་དག་
མ་ཡིན་པའི་བྱས་སོགས་ཡོད་པའི་ཕྱིར༑ འདོད་ན། རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་
པའི་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ༑ རྟགས་ཡང་དག་མ་
ཡིན་པའི་ཀ་བུམ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། ཡང་ཁ་ཅིག བྱས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
རྟགས་སུ་མ་བཀོད་པའི་ཚེ་བྱས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་
དག་དང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་སུ་བཀོད་ཟེར་ན། འོ་ན། བྱས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་མ་བཀོད་པའི་ཚེའམ་དུས་ཡོད་པར་ཐལ། དེའི་ཚེ་བྱས་
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པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་དང་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། མ་ཁྱབ་ན་དང་འདོད་ན་གཉིས་ཀ་ལ་འོ་ན། རི་བོང་
རྭའི་དུས་སུ་བྱས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་དང་རྟགས་
སུ་བཀོད་པ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ།།དེ་ལ་མ་ཁྱབ་པའམ་འདོད་པ་དེའི་ཕྱིར། འདི་
དམ་བཅའ་དང་དངོས་འགལ་ཡིན་བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། བྱས་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
རྟགས་སུ་མ་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་བྱས་པ་ཆོས་ཅན༑ རྟགས་སུ་བཀོད་པར་ཐལ།
བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་སྦྱོར་ལུགས་སྐྱོན་ཅན་ནོ།།འོ་ན། རི་བོང་རྭའི་
དུས་སུ་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། རྟགས་སུ་བཀོད་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། འདོད་ན༑ དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྟགས་སུ་བཀོད་མཁན་ཡོད་པར་
ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། རི་བོང་རྭའི་དུས་སུ་སྒྲ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
རྟག་མི་རྟག་རྩོད་མཁན་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་མཁན་ཡོད་
པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། སྦྱོར་སྐོར་གཅིག་གི་ཚུལ་གསུམ་མ་ཚང་བ་དེ་
སྦྱོར་སྐོར་གཅིག་གི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། རི་བོང་
རྭ་ཆོས་ཅན། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་
སྣང་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ།།བྱས་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་མ་ཚང་བ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་
སུ་བཀོད་པར་ཐལ་ལོ༑ ༑འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། བྱས་པ་དང་གཅིག་ཏུ་
ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར།
གཉིས་པ་རང་ལུགས་ལ། སྒྲ་མི་རྟག་སྒྲུབ་ལྟ་བུར་སྦྱར་ནས་མཚན་ཉིད་
དང། དབྱེ་བ་དང་༑ དམ་བཅའ་བཞག་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། སྒྲ་མི་
རྟག་སྒྲུབ་ལ་རྟགས་སུ་བཀོད་ཀྱང་ཚུལ་གསུམ་མ་ཡིན་པ་དེ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད། མ་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་
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རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་བཀོད་ཀྱང་ཚུལ་གསུམ་མ་ཚང་བ་དེ། མ་བྱས་
པའི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་
ཉིད། གཉིས་པ་དབྱེ་བ་ནི། འདིར་བསྟན་རྟགས་ལྟར་སྣང་ལ་མ་གྲུབ་པའི་
རྟགས་དང། འགལ་བའི་རྟགས་དང་མ་ངེས་པའི་རྟགས་གསུམ་ཡོད། དང་
པོ་ལ་མཚན་ཉིད་ནི། སྒྲ་རྟག་སྒྲུབ་ལྟ་བུའི་རྟགས་སུ་བཀོད་ཀྱང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཕྱོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པའི་ཆ་ནས་བཞག་པའི་རྟགས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་གྲུབ་
པའི་རྟགས་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད། དབྱེ་ན་དོན་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་
རྟགས་དང། བློ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་དེ་དང། རྒོལ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་
གྲུབ་པའི་དེ་དང་གསུམ་ཡོད། དེའི་དང་པོ་ལ་ཡང། རྟགས་ཀྱི་ངོ་བོ་མི་སྲིད་
ནས་མ་གྲུབ་པའི་དེ་དང། ཆོས་ཅན་གྱི་ངོ་བོ་མི་སྲིད་ནས་མ་གྲུབ་པའི་དེ་
དང། གཞི་རྟགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་མི་སྲིད་ནས་མ་གྲུབ་པའི་དེ་དང། རྟགས་ཀྱི་
ཕྱོགས་གཅིག་ཆོས་ཅན་ལ་མི་སྲིད་པའི་དེ་དང། ཆོས་ཅན་གྱི་ཕྱོགས་གཅིག་
ལ་རྟགས་མི་སྲིད་ནས་མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་ལྔ་ཡོད། བློ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་
པ་དྲུག་བཤད་དེ། ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་གྲུབ་པ་ལ་ཆོས་ཅན་ལ་དང་རྟགས་ལ་
དང། དེ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་གྲུབ་པ་གསུམ་དང། ཤེས་
འདོད་ལ་ལྟོས་ནས་གཞི་རྟགས་ཐ་དད་མེད་པའི་དང། གཞི་ཆོས་ཐ་དད་མེད་
པའི་དང། ཆོས་རྟགས་ཐ་དད་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པ་གསུམ་སྟེ་དྲུག་བཤད་
པའི་ཕྱིར། རྒོལ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་གསུམ་བཤད་དེ། སྔ་རྒོལ་ལ་ལྟོས་ནས་
དང། ཕྱི་རྒོལ་ལ་ལྟོས་ནས་དང-། གཉིས་ཀ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་
ཏེ་གསུམ་བཤད་པའི་ཕྱིར། དེ་ཐམས་ཅད་མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་ལྟར་སྣང་དུ་
འགྱུར་ཚུལ་ཡང། རིགས་ཐིགས་ལས། སྨྲས་ཀྱང་གོ་བར་བྱ་བ་དང་གོ་བར་
བྱེད་པ་གཉིས་ལ་མ་གྲུབ་པ་འམ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་ཡང་ངོ་༑ ༑ཆོས་ཅན་དང་འབྲེལ་
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བའི་ཚུལ་གཅིག་མ་གྲུབ་པའམ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་
སྣང་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འགལ་བའི་རྟགས་ལ་མཚན་ཉིད་
ནི། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་བཀོད་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅིང་ཁྱབ་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ངེས་པ་དེ་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འགལ་རྟགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེས་རིགས་པ་འགྲེ །དེ་ལ་
དུ་མ་བཤད་དེ། ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་འགོག་པ་དང། ཆོས་ཅན་གྱི་ངོ་བོ་འགོག་པ་
དང། ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་འགོག་པ་དང་༑ ཆོས་ཅན་གྱི་ཁྱད་པར་འགོག་པ་བཞི་
བཤད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འདི་དག་ཆོས་ཅན་གྱི་སྟེང་དུ་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་འགོག་
པ་སོགས་འདྲ་ཡང་གཞན་གྱི་འདོད་པ་འགོག་ཚུལ་གྱི་སྦྱོར་བའི་དབྱེ་བ་ཙམ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཕྱོགས་གླང་གིས་འདི་ནི་ཆོས་ཅན་གྱི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་
པར་བྱེད་པ་ལས་འགལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དང། དེ་ཉིད་ལས། དེ་ཕྱིར་དེ་ནི་
ལྟོས་ནས་ཆོས་དག་དང། ཆོས་ཅན་ཁྱད་པར་ཡིན་པར་བརྗོད་ཅེས་དང། རྣམ་
ངེས་ལས་ཀྱང། རྣམ་པར་བཞག་པ་ཙམ་ཞིག་ཐ་དད་པ་ཡིན་གྱི་དོན་མ་ཡིན་
ནོ་ཞེས་སོ༑ ༑མ་ངེས་པའི་རྟགས་ལ། མཚན་ཉིད་དབྱེ་བ་གཉིས། དང་པོ་ནི།
སྒྲ་མི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་ཉན་བྱ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའི་ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་
སུ་བཀོད་ཅིང་ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་ཀྱང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་པ་སྐབས་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་
གྱིས་མ་ངེས་པའི་རྟགས་ཏེ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མ་ངེས་པའི་རྟགས་ཀྱི་
མཚན་ཉིད༑ དབྱེ་ན། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པ་དང། ཐུན་མོང་བའི་མ་
ངེས་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ། གོ་དོན་ནི། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་སུ་སོང་བའི་
ཕྱི་རྒོལ་གྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་གང་ལའང་མ་
མཐོང་བའི་རྟགས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་རྟགས་ཀྱི་
དོན་དུ་བཤད། དེ་ལ་གསུམ་ཡོད་དེ། མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ནར་ཡོད་ཀྱང་གཉིས་
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ཀར་མ་མཐོང་བའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་ཉན་བྱ་
ལྟ་བུ་དང། ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་ཡོད་ཀྱང་གཉིས་ཀར་མ་མཐོང་བའི་ཐུན་མོང་
མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པ་ཕ་རོལ་པོ་ལྷ་ལས་ཚེ་འཕོས་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་མིག་
ལྡན་ལྟ་བུ་དང་༑ དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་ཀྱང་ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་
མ་མཐོང་བ་སྒྲ་རྟག་སྒྲུབ་ལ་ཉན་བྱ་ལྟ་བུ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཐུན་མོང་
བའི་མ་ངེས་པའི་རྟགས་ལ་གོ་དོན། དབྱེ་བ་གཉིས། དང་པོ་ནི། སྒྲ་རྟག་སྒྲུབ་
ལ་གཞལ་བྱ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་
ཟག་གིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་གཉིས་གང་རུང་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པའི་མ་ངེས་
པའི་རྟགས་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུན་མོང་གི་མ་ངེས་པའི་རྟགས་ཀྱི་གོ་དོན། དབྱེ་
ན། དངོས་ཀྱི་མ་ངེས་པ་དང་ལྷག་ལྡན་གྱི་མ་ངེས་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ་གོ་
དོན་དང། དབྱེ་བ་གཉིས། དང་པོ་ནི། དུང་སྒྲ་རྩོལ་བྱུང་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་མི་རྟག་
པ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའི་རང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་
གིས་ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་ཡོད་པར་ངེས་པའི་མ་ངེས་པའི་རྟགས་དེ། དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་ཐུན་མོང་གི་དངོས་ཀྱི་མ་ངེས་པའི་རྟགས་ཀྱི་དོན་ནོ།།ཕྱེ་ན་བཞི་ཡོད་དེ།
ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་ཁྱབ་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་དང། དེ་གཉིས་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་
འཇུག་པ་དང། མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཁྱབ་བྱེད་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་
འཇུག་པ་དང། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཁྱབ་བྱེད་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་
འཇུག་པ་བཞི་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ལྷག་ལྡན་ལ་ཡང་དག་དང་འགལ་བ་ལྷག་ལྡན་
གཉིས་སོགས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ།།ལྟར་སྣང་ལ་འགལ་མ་ངེས་མ་གྲུབ་
པ་གསུམ་དུ་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ༑ རྗེས་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པར་
མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པ་ཞེས་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་
དང། དེ་ཁོ་ནར་ཡོད་པ་དང། དེ་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པ་དང། དེ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་
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པར་ངེས་པ་འབྱུང་བས་དེ་བཞིས་བསལ་བྱ་རིམ་བཞིན་དུ་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་
མེད་པ་དང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡང་ཡོད་པའི་དོན་སྐྱོན་གཉིས། བློ་སྐྱོན་དེ་
ལྟར་ཐེ་ཚོམ་པ་གཉིས་དང་བཞི་བསལ་ཞིང་སེལ་བྱའི་རྟགས་ལྟར་སྣང་བཞི་
ཡོད་ཅིང། འདིར་འགལ་རྟགས་བསལ་བྱའི་གཙོ་བོར་བཤད། ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་
མཚན་ཉིད་སྟོན་པ་ན་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་ཁོ་ནར་ངེས་པ་ཞེས་པའི་
མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་ཙམ་དང་དེ་ལ་མེད་པ་ཁོ་ནར་དང་༑ དེ་ལ་མེད་པར་
ངེས་པ་དང། དེ་ལ་མེད་པ་ཁོ་ནར་ངེས་པ་བཞིས་བསལ་བྱ་བཟློག་ཟླའི་དོན་
སྐྱོན་གཉིས་དང། དེ་ལྟར་འཛིན་པའི་ཐེ་ཚོམ་གཉིས་དང་བཞི་སེལ་བས་དེ་
ལྡན་གྱི་རྟགས་མ་ངེས་པ་བཞི་ཡོད་ཀྱང་འགལ་བའི་རྟགས་ཀྱང་ཡོད། ཕྱོགས་
ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པ་ན་རྗེས་སུ་དཔག་བྱ་ལ་ཡོད་པ་ཁོ་ནར་ངེས་པ་
ཞེས་པས། དེ་ལ་ཡོད་པ་དང། དེ་ལ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་དང-། དེ་ལ་ཡོད་པར་ངེས་
པ་དང། དེ་ལ་ཡོད་པ་ཁོ་ནར་ངེས་པ་བཞིས། རྩོད་གཞི་ལ་གཏན་མེད་དང།
དེ་ལ་ཡོད་ཀྱང་ཁྱབ་བྱེད་དུ་མེད་པའི་དོན་སྐྱོན་གཉིས་དང། དེ་གཉིས་སུ་
དོགས་པའི་ཐེ་ཚོམ་རེ་རེ་སྟེ་བཞི་སེལ་བས། དེ་ལྡན་གྱི་མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་
རྣམས་ནི་བཟློག་ཟླ་ཡིན་པས་རྟགས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ལྟར་སྣང་མ་ཡིན་
པར་ངེས་པར་རྟགས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ངེས་པ་མི་སྲིད་པའི་
ཕྱིར་ཏེ། དེས་ན་འདིར་ལྟར་སྣང་རྗེས་སུ་བཤད་པ་ནི་ཚད་མས་ངེས་པའི་གོ་
རིམ་མ་ཡིན་གྱི་སྡེབ་སྦྱོར་རམ་བཤད་པའི་དབང་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྣམ་
བཤད་ལས་སྔ་མ་གསུམ་གྱི་རྗེས་སུ་རྐང་པ་སྨོས་པ་དོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། ཡང་
དག་དང་ལྟར་སྣང་སོ་སོར་ཤེས་པའི་དོན་དང་སྡེབ་སྦྱོར་གྱི་དབང་ལས་ཐ་
མར་བསྟན་གྱི་ཚད་མས་ངེས་པའི་རིམ་པ་ལས་ཞེས་པ་ནས༑ ལྟར་སྣང་ཚུལ་
གསུམ་དང་མི་ལྡན་པར་མ་ངེས་པར་ཚུལ་གསུམ་ཡང་དག་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་
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པར་མི་ངེས་སོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདི་དག་གོ་ཐོབ་བྱས་ལ་རྩོད་ཚེ་
གཞི་ལ་སྦྱོར་ཤ ེས་པར་གྱིས༑ མཚན་ཉིད་ཀྱང་གཞི་ལ་སྦྱོར་ཅིག གསུམ་པ་
དམ་བཅའ་བཞག་པ་ནི། སྒྲ་རྟག་སྒྲུབ་ལྟ་བུའི་འགལ་རྟགས་ཡིན་ན། ཁྱོད་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་སུ་སོང་བའི་ཕྱི་རྒོལ་གྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་
ཁོ་ནར་ཡོད་པས་དངོས་ཁྱབ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སོང་བ་དང། དེ་ངེས་ན་སྒྲ་མི་
རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ཁྱབ་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པས་ཁྱབ། སྒྲ་རྟག་སྒྲུབ་
ལྟ་བུའི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འགལ་རྟགས་ཡིན་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅིང་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་པ་གཉིས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་ཅིང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འགལ་
ཟླར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ། རྟགས་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་བློ་ངོར་
ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་བསལ་བྱའི་དོན་སྐྱོན་བློ་སྐྱོན་བཞི་གང་རུང་ཞུགས་ན་ཁྱོད་
ཀྱི་ངོར་རྟགས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་ཡིན་པས་ཁྱབ༑ དེས་གཞན་
ཡང་ཤ ེས་པར་གྱིས།
གསུམ་པ་རྩོད་པ་སྤོང་བ་ལ། ཁོ་ན་རེ། གཞལ་བྱ་ཆོས་ཅན། གཏན་
ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། དེར་ཐལ། སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
ན་མ་ཁྱབ། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
སྨྲས་པ།
གངས་ཅན་རྟོག་གེའི་དབང་ཕྱུག་བརྒྱ་ཕྲག་གིས།།
ལུང་རིགས་རྣོན་པོའ་རལ་གྲི
ས་མ་ཆོད་པའི།།
ི
ཡང་དག་ལྟར་སྣང་རྟགས་ལ་སོམ་ཉིའི་སྒྲོག །
ཟླ་བྲལ་རིགས་པའི་རྡོ་རྗེས་དུམ་བརྒྱར་བྱས།།
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ཡུལ་ཀུན་ཁྱབ་ཀྱང་མི་མཐོང་གཤིས་ལུགས་དང་།།
མགྲིན་མཚོར་གནས་ཀྱང་མྱང་དཀའི་སྙན་ཚིག་དག །
སྟོབས་འབྱོར་དྲེགས་པས་ཐོབ་མིན་མཁས་པའི་རྒྱན།།
སྨྲ་སྟོན་མས་བྱིན་ཨ་ཧོ་འདི་སྐལ་བཟང་།།
གསལ་གསལ་དྲི་བྲལ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་བློ་བཞིན།།
ལྷོད་ལྷོད་མ་འཁྲུལ་ཀུ་ཤའི་རྩེ་མོ་ལྟར།།
འགྲིགས་འགྲིགས་ཚིག་དང་རིགས་པ་རྡུལ་གྲངས་ཀྱིས།།
ཞིབ་ཞིབ་དཀའ་གནད་མ་ལུས་ངས་འདིར་ཕྱེ།།
བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།།།།

འབྲས་རྟགས་ཡང་དག
གཉིས་པ་ནི་ཚིགས་བཅད་དེ་རྒྱས་པར་བཤད་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་སོ་
སོར་འཆད་ཚུལ་ཡོད་དེ༑ རྐང་པ་དང་པོ་རྒྱས་པར་འཆད་ཚུལ་དང། གཉིས་
པ་རྒྱས་པར་འཆད་ཚུལ་དང། བཞི་པ་རྒྱས་པར་འཆད་ཚུལ་དང་གསུམ་པ་
རྒྱས་པར་འཆད་ཚུལ་བཞི་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་ཡོད་དེ། ཕྱོགས་ཆོས་དེ་
ཆས་ཁྱབ་པ་ཡི།།གཏན་ཚིགས་ཞེས་པ་དེ། རྒྱུ་ལ་རང་བཞིན་ཇི་སྙེད་ཅིག
།ཅེས་སོགས་ལེའུ་ལྷག་མའི་གཞུང་གིས་བཤད་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་ཡོད་
དེ། གཏན་ཚིགས་དེ་ནི་རྣམ་གསུམ་ཉིད།།ཅེས་པའི་དོན་རྒྱས་པར། རྒྱུ་ལ་
རང་བཞིན་ཞེས་པ་ནས། དེ་ནི་འབྲས་བུའི་རྟགས་ལས་སྐྱེ།།ཞེས་པའི་བར་
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གྱིས་བཤད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ཡོད་དེ། གཏན་ཚིག་ལྟར་སྣང་དེ་ལས་
གཞན།།ཞེས་པའི་དོན། རྒྱུ་མ་ཚོགས་པའི་འབྲས་བུ་ནི།།ཞེས་པ་ནས། དེ་ནི་
ལྷག་མ་ལྡན་ཞེས་བརྗོད།།ཅེས་པའི་བར་གྱིས་བཤད་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ཡོད་
དེ། མེད་ན་མི་འབྱུང་ངེས་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་པའི་དོན་རྒྱས་པར། གཏན་ཚིགས་
ཀྱི་ནི་ཚུལ་གསུམ་ལའང་ཞེས་སོགས་ལེའུ་ལྷག་མས་བཤད་པའི་ཕྱིར། དེ་
ལ་ཁོ་ན་རེ། མདོར་བསྟན་རྒྱས་པར་བཤད་ཚུལ་དེ་ལ་དགོས་པ་མེད་དམ་
ཡང་ན་མ་འབྲེལ་བའི་སྐྱོན་གང་རུང་ཡོད་པར་ཐལ། རྐང་པ་གཉིས་པའི་རྒྱས་
བཤད་ཀྱི་གཞུང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྟགས་ཡང་དག་གི་གྲངས་ངེས་མི་འགྲུབ་
ན་དེ་གྲངས་ངེས་ཀྱི་རྒྱས་བཤད་དུ་མི་རུང་ལ།
གལ་ཏེ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་
འགྲུབ་ན། དེ་འབྲེལ་བ་ངེས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པས་རྐང་པ་གསུམ་པའི་
རྒྱས་བཤད་དོན་མེད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལ་འབྲེལ་བ་ངེས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་མི་
དགོས་ན་འབྲེལ་བ་རྒྱས་བཤད་ཀྱི་གཞུང་མ་འབྲེལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་
ཞེས་པའི་དོགས་པ་ནི་རྣམ་བཤད་ལས། རྐང་པ་གཉིས་པའི་ཞེས་པ་ནས།
གསུམ་པའི་རྒྱས་བཤད་ཀྱི་གཞུང་དགོས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ།།དེ་སྔོན་
དུ་འགྲོ་བ་ལ་མི་ལྟོས། འཆད་ཚུལ་གཉིས་པ་མ་འབྲེལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན།
ཞེས་བྱུང་༑ སྐྱོན་དེ་དག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ནི་ཚུལ་
གསུམ་ལའང། སོགས་ཀྱི་གཞུང་སྦྱོར་ཚུལ་གཉིས་པ་ཚད་མས་ངེས་པའི་
རིམ་པའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་པས། རྒྱུ་ལ་ཞེས་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཀྱང་
རྟགས་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ངེས་ནུས་ལ། རྒྱུ་ལ་ཞེས་སོགས་གཞུང་འདི་ཡང་
རྟགས་ཡང་དག་གི་གྲངས་ངེས་དང་འབྲེལ་བ་རྒྱས་བཤད་གཏན་ཚིགས་
ཀྱི་སོགས་དང་མཐུན་པར་སྦྱར་བས་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ནི་སོགས་དོན་མེད་
པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། རྣམ་བཤད་ལས། སྐྱོན་མེད་དེ། གཞུང་གི་སྦྱོར་
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ཚུལ་གཉིས་པ་ནི། ཞེས་པ་ནས། དོན་མེད་པར་མི་འགྱུར་རོ།།ཞེས་སོ།།འོ་
ན། རྒྱས་བཤད་གཉིས་གཞུང་སོ་སོར་བཤད་མི་རིགས་པར་ཐལ། བཤད་
མ་ཐག་དེའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། རྒྱུ་ལ་རང་བཞིན་སོགས་ཀྱིས་རྟགས་གསུམ་
གྱི་གྲངས་ངེས་དང་དེའི་མཚན་གཞི་ངོས་བཟུང་ནས། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ནི་
སོགས་ཀྱིས་དེ་དག་ངེས་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་བཤད་པའི་ཕྱིར། རྣམ་བཤད་ལས།
འོ་ན་དེ་གཉིས། ནས། སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
རྒྱུ་ལ་རང་བཞིན་ཇི་སྙེད་ཅིག །མེད་ན་མི་འབྱུང་འབྲས་བུ་ནི།།གཏན་
ཚིགས། ཞེས་པའི་དོན་ལ་གཞུང་དོན་དང། མཐའ་དཔྱད་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ་
མདོ་ལས་བཤད་ཚུལ་དང། བསྟན་ཆོས་ལས་བཤད་ཚུལ་གཉིས། དང་པོ་ནི།
ཆོས་བཅུ་པའི་མདོ་ལས། དུ་བ་ལས་ནི་མེར་ཤེས་དང་།།ཆུ་སྐྱར་ལས་ནི་ཆུར་
ཤེས་ལྟར།།བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བློ་ལྡན་གྱི།།རིགས་ནི་མཚན་མ་དག་
ལས་ཤ ེས།།ཞེས་པས་དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལར་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་
དང། ཆུ་སྐྱར་ལྡིང་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་ལྡན་གྱི་ཐང་ལ་ཆུ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་
དང། སེམས་སྲན་ཆུང་ལ་ཉན་ཐོས་ཐེག་པའི་ཆོས་བཤད་པས་མཆི་མ་དང་
སྤུ་ལྡང་བའི་རྟགས་ཀྱིས་ཉན་ཐོས་རིགས་ཅན་དང། ང་རྒྱལ་དང་གཅིག་བུར་
དགའ་ལ་རང་རྒྱལ་གྱི་དེ་བཤད་པས་བ་སྤུ་ལྡང་བ་སོགས་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་
རང་རྒྱལ་རིགས་ཅན་དང། རྒྱ་ཆེན་པོར་དགའ་ལ་བྱང་སེམས་ཀྱི་དེ་ལྟར་
བཤད་པས་སྙིང་རྗེ་ཆེ་བས་སྤུ་ལྡང་བ་སོགས་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་ཐེག་ཆེན་གྱི་
རིགས་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་རྣམས་བཤད་པའི་ཕྱིར། འདི་ཚིག་ཟིན་
གྱི་མཚན་གཞི་ཡིན་ནོ།།དངོས་བསྟན་ལ་ཡང་ཀུན་ཉོན་དང་རྣམ་བྱང་ཕྱོགས་
ཀྱི་འབྲས་རྟགས་དཔག་མེད་བསྟན་པར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། འདིའི་མཚན་མ་
ནི་རྟགས་ཀྱི་མིང་ཡིན་ལ་རྟགས་སམ་མཚན་མ་དེའི་སྒོ་ནས་བརྟགས་ཚུལ་
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ཤིན་ཏུ་མང་བའི་ཕྱིར་ཏེ༑ དེའི་སྒོ་ནས་ལུང་མ་བསྟན་བརྟགས་ཚུལ་གྱི་འབྲས་
རྟགས་ཀྱང་ཡོད། དད་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་ཀྱང་ཡོད། བྱང་སེམས་
སུ་སྒྲུབ་པའི་དེ་ཡང་ཡོད། ཆགས་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའི་དེ་ཡང་ཡོད། དེ་བཞིན་
གཤེགས་པར་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་ཀྱི་བར་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ།
རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ས་ལས། རྟགས་ལས་རྗེས་སུ་དཔག་པ་གང་ཞེ་ན། ད་
ལྟར་རམ་སྔོན་མཐོང་བའི་མངོན་ཚན་དང་མཚན་མ་འགའ་ཞིག་གིས་འབྲེལ་
བ་ལས། ཡུལ་མངོན་པར་བརྟགས་པ་གང་ཡིན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། རུ་མཚོན་
ལས་ཤ ིང་རྟ་རྗེས་སུ་དཔག་པ་དང། དུ་བ་ལས་མེ་དང་ནོག་དང་རྭ་ལས་བ་
ལང་དང། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། རྟགས་ལས་རྗེས་སུ་
དཔག་པ་གང་ཞེ་ན། ཞེས་པ་ནས། མངོན་པར་བརྟགས་པ་གང་ཡིན་པ་ཞེས་
པ་མདོར་བསྟན་གྱི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པའི་ཚིག་དང། ལྷག་མ་དཔེར་བརྗོད་
ཡིན་ཞིང། མདོར་བསྟན་གྱི་མངོན་ཚན་དང་མཚན་མ་འགའ་ཞིག་ཅེས་པ་ནི་
མཚན་གཞི་རུ་མཚོན་དང་དུ་བ་དང། སེར་སྣ་དང་བྲལ་བ་སོགས་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། འཕགས་པ་རྣམས་ལ་ལྟ་འདོད་ཆེ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་
དེ་ལྡན་གྱི་སྐྱེ་བོ་དད་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
ཏེ༑ དེ་བཞིན་དུ་དམ་པའི་ཆོས་ཉན་འདོད་ཆེ་བ་དང་སེར་སྣ་དང་བྲལ་བ་ཡང་
དེ་ལྡན་གྱི་དེ་དད་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ས་
སྡེ་ལས། འཕགས་པ་རྣམས་ལ་ལྟ་འདོད་པ་དང་༑ དམ་པའི་ཆོས་ཉན་པ་དང།
སེར་སྣ་དང་བྲལ་བ་ལས་དད་པ་ཅན་དང། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ གསུམ་
པ་གྲུབ་སྟེ། མི་བཟོད་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་དང། སྙིང་རྗེ་དེས་
དྲངས་པའི་སྙན་སྨྲ་དང། གཞན་དོན་ལ་སྤྲོ་བ་བསྟན་པ་དང། དེའི་དབང་གིས་
སྤར་བ་མ་འཆུམ་པ་དང། འབུམ་སོགས་ཀྱི་ཟབ་དོན་གྱི་དགོངས་པ་བློ་གྲོས་
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མི་ཟད་པ་ལྟར་འགྲེལ་བའི་རྟགས་ལྡས་དེ་ལྡན་གྱི་སོ་སྐྱེ་བྱང་སེམས་སུ་སྒྲུབ་
པའི་འབྲས་རྟགས་ལྔ་བཤད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ས་སྡེ་ལས། སྙིང་བརྩེ་བ་དང། སྙན་
པར་སྨྲ་བ་དང། སྤར་བ་མ་འཆུམ་པ་དང། ཟབ་མོའ་དོ
ི ན་གྱི་དགོངས་པ་ངེས་
པར་འགྲེལ་བ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་
དང། དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ས་སོགས་ལས་བཤད་པ་ཤ ེས་པར་བྱ༑ ཡང་ན་ཚིག་
ཟིན་ཙམ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྔ་ལྡན་གྱི་རྟགས་གཅིག་བྱས་ན་ཡང་རུང་ངོ་།།བཞི་
པ་གྲུབ་སྟེ༑ ས་སྡེ་ལས། རྒོད་པ་དང་འཕྱར་བ་དང་ཅོ་འདྲི་བ་དང་རྩེ་བ་དང་
ཅ་ཅོ་ཆེ་བ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་མ་ཡིན་པ་དང། ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར་དང། ཆེ་བ་ཞེས་པ་ལྔ་ཀའི་མཐར་སྦྱར་རོ།།ལྔ་པ་གྲུབ་སྟེ། མཚན་
དཔེ་གསལ་རྫོགས་ཀྱི་སྐྱེས་བུའི་རྟགས་སམ། མཚན་དཔེ་དང་མཐུ་བསམ་
མི་ཁྱབ་ཀྱི་སྐྱེས་བུའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་
རྟགས་བཞི་སོགས་བཤད་པའི་ཕྱིར་ཏེ༑ ས་སྡེ་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་
པའི་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་རྣམས་དང། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་
ཤེས་དང། ཉེ་བར་ཞི་བ་དང། སྒྲུབ་པ་དང། མཐུ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་
པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་
པ་དང། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་སྒྲུབ་ན་སྔར་ལྟར་
དང་དངོས་ཟིན་ལ་ཁྱད་པར་ལྔ་ཀ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྦྱར་བ་ལྟར་
བྱས་ནས་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སུ་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ལྔ་
བྱའོ།།འདི་ཡང་བློ་གསར་རྣམས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གེ་སར་བྱེ་བ་བཞད་པའི་འོད་
ཟེར་དུ་སྤྲོས་པ་ལགས་སོ།།
དོན་དེ་དག་བསྟན་བཅོས་རྣམ་འགྲེལ་འདིར་ལྔ་སོགས་ཀྱིས་བཤད་དེ།
འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ལ་ལྔ་ཡོད་པ་ལས། རྒྱུ་དངོས་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་རྟགས་
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ཡང་དག་ནི། འདི་ཉིད་ལས། རྒྱུ་ལ་རང་བཞིན་ཇི་སྙེད་ཅིག །སོགས་ཀྱིས་
བཤད། རྒྱུ་སྔོན་སོང་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ནི། འདི་ཉིད་གཉིས་པར༑
སྐྱེ་བ་ཡོངས་སུ་ལེན་པ་ན།།འབྱུང་རྔུབ་དབང་པོའ་ི བློ་དག་དང་།།ཞེས་པས་
བཤད། རྒྱུ་སྤྱིའམ་རང་ལྡོག་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ་ལ།
འདི་ཉིད་ཀྱི་གཉིས་པ་ལས། རེས་འགའ་བ་ཉིད་ཡིན་པས་ན།།སྡུག་བསྔལ་
འདི་རྒྱུ་ཅན་ཉིད་གྲུབ།།ཅེས་བྱུང། རྒྱུ་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་རྟགས་ཡང་
དག་ནི། འདི་ཉིད་ལས། རྒྱུ་གཞན་དག་ནི་ཡོད་ན་ཡང་།།དབང་པོའ་བློ
ི ་དང་
ལྡན་པའི་ཕྱིར།།ཞེས་བྱུང་༑ རྒྱུ་ཆོས་རྗེས་དཔོག་གི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་
ནི། འདི་ཉིད་ལས། ཚོགས་པ་གཅིག་ལ་རག་ལས་པ།།གཟུགས་ལ་སོགས་
པ་རོས་རྟོགས་པ།།རྒྱུ་ཆོས་རྗེས་སུ་དཔོག་པ་སྟེ།།དུ་བས་བུད་ཤིང་འགྱུར་
བ་བཞིན།།ཞེས་བྱུང། འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་འདི་ལྔ་ཁོ་ནར་མ་ངེས་ཏེ། རྒྱུ་
ཚོགས་གྲངས་ཚང་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་སོགས་ཡོད་པའི་ཕྱིར།
མདོ་ལས། རྒྱུ་དང་རྐྱེན་མ་ཚང་བ་མེད་པའི་ཕྱིར༑ ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མངོན་
པ་ཡང་ཡོད་དོ།།ཞེས་དང། འདི་ཉིད་ལས། རྒྱུ་ཚོགས་སོགས་སོ།།འདིར་
འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ་ལ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། སྤྱིར་རྒྱུ་
འབྲས་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ་ལ་མཁས་པ་དང། ཁྱད་པར་ཀུན་ཉོན་གྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་དང། དེ་
ཟློག་བྱེད་རྣམ་བྱང་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་མཁས་པ་དང་༑ ཞར་བྱུང་རྒྱང་འཕེན་གྱིས་རྒྱུ་
མེད་པར་འདོད་པ་དང། རྒྱུ་ཡོད་པར་འདོད་ཀྱང་གྲངས་ཅན་དང་དབང་ཕྱུག་
པ་དང། ཁྱབ་འཇུག་པ་དང་སྤྱོད་པ་བ་སོགས་ཀྱིས་རྒྱུ་རྟག་པ་དང་རྒྱུ་ཁ་ཡར་
བས་འབྲས་བུ་སྐྱེ་བར་འདོད་པ་དང། སྒྲ་བའམ་བརྡ་སྤྲོད་པའམ་ལུང་སྟོན་པ་
ཁ་ཅིག་མེ་མེད་པའི་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་སྤྱི་བོར་ཡང་དུ་བ་ཡོད་པར་འདོད་པའི་ལོག་
རྟོག་ཀུན་བཏགས་དུ་མ་བཟློག་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ས་ལུ་ལྗང་བའི་
148

འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ།

མདོ་ལས། མྱུ་གུ་དེ་ཡང་བདག་གིས་མ་བྱས་གཞན་གྱིས་མ་བྱས། ཞེས་པ་
ནས། རྒྱུ་དང་རྐྱེན་མ་ཚང་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ནས། མིང་གཟུགས་ཀྱི་
མྱུ་གུ་མངོན་པར་སྒྲུབ་བོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ ཚད་ཆེན་དཀའ་འགྲེལ་
ལས། འདི་ལྟར་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སྟོན་པའི་
ཕྱིར་དེའི་དོན་ངེས་པར་བཟུང་བ་ལས་བདེ་འགྲོའ་རྒྱུ་ལས་དང་འབྲས་བུ་ཕྱི
ན་
ི
ཅི་མ་ལོག་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་སྐྱེ་ཞིང། ངེས་པར་ལེགས་པའི་རྒྱུ་ཆོས་དང་གང་
ཟག་ལ་བདག་མེད་པར་རྟོགས་པ་ཡང་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་སྒོམ་པའི་
རིམ་གྱིས་སྐྱེའོ་ཞེས་པ་ནས། གཞན་དག་གིས་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་དང་ཚད་མ་
དང་འགལ་བའི་དངོས་པོ་ལ་བརྟེན་པར་འདོད་དེ། དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་བསལ་
བའི ་ སྒོ ་ ནས་བཅོ མ ་ལྡན་འདས་ཀྱི ས ་ཇི ་ ལྟ་བ་བཞི ན ་དུ་གསུངས་པ་ཡི ན ་
ནོ།།ཞེས་བསྟན་པའི་དོན་དང་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
མཐའ་དཔྱད་པ་ལ་དགག་གཞག་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། མཚན་ཉིད་
དང། རྟགས་ཆོས་དོན་གསུམ་དང། འགྲུབ་བྱེད་ཚད་མ་རྣམས་ལ་དཔྱད་ན།
ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་རྟགས་གང་ཞིག དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་
བྱའི་ཆོས་ཀྱི་གཟུང་བྱའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་
གི་མཚན་ཉིད་ཟེར། ལ་ལ་ན་རེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དང་དེ་བྱུང་དུ་
འབྲེལ་ཞེས་ཟུར་བྱེད་པ་དག་ལ། དུ་བ་ཆོས་ཅན། དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་
པར་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ༑ དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་
བྱའི་ཆོས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་
ཆོས་དང་རྫས་ཐ་དད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་
ཆོས་རྫས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར༑ མ་གྲུབ་ན། མི་རྟག་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་
པའི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཡིན་པ་དང། སྒྲ་ཆོས་ཅན་ཡིན་པ་གཉིས་རྫས་སུ་གྲུབ་
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པར་ཐལ་ལོ།།མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒྲ་དང་མི་རྟག་པ་གཉིས་དེ་
མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་བློ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དུ་སྣང་བར་
ཐལ།
དེ་གཉིས་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཡིན་པ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར།
རྟགས་སོང། འདོད་ན། སྒྲ་དང་མི་རྟག་པ་གཉིས་བློ་མ་འཁྲུལ་པ་ལ་ཐ་དད་དུ་
སྣང་བར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་གཉིས་རྫས་ཐ་དད་དུ་ཐལ་
ལོ༑ ༑ཡང་ཁ་ཅིག དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་
བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལ་མེ་ཁོ་ན་འཇོག་ཅིང་མེ་ཡོད་པ་མི་འཇོག་ཟེར། ལ་ལས་
དུ་བ་ཡོད་པའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཆོས་
ལ་དུ་ཡོད་དང་མེ་ཡོད་ཁོ་ན་འཇོག་ལ་མེ་དུ་གཉིས་མི་འཇོག་ཟེར། དེ་དག་ལ་
འོ་ན། དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་ལ་མེ་
དང་རྟགས་ལ་དུ་བ་བཀོད་ཀྱང་འགོད་ཚུལ་ཡོད་འགོད་ཡིན་ཞེས་བཤད་མི་
རིགས་པར་ཐལ། སྔ་ཕྱི་གཉིས་ཀའི་འདོད་ཚུལ་དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན༑ དེ་
གཉིས་མེ་ཆོས་དང་དུ་བ་རྟགས་ལ་འགོད་ཀྱང་ཡོད་འགོད་བྱས་པའི་འབྲས་
རྟགས་ཡང་དག་གི་ སྦྱོ ར ་ངག་གཉིས ་མེ ད ་པར་ཐལ་ལོ ། །འདོ ད ་པའི ་ ཕྱི ར །
འཁོར་གསུམ་ཁས། འདོད་ན། གང་ན་དུ་བ་ཡོད་ན་མེ་ཡོད་པས་ཁྱབ། དཔེར་
ན། ཚང་མང་བཞིན། དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་ཡང་དུ་བ་ཡོད་ཅེས་པའི་སྒྲུབ་ངག་འདི་
དེ་འདྲའི་སྒྲུབ་ངག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། རིགས་
ཐིགས་ལས༑ འབྲས་བུའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ནི། གང་ན་དུ་བ་ཡོད་པ་
དེ་ན་མེ་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། ཚང་མང་བཞིན་ཏེ། འདི་ནའང་དུ་བ་ཡོད་དོ་ཞེས་
བྱ་བ་ལྟ་བུའོ།།ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལོ།།གཞན་ཡང། བཤད་
མ་ཐག་པའི་སྒྲུབ་ངག་དེ་དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་
པའི་སྒྲུབ་ངག་དང་དུ་བ་ཡོད་པའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་
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པའི་སྒྲུབ་ངག་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། སོ་
སོར་ཞོག་ཅིག་བྱ། ཡང་ཁ་ཅིག དུ་བ་ཡོད་པ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་
པའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་མི་རུང་སྟེ། འོ་ན། མེ་ཡོད་པ་ལ་དུ་བ་
ཡོད་པར་ཐལ། དུ་བ་ཡོད་པ་མེ་ཡོད་པ་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
ཏེ། དེ་དེ་དང་བདག་གཅིག་འབྲེལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་སོང། འདོད་ན།
མེ་ཡོད་དུས་དང་དུ་བ་ཡོད་དུས་སྔ་ཕྱིར་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་
པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། གཞན་ཡང། བདག་སྐྱེ་ཡོད་པར་ཐལ། དུ་བའི་རྒྱུ་མེ་
ཡོད་དུས་ན་དུ་བའང་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། དེ་གཉིས་བདག་ཉིད་
གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ༑ དངོས་པོ་དང་དེ་རིང་སྐྱེས་པ་གཉིས་
ཀྱིས་མ་ངེས་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་ཁོ་བོས་མེ་ཡོད་པ་དང་དུ་བ་ཡོད་པ་གཉིས་
ལ་བདག་གཅིག་འབྲེལ་དང་དུ་བ་དང་མེ་དེ་བྱུང་འབྲེལ་གཉིས་མི་འགལ་
བར་འདོད་ལ༑ ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་གཅིག་འབྲེལ་དང་དེ་བྱུང་འབྲེལ་དེ་གཉིས་
གང་ཡང་འཇོག་མ་ཤེས་སོ།།ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་
དག་གང་ཞིག ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དང་
ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་ཡོད་པ་དེ།
ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་
རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ལ། དགག་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་
ཉིད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དང་དགག་པའི་གཞི་མཐུན་ཡོད་པའི་རྟགས་
ཡང་དག་ཟེར་ཅིང། རང་འགྲེལ་གཉིས་ལ་འཁྲུལ་ནས་རྟོག་གེའི་དབང་པོ་ཁ་
ཅིག ཞི་འཚོས་སེལ་བ་གཉིས་བཤད་པ་འགོག་ཅིང་མ་ཡིན་དགག་དགག་པ་
མིན་གསུངས་ཤ ིང་༑ གཞན་དག་གིས་མ་ཡིན་དགག་དགག་པ་ཡིན་པར་
ཐུགས་གཏད་ནས་དགག་པ་གཉི ས ་གང་རུང་ཞི ག ་སྒྲུབ་ཆོ ས ་བྱས་པའི ་
རྟགས་ཡང་དག་ལ་དགག་རྟགས་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་འདོད་པ་སྔོན་དང་བར་དང་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

ཕྱིས་སུ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་ངོ་།།འདི་དག་ལ་འཕགས་ཡུལ་པཎ་གྲུབ་ཆེན་པོ་
དག་དང་རྗེ་ཡབ་སྲས་གསུང་ལ་བརྟེན་ནས་ལུང་རིགས་ཀྱིས་མཚོན་པ་རེ་
དཔྱད་ན། འོ་ན་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དགག་རྟགས་
ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་བཟུང་བའི་མི་རྟག་པ་དགག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་
གསུམ་ཁས། རྟགས་གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན། མི་རྟག་པ་ཆོས་ཅན། དགག་པར་
ཐལ། དངོས་མིང་ལ་དགག་ཚིག་སྦྱར་བའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེའི་མི་
ཞེས་པ་དགག་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྒྱས་པར་འོག་ཏུ་འགོག་གོ །རྩ་བར་
འདོད་མི་ནུས་ཏེ༑ རྟགས་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། རང་འགྲེལ་ལས༑ དེ་ལ་གཉིས་ནི་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པ་
ཡིན་ལ། གཅིག་ནི་དགག་པའི་གཏན་ཚིགས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
གཞན་ཡང། འཇིག་པའི་ངང་ཅན་དེ། གཟུགས་སོགས་ལྔ་རང་དུས་འདས་མ་
ཐག་ཏུ་མི་གནས་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་
ཐལ། རང་དུས་འདས་མ་ཐག་ཏུ་མི་གནས་པ་དགག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་
གསུམ་ཁས། འདོད་ན། ཛེ་ཏཱ་རིས། སྦྱོར་བ་ནི་གང་ཞིག་གང་གི་ཚེ་འཇིག་
པའི་ངང་ཅན་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེའི་ཚེ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་མི་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་
ན། མཐའི་སྐད་ཅིག་ལ་གནས་པའི་དངོས་པོ་བཞིན་ནོ།།གཟུགས་ལ་སོགས་
པ་ཡང་སྐྱེ་བའི་དུས་ན་འཇིག་པའི་ངང་ཅན་ཡིན་ནོ།།ཞེས་བྱ་བ་ནི་རང་བཞིན་
གྱི་གཏན་ཚིགས་སོ།།ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ༑ འདོད་པའི་ཕྱིར།
གཞན་ཡང། དུ་བ་དེ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་རྟག་དངོས་ཀྱིས་སྟོང་བའི་མེ་ཡོད་པར་
སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཁས༑ དེར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་རྟགས་ཡང་
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འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ།

དག་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག རང་བཞིན་དང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་
ཀྱང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་དངོས་ལ། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ་རྣམ་ངེས་རང་འགྲེལ་ལས།
དེ་ལ་གཉིས་ནི་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང། ཁྱོད་
ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆོས་ལ་མ་ཡིན་དགག་ཅིག་བྱུང་ན་ཡང་དགག་རྟགས་
སུ་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར་རོ།།འཁོར་གསུམ། རྩ་རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དུ་
བ་རྟག་དངོས་ཀྱིས་སྟོང་བའི་མེ་དང་རང་བཞིན་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
འཁོར་གསུམ། དུ་བ་རྟག་དངོས་ཀྱིས་སྟོང་པའི་མེའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
ཏེ། དེ་མེའི་འབྲས་བུ་ཡིན་བའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཁས༑ གཞན་ཡང།
ཤཱཀྱའི་འགྲེལ་བཤད་ལས། སྦྱོར་བ་ཡང་གང་དང་གང་ཉེ་བ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་
གྱུར་པ་མེད་པའི་ཆོས་ཅན་དེ་དག་ནི་ཤིན་ཏུ་འཕེལ་བར་གྱུར་པ་ནི་དེ་དག་
ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་པ་ཅན་གྱི་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་
ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། མེ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཆུ་ལ་སོགས་པ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ་
འཕེལ་བ་ལྟ་བུའོ།།ཉེས་པ་དག་ཀྱང་བདག་མེད་པ་མཐོང་བ་ཉེ་བ་ལས་ཀྱང་
ཉེ་བ་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པ་མེད་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རང་བཞིན་
གྱི་གཏན་ཚིགས་སོ་ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དགག་པ་སྒྲུབ་
ཆོས་བྱས་པའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་མེད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ༑ དེ་
འདྲའི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་མེད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དགག་པ་དངོས་ཀྱི་
སྒྲུབ་ཆོས་བྱས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་དགག་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་
དགོས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འཁོར་གསུམ། དེ་ལྟ་བུ་མང་ངོ་།།གཞན་
ཡང། རྒྱུ་རྐྱེན་ལས་སྐྱེས་པ་དེ་བུམ་པ་རང་དུས་སྐད་ཅིག་གཉིས་པར་མི་སྡོད་
པར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ།།སོགས་
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བྱ། གཞན་ཡང་༑ དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་ལ་རྟགས་ཆོས་འབྲེལ་བ་
བདག་གཅིག་འབྲེལ་དང། དེ་བྱུང་འབྲེལ་ཅན་གཉིས་ཡོད་པར་ཐལ། དུ་བ་དུ་
ལྡན་གྱི་ལ་ལ་རྟག་དངོས་ཀྱིས་སྟོང་བའི་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་དགག་རྟགས་
ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན།།རྟགས་ཡང་དག་ལ་ངོ་བོའ་ི
སྒོ་ནས་གསུམ་དུ་གྲངས་མ་ངེས་པར་ཐལ། སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ལ་ངོ་བོ་
འབྲེལ་ཚུལ་གྱི་སྒོ་ནས་གཉིས་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་དགག་རྟགས་ཡང་དག་ལ་
ཡང་ངོ་བོ་འབྲེལ་ཚུལ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས་སོ༑ ༑མ་ཁྱབ་ན།
ཁྱབ་པ་གྲུབ་ཅིང་འདོད་མི་ནུས་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། འདིར་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
དགག་རྟགས་ཡང་དག་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཆོས་སུ་བཀོད་པའི་འབྲེལ་བ་
ལ་བདག་གཅིག་འབྲེལ་ཁོ་ནས་ཁྱབ་པས་ན་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་པ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། རྣམ་ངེས་རྩ་བའི་འགྲེལ་པ་ལས། དེ་ལ་གཉིས་ནི་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པ་
ཡིན་ལ། གཅིག་ནི་དགག་པའི་གཏན་ཚིགས་སོ་ཞེས་དང། དེའི་འགྲེལ་
བཤད་འཐད་ལྡན་ལས། ཅིའི་ཕྱིར། ཚུལ་གསུམ་པར་ཁྱད་པར་མེད་པ་གསུམ་
ཉིད་ཡིན་ཞེ་ན། བཤད་པ་གཏན་ཚིགས་གསུམ་པོ་དེ་ལས་གཉིས་ནི། ཞེས་
པ་ནས། སྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་གཏན་ཚིགས་རྣམ་པར་འཇོག་པ་ན་དེ་
ཐ་དད་པས་ཐ་དད་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་པ་ནས།
སྒྲུབ་པའི་དོན་ཡང་གཏན་
ཚིགས་ལས་ཐ་དད་པ་དང་ཐ་མི་དད་པ་ཡིན་པས་དེ་དག་འགལ་བ་ཡིན་ལ།
དེ་ལས་ཀྱང་དེ་ཐ་དད་པས་གཏན་ཚིགས་གཉིས་སོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
ཁྱབ་སྟེ། འདིས་སྒྲུབ་པའི་དོན་ཡང་སོགས་ཀྱིས་ཆོས་སུ་བཟུང་བ་དང་རྟགས་
སུ་འགོད་རྒྱུ་གཉིས་ངོ་བོའམ་བདག་ཉིད་ཐ་དད་པ་དང་ཐ་མི་དད་པ་གཉིས་
ཡོད་ལ། བདག་ཉིད་ཐ་དད་ཐ་མི་དད་དེ་གཉིས་འགལ་བས་ན་སྒྲུབ་རྟགས་
ཡང་དག་ལ་ངོ་བོའ་ི སྒོ་ནས་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བས་གསུམ་ཡིན་ཞེས་བཤད་པའི་
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འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ།

ཕྱིར། འདིར་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་ལ་དབྱེ་བ་མི་བྱེད་ལ་སྒྲུབ་
རྟགས་ཡང་དག་ལ་གཉིས་འབྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། མེད་དགག་
ལ་དབྱེ་བ་མེད་པས་མི་དབྱེ་ལ་སྒྲུབ་པ་ལ་དབྱེར་ཡོད་པས་ཡིན་ཟེར་བ་ལ།
མེད་དགག་ཡིན་ཡང་ངོ་བོ་སོགས་ལ་ཕྲ་རགས་དུ་མ་འབྱེད་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། མེད་དགག་ལ་དབྱེ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། བུམ་མེད་དང་
འདུ་མ་བྱས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་དང་རྟག་པའི་བདག་མེད་དང་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་
བཞི་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་ལ་ཕྲ་རགས་འབྱེད་མི་ཐུབ་པར་ཐལ། མེད་དགག་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འཁོར་གསུམ། འདོད་ན༑ སྔ་མ་དབང་མངོན་གྱི་བྱེད་
པས་འགྲུབ་པ་བཞིན་དུ་བདག་མེད་གཉིས་ཀྱང་ཐུབ་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་
པའི་ཕྱིར། དེ་བཞིན་དུ་ཕྱུགས་རྫི་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་བདག་མེད་གཉིས་ངེས་
པར་ཐལ། སྔ་མ་ངེས་པའི་ཕྱིར༑ དེས་ན་དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཡོད་པར་
ཐལ། དགག་རྟགས་ཡང་དག་གི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་ཆོས་གཉིས་ཀར་མེད་དགག་
ཅིག་དགོས་པས།
མེད་དགག་གང་ལ་ཡང་དེ་བྱུང་འབྲེལ་མེད་པས་སྒྲུབ་
རྟགས་ཡང་དག་ལྟར་གཉིས་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་ན་ངོ་བོའ་སྒོ
ི ་ནས་གསུམ་དུ་ཕྱེ་
ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ།།གཞན་ཡང་༑ དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་གི་
ཆོས་སུ་འགོད་རྒྱུ་ལ་སྒྲུབ་པ་ཁོ་ནས་ཁྱབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ༑ དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལ་མ་ཡིན་དགག་རེ་བྱས་ཀྱང་སྒྲུབ་པ་རེ་སྒྲུབ་པའམ། གོ་
བར་བྱེད་པས་ན་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཅེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་རྟགས་དང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས་
སྒྲུབ་རྟགས་སུ་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྣམ་ངེས་རང་འགྲེལ་
ལས། དེ་ལ་གཉིས་ནི་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
ཁྱབ་སྟེ༑ དངོས་པོ་ནི་སྒྲུབ་པ་དང་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཞེས་པ་རྟོགས་པའམ་གོ་བྱེད་
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ཅེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ དེར་ཐལ། འཐད་ལྡན་ལས། གཏན་ཚིགས་
གསུམ་པོ་དེ་ལས་གཉིས་ནི་དངོས་པོ་སྟེ་སྒྲུབ་པ་སྒྲུབ་པ་སྟེ་གོ་བར་བྱེད་པ་
ཡིན་ལ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ཟེར་ན། འོ་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ལ་
སྒྲུབ་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་བཀོད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་
ལ་སྒྲུབ་པ་ཞིག་བཀོད་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་ལོ།།རང་འགྲེལ་དང་འཐད་ལྡན་གྱི་
ལུང་དྲངས་མཚམས་གཉིས་ལ་མ་ཁྱབ་པ་དེའི་ཕྱིར༑ འདོད་ན། འཇིག་པའི་
ངང་ཅན་རྟགས་ཀྱིས་གཟུགས་རང་དུས་སྐད་ཅིག་གཉིས་པར་མི་སྡོད་པའི་
དངོས་པོར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལ་སྒྲུབ་པ་ཞིག་བཀོད་པར་ཐལ། དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལ་སྒྲུབ་པ་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་ཤིག་བཀོད་པའི་ཕྱིར།
ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། རང་དུས་སྐད་ཅིག་གཉིས་པར་མི་སྡོད་པའི་
དངོས་པོ་ཞེས་པའི་སྒྲ་དེ་དགག་བྱ་འགོག་པ་དང་སྒྲུབ་པ་སྒྲུབ་པ་གཉིས་ཀ་
དངོས་སུ་བརྗོད་པའི་སྒྲ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རང་དུས་སྐད་ཅིག་གཉིས་པར་
སྡོད་པ་དངོས་སུ་བཀག་པ་གང་ཞིག དངོས་པོ་ཡང་དངོས་སུ་བརྗོད་པའི་
ཕྱིར། རྟགས་གཉིས་སླ། གཞན་ཡང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་གི་
ཆོས་སུ་གཟུང་བྱ་ལ་སྒྲུབ་པ་དངོས་ཤ གས་གང་ལ་ཡང་མི་སྒྲུབ་པར་དགག་
བྱ་དེ་བཅད་ཙམ་གྱི་མེད་དགག་ཅིག་དགོས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ།།དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་ཆོས་ལ་མ་ཡིན་དགག་བཟུང་བའི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པའི་ཕྱིར།
འཁོར་གསུམ། འདོད་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ལ་དེ་ལྟར་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ་
ལོ།།དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ལ་དེ་ལྟར་དགོས་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་
གི་དོན་དང་༑ སྔ་མ་འབྲས་རང་གི་རྟགས་གཉིས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་
ཆོས་ལ་སྒྲུབ་པ་དང་མ་ཡིན་དགག་བཀོད་ཀྱང་སྒྲུབ་པ་སྒྲུབ་པ་གཙོ་ཆེ་བས་
ན་སྒྲུབ་རྟགས་སུ་བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དགག་རྟགས་ཀྱི་དོན་
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འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ།

དེ་ལྟར་གང་ཞིག སྒྲུབ་རྟགས་ཀྱི་དོན་དེ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ།
འདི་ཉིད་ཀྱི་བཞི་པ་ལས། འདིས་ནི་དངོས་ལའང་དངོས་པོའ་ཆ།།ཁས་བླངས་
ི
མེད་པར་དགག་པ་ཉིད།།ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། འདིས་ནི་ཞེས་
རྒྱུ་ཁྱབ་བྱེ ད ་ཀྱི ས ་མཚོ ན ་ནས་མ་དམི ག ས་པའི ་ རྟགས་ཡང་དག་བཤད།
དངོས་ལ་ཞེས་པས་རྩོད་གཞི་དངོས་པོ་དང་འང་སྒྲས་དངོས་མེད་ལ་ཡང་
དངོས་པོའ་ཆ་སྟེ
ི ་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་གང་མི་སྒྲུབ་ཅེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། རྣམ་
བཤད་ལས། གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་དགག་བྱ་བཅད་ཙམ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་
པས་མ་དམིགས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཞེས་པ་ནས། རྒྱུ་ཁྱབ་
བྱེད་མ་དམིགས་པ་འདིས་ནི་དགག་གཞིའི་དངོས་པོ་ལའང་འབྲས་བུ་དང་
ཁྱབ་བྱའི་དངོས་པོའ་ཆ་ཁས་བླངས་པ་མེ
ད་ཅིང། དེ་གཉིས་རྣམ་པར་བཅད་
ི
ཙམ་གྱི་མེད་པར་དགག་པ་ཉིད་སྒྲུབ་པར་བྱེད་ལ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
སྡེ་བདུན་གྱི་རྒྱན་ལས་ཀྱང། མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་ནི་རང་གི་བསྒྲུབ་
བྱའི་ཆོས་ཡིན་ན་མེད་དགག་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར།
ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ༑ འདི་ཉིད་ཀྱི་བཞི་པ་ལས། སྒྲུབ་
བྱེད་སྔ་མ་དག་གིས་ནི།།མ་ཡིན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་དང་༑ རྣམ་
བཤད་ལས། སྔ་མ་འབྲས་རང་གི་རྟགས་ཡང་དག་གིས་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པ་
དང་ཞེས་དང་༑ རྒྱན་ལས། མ་ཡིན་པའི་སྒོ་ནས་དགག་པ་སྒྲུབ་ཅེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང། དགག་རྟགས་ཡང་དག་དང་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་
གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དེ་ལྟར་འཐད་པར་ཐལ། སྔར་བཤད་པའི་ལུང་རིགས་དང་
ས་བཅད་ཆེན་མོ་ནས་ཀྱང་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ས་བཅད་ཆེན་
མོ་ལས།
རྒྱུ་ཁྱབ་བྱེད་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་ཀྱིས་མེད་
དགག་གི་དོན་དང་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་པར་བྱེད་ཅིང་༑ སྔ་མ་འབྲས་རང་གི་གཏན་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

ཚིགས་གཉིས་ཀྱིས་མ་ཡིན་དགག་སྒྲུབ་པའོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ ཁྱབ་
སྟེ། དེ་གཉིས་ཀྱིས་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པ་ཞིག་བཟུང་ན་ཡང་ཤགས་ལ་དགག་པ་
ཞིག་བཟུང་བས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྡེ་བདུན་རྒྱན་དང་རྣམ་བཤད་གཉིས་
ལས་བཤད་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང། རྟགས་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དེ་ལྟར་འཐད་
པར་ཐལ། རྒྱུ་ཁྱབ་བྱེད་མ་དམིགས་པས་མཚོན་ནས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འགལ་ཟླ་
དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་བཟུང་བྱ་
ལ་ཡང་མེད་དགག་ཁོ་ནས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། རིགས་ཐིགས་ལས། དེ་ནི་སྦྱོར་
བའི་བྱེ་བྲག་གིས་རྣམ་པ་བཅུ་གཅིག་སྟེ་རང་བཞིན་མི་དམིགས་པ་ནི་དཔེར་
ན། འདི་ན་དུ་བ་མེད་དེ། དམིགས་པའི་རིག་བྱར་གྱུར་པ་ལས་མ་དམིགས་
པའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་པ་ནས། རང་བཞིན་འགལ་བ་དམིགས་པ་ནི་དཔེར་ན།
འདི་ན་མེ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གྲང་བའི་རེག་པ་མེད་དོ།།ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ།།ཞེས་
སོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་མེད་དགག་ཁོ་ནར་སྣང་བའི་ཕྱིར་དང། རྣམ་ངེས་
ལས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ།།གཞན་ཡང། འདིར་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་
དགག་པ་གཙོ་ཆེ་བ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ལ་དགག་རྟགས་དང།
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ཤ ས་ཆེ་བའི་རྟགས་ལ་སྒྲུབ་རྟགས་ཞེས་བཤད་པ་
ཡིན་པར་ཐལ། རང་འགྲེལ་གཉིས་ལས། དེ་ལ་གཉིས་ནི་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པ་
ཡི ན ་ལ་གཅི ག ་ནི ་ དགག་པའི ་ གཏན་ཚི ག ས་སོ ་ ཞེ ས ་གསུངས་པའི ་ ཕྱི ར །
ཁྱབ་སྟེ། དེའི་སྔ་མ་སྒྲུབ་རྟགས་ཀྱི་དཔེར་བརྗོད་ལ་མ་ཡིན་དགག་ཀྱང་བྱུང་
ལ། ཕྱི་མའི་དཔེར་བརྗོད་ལ་མེད་དགག་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་བྱས་པ་བཅུ་གཉིས་
སོགས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ།།འདོད་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་ཆོས་ལ་མ་ཡིན་
དགག་བཟུང་བའི་རྟགས་ལ་སྒྲུབ་རྟགས་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་ཐལ། མ་ཡིན་དགག་
ལ་སྒྲུབ་པ་གཙོ་ཆེ་བའི་དགག་པ་ཞིག་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཤེས་རབ་སྒྲོན་
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མེ་ལས། མ་ཡིན་པར་དགག་པ་ཡོངས་སུ་བཟུང་ན་ནི། དེ་སྒྲུབ་པ་གཙོ་ཆེ་
བའི་ཕྱིར་ཞེས་དང། དེའི་འགྲེལ་བཤད་ལས་ཀྱང། དེ་སྒྲུབ་པ་གཙོ་ཆེ་བའི་
ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མ་ཡིན་པར་དགག་པ་དེ་ནི་སྒྲུབ་པ་གཙོ་ཆེ་བའི་ཕྱིར་ཏེ་
ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ དེ་ལྟ་བུ་མང་ངོ་།།གཞན་ཡང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
དགག་རྟགས་ཡང་དག་གི་དངོས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆོས་ལ་མེད་དགག་ཅིག་དགོས་
པར་ཐལ། རྩོད་གཞི་དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་གང་ཡིན་ཡང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་
དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལ་མེད་དགག་
བཟུང་བས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། ལེའུ་བཞི་པ་ལས། འདིས་ནི་དངོས་ལའང་དངོས་
པོ འ་ི ཆ།།ཁས་བླངས་མེ ད ་པར་དགག་པ་ཉི ད །།ཅེ ས ་པའི ་ འགྲེ ལ ་པར་ལྷ་
དབང་བློས། མི་དམིགས་པ་འདིས་དངོས་ཏེ་དངོས་པོར་གྱུར་པའི་ཆོས་ཅན་
ལ་ཡང་དགག་པ་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་རོ།།ཡང་གི་སྒྲ་ནི་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་ལ་
ཡང་ངོ་།།ཅི་འདྲ་བ་ཞིག་ཅེ་ན༑ ཆ་ནི་ཁས་བླངས་པ་མེད་པ་ཅན་ཏེ་དངོས་པོ་
རང་བཞིན་འཕེན་པ་མ་ཡིན་པའོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ ཁྱབ་སྟེ། མི་
དམིགས་པ་འདིས་མ་དམིགས་པ་ཀུན་གྱི་ཐུན་མོང་དུ་བཤད་ཅིང། ཅི་འདྲ་
ཞིག་ཅེ་ན་ཞེས་པའི་དགག་ཚུལ་དང་དགག་རྒྱུ་ཅི་འདྲ་ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་དུ།
ཆ་ནི་སོགས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པའི་ཆ་གང་ཡང་དངོས་ཤ གས་དང་སྐབས་ཐོབ་གང་
གིས་ཀྱང་མ་འཕངས་པ་དང། ཁས་ལེན་པ་དང་དམ་བཅའི་ཡུལ་དུ་མེད་པར་
དགག་པ་ཙམ་ཞིག་དགོས་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། འོ་ན།
ལུང་དེའི་མཇུག་ཏུ་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་མ་དམིགས་པ་དག་གིས་ཞེས་
དམིགས་ཀྱིས་བསལ་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འདི་མ་དམིགས་པ་སྤྱི་ལ་འཆད་
ཚུལ་དེའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུ་མ་དམིགས་པ་དང་ཁྱབ་བྱེད་མ་
དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཁྱབ་ལ། མ་
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དམིགས་པ་གཞན་ལ་དོན་སྒྲུབ་ཀྱང་ཡོད་པར་བསྟན་པའི་ཆེད་དུ་དེ་གཉིས་
བཀར་ནས་བསྟན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ༑ ལེའུ་བཞི་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཅེས་དང།
དྲངས་མ་ཐག་དེའི་མཇུག་ཏུ་དེ་ཉིད་ལས།
རྒྱུ་དང་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་མ་
དམིགས་པ་དག་གིས་ནི་དངོས་པོ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ཙམ་དང་མེད་པའི་ཐ་
སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ།
མེད་པའི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཞིབ་ཆ་འདིས་རྣམ་
བཅད་ཀྱང་ཤ ེས་པར་གྱིས། གཞན་ཡང་མ་ཡིན་དགག་ཙམ་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་
བྱའི་ཆོས་བྱས་པའི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་དགག་རྟགས་ཀྱིས་མ་
ཁྱབ་པར་ཐལ། རྟགས་གསུམ་གྱི་སྔ་མ་འབྲས་རང་གི་རྟགས་གཉིས་ཀྱིས་
ཀྱང་དངོས་སུ་མ་ཡིན་དགག་སྒྲུབ་པའམ་དེ་མི་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཀྱིས་ཀྱང་
ཤགས་ལ་དགག་པར་སྒྲུབ་པ་གང་རུང་གིས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར།
དེར་ཐལ།
དཔེར་ན༑ བྱས་པས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་དང། དུ་བས་ལ་ལ་རྟག་དངོས་
མ་ཡིན་པའི་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་
སུ་བཟུང་བ་ལྟ་བུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདིའི་བཞི་པའི་མཇུག་དེ་ཉིད་ལས། སྒྲུབ་
བྱེད་སྔ་མ་དག་གིས་ནི།།མ་ཡིན་གཞན་པ་གཞན་ཡིན་ནོ།།ཞེས་དང། ལྷ་
དབང་བློས་དེའི་དཀའ་འགྲེལ་ལས། སྔ་མ་དག་གིས་ཏེ། རང་བཞིན་དང་
འབྲས་བུའི་གཏན་ཚིགས་དག་གིས་དོན་གཞན་གྱིས་དབེན་པའི་དངོས་པོའ་ི
ཆོས་མ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ།།ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བསྒྲུབ་པར་བྱ་
བའི་ཕྱིར་རོ།།དངོས་པོ་ཙམ་ཉེ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་
དང། ལེའུ་དང་པོའ་འགྲེ
ི ལ་བཤད་དུ་ཤཱཀྱ་བློས། གཏན་ཚིགས་གསུམ་པོ་དེ་
ལས་རང་བཞིན་དང་འབྲས་བུའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་ནི་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པ་
སྟེ། དངོས་པོ་སྒྲུབ་པ་ནི་ཡོད་པ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་དང། འཐད་ལྡན་ཆུང་
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བ་ལས། གཏན་ཚིགས་གཉིས་ནི། དངོས་པོ་སྒྲུབ་པ་སྟེ་ཡོད་པ་སྒྲུབ་ཅིང་གོ་
བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ༑ ༑ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང། རང་འགྲེལ་
ལས། གཅིག་ནི་དགག་པའི་གཏན་ཚིགས་སོ་ཞེས་པའི་རྣམ་བཅད་ལ་དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་མི་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ནི་དགག་པ་བྱེད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཁོ་ན་
ཡིན་ཞེས་བཤད་དགོས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ལུང་དེས་མི་དམིགས་པའི་
གཏན་ཚིགས་དེ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པ་སྒྲུབ་པའི་མ་ཡིན་དགག་གི་གཏན་ཚིགས་
སུ་ཡང་བཤད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་འདྲའི་མ་ཡིན་དགག་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་
བྱའི་ཆོས་སུ་བཟུང་བའི་དགག་རྟགས་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། རྩ་
བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཤཱཀྱས། གཅིག་ནི་དགག་པའི་གཏན་ཚིགས་སོ་ཞེས་
བྱ་བ་ནི ་ བཤད་པའི ་ མཚན་ཉི ད ་ཀྱི ་ མི ་ དམི ག ས་པ་ནི ་ དགག་པའི ་ གཏན་
ཚིགས་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཁས༑ གཞན་
ཡང།
ལུང་དེས་གཏན་ཚིགས་གསུམ་གྱི་མི་དམིགས་པ་གཅིག་བུ་ཁོ་ན་
དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལ་དགག་བྱ་རྣམ་པར་བཅད་པ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་
ཡང་དག་ཏུ་བསྟན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལ་དགག་
པ་བཟུང་བའི་འབྲས་རང་གི་རྟགས་ཡང་དག་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར༑
འཁོར་
གསུམ་ཁས། རྟགས་དེར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལ་
དགག་པ་བཟུང་བའི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་རྟགས་ཀྱིས་ཁྱབ་
པའི་ཕྱིར། རྟགས་དངོས། འཁོར་གསུམ། གཟུགས་སོགས་གཉིས་སྟོང་སྒྱུ་མ་
ལྟ་བུར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་མེད་པར་ཐལ༑ འདོད་པའི་
ཕྱིར། འདོད་ན། སྣང་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་མི་མཐུན་པའི་དངོས་པོ་དེ།
གཟུགས་སོགས་གཉིས་སྟོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་
ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར༑ འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྔ་མ་འབྲས་
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རང་གི་རྟགས་ལའང་དགག་བྱ་བཅད་པ་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་བཟུང་
བ་ཡོད་ཀྱང་དགག་བྱ་བཅད་ཙམ་ཆོས་སུ་བཟུང་བ་བྱས་པའི་རང་བཞིན་དང་
འབྲས་རྟགས་མེད་པའི་ཁྱད་པར་འཐད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཤཱཀྱས། གཅིག་ཁོ་ན་
ཞེས་བྱ་བར་ངེས་པར་བཟུང་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ༑ སྔ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་དགག་
བྱ་རྣམ་པར་བཅད་པར་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ གཞན་
ཡང། རྟགས་གསུམ་ལས་དགག་རྟགས་དང་སྒྲུབ་རྟགས་སོ་སོར་འཇོག་
ཚུལ་ལྷ་ཤཱཀ་གཉིས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལྟར་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་པཎ་ཆེན་
དུ་མས་བཤད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ༑ འཐད་ལྡན་ཆུང་བ་ལས། གཅིག་ནི་
དགག་པ་གོ་བར་བྱེད་པའི་གཏན་ཚིགས་སོ།།དགག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མེད་པ་
དང། མེད་པའི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་པར་བལྟ་བར་བྱའོ།།ཞེས་གསུངས་ལ། འདིས་
དགག་པའི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་པའི་དགག་པ་མེད་དགག་ལ་གསལ་བར་
བཤད་ཅིང། བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་ཤིང་ཀར་ནནྡས་འགྲེལ་བཤད་ལས། དེས་ན་སྔ་
མས་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་བཀག་པ་ཡིན་ལ་ཞེས་བཤད་པ་ལྟ་བུའི་ཤེས་བྱེད་
མང་བའི་ཕྱིར། ཡང་འཕགས་ཡུལ་གྱི་པཎ་ཆུང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། གཏན་ཚིགས་
ཡང་དག་གི་དངོས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལ་མ་ཡིན་དགག་ཅིག་དགོས་པར་
ཐལ། མེད་དགག་ནི་དགག་བྱ་བཅད་ཙམ་ཡིན་པས་ཕུང་པོ་ལ་བདག་མེད་
ཙམ་ཡང་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་པའི་ཕྱིར། ཞེས་སྨྲ་སྟེ། ཇི་སྐད་དུ། ཐར་པ་འབྱུང་གནས་
སྦས་པའི་རྟོག་གེ་སྐད་ལས། དེ་གཉིས་ཀ་ལས་དང་བྱེད་པ་པོའ་དངོ
ི ས་པོར་
མ་ཡིན་པར་དགག་པའི་ཚུལ་གྱིས་མི་དམིགས་པ་བརྗོད་ཀྱི། མེད་པ་དགག་
པའི་ཚུལ་གྱིས་དམིགས་པ་ལོག་པ་ཙམ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་རང་ཉིད་ཅི་ཡང་
མ་ཡིན་པས་ཅི་ལྟར་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འགྱུར་ཞེས་དང། འདིས་སྔར་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་
ཀྱི་སྐབས་སུ་ཐ་སྙད་བྱ་རུང་བ་ཆོས་དང་རྟགས་ལ་སྦྱར་བ་ཡང་འཁྲུལ་བ་ཆེ་
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ལ་སྐྱོན་གཞན་ཡང་ཆེན་པོ་དག་དང་མི་མཐུན་པ་ཆེས་མང་ལ། ཛྙཱ་ན་ཤྲཱིས་
ཀྱང། ཕྱི་མ་གཅིག་ནི་དགག་པའི་གཏན་ཚིགས་ཏེ༑ མ་ཡིན་པར་དགག་པའི་
བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་ལྡན་པའོ།།ཞེས་བཤད་ཚུལ་གཉིས་པར་བཀོད་པ་ཡང་
དེ་དང་ཉེ་བ་ཞིག་ཡིན། འདི་དག་ཛེ་ཏཱ་རིའི་གཞུང་ལ་འཁྲུལ་བར་མངོན་ཅིང་
བོད་ཀྱི་དབུ་ཚད་པ་མང་པོས་ཀྱང་དེ་ལྟར་སྨྲས་པ་དག་མི་འཐད་པར་ཐལ།
དེ་ནི་སྡེ་བདུན་རྩ་འགྲེལ་ལས་དགག་རྟགས་བཅུ་སོགས་བཤད་པ་ཐམས་
ཅད་ལ་མེ ད ་དགག་གཅི ག ་བུ་བསྒྲུབ་བྱའི ་ ཆོ ས ་སུ་བཟུང་བ་རྣམས་དང།
འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་དང་ཁྱད་པར་དུ་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་
སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལ་མ་ཡིན་དགག་མི་རུང་བར་བཤད་པ་དང། དེ་
བཞིན་དུ་ཞི་འཚོ་ཡབ་སྲས་སོགས་དུ་མས་དེ་ལྟར་བཤད་པ་དང་འགལ་བས་
དབུ་སེམས་ཀྱི་ཤ ིང་རྟ་ཆེན་པོ་གང་གིའང་ལུགས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་སྐད་
དུ་ཕྱོགས་སྔའི་དོགས་སློང་དུ་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ་ལས། འོ་ན། གང་ཟག་
དང་ཆོས་ལ་རང་བཞིན་རྟགས་ཀྱིས་བཀག་པ་ཙམ་ཡིན་གྱི་མ་སྒྲུབ་ཅེས་སྨྲ་
བ་ལྟར་ཡིན་ནམ་ཞེས་དང། དེ་དགག་པ་ལ་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ་ལས༑ འདི་
ལ་ཁ་ཅིག ཅེས་པ་ནས། རང་བཞིན་འགོག་པའི་རྟགས་ཀྱིས་རང་བཞིན་
བཀག་པ་ཉིད༑ རང་བཞིན་མེད་པ་སྒྲུབ་པར་འདོད་པར་བྱ་ཡི། ལུང་ལ་བརྗོད་
བྱ་དང། ཤེས་པ་ལ་ཤེས་བྱ་དང་༑ རྟགས་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་ཅེས་སྨྲ་བར་མི་
བྱའོ།།དེའི་ཕྱིར་རིགས་པས་རང་བཞིན་བཀག་ཙམ་ཡིན་ཏེ་རང་བཞིན་མེད་
པ་སྒྲུབ་པ་མིན། ཞེས་སྨྲ་བ་ནི་དབུ་ཚད་གང་གི་རིགས་པར་མི་སྣང་ངོ་ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ལ་མ་ཡིན་དགག་བཟུང་བའི་
རྟགས་ལ་སྒྲུབ་རྟགས་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་ཐལ༑ མ་ཡིན་དགག་ནི་སྒྲུབ་པ་གཙོ་ཆེ་
བས་དགག་པ་ཡིན་པར་སྤྱན་རས་གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས་བཤད་པའི་
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ཕྱིར། གཞན་ཡང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་དང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་
རྟགས་ཡང་དག་གི་ཁྱད་པར་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རིགས་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་ཆོས་ལ་མ་ཡིན་དགག་དང་སྒྲུབ་པ་གང་རུང་བཟུང་བའི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་
ཡང་དག་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་དང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ལ་སྒྲུབ་པ་
དངོས་ཤ གས་གང་ལའང་མི་འཕེན་པར་དགག་བྱ་བཀག་པ་ཙམ་བྱེད་པའི་
ཆོས་སུ་བཟུང་བའི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་རྟགས་
ཡང་དག་ཏུ་བྱེད་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་ལྟར་དུ་རང་འགྲེལ་གཉིས་
ལས། དེ་ལ་གཉིས་ནི་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། གཅིག་ནི་དགག་པའི་གཏན་
ཚིགས་སོ།།ཞེས་པས་བཤད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་བློའ་ི
འགྲེལ་བཤད་ལས། དེ་ལ་གཉིས་ནི་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པ་ཁོ་ན་ཞེས་བྱ་ཡི་དངོས་
པོ ་ ཁོ ་ ན་སྒྲུབ་ཅེ ས ་མི ་ བྱ་སྟེ ་ དགག་པ་ཡང་སྒྲུབ་པའི ་ ཕྱི ར ་རོ ། །གཅི ག ་ནི ་
དགག་པ་ཁོ་ནའི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ལུང་གསལ་བ་འདི་
ལ་མ་ཁྱབ་བྱས་ཚེ་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་གླེགས་བམ་ཟུར་གྱི་
འཇིམ་གོང་ལྟ་བུ་དག་གིས་ཞེས་གསུངས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ།།བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་
རེ། འདིར་མ་ཁྱབ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་གིས་དངོས་སུ་སྒྲུབ་
པ་བཟུང་ཡང་ཤགས་ལ་དགག་པ་སྒྲུབ་པ་དང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་རྟགས་ཡང་
དག་གི་དངོས་ཤགས་གཉིས་ཀར་དགག་པ་ཁོ་ན་བྱེད་ཅིང། སྒྲུབ་པའི་ཆོས་
མི་འཕེན་པ་དེའི་དོན་ཡིན་གྱི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ལ་མི་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན།
དངོས་འགལ་སྨྲ་བ་སྟེ། འོ་ན། དོན་བྱེད་ནུས་པ་ཆོས་ཅན༑ ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་
ཀྱིས་སྒྲ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཤ གས་གང་
ལའང་སྒྲུབ་པ་ཞིག་མི་འཕེན་པར་ཐལ་ལོ།།ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་རྟགས་
ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས་བླངས་ཀྱིས་གྲུབ། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་
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ན།
དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་བརྗོད་པའི་སྒྲས་དངོས་པོ་དངོས་
ཤགས་གང་རུང་ལ་མི་འཕེན་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་
ཁས༑ གཞན་ཡང། འདི་ལྟར་སྨྲ་བ་དག་གིས་མི་རྟག་པ་དགག་པར་མ་ཤ ེས་
པས་ནོངས་པས་རྒྱས་པར་འོག་ཏུ་འགོག་གོ །འདི་ལ་ལུང་རིགས་མང་མོད་
ཡི་གེས་མི་ལངས་སོ།།འདི་ནི་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱི་མཁས་བླུན་གྱི་རྟོག་གེ་
བ་འཁྲུལ་བའི་ཆང་གིས་མྱོས་པའི་ལག་ལྡན་དག་གི་ལོག་པའི་ང་རོ་བཟློག་
པའི་ཆེད་དུ།
ལེགས་བཤད་གདོང་ལྔའི་ངར་སྐད་ཅུང་ཟད་བྱས་པ་ཡིན་
ནོ།།གཞན་བོད་ཀྱི་ཟོལ་རྩོད་བྲིས་ཀྱང་མཁས་པར་བགྲང་པ་དང་གསུང་རབ་
ལྟ་བ་ལ་མི་ཕན་པས་བོར་ཅིང་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་གཉིས་ཀྱི་དོགས་པ་
ཙམ་བཤད་ན། འཕགས་ཡུལ་གྱི་རང་གཞན་ཁ་ཅིག་ན་རེ། སྐབས་འདིའི་
འབྲས་རྟགས་དུ་བས་དཔག་བྱར་མེ་ཁོ་ནར་རིགས་ཏེ། དུ་བ་དང་མེ་ལྷན་
ཅིག་པ་མི་འཁྲུལ་ལ། དུ་ལྡན་གྱི་ས་ཕྱོགས་ལ་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་
པའི་རྩོད་ཚུལ་ནི། ཚད་མ་མདོ་ལས། ཁ་ཅིག་གཏན་ཚིགས་མི་འཁྲུལ་པས༑
༑ཆོས་གཞན་དཔག་པར་བྱ་བར་འདོད།།ཅེས་བྱུང། དེ་ལ་འོ་ན། རྟགས་ཀྱིས་
ཀྱང་དོན་དེ་སྒྲོན་མེ་བཞིན་དུ་གསལ་བར་བྱེད་པར་ཐལ་ལོ།།དུ་བ་ངེས་ཙམ་
གྱི་མེ་ཡང་ཚད་མས་ངེས་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དུ་བའི་
རྟགས་ཀྱིས་མེ་ངེས་པ་ལ་མེ་དུའི་འབྲེལ་བ་ངེས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་མི་དགོས་
པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། མ་གྲུབ་ན་སོང། དུ་བ་དང་མེའི་འབྲེལ་བ་ཚད་མས་
ངེས་པ་དེ་ལས་གཞན་ཅི་ཞིག་སྟེ་དཔག་རྒྱུ་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་ཆོས་མེ་ཁོ་ན་དཔག་བྱ་ཡིན་ལ་དེ་དུ་བ་དང་མེའི་འབྲེལ་བ་ཚད་མས་ངེས་
པ་ན་ངེས་ཟིན་པའི་ཕྱིར། མདོ་ལས། ཆོས་ལ་གཏན་ཚིགས་གྲུབ་ན་ནི༑ ༑དེ་
ཡིས་དེ་ལ་ཅི་ཞིག་དཔག །ཅེས་སོ།།འདིས་ནི་རྟགས་གསུམ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་
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ཆོས་དེ ་ བསྒྲུབ་བྱ་མཚན་ཉིད་པར་འདོད་ན་ཡང་དགག་ཚུལ་འདི ་ ཁོ ་ ནས་
རིགས་པ་ཤ ེས་པར་གྱིས། ཡང་འཕགས་ཡུལ་གྱི་ཕྱི་ནང་གི་རྟོག་གེ་བ་ཁ་
ཅིག་ན་རེ། དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དཔག་བྱར་རྩོད་གཞིས་ཕྱོགས་
དང་སྒྲུབ་ཆོས་མེ་གཉིས་ཀྱི་ལྡན་པའི་འབྲེལ་བ་དེ་ཁོ་ན་རིགས་པར་ཐལ། དེ་
ལྡན་གྱི་ས་ཕྱོགས་དང་མེ་དག་ཕྱི་རྒོལ་གྱིས་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་
འདོད་ཚུལ་འཆད་པར་ཚད་མ་མདོར།
ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དག་གྲུབ་
ཕྱིར།།འབྲེལ་བ་དཔག་བྱར་ཁ་ཅིག་འདོད།།ཅེས་སོ།།དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་རྩོད་གཞི་ལ་དང་༑ ཆོས་མེ་ལས་གཞན་པའི་འབྲེལ་བ་རྗེས་དཔག་
གིས་རྟོགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མེ་དུའི་འབྲེལ་བའང་གང་ན་དུ་བ་ཡོད་པ་
དེ་ན་མེ་ཡོད་དོ།།ཞེས་ཐ་སྙད་བྱེད་པ་མ་གཏོགས་ཁྱོད་ལྟར་གྱི་ལྡན་འབྲེལ་
དང་འདུ་འབྲེལ་གཉིས་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཚད་མ་མདོར། འབྲེལ་
བའང་གཉིས་ནི་ཡོད་མ་ཡིན༑ ༑ཞེས་དང། དེའི་རང་འགྲེལ་ལས། གང་ན་དུ་
བ་ཡོ ད ་པ་དེ ་ ན་མེ ་ ཡོ ད ་དོ ་ ཞེ ས ་འདི ་ ལྟར་ཐ་སྙད་བྱེ ད ་ཀྱི ་ མེ འ མ་དུ་བས་
འབྲེལ་བ་ལོག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ།།འདིས་ནི་དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་
དེ་སྒྲུབ་ལ་ཡོད་འགོད་མི་རུང་སྙམ་པ་ཡང་བཀག་པར་ཤ ེས་པར་གྱིས། དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི ་ བསྒྲུབ་བྱ་འཇལ་བའི ་ རྗེ ས ་དཔག་གི ས ་ལ་ལ་མེ ་ ཡོ ད ་སྙམ་དུ་མི ་
འཇལ་བར་ལ་དང་མེའི་འབྲེལ་བའོ་སྙམ་དུ་འཇལ་བར་ཐལ༑ དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞི་
ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དཔག་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། འཇུག་ཚུལ་དེ་བཞིན་
དུ་སྦྱོར་བ་བརྗོད་པའི་ཚེ་ན་དུ་ལྡན་གྱི་ལ་དང་མེའི་འབྲེལ་བའོ་ཞེས་དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་ཆོས་ལ་མེའི་ཞེས་དྲུག་སྒྲ་བྱས་ནས་བརྗོད་རིགས་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
གཞི་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དཔག་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དུ་ལྡན་
གྱི་ལ་ལ་ཆོས་ཅན། མེ་ཡོད་དེ། ཞེས་ཆོས་ལ་མེ་ཞེས་རྣམ་དབྱེ་དང་པོ་ངོ་བོ་
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འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ།

བརྗོད་པ་བྱས་ནས་འགོད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་མཐུན་གྲུབ། མདོ་ལས། དེ་
བཞིན་དྲུག་པའི་སྒྲ་རུ་འགྱུར། ཞེས་དང་༑ དེའི་རང་འགྲེལ་ལས།།འབྲེལ་བ་
རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱེད་པའི་ལྟར་ན། འབྲེལ་བ་ཅན་གྱི་མེའི་མེ་འདི་ཞེས།
དྲུག་པའི་སྒྲ་ཐོབ་པར་འགྱུར་གྱི་ཞེས་དང།
གང་གི་འབྲེལ་བ་ནི་མེ་འདི་
ལའོ།།ཞེས་དང་པོའ་སྒྲས་བརྗོ
ད་དོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདིས་ནི་གཞི་
ི
ཆོས་རྟགས་གསུམ་དང་འགོད་ཚུལ་ལ་ངེས་པ་ཆེ ན་པོ ་ སྟེ ར ་བས་ལེ གས་
པར་བཤད་དོ།།འདི་དག་དང་ཡོད་འགོད་ལ་འཁྲུལ་ནས་ཁ་ཅིག་ན་རེ༑ དུ་
བའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་འགོད་ཚུལ་ལ་དུ་བ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་འགོད་
པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། འོ་ན་རང་འགྲེལ་གཉིས་ལས། དུ་བ་ལས་ནི་འདི་ན་མེ་ཡོད་
དོ་ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དུ་བ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། ལ་འདི་ལ་མེ་
ཡོད་ཅེས་འགོད་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དུ་བ་ལས་ཞེས་པ་འབྱུང་
ཁུངས་ཀྱི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གོང་གི་རྟགས་གྲུབ་སྟེ། དུ་བ་ཡོད་པ་དང་དུ་
བ་འབྱུང་བ་གཉིས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་བཞིན་དུ་བ་འཐུལ་བ་ཡང་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཤེས་པར་གྱིས༑ འཕགས་ཡུལ་གྱི་
རྟོག་གེ་བ་ཆེན་པོ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་
རྩོད་གཞིའི་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་
ཕྱོགས་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ༑ ཁྱོད་ཀྱིས་འདིའི་ཟུར་གྱི་ཕྱོགས་རྩོད་
གཞི་དང་དེའི་ཆོས་ཞེས་མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་དུ་བྱས་པའི་ཕྱིར༑ རྟགས་ཁས།
རྩ་བར་འདོད་ན། དུ་བ་ཆོས་ཅན། དུ་ལྡན་ལའི་ཆོས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དུ་
ལྡན་ལ་དང་ངོ་བོ་མི་གཅིག་པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ།།ཞེས་རྩོད་ཚུལ་ནི། རྣམ་ངེས་རྩ་
བའི་རང་འགྲེལ་ལས། གལ་ཏེ་དོན་གཞན་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ན། འོ་ན་དེ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

དེའི་ཆོས་སུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས། དེ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱི་གསུང་ལས་
དུ་བ་ཆོས་ཅན༑
ཁྱོད་དུ་ལྡན་ལ་དང་རྫས་ཐ་དད་ཡིན་ན་ཁྱོད་དུ་ལྡན་ལའི་
ཆོས་མ་ཡིན་མི་དགོས་པར་ཐལ། དུ་ལྡན་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་རྟེན་དང་ཁྱོད་དུ་ལྡན་ལ་
ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། མཁར་གཞོང་དང་རྒྱ་ཤག་བཞིན། དེ་
ཉིད་ལས། དེ་ལ་བརྟེན་པའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་སོ།།བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དུ་བ་
ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དང་དུ་ལྡན་ལ་གཉིས་རྒྱུ་འབྲས་སུ་མི་རུང་བར་ཐལ། དུ་ལྡན་
ལ་དང་ཁྱོད་གཉིས་རྟེན་བརྟེན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། དུ་བ་ཆོས་
ཅན། དུ་ལྡན་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐལ། དུ་ལྡན་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་དོན་གཞན་གྱི་
རྟེན་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར། དཔེར་ན། མཁར་གཞོང་དང་དེའི་ནང་གི་ཆུ་
སོགས་བཞིན། ཁྱབ་པ་ཡང་ཡོད་པར་ཐལ། དུ་ལྡན་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེ་
ལྟར་མ་ཡིན་ན་ཁྱོད་དང་དུ་ལྡན་ལ་དོན་གཞན་ཡང་ཡིན་ལ་རྟེན་བརྟེན་པར་
ཡང་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར། དེ་ཉིད་ལས། ཇི་ལྟར་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་དངོས་པོ་
ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་རྟེན་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་
རོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ འདི་ནི་འབྲས་བུ་གང་དང་གང་རྒྱུ་དེ་ལ་བརྟེན་
ནས་བྱུང་ཞེས་པའི་རྟེན་ཚུལ་ཡང་ཤེས་པར་བྱ༑ ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དུ་བའི་
རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་
དང་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་གཉིས་
ཡིན་ཁྱབ་མཉམ་ཡིན་ཏེ༑ དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱར་བྱེད་
པ་འདྲ་བའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། མེ་ཆོས་ཅན༑ མེ་ཚད་མས་དམིགས་
པའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་
ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་
ཆོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས༑ འདོད་ན། དུ་ལྡན་ལའི་མེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
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བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་གི་ཚད་མས་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། མེ་
ཚད་མས་དམིགས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། དེ་དེར་ཐལ། དེའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་
དག་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མེ་ཚད་མས་དམིགས་པ་མེ་ཡོད་པའི་མཚན་ཉིད་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེས་ཚ་ཞིང་སྲེག་པ་སོགས་ལ་སྦྱོར། ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ།
རེས་འགའ་བ་དེ་ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་རང་རྒྱུ་དང་བཅས་པར་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་སྤྱི་
སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཟེར་ན། བུམ་པའི་ལྡོག་པ་ཆོས་ཅན།
དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་བུམ་པ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་མེད་རྗེས་
འགྲོ་བྱེད་པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག རེས་འགའ་སྐྱེ་བ་མེད་དོ་
ཟེར་ན། འོ་ན་སྐྱེ་བ་མི་སྲིད་པར་ཐལ། རེས་འགའ་སྐྱེ་བ་ཡང་མེད། རྟག་ཏུ་སྐྱེ་
བ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་གཉིས་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་སྐྱེ་ཚུལ་མེད་
པའི་ཕྱིར། གོང་གི་རྟགས་དང་པོ་ཁས། རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། སྐྱེ་བ་ཐུག་
མེད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང། ལན་རེ་སྐྱེ་བ་ཡང་མེད་པར་ཐལ། རེས་
འགའ་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར༑ འདོད་ན། སྐྱེ་ལྡན་གྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རེས་
འགའ་སྐྱེ་བ་དང་ལན་རེ་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ༑ འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན།
དེ་ཐམས་ཅད་ལྡབ་པའམ་བསྐྱར་ནས་སྐྱེ་བར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར༑ གཞན་
ཡང། རེས་འགའ་བ་དང་རེས་འགའ་གཉིས་དོན་གཅིག་པར་ཐལ། རེས་
འགའ་བ་མི་སྐྱེ་ན་རེས་འགར་ཡང་མི་སྐྱེ་བས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས་
འདོད་ན། བདག་སྒྲ་དང་བྱ་བའི་སྒྲ་དོན་གཅིག་ཏུ་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར།
ཡང་ཁ་ཅིག རེས་འགའ་སྐྱེ་བའི་དངོས་པོ་དེ་ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་རང་རྒྱུ་དང་
བཅས་པར་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཟེར་ན། འོ་ན། དེའི་རྟགས་ཀྱིས་
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དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་ཡོད་པར་ཐལ།
དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕྱིར།
འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་རེས་འགའ་སྐྱེ་བའི་དངོས་པོར་
ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཏུ་ཐལ་ལོ།།ཆོས་ཅན་དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན༑ ཉེར་
ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་རེས་སྐྱེ་བར་ཚད་མས་ངེས་པར་ཐལ།
འདོད་པའི་ཕྱིར།
འདོད་ན། དེ་སྐྱེ་བར་ཚད་མས་ངེས་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་
རང་རྒྱུ་ལས་སྐྱེ་བར་ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཏུ་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་
ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ ཡང་ཁ་
ཅིག རང་གི་དམིགས་རྐྱེན་མེད་ན་མི་སྐྱེ་བའི་དངོས་པོ་དེ་སྔོར་སྣང་དབང་
ཤེས་རང་གི་དམིགས་རྐྱེན་དང་བཅས་པར་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་ཀྱི་
འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཟེར་ན། འབྲེལ་བསྒྲུབ་ལ། དེས་སྔོན་པོ་མེད་པའི་ས་
ཕྱོགས་ཀྱིས་གཤགས། ཡང་ན། སྔོན་པོ་མེད་པའི་ས་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན༑ མི་
སྐྱེ་བའི་དངོས་པོར་ཐལ། སྔོར་སྣང་དབང་ཤ ེས་རང་གི་དམིགས་རྐྱེན་མེད་
པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཁས། ཡང་ཁ་ཅིག བུ་རོ་ད་ལྟར་བ་དེ་ཁ་ནང་བུ་
རམ་གོང་བུའི་སྟེང་དུ་བུར་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཆོས་
རྗེས་དཔོག་གི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཟེར་ན། བུ་རོ་ད་ལྟར་བ་ཆོས་ཅན།
བུར་གཟུགས་ད་ལྟ་བའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པར་ཐལ།
ཁྱོད་དེ་འདྲའི་འབྲས་
རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་དེ་དང་དུས་མཉམ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཟེར་ན། བུ་
རོ་ད་ལྟར་བ་ཆོས་ཅན། བུར་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་དང་འབྲེལ་བར་ཐལ། ཁྱོད་
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། རང་འགྲེལ་ལས། འབྲེལ་
བ་མེད་པར་ནི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པ་མེད་དེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
འདིས་ནི་བྱས་པའི་རྒྱུ་དེ་བྱས་པའི་རྒྱུ་སྐད་ཅིག་དང་པོ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
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རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་འདོད་པ་སོགས་ཁེགས་པར་ཤ ེས་སླ། འདོད་ན༑
དེ་ཆོས་ཅན། བུར་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་དང་བདག་གཅིག་འབྲེལ་ཡིན་པར་
ཐལ། དེ་དང་འབྲེལ་བ་གང་དེ་དང་རྟེན་བྱུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་
དངོས། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དུས་མཉམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་
དང་བདག་ཉིད་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་དང་རྫས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེ་ཆོས་ཅན། བུར་གཟུགས་ད་ལྟ་བ་དང་འབྲེལ་
བར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་ལས་ཐ་དད། དེ་མེད་ན་ཁྱོད་མེད་དགོས་པའི་ཕྱིར་ན་མ་
ཁྱབ། ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། བུ་རོ་ད་ལྟར་བ་ཆོས་ཅན༑ བུ་རོ་སྔ་མའི་འབྲས་བུ་
ཡིན་པར་ཐལ། ཁ་ནང་བུ་རམ་གོང་བུའི་སྟེང་དུ་བུ་རོ་སྔ་མས་བུར་གཟུགས་
ཕྱི་མ་སྐྱེ ད ་པའི ་ རྒྱུ་ཆོས་རྗེས་དཔོག་གི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན ་པའི་
ཕྱིར། འདོད་ན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་དུས་སུ་ཁྱོད་ཡོད་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་
ན། བུ་རོ་སྔ་མའི་དུས་སུ་བུར་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་ཡོད་པར་ཐལ། བུ་རོ་སྔ་
མའི་དུས་སུ་བུ་རོ་སྔ་མ་ད་ལྟར་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། རྟགས་གྲུབ་སྟེ༑
ཁྱོད་ཀྱི་དུས་སུ་ཁྱོད་ད་ལྟར་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁོ་ན་རེ། བུ་རོ་སྔ་མ་
ཆོས་ཅན། བུ་རོ་སྔ་མའི་དུས་སུ་བུ་རོ་ད་ལྟར་བ་ཡིན་པར་ཐལ། ད་ལྟར་བ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་ཡང་མ་ཁྱབ། འོ་ན། སྒྲ་ཆོས་ཅན༑ ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུའི་དུས་སུ་ཁྱོད་
ད་ལྟར་བར་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུའི་དུས་སུ་ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་ད་ལྟར་བ་ཡོད་
པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་འགྲིག
མེ་དུ་རྒྱུ་འབྲས་སུ་འགྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་དུ་མེ་མེད་
པར་མེ་དུ་རྒྱུ་འབྲས་སུ་ངེས་པ་ཁོ་ན་ཟེར་ན། མི་འཐད་པར་ཐལ། དུ་བ་མེ་
ལས་སྐྱེ ས ་པར་མཐོ ང ་བའི ་ མངོ ན ་སུམ་གཅི ག ་གི ས ་ཀྱང་མེ ་ དུ་རྒྱུ་འབྲས་
སུ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར། འོ་ན། མེ་དུ་རྒྱུ་འབྲས་སུ་འགྲུབ་པ་ལ་ཚད་མ་ཕྲུག་
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གསུམ་སོགས་བཤད་པ་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ།
ཚད་མ་གཅིག་གིས་
འགྲུབ་པ་དེའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། དེ་ལྟར་འགྲུབ་ཀྱང་དུ་བ་རྒྱུ་མེད་དང། མི་
མཐུན་པ་རྒྱུར་འཛིན་པའི་ལོག་རྟོག་རྒྱས་པར་འགོག་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་
དེ་ལྟར་མཛད་པའི་ཕྱིར། ཡང་རིགས་གཏེར་བ་སོགས་ན་རེ། དང་པོ་མེ་དུ་
གཉིས་ཀ་མ་དམིགས་པའི་མངོན་སུམ་གཅིག དེ་རྗེས་མེ་དམིགས་པའི་དེ་
གཅིག དེ་རྗེས་དུ་བ་དམིགས་པའི་དེ་གཅིག དེའི་རྗེས་སུ་གཉིས་ཀ་དམིགས་
པའི་དེ་གཅིག དེ་རྗེས་མེ་མ་དམིགས་པའི་དེ་གཅིག དེའི་རྗེས་དུ་བ་མ་
དམིགས་པའི་དེ་གཅིག་སྟེ། ཚད་མ་ཕྲུག་དྲུག་ཟེར་ན་ཚིག་དོན་གཉིས་ཀར་
སྐྱོན་ཞུགས་པ་སྟེ༑ འོ་ན། དེ་དྲུག་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་ཟུང་དྲུག་ཡིན་པར་ཐལ།
ཚད་མ་ཕྲུག་དྲུག་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ རྟགས་ཁས། འདོད་ན། ཁྱོད་ཚད་མ་ཡ་
བཅུ་གཉིས་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཚད་མ་རེ་རེ་
བ་དྲུག་ལས་མ་བྱུང་བའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་རྟ་བོང་གཉིས་རྒྱུ་འབྲས་སུ་ཚད་
མ་ཕྲུག་དྲུག་གིས་གྲུབ་པར་ཐལ། དང་པོར་རྟ་བོང་གཉིས་ཀ་མ་དམིགས་པའི་
མངོན་སུམ་གཅིག དེ་རྗེས་སུ་རྟ་དམིགས་པའི་གཅིག་སོགས་ཡོད་པའི་ཕྱིར།
གཉིས་པ་རང་ལུགས་ལ། འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དབྱེ་
བ། རྟགས་ཆོས་དོན་གསུམ་ངོས་བཟུང་བ།།འགྲུབ་བྱེད་ཚད་མའི་ཁྱབ་པར་
བཞི།།དང་པོ་ནི། འབྲས་བུའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ༑ འབྲས་བུའི་རྟགས་ཡང་
དག་གི་མཚན་ཉིད། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་བུའི་ཚུལ་
གསུམ་ཡིན་པ། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་
གི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཀྱང་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་
ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན།
ཁྱོད་
ཀྱི་རྒྱུ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་ཡོད་པ་ཡིན་པ་དེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་
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རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡང་ཡིན་ཁྱོད་
ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དངོས་ཀྱི་རྟགས་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཡིན་ན་མ་ཡིན་དགག་དང་
སྒྲུབ་པ་གང་རུང་ཡིན་ཡང་དགོས་པའི་གཞི་མཐུན་ཡོད་པ་དེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡང་
ཡིན། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་བཟུང་
བྱ་ཡིན་ན་མེད་དགག་ཀྱང་ཡིན་དགོས་པའི་གཞི་མཐུན་ཡོད་པ་དེ། ཁྱོད་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། གོ་ཐོབ་བྱས། གཉིས་པ་ནི༑
ཆོས་བཅུ་པའི་མདོ་ལ་བརྟེན་ནས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དང། རང་རྒྱལ་གྱི་དང། བྱང་
སེམས་ཀྱི་དང། མ་ངེས་པའི་དང། རིགས་ཆད་པའི་རིགས་ལྔ་སོ་སོར་སྒྲུབ་
པའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ལྔ་ཡོད་དེ། ཀུན་བཏུས་ལས། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་
པ་བ་གང་ཞེ་ན། སོགས་དང། རང་རྒྱལ་གྱི་ཐེག་པ་བ་གང་ཞེ་ན་སོགས་དང་༑
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་བ་གང་ཞེ་ན་སོགས་དང། མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས།
ལ་ལ་གཅིག་ཏུ་ཉེས་པར་སྤྱོད་ངེས་ཡོད།།ལ་ལ་དཀར་པོའ་ཆོ
ི ས་རྣམས་ཀུན་
ཏུ་བཅོམ།།ལ་ལ་ཐར་པའི་ཆ་མཐུན་དགེ་བ་མེད།།དཀར་པོ་དམན་པ་ཡོད་པ་
རྒྱུ་དང་བྲལ།།ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་སོགས་ཀྱིས་ཤ ེས་དགོས་ཚུལ་མཚོན་
ཙམ་གཞུང་དོན་དུ་བཤད་པས་སོ།།དེ་ལྟར་མ་གོ་བར་དུ་བ་ཙམ་འབྲས་བུ་
ཡིན་མིན་ལས་མ་བཤད་པས་རྣམ་འགྲེལ་གསུང་རབ་ཀྱི་དགོངས་འགྲེལ་དུ་
དཀའོ།།རིགས་སོ་སོ་བ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སམ་གཏན་ཚིགས་ཀྱང་
ཡོད་དེ། ཁམས་དང་མོས་པ་སྒྲུབ་པ་འབྲས་བུ་སོགས་ཐ་དད་པ་དམིགས་པ་
དེ། སོ་སྐྱེ་རྣམས་ལ་རིགས་ལྔ་སོགས་རིགས་ཐ་དད་པ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་
འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། ཁམས་རྣམས་
དང་ནི་མོས་པ་དང་།།སྒྲུབ་པ་ཐ་དད་དབྱེ་བ་དང་།།འབྲས་བུ་ཐ་དད་དམིགས་
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པའི་ཕྱིར།།རིགས་ཡོད་ཉིད་དུ་ངེས་པ་ཡིན།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདི་
དག་འབྲས་རྟགས་ལྔའི་རྒྱུ་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་ལ་སྦྱར་ལ་འགོད་ཚུལ་གྱི་རྒྱུ་སྔོན་
སོང་སྒྲུབ་ཀྱང་ཡོད་དོ།།གཞུང་འདིར་བཤད་པའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ལ་
རྒྱུ་དངོས་སྒྲུབ་སོགས་དྲུག་ཡོད་དེ། མཚན་གཞི་ནི༑ དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་
ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་དངོས་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་དང། སྐྱེས་ཙམ་
ནས་ཟ་སོགས་ཤ ེས་པ་དེ་བེའུ་རང་གི་སྐྱེ་བ་སྔ་མའི་གོམས་པ་སྔོན་སོང་དུ་
སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་སྔོན་སོང་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་དང། རེས་འགའ་བའི་
དངོས་པོ་དེ་ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་རང་རྒྱུ་དང་བཅས་པར་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་སྤྱིའམ་
རང་ལྡོག་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་དང། རང་གི་དམིགས་རྐྱེན་མེད་
པར་མི་སྐྱེ་བའི་དངོས་པོ་དེ། སྔོར་སྣང་དབང་ཤ ེས་རང་གི་དམིགས་རྐྱེན་དང་
བཅས་པར་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་དང། བུ་
རོ་ཕྱི་མ་དེ་ཁ་ནང་བུ་རམ་གོང་བུའི་སྟེང་དུ་བུ་རོ་སྔ་མས་བུར་གཟུགས་ཕྱི་མ་
སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཆོས་རྗེས་དཔོག་གི་འབྲས་རྟགས་
ཡང་དག་དང་༑
རང་གི་ཉེར་ལེན་དང་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐྱེན་གྲངས་མ་ཚང་
བར་མི་སྐྱེ་བའི་དངོས་པོ་དེ། མྱུ་གུ་རང་གི་རྒྱུ་རྐྱེན་དུ་མ་ཚོགས་པ་ལས་སྐྱེ་
དགོས་པར་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་གྲངས་ཚང་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་རྣམས་
ཡོད་པའི་ཕྱིར། རྒྱུ་སྔོན་སོང་གི་དེ་ནི། དབུ་མ་སྙིང་པོ་ལས། བེའུ་ཡང་སྔོན་
ཆད་གོམས་བྱས་པས༑ ༑བྱུང་མ་ཐག་ཏུ་ཟས་འཚོལ་བྱེད།།ཟས་ཀྱི་དོན་དུ་
བསྐྱོད་པའི་ཕྱིར།།དཔེར་ན་དབང་པོ་སྨིན་པ་བཞིན།།ཞེས་པས་སོ།།ཡང་
འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ལ་དབྱེ་ན་གཉིས་ཡོད་དེ། མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཁྱབ་
བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་དེ་དང། རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕྱིར།
དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་དུ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་
174

འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ།

ལ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་དང། དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་
ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་གཞན་ལའང་
རིགས་པ་བསྒྲེ་ལ།
སྔ་མ་བཤད་པ་མང་ཞིང་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་
འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ་ནི༑ དེའི་ཕྱིར་འབྲས་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག
།ཅེས་པས་བསྟན་ཏོ།།
གསུམ་པ་རྟགས་ཆོས་དོན་གསུམ་ངོས་བཟུང་བ་ནི། དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་
མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་རྟགས་
ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དུ་བ་དང་དུ་བ་འབྱུང་བ་དང་དུ་བ་འཐུལ་བ་རྣམས་
རེ་རེ་ནས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་
ཏེ༑ དེ་རེ་རེ་ནས་དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་
རྣམ་འགྲེལ་ངེས་རྩ་འགྲེལ་སོགས་ལས་བཤད་པའི་ཕྱིར། དུ་བ་མ་ཡིན་པ་
ལས་ལོག་པ་དང། དུ་བ་ཡོད་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཡང་འབྲས་
རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང། དེ་དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཀྱང་
མ་ཡིན་ནོ།།མེ་དང་མེ་ཡོད་པ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་སྦྱོར་སྐོར་
གཅིག་དང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་གཉིས་ཀ་ཡིན༑ མེ་ཚད་
མས་དམིགས་པ་དང་ཚ་ཞིང་སྲེག་པ་རྣམས་རེ་རེ་ནས་སྦྱོར་སྐོར་གཅིག་གི་
ཆོས་སུ་གཟུང་བྱ་ཡིན་ཡང། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱི་
བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་མ་ཡིན་ཏེ། མེ་དང་མེ་ཡོད་དག་གཉིས་གང་དང་མི་གཅིག་
པའི་ཕྱིར། སོགས་སོ།།ཡང་ཚ་ཞིང་སྲེག་པ་ཚད་མས་དམིགས་པ་ཆོས་ཅན།
ཁྱོད་དུ་ལྡན་ལ་ཁྱོད་དུ་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ།
ཁྱོད་བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེས་སྒྲུབ་ཆོས་གཞན་ལ་རིགས་འགྲེ །དུ་
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བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པར་
ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གཞན་ལ་འདྲ། ལའི་མེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དང། ལའི་དུ་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་བྱས་ན་མི་རུང་
སྟེ། རྣམ་བཤད་ལས༑ ལའི་དུ་བ་ཡང་ཁོ་བོ་རྟགས་སུ་མི་འདོད་དེ། དེ་ལྟར་ན་
ལའི་མེ་ཉིད་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་འགྱུར་བ་དང་ལའི་དུ་བ་ཡང་ཚངས་མང་ལ་
རྗེས་སུ་མི་འགྲོ་བས་རྗེས་ཁྱབ་ངེས་ན་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་པར་ཐལ་བ་དང་༑ ཡང་
དག་འགལ་རྟགས་སུ་ཐལ་བ་དང། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་
ཐལ་བའི་ཉེས་པ་གསུམ་མོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཉེས་པ་གསུམ་གྱི་དང་
པོ་ནི། དུ་ལྡན་ལའི་མེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། དུ་ལྡན་
ལའི་དུ་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དུ་ལྡན་ལའི་
མེ་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་གྲུབ་ན་ཁྱོད་གྲུབ་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་
བྱ་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ།།ཉེས་པ་གཉིས་པ་ནི། དུ་བ་ཆོས་ཅན། དུ་
ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ༑ ཁྱོད་
དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ།
ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ཁྱབ་ཕྱིན་ཅི་
ལོག་ཏུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། མཐུན་དཔེ་ཚངས་མང་སྟེང་དུ་དེ་ལྟར་
གྲུབ་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཁས། དེར་ཐལ། ལའི་མེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་དང་
ལའི་དུ་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་གང་ཞིག ཚངས་མང་གི་སྟེང་དུ་དེ་གཉིས་མེད་
པའི་ཕྱིར། ཉེས་པ་གསུམ་པ་ནི༑ དུ་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། དུ་ལྡན་ལའི་དུ་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་
གཏད་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་སོང། རྟགས་མ་གྲུབ་ན། དུ་ལྡན་ལའི་
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དུ་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་
ཚིགས་སུ་ཐལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་
ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་མ་ངེས་པའི་ཕྱིར༑ རྟགས་
སོང། དེར་ཐལ། དུ་ལྡན་ལའི་མེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་གང་ཞིག གང་ཟག་དེས་
ཁྱོད་དུ་ལྡན་ལའི་མེ་ཡོད་དུ་མ་ངེས་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཁས། དེ་ལ་
ཁོ་ན་རེ། མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་བའི་ལའི་དུ་བ་རྟགས་སུ་བྱེད་ཟེར་ན་སྐྱོན་
སྔ་མ་གསུམ་འོངས་ཏེ། རྣམ་བཤད་ལས། མངོན་སུམ་གྱིས་ལ་ལ་སོགས་
སོ།།ཡང་ཁོ་ན་རེ། རྟགས་འགོད་པའི་ཚེ་དུ་བ་ཙམ་བཀོད་ཀྱང་སོང་བ་ནི་
ལའི་དུ་བ་རྟགས་སུ་སོང་ཟེར་རོ།།དེ་ལ་ཡང་སྐྱོན་སྔ་མ་གསུམ་ཡང་ཡོད་ལ།
དེ་ལྟར་སྨྲ་མཁན་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་འདི་རྟགས་སུ་སོང་ཞེས་སྨྲས་བ་
དོན་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་རྟགས་སུ་གང་སྨྲས་པ་དེ་རྟགས་སུ་མ་སོང།
རྟགས་སུ་གང་སོང་བ་དེ་ཁྱོད་ཀྱིས་སྨྲ་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གསལ་
ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དེ་སྨྲས་ན་ཁྱོད་ལ་ཐོག་ལྷུང་བའམ་ནད་ལྟ་བུ་
ཞིག་འོང་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་སྨྲ་ནུས་ཀྱང་མ་སྨྲས་པར་གཞན་ཞིག་ནན་
གྱིས་སྨྲས་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཁས། རྣམ་བཤད་ལས། གང་སོང་བ་
དེ་སྨྲས་ནུས་ན་ཡང་དེ་ཉིད་བཀོད་པས་ཆོག་མོད། ནད་འོང་བར་མཐོང་ནས་
མ་བཀོད་དམ་ཞེས་སོ།།ཡང་ཁ་ཅིག འགོད་པའི་ཚེ་ལའི་དུ་བ་རང་མཚན་
བཀོད་ལ། རྟགས་སུ་སྤྱི་མཚན་སོང་བར་འདོད་དོ།།དེ་ལའང་ཉེས་པ་གསུམ་
དང། ཁྱད་པར་དུ་གང་ཟག་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྨན་གྱིས་རྣ་དབང་གསོས་
ནས་ལེགས་པར་གསན་རིགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་རྣ་བས་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་དེ་གཞན་གྱིས་སྨྲས་ཀྱང་མ་ཐོས། གཞན་གྱིས་
མ་བཀོད་པའི་ལའི་དུ་བ་རང་མཚན་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ཐོས་པའི་ཕྱིར།
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དེར་ཐལ། དེ་ལྟར་ཐོས་ནས་དེ་ལྟར་བཀོད་ཀྱང་ལའི་དུ་བ་སྤྱི་མཚན་པ་ཡིན་
པར་འདོད་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཁས། རྣམ་བཤད་ལས། དེས་ཀྱང་སྨན་
གྱི་སྦྱོར་བས་རྣ་བའི་དབང་པོ་མ་ཉམས་པར་བྱས་ལ་ལེགས་པར་ཉན་དགོས་
སོ།།ཞེས་སོ།།ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རང་གཞན་གྱི་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དུ་བ་
དང་མེ་ལ་གོ་བྱེད་དང་གོ་བྱར་འདོད་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཡིན་པར་ཐལ། དུ་བ་
ཡོད་དུས་མེ་འགག་ཟིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། འོ་ན། དུ་བ་ཆོས་ཅན། འབྲས་
བུ་ཡིན་ཏེ། ཕན་གདགས་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ཕན་གདགས་
བྱ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གམ་གོ་བྱེད་དུ་མི་རུང་བར་ཐལ། དུ་བ་གྲུབ་
ན་ཕན་གདགས་བྱའི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་དགོས། དུ་བ་མ་གྲུབ་
ནའང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། དུ་བ་
གྲུབ་ན་ཕན་གདགས་བྱ་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་མིན་ན་ཕན་
གདགས་བྱའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་བ་འབྲས་བུར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་
དགོས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་སོང། དེར་ཐལ། དུ་བ་ཡོད་ན་མེ་མེད་དགོས་པའི་
ཕྱིར་སོགས། རྩ་རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དུ་བ་མ་གྲུབ་ན་ཕན་གདགས་བྱ་
དུ་བའི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་
རྫས་ཐ་དད་མི་སྲིད་པར་ཐལ། དུ་བ་དང་མེ་གཉིས་ཡོད་རྫས་ཐ་དད་མ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་གང་རུང་ཞིག་ལས་མེད་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང།
ཚིག་སྔ་ཕྱི་འགལ་བ་མེད་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་གང་རུང་ཞིག་ལས་མེད་པའི་
ཕྱིར། གཞན་ཡང། ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་རྩོད་པ་དེ་ཚིག་དོར་རམ་ལྟག་ཆོད་
ཡིན་པར་ཐལ། ཕར་ལ་སྐྱོན་གང་བསྟན་ཚུར་ལ་རང་གི་ཚིག་དེ་ལའང་འཇུག་
པའི་ཕྱིར། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ལས། ལྟག་ཆོད་རྣམས་ལ་རྩོད་སྒྲུབ་ཏུ།།ཕྱིན་
ཅི་ལོག་དང་རྫུན་ཉིད་དང་༑ ༑འགལ་བ་ཉིད་དེ་སྐྱོན་གསུམ་སྟེ།།གསུམ་པ་ཐ་
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དད་དུ་མཚོན་མིན།།ཞེས་རྩོད་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྟག་ཆོད་གསུམ་བཤད་ཀྱང་ལྟག་
ཆོད་རེ་རེ་ལའང་སྐྱོན་དེ་གསུམ་ཡོད་པས་དེ་གསུམ་ཐ་དད་མི་མཐུན་པར་
ལ་ལས། དེའི་ཕྱིར་ལྟག་ཆོད་རྣམས་ལ་
བཤད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མདོའ་རང་འགྲེ
ི
ཕྱིན་ཅི་ལོག་དང། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་དང། འགལ་བ་ཉིད་རྣམས་འདྲེས་
པས་སྐྱོན་མེད་པར་བརྗོད་པར་མི་ནུས་སོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
དེ་
སྐད་དུ་རྣམ་བཤད་ལས། ཉེས་པ་དུ་མར་འགྱུར་པས་ལྟག་ཆོད་འབའ་ཞིག་
གོ ༑ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁོ་ན་རེ། མེ་གསལ་བ་དང་འོད་རྣོ་བ་དང་
ལྷབ་ལྷབ་འབར་བ་སོགས་ཀྱང་དུ་བ་སྐྱེད་བྱེད་ཡིན་པར་ཐལ། མེ་དུ་བ་སྐྱེད་
བྱེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། དེ་དག་མེད་ཀྱང་དུ་བ་འབྱུང་བ་ཡང་ཡོད།
དེ་དག་གང་རུང་ཡོད་ཀྱང་དུ་བ་མི་སྐྱེད་པ་ཡང་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་
སྟེ། གཙུབ་ཤ ིང་གཙུབ་པ་ལས་གསལ་བ་དང་འོད་དང་འབར་བ་གསུམ་གང་
ཡང་མེད་པའི་མེ་ལས་དུ་བ་འབྱུང་བ་མཐོང་བའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྣམ་ངེས་
འགྲེལ་པ་ལས། གལ་ཏེ་གཙུབ་ཤིང་གཙུབ་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ལས་མེ་མེད་
ཀྱང་དུ་བ་འབྱུང་བས་འབྲས་བུ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། བུད་ཤ ིང་འགྱུར་
བའི་རྒྱུ་དྲོ་བའི་རེག་པའི་ཁྱད་པར་ནི་མེ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
ཁྱབ་སྟེ། ཞེ་ན་ཡན་ཆད་མེ་དམར་འབར་བ་མེད་པས་རྩོད་པ་བཀོད་ནས་
ལན་དུ་དྲོ་བའི་ཁྱད་པར་ཞེས་པའི་ཚ་ཞིང་སྲེག་པའི་མེའི་ངོ་བོ་དང་བྱེད་ལས་
བུད་ཤ ིང་གི་འགྱུར་བ་སྟེ་གཙུབ་ཤིང་ཅུང་ཟད་ཚིག་པ་དང་སོལ་བར་བྱས་པ་
བསྟན་པའི་ཕྱིར༑ འདིས་ནི་མེའི་གོ་དོན་ཤེས་པར་གྱིས་ལ་དུས་འཁོར་ལྟར་
ཆུ་ལྔ་དང། རིན་ཆེན་འཕྲེང་བ་དང། ས་སྡེ་ལྟར་འབྱུང་བ་གསུམ་ལྡན་སོགས་
ཀྱང་ཤ ེས་དགོས་ཤ ིང་ཞིབ་ཆ་གལ་ཆེ། རྩ་རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ༑ མེ་ཡིན་
ན་འབྲས་བུ་དུ་བ་སྐྱེད་པར་ངེས་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། བུད་ཤ ིང་
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ཡིན་ན་མེ་སྐྱེད་པར་ངེས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕྱིར་དང། དུ་བ་
མེད་པའི་གློག་ཕྲ་མོ་དང། རྡོ་ལྕགས་བརྡབ་པའི་མེ་སྟག་སོགས་ལ་དུ་བ་སྐྱེད་
པའི་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། རྣམ་ངེས་རང་འགྲེལ་ལས༑ གལ་ཏེ་དེ་ལས་སྐྱེས་
པའི་ཕྱིར།།ཞེས་པ་ནས། མ་ཡིན་ཏེ། དེ་མེད་པར་འབྱུང་བ་ནི་དེ་ལས་སྐྱེས་
པར་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་དང། དེའི་དར་ཊིཀ་ལས། རྒྱུའི་རིགས་
དེ་མེད་པར་འབྱུང་བ་ནི་རྒྱུ་དེ་ལས་སྐྱེ་བར་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། ལེའུ་འདིའི་རང་འགྲེལ་འདི་ལྟར་བཤད་དགོས་ཀྱང་ཊིཀ་
སྤྱི་ཐལ་གསུམ་གྱིས་མ་ཐོན་པ་ལེགས་པར་བཤད་ཡོད་དེ། འགྲུབ་བྱེད་ཚད་
མ་སླའོ།།

རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ།
གཉིས་པ་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་གཞུང་དོན་དང།
མཐའ་
དཔྱད་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི༑ མདོ་དག་ལས། དགེ་སློང་དག་གང་སྐྱེ་བའི་
བདག་ཉིད་ཅན་དེ་ཐམས་ཅད་ནི་འགག་པའི་བདག་ཉིད་དོ༑ ༑ཞེས་སོགས་
ཀྱི ས ་རང་བཞི ན ་གྱི ་ རྟགས་ཡང་དག་དང་དེ འི ་ སྒྲུབ་ངག་བཤད་པའི ་ རང་
བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་དེ་མཚན་ཉིད་སྒོས་སྟོན་པ་ལ། འདི་ཉིད་ལས།
རང་བཞིན་ཡོད་ཙམ་དང། འབྲེལ་བ་ཅན་གྱི་ངོ་བོ་ཡང། ཞེས་བྱུང། རང་
བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གི་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་དམ་བཅའ་སྟོན་པར༑ རང་
བཞིན་ལ་ཡང་མེད་མི་འབྱུང་།།ཡོད་པ་ཙམ་དང་འབྲེལ་བ་ཡིན།།ཞེས་བྱུང།
སྒྲུབ་བྱེད་སྟོན་པར། དེ་མེད་ན་ནི་ཡོད་པའི་བདག །མེད་འགྱུར་ཐ་དད་མེད་
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ཕྱིར་རོ།།ཞེས་བྱུང། རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་མི་རུང་བའི་རྩོད་པ་ནི། གལ་ཏེ་
གཏན་ཚིགས་ཡོད་རང་བཞིན།།ཡོད་པ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱ་མིན།།ཁྱད་པར་
རྗེས་འགྲོ་མེད་པ་ནི།།གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་བྱ་དག་ལས་ཉམས།།ཞེས་བྱུང།
དེའི་ལན་འཆད་པར། ཡོད་པའི་ཁྱད་པར་ཙམ་དུ་ནི།།ཞེས་པ་ནས། གཞན་
ལ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་འགྱུར།།ཞེས་བྱུང་༑ སྦྱོར་བའི་དབྱེ་བ་ནི། རང་བཞིན་ཁྱད་
པར་བྱེ་བྲག་ལ།།ལྟོས་པའམ་འོན་ཏེ་འབའ་ཞིག་པ།།བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་
བརྗོད་དེ།།འཇིག་ལ་འབྲས་དང་ཡོད་ཉིད་བཞིན།།ཞེས་བྱུང། འདིས་རང་
བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་དང། ཁྱད་པར་དག་པ་གཉིས་
ཀྱང་བཤད་དོ།།རྣམ་བཤད་ལས། འདིར་བདག་གཅིག་པའི་རང་བཞིན་ཙམ་
བཤད་ནས། འོག་ཏུ་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་མི་རུང་བའི་རྩོད་སྤོང་དང་སོགས་
གསུངས་སོ།།
མཐའ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་ན། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་
གང་ཞིག དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་གཟུང་བྱ་དང་བདག་ཉིད་
གཅིག་ཏུ་འབྲེལ་བ་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་
ཉིད་ཟེར་ན། དུ་བ་ཆོས་ཅན། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་
གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་གང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར། དང་
པོ་སླ། གཉིས་པ་དེར་ཐལ། དུ་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་
གང་ཞིག དེ་དེ་དང་དེ་བྱུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། དུ་བ་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་
བྱའི་ཆོས་དང་དེ་བྱུང་འབྲེལ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་རྟག་
པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།ཡང་རིགས་གཏེར་གྱི་རྗེས་འབྲང་མང་པོ་དང།
ཁ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

ཅིག་ན་རེ། ཡོད་པ་དེ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་དག་པ་བའི་རང་
བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། འདི་ཉིད་ལས། འཇིག་ལ་འབྲས་
དང་ཡོད་ཉིད་བཞིན།།ཞེས་པའི་ཡོད་པ་ཞེས་པའི་དོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་
ཁྱབ་སྟེ། བྷ་བ་ཞེས་པ་ཡོད་པ་དང་དངོས་པོ་དང་འབྱུང་བ་སོགས་དོན་བཅུ་
སོགས་ལ་འཇུག་པས་སྐབས་འདིར་དངོས་པོར་བསྒྱུར་དགོས་པ་ལས་ཡོད་
པར་བསྒྱུར་བ་འགྱུར་སྐྱོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང། གལ་ཏེ་ཡོད་པར་བསྒྱུར་བ་
ལྟར་ན་དགག་བྱ་བཅད་པ་ལ་མ་ལྟོས་པའི་ཡོད་པ་བྱེད་དགོས་ལ་དེ་དངོས་
པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།འདིས་རྟོག་པས་བཏགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོད་
པ་མིན་ཡང་ཟེར་རོ།།རྩ་བར་འདོད་ན། ཡོད་པ་དང་མི་རྟག་པ་འབྲེལ་བ་ཆོས་
ཅན། མི་རྟག་པར་ཐལ་ལོ།།ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འཁོར་གསུམ། མ་
གྲུབ་ན། ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་
མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་མི་རྟག་པ་ལ་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར༑ རྟགས་ཁས།
འཁོར་གསུམ། ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་ངེས་རང་འགྲེལ་ལས། དེ་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་
གྱི་གཏན་ཚིགས་གཞན་དག་ཀྱང་བདག་ཉིད་ཇི་ལྟ་བའི་ཚད་མ་དག་གིས་དེ་
ཙམ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པ་ཁོ་ནའི་བསྒྲུབ་བྱ་གོ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་པར་
རིག་པར་བྱའོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་ཙམ་རྗེས་སུ་འབྲེལ་
བ་གྲུབ་པ་ཁོ་ནས་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཡོད་པ་མི་
རྟག་པ་དང་འབྲེལ་བ་མི་རྟག་པར་ཐལ། འདི་ཉིད་ལས། འབྲེལ་བ་ཅན་རྣམས་
མི་རྟག་ཕྱིར།།འབྲེལ་བ་ལ་རྟག་ཡོད་མ་ཡིན།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་
སྟེ། འབྲེལ་བ་ཅན་མི་རྟག་པ་ཡིན་ན་དེའི་འབྲེལ་བ་ཡང་མི་རྟག་པར་དགོས་
པར་བཤད་ལ་ཁོ་བོས་ཡོད་པ་ཡང་མི་རྟག་པར་འདོད་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ལུང་
དོན་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འབྲེལ་བ་ཅན་མི་རྟག་པའི་ཕྱིར། འབྲེལ་བ་
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རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ།

རྟག་དངོས་ཡོད་པ་མིན་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་
བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་གཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། ཁྱོད་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་ཀྱང་
ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་སྲིད་པའི་ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ་དེ། ཁྱོད་
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན།
འདི་ལ་
སྐྱོན་གཉིས་ཆགས་ཏེ། ཁྱོད་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་ཀྱང་ཡིན་པའི་ཞེས་པ་
དང། ཡང་ཁྱོད་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་ཀྱང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་སྲིད་པའི་
ཁྱོད་ཅེས་པ་གཉིས་ཏེ། འདི་ལྟར་དང་པོ་ལ། དུ་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དུ་བའི་
རྟགས་ཀྱིས་ཙན་དན་གྱི་དུ་བ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་
ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་
བྱའི་ཆོས་སུ་གཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། ཁྱོད་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་ཀྱང་ཡིན་པའི་
གཞི་མཐུན་མེད་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན༑ མི་རྟག་པ་དེ་དུ་བ་དང་བདག་ཉིད་
གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། མི་རྟག་པ་ཆོས་ཅན།
དུ་བ་མེད་ན་ཁྱོད་མེད་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་དུ་བ་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་
པའི་ཕྱིར༑ རྟགས་ཁས། མ་ཁྱབ་ན། ཤེས་བྱ་ཡང་དུ་བ་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་
པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར༑ གཉིས་པ་ལ། འཇིག་ལ་འབྲས་དང་ཡོད་ཉིད་
བཞིན།།ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ༑ འབྲས་བུ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་
པའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན༑ འབྲས་བུའི་
རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་གཟུང་བྱ་
དངོས་པོ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཡང་ཡིན་འབྲས་བུ་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་ཀྱང་
ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་སྲིད་པ་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་འདྲའི་
གཞི་མཐུན་སྲིད་པའི་འབྲས་བུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེའི་འབྲས་བུ་དེ་
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སྒྲ་མི་རྟག་པར་གྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། འབྲས་བུ་
ཆོས་ཅན༑ ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་
བྱའི་ཆོས་སུ་གཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན༑ ཁྱོད་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་ཀྱང་ཡིན་པའི་
གཞི་མཐུན་སྲིད་པའི་ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པར་
ཐལ། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་
ཕྱིར༑ འཁོར་གསུམ་ཁས། ཡང་ཁ་ཅིག ནས་ཀྱི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཚོགས་གྲངས་
ཚང་དེ། ནས་ཀྱི་ས་བོན་དང་ཆུ་ལུད་དྲོད་གཤེར་ཚོགས་པའི་ཞིང་སྟེང་དུ།
ནས་ཀྱི་མྱུ་གུ་འབྱུང་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཟེར་ན།
ནས་ཀྱི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཚོགས་གྲངས་ཚང་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་
མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཞིང་
སྟེང་དེར་ཁྱོད་ངེས་ན་ནས་ཀྱི་མྱུ་གུ་འབྱུང་རུང་དུ་ངེས་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེར་
ཐལ། ཞིང་སྟེང་དེར་ཁྱོད་ངེས་ན་ནས་ཀྱི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ངེས་ཟིན་པའི་
ཕྱིར། རྟགས་ཁས། ཁྱབ་སྟེ། ནས་ཀྱི་རྒྱུར་ངེས་ནས་ནས་ཀྱི་མྱུ་གུ་སྐྱེད་པར་
མ་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྐྱེད་བྱེད་རྒྱུའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང།
མཚན་མཚོན་ཤ ེས་ཚུལ་གོ་མི་ལྡོག་པའི་ཕྱིར་སོགས་བྱ།
རང་ལུགས་ལ། རང་བཞིན་གྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ། རང་བཞིན་གྱི་
རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད༑ གོ་ཐོབ་དང་གཞི་ལ་སྦྱར་ན་བྱས་པའི་རྟགས་
ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ།
བྱས་
པའི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་
གི་མཚན་ཉིད༑ ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་
ཆོས་སུ་གཟུང་བྱ་ཡིན་ན་ཁྱོད་དེ་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་ཡིན་དགོས་ལ་ཁྱོད་
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་དེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་
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རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད། དབྱེ་ན་ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་བའི་རང་
བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་དང། ཁྱབ་པར་དག་པ་བའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་
ཡང་དག་གཉིས་ཡོད། དང་པོ་ལ། རང་གི་བྱེད་ཆོས་དངོས་སུ་འཕང་བའི་
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་དང། རང་གི་བྱེད་ཆོས་ཤགས་ལ་
འཕང་བའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས། དང་པོའ་མཚན་གཞི
་ན།
ི
སྒྲ་མི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་རྒྱུ་རྐྱེན་ལས་སྐྱེས་པ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ། གཉིས་པའི་མཚན་
གཞི་ནི། སྒྲ་མི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་བྱས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ། ཁྱད་པར་དག་
པ་བའི་མཚན་གཞི་ནི། སྒྲ་མི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་དངོས་པོ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་
དང་༑ བྲག་ངོས་ཀྱི་ཨ་ཀ་རུ་ཤིཾ་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཤ ིཾ་ཤ ་བ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་
བུ་ཡིན། རང་འགྲེལ་གཉིས་ལས་ཤིཾ་ཤ་བ་རྟགས་སུ་བཀོད་པའི་རང་བཞིན་
གྱི་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ་ལ། བོད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་རྒན་པོ་དག་གིས་སྣ་
ཚོགས་སྨྲས་མོད། མཁས་པ་གནས་དྲུག་པས་ཤ ིང་ཤ ་བ་ནི་ཚོས་ཤ ིང་ལ་
འདོད་པ་དང། མང་པོ་ཞིག་ཤིཾ་ཤ་བ་ཞེས་སྨྲས་ནས་ཟུར་གྱི་ཤ ིང་ཞེས་པ་བོད་
སྐད་དང་ཤིང་ལ་འདོད་པ་དག་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཤིཾ་ཤ ་བ་ཞེས་བ་ཨ་ཀ་
རུའི་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་མིང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འཆི་མེད་མཛོད་ལོ་གྲགས་ཀྱི་འགྱུར་
ལས། དེ་ནས་ཙྪུན་དང་ཨ་ཀ་རུ།།ཤིཾ་ཤ་བཱ་དང་སྐྱ་བོ་དང་།།ཐལ་བའི་སྙིང་པོ་
ཅན་ཞེས་སོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཆོས་དོན་གསུམ་བཤད་ན།
དངོས་པོ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་དང། མི་
རྟག་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དང། སྒྲ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤ ེས་འདོད་
ཆོས་ཅན་སྐྱོན་མེད་ཡིན། སྐད་ཅིག་མ་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་གཟུང་བྱ་ཡིན་ཡང་སྒྲ་མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱི་དེ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
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སྒྲ་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོགས་དོན་དང། སྒྲས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་མི་རྟག་
པ་དང། མི་རྟག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་སྒྲ་རྣམས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དང། སྦྱོར་
བ་སྐོར་གཅིག་གཉིས་ཀའི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ལ་སྒྲ་དང་སྐད་ཅིག་མའི་ཚོགས་
དོན་དང། སྐད་ཅིག་མས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་སྒྲ་དང། སྒྲས་ཁྱད་པར་དུ་
བྱས་པའི ་ སྐད་ཅི ག ་མ་རྣམས་བྱས་རྟགས་ཀྱི ་ དེ ་ སྒྲུབ་ཀྱི ་ དང་བྱས་རྟགས་
ཀྱིས་སྦྱོར་བ་སྐོར་གཅིག་གཉིས་ཀའི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ཡང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དང་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་སྦྱོར་བ་སྐོར་གཅིག་གཉིས་ཀའི་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀའི་
དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྒྲུབ་བྱེད་ནི༑ བྱས་པ་ཆོས་
ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་སུ་
བཀོད་པའི་ཕྱིར༑ དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་སུ་
བཀོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མི་རྟག་པ་ཆོས་ཅན།
ཁྱོད་སྒྲ་ཁྱོད་དུ་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ༑ ཁྱོད་སྒྲ་
ཁྱོད་དུ་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་བཀོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ།
བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མི་རྟག་པ་ཆོས་ཅན། སྒྲ་དང་ཁྱོད་ཀྱི་ཚོགས་དོན་
དང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་སྒྲ་དང་སྒྲས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་ཁྱོད་
དང་གསུམ་རེ་རེ་ནས་སྒྲ་ཁྱོད་དུ་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ།
སྒྲ་ཁྱོད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པའི་ཕྱིར། མི་རྟག་པ་ཆོས་ཅན།
སྐད་ཅིག་མ་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་ཁྱོད་དུ་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་
ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྐད་ཅིག་མའི་མཚོན་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
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མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ།
༈ གསུམ་པ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་
པའི་རྟགས་དང་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས་ཡོད་ཅིང།
དེ་གཉིས་འཆད་པ་ལ་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ་
དང། སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་
སྟོན་པར། འདི་ཉིད་ལས། ཚད་མ་རྣམས་ནི་མི་འཇུག་པ།།མེད་ལ་མི་འཇུག་
འབྲས་བུ་ཅན།།ཞེས་བྱུང་༑ འདི་ལ་འཕྲོས་དོན་དང། གཞུང་དོན་དང། མཐའ་
དཔྱད་པ་གསུམ། དང་པོ་ཡོད་དེ། མདོ་ལས༑ གང་ཟག་གིས་གང་ཟག་གི་
ཚོད་གཟུང་བར་མི་བྱ་སྟེ་ཉམས་པར་འགྱུར་ཏ་རེ་ཞེས་པའི་དོན་རང་ལ་མི་
སྣང་བ་ཙམ་གྱིས་གཞན་རྒྱུད་ལ་ཡོད་ཏན་དེ་མེད་ཅེས་བཤད་མི་རུང་ཞེས་
འཆད་པ་ལ། ཚད་མ་རྣམས་ནི་སོགས་ཀྱི་གཞུང་འདི་བྱུང། གང་ཟག་དེ་ལ་
དེ་འདྲའི་བསྐལ་དོན་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་ཇི་ལྟ་བུ་ཡོད་ཅེ་ན། བསྐལ་པའི་དོན་
གསུམ་ཡོད་དེ། ཡུལ་གྱིས་དང་དུས་ཀྱིས་དང་ངོ་བོས་བསྐལ་དོན་དུ་གྱུར་
པ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་ཡོད་དེ། འདིར་གནས་ཕལ་པ་ལ་འོད་ཟེར་
ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་འགྲོ་བའི་ཁྱད་པར་ལྟ་བུ་དང། དེར་གནས་པའི་ཕལ་
པ་ལ་ཞིང་ཁམས་འདིའི་དབྱིབས་བཀོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
ཏེ། ཡུལ་དང་གང་ཟག་དེ་དག་དུས་མཉམ་པར་ཡོད་པས་དུས་ཀྱིས་བསྐལ་
པ་མ་ཡིན་ལ༑
ཡུལ་དེ་དག་ཕལ་པའི་མངོན་སུམ་གྱི་ཡུལ་ཡིན་པས་རང་
བཞིན་ནམ་ངོ་བོའ་སྒོ
ི ་ནས་བསྐལ་བ་མ་ཡིན་ཀྱང། གང་ཟག་དེ་དག་ལ་ཡུལ་
ཐག་རིང་བའི་སྒོ་ནས་ཡུལ་གྱིས་བསྐལ་དོན་དུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རོ༑ ༑དུས་ཀྱི་
དེ་ཡོད་དེ། མ་འོངས་པའི་དུས་ཤིན་ཏུ་རིང་བོ་ན་གང་ཟག་གི་ཁྱད་པར་འདི་
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ལྟ་བུ་འབྱུང་མི་འབྱུང་ད་ལྟའི་ཕལ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ལས་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། འདིའང་བསྐལ་དོན་གཞན་གཉིས་མིན་ཚུལ་ཤ ེས་པར་བྱའོ།།ངོ་བོའམ་
རང་བཞིན་གྱི་དེ་ཡོད་དེ་ཡུལ་ཐག་རིང་བ་དང་དུས་རིང་བ་མ་ཡིན་པར་ད་
ལྟ་རང་དང་ཉེ་བར་ཡོད་ཀྱང་ངོ་བོ་ཕྲ་བའི་དབང་གིས་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བ་
མདུན་གྱི་གཞི་འདིར་ལྷ་མིའི་བར་སྲིད་པ་དང། ཤ་ཟ་དང་དེའི་བུམ་པ་ལྟ་
བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་གསུམ་ཇི་སྐད་དུ། རྣམ་ངེས་རང་འགྲེལ་ལས། ཡུལ་
དང་དུས་དང་རང་བཞིན་གྱིས་བསྐལ་པས་ན་བསྐལ་པ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ༑
ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། གང་ཟག་དེ་ལ་བསྐལ་དོན་
དུ་སོང་བ་དེ་ཡང་གང་ཟག་དེའི་ངོར་མངོན་སུམ་དང་རྗེས་དཔག་དང་ལུང་
གི་ཚད་མ་གང་རུང་གིས་བསྒྲུབ་ནུས་པར་ཐལ། དོན་དེ་གང་ཟག་དེའི་ངོར་
གཞལ་བྱའི་གནས་གསུམ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། གང་ཟག་
དེའི་ངོར་དོན་དེར་ཐེ་ཚོམ་ཙམ་ལས་ཚད་མ་གསུམ་གང་ཡང་མི་འཇུག་པའི་
ཕྱིར། ཞེས་བཤད་པ། འདི་ཉིད་ལས༑ ཚད་མ་རྣམས་ནི་མི་འཇུག་པ། ཞེས་
དང། རྣམ་བཤད་ལས། རྣམས་ནི་ལུང་གི་ཚད་མ་སོགས་མང་ཚིག་གོ་ཞེས་
དང། རྣམ་ངེས་རང་འགྲེལ་ལས། དེར་ཡང་ཡོད་ན་ནི་མངོན་སུམ་དང་རྗེས་
སུ་དཔག་པ་དང་ལུང་རྣམས་ལས་གཅིག་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན་མ་ཡིན་
ཏེ། འགའ་ཞིག་ལ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་
སོགས། རྟགས་གསུམ་དང་མངོན་རྗེས་སོགས་རང་ལུགས་སྒྲུབ་པ་ལ་རྣམ་
ངེ ས ་རྩ་འགྲེ ལ ་རྒྱས་པས་དར་ཊི ཀ ་དང་སྦྱར་ནས་ལྟ་དགོ ས ་སོ ། །ཤེ ས ་བྱ་
ཆོས་ཅན། མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པ་བཤད་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དེ། རྒྱང་
ཕན་གྱིས་རང་གིས་མ་མཐོང་བ་དང་རྒྱང་ཕན་གྱི་བསྟན་བཅོས་ན་མ་བཤད་
པས་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་དང་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སོགས་མེད་པར་ལྟ་བ་
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བཟློག་པ་དང་ཡུལ་གྱི་རྒྱུད་ཚོད་འཛིན་པའི་ཉེས་པ་དགག་ཆེད་སོགས་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་བཤད་ལས༑ སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལ་སྨོད་པ་ནི་ངན་འགྲོ་མི་
ཟད་པའི་རྒྱུ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པར་མདོ་རྒྱུད་ཀུན་ནས་གསུངས་པས། ཞེས་དང།
སྔར་གྱི་མདོ་དང་དེའི་དགོངས་འགྲེལ་གྱི་གཞུང་འདི་དག་གིས་སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པར་བྱ་དགོས་པ་དོན་
གྱིས་འཕང་བས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དོན་གྱིས་འཕང་ཚུལ་ཡོད་དེ།
གཞུང་འདིའི་འཆད་བྱའི་མདོ་དུ་མས་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དཔའ་བར་
འགྲོ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མདོ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདིས་བདག་ཅག་དེང་སླད་
ཆད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྟོན་པའི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་བྱའོ།།ཞེས་
པ་ནས། འོད་སྲུང་ངས་དོན་གྱི་དབང་འདི་མཐོང་ནས་དགེ་སློང་དག་ངའམ་
ང་དང་འདྲ་བས་གང་ཟག་གི་དྲོད་བཟུང་གི གང་ཟག་གིས་གང་ཟག་ལ་དྲོད་
མི་བཟུང་ངོ་།།དགེ་སློང་གང་ཟག་གིས་གང་ཟག་ལ་དྲོད་བཟུང་ན་སྨས་པར་
འགྱུར་བ་ཤ ེས་པར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་ཁྱོད་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་བསྟན་ཏེ། ཞེས་
པ་ནས། འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དུ་འོང་ངོ་
ཞེས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྟོན་པའི་འདུ་ཤ ེས་བསྐྱེད་པར་བྱའོ།།དེས་ན་
དེར་བདག་བསྲུང་བར་བྱའོ།།ཞེས་གསུངས་པ་ཞེས་དང། ཆོས་ཐམས་ཅད་
འབྱུང་བ་མེད་པར་བསྟན་པ་ལས། དེའི་བསླབ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མོས་པར་བྱ་
སྟེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཅན་གྱི་སྤྱོད་པ་ནི་ཤེས་པར་དཀའ་བས་བདག་གིས་
ཕ་རོལ་གྱི་སེམས་མི་ཤེས་སོ་སྙམ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་པར་བྱའོ༑ ༑རིགས་ཀྱི་
བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དོན་གྱི་དབང་འདི་གཟིགས་ནས་གང་ཟག་གིས་
གང་ཟག་གི་དྲོད་མི་བཟུང་གི་ངའམ་ང་དང་འདྲ་བས་གང་ཟག་གི་དྲོད་བཟུང་
ངོ་ཞེས་དེ་སྐད་ཆོས་སྟོན་ཏོ།།ཞེས་སོགས་ལྟ་བུའི་མདོ་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕྱིར།
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དེ་དག་ཀྱང་རང་གི་བློ་སྦྱོང་དུ་བྲིས་ཀྱི་གཞན་ཕན་གྱི་རེ་བ་མིན་ནོ༑ ༑
གསུམ་པ་མཐའ་དཔྱད་པ་ལ། དགག་གཞག་སྤངས་གསུམ་ལས། དང་པོ་
ལ་ཁ་ཅིག ཤ་ཟ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་དེ། མདུན་གྱི་གཞི་འདིར་ཤ ་ཟ་ཡོད་
པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་
ཟེར། དེ་བཞིན་དུ་ཤ་ཟ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་དེ། གཞི་འདིར་ཤ ་ཟ་ཡོད་
ངེས་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་དང། རྟགས་དེ་གཞི་འདིར་ཤ ་ཟ་ཡོད་ངེས་ཀྱི་བཅད་
ཤེས་དོན་མཐུན་མི་འཇུག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་
ཡང་དག་ཟེར། འོ་ན། མདུན་གྱི་གཞི་འདིར་ཆོས་ཅན། ཤ་ཟ་མེད་པར་ཐལ།
ཤ་ཟ་ཡོད་ན་ཚད་མས་དམིགས་དགོས་པ་ལ་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར༑ འདོད་
ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཤ་ཟ་བསྐལ་དོན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤ་ཟ་མེད་ཅེས་དམ་
བཅའ་བའི་དོན་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། རྟགས་སོང། ཁྱབ་སྟེ། གང་ཟག་
དེས་མེད་ཅེས་ངེས་པ་འདྲེན་ཐུབ་ན་དེ་དེ་ལ་བསྐལ་དོན་མ་ཡིན་དགོས་པའི་
ཕྱིར། རྣམ་ངེས་ལས། བསྐལ་པ་རྣམས་ལ་ནི།།མེད་པར་ངེས་པ་ཡོད་མ་
ཡིན།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདིར་མེད་པར་ངེས་ནུས་པ་དང་མེད་པར་
ངེས་པར་བྱས་པ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཤེས་དགོས་སོ།།གཞན་ཡང། མདུན་
གྱི་གཞི་འདིར་ཆོས་ཅན། ཤ་ཟ་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་མི་ཟ་བར་ཐལ། ཤ་ཟ་མེད་
པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། ཤ་ཟ་མེད་པར་ཁས་བླངས་པས་ཤ ་ཟ་ཡོད་མེད་ཐེ་
ཚོམ་མི་ཟ་བར་ཁས་བླང་བར་སོང་བའི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རེ། གསལ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་
ཟ་ཟེར་ན། དེ་ཆོས་ཅན༑ ཤ་ཟ་ཚད་མས་དམིགས་མ་དམིགས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་
ཐལ། ཤ་ཟ་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕྱིར༑ འདོད་ན་དང། མ་གྲུབ་ན་དངོས་
འགལ་ལོ།།ཡང་ཁོ་ན་རེ། ཡོད་ན་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་མི་ཟ་བས་ཁྱབ་པ་དང་
མེད་ན་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་མི་ཟ་བས་ཁྱབ་ཟེར་ན། འོ་ན། མདུན་གྱི་གཞི་འདིར་
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ཤ་ཟ་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་ཐལ། མདུན་གྱི་གཞི་འདིར་ཤ ་ཟ་ཡོད་མེད་ཐེ་
ཚོམ་ཟ་བའི་ཕྱིར། འདོད་ན། མདུན་གྱི་གཞི་འདིར་ཆོས་ཅན། ཤ་ཟ་མེད་པར་
ཐལ། ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕྱིར། རྟགས་སོང། མ་ཁྱབ་ན༑ ཁྱབ་པར་ཐལ།
ཡོད་ན་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་མི་ཟ་བས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས་སོ།།ཁྱབ་པ་
ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟའོ་ཟེར་ན། ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་མེད་པས་ཁྱབ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་
མི་ཟ་བར་ཐལ། ཡོད་ན་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་མི་ཟ་བས་ཁྱབ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མི་ཟ་
བའི་ཕྱིར། རྟགས་དངོས། གསལ་བ་དངོས་འགལ་ཡིན་ཡང་༑ འདོད་ན། ཡོད་
མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་མེད་པས་ཁྱབ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མི་ཟ་བར་ཐལ། དེ་ལྟར་ཁས་
བླང་བ་ལ་མདུན་གྱི་ཤ་ཟ་སྐྱོན་དུ་འཇུག་མི་འཇུག་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་
ལྟར་བཏང་བའི་ཚེ་ན་རྟགས་ཚད་མས་གྲུབ་ཅིང་གསལ་ཁྱབ་གཉིས་ལ་ལན་
ཐེབས་མི་ཐེབས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། མདུན་གྱི་ཤ ་ཟ་ཡོད་མེད་ཐེ་
ཚོམ་ཟ་བའི་ཕྱིར། དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་ན་ཡོད་པས་
ཁྱབ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་ཐལ། དེ་ལ་མདུན་གྱི་ཤ ་ཟ་དངོས་སྐྱོན་དུ་འཇུག་མི་
འཇུག་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕྱིར་ན་མི་མཚུངས། མ་གྲུབ་ན། མདུན་གྱི་ཤ་ཟ་ཆོས་
ཅན། ཡོད་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་གསལ་ཁས། རྟགས་
སོང། དེས་རིགས་འགྲེ མདོར་ན། ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་མེད་པས་ཁྱབ་པ་
ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང། ཡོད་ན་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་མི་ཟ་བས་ཁྱབ་པ་ལ་ཡང་ཐེ་
ཚོམ་ཟ་བ་དང། མེད་ན་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་མི་ཟ་བས་ཁྱབ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་
དང། ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་ཡོད་པས་ཁྱབ་པ་ལ་ཡང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་ཐལ།
དེ་དག་འདིར་བསྐལ་དོན་ཡིན་པར་སྔར་གྱི་རིགས་པས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། དེས་
རྩོད་ཚུལ་ཤ ེས་སོ།།འདི་དག་གི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ཚུལ་ནི་གོ་བ་རགས་པའི་དབང་དུ་
བྱས་ཤི ང ་བསྐལ་དོ ན ་ཅན་གྱི ་ བློ ་ ངོ ་ གཞི ར ་བཞག་གི ་ གཞན་དུ་ན་དངོ ས ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

འགལ་ཡིན་ཏེ། ཚུལ་གསུམ་སྒྲུབ་ཚུལ་སོགས་དུ་མ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་
བའི་ཕྱིར། དཔེ་གཅིག་བཀོད་ན་མེད་ན་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་མི་ཟ་བས་ཁྱབ་པ་
ལ་ཐེ་ཚོམ་མི་ཟ་བར་ཐལ། མེད་ན་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་མི་ཟ་བས་ཁྱབ་པ་མེད་
པར་ངེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བསྐལ་དོན་གཞིར་བཞག་མ་ཡིན་ནོ།།སྨྱོན་མེད་
པར་སེམས་རྣལ་དུ་ཞོག མ་ཁྱབ་ན། དེ་འདྲའི་ཁྱབ་པ་ཆོས་ཅན༑ མདུན་གྱི་
ལན་འདེབས་པ་པོས་ཁྱོད་མེད་པར་ངེས་པ་དང་ཁྱོད་ཡོད་མེད་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་
བ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་མེད་པར་ངེས་པ་དང་ཁྱོད་ཡོད་མེད་ཐེ་
ཚོ མ ་པའི ་ སྒྲོ ་ འདོ ག ས་གཉི ས ་ལྷན་ཅི ག ་མི ་ གནས་འགལ་ཡི ན ་པའི ་ ཕྱི ར །
འཁོར་གསུམ། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། འདི་ཉིད་ལས། ངེས་པ་དང་ནི་སྒྲོ་འདོགས་
ཡི ད །།གནོ ད ་བྱ་གནོ ད ་བྱེ ད ་ངོ ་ བོ འ་ི ཕྱི ར །།འདི ་ ནི ་ སྒྲོ ་ འདོ ག ས་དབེ ན ་པ་
ལ།།འཇུག་ཅེས་བྱ་བར་ཤེས་པ་ཡིན།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ།
འདི་ནི་སྒྲོ་འདོགས་དབེན་པ་ལ་འཇུག་ཅེས་པའི་དོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར།
རྩ་
རྟགས་མ་གྲུབ་ན། གང་ཟག་གི་བདག་ཆོས་ཅན། སྐྱེས་བུ་བདག་མེད་དུ་སྒྲུབ་
པའི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་གིས་ཁྱོད་ལ་ཐེ་ཚོམ་མི་ཟ་བར་ཐལ། དེ་ལ་ཁྱོད་བསྐལ་
དོན་ཡང་མ་ཡིན། ཁྱོད་མེད་ངེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཁས། འདོད་
མི་ནུས་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ གཞན་ཡང། དེ་ལ་
ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡོད་ན་དེ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བས་ཁྱབ་པར་ཐལ། མེད་ན་ཡོད་མེད་
ཐེ་ཚོམ་མི་ཟ་བས་ཁྱབ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁྱབ་པ་
དེ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་བཞག་པའི་ཕྱིར༑ མ་གྲུབ་ན། མེད་ན་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་
མི་ཟ་བས་ཁྱབ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཐེ་ཚོམ་མི་ཟ་ཡང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡོད་
པའི་ཁྱད་པར་འཐད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡོད་པ་དེ་ཁྱོད་ལ་ཐེ་
ཚོམ་ཟ་བའི་དོན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་སླ། རྩ་བར་འདོད་ན། མདུན་གྱི་
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མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ།

བུམ་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་དམིགས་པ་འདི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་
ཐལ། ཁྱོད་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་ལྐོག་གྱུར་དུ་སོང་
བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གཞན་རྣམས་ལ་དེས་མཚོན་དེ་ཤ ེས་པར་བྱའོ།།མི་སྣང་
བ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཀྱི་དོན་ཅི་ཡིན་དྲིས་པ་ལ་སྣ་ཚོགས་སྨྲ་བ་ཡོད་
དེ། གཞན་དག་རྟགས་འདི་རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཟེར། ཁ་ཅིག་སྣང་རུང་
མི་དམིགས་པ་ཡིན་པས་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པ་མིན་ཟེར། ལ་ལ་དེ་གཉིས་
ཀྱི་གཞི་མཐུན་ཟེར་བ་སོགས་ཡོད་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་ལ་རྟགས་
འདི་ ལ་རང་བཞི ན ་མ་དམིགས་པའི་ རྟགས་ཡང་དག་ཅི ག ་མེ ད ་པར་ཐལ།
རྟགས་འདི་རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་
གྲུབ་ན་ཡིན་པར་བུད། ཕྱི་མ་གསུམ་ལ་ལྷའི་བར་དོ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་
གང་ཟག་གིས་ལྷའི་སྲིད་ཚོལ་ཚད་མས་དམིགས་པ་དེ་མདུན་གྱི་གཞི་འདིར་
ལྷའི་བར་སྲིད་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་ལྷའི་བར་སྲིད་ཡོད་
ཅེས་དམ་བཅའ་མི་རིགས་པར་སྒྲུབ་པའི་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་
ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་
ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་སྣང་བ་མ་
དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་
གང་ཟག་གིས་དེ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་དམིགས་པའི་
རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག
མདུན་གྱི་གཞིར་ལྷའི་བར་སྲིད་ཡོད་ཀྱང་དེ་
བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་བལྟར་མི་རུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་
པོ་གྲུབ་སྟེ། གང་ཟག་དེས་དེ་ཡོད་ཅེས་དམ་བཅའ་མི་རིགས་པ་མེད་དགག་
གང་ཞིག དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ༑
བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གོང་གི་རྟགས་གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེ་འདྲའི་
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གང་ཟག་ཆོས་ཅན༑ མདུན་གྱི་གཞི་འདིར་ལྷའི་བར་སྲིད་ཡོད་ཀྱང་ཁྱོད་ལ་
བལྟར་མི་རུང་བར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་ལ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་བཤད་ལས། འོ་ན། མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་དོན་
ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། དེར་དེ་ཡོད་ཀྱང་གང་ལ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་དེའི་
རྒྱུད་ཀྱི་ཚད་མ་ལ་བལྟར་མི་རུང་བ་ཡིན་གྱི་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ལུང་
དོན་ལ་ཞིབ་ཆ་དགོས། རྩ་བར་འདོད་ན། ལྷའི་བར་སྲིད་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་
བའི་གང་ཟག་གིས་ལྷའི་བར་སྲིད་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་མདུན་གྱི་གཞི་འདིར་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་
གང་ཟག་ལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བྱའི་ཆོས་ལྷའི་བར་སྲིད་མེད་པ་དེ་བལྟར་
རུང་བ་དང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་གིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བྱའི་ཆོས་
མེད་པར་ངེས་པ་འདྲེན་རུང་གཉིས་ཀར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྣང་རུང་མ་
དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འཁོར་གསུམ།
ཁྱབ་ཅིང། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྣང་རུང་མི་དམིགས་པའི་རྟགས་
ཡང་དག་ཡིན་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བྱའི་ཆོས་ཡོད་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ལ་
སྣང་དུ་རུང་བ་དང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་གིས་དགག་བྱའི་ཆོས་ཚད་
མས་མེད་པར་ངེས་ནུས་པ་ཞིག་དགོས་པ་གང་ཞིག དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་སྣང་བ་མ་
དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བྱའི་ཆོས་ཡོད་ཀྱང་
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་ཚད་མ་ལ་མི་སྣང་བ་དང། དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་གིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བྱའི་ཆོས་ཡོད་མེད་གང་དུ་མ་
ངེས་པར་ཐེ་ཚོམ་ཅན་ཅིག་དགོས་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། འདིའི་རང་
འགྲེལ་ལས། གཉིས་པ་ནི་དེ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ། ངེས་པའི་འབྲས་བུ་ཅན་
ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། རང་འགྲེལ་ལས།
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དེ་ལ་དང་པོ་ནི་ཡོད་པའི་ཐ་སྙད་དགག་པའི་ཕྱིར། ཚད་མར་བཤད་ཀྱི་ལྡོག་
པ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཉེ་བར་སྦྱོར་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཐེ་ཚོམ་ཡོད་པའི་
ཕྱིར་ཞེས་དང། རྒྱས་བཤད་སྐབས་སུ། འདི་ཉིད་ལས༑ ཡོད་མེད་ངེས་པའི་
འབྲས་ཅན་མིན།།ཕྱིར་ན་ཚད་མ་ཉིད་མི་འགྱུར།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑
གཞན་ཡང། དེ་འདྲའི་གང་ཟག་གི་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་
སྣང་བ་མ་དམིགས་པ་དང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་
དག་གཉིས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་ཀྱི་གོ་དོན་འགལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
དེར་ཐལ། མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་དང་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་
རྟགས་གཉིས་ཀས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྱི་སྟེང་དུ་དགག་བྱའི་
ཆོས་ཡོད་ངེས་དགག་པ་ཙམ་དུ་འདྲ་ཡང་དགག་བྱའི་ཆོས་དེ་རྩོད་གཞིའི་
སྟེང་དུ་སྔ་མ་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པས་ཡོད་མེད་གང་ལའང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་
རྒོལ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ལས་མི་ཐུབ་ཅིང། སྣང་རུང་མ་དམིགས་པས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་
རྒོལ་ལ་དེ ་ དེ འི་ སྟེ ང་དུ་མེད་པའི་ངེས་པ་སྐྱེད ་ཐུབ་པའི་ ཁྱད་པར་སོ ་ སོ ར ་
བཤད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རང་འགྲེལ་ལས༑ དེ་ལྟར་མི་དམིགས་པ་འདི་གཉིས་ནི་
རང་དང་བཟློག་པའི་རྒྱུ་མེད་པ་དང་ཡོད་པ་དག་གི་ཕྱིར༑ ཡོད་པའི་ཐ་སྙད་
དགག་པའི་འབྲས་བུ་ཅན་ཉིད་དུ་འདྲ་སྟེ། གཅིག་ལ་ནི་ཐེ་ཚོམ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་
ལ་གཞན་ལ་ནི་བཟློག་པའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང། དེའི་རང་
དང་བཟློག་པ་ནི་དགག་བྱའི་ཆོས་དང། རྒྱུ་གཏན་ཚིགས་དང། གཅིག་མི་
སྣང་བ་དང། གཞན་ལ་ཞེས་པ་སྣང་རུང་དང་འདིའི་བཟློག་པ་ནི་ཐེ་ཚོམ་ཡོད་
པ་བཟློག་པའོ།།གཏན་ཚིགས་འདི་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དེ་ལྟར་རིགས་པར་
ཐལ༑ དེ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དེ་སྡེ་བདུན་ཀུན་གྱི་དགོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
སྡེ་བདུན་རྒྱན་ལས། སློབ་དཔོན་གྱི་གཞུང་དང། རང་འགྲེལ་དང། འགྲེལ་
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བཤད་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་
ཀྱིས་རང་ཕྱོགས་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་ངེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་འགོག་
པར་ཁྱད་པར་མེད་ལ་འོན་ཀྱང་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་ནི་
ཡོད་ངེས་ཀྱི་ཐ་སྙད་འགོག་པ་ཙམ་གྱི་བྱ་བ་བྱེད་ཀྱིས་མེད་ངེས་སྒྲུབ་མི་ནུས་
ལ།
སྣང་རུང་མ་དམིགས་པས་མེད་ངེས་ཀྱང་གོ་བར་བྱེད་དོ་ཞེས་ལན་
གཅིག་མ་ཡིན་པར་བཤད་དོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་སྣང་རུང་
དང་མི་སྣང་བའི་རྟགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མ་གོ་བར་ལྟག་ཆོད་འཕེན་པའི་རང་
གཞན་དུ་མ་སྣང་སྟེ། གཞན་ལུགས་སྐབས་སུ་བཀག་ནས་སླར་ཡང་རང་
ལུགས་སུ་བྲིས་པ་མང་བའི་ཕྱིར་རོ།།ཡང་ཁ་ཅིག མེ་མེད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་མེ་
མེད་པའི་མཚན་མོའ་རྒྱ་མཚོ
ར་དུ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དུ་
ི
སོང་བའི་ཕྱི་རྒོལ་ལ་དེར་དུ་བ་ཡོད་ཀྱང་སྣང་མི་རུང་བ་ཡིན་ཟེར་ན། འོ་ན་དེ་
འདྲའི་རྒྱ་མཚོར་དུ་བ་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་འདྲའི་རྒྱ་མཚོར་དུ་བ་ཡོད་ཀྱང་དེ་
འདྲའི་ཕྱི་རྒོལ་ལ་སྣང་མི་རུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། ཁྱབ་པར་ཐལ།
ཡོད་ཀྱང་ཞེས་པའི་ཀྱང་སྒྲ་དང་འང་གི་སྒྲ་དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་
ན། དེར་དུ་བ་ཡོད་པ་དང་གང་ཟག་དེ་ལ་མི་སྣང་བ་གཉིས་ཀར་ཐལ། མ་ཁྱབ་
པ་དེའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཡོད་ཀྱང་ཞེས་པ་བརྟགས་
པ་མཐའ་བཟུང་ཟེར་ན། འོ་ན་ཡོད་ནའང་བརྗོད་རིགས་ལ་སྐྱོན་ནི་དེ་འདྲའི་རྒྱ་
མཚོར་དུ་བ་ཡོད་ན་རྒོལ་བ་གཉིས་ཀའི་ཡིད་དང་དབང་མངོན་གང་རུང་ལ་
སྣང་རུང་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ།།དེ་འདྲའི་ཕྱི་རྒོལ་ལ་ཡོད་ཀྱང་སྣང་མི་རུང་
བའི་ཕྱིར། འདོད་ན། མེ་མེད་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་
མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ།།གཞན་ཡང། དུ་བ་མེད་པའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་བས་དབེན་
པའི ་ རྩི ག ་སྐོ ར ་དུ་མེ ་ མེ ད ་པར་སྒྲུབ་པའི ་ ཕྱོ ག ས་ཆོ ས ་གྲུབ་བྱེ ད ་ཀྱི ་ གཏན་
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མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ།

ཚིགས་ཡང་དག་དགོས་པར་ཐལ། དེའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་
མངོན་སུམ་གྱིས་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་
དམིགས་པའི་རྟགས་དེ་རྟགས་གཞན་དང་གཞན་གྱིས་བསྒྲུབ་དགོས་པར་
ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར༑ འདོད་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་སྒྲུབ་པ་ཐུག་མེད་ཡིན་
པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་གྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་དུས་མི་
སྲིད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་ཅིང། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྣམ་ངེས་
འགྲེལ་པ་ལས། མི་དམིགས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་མེད་པ་སྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ན།
དམིགས་པ་མེད་པ་ཡང་མི་དམིགས་པ་གཞན་གྱིས་སྒྲུབ་པར་བྱ་དགོས་པས་
ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། མི་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ།།ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག སྒྲའི་སྟེང་དུ་རྟག་པ་དེ་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་རྟག་པས་
སྟོང་བར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱི་རྒོལ་ལ་བསྐལ་དོན་ཡིན་ཟེར་ན། རྟག་པ་ཆོས་ཅན།
སྒྲའི་སྟེང་དུ་ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་ལ་བསྐལ་དོན་མ་ཡིན་པར་
ཐལ།
སྒྲའི་སྟེང་དུ་ཁྱོད་ཡོད་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་སྟོབས་ཀྱི་རིགས་པའི་
དགག་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། འདི་ཉིད་ལས། ཚད་མ་རྣམས་ནི་མི་འཇུག་
པ༑ ༑ཞེས་པའི་དོན་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། གོང་གི་རྟགས་གྲུབ་སྟེ། བྱས་པ་སྒྲ་རྟག་
སྟོང་དུ་སྒྲུབ་པའི་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤ གས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་སྟོབས་ཀྱི་དེ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཤ་ཟ་
བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤ ་ཟ་དམིགས་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་
མེད་པ་དེ་གཞི་འདིར་ཤ ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་ཤ ་ཟ་ཡོད་
ཅེས་དམ་བཅའ་མི་རིགས་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ།
ཕལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཚད་མས་མ་ངེས་པ་དེ་དེ་
རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་འདི་ལྟ་བུ་ཞེས་དམ་བཅའ་མི་རིགས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་རིགས་པ་དུ་མ་དང་
རྣམ་བཤད་ཀྱིས་གྲུབ། འདོད་ན། གང་ཟག་དེས་ཆོས་དེ་ཚད་མས་མ་ངེས་ན།
གང་ཟག་དེས་ཆོས་དེ་ཡོད་ཅེས་དམ་བཅའ་མི་རིགས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ༑
འདོད་པའི་ཕྱིར་ན། རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་མ་ཁྱབ་སྟེ། བསྐལ་དོན་གྱི་དོན་མ་
རྟོགས་པ་ལ་ལུང་སོགས་སྒྲུབ་རྟགས་ཀྱི་ཚད་མ་གསུམ་མི་འཇུག་པས་ཡིད་
དཔྱོད་ཀྱིས་དམ་བཅའ་ཙམ་ཡང་མི་རིགས་ལ། གང་ཟག་དེས་མ་རྟོགས་པའི་
ཆོས་ལ་དངོས་སྟོབས་དང་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་འཇུག་པ་ཅན་ཆེས་མང་བ་ཡོད་པའི་
ཕྱི ར ་བྱས་ན་སྡེ ་ བདུན་དང་རྣམ་བཤད་སོ ག ས་དང་མཐུན་ནོ ། །འདོ ད ་ན།
མདུན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ལན་འདེབས་པ་བོས་ཚད་མས་མ་ངེས་པའི་ཆོས་ཡོད་
པར་ཐལ། གཞི་གྲུབ་ན་མདུན་གྱི་ལན་འདེབས་པ་བོས་ཚད་མས་གྲུབ་པས་
མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་འདྲའི་ཆོས་ཁོ་ཁོ་རང་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་
པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ༑ འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེས་དེ་ཡོད་པར་དངོས་སྟོབས་རྗེས་
དཔག་གིས་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། དེ་བཞིན་དུ་བསྐལ་དོན་ཡིན་མིན་གྱི་དོན་དྲིལ་
ན་གང་ཟག་དེ་ལ་དོན་དེ་བསྐལ་དོན་ཡིན་ན་དེའི་ངོར་ཚད་མ་གསུམ་སོགས་
མི་འཇུག་པ་ཞིག་དགོས་པས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་སྣང་བ་མི་དམིགས་པའི་རྟགས་
ཀྱིས་དགག་བྱའི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའི་དོན་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་གྱིས་ཡོད་
མེད་གང་དུ་ཡང་མ་ངེས་པ་ཞིག་དགོས་པར་ལུང་རིགས་དུ་མས་གྲུབ་པའི་
ཕྱིར་རོ།།
རང་ལུགས་ནི། མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་མཚན་
ཉིད། མི་སྣང་བའི་རྟགས་འཇུག་དུས་དང། དབྱེ་བ། སྒྲུབ་ཆོས་དགག་ཆོས་
ངོས་བཟུང་བ་དང་བཞི། དང་པོ་ནི། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་
ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་
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གི་མཚན་ཉིད། གཉིས་པ་ནི། མི་སྣང་བའི་རྟགས་ཡང་དག་འཇུག་དུས་ཡོད་
དེ། ཚད་མས་དགག་པ་བྱེད་དུས་ཀྱི་དགག་གཞི་ཕྱི་རྒོལ་གྱི་མངོན་སུམ་ལ་
སྣང་དུ་རུང་ཞིང་དགག་བྱའི་ཆོས་སམ་དགག་བྱའི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའི་
དོན་ཕྱི་རྒོལ་དེ་ལ་བསྐལ་དོན་ཡིན་པའི་ཚེ་རྟགས་འདི་འཇུག་དུས་ཡིན་པའི་
ཕྱིར༑ རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ལས་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་མི་རུང་གསུངས་པ་མཚན་
གཞིར་བྱའོ།།ཡང་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བྱའི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའི་དོན་ཡོད་ཀྱང་དེ་སྒྲུབ་ལ་ཕྱོགས་
ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་ཕྱིར་རྒོལ་ལ་སྣང་དུ་མི་རུང་བ་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་སྣང་
བ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན།
སྒྲ་བཤད་ནི། རྒྱང་ཕན་གྱི་ཚད་མས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མ་དམིགས་
པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཞེས་བརྗོད་པའི་
རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རྒྱང་ཕན་ངོར་དེས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མེད་ཅེས་དམ་
བཅའ་མི་རིགས་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་དགག་བྱའི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའི་དོན་སྤྱིར་
ཡོད་ཀྱང་༑ རྒྱང་ཕན་ལ་ངོ་བོའ་བསྐལ་དོ
ན་ཡིན་པས་སྣང་མི་རུང་ལ། ཁྱོད་
ི
དེས་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་མི་སྣང་བ་
མ་དམི ག ས་པའི ་ རྟགས་ཡང་དག་ཡི ན ་པ་ལ་བསྒྲུབ་བྱའི ་ ཆོ ས ་ཀྱི ་ དགག་
བྱར་བཏགས་པའི་དོན་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ལ་སྣང་མི་རུང་བ་སོགས་ཀྱིས་
འཇོག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ༑ དེ་འདྲའི་དོན་གཅིག་རྟགས་སུ་ཡང་བཀོད་པ་
ངེས་པར་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྟགས་འདི་དང་འགལ་ཟླ་དམིགས་
པ་དང་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པ་རྣམས་ནི་རྟགས་སུ་བཀོད་པའི་མིང་གི་ཁྱད་
པར་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྡེ་བདུན་རྒྱན་ལས། སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་དང། མི་
སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་སུ་འཇོག་པ་ནི་དགག་བྱའི་ཆོས་དང་དགག་
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བྱའི་ཆོས་ཀྱི་དོན་གང་གི་ཡང་ངོས་ནས་འཇོག་པ་མ་ཡིན་གྱི༑
གང་ཟག་
དེ་ལ་ཡོད་ཀྱང་སྣང་མི་རུང་གི་ཆོས་མ་དམིགས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་མི་
སྣང་བ་མི་དམིགས་པ་དང་ཞེས་སོགས་དང། རྣམ་བཤད་ལས། དེས་ན་
མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག སྨྲ་བ་བོའ་འདོ
ི ད་པས་དམིགས་
པའི་དགག་བྱའི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའི་དོན་དེ་སྤྱིར་ཡོད། དེ་ཡོད་ན་ཕྱི་རྒོལ་
གྱིས་དམིགས་སུ་རུང་བས་མ་ཁྱབ་པ་ནི། མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་གཏན་
ཚིགས་ཡང་དག་གི་དོན་ཡིན་གྱི་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། སྔ་མ་སྒྲ་བཤད་
དང་ཕྱི་མ་འདི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཤེས་བྱེད་ཡིན་ནོ།།
གཉིས་པ་ནི།
དེ་ལ་དབྱེ་ན་མི་སྣང་བའི་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་
རྟགས་ཡང་དག་དང། མི་སྣང་བའི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་
གཉིས་ཡོད། དང་པོ་ལ། མཚན་ཉིད། དབྱེ་བ་གཉིས། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་སྣང་བ་
མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡང་ཡིན། དགག་ཚིག་མཐར་འབྱར་བའི་
མེད་དགག་ཀྱང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་དུ་དམིགས་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་སྣང་བ་
མ་དམིགས་པའི་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད།
དབྱེ་ན། མི་སྣང་བའི་རྒྱུ་ཁྱབ་བྱེད་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་གསུམ།
ཤ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤ་ཟ་དམིགས་བྱེད་ཀྱི་
ཚད་མ་མེད་པ་དེ། མདུན་གྱི་གཞི་འདིར་ཤ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་
ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤ་ཟ་ངེས་པའི་བཅད་ཤེས་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་སྣང་བའི་
རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་གཞི་ཡིན། བཅད་ཤ ེས་སྨྲས་ཚེ་
དོན་མཐུན་ཟེར་མི་དགོས་ལ་ཐ་སྙད་ལ་དགོས། འདིར་ཡང་ན་བར་དོ་བའམ་
ལྷའམ་ཐར་པ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་ཞེས་བ་སྦྱར་ཆོག ལྷ་ཡོད་པ་བསྐལ་དོན་དུ་
སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་ལྷ་ཡོད་པ་ཚད་མས་མ་ངེས་པ་དེ། མདུན་གྱི་གཞི་
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འདིར་ལྷ་ཡོད་པ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས། ལྷ་ཡོད་ཅེས་དམ་
བཅའ་མི་རིགས་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་སྣང་བའི་ཁྱབ་བྱེད་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་
ཡང་དག་གི་མཚན་གཞི་ཡིན། ཤ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་
རྒྱུད་ལ་ཤ ་ཟ་ངེས་པའི་བཅད་ཤེས་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་དེ། མདུན་གྱི་
གཞི་འདིར་ཤ ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤ ་ཟ་ངེས་པའི་
བཅད་ཤེ ས ་མེ ད ་པར་སྒྲུབ་པའི ་ མི ་ སྣང་བའི ་ རང་བཞི ན ་མ་དམི ག ས་པའི ་
རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་གཞི་ཡིན༑ སྒྲུབ་བྱེད་ནི། དེ་འདྲའི་གང་ཟག་གི་
རྒྱུད་ཀྱི་ཤ ་ཟ་དམིགས་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་མེད་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་
སྣང་བའི་རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུ་མ་
དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ དང་པོ་དེར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་
ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བྱའི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའི་
དོན་བསྐལ་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་
དང་ཤ ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤ ་ཟ་ངེས་པའི་བཅད་
ཤེས་མེད་པ་མེད་དགག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གོང་གི་རྟགས་གཉིས་པ་མ་གྲུབ་
ན། དེ་དེ་སྒྲུབ་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བྱའི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའི་དོན་བསྐལ་དོན་ཡིན་པར་ཐལ།
ཤ་ཟ་དེ་དེ་ཡིན་པ་དང་ཁྱོད་ལ་བསྐལ་དོན་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བྱས་
པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བྱའི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའི་དོན་ཡིན་ན་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་ལ་བསྐལ་དོན་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དེ་
སྒྲུབ་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་ཕྱི་རྒོལ་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བྱའི་ཆོས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

སུ་བཏགས་པའི་དོན་བསྐལ་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ༑ འདོད་ན། དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བྱའི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའི་དོན་ཕལ་བ་དེའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཤ ་ཟ་ངེས་
པའི་བཅད་ཤ ེས་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་དེར་
ཐལ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཀོད་ཚོད་ཙམ་གྱི་དགག་བྱའི་ཆོས་སུ་བཏགས་པ་ཕལ་
བ་དང། ཤ་ཟ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བཀོད་ཚོད་དང་སྔ་རྒོལ་གྱི་བསམ་ཚོད་གཉིས་
ཀྱི་དགག་བྱའི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའི་དོན་དང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བྱའི་ཆོས་
སུ་བཏགས་པའི་དོན་གཙོ་བོ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། སྔ་རྒོལ་
གྱིས་དེའི་རྒྱུད་ལ་ཤ ་ཟ་ངེས་པའི་བཅད་ཤེས་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་དེ་གཙོ་བོ་ཤ ་
ཟ་ཡོད་པ་འགོག་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་བཤད་ལས། འགོད་ཚུལ་དེ་
ལྟར་ཡིན་གྱི་ཤ ་ཟ་ཉིད་སྨྲ་བ་པོའ་ི འདོད་པས་དམིགས་པའི་དགག་བྱའི་ཆོས་
སུ་བཏགས་པའི་དོན་ཡིན་ལ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདིས་ཡོད་འགོད་
དང་མེད་འགོད་འགའ་ཞིག་ལ་བཀོད་ཚོད་བསམ་ཚོད་གཉིས་གཉིས་ཤ ེས་
པར་གྱིས། རྩ་རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ཤ་ཟ་དམིགས་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་ཤ ་
ཟ་ངེས་པའི་བཅད་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། ཁྱོད་དེ་འདྲའི་ཚད་མ་མ་དམིགས་པ་
རྟགས་སུ་བཀོད་པའི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་འགྲེལ་ལས། འཇུག་པ་བློ་སྔོན་ཅན་ཉིད་ཕྱིར།།ཞེས་
དང། ཤཱཀྱས། དེས་ན་རྒྱུ་མེད་ན་འབྲས་བུ་མེད་དོ་སྙམ་དུ་བསམ་པ་ཡིན་
ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཞན་གཉིས་ལ་དེས་རིགས་པ་སྦྱོར། གཉིས་
པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་སྣང་བ་
མི་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བྱའི་ཆོས་ཀྱི་
འགལ་ཟླར་གྱུར་པའི་མ་ཡིན་དགག་དང་སྒྲུབ་པ་གང་རུང་ཡིན་པའི་གཞི་
མཐུན་དུ་དམིགས་པ་དེ༑ དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་སྣང་བའི་འགལ་དམིགས་ཀྱི་རྟགས་
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མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ།

ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། ཡོད་པ་དེ་མདུན་གྱི་གཞི་འདིར་ཤ ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་
སོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤ ་ཟ་ངེས་པའི་བཅད་ཤ ེས་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་
མི་སྣང་བའི་འགལ་དམིགས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་གཞི་ཡིན། འདི་
སྒྲུབ་ཆོས་སྒོ་ནས་མི་སྣང་བར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ།།
བཞི་པ་སྒྲུབ་ཆོས་དང་དགག་ཆོས་ངོས་བཟུང་ན། ཤ་ཟ་ཡོད་པ་དེ་གཞི་
འདིར་ཤ་ཟ་ཡོད་ཅེས་དམ་བཅའ་མི་རིགས་པར་སྒྲུབ་པའི་བསམ་དོན་གྱི་
དགག་བྱའི་ཆོས་དང་དགག་བྱའི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའི་དོན་དང། དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་སྦྱོར་སྐོར་གཅིག་གི་དེ་གཉིས་ཀ་ཡིན། དེ་ཡོད་ཅེས་དམ་བཅའ་རིགས་
པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དང།
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྦྱོར་སྐོར་གཉིས་ཀའི་བཀོད་ཚོད་ཀྱི་དེ་
གཉིས་ཡིན་ཏེ། སྔར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕྱིར༑ ཤ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་
གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤ་ཟ་ངེས་པའི་བཅད་ཤེས་ཡོད་པ་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྦྱོར་
སྐོར་དང། དེ་སྒྲུབ་གཉིས་ཀའི་དགག་བྱའི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའི་དོན་དང།
དགག་བྱའི་ཆོས་གཉིས་ཀ་སྟེ་བཞི་ཀ་ཡིན་ཏེ། དེ་མེད་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་
བྱའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཤ་ཟ་ངེས་པའི་བཅད་ཤ ེས་དེ་དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་དགག་བྱའི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའི་དོན་ཡིན་ཡང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བྱའི་
ཆོས་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་འདྲའི་བཅད་ཤེས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བྱའི་ཆོས་ཀྱི་གཞི་
བྱས་ནས་དེ་མེད་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སུ་བྱ་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེ་འདྲའི་བཅད་
ཤེས་ཚད་མས་དམིགས་པ་དེ། སྦྱོར་སྐོར་གཅིག་གི་དགག་བྱའི་ཆོས་ཡིན་
ཡང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བྱའི་ཆོས་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་འདྲའི་བཅད་ཤ ེས་ཚད་
མས་མ་དམིགས་པ་དེ། སྦྱོར་སྐོར་གཅིག་གི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཡིན་ཡང་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།དེའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཤ ་ཟ་ངེས་པའི་
བཅད་ཤ ེས་མེད་པ་དེ་སྦྱོར་སྐོར་གཅིག་དང། དེ་སྒྲུབ་གཉིས་ཀའི་བསྒྲུབ་བྱའི་
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ཆོས་ཡིན་ཏེ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་འདྲའི་བཅད་ཤ ེས་ཚད་མས་མ་
དམིགས་པ་དེ༑ སྦྱོར་སྐོར་གཅིག་གི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཡིན་ཡང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་འདྲའི་བཅད་ཤ ེས་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་
དེ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་བྱས་པའི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཀྱང་ཡོད་ལ༑ དེ་
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་མི་རུང་
བའི་ཕྱིར་རོ།།
གསུམ་པ་རྩོད་སྤོང་ལ་ཁོ་ན་རེ། མདུན་གྱི་གཞི་འདིར་ཤ ་ཟ་བསྐལ་དོན་
དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ཤ ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ།
ཤ་ཟ་བསྐལ་དོན་ཏུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་མཚན་གཞི་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་
ན། མདུན་གྱི་གཞི་འདིར་ཤ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ཡིན་ན་ཤ ་
ཟ་བསྐལ་དོན་གྱི་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ།
འདོད་ན། མདུན་གྱི་ལན་འདེབས་པ་པོ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། ཁྱབ་
པ་ཁས། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཤ་ཟ་ཡོད་པར་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། གཞི་འདིར་ཆོས་ཅན། ཤ་ཟ་བསྐལ་
དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ཡིན་ན་ཤ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་
ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། སྦྱོར་ལུགས་
སྐྱོན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁོ་རང་ལ་རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་ཡོད་ན་རྒྱ་གར་རྡོ་
རྗེ་གདན་ཡོད་པས་ཁྱབ་ན། རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་མེད་ན་རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་
མེད་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། མདུན་གྱི་
གཞི་འདིར་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར༑ འཁོར་གསུམ་ཁས། འདོད་ན།
ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་མེད་པར་ཐལ། མདུན་གྱི་གཞི་འདིར་
རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་མེད་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཁས། ཡང་ཁོ་ན་རེ། མདུན་
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གྱི་གཞི་འདིར་ཤ ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤ ་ཟ་ངེས་
པའི་བཅད་ཤ ེས་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་དགག་བྱའི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའི་དོན་
ཡིན་ན། དེའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་
ལ་སྣང་མི་རུང་བས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བྱའི་ཆོས་སུ་བཏགས་
པའི་དོན་དེ་སྒྲུབ་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་ཕྱི་རྒོལ་ལ་སྣང་མི་རུང་བ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒོལ་བས་འདོད་པའི་
དེ ་ སྒྲུབ་ཀྱི ་ དགག་བྱའི་ཆོ ས ་སུ་བཏགས་པའི་ དོ ན ་དུ་གྱུར་པའི ་ཤ་ཟ་དེ ་ དེ ་
སྒྲུབ་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ལ་སྣང་མི་རུང་བ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་ན། དེ་འདྲའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤ ་ཟ་ངེས་པའི་བཅད་
ཤེས་ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་ཕྱི་རྒོལ་
ལ་སྣང་རུང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བྱའི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའི་
དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། ཡང་ཁོ་ན་རེ། ཤ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་
བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤ ་ཟ་ངེས་པའི་བཅད་ཤ ེས་འཇུག་པ་མེད་པར་སྒྲུབ་
པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པར་ཐལ། ཚད་མ་རྣམས་ནི་མི་འཇུག་པ༑ ༑ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། གང་ཟག་དེའི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་མཁྱེན་འཇུག་པ་
མེད་པར་ཐལ༑ གང་ཟག་དེའི་རྒྱུད་ལ་ཤ་ཟ་ངེས་པའི་བཅད་ཤ ེས་ཙམ་ཡང་
འཇུག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། ཡང་ཁོ་ན་རེ། དོན་དེ་གང་ཟག་དེ་ལ་
བསྐལ་དོན་ཡིན་ན་ལུང་དང་དངོས་སྟོབས་གང་ལའང་བརྟེན་ནས་དོན་དེ་ལ་
ངེས་པ་སྐྱེད་མི་ནུས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་
པའི་རྟགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་ཕྱི་རྒོལ་ལ་མངོན་སུམ་དང་
སྒྲུབ་རྟགས་ཀྱི ་ དངོ ས ་སྟོ བ ས་རྗེ ས ་དཔག་དང་ལུང་གསུམ་གྱི ་ ངེ ས ་པ་མི ་
འཇུག་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། འདི་ཉིད་ལས༑ བསྟན་བཅོས་
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སྐབས་དང་འབྲེལ་མེད་དང་།།དོན་རྣམས་དབང་པོ་ལས་འདས་པ།།རྟགས་
མེད་པ་ཅན་དེ་རྣམས་ནི།།མི་དམིགས་ཕྱིར་ན་ཇི་ལྟར་མེད།།ཅེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་ན༑ རྒྱང་ཕན་ལ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་
ལུང་དང་དངོས་སྟོབས་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་ནུས་ཀྱི་རྒྱན་དྲུག་སོགས་མེད་
པར་ཐལ། དེ་ལ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བསྐལ་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྒྱན་དྲུག་གིས་ལུང་མི་འདྲེན་ཡང་ལུང་བཤད་པའི་རིགས་
པ་ཡང་དག་གིས་མེད་ལྟ་ལེགས་པར་བཟློག་ནུས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཐར་
པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དངོས་སྟོབས་རྗེས་དཔག་གི་ཡུལ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། འདི་ཉིད་ལས། གཙོ་བོའ་དོ
ི ན་ལ་མི་སླུའི་ཕྱིར།།ཞེས་སོགས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར།
གཉིས་པ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ་ལ། མདོར་
བསྟན་པ་དང། རྩ་བའི་སྒོ་ནས་བཞིར་དབྱེ་བ་དང། འགལ་འབྲས་དམིགས་
པའི་རྩོད་སྤོང་གསུམ་ལས། དང་པོ་འཆད་པར༑ གཏན་ཚིགས་བྱེ་བྲག་ལ་ལྟོས་
ནས།།འགའ་ཞིག་མེད་ཤེས་འབྲས་བུ་ཅན།།ཞེས་བྱུང། གཉིས་པ་འཆད་པར།
འགལ་དང་འབྲས་བུ་དག་གྲུབ་དང་།།རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་ལྟར་རུང་བའི།།བདག་
ཉིད་དང་ནི་མ་གྲུབ་པ།།མེད་དོན་ཅན་མི་དམིགས་རྣམས་བཞི།།ཞེས་བྱུང།
གསུམ་པ་འཆད་པར། དེ་དང་འགལ་བ་ཡིན་ནི་རྒྱུ།།ཞེས་པ་ནས། འགལ་
འབྲས་ལ་ཡང་ཡུལ་དང་ནི།།དུས་ལ་སོགས་ལ་ལྟོས་པར་འདོད།།གཞན་དུ་
འཁྲུལ་འགྱུར་མི་གྲང་བ།།སྒྲུབ་པ་ལ་ནི་ཐལ་བ་བཞིན།།ཞེས་བྱུང།
འདི་དག་ལ་འཕྲོས་ཚུལ། གཞུང་དོན་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་དང། མཐའ་
དཔྱད་པ་གཉིས་ལས༑ དང་པོ་ནི། ཉི་ཁྲི་སོགས་མདོ་ཆེ་ཆུང་དུ་མས། དགེ་
སློང་དག་ངའམ་ང་འདྲ་བས་གང་ཟག་གིས་ཚོད་བཟུང་གི་ཞེས་དང། ཡེ་ཤ ེས་
206

མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ།

སྣང་བའི་རྒྱན་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ནམ་དུ་ཡང་།།གཏན་དུ་ཆོས་
རྣམས་ཐམས་ཅད་དང་།།སེམས་མ་བརྙེས་ཤིང་ཆོས་མཁྱེན་པ།།དམིགས་
མི་མངའ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།།ཅེས་དང། དཀོན་བརྩེགས་ལས། འོད་
སྲུང་ཡོངས་སུ་བཙལ་ན་མི་དམིགས་སོ།།གང་མི་དམིགས་པ་དེ་ནི་ཉེ་བར་
མི་དམིགས་སོ།།གང་ཉེ་བར་མི་དམིགས་པ་དེ་ནི་འདས་པ་མ་ཡིན།
མ་
འོངས་པ་མ་ཡིན། ད་ལྟར་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སྣང་རུང་
མ་དམིགས་པ་བཤད་པ་ལྟར༑ དཔེའི་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་མེ་དུ་ལྟ་བུར་
སྦྱར་ནས་ངོ་བོ་དང་དབྱེ་བ་དང་དེའི་གཏན་ཚིགས་དུས་སོགས་འཆད་པ་
ལ་དྲངས་མ་ཐག་པའི་གཞུང་གསུམ་བྱུང། དགག་རྟགས་འདིས་དགག་བྱ་
མེད་ངེས་སུ་ཚད་མར་འགྱུར་ཚུལ་འཆད་པར། རྟགས་ཀྱི་ཕུལ་བྱུང་ཡོད་པ་
ཅན།།སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་བྱུང། དེའི་ངེས་ཚུལ་ལ་དུ་མ་ཡོད་པ་
ལས། རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་ངེས་ཚུལ་འཆད་པར། རྒྱུ་མི་ཤ ེས་ན་འབྲས་བུ་
ནི།།མེད་པ་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད།།ཅེས་བྱུང། དེའི་རང་བཞིན་མ་དམིགས་
པའི་ངེས་ཚུལ་འཆད་པར། དོན་གྱི་རང་བཞིན་རྟགས་ཅན་ལ།།རང་བཞིན་
མི་དམིགས་པ་ཡང་ཡིན།།ཞེས་བྱུང་༑ དེའི་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱེད་མ་དམིགས་པའི་
རྟོགས་ཚུལ་འཆད་པར། གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་འགའ་ཞིག་གིས།།དེ་མེད་
པར་ནི་རྟོགས་པར་འགྱུར།།ཞེས་བྱུང། རང་བཞིན་མི་དམིགས་པར་དེ་དག་
བསྡུས་ནས་དེ་དག་གི་རྟགས་ཀྱི་འཇུག་དུས་འཆད་པ་ལ། སྣང་རུང་མཐོང་
བ་མེད་པའི་རྒྱུ།།མི་སྲིད་པར་ནི་གྱུར་པ་ན།།སྣང་རུང་དངོས་པོ་མ་དམིགས་
པའི།།དངོས་པོ་མེད་པ་རྟོགས་པར་འགྱུར།།ཞེས་བྱུང་༑
སྔར་བཤད་པའི་
འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་ངེས་ཚུལ་འཆད་པར། འགལ་བའི་དངོས་པོ་ཡོད་ན་
ཡང་༑ ༑དེ་ཡོད་པ་ལ་གནོད་བྱེད་ཕྱིར།།དེ་དང་འགལ་བ་དམིགས་པ་ནི།།མེད་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

པ་ཉིད་དུ་ངེས་པར་འགྱུར།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
གཉིས་པ་མཐའ་དཔྱད་དགག་གཞག་སྤངས་གསུམ་ཅུང་ཟད་བཀོད་ན།
དང་པོ་ནི། སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་དབྱེ་བ་དང། འཇུག་དུས་དང་དགག་
བྱ། སྦྱར་བའི་ཁྱད་པར་བཞི་ལས། དང་པོ་དབྱེ་བ་གཉིས་དང། གསུམ་དང།
བརྒྱད་དང། བཅུ་དང། བཅུ་གཅིག་རྣམ་འགྲེལ་ངེས་རིགས་ཐིགས་གསུམ་
ལས་བཤད།
གྲུབ་ཆེན་ཛེ་ཏཱ་རིས་བཅུ་དྲུག་བཤད་པ་ལྟར་ཐར་པ་འབྱུང་
གནས་སྦས་པས་ཀྱང་བཤད་ཅིང། དེ་དང་མཐུན་པར་མཁས་པ་གཙང་ནག་
པ་བརྩོན་འགྲུས་སེང་གེས་ཀྱང་མཛད་དོ།།ཆོས་མཆོག་དང། བྲམ་ཟེའི་རྗེས་
སུ་འབྲང་ཡང་དེ་དག་གིས་མ་བཤད་པའི་བཅུ་དྲུག་གི་སྟེང་དུ། རྒྱུ་ནུས་པ་
ཐོགས་མེད་ཀྱིས་དགག་བྱ་གྲང་རེག་སོགས་བཞི་འགོག་པ་བཞི་བསྣན་ཏེ་ཉི་
ཤ་ཁ་ཆེ་ཛྙཱ་ན་ཤྲ ིས་བཤད་དེ༑ འདི་བཞི་རྒྱུ་རྟགས་བཞིར་སྣང་ངོ་།།རྒྱུ་ནུས་པ་
ཐོགས་མེད་ཀྱིས་དགག་བྱ་འབྲས་བུ་གྲང་རེག་སྐོར་བཞི་འགོག་པ་མི་འཐད་
པར་ཐལ། མེའི་རྒྱུའི་རྟགས་ཀྱིས་མེའི་འགལ་ཟླའི་འབྲས་བུ་དགག་བྱར་བྱས་
ནས་འགོག་པ་ནི་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་དོར་བའི་ངན་སྐྱུགས་ལྟ་བུའི་རིགས་
ལམ་ངན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ དེར་ཐལ། འགལ་འབྲས་དམིགས་པས་འགལ་
རྒྱུ་འགོག་ཐུབ་ཀྱང། འགལ་རྒྱུ་ཙམ་གྱིས་འགལ་འབྲས་འགོག་པ་འཁྲུལ་པ་
ཆེ་ཤོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྣམ་ངེས་ལས། གལ་ཏེ་འབྲས་བུ་
དམིགས་པས་ཀྱང་མེད་པ་འགྲུབ་ན། དེའི་རྒྱུ་དམིགས་པས་ཅི་སྟེ་མི་འགྲུབ་
ཅེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ་འཁྲུལ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། དཔེར་ན། གྲང་བའི་རེག་པ་མེད་དེ།
ཤིང་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་དང། འཐད་ལྡན་ལས། དེ་ལྟར་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་
དེ་ནི་འཁྲུལ་བའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཛྙཱ་ན་ཤྲ ི་འདིའི་རྗེས་སུ་
འབྲང་ལ་དེ་ལྟར་བཤད་པ་འགལ་ལོ།།བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་
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མེད་འགོད་ཀྱི་རྒྱུ་ཙམ་མི་འགོད་པས་སྐྱོན་མེད་ཟེར་ན། མ་བརྟགས་ཉམས་
དགའ་བའི་ཚིག་སྤྱི་ཡིན་ཏེ། མེའི་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
ཀྱིས་རང་འབྲས་མེ་སྐྱེད་པ་ལ་གེགས་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་མེའི་དངོས་རྒྱུའམ་
རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། འདི་ཉིད་ལས། མ་ངེས་པ་ནི་
ཉིད་ཡིན་ཏེ།།གེགས་བྱེད་པ་དག་སྲིད་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་པ་རྩ་འགྲེལ་གྱི་དོན་
ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མེའི་རྒྱུ་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། ཁྱོད་རང་འབྲས་མེ་སྐྱེད་པ་ལ་བར་ཆད་མེད་པའི་མེའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། རྟགས་ཁས༑ འཁོར་གསུམ། ཁྱབ་པར་ཐལ། མེའི་རྒྱུའི་སྐད་ཅིག་ཐ་
མའི་བར་དུ་མེ་སྐྱེད་པ་ལ་གེགས་བྱེད་པ་སྲིད་ལ། སྐད་ཅིག་ཐ་མས་དེ་སྐྱེད་
པ་ལ་གེགས་མེད་པའི་ཁྱད་པར་འཐད་པའི་ཕྱིར། རྣམ་ངེས་ལས༑ མཐའི་སྐད་
ཅིག་གི་བར་དུ་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་སྲིད་ཀྱི། མཐའི་སྐད་ཅིག་ལ་ནི་གེགས་མེད་
པས༑ ཞེས་དང། འཐད་ལྡན་ལས་ཀྱང། འདི་ལ་རྒྱུའི་རྒྱུན་གྱི་མཐའི་སྐད་ཅིག་
ལས་སྔོན་རོལ་གྱི་སྐད་ཅིག་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ལ་ནི་འབྲས་བུ་སྐྱེ་བ་ལ་
གེགས་བྱེད་པ་སྲིད་དེ། དེས་ན་དེ་དག་ལས་འབྲས་བུ་རྗེས་སུ་མི་དཔོག་གོ
།ཞེས་དང། རྣམ་ངེས་ཊིཀ་ཆེན་ལས། དངོས་རྒྱུའི་མཐའི་སྐད་ཅིག་གི་བར་དུ་
ནི་འབྲས་བུ་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་སྲིད་ཀྱི་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གོང་དུ་འདོད་
ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་མེ་སྒྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་གྲང་རེག་མེད་
པར་རྟོགས་ནུས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
ཁྱོད་ལ་དུས་མཐའི་སྐད་ཅིག་གཅིག་
ལས་མེད། དུས་མཐའི་སྐད་ཅིག་གཅིག་གི་ཡུན་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་
སོགས་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་
སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལ་རྟགས་མཐོང་བ་ལས་སྐད་ཅིག་གཉིས་པར་རྟགས་ཆོས་
ཀྱི་འབྲེལ་བ་དྲན་པ་ལ་ལྟོས་ནས་སྐད་ཅིག་གསུམ་པར་རྗེས་སུ་དཔག་བྱ་
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རྟོགས་དགོས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དེའི་སྔོན་དུ་འབྲས་བུ་མེ་མངོན་སུམ་གྱིས་
གྲུབ་པའི་ཕྱིར༑ རྣམ་ངེས་ལས། རྟགས་དེ་མཐོང་བ་ལས་འབྲེལ་བ་ལ་ལྟོས་ཏེ་
རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་རྟོགས་པ་ན་མཐའི་སྐད་ཅིག་མ་ལ་བར་ཆད་མེད་
པའི་ཕྱིར།
དེའི་སྔོན་རོལ་ཏུ་འབྲས་བུ་སྐྱེས་པ་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་
རོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་དངོས་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་མེའི་རྒྱུ་ནུས་པ་
ཐོགས་མེད་གཅིག་འདོད་ཟེར་ན་ཐེ་ཚོམ་ཅན་དང་སྒྲུབ་བྱེད་བསྒྲུབ་བྱ་དང་
མཚུངས་པར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུན་བརྟན་མི་བརྟན་དཔྱད་པས་སོ།།འོ་ན། རྒྱུ་
འགལ་དམིགས་བཤད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དགག་བྱ་དེ་དང་འགལ་བའི་
མེའི་རྒྱུ་ཙམ་གྱིས་འགོག་མི་ནུས་ཀྱང་དགག་བྱའི་རྒྱུ་དང་འགལ་བས་འགོག་
ནུས་པར་ཐལ། གྲང་འབྲས་སྤུ་ལོང་ཀྱི་རྒྱུ་གྲང་རེག་དང་འགལ་བའི་མེ་སྟོབས་
ཆེན་པོའ་ི རྟགས་ཀྱིས་རང་གི་གཞིར་གྲང་འབྲས་སྤུ་ལོང་མེད་པར་སྒྲུབ་ཐུབ་
པའི་ཕྱིར། རྣམ་ངེས་ལས། རྒྱུ་མཚན་འགལ་ན་ནི་གོ་བར་བྱེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་
ཏེ༑ དཔེར་ན། འདི་ན་སྤུ་ལོང་ཞེས་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པའི་བྱེ་བྲག་དག་མེད་
དེ།
གདུང་བར་བྱེད་པའི་བྱེ་བྲག་ཉེ་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
དེ ས ་ན་སྤོ ས ་མེ ་ ལྟ་བུའི ་ མེ ་ ཙམ་གྱི ས ་གྲང་འབྲས་སྤུ་ལོ ང ་མི ་ ཁེ ག ས་པས་
གདུང་བྱེད་ཅེས་པ་ཚ་བ་དང་བྱེ་བྲག་ཅེས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞེས་པའི་དོན་
ཡིན་ནོ།།རིགས་པ་འདིས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གྱི་དགག་རྟགས་ཉི་ཤ ་ཁེགས།
མཁས་པ་རྟོག་གེའི་ཁྱུ་རྒྱན་བརྩོན་སེང་ཆེན་པོས་བཅུ་དྲུག་འབྱེད་པ་ཡང་སྡེ་
བདུན་གྱི་དགོངས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱབ་བྱ་དམིགས་པ་བཞི་པོ་ཟུར་དུ་
འབྱེད་པའི་དགག་བྱའི་ཁྱད་པར་དང་འཇུག་དུས་གང་གི་ཡང་དོན་ཟུར་བ་
དགག་རྟགས་བཅུ་གཅིག་ཏུ་མ་འདུས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དགག་
བྱའི་སྒོ་ནས་མེད་པ་གང་ཞིག དགག་རྟགས་འཇུག་དུས་སྒོ་ནས་ཀྱང་མ་ཡིན་
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པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། གྲུབ་ཆེན་ཛེ་ཏཱ་རིས་བྱིས་པ་འཇུག་པའི་རྟོག་གེ་
ལས༑ རང་བཞིན་འགལ་བའི་ཁྱབ་པ་དམིགས་པ་ནི་དཔེར་ན། འདི་ན་མེ་མེད་
དེ། བ་མོའ་རེ
ི ག་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་སྟེ་ཞེས་བཅུ་གསུམ་པར་
བྱས་པ་དང། བཅོ་ལྔ་པ་རྒྱུ་འགལ་བའི་ཁྱབ་པ་དམིགས་པ་ལ་ཡང་སྦྱོར་བ་དེ་
ཁོ་ན་བཀོད་ནས་དེའི་དོན་བཤད་ཅིང་ཚང་བ་ལྟར་འདི་རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་
འབྲས་བུ་དམིགས་པ་དང་གསུམ་ག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་གྲུབ་ཆེན་དེས་
དེ ་ ལྟར་བཤད་པ་ནི ་ གོ ་ དོ ན ་སོ ་ སོ ར ་ཤེ ས ་པའི ་ ཆེ ད ་ཙམ་ཡི ན ་པའི ་ ཕྱི ར །
རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་གཉིས་སྦྱོར་བ་གཅིག་གི་དོན་ཅན་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། ཡང་ཁྱེད་རང་གི་ཙནྡན་གྱི་མེས་གྲང་རེག་སྐོར་བཞི་འགོག་པའི་ཁྱབ་
བྱེད་དམིགས་པ་འཇོག་པ་སྔ་མ་དག་ལས་ཟུར་དུ་འདོད་པ་ཡང་མི་འཐད་
པར་ཐལ། སྔ་མའི་སྐྱོན་ལྷག་མ་མེད་པ་འོངས་པའི་ཕྱིར་དང། དེ་ལྟར་ན་ཤག་
པའི་མེའི་བཞི་དང་ཨ་ཀ་རུའི་མེའི་བཞི། ལྕི་བའི་མེའི་བཞི། རྩྭའི་མེའི་བཞི་
སོགས་གྲངས་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་བས་གྲངས་ངེས་གང་ཡང་མི་འཐད་པའི་
རྟོག་བཏགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། རྣམ་ངེས་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ལྷན་ཅིག་མི་
གནས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་དགག་རྟགས་བཅུ་པོ་འདི་ལས་མང་བར་འདོད་
པ་ནི་རྟོགས་པས་སྒྲོ་བཏགས་པ་འབའ་ཞིག་གོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདི་
ནི ་ དགག་བྱ་དང་དགག་རྟགས་འཇུག་ཚུལ་སྒོ ་ ནས་ལྷན་ཅི ག ་མི ་ གནས་
འགལ་གྱི་གྲངས་ངེས་ཡིན་ནོ།།ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དགག་རྟགས་ལ་བཅུ་
ལས་མང་བ་རྣམ་བཤད་དང་འགལ་ཟེར། ལ་ལ་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་
ལ་བཅུ་ལས་མང་བ་རྣམ་བཤད་གཉིས་དང་འགལ་ཞིང་དགག་རྟགས་ལ་
ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་བཅུ་དང་ཕན་ཚུན་སྤངས་འགལ་གཅིག་དང་བཅུ་
གཅིག་ཡོད་ཀྱི་དགག་རྟགས་བཅུ་གཉིས་དང་བཅུ་དྲུག་དག་མི་འཐད་ཟེར།
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

དེ་ཡང་རྣམ་བཤད་ལས།
དེ་ལྟར་འགལ་དམིགས་དྲུག་དང་འབྲེལ་ཟླ་མ་
དམིགས་པ་བཞི་སྟེ། རྣམ་ངེས་ལས། དེ་ལྟར་ན་མི་དམིགས་པ་འདི་ནི་སྦྱོར་
བའི་བྱེ་བྲག་གིས་རྣམ་པ་བཅུ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་ཀྱི། དེ་ལས་གཞན་དུ་
འདོད་པ་དག་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དགོངས་པར་མི་སེམས་སོ་ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར་ཟེར། འདི་དག་གིས་དངོས་འགལ་ངོ་མི་ཤ ེས་པར་ཟད་དེ། དང་པོ་
ལ་འོ་ན། རྣམ་བཤད་ལུགས་ལ་མི་སྣང་བ་ལ་ཡུལ་དུས་ངོ་བོའ་བསྐལ་པ་ཅན་
ི
གྱི་དགག་རྟགས་གསུམ་དང་༑
སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་ལ་ལྷན་ཅིག་མི་
གནས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པ་བཞི་ དང་འགལ་ཟླ་
དམིགས་པ་དྲུག་སྟེ་བཅུ་དང་ཕན་ཚུན་སྤངས་འགལ་ལ་བརྟེན་པ་གཅིག་སྟེ་
བཅུ་བཞི་རྣམ་ངེས་ཊིཀ་ཆེན་འདི་གཉིས་ཀར་མ་བཤད་པར་ཐལ། དགག་
རྟགས་བཅུ་ལས་མང་བ་བསྟན་བཅོ ས ་ཀྱི ་ དགོ ང ས་པ་མ་ཡི ན ་པའི ་ ཕྱི ར །
རྟགས་ཁས། འཁོར་གསུམ། འདོད་ན། རྣམ་ངེས་རྩ་འགྲེལ་གྱི་ཚིག་ཟིན་དང་
དར་ཊིཀ་ཀུན་གྱི་དངོས་ཟིན་དང་རྒྱབ་འགལ་སྨྲ་རིགས་པར་ཐལ། རྣམ་ངེས་
ལས། ཡུལ་དང་དུས་ཀྱི་བསྐལ་པས་ན་བསྐལ་པ་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ་ཞེས་
དང། དེའི་དར་ཊིཀ་ལས། དང་པོ་ནི་བསྐལ་བའི་དོན་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ་
ཞེས་དང། རྣམ་ངེས་ཀྱིས། དེ་ལྟར་ན་མ་དམིགས་པ་འདི་ནི་སྦྱོར་བའི་བྱེ་
བྲག་གིས་རྣམ་པ་བཅུ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་དང། དར་ཊིཀ་ལས། ལྷན་ཅིག་མི་
གནས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་དགག་རྟགས་བཅུ་པོ་འདི་ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར། གཞན་ཡང། དམ་བཅའ་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ཆར་ལ༑ རྣམ་བཤད་ལས། དེ་
ལས་གཞན་དུ་འདོད་པ་ཞེས་པས་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་
དགག་རྟགས་ལ་བཅུ་པོ་དེར་མ་འདུས་པའི་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་
བརྟེན་པའི་དགག་རྟགས་ཁྱབ་བྱ་འགལ་བ་སོགས་མེད་ཅེས་བཤད་པ་མ་
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མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ།

ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དགག་རྟགས་སྤྱིའི་གྲངས་ངེས་ལ་སྦྱོར་རིགས་པའི་ཕྱིར།
འདོད་ན། གྲང་རེག་གཅིག་པུ་འགོག་པ་ལ་ཡང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་
ལ་བརྟེན་པའི་འགལ་དམིགས་བཅུ་གཉིས་འཇོག་མི་རིགས་པར་ཐལ། འདོད་
པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། བླུན་པོ་སྨྲ་བ་ཉུང་ན་མཛེས་སོ།།འདོད་ན། རྣམ་
བཤད་ལས། དེ་དག་ཀྱང་སྦྱོར་བའི་བྱེ་བྲག་གིས་ཐ་དད་དུ་དབྱེ་བ་ཙམ་ཡིན་
གྱི་སྦྱར་བ་བྱ་བ་སོ་སོར་ངེས་པའི་དབང་གིས་མ་ཡིན་ཏེ། གྲང་རེག་གཅིག་
པུ་འགོག་པ་ལ་ཡང་དུ་མར་དབྱེར་རུང་ངོ་ཞེས་དང། སྡེ་བདུན་རྒྱན་ལས།
དབྱེ་ན་འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པ་བཞི་རྣམས་སོ།།དང་པོ་བཞི་ནི་
ཞེས་སོགས་ཀྱིས་གྲང་རེག་གཅིག་པུ་འགོག་པ་ལ་སྦྱར་བའི་བཅུ་གཉིས་
བཤད་པ་དག་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང། རིགས་
ཐིགས་ལས། དེ་ནི་སྦྱོར་བའི་བྱེ་བྲག་གིས་རྣམ་པ་བཅུ་གཅིག་སྟེ་ཞེས་གྲང་
རེག་གཅིག་པུ་འགོག་པ་ལ་སྦྱར་ནས་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པ་བཞི་དང་ལྷན་
ཅིག་མི་གནས་ལ་བརྟེན་པའི་འགལ་དམིགས་དྲུག་བཤད་ཅིང། མི་སྣང་བ་མ་
བགྲང་བར་ཕན་ཚུན་སྤངས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་འགལ་དམིགས་གཅིག་
བགྲང་བས་བཅུ་གཅིག་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ།
དགག་རྟགས་བཅུ་
ལས་མང་མི་རུང་བ་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་ལ་བརྟེན་པ་བཅུ་ལས་མང་མི་
རུང་བ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དངོས། གཞན་ཡང་དགག་རྟགས་
སམ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཉེར་གཅིག་ཁས་ལེན་མི་རིགས་པར་
ཐལ། མི་དམིགས་པའི་རྟགས་བཅུ་ལས་མེད་པ་དེའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་
ཁས། འདོད་ན། མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པ་གསུམ་དང། སྣང་རུང་མ་དམིགས་
པ་ལ་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་དབྱེ་བ་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་
པ་བཞི་དང་འགལ་ཟླ་དམིགས་པ་བཅུ་གཉིས་དང། ཕན་ཚུན་སྤངས་འགལ་
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ལ་བརྟེན་པ་གཉིས་དང་ཉེར་གཅིག་མི་འདོད་པར་ཐལ།
འདོད་པའི་ཕྱིར།
འཁོར་གསུམ། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རེ་རེ་ནས་བསྒྲུབས་ཟིན་ཅིང་གོ་དོན་
སོགས་བཤད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཛྙཱ་ན་ཤྲ ི་ལྟར་མེའི་
རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་གྲང་རེག་སྐོར་བཞི་འགོག་པའི་འགལ་བའི་རྒྱུ་
ཙམ་གྱི་རྟགས་བཞི་ཁས་ལེན་རིགས་པར་ཐལ། ཉེར་ལྔར་འདོད་རུང་བ་ཞིག་
ཡོད་པ་དེའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། ཁྱབ་བྱེད་དམིགས་པ་བཞིའི་ཁྱབ་བྱ་དམིགས་
པ་བཞི་ཡང་བགྲང་ཆོག་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་མཁས་གྲུབ་རྗེ་དང་རྗེ་དགེ་
འདུན་གྲུབ་གཉིས་ཀས་ཀྱང་དགག་རྟགས་སམ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཉེར་
གཅིག་མི་བཞེད་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་ཀས་ཀྱང་རྣམ་འགྲེལ་ཊིཀ་ཆེན་དང་སྤྱི་
དོན་རིགས་རྒྱན་དུ་དགག་རྟགས་འཇུག་ཚུལ་བཅུར་དར་ཊིཀ་ལྟར་བཤད་
པའི་ཕྱིར༑ རྣམ་འགྲེལ་ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལས། བསྒྲུབ་བྱ་དགག་
པ་གོ་བར་བྱེད་པ་ལ། དགག་བྱའི་ཆོས་སྐབས་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ལ་ཡོད་ཀྱང་སྣང་
དུ་མི་རུང་བ་དང། ཡོད་ན་སྣང་རུང་བ་གཉིས་སུ་ངེས་པས་དེའི་ཕྱིར། དགག་
རྟགས་ལ་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པ་དང། སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་
གཉིས་སུ་ངེས་སོ།།ཞེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་ན་འགལ་དམིགས་དྲུག་དང་འབྲེལ་
ཟླ་མ་དམིགས་པ་བཞིར་ངེས་པས་དེའི་ཕྱིར། རྣམ་ངེས་ལས། དེ་ལྟར་ན་མ་
དམིགས་པ་འདི་ནི་སྦྱོར་བའི་བྱེ་བྲག་གིས་རྣམ་པ་བཅུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་
སོ།།ཞེས་དང། སྤྱི་དོན་རིགས་རྒྱན་ལས། དགག་བྱའི་ཆོས་ཕྱི་རྒོལ་ཀྱི་མངོན་
སུམ་ལ་སྣང་དུ་རུང་བ་དང་མི་རུང་བ་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། ཞེས་པ་ནས། དེ་
ལྟར་ན་འབྲེ ལ ་ཟླ་མ་དམི ག ས་པའི ་ རྟགས་བཞི ་ འགལ་ཟླ་དམི ག ས་པའི ་
རྟགས་དྲུག་སྟེ་དགག་རྟགས་བཅུར་འགྱུར་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར། དེས་ན་སྲས་མཆོག་གསུམ་གྱིས་མཐུན་པར་བཤད་པས་རྗེ་རིན་པོ་
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ཆེའི་བཞེད་པ་འདི་ལ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མི་དཔྱོད་པར། བློས་བྱས་ཀྱི་དཔྱོད་པ་
ལྟར་སྣང་འགལ་འདུའི་དྲི་མ་ཅན་ལ་དཔྱོད་པ་དང་༑ གསུང་རབ་ཀྱི་གནད་ལ་
ཅུང་ཟད་ཀྱང་མི་ཕན་པའི་ཚིག་འཁྲི་དང་ཟོལ་སྦྱོར་གྱིས་དལ་འབྱོར་དོན་མེད་
བྱེད་པ་ནི་རིན་པོ་ཆེའི་གླིང་ནས་མཆིང་བུ་ཁོ་ན་ཁྱེར་འོངས་པའི་རྣམ་ཐར་
ཡིན་ནོ།།ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ༑ སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་གཞན་
ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ༑ དེ་གཞན་ཐམས་ཅད་
རང་བཞིན་མ་དམིགས་པ་ཡིན་ཡང་སྦྱོར་བས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཕྱེ་བའི་ཕྱིར་ཏེ༑
རྟོག་གེ་སྐད་ལས། འབྲས་བུ་མི་དམིགས་པ་ལ་སོགས་པའི་སྦྱོར་བ་བཅོ་ལྔ་
པོ་འདི་རྣམས་ཀྱང་རང་བཞིན་མི་དམིགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཁོ་ནར་རྟོགས་པར་
བྱ་སྟེ་སྦྱོར་བའི་དབྱེ་བས་གཞན་དུ་ཕྱེའ ོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན། འོ་ན།
རིགས་ཐིགས་ལས་གསུངས་པའི་འབྲས་བུ་མི་དམིགས་པ་སོགས་ལྷག་མའི་
དགག་རྟགས་བཅུ་པོ་དེ་བཅུ་གཅིག་གི་དང་པོ་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་
ནང་དུ་བརྒྱུད་ནས་འདུ་ཡང་རང་བཞི ན ་མ་དམི ག ས་པའི ་ རྟགས་དངོ ས ་
གནས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་
ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རིགས་ཐིགས་ལས། བརྒྱུད་པའི་སྒོ་ནས་འབྲས་བུ་
མི་དམིགས་པ་ལ་སོགས་པ་མི་དམིགས་པ་བཅུ་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་
རང་བཞིན་མི་དམིགས་པའི་ནང་དུ་འདུ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར་དང། བརྒྱུད་པའི་སྒོ་ནས་ཞེས་པའི་རྣམ་བཅད་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང་༑ དུལ་
ལྷས་འགྲེལ་པ་སློབ་ཕན་ལས། འབྲས་བུ་མ་དམིགས་པ་ལ་སོགས་པ་དག་
ལ་ནི་དོན་གཞན་དགག་པ་ཡིན་ལ། རང་བཞིན་འགལ་བ་དམིགས་པ་ལ་
སོགས་པ་ནི་དོན་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནམ༑ འོ་ན། ཇི་ལྟར་ན་དེའི་ནང་དུ་
འདུ་ཞེ་ན། ཞེས་པ་ནས། གལ་ཏེ་དོན་གཞན་ཡོད་པ་དང། དགག་པ་དག་
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གིས་སྦྱོར་བ་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པར་བརྒྱུད་ནས་འདིའི་ནང་དུ་འདུ་བར་དགོངས་
ཀྱི་དངོས་སུ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས།
སོ་སོར་རང་བཞིན་མི་
དམིགས་པར་འདུ་ཚུལ་བཤད་པས་དེར་ལྟོས། འདིར་མདོར་བསྡུས་ན་དགག་
རྟགས་ལྷག་མ་བཅུ་རང་བཞིན་མི་དམིགས་པར་བརྒྱུད་ནས་འདུས་ཚུལ་ཡོད་
དེ༑ རང་བཞིན་མི་དམིགས་པ་འབྲེལ་ཟླ་མི་དམིགས་པ་ཡིན་ལ་ཕྱི་མ་བདུན་
འགལ་ཟླ་དམི ག ས་པ་ཡི ན ་པས་དེ ར ་དངོ ས ་སུ་སྣང་རུང་མ་དམི ག ས་པ་
བརྗོད་པར་མི་འདུ་ཡང་བརྒྱུད་ནས་འགལ་ཟླ་བརྗོད་པས་ཀྱང་དགག་བྱ་སྣང་
རུང་མ་དམིགས་པ་འཕེན་ཞིང་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དཔེར་ན། མེ་མེད་
དེ། བ་མོ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་མེ་མེད་དངོས་སུ་མི་བརྗོད་
ཀྱང་འགལ་ཟླ་དངོས་སུ་བརྗོད་ནས་མེ་མེད་པར་ཤ གས་ལ་སྒྲུབ་པ་བཞིན་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། རིགས་ཐིགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་དུ་ཆོས་མཆོག་གིས༑ སྦྱོར་
བ་དེ་དག་དངོས་སུ་སྣང་བ་མ་དམིགས་པ་བརྗོད་པ་མ་ཡིན་གྱི་སྣང་བ་མི་
དམི ག ས་པ་ལ་མི ་ འཁྲུལ་བ་གཉི ས ་ཀྱི ་ དོ ན ་གཞན་ཡོ ད ་པ་དང་དགག་པ་
བརྗོ ད ་པར་བྱའོ། །དེ ་ ལྟར་ན་ཟོ ་ ཆུན་བརྒྱུད་པའི ་ ཚུལ་གྱི ས ་འདི ་ དག་རང་
བཞི ན ་མི ་ དམི ག ས་པར་འདུས་པ་ཡི ན ་གྱི ་ དངོ ས ་སུ་ནི ་ མ་ཡི ན ་ནོ ་ ཞེ ས ་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་དམིགས་པའི་རྟགས་
རྣམས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
མི་དམིགས་པའི་རྟགས་རྣམས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཀྱི་ནང་དུ་
འདུ་བའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་
ལ་དེ ་ སྒྲུབ་ཀྱི ་ རྟགས་ཆོ ས ་ལ་རང་བཞི ན ་གཅི ག ་པའི ་ འབྲེ ལ ་བ་གྲུབ་པར་
མཚུངས་པས་དེ་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཀྱི་ནང་དུ་འདུས་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར།
རང་འགྲེལ་སྟོང་ཕྲག་ཕྱེད་དང་བཞི་པ་ལས། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་འདི་ནི་རྒྱུ་ལས་
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དེ་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རང་བཞིན་གྱི་གཏན་
ཚི ག ས་ཀྱི ་ ནང་དུ་འདུས་པར་འགྱུར་རོ ། །ཞེ ་ འཆད་པར་འགྱུར་རོ ། །ཞེ ས ་
གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང། རྒྱུ་ལས་ཞེས་པ་རྣམ་འཇོག་གི་རྒྱུ་ཡིན་པས། རྩ་
བར་ཡང། རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་གྲུབ་པས་ན། འདི་ནི་རང་བཞིན་ནང་འདུས་
ཕྱིར༑ ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། སྡེ་བདུན་རྒྱན་ལྟར་རོ།།གཞན་ཡང་དེར་མ་
ཟད་འབྲས་བུའི་རྟགས་དང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཀྱི་
ནང་དུ་འདུ་བར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་དམིགས་པ་དང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་བུའི་
རྟགས་ཀྱི ་ འབྲེ ལ ་བ་དེ ་ སྒྲུབ་ཀྱི ་ ཆོ ས ་རང་བཞི ན ་ལ་འབྲེ ལ ་བ་ལ་རྟགས་
གསུམ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྩ་བར། དེ་ནི་རྣམ་གསུམ་ཉིད།།མེད་ན་མི་
འབྱུང་ངེས་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་དང་༑ དེའི་རང་འགྲེལ་སྟོང་ཕྲག་ཕྱེད་དང་བཞི་པ་
ལས། དེ་ལ་གཉིས་ནི་དངོས་པོ་སྒྲུབ་བ་ཡིན་ལ༑ གཅིག་ནི་དགག་པའི་གཏན་
ཚིགས་ཏེ། རང་བཞིན་འབྲེལ་བ་ཡོད་ན་དོན་ཀྱིས་འཁྲུལ་པ་མེད་དོ༑ ༑ཞེས་པ་
ནས། འབྲས་བུ་ཡང་རང་བཞིན་དང་འབྲེལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེའིརང་བཞིན་དེ་
ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་དང། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། རང་བཞིན་གྱི་གཏན་
ཚིགས་ཁོ་ན་འབྲས་བུའི་གཏན་ཚིགས་ལ་སོགས་པར་སྦྱོར་བ་དགོད་བའི་བྱེ་
བྲག་གིས་རྣམ་པ་མང་པོར་སྤྲོས་སོ་སོགས་དང། གཞན་ཡང་དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་
འགྲེལ་བཤད་དང-། ཚད་ཆེན་དཀའ་འགྲེལསོགས་དུ་མས་བཤད་པའི་ཕྱིར།
དེང་དུས་རྟོག་གེ་མཁས་རློམ་དང་བླུན་པོ་དག་ལ་དོགས་པ་ཙམ་ཡང་མ་ཤ ར་
བ་དག་འཛམ་གླི ང ་རྒྱན་མཆོ ག ་རྣམས་དང་རྗེ ་ ཡབ་སྲས་བཞི ་ སོ ག ས་ཀྱི ་
ལེགས་བཤད་ཀྱིས་གསལ་བར་བཤད་ཡོད་དོ།།
གཉིས་པ་རང་ལུགས་ལ། མི་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་དབྱེ་བ་
དང་སོ་སོའ་སྒྲ་དོ
དང་པོ་ལ།
ི ན་དང་མཚན་ཉིད་སོགས་བཤད་པ་གཉིས།
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དགག་བྱའི་སྒོ་ནས་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་དང། དགོས་པའི་སྒོ་ནས་གསུམ་དང་
བཞིར་དབྱེ་བ་དང། དགག་རྟགས་འཇུག་ཚུལ་སྒོ་ནས་བཅུ་གཅིག་ཏུ་དབྱེ་
བ་དང་༑ སྦྱར་བ་དང་སྦྱོར་བ་ཅི་རིགས་ཀྱི་ཡན་ལག་སྒོ་ནས་ཉེར་གཅིག་ཏུ་
དབྱེ་བ་བཞི། དང་པོ་ནི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཡོད་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྩོད་གཞི་
སྣང་རུང་གཞིར་བཞག་ཀྱང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བྱའི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའི་
དོན་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ལ་སྣང་དུ་མི་རུང་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་
དང། སྣང་དུ་རུང་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྣང་རུང་མི་དམིགས་པའི་རྟགས་འཇུག་པས་
ན། དགག་རྟགས་ལ་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པ་དང་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་
གཉིས་སུ་གྲངས་ངེས་པའི་ཕྱིར། རང་འགྲེལ་ལས། དེ་ལྟར་མི་དམིགས་པ་
འདི་གཉིས་ནི་སོགས་དང། རྣམ་བཤད་ལས། དགག་བྱའི་ཆོས་སུ་བཏགས་
པའི་དོན་དེ་ཡོད་ན་ཕྱི་རྒོལ་གྱིས་སྣང་དུ་རུང་བ་དང་མི་རུང་བ་གཉིས་སུ་
ངེས་པས་མི་རུང་ན་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པ་མ་གཏོགས་རྟགས་གཞན་མི་
འཇུག་གོ་ཞེས་དང། མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་ལས། བསྒྲུབ་བྱ་དགག་པ་གོ་
བར་བྱེད་པ་ལ་དགག་བྱའི་ཆོས་སྐབས་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ལ་ཡོད་ཀྱང་སྣང་དུ་མི་
རུང་བ་དང། ཡོད་ན་སྣང་དུ་རུང་བ་གཉིས་སུ་ངེས་པས་དེའི་ཕྱིར། དགག་
རྟགས་ལ་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པ་དང་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་གཉིས་སུ་
ངེས་སོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། སྤྱི་དོན་ལས་ཀྱང་ངོ་།།གཉིས་པ་ནི། ཤེས་
བྱ་ཆོས་ཅན། དགོས་པའི་སྒོ་ནས་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པ་དང་ཁྱབ་བྱེད་མ་
དམིགས་པ་དང་འབྲས་བུ་མ་དམིགས་པ་སྟེ་གསུམ་དང། རང་བཞིན་འགལ་
དམིགས་དང། འབྲས་བུ་འགལ་དམིགས་དང། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པ་
དང། རྒྱུ་མ་དམིགས་པ་སྟེ་བཞིར་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། དབྱེ་བསྡུའི་ཆེད་དུ་
གསུམ་དང་༑ འགལ་དམིགས་ཀྱི་རྟགས་དག་གིས་སྒྲུབ་ལུགས་དངོས་སུ་
218

མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ།

འགལ་ཟླ་བསྒྲུབ་པ་གཅིག་དང་བརྒྱུད་ནས་བསྒྲུབ་པ་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་
ཆེད་དུ་བཞིར་བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྣམ་བཤད་ལས། དངོས་སུ་དབྱེ་བ་
བཞི་བསྟན་པ་ནི་སོགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། ཤེས་བྱ་ཆོས་
ཅན། སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་འཇུག་ཚུལ་སྒོ་ནས་བཅུ་གཅིག་ཡོད་
དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བྱའི་ཆོས་ཡོད་ན་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་
པས་ཁེགས་པས་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པ་བཞིར་ངེས་པ་གང་ཞིག དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི ་ དགག་བྱའི ་ ཆོ ས ་ཡོ ད ་ན་མངོ ན ་སུམ་ལ་སྣང་མི ་ རུང་བ་རྟགས་ཀྱི ས ་
དགག་དགོས་པའི་འགལ་དམིགས་ཀྱི་རྟགས་དྲུག ཕན་ཚུན་སྤངས་འགལ་ལ་
བརྟེན་པ་དང་བདུན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་དེར་ཐལ༑ དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བྱའི་
ཆོས་སུ་བཏགས་པའི་དོན་ཡོད་ན་ཕྱི་རྒོལ་གྱི་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་མི་རུང་ན་
འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པ་མི་འཇུག་པས། དགག་བྱའི་ཆོས་ཡོད་ན་སྣང་རུང་
ལ་དགག་བྱ་དེའི་ངོ་བོ་འབྲེལ་ཡུལ་ཁྱབ་ཆེ་བ་ཡོད་ན་སྣང་དུ་རུང་ན་ཁྱབ་
བྱེད་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་དང། དགག་བྱའི་ངོ་བོ་འབྲེལ་ཡུལ་ཁྱབ་མཉམ་
ཡོད་ན་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་དུ་རུང་ན་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་
འཇུག་པ་དང། རྒྱུ་སྣང་རུང་ཡིན་ན་རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་དང་དངོས་
འབྲས་སྣང་རུང་ཡིན་ན་འབྲས་བུ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་འཇུག་པས་འབྲེལ་
ཟླ་མ་དམིགས་པ་བཞིར་ངེས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། འདི་བཞི་གའི་དགག་བྱ་
ཡོད་ན་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་རུང་ཞིག་ཁོ་ན་འགོག་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་
བཤད་ལས༑ སྣང་དུ་རུང་བ་ལ་ཡང་དགག་གཞི་དེར་ཕྱི་རྒོལ་གྱི་མངོན་སུམ་
ལ་སྣང་དུ་རུང་བ་དང་ནས། རུང་ནས་རྟགས་ཀྱིས་དགག་པ་བྱེད་ན། ཞེས་པ་
ནས། དེ་ལྟར་ན་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པ་བཞིར་ངེས་ཤ ིང་དེ་ལས་གཞན་གང་
དུ་ཡང་མ་བཤད་དེ་ཞེས་དང། སྤྱི་དོན་སོགས་ལས་ཀྱང་ངོ་།།རྟགས་གཉིས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

པ་དེར་ཐལ༑
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བྱའི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའི་དོན་ཡོད་ཀྱང་
མངོན་སུམ་ལ་སྣང་མི་རུང་བ་མངོན་སུམ་གྱིས་མི་ཁེགས་པས་རྗེས་དཔག་
གིས་འགོག་དགོས་པའི་འགལ་དམིགས་དྲུག་དང་ཕན་ཚུན་སྤངས་འགལ་ལ་
བརྟེན་པ་དང་བདུན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དང་པོ་དྲུག་ཏུ་ངེས་པ་གང་
ཞིག གཉིས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་དེར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་
བྱའི་འགལ་ཟླ་ལ་ཡང་དགག་བྱ་འགོག་ནུས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་རྒྱུ་འབྲས་གསུམ་
ཡོད་པའི་ངོ་བོ་ལ་ཁྱབ་ཆེ་ཆུང་མེད་པའི་འགལ་ཟླ་རྟགས་སུ་འགོད་ན་རང་
བཞིན་འགལ་དམིགས་དང་འགལ་ཟླའི་འབྲས་བུ་རྟགས་སུ་བཀོད་ན་འགལ་
འབྲས་དམིགས་པའི་རྟགས་དང་གཉིས་སུ་ངེས་ལ་དགག་བྱའི་འགལ་ཟླའི་ངོ་
བོ་ཁྱབ་ཆེ་བ་འགོད་ན་ཁྱབ་བྱེད་འགལ་དམིགས་འཇུག་ཅིང་༑ རྒྱུའི་འགལ་
ཟླ་ལ་ཡང་རྒྱུའི་འགལ་ཟླ་དངོས་བཀོད་ན་རྒྱུ་འགལ་དམིགས་དང། འགལ་
ཟླའི་འབྲས་བུ་རྟགས་སུ་བཀོད་ན་རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་འབྲས་བུ་དམིགས་པ་
གཉིས་སུ་ངེས་ལ། དགག་བྱའི་ཆོས་ཀྱི་འབྲས་བུའི་འགལ་ཟླར་གྱུར་པའི་
ནང་ཚན་དངོས་འབྲས་བཀོད་ན་འབྲས་བུ་འགལ་དམིགས་གཅིག་འཇུག་
པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྣམ་བཤད་ལས། གཞི་དེར་འགལ་ཟླ་སྣང་དུ་རུང་བ་
དེ་སྣང་ནས་འགོག་པ་ལ་ཞེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་ན་འགལ་དམིགས་དྲུག་དང་
ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་སྲས་ཀྱི་མཆོག་གསུམ་ག་མཐུན་ནོ།།གཉིས་པ་
དེར་ཐལ། སྔར་བཤད་པའི་བཅུའི་སྟེང་དུ་ཕན་ཚུལ་སྤངས་འགལ་ལ་བརྟེན་
པའི་དགག་རྟགས་གཅིག་བསྣན་ནས་བཅུ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། འཐད་
ལྡན་ལས༑ བཅུ་གཅིག་པ་འགལ་བའི་ཁྱབ་པ་དམིགས་པ་ནི་ལེའུ་གསུམ་
པར་འཆད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་དང་༑ ཤཱཀྱས། རེ་ཞིག་འདིར་རྣམ་པ་བརྒྱད་དུ་
བཤད་ཀྱི། མི་དམིགས་པ་འདི་ནི་རྣམ་པ་བཅུ་གཅིག་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་
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མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ།

པའི་ཕྱིར། དགག་རྟགས་བཅུའི་གོ་དོན་མཚན་གཞིའི་སྟེང་དུ་བཤད་ན། རང་
བཞིན་མ་དམིགས་པ་ནི། འདི་ན་དུ་བ་མེད་དེ། དམིགས་པའི་རིག་བྱར་གྱུར་
པ་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། དགག་བྱ་ནི་དུ་བ་དང། དེའི་རང་
བཞིན་འདིར་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར། འབྲས་བུ་མི་དམིགས་པ་ནི། འདི་ན་
དུ་བའི་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་དག་མེད་དེ། དུ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་ལྟ་བུ་ཡིན་
ཏེ༑ དགག་བྱ་དུ་བའི་རྒྱུའི་འབྲས་བུ་དུ་བ་འདི་ན་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་
བྱེད་མ་དམིགས་པ་ནི༑ དཔེར་ན་འདི་ན་ཤིཾ་ཤ ་བ་མེད་དེ། ཤིང་མེད་པའི་
ཕྱིར་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། ཨ་ཀ་རུའི་ཁྱབ་བྱེད་ཤིང་ཡིན་ལ་འདིར་ཤ ིང་མ་དམིགས་
པའི་ཕྱིར། རྒྱུ་མི་དམིགས་པ་ནི། དཔེར་ན་འདི་ན་དུ་བ་མེད་དེ། མེ་མེད་པའི་
ཕྱིར་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། དུ་བའི་རྒྱུ་མེ་ཡིན་ལ་འདིར་མེ་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། དེ་
བཞིན་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། འབྲེལ་བའི་ཟླ་གྲོགས་མ་
དམིགས་པའི་ཕྱིར། འབྲེལ་ཡུལ་མ་དམིགས་པ་ཞེས་ཀྱང་བྱ་སྟེ། འབྲེལ་གཞི་
མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། རང་བཞིན་འགལ་དམིགས་ནི། འདི་ན་གྲང་རེག་མེད་
དེ། མེ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། གྲང་བའི་རང་བཞིན་དང་འགལ་བ་མེ་
ཡིན་ལ་འདིར་དེ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། འགལ་བའི་འབྲས་བུ་དམིགས་པ་ནི།
དཔེར་ན་འདི་ན་གྲང་རེག་མེད་དེ། དུ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། གྲང་
རེག་དང་འགལ་བ་མེ་དང། དེའི་འབྲས་བུ་དུ་བ་འདི་ན་དམིགས་པའི་ཕྱིར༑
འབྲས་བུ་འགལ་བ་དམིགས་པ་ནི། དཔེར་ན་འདི་ན་གྲང་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་
མེད་མེད་དེ། མེ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། གྲང་རེག་གི་རྒྱུའི་འབྲས་བུ་ནི་
གྲང་རེག་དང། དེ་དང་འགལ་བ་ནི་མེ་ཡིན་ལ་འདིར་དེ་དམིགས་པའི་ཕྱིར།
ཁྱབ་བྱེད་འགལ་དམིགས་ནི། དཔེར་ན་འདི་ན་བ་མོའ་རེ
ི ག་པ་མེད་དེ། མེ་
ཡོད་པའི་ཕྱིར་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། བ་མོའ་རེ
ི ག་པའི་ཁྱབ་བྱེད་ནི་གྲང་རེག་དང། དེ་
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དང་འགལ་བ་མེ་ཡིན་ལ༑ འདིར་དེ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། རྒྱུ་འགལ་དམིགས་
ནི། སྤུ་ལོང་བྱེད་ལ་སོགས་པ་མེད་དེ། གདུང་བར་བྱེད་པའི་ཁྱད་པར་ཉེ་བའི་
ཕྱིར་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། སྤུ་ཟིང་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་གྲང་རེག་དང། དེ་དང་འགལ་
བ་ནི་གདུང་བྱེད་ཅེས་པ་སྲེག་པ་མེའི་མིང་ཡིན་པས་མེའི་ཁྱད་པར་དམིགས་
པའི་ཕྱིར། རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་འབྲས་བུ་དམིགས་པ་ནི། འདི་ན་སྤུ་ལོང་
སོགས་དང་ལྡན་པའི་མེ་མེད་དེ། དུ་བ་དྲག་ཕྱུར་བ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་ལྟ་བུ་
ཡིན་ཏེ། དགག་བྱ་གྲང་རེག་དང་འགལ་བ་མེ་དང། དེའི་འབྲས་བུ་དུ་བ་ཡོད་
པའི་ཕྱིར། འདི་དག་གཙོ་བོར་རྟགས་སུ་བཀོད་པའི་སྒོ་ནས་མིང་བཏགས་པ་
ཡིན་ཏེ། སྒྲ་བཤད་དེ་དག་གིས་ཤེས་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ཉེར་གཅིག་ཏུ་དབྱེ་
ཚུལ་ཡོད་དེ། མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་དགག་རྟགས་གསུམ་དང། སྣང་
རུང་མ་དམིགས་པ་ལ་སྔར་བཤད་པའི་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པ་བཞི་དང།
ལྷན་གཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་འགལ་དམིགས་བཅུ་གཉིས་དང།
ཕན་ཚུན་སྤངས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་གཉིས་དང་ཉེར་གཅིག་ཡོད་པའི་ཕྱིར།
གཉིས་པ་སོ་སོའ་མཚན་ཉི
ད་སོགས་བཤད་ན། གོ་ཐོབ་བྱས་ན་ཁྱོད་དེ་
ི
སྒྲུབ་ཀྱི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཀྱང་ཡིན། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ལ་ཕྱོགས་
ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བྱའི་ཆོས་སུ་བཏགས་
པའི་དོན་སྣང་རུང་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པར་དམིགས་པ་དེ། ཁྱོད་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད།
རྩོད་ཚེ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་
པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། མཚན་དུས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོར་དུ་བ་མེད་
པར་སྒྲུབ་པའི་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ་དེ།
མཚན་
དུས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོར་དུ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་
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མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ།

ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན། དེ་ལ་དབྱེ་ན། འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པ་དང།
འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས།
དང་པོ་ལ་མཚན་ཉིད་དང། དབྱེ་བ་གཉིས། དང་པོ་ནི། སྣང་རུང་མ་
དམི ག ས་པའི ་ རྟགས་ཡང་དག་ཀྱང་ཡི ན ་དེ ་ སྒྲུབ་ཀྱི ་ དགག་བྱའི ་ ཆོ ས ་སུ་
བཏགས་པའི་དོན་གྱི་འབྲེལ་ཡུལ་མ་གྲུབ་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ཡང་ཡིན་
པའི་གཞི་མཐུན་པར་དམིགས་པ་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་
འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། རྩོད་ན། དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲེལ་ཟླ་
མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དབྱེ་ན། རྒྱུ་མ་དམིགས་
པའི་དང། ཁྱབ་བྱེད་མ་དམིགས་པའི་དང། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་
དང། དངོས་འབྲས་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་བཞི། དང་པོའ་མཚན་
ི
ཉིད། ཆོས་དེའི་རྒྱུ་བཀག་པ་དངོས་སུ་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས་ཆོས་དེ་དངོས་
སུ་འགོག་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས། གོ་ཐོབ་བྱས༑ གཉིས་
པའི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཀྱང་
ཡིན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བྱའི་ཆོས་ཀྱི་བདག་གཅིག་པའི་ཁྱབ་བྱེད་བཀག་པ་
རྟགས་སུ་བཀོད་པ་དེ་དེའི་མཚན་ཉིད༑ ཡང་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བྱའི་ཆོས་
ཀྱི་ཁྱབ་བྱེད་བཀག་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པའི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་
པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ་དེ་དེའི་མཚན་ཉིད། གསུམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ།
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བྱའི་ཆོས་ཀྱི་རང་བཞིན་བཀག་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པའི་
འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ་དེ་དེའི་མཚན་ཉིད། བཞི་པའི་
མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ། འབྲས་བུ་དེ་མ་དམིགས་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པས་འབྲས་
བུ་དེའི་དངོས་རྒྱུ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་ཚུལ་གསུམ་
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ཡིན་པ་དེ་དེའི་མཚན་ཉིད། འདི་དག་གོ་ཐོབ་སྡེ་བདུན་རྒྱན་དང་རིགས་རྒྱན་
ལྟར་སྦྱར།
འདི་དག་མེད་དགག་ཙམ་རྟགས་སུ་སྦྱར་བའི་དགག་རྟགས་
ཀྱིས་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པར་འགྲོ་བའི་ངེས་པ་མེད་དེ། གནས་ལུགས་ཀྱི་
རྟགས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་སྒྲུབ་པས་མ་ངེས་པའི་ཕྱིར།
ཤིན་ཏུ་སྤྲོ་སླ༑ རྩོད་ཚེ་ཚུལ་གསུམ་སྦྱར་ཚུལ་རིགས་འདྲ་བྱ།
གཉིས་པ་ལ་མཚན་ཉིད་དང། དབྱེ་བ་གཉིས། དང་པོ་ནི། འགལ་ཟླ་
དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དེ།
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་
བྱའི་ཆོས་ཀྱི་འགལ་ཟླ་གཅིག་དངོས་སུ་རྟགས་ལ་བཀོད་པའི་སྣང་རུང་མ་
དམིགས་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ་དེ་དེར་འཇོག་པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་དབྱེ་ན་
ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་
དག་དང་ཕན་ཚུན་སྤང་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རྟགས་
ཡང་དག་གཉིས། དང་པོའ་མཚན་ཉི
ད། ཆོས་དེ་དམིགས་པ་དངོས་སུ་རྟགས་
ི
སུ་བཀོད་ནས་ཤ ེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྱི་སྟེང་དུ་རང་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་
པའི་དགག་བྱ་ཞིག་བཀག་པའི་མེད་དགག་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་
ཡིན་པ་དེ་དེའི་མཚན་ཉིད། རྩོད་ཚེ་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་
འགལ་ཟླ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ་དེ། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་
བརྟེན་པའི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་
དབྱེ་ན་བཅུ་གཉིས་ཡོད་དེ། དང་པོ་འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པ་བཞི་
ནི། རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པ་དང། རྒྱུ་དང་འགལ་
བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པ་དང།
འབྲས་བུ་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིན་
དམིགས་པ་དང། ཁྱབ་བྱེད་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པ་བཞི་སྟེ།
མཚན་གཞི་རིམ་བཞིན། མེ་སྟོབས་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པའི་གཞིར། གྲང་རེག་
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མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ།

སྟོབས་ཅན་དང། གྲང་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་དང། གྲང་འབྲས་སྤུ་ལོང་བྱེད་
དང། བ་མོའ་རེ
ི ག་པ་རྣམས་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། མེ་སྟོབས་ཆེན་པོས་ཁྱབ་
པར་ནོ ན ་པ་བཀོ ད ་པ་ལྟ་བུའོ།།བཞི་ཚན་གཉིས ་པ་འགལ་བའི ་ འབྲས་བུ་
དམིགས་པ་བཞི་ནི༑ རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་འབྲས་བུ་དམིགས་པ་དང།
རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་འབྲས་བུ་དམིགས་པ་དང་༑ འབྲས་བུ་དང་འགལ་བའི་
འབྲས་བུ་དམིགས་པ་དང། ཁྱབ་བྱེད་དང་འགལ་བའི་འབྲས་བུ་དམིགས་པ་
བཞི་རྣམས་ཏེ། མཚན་གཞི་རིམ་བཞིན། དུ་བ་དྲག་ཕྱུར་བས་ཁྱབ་པར་ནོན་
པའི་གཞིར། གྲང་རེག་སོགས་བཞི་པོ་སོ་སོར་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། དུ་བ་
དྲག་ཕྱུར་བས་ཁྱབ་པར་ནོན་པ་སོ་སོར་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ།།བཞི་
ཚན་གསུམ་པ་ཁྱབ་བྱ་དམིགས་པ་བཞི་ནི། རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་ཁྱབ་
བྱ་དམིགས་པ་དང། རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་ཁྱབ་བྱ་དམིགས་པ་དང། འབྲས་བུ་
དང་འགལ་བའི་ཁྱབ་བྱ་དམིགས་པ་དང། ཁྱབ་བྱེད་དང་འགལ་བའི་ཁྱབ་བྱ་
དམིགས་པ་དང་བཞི་སྟེ༑ མཚན་གཞི་རིམ་བཞིན། ཙན་དན་གྱི་མེ་སྟོབས་
ཆེན་པོས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་གཞིར་གྲང་རེག་སོགས་བཞི་སོ་སོར་མེད་པར་
སྒྲུབ་པ་ལ།
ཙན་དན་གྱི་མེ་སྟོབས་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པར་ནོན་པ་རྟགས་སུ་
བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ།།འདི་དག་འགལ་དམིགས་དྲུག་ཏུ་འདུས་ཀྱང་ཡ་གྱལ་གྱི་
རྣམ་དབྱེ་ལ་མཁས་ཆེད་དུ་གྲུབ་ཆེན་ཛེ་ཏཱ་རི་སོགས་ཀྱིས་བཤད་པའི་ཕྱིར་
ཏེ། བྱིས་པ་འཇུག་པའི་རྟོག་གེ་ལས། མི་དམིགས་པ་འདི་སྦྱོར་བའི་དབྱེ་
བས་རྣམ་པ་མང་པོར་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་དངོས་སུ་བཅུ་དྲུག་བཀོད་
པས་འགལ་དམིགས་བཅུ་གཉིས་བཤད་ཅིང། ཐར་འབྱུང་སྦས་པའི་རྟོག་གེ་
སྐད་ལས་ཀྱང། འདི་སྦྱོར་བའི་བྱེ་བྲག་གིས་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ།
ཞེས་པ་འདིས་ཀྱང་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པ་བཞི་དང་འགལ་དམིགས་བཅུ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

གཉིས་ཏེ་བཅུ་དྲུག་བཤད་པའི་ཕྱིར། ཛྙཱ་ན་ཤྲ ིས་འགལ་དམིགས་བཅུ་དྲུག་
བཤད་པའི་བཞི་ཚན་བཞི་པ་རྒྱུ་དམིགས་པ་བཞི་ནི། རང་བཞིན་དང་འགལ་
བའི་རྒྱུ་དམིགས་པ་དང། རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་རྒྱུ་དམིགས་པ། ཁྱབ་བྱེད་དང་
འགལ་བའི་རྒྱུ་དམིགས་པ། འབྲས་བུ་དང་འགལ་བའི་རྒྱུ་དམིགས་པ་བཞི་སྟེ།
མཚན་གཞི་རིམ་པ་བཞིན་དུ། མེ་སྟོབས་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་ཤ ར་
གཞིར་གྲང་རེག་དང་༑ གྲང་རྒྱུ་ཐོགས་མེད་དང། བ་མོའ་རེ
ི ག་པ་དང། གྲང་
འབྲས་སྤུ་ལོང་བྱེད་བཞི་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་མེ་སྟོབས་ཆེན་པོའ་དངོ
ི ས་རྒྱུས་
ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་དངོས་པོ་བཀོད་པའམ་མེའི་དངོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་
བཀོད་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། འདིས་མཚོན་ནས་དངོས་རྒྱུའི་རྟགས་ཀྱིས་གྲང་རེག་མེད་
པར་སྒྲུབ་པ་ནི། རྣམ་འགྲེལ་ངེས་གཉིས་དང་དེ་གཉིས་ཀྱི་རང་འགྲེལ་གཉིས་
དང་ཤཱཀྱ་བློ ་ ཆོ ས ་མཆོ ག ་སོ ག ས་དུ་མས་བཀག་ཅི ང ་རྣམ་བཤད་གསུམ་
དང་སྤྱི་དོན་གཉིས་སོགས་དང་འགལ་བས་དོར་བར་བྱ་བ་ཁོ་ནའོ།།ཛྙཱ་ན་ཤྲ ི་
དང་ཁྱུང་པོ་བརྩོན་སེང་གི་བཤད་སྲོལ་དེ་རིགས་གཏེར་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་
བཀག་གོ །འདིའི་ལུགས་ལ་དགག་རྟགས་ཉེར་ལྔ་ཡིན་ནོ།།འོ་ན། ཁྱབ་བྱ་
དམིགས་པ་བཞི་འགལ་དམིགས་དྲུག་གི་གང་དུ་བསྡུ་སྙམ་ན༑ རང་བཞིན་
འགལ་བ་སོགས་བཞིའི་ནང་དུ་འདུ་བར་ཐལ། རང་བཞིན་འགལ་བ་སོགས་
ཀྱི་ཁྱབ་བྱ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར།
དཔེར་ན་ཙན་དན་གྱི་མེས་ཚིག་པ་དེ་མེས་
ཚིག་པ་དང་མེའི་ཁྱབ་བྱའམ་བྱེ་བྲག་ཙན་དན་གྱི་མེས་ཚིག་པ་གཉིས་ཀ་
ཡིན་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཇི་སྐད་དུ་རྣམ་ངེས་ཊིཀ་ཆེན་ལས། དེ་ལས་
གཞན་དུ་ཙན་དན་གྱིས་གྲང་རེག་འགོག་པ་འགལ་ཁྱབ་དམིགས་པའི་གཏན་
ཚིགས་ཟུར་པ་འདོད་པ་ནི༑ ཙན་དན་གྱི་མེའི་སྤུ་རིས་ཟིན་ན་ཡང། མེས་གྲང་
རེག་འགོག་པ་ཉིད་ལས་མ་འདས་པས་འགལ་དམིགས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་
226

མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ།

དངོས་ཁོ་ནའོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། འགལ་ཁྱབ་དམིགས་
པའི་ཟུར་བ་ཞེས་དང། མེས་གྲང་རེག་འགོག་པ་ཉིད་ལས་མ་འདས་པས་
ཞེས་པ་གཉིས་ཀྱི་དོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་དགག་རྟགས་འཇུག་ཚུལ་སྒོ་
ནས་འགལ་དམིགས་ལ་དྲུག་ཏུ་གྲངས་ངེས་པས་དེར་མ་འདུས་པ་མེད་ཀྱང།
ཡན་ལག་སྒོ ་ ནས་དབྱེ ་ ན་གྲང་རེ ག ་འགོ ག ་པའི ་ འགལ་ཟླ་དམི ག ས་པ་ལ་
ཡང་ཆེས་མང་པོ་ཡོད་དེ། སྔར་བཤད་པའི་གྲང་རེག་སྐོར་བཞི་འགོག་པའི་
འགལ་ཟླ་དམིགས་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཁྱབ་བྱའི་ཁྱབ་བྱ་དམིགས་པ་
ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཙན་དན་གྱི་མེ་སྟོབས་ཆེན་དང། དེའི་ཡང་ཁྱབ་བྱ་ཤ ར་རིའི་
ཙན་དན་གྱི་མེ་སྟོབས་ཆེན་དང། དེའི་ཁྱབ་བྱ་ཤ ར་གྱི་ནགས་རིའི་ཙན་དན་
གྱི་མེ་སྟོབས་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པ་རེ་རེ་ལ་སྐོར་བཞི་སོགས་དཔག་མེད་དབྱེར་
ཡོད་ཅིང་འདི་གཏན་ཚིགས་སྒོ་ནས་ཡིན་ལ༑ དགག་བྱའི་སྒོ་ནས་ཀྱང་རང་
བཞིན་གྱི་ཁྱབ་བྱ་དང་དེའི་ཁྱབ་བྱ་སོགས་དང་སྦྱར་བས་ཐུག་པ་མེད་པ་ཡོད་
པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་ལྟར་དགག་བྱ་འགོག་བྱེད་ཀྱི་རིགས་པ་དང་དགག་
བྱ་གྲང་རེག་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་ཡང་ངོ་བོ་ཡ་གྱལ་སོགས་འགོག་པར་མཁས་པའི་
ཆེད་དུ་ཛེ་ཏཱ་རི་དང་སྡེ་བདུན་རྒྱན་དང་རྣམ་བཤད་ལས་ཀྱང་ཟུར་ཙམ་བཤད་
པའི་ཕྱིར། རྣམ་བཤད་ལས། དེ་དག་སྦྱོར་བའི་བྱེ་བྲག་གིས་ཐ་དད་དུ་དབྱེ་བ་
ཙམ་ཡིན་གྱི་སྦྱོར་བར་བྱ་བ་སོ་སོར་ངེས་པའི་དབང་གིས་མ་ཡིན་ཏེ། གྲང་
རེག་གཅིག་བུ་འགོག་པ་ལ་ཡང་དུ་མར་དབྱེར་རུང་ངོ་ཞེས་དང། ཛེ་ཏཱ་རིས་
ཀྱང།
མ་དམིགས་པ་འདི་སྦྱོར་བས་དབྱེ་བས་རྣམ་པ་མང་པོར་འགྱུར་ཏེ་
ཞེས་གསུངས་པ་གཉིས་ཀས་གྲངས་མ་བཟུང་བའི་དོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང་
༑ སྦྱར་བར་བྱ་བ་སོ་སོར་ངེས་པའི་དབང་གིས་མ་ཡིན་ཞེས་པ་རྟགས་དང་
བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དང་དགག་བྱའི་སྦྱར་ཚུལ་མེ་དང་ཆུ་བཞིན་གཅིག་ཁོ་ནར་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

མ་ངེས་པ་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཆོག་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང། དེའི་དཔེ་གྲང་
རེག་ལ་མཛད་པའི་ཕྱིར་རོ།།ཤིན་ཏུ་སྤྲོ་ཚུལ་སླ། འདི་ཡང་དཔྱོད་ལྡན་རྣམས་
ལ་རིགས་པའི་སྒོ་བརྒྱ་ཕྱེ་བ་ཡིན་ནོ།།དེས་ན་རྣམ་བཤད་རྗེས་འབྲང་ཁ་ཅིག་
དགག་རྟགས་བཅུ་ལས་ལྷག་མི་འདོད་པ་དང། སྔོན་དང་ཕྱིས་ཀྱི་བོད་ཁ་ཅིག་
༼གཙང་ནག༽ སྣང་རུང་གི་དགག་རྟགས་ལ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་མ་འདུས་སྙམ་
ནས་བཅུ་དྲུག་འདོད་པ་དང། རིགས་གཏེར་མཁན་པོས་ཀྱང་བཅུ་གཉིས་
དགོས་པར་འདོད་པ་རྣམས་མི་འཐད་པར་ཐལ། འདི་ཉིད་ལས། འགལ་
འབྲས་ལ་ཡང་ཡུལ་དང་ནི།།དུས་ལ་སོགས་པར་ལྟོ ས་པར་འདོ ད།།ཅེས་
གསུངས་པ་ལྟར་འཇུག་པའི་ཡུལ་དུས་དང་ཁྱད་པར་རྣམས་ལ་ལྟོས་དགོས་
པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། འཇུག་པའི་ཡུལ་དུས་དང་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་ཚུལ་བཅུ་
གཅིག་ཏུ་མ་འདུས་པ་མེད་པའི་དབང་གིས་སྣང་རུང་གི་དགག་རྟགས་ལ་
རིགས་ཐིགས་དང་རྣམ་ངེས་སུ་བཅུ་གཅིག་ལས་མ་བཤད་པའི་ཕྱིར། རྣམ་
ངེས་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརྟེན་པ་བཅུར་ངེས་པ་
དང་འོག་ནས་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་གི་སྐབས་སུ་ཕན་ཚུན་སྤངས་འགལ་
ལ་བརྟེན་པའི་འགལ་ཁྱབ་དམིགས་པའི་དགག་རྟགས་དང་བཅུ་གཅིག་ཏུ་
གསུངས་ཀྱི། དེ་ལས་མང་བ་མ་གསུངས་པས། ཁ་ཅིག་གིས་ཞེས་པ་ནས།
ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་དགག་རྟགས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་བཞེད་པ་
དང-༑ གཞན་དག་གིས་དེའི་ནང་ནས་བཅུ་གཉིས་ཡང་དག་ཡིན་ལ་བཞི་ལྟར་
སྣང་ངོ་ཟེར་བ་ཡང་དགག་རྟགས་འཇུག་པའི་ཚུལ་ལ་ལེགས་པར་དཔྱད་ན་
འཐད་པར་མི་སེམས་ཏེ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་༑ དེ་ལྟར་དུ་འཐད་ལྡན་
ལས་སོ།།
གཉིས་པ་ཕན་ཚུན་སྤངས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་
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མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ།

རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། དགག་བྱའི་ཆོས་དང་ཕན་ཚུན་སྤངས་
འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་སྒོ་ནས་མི་མཐུན་པར་གནས་པའི་འགལ་དམིགས་ཀྱི་
ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ་དེའོ།།རྩོད་ན། ཕན་ཚུན་སྤངས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་
འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ་དེ་དེའི་མཚན་ཉིད། དབྱེ་ན་ངེས་
པས་ལྟོས་པ་འགོག་པའི་དེ་དང་༑ ལྟོས་པས་ངེས་པ་འགོག་པའི་དེ་གཉིས།
མཚན་གཞི་རིམ་བཞིན། བུམ་པ་འཇིག་པའི་རྒྱུ་མེད་ཙམ་སྟོན་འདོད་ནས།
བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་འཇིག་པ་ཕྱིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་
མེད་དེ༑
རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇིག་ངེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ལྟ་བུ་དང་པོ་དང།
གོས་དཀར་པོ་ཆོས་ཅན། རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་ཚོན་ཅན་དུ་མེད་དེ། ཚོན་ཅན་
དུ་འགྱུར་བ་ཕྱིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་གོས་དཀར་པོ་གྲུབ་
ཙམ་ནས། ཚོན་ཅན་དུ་མ་གྲུབ་པ་ཙམ་སྟོན་འདོད་ནས་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་གཉིས་
པའི་མཚན་གཞི་ཡིན་ནོ།།
གསུམ་པ་རྩོད་སྤོང་ལ་ཁོ་ན་རེ། རྟགས་སྦྱོར་ཕྱི་མ་འདི་གཉིས་ཀྱི་དངོས་
ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་མེད་དགག་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་མི་དམིགས་པའི་
སྦྱོར་སྐོར་རེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྟགས་དེ་གཉིས་ཀྱི་ནུས་པས་དངོས་
ཀྱི་སྒྲུབ་ཆོས་གཉིས་མ་ཡིན་དགག་ཏུ་སོང་བའི་སྐབས་ཤ ིག་མེད་པར་ཐལ༑
འདོད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། འཇིག་པ་ཕྱིས་འབྱུང་ལ་མི་ལྟོས་པའི་དངོས་
པོར་སྟོན་འདོད་ནས་སྦྱོར་སྐོར་དང་པོ་དང། གྲུབ་ཙམ་ནས་ཚོན་ཅན་མ་ཡིན་
པའི་དངོས་པོར་སྟོན་འདོད་ནས་སྦྱོར་སྐོར་གཉིས་པ་བཀོད་ན་མ་ཡིན་དགག་
དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་འགྲོ་བའི་ཕྱིར་ཏེ་འདིའི་རིགས་པས་སྔར་གྱི་དེ་
དག་ཅི་རིགས་ལའང་ཞིབ་ཆ་ཤེས་དགོས་ཏེ་དགག་སྒྲུབ་སྐབས་སུ་བཤད་
པར་བྱའོ།།
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གསུམ་ཉིད་དུ་ངེས་པར་གྲུབ་པ།
གཉི ས ་པ་ཡང་དག་གི ་ ཁྱད་པར་གསུམ་ཉི ད ་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་དག་
གསུམ་དུ་མ་འདུས་པར་འདོད་པ་དགག་པ་དང།
ལྟར་སྣང་ཡང་དག་ཏུ་
འདོད་པ་དགག་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ། སྔ་ཕྱི་ལ་ལྟོས་པའི་རྩོད་པ་དང། དུས་
མཉམ་ལ་རྩོད་པ་གཉིས། དང་པོ་འཆད་པར། རྒྱུ་ཚོགས་པ་ལས་འབྲས་སྐྱེ་
བར༑ ༑ཞེས་སོགས་བྱུང། འདི་ལ་གཞུང་དོན་དང་མཐའ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པ་
གཉིས། དང་པོ་ནི། མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་ལྟར་མདོ་དང་སྦྱར་ན་ངེས་པ་ཆེན་
པོ་སྟེར་བས་རིག་པ་ཅན་སྔ་མ་ཅན་དང་ལྷག་མ་ཅན་དང་སྤྱིར་མཐོང་ཅན་
གྱི་རྗེས་དཔག་གསུམ་འདོད་པའི་རྟེན་རྟགས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་དཔག་
པར་འདོད་པ་དང་༑ བྱེ་བྲག་པས་ཀྱང་དེ་ལྟར་འདོད། སྔ་མ་འགོག་ཚུལ་དུ་
མ་ཡོད་པས་ལྡན་དོན་དགག་པར། མདོ་ལས། འཁྲུལ་བའི་ཕྱིར་ན་ལྡན་པ་
མིན།།ཞེས་པའི་དོན་འཆད་པར། རང་འགྲེལ་ལས། ལྡན་པ་བྱེད་པ་ནི་རིགས་
ན། སྔར་འདི་རྒྱུ་ཡོད་དོ་ཞེས་འབྲས་བུ་སྔ་མ་དང་ལྡན་པར་བྱེད་ན་ནི། ཡུལ་
དེ་ཤེས་པ་ཡང་སྔ་མ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ལ། གང་རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུར་ཤ ེས་
པར་བྱེད་པ་དེ་ལྟར་ནི་འཁྲུལ་བའི་ཕྱིར་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནོ།།རྒྱུ་ཡོད་པ་བདེན་
དུ་ཆུགས་ན་ཡང་གེགས་སྲིད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ནས། འབྲས་བུ་མི་འབྱུང་
བ་སྲིད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་རྩ་འགྲེལ་གྱི་དོན་དང། བྱེ་བྲག་པའི་འདོད་ཚུལ་ལ་
ཡང། མདོ་ལས༑ རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་གྲུབ་པ་མེད།།ཅེས་པ་རྩ་འགྲེལ་གྱི་དོན་
རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་གྱི་གྲངས་ངེས་ལ། རྩོད་ཚུལ་ལ་སྦྱར་ནས་འཆད་པ་
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ལ། རྒྱུ་ཚོགས་པ་ལས་འབྲས་སྐྱེ་བར།།ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཉིས་
བྱུང-། དོན་ནི། གཞན་སྡེ་རིག་པ་ཅན་དང་བྱེ་བྲག་པ་སོགས་ཀྱི་སྟོན་པ་ཁ་
ཅིག་ན་རེ། དེ་གསུམ་དུ་མ་ངེས་པར་ཐལ། ནས་ས་ཆུ་ལུད་ཚོགས་པ་ཚང་
བའི་དཔྱིད་དུས་ཀྱི་ཞིང་དེ། དེ་འདྲའི་ཞིང་ཤར་མ་རང་འབྲས་ནས་མྱུག་སྐྱེ་
བར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་གསུམ་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཀྱང་མ་ཡིན། རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཀྱང་
མ་ཡིན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཀྱང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་འདྲའི་ཞིང་དེ་རང་འབྲས་ནས་མྱུག་སྐྱེ་བའི་འབྲས་བུ་མ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་འདྲའི་ཞིང་དེ་རང་འབྲས་ནས་མྱུག་སྐྱེ་
བ་དང་རྫས་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་འདྲའི་ཞིང་དེ་
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བྱ་མེད་ཙམ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
དེར་ཐལ།
དེ་འདྲའི་ཞིང་དེ་རང་འབྲས་ནས་མྱུག་སྐྱེ་བར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར།
ཞེས་མི་འཐད་པའི་རྩོད་ཚུལ་འཆད་པར་རང་འགྲེལ་ལས། འོ་ན། རྒྱུ་ཚོགས་
པས་འབྲས་བུ་སྐྱེ་བར་རྗེས་སུ་དཔོག་པར་བྱེད་པ་བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་
ཇི་ལྟར་གཏན་ཚིགས་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་འདུ་ཞེ་ན་ཞེས་དང། བྲམ་
ཟེའི་འགྲེལ་བཤད་ལས། གཏན་ཚིགས་གཞན་སྲིད་པ་དགག་པའི་དོན་དུ་
སོགས་དང་ཤཱཀྱས། གཞན་གྱིས་འོ་ན། རྒྱུ་ཚོགས་པས་ཞེས་བྱ་བ་སོགས་
བྱུང། ལན་ནི་སྐྱོན་དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་འདྲའི་ཞིང་དེ། དེ་འདྲའི་དཔྱིད་
དུས་ཀྱི་ཞིང་ཤ ར་མ་རང་འབྲས་ནས་མྱུག་སྐྱེ་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་གསུམ་
གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར། རྟགས་གསུམ་དུ་མི་འཐད་པའི་སྐྱོན་མེད་
དེ༑ དེ་འདྲའི་ཞིང་དེ་དེ་འདྲའི་ཞིང་ཤར་མ་རང་འབྲས་ནས་མྱུག་སྐྱེད་ངེས་སུ་
སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ཀྱང་སྐྱོན་
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མེད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རང་འབྲས་ནས་མྱུག་སྐྱེ་རུང་དེ་དེ་འདྲའི་ཚོགས་
པ་ཚང་བའི་ཞིང་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་ལས་
སྐྱེ་རུང་དང་དེ་སྐྱེ་བར་སྲིད་པར་སྒྲུབ་པ་དོན་གཅིག་པའི་ཕྱིར། ཞེས་འཆད་
པར། རྒྱུ་ཚོགས་པ་ལས་འབྲས་སྐྱེ་བར།།ནས། དེ་ནི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་
བརྗོད།།ཅེས་བྱུང། ཇི་སྐད་དུ་རང་འགྲེལ་ལས། དེ་ལ་ནི་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ལས་
འབྲས་བུ་སྐྱེ་བ་སྲིད་པར་རྗེས་སུ་དཔོག་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་དེ། ཚོགས་པ་
རྣམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་སྐྱེ་བར་རུང་བ་ཉིད་རྗེས་དུ་དཔོག་པའི་ཕྱིར། རུང་བ་ཉིད་
ཀྱང་ཚོགས་པ་ཙམ་དང་འབྲེལ་བ་ཡིན་པས་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་ཁོ་ན་རྗེས་
སུ་དཔོག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དེའི་རྟགས་
ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་མ་ངེས་པའི་ཕྱིར།
འཆད་པར། ཚོགས་པའི་འབྲས་བུ་ནུས་པ་རྣམས།།འགྱུར་བ་དང་འབྲེལ་
འབྲས་བུ་ལ།།མ་ངེས་པ་ནི་ཉིད་ཡིན་ཏེ།།གེགས་བྱེད་པ་དག་སྲིད་ཕྱིར་རོ༑
༑ཞེས་བྱུང།
མཐའ་དཔྱད་པ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ནས་ས་ཆུ་ལུད་དྲོད་གཤེར་ཚོགས་པ་
ཚང་བའི་དཔྱིད་དུས་ཀྱི་ཞིང་ཡང་ཡིན་རང་འབྲས་ནས་མྱུག་མི་སྐྱེ་བ་ཡང་
ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་སྲིད་དམ་མི་སྲིད། མི་སྲིད་ན་དེ་འདྲའི་ཚོགས་ཚང་ལ་
འབྲས་བུ་སྐྱེད་ངེས་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྨྲས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ།།དེ་མི་སྲིད་
པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། ཁྱབ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ། སྲིད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། རང་འབྲས་
ནས་ཀྱི་མྱུ་གུ་སྐྱེ་རུང་དུ་ཐལ༑ དེ་འདྲའི་ཞིང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན། རྟགས་ཁྱབ་
གཉིས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། མྱུ་གུ་མི་སྐྱེད་པར་ཚད་མས་ངེས་
པའི་ཕྱིར་ན་རྟགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་སྟེ། མདུན་གྱི་གཞི་འདིར་ཤ ་ཟ་སྲིད་མི་སྲིད་
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ལ་སྦྱར་ནས་ཤ ེས་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་བཤད་ལས། སྔར་བཤད་པའི་
ཞིང་ཡང་ཡིན་ནས་ཀྱི་མྱུ་གུ་མི་སྐྱེ་བ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་སྲིད་དམ་
མི་སྲིད་ཅེས་པ་ནས། ཆོས་ཅན་ཉིད་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་ཀུན་ནས་མཚུངས་
སོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། མ་ངེས་པ་ནི་ཉིད་ཡིན་
ཏེ།།ཅེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་
ཁྱབ་སྟེ།
ནས་ས་ཆུ་ལུད་ཚོགས་པ་ཚང་པའི་ཞིང་དེ་ཡིན་ན་མྱུ་གུ་སྐྱེད་
པས་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་ཏེ། དེ་འདྲའི་ཞིང་ཡང་ཡིན་མྱུ་གུ་མི་སྐྱེད་པ་ཡང་ཡིན་
པའི་གཞི་མཐུན་སྲིད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་
མ་ངེས་པའི་དོན་ནོ།།ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ།
ནས་ཀྱི་རྒྱུ་ནས་ས་ཆུ་ལུད་དྲོད་
གཤེར། ཚོགས་པ་གྲངས་ཚང་གི་དཔྱིད་ཞིང་དེ། དེ་འདྲའི་དཔྱིད་ཞིང་ཤ ར་
མ་རང་འབྲས་ནས་མྱུག་སྐྱེ་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་
ཡིན་ཡང་༑ རང་འབྲས་ནས་མྱུག་སྐྱེ་ངེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མིན་
ཟེར་ཞིང། རྒྱུའི་མཚན་ཉིད་རང་འབྲས་སྐྱེད་པར་འདོད་པ་ནང་འགལ་སོགས་
ཉེས་པ་དུ་མར་འགྱུར་ཏེ། དེ་འདྲའི་དཔྱིད་ཞིང་དེ། དེ་འདྲའི་དཔྱིད་ཞིང་ཤ ར་
མ་རང་འབྲས་ནས་མྱུག་སྐྱེ་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་
མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཐལ།
དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྩོད་གཞི་ལ་རྟགས་
དེ་གྲུབ་པ་ནས་རྩོད་གཞིའི་ཞིང་དེ་ནས་མྱུག་འབྱུང་རུང་ཡིན་མིན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་
པ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཞིང་དེ་དེའི་རྒྱུར་ངེས་ན་ཞིང་དེས་དེ་སྐྱེད་པར་
ངེས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། དེར་ཐལ། རང་འབྲས་སྐྱེད་པ་རྒྱུའི་
མཚན་ཉིད་དུ་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར༑ གཞན་ཡང། དེ་འདྲའི་དཔྱིད་ཞིང་ཆོས་
ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་རང་འབྲས་ནས་མྱུག་སྐྱེད་པར་ཐལ༑ ཁྱོད་རང་འབྲས་ནས་
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མྱུག་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁྱོད་རང་གི་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་
གྲུབ་རྟགས་ཁས་བླངས་དང་ཆོས་ཅན་གྱིས་གྲུབ། འདོད་ན། དེ་འདྲའི་དཔྱིད་
ཞིང་ཆོས་ཅན།
རང་འབྲས་ནས་མྱུག་སྐྱེད་པར་ཚད་མས་ངེས་པར་ཐལ་
ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། ཐལ་བ་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ཀར་འཁོར་གསུམ་ཁས། འདོད་
ན། དངོས་འགལ་ལོ།།བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེ་སྐྱེད་པ་ལ་སྐྱེད་ངེས་ཀྱིས་མ་
ཁྱབ་པོ་ཞེ་ན། འོ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དེ་ལྟར་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་ཞེན་ཡུལ་
ལ་འཁྲུལ་བའི་ལོག་ཤེས་སུ་ཐལ༑ ཚད་མས་ཁྱོད་དེ་ལྟར་རྟོགས་པ་གང་ཞིག
ཁྱོད་དེ་ལྟར་མ་ངེས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འཁོར་གསུམ། མ་ཁྱབ་ན། ལོག་
ཤེས་མི་སྲིད་པར་ཐལ། མ་ཁྱབ་པ་དེའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཁས། འདི་སྐོར་
ཀྱི་རྣམ་བཤད་གསུམ་དང་སྤྱི་དོན་ལ་འཁྲུལ་ནས་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ནས་མྱུག་
གི་རྒྱུ་ཡིན་ན་རང་འབྲས་ནས་མྱུག་སྐྱེད་པར་ཚད་མས་ངེས་པས་ཁྱབ། དེ་
ལྟར་སྐྱེད་པར་ཚད་མས་ངེས་ན་རང་འབྲས་ནས་མྱུག་འབྱུང་ངེས་ཀྱིས་ཁྱབ་
ཟེར་ན། འོ་ན་རང་འབྲས་ནས་མྱུག་གི་རྒྱུ་ཡིན་ན་རང་འབྲས་ནས་མྱུག་གི་
རྒྱུ་ཁ་ཡར་བ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། རང་འབྲས་ནས་མྱུག་གི་རྒྱུ་ཡིན་
ན་དེའི་རྒྱུ་ཚོགས་གྲངས་ཚང་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། དེར་
ཐལ། དེའི་རྒྱུ་ཡིན་ན་དེ་སྐྱེད་པར་ཚད་མས་ངེས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། རྟགས་
ཁས། འཁོར་གསུམ། མ་ཁྱབ་ན་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེའི་རྒྱུ་ཚོགས་པ་མ་ཚང་
བར་དེ་སྐྱེ་རུང་ཙམ་ཡང་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་དེ་སྐྱེད་པར་ཚད་མས་ངེས་པར་ཚད་
མས་ངེས་པས་ཁྱབ་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས་པའི་ཕྱིར༑ འདི་ཉིད་ལས། རྒྱུ་མ་ཚོགས་
པར་འབྲས་བུ་ནི།།རྗེས་སུ་དཔོག་པ་གང་ཡིན་ཏེ།།ལྷག་མ་དང་ལྡན་ནུས་
མེད་ཕྱིར།།ཞེས་དང། རྣམ་བཤ་ལས། རྒྱུ་ལ་ཚོགས་པ་དང་མ་ཚོགས་པ་
གཉིས་ལས། ཕྱི་མས་འབྲས་བུར་མ་ཟད་རུང་བ་དཔོག་པའང་མི་ནུས་པ་རྒྱུ་
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མ་ཚོགས་ཞེས་པ་དང་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་༑ རང་འགྲེལ་ལས་ཀྱང།
རུང་བ་ཉིད་ཀྱང་རྒྱུ་ཚོགས་པ་དག་ཁོ་ནས་བྱེད་དེ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑
འཁོར་གསུམ། རྩ་བར་འདོད་ན། ནས་མྱུག་གི་རྒྱུ་ཁ་ཡར་བ་མེད་པར་ཐལ།
ནས་མྱུག་གི་རྒྱུ་ཡིན་ན་དེ་ཁ་ཡར་བ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། འཁོར་
གསུམ། འདོད་ན། ནས་མྱུག་གི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་རྒྱུ་ཁོ་ན་ཡིན་པ་དང་བྱེད་རྒྱུ་
དང་བདག་པོའ་རྒྱུ་སོ
ི ་སོ་བ་མེད་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། ཐལ་བ་སྔ་ཕྱི་
གཉིས་ཀར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ནས་མྱུག་གི་རྒྱུ་ཚོགས་པའི་དུས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་མ་
ཚོགས་པའི་ས་བོན་ལྟ་བུའི་ཁ་ཡར་བ་དང་རྒྱུ་སོ་སོ་བ་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕྱིར།
རྣམ་བཤད་ལས། རྒྱུ་ལ་ཚོགས་པ་དང་མ་ཚོགས་གཉིས་ལས་སོགས་དང།
རང་འགྲེལ་ལས་མ་ཚོགས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནུས་པ་མེད་དེ། ཞེས་དང་༑ ཤཱཀྱས་
ཀྱང། མ་ཚོགས་པ་ནི་མ་ཚང་བའོ།།རྗེས་སུ་དཔག་པ་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་ནི་
མ་ངེས་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །ཞེས་གསུངས་པ་རྩ་ཚིག་གིས་
མ་ངེས་པ་དང། ལྷག་ལྡན་གྱི་དོན་བཤད་པ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ།།གཞན་ཡང་
ནས་མྱུག་གི་རྒྱུ་ལ་དེའི་མ་ངེས་པའི་རྒྱུ་དང་ངེས་པའི་རྒྱུ་དང་ནས་མྱུག་དང་
གྲོ་མྱུག་སོགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་གི་རྒྱུ་སོགས་ཆེས་མང་པོ་དབྱེ་མི་རིགས་པར་
ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། གཞན་ཡང། རྒྱུ་དེ་འབྲས་
བུ་དེ་སྐྱེད་པ་ལ་ཞུགས་ཀྱང་འབྲས་བུ་སྐྱེད་པའི་བྱ་བ་བྱེད་པ་ལས་མ་རྫོགས་
པ་དང་འབྲས་བུ་སྐྱེད་པའི་བྱ་བ་བརྩམ་མ་ཐག་དང་འབྲས་བུ་སྐྱེད་པའི་བྱ་བ་
ཚང་ནས་དངོས་རྒྱུ་ལ་སླེབས་པའི་སྐབས་དུ་མ་མི་འདོད་པར་ཐལ། རང་གི་
འབྲས་བུ་སྐྱེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ན་ངེས་པར་འབྲས་བུ་དེ་འབྱུང་བས་ཁྱབ་པའི་
ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན་ཁྱབ་པར་ཐལ དེ་ལྟར་རྒྱུ་ལ་དངོས་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་འབྲས་
བུ་ལ་འཁྲུལ་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར། འདི་རྣམ་བཤད་གསུམ་
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དང་རང་འགྲེལ་གྱི་གཞུང་མང་ངོ་།།འདོད་ན། ནས་མྱུག་སྐྱེད་ཚུལ་མཐོང་
བའི་མངོན་སུམ་དང་འགལ་ལ་དེ་བཞིན་དུ། ཚོགས་པའི་འབྲས་བུ་ནུས་པ་
རྣམས།།འགྱུར་བ་དང་འབྲེལ་ཞེས་དང། དེའི་རང་འགྲེལ་ལས། འབྲས་བུ་
སྐྱེ་བ་ནི་ཚོགས་པ་ལས་སྐྱེ་བ་ཅན་གྱི་ནུས་པ་རྣམས་ཀྱི་འགྱུར་བ་ལ་ལྟོས་
པའི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་དང-། ནུས་པ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་འགྱུར་བས་ཞེས་དང། ཤཱཀྱས།
འདི་ལྟར་ཚོགས་པ་སྔ་མ་ལས་ཕྱི་མ་ནུས་པའི་མཚན་ཉིད་སྐྱེ་ལ་ཞེས་དང།
དེ་ཉིད་གསལ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ནུས་པ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་འགྱུར་བས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་
སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། སྐད་ཅིག་སྔ་མ་སྔ་མ་རྒྱུར་བྱས་ནས་ནུས་པའི་སྐད་ཅིག་
ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་སྐྱེ་བ་ནི་ནུས་པ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་འགྱུར་བའོ་ཞེས་སོགས་དང། བཞི་
བརྒྱ་པ་ལས་ཀྱང། སྐྱེ་བཞིན་པ་ནི་ཕྱེད་སྐྱེས་ཕྱིར།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
ཁྱབ་སྟེ། ནུས་པའི་སྔ་མ་སྔ་མའི་སྐབས་སུ་ཡང་ནས་མྱུག་གི་རྒྱུ་དེ་ནས་མྱུག་
སྐྱེ་བའི་བྱ་བ་བ་ལ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་དང་རྫོགས་པར་སྐྱེ་བའི་བྱ་བའི་ཕྱེད་ལ་
ཞུགས་པ་བཞི་བརྒྱ་པས་བཤད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདི་ལྟར་གཞུང་
གོང་འོག་མ་བསྒྲིགས་པར་རྨོངས་བཤད་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཤ ིང་སོམ་ཉི་བརྒྱ་
ལྟར་བྲིས་སོ།།བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། རྒྱུ་དེས་འབྲས་བུ་དེ་སྐྱེད་པའི་བྱ་བ་ལ་
ཞུགས་ན་རྒྱུ་དེས་འབྲས་བུ་དེ་བསྐྱེད་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་ན་དེས་དེ་
སྐྱེད་པའི་བྱ་བ་བྱས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། དེ་དེའི་བྱ་བ་ལ་
ཞུགས་ན་དེས་དེ་བྱེད་ནུས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་
མི་ནུས་ཏེ། མངོན་སུམ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་༑ འོ་ན། ནས་ས་
ཆུ་ལུད་དྲོད་གཤེར་ཚོགས་པ་ཚང་ཞིང་ནས་མྱུག་སྐྱེ་བ་ལ་མངོན་སུ་ཕྱོགས་
པའི་དཔྱིད་ཞིང་ཆོས་ཅན། རང་འབྲས་ནས་མྱུག་བསྐྱེད་པར་ཐལ། རང་
འབྲས་ནས་མྱུག་སྐྱེད་པའི་བྱ་བ་ལ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། དེར་
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ཐལ། ནས་ས་སོགས་ཚོགས་པར་བྱས་པའི་ཞིང་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ རྟགས་སླ།
ཁྱབ་སྟེ། དེ་དུས་ནས་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བའི་བྱ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། འབྲས་བུ་
སྐྱེ་བའི་བྱ་བ་རྒྱུའི་དུས་ནས་རྫོགས་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྒྱུ་འགག་པ་
དང་འབྲས་བུ་སྐྱེ་བའི་བྱ་བ་རྫོགས་ནས་སྐྱེ་བ་དུས་མཉམ་པའི་ཕྱིར། གཞན་
ཡང། རྒྱུ་དེས་འབྲས་བུ་དེ་སྐྱེད་པའི་བྱ་བ་བྱས་ན་འབྲས་བུ་དེ་སྐྱེ་བར་ངེས་
པས་ཁྱབ་པ་ཕྱོགས་གླང་ཆོས་གྲགས་སོགས་མཁས་པ་སུ་གང་གི་ལུགས་
མ་ཡིན་པར་ཐལ། མཁས་པ་དེ་དག་གིས་ཀྱང་རྒྱུ་ཁ་ཡར་བས་ཀྱང་འབྲས་བུ་
བསྐྱེད་པའི་བྱ་བ་བྱས་ཀྱང་འབྲས་བུ་མ་གྲུབ་པ་ཞིག་འདོད་པའི་ཕྱིར། དེར་
ཐལ། འབྲས་བུ་ངན་འགྲོའ་སྐྱེ
ི ་བ་དེ་རྒྱུ་འཕེན་བྱེད་ཀྱི་ལས་དང་མ་རིག་པས་
སྐྱེད་པའི་བྱ་བ་བྱས་ཀྱང་མ་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། འབྲས་བུ་
ངན་འགྲོའ་སྐྱེ
ི ་བ་དེ་འཕེན་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་གསུམ་གྱིས་བསྐྱེད་པའི་བྱ་བ་བྱས་ཀྱང་
ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐྱེན་མེད་པས་མ་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེ་སྐད་དུ། འདི་
ཉིད་ཀྱི་ལེའུ་གཉིས་པར། སྲིད་པའི་སྲེད་ལས་རྣམ་རྒལ་བས།།ལས་གཞན་
འཕེན་ནུས་མ་ཡིན་ཏེ།།ལྷན་ཅིག་བྱེད་པ་ཟད་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར༑ གཞན་ཡང། དེ་ལྟར་འཐད་པར་ཐལ། འབྲས་བུ་དེ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱང་
རྒྱུ་མ་ཚོགས་ན་འབྲས་བུ་འབྱུང་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར། མདོའ་རང་འགྲེ
ལ་ལས།
ི
རྒྱུ་ཡོད་པ་བདེན་དུ་ཆུག་ན་ཡང་གེགས་སྲིད་པའི་ཕྱིར་དང། རྒྱུ་གཞན་མ་
ཚོགས་པ་སྲིད་པའི་འབྲས་བུ་མི་འབྱུང་བ་སྲིད་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་དང། དེའི་
འགྲེལ་བཤད་ཡངས་པ་དང་དྲི་མེད་ལས། དེ་ལྟར་ནི་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཡང་ལྷན་
ཅིག་བྱེད་པ་ཚང་བའི་ཕྱིར་འབྲས་བུར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། རང་འགྲེལ་གྱིས་རྒྱུ་གཞན་གྱིས་འབྲས་བུ་དེ་སྐྱེད་པའི་
བྱ་བ་བྱས་ཀྱང་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐྱེན་མ་ཚོགས་པའི་ཞིག་སྲིད་པས་འབྲས་བུ་
237

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

དེ་མི་འབྱུང་བ་སྲིད་པར་བསྟན། འགྲེལ་བཤད་ཀྱིས་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐྱེན་མ་
ཚང་ན་འབྲས་བུ་དེ་མི་འབྱུང་བས་ཁྱབ་པར་བསྟན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདི་ནི་
དབུ་ཕར་མངོན་སུམ་ལ་གྲགས་ཆེ་བས་མ་སྤྲོས། དཀའ་བའི་གནས་ཅུང་ཟད་
དཔྱད་ཟིན་ཏོ།།
གཉིས་པ་དུས་མཉམ་ལ་བརྟེན་པའི་རྩོད་པ་དེ་འཆད་པར། ཚོགས་པ་
གཅིག་ལ་རག་ལུས་པའི༑ ༑ཞེས་པ་ནས། དེ་ནི་འབྲས་བུའི་རྟགས་ལས་
སྐྱེས།།ཞེས་བྱུང། འདི་ལ་གཞན་བྱེ་རིག་གྲངས་གསུམ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་ནི་
རྣམ་གསུམ་ཉིད། ཅེས་རྟགས་ཡང་དག་ལ་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་པར་འདོད་
པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་རྟགས་གཉིས་གང་རུང་མ་ཡིན་
པའི་རྟགས་ཡང་དག་མུན་པར་བུ་རམ་དང་མ་དུ་ལུང་ཀ་སོགས་ཀྱི་རོ་མྱང་
བས་གཟུགས་རྟོགས་པ་དང་སོགས་སྒྲས་མེ་ཏོག་ཙམ་པ་ཀ་སོགས་ཀྱི་དྲི་
མྱང་བས་གཟུགས་རྟོགས་པ་དང-། མེའི་རེག་བྱ་མྱོང་བས་གཟུགས་རྟོགས་
པའི་རྗེས་དཔག་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རྩོད་ཚུལ་འཆད་པར། རང་འགྲེལ་ལས།
འོ་ན།
རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་མ་གྱུར་བ་གཞན་རོ་ལ་སོགས་པས་གཟུགས་
ལ་སོགས་པ་རྟོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། ཞེས་བྱུང། དོན་ནི་
གཞན་ཞེས་པས་གཟུགས་སོགས་རྗེས་སུ་དཔག་བྱ་ལས་གཞན་པའི་རོ་དང་
སོགས་པས་དྲི་དང་རེག་བྱ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་མྱང་བ་ལས་དཔག་བྱ་དེ་
དག་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ། རོ་དང་དྲི་དང་རེག་གསུམ་དེ་འདྲ་དེ་
རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག དངོས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆོས་གཟུགས་གསུམ་པོ་དང་རྒྱུ་
འབྲས་ཡང་མ་ཡིན། བདག་ཉིད་གཅིག་ཡང་མ་ཡིན། མེད་དགག་ཡང་མ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་འཆད་པ༑ ཤཱཀྱས། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་མ་གྱུར་པ་རྗེས་སུ་
དཔག་པར་བྱ་བའི་དོན་ལས་གཞན་པ་རོ་ལ་སོགས་པས་སོ།།ཞེས་སོགས་
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གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་དེ་འདྲའི་རྗེས་དཔག་སྐྱེ་བ་ཡོད་པས་ཁྱོད་ལྟར་རོ་
སོགས་གཏན་ཚིགས་བྱས་ནས་དུས་མཉམ་གྱི་གཟུགས་རྟོགས་པའི་གཏན་
ཚིགས་ཟུར་པ་བཞི་བ་ཞིག་ཁས་ལེན་མི་དགོས་པར་ཐལ། ཁ་ནང་བུ་རམ་
དང་མ་དུ་ལུང་ཀ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུའི་ཆོས་རྗེས་དཔོག་གི་འབྲས་རྟགས་ཡང་
དག་ལས་སྐྱེ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་དངོས་ལན་སྟོན་པར། གཟུགས་
ལ་སོགས་པ་རོས་རྟོགས་པ།།རྒྱུ་ཆོས་རྗེས་སུ་དཔོག་པ་སྟེ།།ཞེས་བྱུང། དེ་
ལྟར་རྗེ ས ་དཔག་སྐྱེ ་ ཚུལ་ནི་ དཔེ ར་ན་དུ་བའི་ རྟགས་ཀྱི ས ་མེ ་ རྟོ ག ས་པ་ན་
བསྲེག་བྱའི་བུད་ཤ ིང་ཡང་འགྱུར་བ་བྱས་ཚུལ་རྟོགས་པ་བཞིན་ཞེས་འཆད་
པར། དུ་བས་བུད་ཤིང་འགྱུར་བ་བཞིན།།ཞེས་བྱུང། རྟགས་དེའི་སྒྲུབ་བྱེད་
མ་དུ་ལུང་ཀའམ་བུ་རམ་གྱི་རོའ་ི ཉེར་ལེན་བུ་རམ་གྱི་རོ་སྔ་མ་མེད་པར་བུ་
རམ་གྱི་རོ་གཟུགས་ཕྱི་མ་མི་འབྱུང་ལ། རོ་སྔ་མ་དེ་ཉིད་བུ་རོ་ལས་གཞན་པ་
བུར་གཟུགས་ཀྱི་ཡང་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐྱེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་འཆད་པར༑
ནུས་པ་འཇུག་པ་མེད་པར་ནི།།རོ་མེད་དེ་ཉིད་གཞན་གྱི་རྒྱུ།།ཞེས་བྱུང། བུ་
རམ་རོ་གཟུགས་གཅིག་མེད་ན་གཅིག་ཤོས་ཀྱང་མེད་དགོས་པར་ཐལ། དེ་
གཉིས་དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཚར་གཅིག་ལ་རག་ལས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པའི་
ཕྱིར། ཞེས་འཆད་པར། ཚོགས་པ་གཅིག་ལ་རག་ལུས་པའི།།ཞེས་བྱུང་༑ དེ་
དག་གི་གྲུབ་དོན་ཤ ེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རྗེས་དཔག་མི་འདྲ་བ་གཉིས་སྐྱེས་པས་
རྟགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱང་ངེས་པར་མི་དགོས་བར་ཐལ། བཤད་མ་ཐག་
དེ་ལྟར་རྒྱུ་ཆོས་རྗེས་དཔོག་གི་འབྲས་རྟགས་གཅིག་ལས་རང་དུས་ན་འདས་
བའི་བུ་རོ་སྔ་མས་བུར་གཟུགས་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་
དང་བུར་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་གཉིས་སྐྱེ་བ་ཡོད་པ་
དེ་ཕྱིར། ཞེས་འཆད་པར། དེ་ལྟར་འདས་དུས་གཅིག་རྣམས་རྟོགས།།དེ་ནི་
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འབྲས་བུའི་རྟགས་ལས་སྐྱེས།།ཞེས་བྱུང། ཁ་ཅིག་ན་རེ༑ བུ་རོ་ད་ལྟར་བ་
ཆོས་ཅན། ཁ་ནང་བུ་རམ་གོང་བུའི་སྟེང་དུ་བུར་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་ཡོད་པར་
སྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཆོས་
རྗེས་དཔག་གི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཟུགས་ལ་སོགས་
པ་རོས་རྟོགས་པ།།རྒྱུ་ཆོས་རྗེས་སུ་དཔོག་པ་སྟེ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་
ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། བུ་རོ་ད་ལྟར་བ་དེ་ཁ་ནང་བུ་རམ་གོང་བུའི་སྟེང་དུ་བུ་རོ་སྔ་མ་
དེ་བུར་གཟུགས་ད་ལྟར་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཆོས་རྗེས་
དཔག་གི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། བུ་རོ་སྔ་མ་བུ་རོ་ད་
ལྟར་བའི་རྒྱུ་དང། རྒྱུའི་ཆོས་བུ་རོ་སྔ་མས་ཕྱི་མའི་གཟུགས་སྐྱེད་པའི་ནུས་
པར་འཇོག་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། འདིར་རོ་སྔ་མའི་ཆོས་རོ་ཕྱི་མའི་
རྟགས་ཀྱི ས ་རོ ་ སྔ་མའི་ ཆོ ས ་དཔོ ག་པའི་ རྟགས་ཡང་དག་གི ་ སྐབས་ཡིན ་
པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་དྲི་རེག་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཆོས་རྗེས་
སུ་དཔག་ཚུལ་ཡང་སྐབས་སྟོབས་ཀྱིས་ཤེས་དགོས་པའི་ཕྱིར། རྣམ་བཤད་
ལས༑ ༑རྒྱུ་ནི་རོའ་ཉེ
ི ར་ལེན་རོ་སྔ་མ་ཡིན་ལ། ཆོས་ནི་དེའི་ཁྱད་པར་བྱེད་ཆོས་
རོ་སྔ་མས་གཟུགས་སྐྱེད་པའི་ནུས་པའོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྩ་བའི་
ཐལ་བ་སྔ་མ་གཉིས་ལ། འདོད་ན། བུ་རོ་ད་ལྟར་བ་ཆོས་ཅན། བུར་གཟུགས་
ད་ལྟར་བའི་གཟུགས་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུའི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཁ་ནང་
བུ་རམ་གོང་བུའི་སྟེང་དུ་བུར་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཆོས་
རྗེས་དཔོག་གི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། འདོད་
མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་དང་དེ་གཉིས་དུས་མཉམ་དུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར༑ མ་གྲུབ་ན། བུ་
རམ་ད་ལྟར་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རོ་གཟུགས་གཉིས་དུས་མཉམ་དུ་གྲུབ་
པར་ཐལ༑ ཁྱོད་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་འདུས་ཀྱི་གོང་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་
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ཅིག བུ་རོ་ད་ལྟར་བ་དེ་ཁ་ནང་བུ་རམ་གོང་བུའི་སྟེང་དུ་བུར་གཟུགས་ད་ལྟར་
བ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཟེར་ན། བུ་རོ་ད་ལྟར་བ་ཆོས་
ཅན། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བུར་གཟུགས་
ད་ལྟར་བ་དང་མ་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་དང་བདག་གཅིག་ཏུ་
ཡང་མ་འབྲེལ། དེ་བྱུང་དུ་ཡང་མ་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་
དང་དེ་གཉིས་དུས་མཉམ་རྫས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དུས་མཉམ་
པ་ལ་འབྲེལ་བ་མེད།།ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་དང་
དེ་གཉིས་དུས་མཉམ་དུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེ་ཆོས་ཅན།
བུར་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་དང་འབྲེལ་བར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་དང་ཐ་དད་དེ་མེད་
ན་ཁྱོད་མེད་དགོས་པའི་ཕྱིར། ཁ་ཅིག་མ་ཁྱབ་ཟེར་ཀྱང་འགོ་གི་འབྲེལ་བའི་
དོན་དང་འགལ་བས་མི་ལེགས་པས། རྟགས་མ་གྲུབ་བྱས་ན་ཆོག་སྟེ། རྫས་
དང་དུས་སོགས་ཀྱིས་བུ་རོ་མེད་ལ་བུར་གཟུགས་ཡོད་པ་དང་བུར་གཟུགས་
ཡོད་ལ་བུ་རོ་མེད་པར་གྱུར་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ༑ དཔེར་ན་རྡོ་རྒྱུས་ཀྱི་གོས་
ཀྱི་གཟུགས་དྲི་བཞིན། ཡང་དེ་དེ་དང་འབྲེལ་བར་ཐལ། དེ་གཉིས་དངོས་རྒྱུ་
ཚོགས་པ་གཅིག་ལ་རག་ལས་ཀྱིས་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། ཡང་
ཁོ་ན་རེ། བུ་རོ་ད་ལྟར་བ་ཆོས་ཅན། ཁ་ནང་བུར་མ་གོང་བུའི་སྟེང་དུ་བུར་
གཟུགས་ད་ལྟར་བ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཆོས་རྗེས་དཔོག་གི་འབྲས་རྟགས་
ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཁ་ནང་བུ་རམ་གོང་བུའི་སྟེང་དུ་བུར་གཟུགས་
ད་ལྟར་བའི་རྒྱུའི་ཆོས་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་ན་འགལ་ཁྱབ་བོ།།རྟགས་དེར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུ་ཆོས་རྗེས་དཔོག་གི་
རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁོ་རང་རྩ་བར་འདོད་ན༑ གཞན་སྡེ་དེ་དག་
ལྟར་དུས་མཉམ་པའི་རོའ་རྟགས་ཀྱི
ས་དུས་མཉམ་པའི་གཟུགས་རྟོགས་པའི་
ི
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རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་དུ་ཁས་ལེན་རིགས་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར།
འཁོར་གསུམ། འདོད་མི་ནུས་ཏེ༑ དེ་གཉིས་འབྲེལ་བ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། བྲམ་
ཟེའི་འགྲེལ་བཤད་ལས་རང་བཞིན་མ་ཡིན་ཏེ། ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། འདིའི་ཐ་དད་ནི་རྫས་ཐ་དད་ཀྱི་དོན་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་དང-༑ དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་བཤད་ལས། རོ་གཟུགས་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་
དུ་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ནོ།།རྩོད་པའི་བསམ་པ་ལ་བུ་རམ་གྱི་རོ་ལས་གཟུགས་
རྟོགས་པ་སྐྱེས་པ་ན། ནས། ལན་མ་འདེབས་ཤ ིག དེ་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་
ཡང་འབྲས་རྟགས་མཚན་ཉིད་པ་མིན་ཞེས་སྨྲ་བས་ནི། ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར༑ ཁོ་རང་ལ་བུ་རོ་ད་ལྟར་བ་ཆོས་ཅན། ཁ་ནང་བུ་རམ་གོང་བུའི་སྟེང་དུ་
བུ་རོ་སྔ་མས་བུར་གཟུགས་ཕྱི་མ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་
དངོས་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཁ་ནང་བུ་རམ་གང་བུའི་
སྟེང་དུ་བུར་གཟུགས་ད་ལྟར་བའི་རྒྱུ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་དངོས་སྒྲུབ་ཀྱི་
རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་དེར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
རྒྱུ་སྤྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་དེ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན༑ དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུ་ཆོས་རྗེས་དཔོག་གི་
རྟགས་ཡང་དག་མེད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདིས་དུ་བས་བུད་ཤ ིང་གི་
འགྱུར་བ་རྟོགས་པའི་རྒྱུ་ཆོས་རྗེས་དཔོག་དང་གྲོག་མ་འཕོ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་
ཆར་བའི་རྒྱུའི་འབྱུང་བ་འགྱུར་བ་རྟོགས་པའི་རྒྱུ་ཆོས་རྗེས་དཔོག་དང-། དེ་
བཞིན་དུ་ཉ་འཕར་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སོགས་དུ་མ་ཤ ེས་པར་བྱ་རིགས་ཏེ།
རྣམ་ངེས་སུ་གྲོག་མ་འཕོ་པ་སོགས་ཀྱང་བཤད་པའི་ཕྱིར། བྲམ་ཟེའི་འགྲེལ་
བཤད་ལས། རྒྱུའི་ཆོས་རྗེས་སུ་དཔོག་པ་འདིས་ནི་གྲོག་མ་འཕོ་བ་ལ་སོགས་
པ་ལས་ཆར་བ་འབབ་པ་ལ་སོགས་པ་རྗེས་སུ་དཔོག་པ་ཡང་རྒྱུའི་ཆོས་རྗེས་
སུ་དཔོག་པའི་རང་བཞིན་དུ་བཤད་དོ་ཞེས་དང་༑ རང་འགྲེལ་ལས། འདིས་
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ནི་གྲོག་མ་འཕོ་བ་དང་ཉ་འཕར་བ་ལ་སོགས་བ་ཞེས་དང།
ཆར་བའི་རྒྱུ་
འབྱུང་བ་འགྱུར་བ་ཁོ་ན་གྲོག་མ་ལ་སོགས་པ་འཁྲུགས་པ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་
ཡིན་ནོ་ཞེས་དང། དེའི་འགྲེལ་བཤད་ཤཱཀྱས། སོགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲས་
ནི་གློག་འགྱུ་བ་དང་སྦལ་བ་སྐད་འབྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་བསྡུའོ།།ཆར་བ་ལ་
སོགས་པ་ནས། སོགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲས་རླུང་ལ་སོགས་བསྡུའོ།།ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར།
གཉིས་པ་ལྟར་སྣང་གི་ཁྱད་པར་ཡང་དག་ཏུ་འདུ་བ་དགག་པ་ལ། གཞན་
གྱིས་བཀོད་པའི་རྟགས་ལྷག་ལྡན་དུ་བཤད་པ་དང། དེར་སྒྲུབ་དང། ལྷག་
ལྡན་གྱི་མིང་དོན་གསུམ། དང་པོ་ལ་རྒྱུ་ཁ་ཡར་བས་འབྲས་བུ་སྐྱེ་རུང་དཔོག་
པའི་ལྷག་ལྡན་དང། འབྲས་བུ་སྤྱིས་རྒྱུ་ཁྱད་པར་བ་དཔོག་པའི་ལྷག་ལྡན་
གཉིས། དང་པོ་འཆད་པར། རྒྱུ་མ་ཚོགས་པར་འབྲས་བུ་ནི།།རྗེས་སུ་དཔོག་
པ་གང་ཡིན་པ༑ ༑ལྷག་མ་དང་ལྡན་ནུས་མེད་ཕྱིར།།ལུས་ལས་འདོད་ཆགས་
རྗེས་དཔོག་བཞིན།།ཞེས་བྱུང་༑ འཕྲོས་ཚུལ་ཡོད་དེ། མདོའ་རང་འགྲེ
ལ་
ི
ལས། རྒྱུ་ཡོད་པ་བདེན་དུ་ཆུག་ན་ཡང། ནས། རྒྱུ་གཞན་མ་ཚོགས་པ་སྲིད་
པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་བྱེ་རིག་གི་སྔ་མ་ཅན་གྱི་རྒྱུ་མ་ཚོགས་པ་ལས་འབྲས་བུ་
དཔོག་པར་འདོད་པ་དང། རྒྱང་ཕན་དང་དཔྱོད་པ་བས་ཀྱང་རྒྱུ་ཁ་ཡར་བ་
ལུས་ཀྱིས་ཆགས་ཅན་དཔོག་པ་དང་གྲངས་ཅན་གྱིས་འདུས་པ་སོགས་མིག་
སོགས་གཞན་དོན་བྱེད་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་ཀ་ཡང།
རྩ་
བར། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དེ་ལས་གཞན།།ཞེས་པའི་ནང་གི་མ་ངེས་པ་
དང་ལྷག་ལྡན་ཡིན་ཞེས་འཆད་པར། རྒྱུ་མ་ཚོགས་པར་འབྲས་བུ་ནི།།རྗེས་
སུ་དཔོག་པ་གང་ཡིན་པ།།ལྷག་མ་དང་ལྡན༑ ཞེས་བྱུང། དེ་ལ་གོང་དུ་
འཕེལ་ཀྱང་འབྲས་བུ་འབྱུང་རུང་བ་ཙམ་གྱི་ནུས་པ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་
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འཆད་པར། ནུས་མེད་ཕྱིར། ཞེས་བྱུང། དཔེར་ན་དཔྱོད་པ་བས་ལུས་རྒྱས་
དབང་པོ་དྭངས་བློ་གསལ་བ་ལས་འདོད་ཆགས་རྗེས་སུ་དཔོག་པ་དེ་བཞིན་
དུ་ལྷག་ལྡན་ཡིན་ཞེས་འཆད་པ་ལ། ལུས་ལས་འདོད་ཆགས་རྗེས་དཔོག་
བཞིན།།ཞེས་བྱུང། འདིའི་འཕྲོས་གཞི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་སོགས་བྲམ་
ཟེ་དང་ཕྱོགས་སྔ་དཔྱོད་པ་བ་སོགས་ཡིན་ཏེ། བྲམ་ཟེས། གཏན་ཚིགས་ལྟར་
སྣང་དེ་ལས་གཞན། ཞེས་བྱ་བ་བཤད་པའི་ཕྱིར་རྒྱུ་མ་ཚོགས་པའི་ཞེས་སྨོས་
སོ།།ཞེས་དང། ཤཱཀྱས། དཔྱོད་པ་ཅན་ལ་སོགས་པ་གང་དག་རྒྱུ་མ་ཚོགས་
པ་ལས་ཀྱང་སོགས་དང། རྣམ་བཤད་ལས། དཔྱོད་པ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་
ན་རེ༑ ཞེས་པའི་སོགས་ཁོང་ནས་སྔར་ལྟར་འདོན་ནོ།།
གཉི ས ་པ་འབྲས་སྤྱི འི ་ རྒྱུ་དཔོ ག ་པའང་ཐེ ་ ཚོ མ ་ཟ་བའི ་ ལྷག་ལྡན་སྔར་
བཤད་པའི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཡིན་ཞེས་འཆད་པར། མི་མཐུན་ཕྱོགས་
ལ་མ་མཐོང་བ།།ཙམ་གྱིས་འབྲས་སྤྱི་མཐོང་བ་ལས༑ ༑གཏན་ཚིགས་ཤ ེས་པ་
ཚད་ལྟར་སྣང་།།ཞེས་བྱུང། དཔེའི་སྟེང་ནས་མཚན་གཞི་འཆད་པར༑ ཚིག་
ལས་ཆགས་ཅན་ལ་སོགས་བཞིན།།ཞེས་བྱུང། གཉིས་པ་ནི་ཚད་མ་མདོ་
ལས། ལྷག་ལྡན་ལ་ཡང་ལྟ་བུར་རམ།།ཞེས་སོགས་ཀྱིས་གཞན་གྱི་ལྷག་ལྡན་
བཀག་ནས་མདོའ་ལུགས་ཀྱི
་ལྷག་ལྡན་འཆད་པར། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་
ི
མཐོང་བ། སོགས་བྱུང། དོན་དྲིལ་ན་གཞན་གྱི་རྟགས་བཀོད་པ་ལྷག་ལྡན་
དུ་འགྱུར་ཚུལ་རྟགས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ལ་ཐེ་ཚོམ་སོགས་ཀྱིས་འཁྲུལ་མེད་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། གཞན་སྡེ་བྱེ་རིག་གྲངས་སེར་རྒྱང་ཕན་གཅེར་དཔྱོད་རྣམས་ཀྱིས་
མཐུན་པར་རྟགས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་དེའི་ཕྱིར། ཞེས་འཆད་པར། མི་མཐུན་
ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་བ།།ཙམ་གྱིས་འཁྲུལ་བ་མེད་པ་མིན།།ཞེས་བྱུང། དེ་ལ་
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ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་འདྲའི་ལྡོག་ཁྱབ་ལ་འཁྲུལ་བ་སྲིད་པ་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། དཔེར་ན། ཕྲུ་བ་གཅིག་ཏུ་བཙོས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་ནང་གི་འབྲས་
ཀུན་ཚོས་པར་སྒྲུབ་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཆད་པར། འཁྲུལ་པར་སྲིད་
པ་ཅན་ཉིད་ཕྱིར།།ཕྲུ་བའི་འབྲས་ནི་ཚོས་པ་བཞིན།།ཞེས་བྱུང། གསུམ་པ་
ནི། ཚད་མ་མདོ་ལས། འབྲེལ་གཞན་ལས་ཀྱང་རྟོགས་མི་འགྱུར།།ལྷག་མ་
དང་ལྡན་ལས་འགྱུར་མིན།།ཞེས་སོགས་དང། དེའི་རང་འགྲེལ་ལས། གང་
དུ་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པས་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ན་ནི་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བྱེ་
རིག་གི་ལྷག་ལྡན་གྱི་སྒྲ་དོན་བཀག་ཚུལ་དང་མདོ་རང་ལུགས་ཀྱི་ལྷག་ལྡན་
གྱི་སྒྲ་དོན་འཆད་པར། གང་ཞིག་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས།།ལྡོག་པ་རབ་ཏུ་སྟོན་
བྱེད་པ།།དེ་ནི་ཐེ་ཚོམ་རྒྱུ་ཡིན་ཕྱིར།།དེ་ལ་ལྷག་མ་ལྡན་ཞེས་བརྗོད།།ཅེས་
བྱུང།
འདིའི་མཐའ་དཔྱད་པ་ལ། རྣམ་བཤད་དང་སྤྱི་དོན་ལྟར་ཅུང་ཟད་དཔྱད་
ན། སྔ་མ་ཁ་ཅིག་ན་རེ༑ ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ན་
ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་
ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བས་ཁྱབ་ཅེས་ཟེར་ན། གཞལ་བྱ་ཆོས་
ཅན༑ སྒྲ་རྟག་སྒྲུབ་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཁྱབ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་ཐལ༑ ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་
དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་གཞལ་བྱ་ཡིན་ན་རྟག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་མེད་
ངེས་སུ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེས་གཞལ་བྱ་དང་མི་རྟག་པའི་གཞི་
མཐུན་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། རྣམ་བཤད་ལས། དེ་ལ་མ་ངེས་པའི་རྟགས་ཞེས་
སོ།།གཞན་ཡང། ཁ་ཅིག ལྷག་ལྡན་ཡིན་ན་ཁྱབ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བས་ཁྱབ་
245

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

ཟེར་ན། ངག་སྨྲ་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ངག་སྨྲ་བ་དེ་སྐྱེས་བུ་གཞན་ཆགས་བྲལ་
དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་འགལ་བ་ལྷག་ལྡན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་ངོར་ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་ཁྱབ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་གང་ཟག་དེ་
འདྲའི་ངོར་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ ཁྱབ་པ་ཁས།
འཁོར་གསུམ། དེར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འགལ་བ་ལྷག་ལྡན་གྱི་གཏན་
ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། གང་ཟག་དེ་འདྲ་དེ་ཁྱོད་
ཡིན་ན་ཆགས་བྲལ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ལ་སུན་འབྱིན་ཡང་དག་འཇུག་པར་
མཐོང་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་འདྲའི་གང་ཟག་གིས་ཁྱོད་
སྐྱེས་བུ་གཞན་ཆགས་བྲལ་དུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་ཞིང་མི་
མཐུན་ཕྱོགས་ལས་ཡོད་པར་ཚད་མས་མཐོང་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
དེར་ཐལ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་གང་ཟག་དེ་འདྲ་དེས་ཁྱོད་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཐེ་
ཚོམ་ཟ་ལ་རྗེས་འགྲོའ་ཁྱབ་པར་ཐེ
་ཚོམ་མི་ཟ་བའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་གང་
ི
ཟག་དེ་འདྲས་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ལ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཚད་མས་
གྲུབ་པའི་ཕྱིར། རྣམ་བཤད་ལས། ལྷག་ལྡན་ཁྱབ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་འདོད་
ན་ཡང། ནས། དེས་ན་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་དང་བཅས་པ་ཞེས་
བྱ་ཡི་རྗེས་ཁྱབ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་མ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་སོ།།
མཚན་ཉིད་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་གང་ཁྱོད་ཀྱི་
རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་ངེས་པའི་རྟགས་
ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། སྐྱོན་སྔར་ལྟར་གཏོང། གོ་ཐོབ་བྱས་ཀྱང་ཉན་བྱ་ཆོས་
ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པར་ཐལ༑
ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
ཁྱབ་པ་ཁས།
དེར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་
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པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཕྱོགས་གླང་གིས་ཕྱོགས་ཆོས་འཁོར་ལོ་ལས། བྱས་
དང་ཉན་བྱ་རྩོལ་ལས་བྱུང་།།ཞེས་དང། དབུས་ན་ཐུན་མོང་མིན་པའོ༑ ༑ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཉན་བྱ་ཡིན་ན་མི་རྟག་པ་ཡིན་
པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར༑ ཡང་ཁ་ཅིག ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་གང་ཁྱོད་ཀྱི་
རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་པ་རྣལ་མར་ཡང་མ་ངེས། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཡང་
མ་ངེས་པ་དེ་དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། སྐྱོན་སྔ་མ་དང། གཞན་ཡང་ཉན་བྱ་
ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱབ་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་
མ་ངེས་པར་ཐལ༑ ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
དེར་ཐལ། ཁྱོད་སྒྲ་རྟག་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་ནས་མ་མཐོང་ཞིང་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་ཀྱང་ཡོད་པ་ལྟར་མ་ངེས་པའི་རྟགས་གང་
ཞིག ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་ཀྱང་ཡོད་པ་ལྟར་ཕྱི་
རྒོལ་གྱིས་མ་གྲུབ་ཅིང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་ནས་མ་མཐོང་བའི་མ་ངེས་
པའི་རྟགས་ཡང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ཕྱོགས་གླང་གིས་
ཚད་མ་རིགས་པའི་སྒོ་ལས། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ནི། ཉན་བྱ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་སྒྲ་
རྟག་ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ།།དེ་ནི་རྟག་མི་རྟག་གི་ཕྱོགས་དག་ལས་ལྡོག་པ་ཉིད་ཀྱི་
ཕྱིར་དང། རྟག་མི་རྟག་གི་རྣམ་པར་ངེས་པ་སྤངས་པའི་གཞན་ཡང་མེད་པའི་
ཕྱིར། ཉན་བྱ་འདི་ཇི་ལྟར་ན་ཐེ་ཚོམ་ཀྱི་རྒྱུ་ཉིད་དོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་རྟགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ༑
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་གང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་གང་
ལའང་མ་མཐོང་བ་ཟེར༑ ལ་ལ་ན་རེ། གཞན་འདྲ་བ་ལས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་
གཉིས་གང་ལ་ཡང་ཚད་མས་མ་མཐོང་བ་ཞེས་ཟེར༑ གཞན་དག་ན་རེ། རང་
ཉིད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་དེ་ལྟར་མ་མཐོང་
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བ་ཟེར། ཡང་ཁ་ཅིག །དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤེས་འདོད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་ཟེར་བ་
དག་སྔར་བཤད་པས་ཁེགས་ལ། གཞན་ཡང། དང་པོ་གསུམ་མི་འཐད་པར་
ཐལ། ཉན་བྱ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པ་གང་
ཞིག དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མཐོང་བའི་ཕྱིར། དང་པོ་སླ། གཉིས་པ་དེར་ཐལ། དེ་དེ་
འདྲའི་གང་ཟག་གི་སྒྲ་འཛིན་མངོན་སུམ་གྱི་མི་རྟག་པར་མཐོང་བའི་ཕྱིར། མ་
གྲུབ་ན། ཉན་བྱ་ཆོས་ཅན། དེ་འདྲའི་གང་ཟག་གི་སྒྲ་འཛིན་མངོན་སུམ་གྱིས་
ཁྱོད་མི་རྟག་པར་མཐོང་བར་ཐལ།
དེའི་མངོན་སུམ་གྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་
མཐོང་བ་གང་ཞིག ཁྱོད་མི་རྟག་པ་དང་སྒྲ་མི་རྟག་པ་གཉིས་ཡུལ་དུས་རང་
བཞིན་གང་ལ་ལྟོས་ཏེ་གྲུབ་བདེ་རྫས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ།
འདི་ཉིད་ལས། དེ་ཕྱིར་དངོས་པོ་མཐོང་བ་ཡིས།།ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་མཐོང་
བ་ཉིད།།ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དམ་བཅའ་བཞི་པ་ལ། སྲོག་ལྡན་ཆོས་ཅན༑
གསོན་ལུས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་གསོན་ལུས་གང་ཟག་གི་
བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་མི་ནུས་ཤིང་༑ རྟགས་གྲུབ་སྟེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་བར་མཐུན་དཔེ་མེད་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་འགྲོ་ཚུལ་ཉན་
བྱས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་དཔོག་པ་དང་འདྲ་བའི་ཕྱིར། འཁྲུལ་པ་ཉིད་ཀྱི་མཉན་བྱ་
དང་།།སྲོག་སོགས་འདིར་ནི་མཚུངས་པར་འགྱུར།།ཞེས་དང། རིགས་ཐིགས་
ཕྱོགས་སྔ་བསྡུས་བར་ཀ་ཤཱིས། བྱེ་བྲག་པ་ནི་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ལ་
ཡོད་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་མ་ངེས་པ་ཡང་དངོས་སུ་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པར་
ཁས་ལེན་ཏེ། དཔེར་ན། གསོན་པོའ་ལུས་ནི
་བདག་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ།
ི
སྲོག་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུའོ།།ཞེས་གསུངས་
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པའི་ཕྱིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཉན་བྱ་ཆོས་ཅན༑ ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་
རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱབ་པ་རྣལ་མར་མ་ངེས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཀྱང་རྣལ་མར་མ་ངེས། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་ལྡོག་ཁྱབ་
ཀྱང་རྣལ་མར་མ་ངེས་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། ཉན་བྱ་ཆོས་ཅན།
ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ༑ ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་
རེ་རེ་ནས་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར། རྟགས་དངོས། ཁོ་རང་ལ། ཉན་བྱ་ཆོས་ཅན།
ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་རྟག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མ་ངེས་པར་ཐལ།
ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་མ་ངེས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས་ཤ ིང་
འགྲིག འདོད་མི་ནུས་ཏེ། མཉན་བྱ་ཡིན་ན་རྟག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ཕྱིན་ཅི་
ལོག་ཏུ་ངེས་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁོ་ན་རེ། ཉན་བྱ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་
སྒྲ་རྟག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱི་ཁྱབ་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ངེས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་
རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ངེས་པའི་ཕྱིར་ན། འདོད་བྱས་
པར་དེ་མ་ངེས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཕྱིན་ཅི་
ལོག་ཏུ་ཡང་མ་ངེས། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱང་མ་ངེས་
པའི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་མ་གྲུབ་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ།།ཡང་ཁ་ཅིག དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་གང་ཞིག ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་
གི་ཁྱབ་པ་རྣལ་མར་ཡང་མ་ངེས། དེའི་དེ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཡང་མ་ངེས་པ་དེ་
དེ་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྒྲ་རྟག་
སྒྲུབ་ལ་མཚན་ཉིད་དེའི་ཕྱིར༑ འདོད་མི་ནུས་ཤིང། རྟགས་དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་འགལ་རྟགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན། སྒྲ་ཆོས་
ཅན། རྟག་པར་ཐལ། བྱས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་དངོས། འཁོར་གསུམ། རྟགས་
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གསུམ་པ་མ་གྲུབ་ན། རི་བོང་རྭ་ཆོས་ཅན། བྱས་པ་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་པར་
ཐལ། རྟག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས་སོ།།གཞན་ཡང། བྱས་པ་ཆོས་
ཅན། ཁྱོད་སྒྲ་རྟག་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པར་
ཐལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་གང་ཞིག ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་རྣམ་མར་ཡང་མ་ངེས། དེ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཡང་
མ་ངེས་པའི་ཕྱིར༑ འདོད་མི་ནུས་པ་དང་རྟགས་དང་པོ་གྲུབ་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་
པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འགལ་རྟགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གཉིས་པ་མ་
གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་
གི་ཁྱབ་པ་རྣལ་མར་ངེསཔར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒྲ་ཆོས་
ཅན༑ རྟག་དངོས་སུ་ཐལ། བྱས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་བ་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་
སྒྲ་རྟག་དངོས་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་རྣལ་མར་ངེས་པ་ལ་ཁས། གསུམ་པ་མ་
གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་རྟག་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པའི་
ལྡོག་ཁྱབ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ངེས་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། རི་
བོང་རྭ་ཆོས་ཅན། བྱས་པར་ཐལ། རྟག་དངོས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་གང་ཞིག་ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་
རྣལ་མར་ཡང་མ་ངེས། དེ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མ་ངེས་པ་དེ་དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་
ན། གཞལ་བྱ་ཆོས་ཅན། སྒྲ་རྟག་སྒྲུབ་ལ་མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་
ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རིགས་སྒོ་ལས། དེ་ལ་ཐུན་མོང་ནི་
འདི་ལྟར་གཞལ་བྱ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་སྒྲ་རྟག་ཅེས་པའོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
འདོད་ན། འཁོར་གསུམ་གྱི་འཕྲེང་བ་བྱ་ལ། སྔར་བཤད་པའི་རྟགས་ལྟར་
སྣང་གི་འདོད་ཚུལ་འདི་དག་གིས་རྟགས་ཀྱི་ཚུལ་དང། དངོས་ཁྱབ་སོགས་
མ་ཕྱེད་པའི་གཏམ་ཡིན་པས་སོ་སོར་འབྱེད་ཤེས་པར་ཀྱིས།
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རང་ལུགས་ལ་མ་ངེས་པའི་མཚན་ཉིད་བཤད་ཟིན། དབྱེ་ན། ཕྱོགས་གླང་
གིས། དྲུག་ཡང་བཤད་དེ། རིགས་སྒོ་ལས། མ་ངེས་པ་ནི་དྲུག་ཏུ་དབྱེ་སྟེ།
ཐུན་མོང་དང། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དང་༑ མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་
ཡོད་ལ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཁྱབ་པ་དང། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅིག་
ལ་ཡོད་ལ་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཁྱབ་པ་དང། གཉིས་ཀའི་ཕྱོགས་གཅིག་གི་ཡུལ་
ལ་ཡོད་པ་དང་༑ འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་ཡང་ཞེས་པའོ།།ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། མཚན་གཞིའི་གོ་དོན་བཤད་ན། དང་པོ་ནི། གཞལ་བྱ་ཆོས་ཅན།
སྒྲ་རྟག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུན་མོང་བའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་
ཡིན་ཏེ་ཁྱོད་རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པ་གཉིས་ལ་ཐུན་མོང་དུ་འདྲ་བར་ཁྱབ་ཅིང།
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་ངེས་པའི་རྟགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་ནི། ཉན་བྱ་ཆོས་
ཅན། སྒྲ་རྟག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་དེ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤ ེས་འདོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན་པའི་སྒོ་ནས་
ཤེས་འདོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་མ་ངེས་པར་དུ་ཁྱོད་མི་རྟག་པར་ངེས་པ་མི་སྲིད་
པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། སྒྲའི་ལྡོག་པ་དང་སྒྲ་དང་གཅིག་དང་སྒྲའི་ཆོས་དང་སྒྲའི་
རྫས་དང་སྒྲའི་བྱས་པ་དང་སྒྲའི་དངོས་པོའ་ི རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱས་པ་
ལྟ་བུ་སྟེ། འདི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ནོ།།རིགས་སྒོ་ལས། དེ་
ནི་རྟག་མི་རྟག་གི་ཕྱོགས་དག་ལས་ལྡོག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཞེས་དང། གཏན་
ཚིགས་དེ་ཉིད་ལས། ཉན་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ ཞེས་བྱ་བའི་གཏན་ཚིགས་ནི་
མཐུན་ཕྱོགས་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་མི་འཇུག་པས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་
པའི་མ་ངེས་པའོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདིའི་མི་འཇུག་པ་དང་རིགས་
སྒོའ་ཕྱོ
སྡེ་
ི གས་གཉིས་ལས་ལྡོག་པ་དོན་འདྲ་ལ་མི་འཇུག་ཚུལ་ཡོད་དེ།
བདུན་རྒྱན་ལས། ཉན་བྱ་སྒྲ་ལས་གཞན་ལ་མི་འཇུག་ཅེས་པའི་དོན་ནི་ཉན་བྱ་
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དེ་སྒྲ་ཁོ་ནའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན་པའི་སྒོ་ནས་ཞེས་སོགས།
གསུམ་པའི་མཚན་གཞི་མི་རྟག་པའི་རྟགས་ཀྱིས་དུང་སྒྲ་རྩོལ་བྱུང་མ་ཡིན་
པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། མི་རྟག་པས་རྩོལ་བྱུང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱོགས་གཅིག་
གློག་སོགས་ལ་ཡོད། རྟག་པ་སོགས་ལ་མེད་ཅིང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་རྩོལ་བྱུང་
ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི། སྒྲ་ཆོས་ཅན། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་
བ་ཡིན་ཏེ། མི་རྟག་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། མི་རྟག་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དང། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་
པའི་ཕྱིར། ལྔ་པ་ནི། སྒྲ་ཆོས་ཅན། རྟག་སྟེ༑ ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལྟ་
བུ་ཡིན་ཏེ། ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་
གཉིས་ཀར་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར། དྲུག་པ་ནི། རིགས་སྒོ་ལས་
འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་འདི་ཇི་ལྟར་སྒྲ་མི་རྟག་སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིར། བུམ་པ་
བཞིན། སྒྲ་རྟག་སྟེ། ཉན་བྱ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར༑ སྒྲ་བཞིན་ཞེས་པ་འགལ་བའི་དོན་
དག་གཅིག་ལ་ཡོད་པ་ནི་གཉིས་ཀ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུའོ་ཞེས་[02] གསུངས།
ཛེ་ཏཱ་རིས་འདི་རྟགས་སྐྱོན་མ་ཡིན་པར་བཤད་དེ། གཏན་ཚིགས་ཀྱང་དེ་
ཉིད་ལས། འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གང་དུ་ཡང་གཏན་ཚིགས་
ཀྱི་སྐྱོན་མ་ཡིན་པས་ཞེས་སོ།།ཡང་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་བརྒྱད་ཀྱང་
དབྱེར་རིགས་ཏེ།
སྔ་མ་བཞིའི་སྟེང་ལ་ལྷག་ལྡན་ནམ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་བཞི་
བསྣན་ནས་བརྒྱད་ཀྱང་མཁས་པ་དུ་མས་བཤད་པའི་ཕྱིར། རིགས་ཐིགས་
ཀྱི་དོན་བསྡུ་ཛི་ན་མི་ཏྲས་མཛད་པ་ལས། མ་ངེས་པ་ལ་བརྒྱད་དུ་འདོད་ཅེས་
དང། ཛེ་ཏཱ་རིས། བརྒྱད་པོ་འདི་དག་ནི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་
བ་ཞེས་བསྟན་ཏོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་བཞི་ནི་མི་མཐུན་
ཕྱོགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་དང་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མཐོང་བའི་མ་ངེས་པ་ཀུན་མཁྱེན་
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ལྐོག་གྱུར་གྱི་ངོར་ངག་སྨྲ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་སེར་སྐྱ་སོགས་ཀུན་མཁྱེན་མ་
ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་དང་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་དང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་
ཡོད་བའི་མ་ངེས་པ་ནི། ཀུན་མཁྱེན་བསྐལ་དོན་གྱི་ངོར་བསྟན་བཅོས་བྱེད་
པའི་རྟགས་ཀྱིས་ཁྱུ་མཆོག་དང་འཕེལ་བ་སོགས་ཀུན་མཁྱེན་དུ་སྒྲུབ་པ་ལྟ་
བུ་དང། རྗེས་སུ་འགྲོ་ཞིང་ལྡོག་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་མ་ངེས་པ་ནི་སྲོག་ལྡན་
བདག་བཅས་སུ་སོང་ལ། བདག་མེད་ལ་ལྐོག་གྱུར་ཏུ་སོང་བའི་ངོར་གསོན་
ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པ་ལ་སྲོག་ལྡན་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་དང། ཡངདེའི་
ངོར་གསོན་ལུས་བདག་མེད་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་སྲོག་སོགས་མེད་པར་
ཐལ་བར་འགྱུར་བ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་ནི་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གཉིས་ཀར་ཐེ་ཚོ་མ་
ཟ་བའི་མ་ངེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ།།
ཡང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུན་མོང་བའི་མ་དེས་བའི་རྟགས་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་
མ་ངེས་པ་དང་ངེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྷག་ལྡན་གྱི་མ་ངེས་པར་བཏགས་པ་གཉིས་ཡོད།
སྡར་བཤད་པའི་དང་པོ་བཞི་ལྟ་བུ་མཚན་གཞི་ཡིན༑ དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་ངེས་པའི་
གཏན་ཚིགས་ཡང་ཡིན། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་
ཟག་གིས། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་ངེས་ནས་
མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་འམ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་
པར་ཚད་མས་ངེས་ནས་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཚོམ་ཟ་བའམ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་སུ་
འགྲོ་ལྡོག་གཉིས་ཀར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་དེ། དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་ལྷག་ལྡན་དུ་བཏགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། འདི་ལྟར་བྱས་ན་
སྡེ་བདུན་རྒྱན་དང་ཛེ་ཏཱ་རིའི་གཞུང་སོགས་དང་འགྲིག་ཅིང་ལེགས་པ་ཡིན་
ཏེ། ལྷག་ལྡན་གྱི་དོན་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་ཚུལ་ལྷག་མ་གཉིས་གང་
རུང་དང་ཁྱབ་པ་ཅི་རིགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་གྱིས་ལྷག་མ་དང་བཅས་པར་བཤད་
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དགོས་པའི་ཕྱིར༑ ཡང་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུན་མོང་བའི་མ་ངེས་པའི་རྟགས་ཀྱང་
ཡིན་ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས། ཁྱོད་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་ངེས་ནས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་
ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་འམ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་ངེས་
ནས་མཐུན་ཕྱོ ག ས་ལ་ཐེ ་ ཚོ མ ་ཟ་བ་ཡང་ཡི ན ་པའི ་ གཞི ་ མཐུན་དེ ་ དེ ་ ལྟར་
བཏགས་པའི་མཚན་ཉིད་བྱས་ན། སྤྱི་དོན་དང་རྣམ་བཤད་གཉིས་ན་མཚན་
ཉིད་མི་འདུག་ཀྱང་མཐུན་པར་སེམས།
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅིང་
རྟགས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཚད་མས་མཐོང་བའི་རྗེས་འགྲོ་དང་མི་
མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་ཁྱབ་ཕྱོགས་གླང་ཡན་ཆད་ཀྱི་
རང་སྡེ་མང་པོ་དང་གཞན་སྡེ་ཀུན་འདོད་པས་ལྟར་ན་རྟགས་དེ་རྟགས་ཡང་
དག་ཡིན་དགོས་ལ་ཕྱོགས་གླང་སོགས་ཀྱིས་ལྷག་ལྡན་དུ་འདོད་པས་ཡང་
དག་ལྷག་ལྡན་དང། དེ་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་ཞིང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་
མཐོང་བས། དེའི་རྗེས་འགྲོ་མ་གྲུབ་ལ་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པར་འདོད་ཅིང་ཕྱོགས་
ཆོས་གྲུབ་པས་ན་འགལ་རྟགས་སུ་འདོད་ཀྱང་ལྷག་ལྡན་ཡིན་པས་འགལ་
བ་ལྷག་ལྡན་ཞེས་བྱ། ལྷག་ལྡན་གྱི་སྒྲ་དོན་ཡོད་དེ། རྟགས་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་
ལས་དང་པོ་གྲུབ་ཅིང་ལྷག་མ་ཅི་རིགས་མ་གྲུབ་བས་ན་ལྷག་ལྡན་དང་ཞེས་
དོན་སྐྱོན་ནས་བཤད་པ་དང་རྟགས་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ཚད་མས་གྲུབ་
ཅིང་ལྷག་མ་གཉིས་ལ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་ལྷག་མ་ཅན་ཡིན་པས་ལྷག་ལྡན་ཞེས་བློ་
སྐྱོན་གྱིས་འཆད་རིགས་པའི་ཕྱིར། དོན་སྐྱོན་གྱི་འཆད་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡིན་ཏེ།
བྲམ་ཟེའི་འགྲེལ་བཤད་ལས༑ ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་དང་མི་མཐུན་
ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཅན་རྣམ་པ་གསུམ་ལས། གཅིག་ནི་གཏན་ཚིགས་ཡོད་པ་
ཡིན་པས་དེ་ལས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ལྷག་མ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་
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གསུམ་ཉིད་དུ་ངེས་པར་གྲུབ་པ།

གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ནི་ཚུལ་གྱི་ཐ་མ་ཁོ་ན་ལྷག་
མ་ཡིན་གྱི་དེ་ལ་ཚུལ་གྱི་ལྷག་མ་མེད་ཅེས་བཤད་དགོས་པའི་ཕྱིར། འགྲེལ་
བཤད་དེ་ཉིད་ལས། ལྷག་མ་ནི་ལྡོག་མཚམས་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། འདིས་ཚུལ་དང་པོ་ཐེ་ཚོམ་ཅན་ཡོད་ཀྱང་ལྷག་ལྡན་མ་ཡིན་པ་
དང་རྗེས་འགྲོའ་ལྷག་ལྡན་ཡོ
ད་ཚུལ་ཤེས་པར་གྱིས།
བློ་སྐྱོན་གྱི་ལྷག་མ་
ི
བཤད་ཚུལ་ལྟར་ཡིན་ཏེ། རྣམ་ངེས་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ཁྱབ་པ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་ལྷག་
མ་ལུས་པས་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱའོ།།ཞེས་གསུངས་བའི་ཕྱིར༑ ལྷག་
ལྡན་གྱི་ལྡན་སྒྲ་ལ་མཚུངས་རྐྱེན་ཡང་བྱིན་པར་གཞན་སྡེ་འདོད་དེ་ལྷག་མ་
འབྲས་བུ་དང་མཚུངས་པ་ཞེས་བཤད་པར་འདོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། སྔ་མ་
ཅན་དང་ལྷག་མ་ཅན་ཞེས་པའི་ཅན་ནམ་ལྡན་སྒྲ་ནི་མཚུངས་རྐྱེན། དཔེར་ན།
ཙནྡྲ་བ་ལས། འདྲ་བ་ལ་བཏིའོ་ཞེས་དང། དབྱངས་ཅན་མ་ལས༑ མཉམ་པ་
ལ་བཏའོ།།ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱིན་པར་འདོད་པ་བཀག་པའི་ཕྱིར། དེར་
ཐལ། སཱུ་རྻ་བཱ་དང། ཤེ་ཥ་ བཱ་ཞེས་པ་ལྡན་རྐྱེན་མ་ཏུ་བའི་དོན་ཅན་དཔེར་ན་
ཙནྡྲ་བ་ལས། དེ་འདིའི་ཡོད་ལ་འདིར་ཞེས་པ་མ་ཏུ་བའོ།།ཞེས་སོགས་དང།
དབྱངས་ཅན་མ་ལས། ཡོད་པའི་དོན་ལ་མ་ཏུ་པའོ།།ཞེས་དང་༑ མ་དང་ཨ་
མཐའི་ཨུ་པ་དྷཱར་ལས་བ་ཏུ་ཨི་ན་དག་གོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གྱི་བ་ཏུ་བྱིན་
ཤལ་ཡིན་པས་མཚུངས་པ་ལ་མི་འཇུག་ཅེས་བཀག་པའི་ཕྱིར། མདོ་ལས།
སྔ་མ་ལྡན་ཞེས་བྱ་འདི་ལ།།ཐམས་ཅན་སྲིད་ཕྱིར་ལྟ་པུ་མིན།།ཞེས་དང། དེའི་
རང་འགྲེལ་ལས། སྔ་མ་དང་མཚུངས་པས་ན་སྔ་མ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་དང། མདོ་
ལས། ལྷག་ལྡན་ལ་ཡང་ལྟ་བུར་རམ་ཞེས་དང། དེའི་རང་འགྲེལ་ལས། ལྷག་
མ་ལྟ་བུ་ཞེས་ཡང་གལ་ཏེ་ལྟ་བུར་བྱེད་ན་ཞེས་དང། དེའི་འགྲེལ་བཤད་དུ་
རྒྱལ་དབང་བློས། ལྷག་མ་ནི་འབྲས་བུ་སྟེ། དེ་འདི་ལ་ཡོད་དོ་ཞེས་པ་ལག་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

མ་དང་འདྲ་བ་སྟེ་རྒྱུའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འདོད་པ་དགག་པར། འགྲེལ་
བཤད་དེ་ཉིད་ལས། འདིར་མ་ཏུ་པའི་ས་སྡ་མ་དང་འདྲ་བ་ཉིད་སྲིད་པ་མ་ཡིན་
ནོ་ཞེས་པ་ཏིའི་ས་སྦྱར་བར་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འཆད་རྩོད་རྩོམ་
མཁན་དག་གིས་ཀྱང་ལྷག་ལྡན་གྱི་སྒྲ་དོན་རང་གཞན་སོ་སོའ་ི འདོད་ཚུལ་
གྱི་སྒྲ་དང་དོན་ཞལ་མཇལ་ཙམ་མཛད་ན་ལེགས་པར་སེམས་སོ༑ ༑འདི་ཡང་
རྒྱལ་དབང་གོང་མས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་རྟོགས་བརྗོད་དཔེར་བཀོད་ནས་སྦྱངས་
པ་ལྟར་བྱས་པའི་ལག་རྗེས་མཆོད་སྤྲིན་དུ་བྱས་ལ་དཔྱོད་ལྡན་རྣམས་ཀྱང་
ཡིད་རངས་པར་མཛོད་ཅིག
དེ ་ རྣམས་ཀྱི ་ རགས་བཤད་སྐྱ་རིས ་ཙམ་བྱས་ནས་རི ག ས་པའི ་ དབང་
ཕྱུག་གཉིས་ཀྱི་གསུང་ལའང་འཕགས་ཡུལ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་དག་དང་རྗེ་ཡབ་
སྲས་ཀྱི་དཔྱད་ཚུལ་གྱི་རིགས་པའི་སྒོ་རེ་བྱས་ན་མཉན་བྱ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་རྟགས་སུ་གསུངས་པ་དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་གང་ལའང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པར་ཐལ། དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་དཔེ་མེད་པས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་རིགས་སྒོ་སོགས་ལས་བཤད་
པ་དེའི་ཕྱིར་ན་པཎ་ཆེན་ཆོས་མཆོག་དང་ཤནྟི་བ་གཉིས་ན་རེ༑ དེ་ལ་མ་ཁྱབ་
པ་ཁོ་ནར་ཐལ།
དབང་རྟུལ་ལ་ཉན་བྱའི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་
པའི་ཁྱབ་པ་ངེས་གཞིའི་དཔེ་མེད་པས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པ་ཡིན་
ཀྱང་དབང་རྣོན་ལ་ཉན་བྱ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་དཔེ་མི་དགོས་པར་
འགྲོ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དང་པོ་གང་ཞིག ཕྱི་མ་དེའི་ཕྱིར༑ རྟགས་
དང་པོ་གྲུབ་སྟེ།
ཉན་བྱ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཀྱང་དབང་རྟུལ་
གྱི་ཕྱི་རྒོལ་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པར་འགྲོ་བ་བློ་སྐྱོན་གྱིས་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། ཇི་སྐད་དུ་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཞི་བས༑ ནང་ཁྱབ་ལས། ཐུན་
256

གསུམ་ཉིད་དུ་ངེས་པར་གྲུབ་པ།

མོང་མ་ཡིན་གཏན་ཚིགས་ཀྱི།།ཉེས་པ་རྨོངས་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན།།ཞེས་དང་
༑ དེའི་རང་འགྲེལ་ལས། དེ་ལྟར་ན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པ་ཇི་ལྟར་
གསུངས་ཞེས་དང་༑ འདི་སྐད་བསྟན་ཏེ་བློ་རྨོངས་པ་ཉིད་ལ་ཆོས་གཞན་ཉིད་
ཞུགས་པས་དེའི་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་ལ་ལྟོས་ནས་མཉན་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། ཞེས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་མ་ངེས་པ་ཡིན་པའི་བར་བསྟན་ཏོ༑ ༑ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། སྒྲ་དང་ཉན་བྱའི་ལྡོག་པ་སོ་
སོར་མཚན་མཚོན་དུ་མ་ངེས་ཤིང་ཉན་བྱ་དོན་བྱེད་ནུས་པའི་དངོས་པོར་
སྒྲུབ་ནས་དོན་བྱེད་ནུས་པའམ། དངོས་པོ་ལ་མི་རྟག་བས་ཁྱབ་བ་གྲུབ་པའི་
དབང་རྣོན་གྱི་ཕྱི་རྒོལ་ལ་དཔེ་མེད་ཀྱང་ཉན་བྱའི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་དང། བསྒྲུབ་བྱ་རིམ་ཅན་དུ་འགྲུབ་པ་ཞིག་ཡོད་པའི་
ཕྱིར། ནང་ཁྱབ་ལས། བློ་གཡེར་གཅན་ལ་ནི་དཔེའི་སྦྱོར་བ་ལ་ལྟོས་པ་མ་
ཡིན་ནོ་ཞེས་དང། དེའི་ཕྱིར་དཔེ་ལ་ཆགས་རྣམས་ལ༑ ༑བུམ་བའི་དཔེ་ནི་
བསྟན་པ་མཛད།།དེ་མི་དགོས་ལ་དོན་མེད་ཡིན།།ནང་གི་ཁྱབ་པ་བློ་ལྡན་
ལའོ༑ ༑ཞེས་དང། འཐད་ལྡན་ལས་ཀྱང། ཅི་སྟེ་ཉན་བྱ་ཉིད་ཅི་ཉན་པའི་ཤ ེས་
པས་རྟོག་པའི་དོན་བྱེད་པ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ནམ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ནི་གོ་
བར་བྱེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ་སོགས་དང-། རྣམ་ངེས་རྣམ་བཤད་ལས། སྒྲ་དང་
ཉན་བྱའི་མིང་དོན་གྱི་འབྲེལ་བ་མ་ངེས་པའི་སྔ་རོལ་ཉན་བྱའི་ལྡོག་པ་ཚད་
མས་ངེས་ཤ ིང་དེས་ཉན་ཤེས་སྐྱེད་པའི་བྱ་བ་བྱེད་པར་ངེས་པ་ན་ཉན་བྱ་དོན་
བྱེད་ནུས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅིང་༑ དོན་བྱེད་ནུས་པ་ལ་མི་རྟག་
པས་ཁྱབ་པར་ངེས་པར་བྱས་ནས། རྟགས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཉན་བྱ་ལ་མི་
རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་ནུས་སོ།།ཚུལ་དེ་ལྟར་ཉན་བྱ་ལ་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་
ངེས་བར་བྱེད་པ་ལས་དཔེ་དགོས་བའི་དོན་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་
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རོ།།གཞན་ཡང་དཔེ་མེད་ཀྱང་ཉན་བྱའི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅིང་ཁྱབ་འབྲེལ་གྲུབ་པའི་རྟགས་འཛིན་སེམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་
བསྒྲུབ་བྱ་ངེས་པའི་རྗེས་དཔག་དབང་རྣོན་ལ་སྐྱེད་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དབང་
རྣོན་ལ་དངོས་པོ་ལ་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་ཟིན་མ་བརྗེད་པ་དེའི་རྗེས་སུ་
སྒྲ་དང་ཉན་བྱའི་མིང་དོན་གྱི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་
པ་གང་ཞིག དེའི་རྗེས་སུ་ཁྱབ་པ་གྲུབ་ཟིན་དྲན་པའི་རྟགས་འཛིན་སེམས་
ལས། སྒྲ་མི་རྟག་པར་གསར་རྟོགས་ཀྱི་རྗེས་དཔག་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར། དང་པོ་
གྲུབ་སྟེ། དེའི་ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་ཚུལ་སོགས་དཔེ་ཡོད་པ་དང་ཐུན་མོང་བ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཐད་ལྡན་ལས། ཅི་སྟེ་ཉན་བྱ་ཉིད་ཅི་ཞེས་པའི་ལན་དུ། དེ་
ཉིད་ལས། ཉན་པའི་ཤེས་པས་རྟོག་པའི་དོན་བྱེད་པ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ནམ་དེ་
ལྟར་ཡིན་ན་ནི་གོ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དང། རྣམ་ངེས་རྣམ་བཤད་ལས།
ཁྱབ་པ་གྲུབ་ཟིན་མ་བརྗེད་པའི་རྗེས་སུ་སྒྲ་དང་ཉན་བྱ་གཉིས་ཀྱི་མིང་དོན་
གྱི་འབྲེལ་བ་ངེས་པར་བྱས་པས་ཉན་བྱས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་
ཆོས་གྲུབ་ལ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ཕྱོགས་ཆོས་དེ་
ལྟར་ངེས་པ་ལས་ཁྱབ་པ་དྲན་པའི་རྟགས་འཛིན་སེམས་སྐྱེ་བས་དེས་རྟགས་
ཅན་རྗེས་དཔག་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར། དར་ཊིཀ་ལས། དེའི་རྗེས་སུ་རྟགས་དེ་ལ་
བརྟེན་ནས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་གསར་དུ་ངེས་པར་བྱར་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དང།
འཐད་ལྡན་ལས༑ འོན་ཀྱང་དེ་ནི་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཙམ་ནི་ཐམས་
ཅད་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་གསུངས་ལ་འདིའི་ཡོད་པ་ནི་བྷ་བ་ཞེས་པ་
དངོས་པོ་ཡིན་ནོ།།ཤནྟི་བས། ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་བཟུང་བ་དང་༑ ༑འབྲེལ་བ་
ཡང་ནི་དྲན་པ་ཡིས།།རྗེས་སུ་དཔག་པར་ཁྱེད་འདོད་ན།།དེ་བཞིན་ནང་ཁྱབ་
ཀྱང་འདོད་ཀྱིས།།ཞེས་དང། གང་ཡོད་པ་དེ་ནི་སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་
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བྱ་བ་ནི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་སྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ཅན་ལ་གཟུང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་
ལ་མཐོང་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་གཟུང་བའི་ཕྱིར་དང་ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་སྔ་
རོལ་ཏུ་ཕྱོགས་ཆོས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ལ་རྟག་འཛིན་སེམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་སྒྲ་
མི་རྟག་པར་གསར་རྟོགས་ཡོད་པར་ཐལ༑ འདོད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་
མི་ནུས་ཏེ། ཉན་བྱ་ལ་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་པ་དེས་སྒྲ་ལ་ཡང་མི་རྟག་
པས་ཁྱབ་པར་ངེས་ནུས་པས་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་མི་འགྲོ་བའི་ཕྱིར། ཡང་ཁོ་
ན་རེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་རྟགས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་
ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། ཉན་བྱ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་
གང་ཞིག དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་རྟགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
ན་རྟགས་དང་པོ་མ་གྲུབ་པོ།།བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། རྟགས་དང་པོ་དེར་ཐལ།
དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའི་རྒོལ་བ་སྲིད་པའི་ཕྱིར་ན་ཤ ིན་ཏུ་
མ་ཁྱབ་སྟེ། དམིགས་བསལ་དེ་འདྲ་སྲིད་ཀྱང་སྤྱིར་བཏང་ལ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ལ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་
མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་འབྱེད་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་
ན་སྤྱིར་བཏང་འཇོག་ཚུལ་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དཔལ་མགོན་ཀླུ་སྒྲུབ་
ཀྱིས། སྤྱིར་བཏང་དམིགས་ཀྱིས་བསལ་བ་དག ༑ཁྱབསྟན་བཅོས་ཀུན་ལ་
རབ་ཏུ་གཅེས།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁོ་རང་ལ་སྒྲ་ཆོས་ཅན། མིག་ཤ ེས་
ཀྱི་བཟུང་བྱ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་མིག་ཤེས་ཀྱི་བཟུང་བྱར་བྱེད་པའི་གང་ཟག་
ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། སངས་འཕགས་ཀྱི་མིག་ཤ ེས་
ཀྱི་བཟུང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།།
སྨྲས་པ།
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གངས་ཅན་རྟོག་གེའི་བློ་གྲོས་ཡོལ་གོ་རུ།།
ཤོང་མིན་རྟགས་ཚུལ་གྲངས་དང་དེ་འདོད་གང-།།
ལྷག་ལྡན་སྒྲ་དོན་གཏན་ཚིགས་གྲངས་ངེས་སོགས།།
ཕྲ་ཞིབ་ཀུ་ཤའི་རྩེ་བཞིན་ལུགས་རྒྱས་བསྒྲུབས།།
བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།།།།

མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།
གསུམ་པ་མཚན་གཞིའི་སྟེང་དུ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་ཚད་མ་རྒྱས་པར་
བཤད་པ་ལ། རྟགས་ཡང་དག་གི་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་འབྲེལ་བ་ལ་རག་ལས་པར་
བསྟན་པ་དང། འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་ཚད་མ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས། དང་
པོ་ལ་རྟགས་ཡང་དག་གི་ལྡོག་ཁྱབ་སྒྲུབ་པ་འབྲེལ་བ་ལ་རག་ལས་པར་མི་
འདོད་པ་དགག་པ་དང། བཀག་པའི་གྲུབ་དོན་དང། མཇུག་བསྡུ་བ་གསུམ།
དང་པོ་ལ་ལྡོག་ཁྱབ་འགྲུབ་པ་འབྲེལ་བ་ལ་ལྟོ ས་པ་ཕྱོགས་གླང་བཞེད་པ་
དང། མི་བཞེད་པ་ལ་འགལ་བ་བསྟན་པ་དང། མ་མཐོང་བ་ཙམ་ལྡོག་ཁྱབ་
ཏུ་འདོད་པའི་གཞན་སྡེ་དགག་པ་གསུམ། དང་པོ་འཆད་པར། གཏན་ཚིགས་
ཀྱི་ནི་ཚུལ་གསུམ་ལའང་ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་བྱུང། འདི་ལ་
འཕྲོས་ནི། མདོ་ལས། རྗེས་དཔག་བྱ་དང་དེ་མཚུངས་ལ།།ཡོད་དང་མེད་ལ་
མེད་པའོ།།ཞེས་པ་རྩ་འགྲེལ་དང། རིགས་སྒོ་ལས༑ ཚུལ་གསུམ་དེ་གང་ཞེ་
ན། ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དང་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཉིད་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པ་དང་
༑ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པར་ཡང་ངོ་ཞེས་པ་གཉིས་ལས་
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འཕྲོས། འཕྲོས་ཚུལ་རྟགས་ཡང་དག་གི་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་གཙོ་
བོ་འབྲེལ་བ་ལ་རག་ལས་ཤིང་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་ཚུལ་མཐོང་གིས་ངེས་མི་
ནུས་ཤིང་དེ་ལྟར་མི་འདོད་པར་རྟགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་
གྱིས་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་མི་འཐད་པས་ཕྱོགས་གླང་གིས་ཚུལ་སོ་
སོའ་ི མཚན་ཉིད་ལ་ངེས་པ་བརྗོད་པའི་དགོས་པ་འདི་ལྟར་ཞེས་འཆད་པར་
དྲངས་མ་ཐག་བྱུང་སྟེ། ལྡོག་ཁྱབ་དེ་དེ་ལྟར་འདོད་པའི་རང་སྡེ་དབང་ཕྱུག་སྡེ་
སོགས་སློབ་དཔོན་གྱི་ལུང་དྲུག་དང་འགལ་ཞེས་སྟོན་པར། འཁྲུལ་བ་ཅན་
གྱི་གཉེན་པོར་ནི༑ ༑ཞེས་པ་ནས། མི་ལྡན་འཁྲུལ་བ་མེད་པ་ཅན།།ཞེས་པའི་
བར་བྱུང། དེ་ལྟར་འདོད་པའི་རང་གཞན་གྱི་སྡེ་གཉིས་ཀ་ལ་མངོན་སུམ་དང་
འགལ་བ་སྟོན་པར། ཡུལ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་ནི།།ཞེས་སོགས་ཤ ོ་ལོ་
ཀ་གཅིག་བྱུང་གཞན་སྡེ་ལ་ནང་འགལ་གྱི་སྐྱོན་འཆད་པར། བདག་དང་ས་ལ་
ཤེས་ཡོད་སོགས།།ཚིགས་བཅད་གཅིག་བྱུང། མདོ་རྩ་འགྲེལ་དང་རིགས་
སྒོས་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ནི་སོགས་འཕྲོས་ཚུལ་ནི། ཤཱཀྱས། གང་གི་ཕྱིར་དེ་
ལྟར་ཡིན་པའི་རྒྱུ་དེས་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་པ་ནས། སློབ་དཔོན་གྱིས་
ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ལ་སོགས་པ་ལས་གཉིས་ཀ་ལ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ནི་སྒྲུབ་
པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ངེས་པ་བརྗོད་པ་མཛད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་
བྱུང་ངོ་།།
འདིའི་མཐའ་དཔྱད་པ་ལ་དགག་བཞག་སྤང་གསུམ། དང་པོ་ལ་རགས་
པའི་འཁྲུལ་བ་དགག་པ་དང་༑ དོན་ལ་བཅར་བའི་འཁྲུལ་བ་དགག་པ་གཉིས།
དང་པོ་ལ་ཚུལ་སོ་སོའ་མཚན་ཉི
ད་དང། མཚན་གཞི་དང། སྒྲུབ་བྱེད་ལ་
ི
དཔྱད་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤ ེས་འདོད་ཆོས་
ཅན་གྱི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཚད་མས་ངེས་པ་
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དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཟེར། ཡང་ཁ་ཅིག དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤ ེས་
འདོད་ཆོས་ཅན་གྱི་སྟེང་དུ་དེ་དང་ཐ་དད་པའི་ཚུལ་གྱིས་འགོད་པ་དེ་དེའི་
མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། སྡེ་བདུན་རྒྱན་གྱིས་བཤད་པ་ལྟར་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་
པ་ཡོད་པའི་དོན་ཡིན་འགོད་ལ་རྩོད་གཞི་དེ་རྟགས་དེ་ཡིན་པ་དང། ཡོད་
འགོད་ལ་རྟགས་ཆོས་ཅན་དེ་ལ་ཡོད་པར་འདོད་པ་ཙམ་གྱི་དོན་དུ་སྔ་མ་ཀུན་
མཐུན་ནོ།།དེ་ལྟར་ན་ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་ཚུལ་ནི། སྔ་མ་ལ་སྒྲ་ཆོས་ཅན༑ ཁྱོད་སྒྲ་
མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲའི་སྟེང་
དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་
ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འགོད་ཚུལ་ཡིན་འགོད་ཡིན་པ་གང་ཞིག སྒྲ་ཁྱོད་
ཡིན་སྒྲ་ཆོས་ཅན་གྱི་སྟེང་དུ་ཁྱོད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་དེར་ཐལ།
བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགོད་ཚུལ་ཡིན་འགོད་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན༑ བྱས་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བྱས་
པ་ཡོད་ན་མི་རྟག་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར༑ འཁོར་གསུམ། རྩ་རྟགས་ཕྱི་མ་
གཉིས་དེར་ཐལ། སྒྲ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ།
གཞི་རྟགས་ཐ་དད་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་
གྲུབ་ན། སྒྲ་ཆོས་ཅན༑ ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་ཁྱོད་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་གཞི་
རྟགས་ཐ་དད་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པར་ཐལ།
ཁྱོད་
བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན་ཡན་གར་བ་གཞིར་ཞོག་ཅིག དམ་
བཅའ་གཉིས་པ་ལ། མི་རྟག་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
ཕྱོགས་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ༑ ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤ ེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྱི་སྟེང་དུ་
དེ་དང་ཐ་དད་པའི་ཚུལ་གྱིས་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཚད་
མས་ངེས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འཁོར་གསུམ། རྟགས་དེར་ཐལ༑ ཁྱོད་སྒྲ་
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མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

དང་ཐ་དད་སྒྲའི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པའི་
ཕྱིར། དང་པོ་སླ་གཉིས་པ་སྔ་མ་ལྟར་སྒྲུབ། རྩ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོས་
རྟགས་ཐ་དད་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་
ན། ཆོས་ཅན་ཁ་ཡར་བ་གཞིར་ཞོག མི་རྟག་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་
ཀྱི ས ་སྒྲ་ཁྱོ ད ་དུ་སྒྲུབ་པ་རྟགས་ཆོ ས ་ཐ་དད་མེ ད ་ནས་མ་གྲུབ་པའི ་ གཏན་
ཚིགས་ཡིན་པར་ཐལ༑ ཁྱོད་བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ།
ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཆོས་དོན་གསུམ་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པའི་
ཚུལ་གྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤེས་འདོད་ཀྱི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་
པ་ཉིད་དུ་ངེས་པ་དེ་དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒྲའི་
སྟེང་དུ་སྒྲ་རྟག་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཆོས་དོན་གསུམ་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་
པའི་ཚུལ་གྱིས་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཚད་མས་ངེས་པར་
ཐལ། ཁྱོད་སྒྲ་རྟག་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་
གསུམ། ཁྱབ་པ་དངོས། རྟགས་དེར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འགལ་རྟགས་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་
ཆོས་དོན་གསུམ་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ འཁོར་གསུམ། དེར་
ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཆོས་དོན་གསུམ་མེད་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་ཆོས་ཡོད་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། འདོད་ན། རྟག་
པའི་དངོས་པོ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་སྒྲ་ཆོས་ཅན།
ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོས་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཆོས་དོན་གསུམ་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤ ེས་འདོད་
སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། དེར་ཐལ།
ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཆོས་དོན་གསུམ་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་གང་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

ཞིག ཁྱོད་སྒྲའི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཚད་མས་ངེས་པའི་ཕྱིར།
དང་པོ་དེར་ཐལ། ཁྱོད་དང་མི་རྟག་པ་དང་སྒྲ་གསུམ་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་གསུམ་ཆོས་ཅན། གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། ཡོད་པ་
གང་ཞིག ཕན་ཚུན་ཐ་དད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། འདོད་ན། སྒྲ་
དང་མི་རྟག་པ་གཉིས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན།
མི་རྟག་པ་ཡིན་ན་སྒྲ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་ལོ༑ ༑འདོད་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་
ཅིག་ན་རེ། དེ་གསུམ་ལ་སྐྱོན་བློ་སྒོ་འབྱེད་ཚུལ། ཁྱོད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་
རྟགས་ཀྱིས་ཆོས་དེ་གཞི་དེར་སྒྲུབ་པའི་འགོད་ཚུལ་ཡིན་འགོད་ཡིན་པ་གང་
ཞིག ཁྱོད་ཆོས་དེའི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཚད་
མས་ངེས་ན་ཆོས་དེ་ཁྱོད་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་
རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགོད་ཚུལ་ཡིན་འགོད་གང་ཞིག ཁྱོད་སྒྲའི་སྟེང་དུ་འགོད་
ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཚད་མས་ངེས་ན་སྒྲ་ཁྱོད་ཡིན་དགོས་
པའི་ཕྱིར་ན་འདིར་མ་ཁྱབ། འདོད་ན་སོང་༑ བྱས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པའི་ཕྱིར།
འདོད་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་ཡིན་པར་
ཐལ༑ འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན་སོང-། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། སྒྲ་མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་ཤ ེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཁྱོད་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་
མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགོད་
ཚུལ་ཡིན་འགོད་གང་ཞིག ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཤ ེས་འདོད་ཆོས་
ཅན་དེའི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཚད་མས་ངེས་
པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཁས། རྟགས་དང་པོ་དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་
སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགོད་ཚུལ་ཡིན་འགོད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སོགས་བྱ༑
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མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

གཞན་ཡང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་འགོད་ཚུལ་མཐུན་པར་ཡོད་
པའི་དོན་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་པར་བསམས་ནས་ཕྱོགས་གླང་གྲགས་པ་
སོགས་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཀུན་དང་མི་མཐུན་པའི་མཚན་ཉིད་སྣ་ཚོགས་
སྨྲས་ཏེ། འདི་ལྟར་སྔར་བཤད་པ་དག་དང། ཡང་ཁ་ཅིག ཆོས་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་
རྟགས་ཀྱིས་གཞི་དེར་སྒྲུབ་པའི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་སྐྱོན་མེད་གང། ཁྱོད་
ཆོས་དེའི་སྟེང་དུ་ཐ་དད་པའི་ཚུལ་གྱིས་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་
ཉིད་ཅེས་དང། ལ་ལས་སྒྲ་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་སྐྱོན་མེད་གང།
ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་རྟགས་སུ་
བཀོད་པའི་གང་ཟག་དེ་དང་འགོད་ཡུལ་གཉིས་ལས། ཁྱོད་སྒྲའི་སྟེང་དུ་ཐ་
དད་པའི་ཚུལ་གྱིས་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པ་ཁྱོད་
སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཅེས་འཇོག་ཀྱང་ཕྱོགས་
ཆོས་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་མེད་པར་འདོད། ཡང་ཁ་ཅིག གཞན་དེ་འདྲ་ལ་ཁྱོད་སྒྲ་
མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་འགོད་པ་པོ་དང་འགོད་ཡུལ་གཉིས་ལས་
ཞེས་དང། ཡང་གཞན་དག་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་དང་པོ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་
མཚན་ཉིད་ཅེས་སོགས་སྣ་ཚོགས་སྨྲས་སོ། །ཨེ་མ་རྨོངས་པའི་གདོན་གྱིས་
ཟིན་པའི་ བརླབ་རྡོ ལ་ལ་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དང་རྒྱན་དྲུག་
སོགས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མ་གཟིགས་སམ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་འོ་ན།
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་སུ་དཔག་བྱ་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་
ངེས་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་སྐྱོན་མེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ༑
ཁྱེ ད ་ཅག་གི ་ འགོ ད ་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོ ད ་པའི ་ དོ ན ་འཐད་པའི ་ ཕྱི ར །
འདོད་ན། སྒྲ་ཆོས་ཅན༑ ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་དཔག་བྱ་ལ་
འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་ལྟར་ཚད་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

མས་ངེས་པ་ཡིན་ལ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་
སྐྱོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། འདོད་ན། སྒྲ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཤེས་འདོད་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པའི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤེས་འདོད་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མེད་
པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། དེར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཤེས་འདོད་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་ཀྱང་དེའི་མཚན་ཉིད་ཟུར་གྱི་ཡོད་པ་
ཞེས་པའི་དོན་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། དེར་
ཐལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་
གསུམ། རྟགས་སྔར་བསྒྲུབས་ཟིན། མ་ཁྱབ་ན། མཚན་ཉིད་ཟུར་དུ་ཡོད་པ་
སྨོས་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་རྣམས་གསལ་བའི་ཆེད་མ་
ཡིན་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕྱིར༑ འཁོར་གསུམ། འདོད་ན། པཎ་ཆེན་
ཆོས་མཆོག་གི་འཐད་ལྡན་ཆུང་བ་ལས། དེ་ལ་ཡོད་པའི་ཚིག་གིས་ནི། མིག་
གིས་བཟུང་བར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་མ་གྲུབ་པ་
བསལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འདོད་པ་དེའི་ཕྱིར།
འཁོར་གསུམ། འདོད་ན། རྨོངས་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་མདོ་དང་སྡེ་བདུན་རྩ་འགྲེལ་
བཀག་ནས་འོལ་ཚོད་ཀྱི་ལུགས་འཇོག་རིགས་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར།
འདོད་ན། སྲིན་བུ་མེ་ཁྱེར་གྱིས་འོད་སྟོང་ལྡན་པ་ཟིལ་གྱིས་མནན་ནས་མེ་
ཁྱེར་གྱི་འོད་འབྱུང་བར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་མཁས་གྲུབ་
ཆེན་པོ་ཛ་ཏཱ་རིས་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དེ་ཉིད་ལས༑ ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་ནི་
ཚུལ་གཅིག་གོ་ཞེས་པ་འདི་ལྟར་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཚིག་བསྡུས་ན་
འདིས་མི་ཆོག་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ།
འདོད་མི་ནུས་ཏེ༑ ཕྱོགས་ལ་ཡོད་ཅེས་པས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་
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མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ཚིགས་རྣམས་སེལ། ཉིད་སྨོས་པས་ཤེས་འདོད་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་མ་གྲུབ་
པ་སོགས་སེལ། ཡོད་ཅེས་པས་འཕང་བས་འོག་གི་ངེས་པས་བློ་སྐྱོན་སེལ་
བའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། པཎ་ཆེན་དུལ་བའི་ལྷས་རིགས་ཐིགས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་
སློབ་ཕན་ལས། རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་དང་ཞེས་བྱ་བ་ནི།
ཞེས་པ་ནས། དེ་ལ་ཡོད་པ་སྨོས་པས་ནི་མིག་གི་བཟུང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་
ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་བཀག་གོ་བརྣན་པ་སྨོས་པས་ནི་ཕྱོགས་ལ་ཕྱོགས་
གཅིག་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་བསལ་ཏོ་ཞེས་དང-། ངེས་པའོ་ཞེས་ཐ་མར་
སྨོས་པའི་ཕྱིར་གསུམ་ཆར་ལ་ཡང་ངེས་པ་ཉིད་རིག་པར་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། བརྣན་པ་སྟེ། ཉིད་སྒྲས་ཕྱོགས་ལ་ཕྱོགས་གཅིག་མ་གྲུབ་པ་སེལ་
ཚུལ་ཤེ ས ་འདོ ད ་ནི ་ ཕྱོ ག ས་དང་དེ འི ་ ཆ་གཅི ག ་མ་གྲུབ་པ་སེ ལ ་ཞེ ས ་
པའོ།།གཞན་ཡང་མི་རྟག་པ་ཆོས་ཅན། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཤ ེས་འདོད་
ལ་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤེས་འདོད་ལ་དེ་ལྟར་ངེས་ལ་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་སྐྱོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས༑ འཁོར་
གསུམ། འདོད་ན། མི་རྟག་པ་ཆོས་ཅན། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཤ ེས་འདོད་
ལ་འགོ ད ་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོ ད ་པ་ཉི ད ་དུ་ཚད་མས་ངེ ས ་པར་ཐལ་
ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ༑ ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་
ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་སྔར་བཞིན། ཁྱབ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤ ེས་འདོད་
ལ་ཡོད་ཅེས་པ་དང་ཉིད་སྒྲ་དང་ངེས་སྒྲ་གསུམ་ལས་རིམ་བཞིན་དོན་སྐྱོན་མ་
གྲུབ་པ་གཉིས་དང་ཕྱི་མས་བློ་སྐྱོན་གྱི་མ་གྲུབ་པ་སེལ་བ་སྐབས་སྟོབས་ཀྱིས་
ཤེས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཚུལ་དང་པོའ་སྐབས་ཀྱི
་ཤ ེས་འདོད་ལ་ཡོད་ཅེས་
ི
པ་དེ ་ སྒྲུབ་ཀྱི ་ འགོ ད ་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡི ན ་པའི ་ གཏན་
ཚིགས་ལ་གོ་བ་རྟོག་གེ་ལ་གྲགས་པས་གྲུབ་ལ། དེའི་སྐབས་མ་ཡིན་པའི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

དུས་སྒྲ་ལ་བྱས་པ་ཡོད་བྱས་པ་དང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར།
དཔེར་ན་ཕྱོགས་སྒྲ་དོན་གསུམ་ལ་འཇུག་ཀྱང་ཚུལ་དང་པོའ་ཕྱོ
ི གས་སྒྲ་ཤ ེས་
འདོད་ཀྱི་མིང་ལ་གོ་བ་གྲགས་པ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྣམ་ངེས་
འགྲེལ་བའི་དེ་ལྟར་གྲགས་དང་ནུས་ཕྱིར་རོ་ཞེས་པའི་འགྲེལ་པ་འཐད་ལྡན་
ལས། དཔེར་ན་སྒྲའི་དོན་རྟོགས་པ་འཇིག་རྟེན་གྱི་གྲགས་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་
བ་ལས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་སྒྲའི་དོན་ལས་གཞན་ལྡོག་པ་
ཡང་གྲགས་པ་ལས་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་
དང། དེ་བཞིན་དུ་མཁས་པ་གྲགས་ཚུལ་ཡང། རྣམ་ངེས་ཊིཀ་ཆེན་ལས།
ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པ་ན་རྗེས་སུ་དཔག་བྱ་ལ་ཡོད་པ་ཁོ་ནར་
ངེས་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་གི་ནུས་ས་ཞེས་པ་ནས། བཞིས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་
རྗེས་སུ་དཔག་བྱ་ལ་གཏན་མེད་པ་དང། དེ་ལ་ཡོད་ཀྱང་ཁྱབ་བྱེད་དུ་མེད་
པའི་དོན་སྐྱོན་ཞུགས་པ་དང། དེ་ལྟར་དོགས་པའི་བློ་སྐྱོན་ཞུགས་པ་རྣམས་
སེལ་ཏེ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་ལྟར་བཤད་པ་པཎ་གྲུབ་རིགས་
སྨྲ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་དྲི་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྣམ་ངེས་ལས། རྗེས་སུ་
དཔག་པར་བྱ་བ་ནི་འདིར་ཤེས་པར་འདོད་པའི་བྱེ་བྲག་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་
ཅན་ཏེ། དེ་ལ་མངོན་སུམ་མམ་རྗེས་སུ་དཔག་པས་མཐོང་བའོ་ཞེས་དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་རྟགས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་
མངོན་རྗེས་ཀྱི་ཚད་མས་མཐོང་བར་བཤད་པ་དང། འཐད་ལྡན་ཆེ་བ་ལས།
འཆད་པར་འགྱུར་བའི་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བའི་རང་བཞིན་ལ་ཡོད་པ་དང་
ཞེས་དང-། མདོའ་རང་འགྲེ
ལ་ལས༑ ཆོས་ཅན་དེ་ལ་མངོན་སུམ་མམ་རྗེས་
ི
སུ་དཔག་པས་མཐོང་གི་ཞེས་དང། པཎྜི་ཏ་ཐར་པ་འབྱུང་གནས་སྤས་པའི་
རྟོག་གེ་སྐད་ལས། ཆོས་ཅན་ལ་རྟགས་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པ་གང་དེ་ནི་ཚུལ་
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གཅིག་སྟེ་ཕྱོགས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་མིང་ཅན་ནོ།།འདིར་ཡོད་པ་སྨོས་པས་མ་གྲུབ་
པ་བསལ་ཏེ། དཔེར་ན་སྒྲ་མི་རྟག་སྟེ༑ མིག་གི་བཟུང་བར་བྱ་བ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་
ཞེས་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་དང། ཁོ་ནའི་སྒྲས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་མ་
གྲུབ་པ་སྟེ་སོགས་དང། ངེས་པ་སྨོས་པས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་མ་གྲུབ་པ་སྟེ་ཞེས་
སོགས་དང་༑ བྱིས་པ་འཇུག་པའི་རྟོག་གེ་ལས། རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ལ་
ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པ་སྟེ་ཞེས་དང་༑ ཡོད་པའི་ཚིག་སྨོས་པས་ནི་མ་གྲུབ་པ་
སེ ལ ་ལོ ། །ངེ ས ་པ་སྨོ ས ་པས་ནི ་ ཐེ ་ ཚོ མ ་ཟ་བ་མ་གྲུབ་པ་སེ ལ ་ལོ ་ ཞེ ས ་
གསུངས་པ་ལྟ་བུ་མང་བའི་ཕྱིར། དེ་སྐད་དུ་སྡེ་བདུན་རྒྱན་ལས། དོན་འདི་ནི་
སློབ་དཔོན་གྱི་གཞུང་ལུགས་དག་ལས་གསལ་བར་བསྟན་ཏེ། ཞེས་པ་ནས།
གཏན་ཚི ག ས་ཐི ག ས་པ་སོ ག ས་ལས་ཀྱང་དེ ་ དང་མཐུན་པར་གསུངས་
སོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདི་དག་ནི་གྲགས་ཆེ་བར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་
ལུང་མང་པོ་དྲངས་པ་ཡིན་ནོ།།གཞན་ཡང་སྤྱིར་སྒྲ་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་ཅེས་པ་
དང་རྟགས་ཚུལ་དང་པོའ་སྐབས་སུ་རྗེ
ས་སུ་དཔག་བྱ་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་ཅེས་པ་
ི
གཉིས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་པ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་སྟོན་མི་
སྟོན་གྱི་ཁྱད་པར་འབྱེད་མི་རིགས་པར་ཐལ། རྟགས་ཚུལ་དང་པོའ་སྐབས་སུ་
ི
བྱས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་
ཞེས་པས་སྒྲ་བྱས་པ་ཡིན་པ་ཙམ་ལས་མི་སྟོན་པའི་ཕྱིར།
རྟགས་ཁས།
འཁོར་གསུམ། དེར་ཐལ། རྟགས་ཚུལ་དང་པོའ་མཚན་ཉི
ད་དཔྱད་པ་ན་སྒྲ་སྒྲ་
ི
མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྩོད་གཞི་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་
ཡིན་ཞེས་པས་སྒྲ་སྒྲ་ཡིན་ཙམ་ལས་མི་སྟོན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། མ་ཁྱབ་
ན་དངོས། ཁྱབ་པར་ཐལ། སྒྲ་བྱས་པ་ཡིན་ཙམ་ནི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤ ེས་འདོད་ཆོས་
ཅན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་ཞེས་པས་བསྟན་ཟིན་པའི་ཕྱིར༑ རྩ་བར་འདོད་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

མི་ནུས་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀྱི་ཚིག་ཟིན་ལ་མེད་ཀྱང་སྐབས་སྟོབས་ཀྱིས་འཕེན་
པར་དགོངས་ནས་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། ཚིག་འདྲ་ཡང་སྨྲ་བ་
པོའ་ི འདོད་པའི་དབང་གིས་ཚིག་ཏུ་མ་བརྗོད་པའི་དོན་སྟོན་མི་སྟོན་ལ་ཁྱད་
པར་ཆེན་པོ་མེད་པར་ཐལ། ཚིག་སྔ་མ་གཉིས་ལ་སྟོན་ཚུལ་ཁྱད་པར་མེད་པ་
དེའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། མདོ་ལས་བདག་ཡོད་པར་བཤད་པས་ཀྱང་
བདག་མེད་པར་ཡང་བཤད། མུ་སྟེགས་པས་བདག་ཡོད་པར་བཤད་པས་
བདག་མེད་པར་མ་བཤད་པར་ལང་གཤེགས་ལས་བཤད་པ་ལྟར་སྐབས་
འདིར་སྨྲ་བ་པོའ་ི བསམ་པའི་དབང་གིས་བསྟན་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་
ཕྱིར། འདི་ཉིད་ཀྱི་བཞི་བ་ལས། དེ་སྦྱར་མེད་ཀྱང་བརྗོད་འདོད་ལས།།དེའི་
དོན་ཉིད་ནི་རྟོགས་པར་འགྱུར།།ཞེས་དང།
མ་བརྗོད་ན་ཡང་འདོད་པས་
ཁྱབ།།བདག་གི་དོན་བཞིན་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད། ཅེས་དང། སྒྲ་ནི་བརྗོད་འདོད་
རྗེས་འབྲང་ཕྱིར།།ཞེས་པའི་འཐད་ལྡན་ལས་ཀྱང། སྒྲ་ནི་གང་གི་དོན་བསྟན་
པར་འདོད་པའི་བསམ་པ་བརྗོད་པར་འདོད་པ་དེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བའི་ཕྱིར་
རོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། གཞན་ཡང་གཏན་ཚིགས་
ཐིགས་པ་ལས། དེ་ལས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ཅན་ལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་
མངོན་སུམ་མམ་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་སྒོ་ནས་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ནི་ངེས་པ་སྟེ༑
དཔེར་ན་ཕྱོགས་ན་དུ་བའམ། སྒྲ་ལ་བྱས་པ་ཉིད་ལྟ་བུའོ།།ཞེས་གསུངས་པ་
འདིས་རྟགས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དཔག་བྱའི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་མངོན་སུམ་
མམ་རྗེས་དཔག་གང་རུང་གིས་གྲུབ་པ་ཕྱོགས་ཆོས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་ཁས་
ལེན་མི་རིགས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ༑ དེ་
ལྟར་སྒྲུབ་པས་ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅིང་ཕྱོགས་ཆོས་ངེས་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་ཡང་
དུ་ལྡན་གྱི་ས་ཕྱོགས་ན་དུ་བ་ལྟ་བུ་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་ཅིང། སྒྲ་ལ་བྱས་པ་
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མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

དེས་མི་འགྲུབ་པས་རྗེས་དཔག་གིས་གྲུབ་ཚུལ་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
དེར་ཐལ། ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཞེས་པ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ཕྱོགས་ཆོས་བཤད། མངོན་
སུམ་མམ་ནས། ངེས་པ་སྟེ་ཞེས་པས་ཚད་མ་གཉིས་ཀྱིས་གྲུབ་ཚུལ་བཤད།
དཔེར་ན་མན་ཆད་ཀྱིས་ཚད་མ་གཉིས་ཀྱི་ངེས་བྱའི་ཕྱོགས་ཆོས་གཉིས་རིམ་
པས་བཀོད་པའི་ཕྱིར། དེ་སྐད་དུ་བྲམ་ཟེ་ཨཚ་ཊའི་འགྲེལ་བ་ལས། ཕྱོགས་
ཀྱི་ཆོས་ངེས་པ་ཞེས་བྱ་བར་སྦྱར་རོ།།རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་འདི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན་
རྟོགས་པའོ།།གང་ལ་ཞེ་ན་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ཅན་ལའོ།།གང་གིས་ཞེ་
ན། མངོན་སུམ་དང་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་སྒོས་སོ་ཞེས་དང། འདིར་དཔེ་ནི་
རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དཔེར་ན་ཕྱོགས་ལ་དུ་བ་ཞེས་བྱ་བ་སྨོས་སོ་ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང། ཁྱེད་ཅག་གི་ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའ་མཚན་
ི
ཉིད་དང།
ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང་གོ་དོན་དེ་འཕགས་ཡུལ་དབུ་
སེམས་ཀྱི་མཁས་དབང་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་དག་དང་རྗེ་ཡབ་སྲས་གཅིག་གི་ཡང་
བཞེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དག་གི་རྟགས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དཔག་བྱའི་ཆོས་
ཅན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པའི་དོན་ཅན་ཁོ་ན་དེ་
ཚིག་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དུ་བཤད་ལ་ཁྱེད་
ཅག་གིས་དེ་ལ་མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་སྐྱོན་བཤད་པའི་ཕྱིར། མདོ་ལས། རྗེས་
དཔག་བྱ་དང་དེ་མཐུན་ལ། ཡོད་སོགས་དང། དེ་དང་མཐུན་པར་རྣམ་ངེས་
ལས། རྗེས་དཔག་བྱ་དང་དེ་མཚུངས་ལ། སོགས་རྩ་འགྲེལ་དྲངས་པ་དག་
དང། རིགས་ཐིགས་ལས། རྟགས་ནི་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་
དང་ཞེས་དང། དེའི་འགྲེལ་པར་ཆོས་མཆོག་གིས། ཚུལ་གསུམ་ཡང་གང་ཞེ་
ན། འཆད་པར་འགྱུར་བའི་མཚན་ཉིད་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་དེ་ལ་རྟགས་
ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པ་ནི་ཚུལ་གཅིག་ཡིན་ནོ།།ཞེས་དང། དུལ་བ་ལྷས་ཀྱ་།
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རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་དང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་འོག་ནས་འབྱུང་
བའི་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བའི་མཚན་ཉིད་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་ནི་ཚུལ་གཅིག་
ཡིན་ཏེ་ཞེས་དང། ཤནྟི་པས་ཀྱང། ཇི་ལྟར་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ལ་ཡོད་
པ་ཉིད་དང། ཞེས་དང། བྱིས་པ་འཇུག་པའི་རྟོག་གེ་ལས། རྗེས་སུ་དཔག་
པར་བྱ་བ་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པ་སྟེ་སོགས་དང། རྟོག་གེའི་དེ་ཉིད་ལས།
ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་ནི་ཚུལ་གཅིག་གོ་ཞེས་དང་༑ རྟོག་གེ་སྐད་ལས་ཀྱང།
རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ལ་ཡོད་པ་ཁོ་ནར་ངེས་པའོ།།ཞེས་དང་༑ འགྲེལ་
བཤད་སྤྱན་རས་གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས་ལས་ཀྱང། དེ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ནི་
རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ལ་ཡོད་པ་དང། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དབུ་མ་པ་དུ་
མས་ཀྱང་བཤད་ལ། དེ་བཞིན་དུ་མདོའ་དར་ཊི
ཀ་མཐར་འཛིན་གདུང་སེལ་
ི
ལས་ཀྱང། ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་རྗེས་སུ་དཔག་བྱ་ཤ ེས་པར་འདོད་
པའི་བྱེ་བྲག་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་ཅན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་
ཁོ་ནར་ངེས་པའོ་ཞེས་དང་༑ སྡེ་བདུན་རྒྱན་ལས། ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་རང་གི་གཞི་ཤ ེས་འདོད་ཆོས་
ཅན་དེའི་ཆོས་སུ་ཡོད་པ་ཁོ་ནར་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་དང། རིགས་
རྒྱན་ལས། ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་རང་གི་རྟེན་ཤ ེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྱི་
སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པ་ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། སྲས་ཀྱི་མཆོག་གསུམ་གྱིས་མཐུན་པར་བཤད་པས་རྗེ་རིན་
པོ་ཆེའི་བཞེད་པ་དྲི་མ་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང། ཁྱེད་ཅག་གི་ཚུལ་
གསུམ་སོ་སོའ་ི མཚན་ཉིད་དང་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དེ་དག་མི་འཐད་
པར་ཐལ། དེ་དག་གི་ཚིག་ཚོགས་ཆེན་པོ་སྨྲས་ཀྱང་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་
དག་གི་ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའ་མཚན་ཉི
ད་ཟུར་གྱི་རྣམ་བཅད་ཡོངས་གཅོད་ཀྱི་
ི
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ཚིག་དང་དོན་གང་ཡིན་མི་གོ་ལ་དེ་དག་དང་མི་མཐུན་པར་མངོན་སུམ་གྱིས་
གྲུབ་པའི་ཕྱིར༑ ཁྱབ་སྟེ། ལམ་རིམ་ལས། མན་ངག་རྣམ་པར་དག་པ་ཞིག་
ཡིན་ན་གཞུང་ཆེན་མོ་རྣམས་ལ་ངེས་པ་སྟེར་བ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཞེས་དང།
བཀའ་དང་དགོངས་འགྲེལ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་དོན་ལ་ངེས་པ་སྟེར་མི་ནུས་
པའམ། དེ་དག་དང་མི་མཐུན་པའི་ལམ་སྟོན་ན་ནི་དོར་བར་བྱ་བ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སྒྲ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་ཤ ེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་
ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པར་ཤ ེས་
འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་ན་སྤྱིར་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་མ་ཁྱབ་མོད། འདིར་ཡང་རྟགས་མ་གྲུབ་
པོ་བྱས་པ་ལ། རྟགས་དེར་ཐལ། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཤ ེས་འདོད་
ཆོས་ཅན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ན་ཁ་ཅིག་མ་ཁྱབ་
ཟེར༑ རྟགས་དེར་ཐལ། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཤ ེས་འདོད་ཆོས་ཅན་
ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ན་འདིར་མ་ཁྱབ་སྟེ།
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཚད་མས་
ངེས་ཀྱང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་
ཡོད་པའི་རྟགས་ཞེས་པའམ་ཡོད་པའི་དོན་ཚང་བས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། དེར་
ཐལ། འདིའི་ཚིག་ཟུར་གྱི་ཡོད་པ་ཞེས་པ་དེ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་སྟོན་
བྱེད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྟགས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤ ེས་འདོད་ཆོས་ཅན་
དང་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་ཞེས་པས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་
འགོད་ཚུལ་མཐུན་པ་བསྟན་ཟིན་ཅིང། ཡོད་པ་ཞེས་པས་རྟགས་ཀྱི་ངོ་བོ་མ་
གྲུབ་པ་དང་གཞི་རྟགས་ཐ་དད་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པ་དང་རྟགས་ཆོས་ཐ་དད་
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མེད་ནས་མ་གྲུབ་པ་དག་སེལ་བ་སྟོན་བྱེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་ཅིང་༑ རྟགས་
གྲུབ་སྟེ། དེ་ལྟར་ཤ ེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་སྟོན་བྱེད་
དང་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་སྟོན་ཚུལ་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཉིད་ཡོད་
པའི་སྔར་མ་སྨོས་པས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་བསལ་
བའི་ཕྱིར། ཆོས་མཆོག་གིས་རིགས་ཐིགས་འགྲེལ་བ་ལས། ཡོད་པའི་ཚིག་
གིས་ནི་མིག་གི་གཟུང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་མ་གྲུབ་
པ་བསལ་ལོ༑ ༑ཉིད་ཀྱི་ཚིག་གིས་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་མ་གྲུབ་པ་བསལ་ཞེས་
དང། ཡོད་པའི་ཚིག་གིས་རྗེས་ལ་ཉིད་སྨོས་པས་ནི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་
ཆོས་བསལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དང། རྟོག་གེ་སྐད་ལས་ཀྱང། ཡོད་པ་སྨོས་པས་
མ་གྲུབ་པ་བསལ་ཏེ་ཞེས་དང། ཁོ་ནའི་སྒྲས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་མ་
གྲུབ་པ་ཞེས་དང་༑ ཡོད་པའི་སྒྲའི་ཕྱིས་ཁོ་ནའི་སྒྲས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་སྟེ་
ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ལུང་དེ་དག་དང་འགལ་བར་མ་ཟད་
རིགས་པས་ཀྱང་དེ་ལྟར་མི་འཐད་ཏེ། སྒྲ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཤེ ས ་འདོ ད ་ཆོ ས ་ཅན་འགོ ད ་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོ ད ་པ་ཞེ ས ་སྨོ ས ་མི ་
དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་
མཐུན་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པས་ཁྱབ་
པ་གང་ཞིག དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་ན་ཡང་
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། འཁོར་
གསུམ། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་
དོན་ཡིན་འགོད་ཡིན་ན་ཆོས་ཅན་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་དེ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་དེ་ཡིན་པ་
དེ་དེའི་དོན་ཡིན་ལ་མཐུན་པར་ཡོད་པའི་དོན་ཡང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་
ཁས། མ་གྲུབ་ན་དངོས། དེའི་ཟུར་གྱི་ཡོད་པ་ལ་དོན་གཞན་མེད་པའི་ཕྱིར་
274

མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

སོགས་བྱ། རྟགས་གཉིས་པ་འང་དེས་གྲུབ་པོ༑ ༑ཡང་ཁ་ཅིག སྒྲ་མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དང་འབྲེལ་སྟོབས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་
ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཚད་མས་ངེས་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་
ཉིད་ཟེར། ཡང་ཁ་ཅིག གཞན་འདྲ་བ་ལ་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་
མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཚད་མས་ངེས་པ་ཟེར་ན༑ རང་ལྡོག་ལ་འཁྲིས་ན་
མི་རྟག་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ཁྱབ་ཡིན་པར་ཐལ༑
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དེའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་
དང་འབྲེལ་བ་གང་ཞིག
སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་
འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཚད་མས་ངེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དང་ཐ་དད་ཁྱོད་དེ་ཡིན་ཅིང་
དེ་མེད་ན་ཁྱོད་མེད་དགོས་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་ལ་མི་རྟག་
པས་ཁྱབ་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་ན། མི་རྟག་པ་ཆོས་ཅན། མི་
རྟག་པ་དང་འབྲེལ་བར་ཐལ། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ཁྱབ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། ཁྱབ་སྟེ། རྟགས་སུ་འགོད་རྒྱུ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སུ་
བཟུང་རྒྱུ་དང་མ་འབྲེ ལ ་ན་རྟགས་དེ འི ་ རྗེ ས ་ཁྱབ་ལྡོ ག ་ཁྱབ་གང་ཡང་མི ་
འགྲུབ་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར༑ རང་འགྲེལ་ལས། འབྲེལ་བ་མེད་པར་ནི་རྗེས་སུ་
འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པ་དག་ངེས་པ་མེད་དེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་
ཅིག
མི་རྟག་པ་དང་འབྲེལ་སྟོབས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་
ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཚད་མས་ངེས་པ་
ཟེར་ན། མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཆོས་ཅན། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་
པའི་རྗེས་ཁྱབ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ།།མཚན་ཉིད་དེའི་ཕྱིར༑ དེར་ཐལ། ཁྱོད་མི་
རྟག་པ་དང་འབྲེལ་བ་གང་ཞིག སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཚད་མས་ངེས་པའི་ཕྱིར། དང་
པོ་སླ། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ༑ ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
འགོད་ཚུལ་ཡིན་འགོད་ཡིན་སྒྲུབ་ཚུལ་ཡིན་སྒྲུབ་གང་༑ ཁྱོད་མི་རྟག་པ་ཡིན་
ཁྱོད་ཡིན་པ་ཡོད་ཁྱོད་ཡིན་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། འདི་དག་ནི་རང་
ཚིག་གིས་དངོས་འགལ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ།།དེ་དག་གསུམ་ག་ལ་ཐུན་མོང་དུ་
འོ་ན།
སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་
རྟགས་ཡང་དག་མེད་པར་ཐལ་ལོ།།དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་
ཚད་མས་ངེས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འཁོར་གསུམ། ཁྱབ་སྟེ།
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་ཞེས་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་དང་འགོད་
ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཞེས་མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་གཉིས་ཀ་བྱེད་
མི་རུང་བའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ལ་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་
བྱེད་དགོས་པ་གང་ཞིག དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ལ་མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་མི་རུང་
བའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཉིད་དམ་ཁོ་ནའི་སྒྲ་ཡོད་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་སྨོས་པ་
ནི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་ཀྱང་མ་ཁྱབ་པའི་རྩོལ་བྱུང་རྟགས་ཀྱིས་
དུང་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའི་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་རྟགས་ཡང་
དག་བསྟན་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ དེར་ཐལ། རིགས་ཐིགས་ལས། མཐུན་
པའི་ཕྱོགས་ཉིད་ལ་ཡོད་པ་ཞེས་དང། རིགས་སྒོ་ལས་ཀྱང་༑ མཐུན་པའི་
ཕྱོགས་ཉིད་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པ་དང། ཞེས་དང། ཛེ་ཏཱ་རིས་ཀྱང། མཐུན་
པའི་ཕྱོགས་ཉིད་ལ་ཡང་ཡོད་པར་ངེས་པ་ཞེས་གཞུག་གོ །ཞེས་དང། རྟོག་
གེ་སྐད་ལས་ཀྱང། ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་ཁོ་ན་ལ་་ཡོད་པར་ངེས་པ་ཞེས་པ་
རྗེས་སུ་འགྲོ་བའི་མིང་ཅན་ཚུལ་གཉིས་པའོ།།ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མཁས་
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པ་དག་གིས་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་ཅིང་
ཡོད་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། འཐད་ལྡན་ཆུང་བ་ལས། ཡོད་པ་སྨོས་པ་
ལ་སྔར་ངེས་པར་་གཟུང་བ་སྨོས་པ་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ཡང་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་
ལ་མ་ཁྱབ་པ་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་དག་ཀྱང་གཏན་ཚིགས་ཉིད་དུ་བསྟན་པ་
ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། ངེས་གཟུང་ཞེས་པ་ཉིད་དམ་ཁོ་ན་
དང-། ཡོད་པ་ཡིན་ཡང་ཞེས་པ་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ཡང་ཞེས་པའི་
དོན་དང། མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་ཁྱབ་སོགས་ཀྱིས་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་
རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་གཞི་བསྟན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ༑ རྟོག་གེ་སྐད་
ལས་ཀྱང། ཡོད་པའི་སྒྲའི་སྔོན་དུ་ཁོ་ནའི་ཡི་གེས་ནི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་
ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་བྱེ ད ་པ་མ་ཡི ན ་ཡང་རྩོ ལ ་བ་ལས་བྱུང་བ་གཏན་
ཚིགས་ཉིད་དུ་བཤད་དེ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ འདི་དག་རྟགས་གཉིས་
ཀའི་ཡང་ཤ ེས་བྱེད་ཡིན་ནོ།།རྩ་རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་
ཁྱབ་ལ་ཉིད་དམ་ཁོ་ན་ཡོད་པའི་རྗེས་སུ་སྨོས་ཏེ་མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་བྱས་ན་
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་རྟགས་སུ་འགོད་རྒྱུ་དེ་ཁོ་ནས་ཁྱབ་པར་བསྟན་
པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། ཁྱབ་ཅིང་རྟགས་གྲུབ་པ་གཉིས་ཀར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡང་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འཐད་ལྡན་
ཆུང་བ་ལས། ཕྱིས་ངེས་པར་གཟུང་བ་བྱས་ན་ནི། དོན་འདིར་འགྱུར་ཏེ་གང་
དག་མཐུན་པའི ་ ཕྱོ ག ས་ལ་ཡོ ད ་པ་ཉི ད ་གཏན་ཚི ག ས་ཡི ན ་པར་འགྱུར་
རོ།།ཞེས་དང། མདོའ་དར་ཊི
ཀ་ལས། རྗེས་ཁྱབ་ལ་མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀྱི་
ི
ཚུལ་དུ་ངེས་གཟུང་མི་སྦྱར་ཏེ་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཆ་གཉིས་པ་ལ་རྗེས་ཁྱབ་མ་
གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་སློབ་དཔོན་
ཕྱོགས་གླང་གིས་དངོས་སུ་གསུངས་པའི་དགོངས་པ་བླ་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
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ལ་ལས། དེ་དང་མཐུན་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཅེས་ངེས་པར་གཟུང་
མདོའ་རང་འགྲེ
ི
བའི་ཕྱིར་རོ།།དེ་དང་མཐུན་པ་ལ་ཡོད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་ནི་བརྗོད་པར་མི་བྱ་
བའི་ཕྱིར་རོ༑ ༑ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤ ེས་
འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་ན་དེ་ལ་ཡོད་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཆོས་དེ་གཞི་དེ་
ཡིན་ན་ཆོས་དེ་གཞི་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ༑ ཚིག་ཡིན་ན་
ངེས་གཟུང་གི་ཚིག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། འོ་ན། སྲིད་སྒྲུབ་འཕོང་སྐྱེན་པ་
ཞེས་པ་དེ་དེ་འཕོང་སྐྱེན་བ་ཁོ་ན་ཞེས་མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་དུ་སྟོན་པའི་ངག་
ཡིན་བར་ཐལ། སྲིད་སྒྲུབ་འཕོང་སྐྱེན་ཞེས་པའི་དམ་བཅའི་ངག་དེ་སྲིད་སྒྲུབ་
འཕོང་སྐྱེན་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པར་དམ་བཅའི་ངག་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ འཁོར་གསུམ།
དེར་ཐལ། ཚིག་ཡིན་ན། ངེས་གཟུང་གི་ཚིག་ཡིན་དགོས་ཚུལ་དེ་ལྟར་བཤད་
པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། རྩ་བར་འདོད་ན། སྲིད་སྒྲུབ་འཕོང་སྐྱེན་ཞེས་པ་དེ་
མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་མི་སྲིད་རྣམ་གཅོད་གསུམ་ལས་
གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་དཔེར་བརྗོད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་
པའི་ཕྱིར། འདོད་ནི་ནུས་ཏེ། སྲིད་སྒྲུབ་ཁོ་ན་འཕོང་སྐྱེན་ཞེས་པའི་དོན་ཅན་
ཡིན་ཕྱིར༑ དེར་ཐལ། ཚིག་དེ་ལ་སྲིད་སྒྲུབ་ཁོ་ན་ཞེས་ཚིག་ཕྲད་དངོས་སུ་
སྦྱར་མེ ད ་ཀྱང་དེ འི ་ དོ ན ་ཅན་དུ་སྐབས་སྟོ བ ས་ཀྱི ས ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་
རྟོགས་ནུས་པའི་ཕྱིར་། བཞི་པ་ལས། དེ་སྦྱར་མེད་ཀྱང་བརྗོད་འདོད་ལས།།དེ་
དོན་ཉིད་ནི་རྟོགས་པར་འགྱུར།།ཞེས་དང། སྲིད་སྒྲུབ་འཕོང་སྐྱེན་ཞེས་པ་འམ༑
༑ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ལས། གང་ཕྱིར་ངག་འབྲས་རྣམ་གཅོད་
ཕྱིར།།དཔེར་ན་ནག་པ་འཕོང་སྐྱེན་པའམ།།སྲིད་སྒྲུབ་འཕོང་སྐྱེན་ཞེས་པ་
འམ།།སྡོན་པོ་འཚོ་སྐྱེས་འགྱུར་ཞེས་བཞིན།།ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་བར་
ཐལ། ཚིག་འདི་གསུམ་ལ་ཕྲད་མ་སྦྱར་ཡང་ཚིག་གི་དཔེ་གསུམ་རིམ་བཞིན་
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མི ་ ལྡན་རྣམ་གཅོ ད ་དང་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོ ད ་དང་མི ་ སྲི ད ་རྣམ་གཅོ ད ་
གསུམ་ལ་སྦྱོར་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། དེར་ཐལ། དེ་གསུམ་ག་
མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། གཞན་ཡང་ཚིག་ཡིན་ན་
ངེས་བཟུང་ཅན་གྱི་ཚིག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་ཁོ་ནའི་དོན་འཐད་
པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྨྱོན་པས་བྱུང་རྒྱལ་དུ་ངེས་བཟུང་མེད་པར་ཡོད་
ལས་ཆེ་མེད་ལས་ཆེ༑ ཞེས་པའི་ཚིག་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འཁོར་
གསུམ། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དོན་འདི་སྟོན་གྱི་ངེས་བཟུང་བརྗོད་འདོད་མེད་
པའི་བྱུང་རྒྱལ་གྱི་སྨྱོན་པའི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན། བཞི་པ་ལས༑ སྒྲ་
ནི་བརྗོད་འདོད་རྗེས་འབྲང་ཕྱིར།།ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། མ་
ཁྱབ་པ་དེའི་ཕྱིར༑ གཞན་ཡང། ཁྱད་པར་ཏེ་ཁྱད་ཆོས་ལ་ཕྲད་སྦྱར་བ་དང་
ཁྱད་པར་ཅན་ཏེ་ཁྱད་གཞི་ལ་ཕྲད་སྦྱར་བ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ།
ཕྲད་དེ་དག་གང་དུ་སྦྱར་ཡང་མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀྱི་ངག་ཡིན་དགོས་པའི་
ཕྱིར། འདོད་ན། རྣམ་ངེས་ལས། ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་དང་འབྲེལ་བའི་
ཚིག་ཕྲད་ཀྱང་ཁྱད་པར་མེད་པར་འགྱུར་རོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་མི་འདོད་
པའི་ཐལ་བ་ལ་འདོད་རིགས་པར་ཐལ་ལོ༑ ༑འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་
ཏེ། དེ་ལྟར་ན་སྐྱོན་དུ་མར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། འཐད་ལྡན་ལས། སྐྱོན་
འདིར་མ་ཟད། འོན་ཀྱང་ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་དང་འབྲེལ་བའི་ཚིག་
ཕྲད་ཀྱང་སྟེ༑ དེ་དག་གི་ཚིག་ཕྲད་ཁྱད་པར་མེད་པར་འགྱུར་རོ།།ཞེས་བྱ་བའི་
དོན་ཏོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་དང་
གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀྱི་ཚིག་གམ་ཕྲད་ཀྱི་གཞི་མཐུན་མེད་པར་ཐལ། ཚིག་
ཡིན་ན་མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀྱི་ཚིག་ཡིན་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ༑
གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཚིག་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་མི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

ནུས་ཏེ། ཤེས་པ་ཁོ་ན་གསལ་རིག་ཁོ་ན་ཡིན་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་མི་ལྡན་
རྣམ་གཅོད་དང་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་གཉིས་ཀའི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་
ཐལ། ཚིག་དེ་མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀྱི་ཚིག་གང་ཞིག གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་
ཀྱི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཁྱད་
པར་ལ་ཚིག་ཕྲད་སྦྱར་ནས་སྟོན་པའི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། བཞི་པ་
ལས། ཆོས་ཀྱི་ཚིག་ཕྲད་ཐ་དད་པར།།བྱེད་པས་མི་ལྡན་གཞན་ལྡན་པ།།ཤིན་
ཏུ་མི་སྲིད་རྣམ་གཅོད་བྱེད།།ཁྱད་པར་ཁྱད་པར་ཅན་དག་དང་།།བྱ་བ་དག་ནི་
ལྷན་ཅིག་བརྗོད།།ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
ཁྱབ་སྟེ། ཚིག་ཕྲད་ཐ་དད་
པར།།བྱེ ད ་པས་མི ་ ལྡན་རྣམ་གཅོ ད ་བྱེ ད །།ཁྱད་པར་ཅན་དག་ལྷན་ཅི ག ་
བརྗོད།།ཅེས་སྦྱར་ནས་བཤད་དགོས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ།
ཁྱོད་ཁྱད་པར་གྱི་ཁྱད་གཞི་ལ་ཚིག་ཕྲད་སྦྱར་ནས་སྟོན་པའི་ཚིག་ཡིན་པའི་
ཕྱིར༑ ཁྱབ་སྟེ། ཚིག་ཕྲད་ཐ་དད་པར།།བྱེད་པས་ཞེས་དང། གཞན་ལྡན་རྣམ་
གཅོ ད ་བྱེ ད །།ཁྱད་པར་ཅན་དག་ལྷན་ཅི ག ་བརྗོ ད །།ཅེ ས ་སྦྱར་ནས་བཤད་
དགོས་པའི་ཕྱིར། འདིས་རྣམ་ངེས་ཀྱི་དོན་ཡང་ཤ ེས་སོ༑ ༑ཡང་སྨྲ་སྒོའ་རྗེ
ི ས་
འབྲང་ཁ་ཅིག་ཚིག་ཕྲད་ལ་བརྗོད་བྱ་མེད་པས་ཁྱབ་ཟེར་བ་མི་འཐད་པར་
ཐལ༑ བརྗོད་བྱ་ཡོད་པའི་ཚིག་ཕྲད་ཤིན་ཏུ་མང་བའི་ཕྱིར། རྩནྡྲ་བ་ལས། བཱསྟ་
བྱའོ་གོས་བྱེད་དོ་ཞེས་དང་༑ ཨཱཝ་ཏྱ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ། པཎྱ་ཚོད་ཟོག ལྭཏྱ་ཁྱེད་
འདམ་མ་རྣམས་སྨད་བྱ་བཙོང་བྱ་འགོག་པ་མེད་པ་རྣམས་ལའོ།།ཝ་དྱཾ་བྱེད་
པའོ། ་་་་་།ཐོབ་པར་བྱེད། ཨརྱ་ཇོ་བོ་དང་རྗེ་རིགས་དག་ལའོ་ཞེས་པའི་ཚིག་
ཕྲད་དེ་འདྲ་ཤ ིན་ཏུ་མེང་པའི་ཕྱིར།
ཡང་ཚོགས་གསུམ་གསལ་བའི་རྗེས་
འབྲང་ཁ་ཅིག །ཚིག་ཕྲད་ལ་ཚིག་གཞན་ལ་མ་ལྟོས་ཀྱང་བརྗོད་བྱ་ཡོད་པས་
ཁྱབ་པར་འདོད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ནི་ཚིག་ཕྲད་དམ་ནི་པ་ཏ་ཞེས་པ་
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མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ངེས་ཚིག་ཅེས་པའི་དོན་མ་རྟོགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
ཚིག་
གཞན་དང་ཕྲད་ནས་དོན་སྟོན་གྱི་རང་དབང་དུ་མི་ སྟོ ན་པས་ན་ཚིག་ཕྲད་
དང། ངེས་བཟུང་གི་ཚིག་ཡིན་པས་ན་ངེས་ཚིག་གམ་ནི་པ་ཏ་ཞེས་བཤད་པ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འཐད་ལྡན་ཆེ་བ་ལས། ཚིག་ཕྲད་ནི་གསལ་བར་བྱེད་པ་
ཡིན་ལ། ཞེས་པ་ནས། རང་དབང་དུ་ནི་བརྗོད་པར་བྱེད་པའི་དོན་དང་ལྡན་པ་
མ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཨརྱ་དང་ཨཱ་ཝ་དྱ་
སོགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་དོན་སྟོན་པ་ཚིག་གཞན་ལ་ལྟོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་
ཚིག་ཕྲད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། སྨྲ་སྒོ་དང་འཐད་ལྡན་སོགས་ཀྱིས་
ཕྲད་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ལ། འདི་དག་ཚིག་ཕྲད་གཙོ་ཆེ་བའི་ཚིག་
ལ་ཚིག་ཕྲད་དུ་བཤད་པ་དང་ཕྲད་རྐྱེན་གྱིས་སྒྲུབ་པའི་ཚིག་ཕྲད་དུ་བཞག་
པའི་ཚིག་ཡིན་གྱི་ཚིག་ཕྲད་རྐྱང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ འདི་སྐོར་ལ་ཕྱོགས་
རེའི་མིག་ཅན་རྟོག་གེ་བ་དང་ཐ་སྙད་པ་དག་གིས་ཚོང་ཟོང་བཀྲམ་པ་མང་
ཡང་དེས་གོ་ནུས་པས་མ་སྤྲོས་སོ།།
གཉིས་པ་མཚན་གཞི་ལ། སོ་སོའ་མཚན་ཉི
ད་རིགས་ཐིགས་ལྟར་བཞག་
ི
ནས་སྒྲ་བྱས་པ་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་དང་
ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་གཉིས་ཡིན། བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་དེ། བྱས་
རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ཁྱབ་དང་རྗེས་ཁྱབ་ཀྱི་ཚུལ་གཉིས་
ཀ་ཡིན༑ རྟག་ན་མ་བྱས་པས་ཁྱབ་པ་དེ་དེའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་
ཁྱབ་དང་དེའི་ཚུལ་གཉིས་ཀ་ཡིན་ལ༑ བྱས་པ་དེ་དྲུག་ཀ་མིན་ཟེར། ཡང་ཁ་
ཅིག སྒྲ་བྱས་པ་དེ་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་
ཡིན་ཀྱང་དེའི་ཚུལ་མིན། རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་ལའང་སྔ་མ་ཡིན་ལ་དེའི་ཚུལ་
མིན་ཚུལ་མཚན་གཞི་གོང་ལྟར་བཤད། མཚན་ཉིད་རིགས་ཐིགས་ལྟར་སྨྲ་
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ཤིང། བྱས་པ་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་
ཀྱང་ཕྱོགས་ཆོས་སོགས་མིན་ཟེར། ཡང་ཁ་ཅིག་མཚན་ཉིད་དང་མཚན་གཞི་
དེ་ལྟར་བྱས་ནས་རྗེས་ཁྱབ་མཐུན་དཔེ་ཁོ་ནའི་སྟེང་དུ་ཡོད་པ་དང། ལྡོག་
ཁྱབ་མི་མཐུན་དཔེ་ཁོ་ནའི་སྟེང་དུ་ཡོད་པར་འདོད། དེ་ལྟར་འདོད་པ་ལ་རྗེས་
སུ་འགྲོ་ལྡོག་གཉིས་འགལ་བར་འདོད་པ་དང་མི་འགལ་བར་འདོད་པ་གཉིས་
སོགས་བྱུང་ངོ་།།འདི་དག་འགོག་ཚུལ་རྒྱས་པར་རྣམ་བཤད་དང་སྡེ་བདུན་
རྒྱན་རི ག ས་རྒྱན་དང་ཡི ག ་རྙི ང ་སྔ་མ་དག་ཏུ་བལྟ་ལ་འགོ ག ་ཀྱང་སླ་སྟེ །
དངོས་འགལ་གྱི་འཁོར་ལོ་་ཡིན་པས་སོ།།འོ་ན། སྒྲ་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
ཡིན་ན་མི་རྟག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་
པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་ཡིན་ཞིང། བྱས་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
ལ་རྟག་མི་རྟག་དུ་མ་མེད་པར་ཐལ༑ ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་
ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། རྟགས་ཁས༑ མ་ཁྱབ་ན་ཁྱབ་
པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་་ཡོད་པ་ཞེས་སྨྲས་པས་རྟགས་
དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་ཡོད་པའི་ཐུན་
མོང་གི་མ་ངེས་པ་ཡིན་པ་གཅོད་པའི་ཕྱིར། ཛེ་ཏཱ་རིས་བྱིས་རྟོག་ལས། ཉིད་
སྨོས་པས་ཐུན་མོང་བ་གཅོད་དོ་ཞེས་དང། རྟོག་གེ་སྐད་ལས་ཀྱང། ཁོ་ནའི་
ཡི་གེས་ཐུན་མོང་གི་རྟགས་བསལ་ཏེ་སྒྲ་རྟག་སྟེ། གཞལ་བྱ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ་
ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང། དེ་སྐད་དུ། མདོའ་དར་ཊི
ཀ་
ི
མཐར་འཛིན་གདུང་སེལ་ལས་ཁོ་ནའི་ངེས་གཟུང་ནི་ཞེས་པ་ནས། མི་མཐུན་
ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་དགག་པའི་དོན་ཅན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ རྩ་བར་
འདོད་མི་ནུས་ཏེ། བདག་མེད་ཡིན་ན་ཁྱོད་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། གཞན་
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ཡང། བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་མི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་
ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྟག་པ་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་ཅིང་
ཁྱོད་རྟག་པར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་ཅིང། ཐལ་བ་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ཀར་
ཁྱབ་པར་ཐལ༑ མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་ཞེས་པའི་ངེས་བཟུང་གིས་བྱས་པ་དེ་
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤ ེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་པ་མི་གཅོད་ལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་
ཕྱོགས་རྟག་པ་ལ་ཡོད་པ་གཅོད་ཞེས་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཉིད་དམ་ཁོ་ནས་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་
པ་གཅོད་དགོས་ཞེས་རྩོད་པ་གང་ཞིག དེའི་ལན་དུ་ཤ ེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་
མ་ཡིན་ལ་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་གཞན་པ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་དགག་
པའི་ཆེད་ཡིན་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། རྣམ་ངེས་ལས༑ རྗེས་
དཔག་བྱ་དང་དེ་མཚུངས་ལ། ཡོད་དང་ཞེས་པའི་ཚིག་ཟུར་གྱི་དེ་མཚུངས་ལ་
ཡོད་དང་ཞེས་པའི་རང་འགྲེལ་ལས། དེ་དང་མཚུངས་པ་ཉིད་ལ་ཞེས་ངེས་
པར་བཟུང་བའི་ཕྱིར་ཆོས་ཅན་ལ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། འདིའི་དེ་དང་མཚུངས་པལ་ཞེས་པ་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་
དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེའི་འགྲེལ་བཤད་འཐད་ལྡན་ལས། མཐུན་པའི་ཕྱོགས་
ཉིད་ལ་ཡོད་པ་ཞེས་ངེས་པར་བཟུང་བ་དེའི་ཕྱིར། བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཅན་ལ་
མེད་པར་ཏེ་མི་བདོག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང། དར་ཊིཀ་
ནའང་ཤ ིན་ཏུ་གསལ་ལོ།།རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། རང་འགྲེལ་ལས། མ་
ཡིན་ཏེ་གཞན་དགག་པའི་དོན་གྱིས་སོ་སོགས་དང།
དེའི་འགྲེལ་བཤད་
འཐད་ལྡན་ལས། དེ་ལྟར་ནི་མ་ཡིན་ཏེ༑ ཆོས་ཅན་ལ་མེད་པར་ཐལ་བ་མ་ཡིན་
ནོ།།གཞན་དགག་པའི་དོན་གྱི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གཞན་མི་མཐུན་པའི་
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ཕྱོགས་ལ་དགག་པའི་དོན་དགོས་པ་ངེས་པར་བཟུང་བ་ཞེས་གསུངས་པའི་
ཀ་ལས། ཁོ་ནའི་ངེས་གཟུང་ནི་ཞེས་པ་ནས། འདིའི་
ཕྱིར་དང། མདོའ་དར་ཊི
ི
དོན་རྣམ་ངེས་སུ་བཤད་པ་ཞིབ་ཏུ་མ་རྟོགས་པའོ༑ ༑ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
རྩ་བར་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་མ་ཡིན་པར་ཐལ༑ འདོད་
པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། གཞན་ཡང་རྟག་ན་མ་བྱས་པས་ཁྱབ་པ་ཆོས་ཅན།
སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ རྟགས་ཁས། འཁོར་གསུམ། མ་ཁྱབ་ན་
ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པ་དེ་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དམ་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རིགས་ཐིགས་
ལས། མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པའོ།།ཞེས་དང། དེའི་
འགྲེལ་བ་འཐད་ལྡན་ཆུང་བ་ལས༑ མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་འཆད་པར་འགྱུར་
བའི་མཚན་ཉིད་དེ་ལ་མེད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པ་ནི་ཚུལ་གསུམ་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་
དང། རིགས་སྒོས་ཀྱང། མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པར་
ཡང་ངོ་ཞེས་དང། བྱིས་འཇུག་རྟོག་གེ་ལས། མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡང་
མེད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པ་ཞེས་གཞུག་གོ་ཞེས་དང། རྟོག་གེ་སྐད་ལས་ཀྱང། མི་
མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་ཁོ་ནར་ངེས་པ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་
འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་གང་ལའང་མ་གྲུབ་པར་
ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས།
ཁྱབ་སྟེ། མེད་པ་སྨོས་པས་འགལ་རྟགས་གཅོད། ཉིད་སྨོས་པས་མཐུན་
ཕྱོ ག ས་མི ་ མཐུན་ཕྱོ ག ས་གཉི ས ་ཀར་ཡོ ད ་པའི ་ ཐུན་མོ ང ་བའི ་ མ་ངེ ས ་པ་
གཅོད་པའི་ཕྱིར། བྱིས་འཇུག་རྟོག་གེ་ལས། མེད་པའི་སྒྲས་ནི་ཐུན་མོང་བ་
སེལ་ལོ༑ ༑ཉིད་སྨོས་པས་ནི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་ཞུགས་པ་
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མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

སེལ་ལོ་ཞེས་དང། དུལ་ལྷའི་རིགས་ཐིགས་འགྲེལ་པ་སློབ་ཕན་ལས། འདིར་
མེད་པ་ཞེས་པས་ནི་ཐུན་མོང་ལ་མ་ངེས་པ་དང་འགལ་བ་བསལ་ཏོ་བརྣན་པ་
སྨོས་པས་ནི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་ཡོངས་སུ་སྤངས་སོ་ཞེས་
དང་༑ འཐད་ལྡན་ཆུང་བ་ལས། དེ་ལ་མེད་པ་སྨོས་པས་ནི་འགལ་བ་བསལ་
བ་ཡིན་ཏེ། འགལ་བ་ནི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།།ཉིད་སྨོས་
པས་ནི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཡོད་པ་བསལ་བ་ཡིན་
ཏེ། ཞེས་དང། རྟོག་གེ་སྐད་ལས་ཀྱང། འདིར་ཡང་མེད་པ་ཉིད་གཟུང་བས་
འགལ་བ་བསལ་ལོ།།ཁོ་ནའི་ཡི་གེས་ཐུན་མོང་བའོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
གོང་དུ་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྟག་པ་ཡིན་ན་ཁྱོད་ཡིན་དགོས་པ་དང་རྟག་པ་
གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། འོ་ན། ཉིད་སྨོས་མི་དགོས་
པར་ཐལ། མེད་པ་སྨོས་པས་འགལ་བ་དང་ཐུན་མོང་བ་སེལ་བའི་ཕྱིར་ན་མ་
ཁྱབ་སྟེ༑ ལོག་རྟོག་སེལ་ཚུལ་དང་གསལ་བར་བྱ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
ཁྱོད་རང་ལ་འོ་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་མི་དགོས་པར་ཐལ། རྗེས་ཁྱབ་གྲུབ་
པ་ན་དེ་ཡང་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་གྲུབ་ཅིང་༑ འདོད་མི་རིགས་
པར་ཐལ། སྦྱོར་བ་ལ་ཆོས་མཐུན་སྦྱོར་དང་ཆོས་མི་མཐུན་སྦྱོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་
སོ་སོར་གོ་བ་སོགས་ཀྱི་དགོས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར།
རྣམ་ངེས་རང་འགྲེལ་
ལས། རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པ་དག་ལས་ཁྱབ་པ་ངེས་པ་དང་ལྡན་པའི་
ཚུལ་གཅིག་སྦྱར་བས་ཀྱང་དོན་གྱིས་གོ་བས་གཉིས་པ་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་
ཡིན་ནོ།།ཞེས་སྦྱོར་བ་བསྟན་པའི་དོན་དུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྐྱོན་མེད་དོ།།ཞེས་
དང། འཐད་ལྡན་ལས་ཀྱང། གཅིག་སྦྱར་བས་ཤགས་ཀྱིས་སོ།།ཤགས་ལ་
རྟོགས་པ་ནི་དོན་གྱིས་གོ་བ་སྟེ།
དེས་གཉིས་པ་རྟོགས་པར་བྱེད་དེ་ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། རང་འགྲེལ་དང་འགྲེལ་བཤད་གཉིས་ཀྱི་དོན་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

གྱི་གོ་ཚུལ་དང་གཉིས་པ་རྟོགས་པར་བྱེད་ཚུལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང།
རང་འགྲེལ་ལས༑ འབྲེལ་བ་མེད་པར་ནི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པ་ངེས་པ་
མེད་དེ། ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་དང་ལྡོག་
ཁྱབ་གང་ཡིན་ན་འང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བས་
མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དབང་སྔོན་ཡིན་ན་ཙིནྟ་མ་ཎི་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་
དེ། དབང་སྔོན་གྱི་རྟགས་ཀྱིས་ལྷའི་ཨིནྟྲ་ནཱི་ལ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུར་སྒྲུབ་པའི་
རྗེས་ཁྱབ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན༑ བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་དེ་སྒྲ་མི་
རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ཁྱབ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་ཁྱབ་པ་གང་ཞིག དབང་
སྔོན་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་
ཡང་དག་ཡོད་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་མཚམས་ལ་མ་གྲུབ་ན། དབང་སྔོན་ཡིན་ན་
ཙིནྟ་མ་ཎི་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་
དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཙིནྟ་མ་ཎི་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ས་ཕྱོགས་ཆོས་
ཅན། དབང་སྔོན་ཡིན་ན་ཙིནྟ་མ་ཎི་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་མེད་པར་ཐལ། ཙིནྟ་མ་
ཎི་མེད་པའི་ཕྱིར༑ འཁོར་གསུམ། མ་ཁྱབ་ན། ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་དེ་དང་འབྲེལ་
བའི་ཕྱིར། དེ་བཞིན་དུ་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱང་གཤགས། གཞན་ཡང་རྣམ་ངེས་འགྲེལ་
པ་ལས། ཚུལ་གཅིག་སྦྱར་བས་ཀྱང་དོན་གྱིས་གོ་བས་གཉིས་པ་རྟོགས་པར་
བྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དང། འདིའི་རང་འགྲེལ་ལས་ཀྱང། མཐུན་པ་ཁོ་ན་ལ་
ཡོད་པ་ཞེས་བྱ་བས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལས་ལྡོག་པ་གྲུབ་མོད་ཀྱི་ཞེས་
དང། ཤཱཀྱའི་འགྲེལ་བཤད་ལས༑ དེ་ལ་ནི་མཐུན་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་ཞེས་བྱ་
བའི་ངེས་པར་གཟུང་བ་འདི་ཁོ་ནས་གཏན་ཚིགས་མི་མཐུན་པ་ལས་ལྡོག་པ་
གྲུབ་མོད་ཅེས་དང། བྱིས་འཇུག་ལས། མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཉིད་ལ་ཡོད་པ་
སྨོས་པས་ཆོག་མོད། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་
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ཡང་དོན་གོ་བ་ཉིད་དེ། དེ་ཅི་འདིས་ཐ་དད་དུ་བྱས། བདེན་ཏེ། ཞེས་དང། དེ་
ལྟར་དུ་བྲམ་ཟེ་སོགས་དུ་མས་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ༑ སྦྱོར་སྐོར་གཅིག་
གི་རྗེས་ཁྱབ་གྲུབ་ན་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པ་དང་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་ན་རྗེས་
ཁྱབ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། མིག་
ཤེས་ཡིན་ན་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ༑ གཟུགས་ཡིན་ན་གཞལ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་
པའི་སྦྱོར་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་གྲུབ་པར་ཐལ༑ ཁྱོད་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་
པའི་སྦྱོར་སྐོར་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འཁོར་གསུམ། རྟགས་
གྲུབ་སྟེ། དེའི་ལྡོག་ཁྱབ་ཁས་བླང་གིས་གྲུབ་པ་གང་ཞིག དེ་འདྲའི་སྦྱོར་སྐོར་
ཡོད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། མིག་ཤེས་ཡིན་ན་ཚད་མ་མ་ཡིན་གཟུགས་
ཡིན་ན་གཞལ་བྱ་མིན་པ་དེ་དེའི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ།
གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་ན། གཟུགས་
ཡིན་ན་གཞལ་བྱ་ཡིན་ན་མིག་ཤེས་ཡིན་ན་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཟུགས་
ཡི ན ་ན་གཞལ་བྱ་ཡི ན ་ན་མི ག ་ཤེ ས ་ཡི ན ་ན་ཚད་མ་ཡི ན ་པ་དེ ་ སྦྱོ ར ་སྐོ ར ་
གཅིག་གི་ཚུལ་གསུམ་ནང་གི་རྗེས་ཁྱབ་ཡིན་ཞིང། སྦྱོར་སྐོར་སྔ་མའི་རྗེས་
ཁྱབ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཁས། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། བྱས་ན་མི་རྟག་
པས་ཁྱབ་པ་དེ་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ཁྱབ་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། མ་གྲུབ་དེའི་ཕྱིར༑ འཁོར་གསུམ། གོང་དུ་འདོད་ན། རབ་རིབ་ཅན་
གྱི་མིག་ཤ ེས་ཀྱང་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མིག་ཤེས་ཡིན་ན་ཚད་མ་ཡིན་པ་
དེའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འཁོར་གསུམ། འདོད་ན། ལོག་ཤ ེས་སུ་གྱུར་པའི་
མིག་ཤ ེས་མེད་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། གཞན་ཡང།
མདོའ་རང་འགྲེ
ལ་ལས༑ མེད་པ་ཉིད་ལ་མེད་པ་ཞེས་པ་ནི།།སླར་ཡང་དེ་ཉིད་
ི
ངེས་པའི་དོན་དུ་སྟེ་ཞེས་དང། རྒྱལ་དབང་བློའ་འགྲེ
ི ལ་བཤད་ལས། དེ་དང་
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མཚུངས་པ་ཉི ད ་ལ་ཡོ ད ་པར་འགྱུར་བ་ཞེ ས ་པའི ་ འདི ས ་རྗེ ས ་སུ་འགྲོ ་ བ་
རྟོགས་པར་བྱ་ཞིང་དེ་ཡང་ལྡོག་པ་མེད་པར་མེད་ལ། མེད་པ་ལ་མེད་པ་ཞེས་
པ་འདིས་ཀྱང་ལྡོག་པ་སྟེ༑ དེ་ཡང་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་པར་མ་ཡིན་ན་ཞེས་
དང། བྲམ་ཟེ་ཤ ཾ་ཀར་གྱི་རྣམ་འགྲེལ་འགྲེལ་བཤད་ལས་ཀྱང། མཐུན་པ་ཁོ་ན་
ལ་ཡོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདིས་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པར་
བསྟན་ནས། མཐུན་པའི་ཕྱོགས་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྡོག་པ་གྲུབ་མོད་ཀྱི་ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར་ཆོས་མཆོག་དང་༑ ཞི་འཚོ་ཡབ་སྲས་སོགས་དུ་མས་སྦྱོར་
སྐོར་གཅིག་གི་ཚུལ་གསུམ་གྱི་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་གཉིས་གང་རུང་
གཅིག་གྲུབ་ན། རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་གཉིས་ཀ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པར་
བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྦྱོར་སྐོར་གཅིག་གི་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་
པ་གཉིས་གང་རུང་གཅིག་གྲུབ་ན་གཅིག་ཤོས་ཀྱང་གྲུབ་པས་མ་ཁྱབ་པའི་
ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་སོང། སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཡོད་ངེས་ཡིན་ཏེ༑ བདག་དང་
བཅས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་བདག་དང་བཅས་པ་ལ་ཡོད་ངེས་
ཀྱིས་ཁྱབ་པར་ཐལ༑ ཡོད་ངེས་མ་ཡིན་ན་བདག་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་པས་
ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་ནི་སྦྱོར་སྐོར་བཀོད་མ་ཐག་པའི་རྗེས་ཁྱབ་གྲུབ་ན་
ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང། མདོའ་འགྲེ
ི ལ་བཤད་ལས༑ རྗེས་
སུ་འགྲོ་བ་རྟོགས་པར་བྱ་ཞིང་དེ་ཡང་ལྡོག་པ་མེད་པར་མེད་ལ་ཞེས་དང། སྡེ་
བདུན་རྒྱན་ལས༑ ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུན་མོང་གི་འདོད་པ་སྦྱོར་སྐོར་གཅིག་གི་
རྟགས་ལ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་རྗེས་ཁྱབ་དང་ཆོས་ལོག་ལ་རྟགས་
ལོག་གིས་ཁྱབ་པ་ལྡོག་ཁྱབ་ཏུ་འདོད་པ་མི་འཐད་དེ། ཞེས་སོགས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། བདག་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་ན་མེད་ངེས་ཡིན་པར་ཐལ།
བདག་བཅས་ལ་ཡོད་ངེས་ཀྱིས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན་ཁྱབ་པར་ཐལ།
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བདག་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་ན་མེད་ངེས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་དེ་རྩ་བའི་སྦྱོར་
སྐོར་བཀོད་མ་ཐག་དེའི་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས་
ཤིང་སླ། མ་ཁྱབ་ན་དངོས། ཁྱབ་པར་ཐལ། སྦྱོར་སྐོར་གཅིག་གི་རྗེས་ཁྱབ་
གྲུབ་ན་དེའི་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པས་ཁྱབ། དེའི་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་ན་རྗེས་ཁྱབ་གྲུབ་
པས་ཁྱབ་པ་གང་ཞིག ཁྱོད་ཀྱི་དེ་དག་གི་མཚན་གཞི་བཀོད་པ་ལྟར་འདོད་པ་
དེའི་ཕྱིར། རྟགས་གཉིས་པ་དངོས། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། སྡེ་བདུན་རྒྱན་ལས༑
སྦྱོ ར ་བ་སྐོ ར ་གཅི ག ་གི ་ རྗེ ས ་ཁྱབ་དང་ལྡོ ག ་ཁྱབ་གང་རུང་གཅི ག ་གྲུབ་ན་
གཅིག་ཤོས་ཀྱང་གྲུབ་དགོས་པར་སྨྲ་བ་རིགས་པ་སྨྲ་བ་དག་གི་སྤྱིའི་ཚུལ་
ཡིན་ཞིང་ཁྱེད་ཀྱང་འདོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་དང་༑ རྟོག་གེ་སྐད་ལས་ཀྱང།
ཕྱོ ག ས་དང་མཐུན་པ་ཁོ ་ ན་ལ་ཡོ ད ་པ་ཞེ ས ་བརྗོ ད ་པ་ན་ཤ གས་ཁོ ་ ན་ལ་
ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་མེད་པ་ཉིད་རྟོགས་ཏེ་ཞེས་དང། འཐད་
ལྡན་ཆེ་བ་ལས། ཁྱབ་པ་དང་ལྡན་པ་གཅིག་བརྗོད་པས་གཉིས་པ་འཕེན་པ་
དེའི་ཕྱིར་ཞེས་དང།
སྔར་བཤད་པའི་ལུང་དེ་དག་གིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར།
སོགས་སྤྲོ་སླ།
འདི་དག་རང་རང་གིས་ཁས་བླངས་ཀྱི་ཚུལ་སོ་སོའ་ངོ
ི ས་
འཛིན་གྱིས་ཁོ་རང་ལ་གནོད་པ་བསྟན་པ་ཡིན་ལ་སྔར་མ་ངེས་པའི་རྟགས་ཀྱི་
སྐབས་སུ་ཡང་བཤད་ཟིན་ཏོ།།འདི་དག་ལ་གནོད་བྱེད་རྒྱས་པར་རྣམ་བཤད་
གསུམ་དང་སྤྱི་དོན་རིགས་རྒྱན་དང་སྡེ་བདུན་རྒྱན་དང་ཡིག་རྙིང་སོགས་ལས་
ཤེས་པར་བྱའོ།།
གསུམ་པ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རིགས་པ་ལ་སྔོན་གྱི་བོད་ཀྱི་རིགས་སྨྲ་མཁས་པ་
དག་ཚུལ་གསུམ་གྱི་རྗེས་འགྲོའ་ཁྱབ་པ་དང་ལྡོ
ག་པའི་ཁྱབ་པ་གཉིས་བྱས་མི་
ི
རྟག་བཞིན་དུ་ཕན་ཚུན་ཡིན་ཁྱབ་མཉམ་དང་སྦྱོར་སྐོར་དེའི་རྟགས་ཀྱི་ཁྱབ་
པ་གཉིས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གྲུབ་ན་གཅིག་ཤོས་ཀྱང་གྲུབ་དགོས་པས་ངོ་བོ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཅིང་ཆོས་མི་མཐུན་སྦྱོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་གིས་དངོས་
སུ་ལྡོག་ཁྱབ་མི་བརྗོད་པར་ལྡོག་ཁྱབ་བརྗོད་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་ལ།
བར་སྐབས་ཀྱི་རྟོག་གེ་བ་ཆེན་པོ་དུ་མ་ན་རེ། གནས་དྲུག་པ་སོགས་བྱས་པ་
ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་
སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁྱབ་ཏུ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་
སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ཁྱབ་ཏུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་
སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་ཡིན་ཁྱབ་མཉམ་ལ་ཁས་ཟེར་ན། འདོད་བྱས་པ་ལ་
ཁོ་ན་རེ། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ལོག་པའམ་མ་
གྲུབ་པར་ཐལ༑ ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་
པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁྱབ་ཏུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་པ་ཁོ་ན་དང། རྟགས་
གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་
མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་ཁོ་ནར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། འཁོར་
གསུམ།་རྟགས་གྲུབ་སྟེ། མི་རྟག་པ་དང་རྟག་པར་མེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
ཡང་ཁོ་ན་རེ། བྱས་པ་ཆོས་ཅན༑ ཁྱོད་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་
པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་འགྲོའ་ི ཁྱབ་པ་གྲུབ་
པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན།
ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་རྗེས་འགྲོའ་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པར་ཐལ།
ཁྱོད་
ི
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་འགྲོའ་ི ཁྱབ་པ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་
ན་འགལ་ཁྱབ་འབུད། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་
མེད་པ་དང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་
ཉིད་དུ་ཚད་མས་ངེས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། ཡང་དེ་དག་ན་རེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་དང་
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མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ལྡོག་ཁྱབ་གཉིས་དོན་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་དོན་མི་གཅིག་
པའི་ཐ་དད་པ་སྟེ་འགལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་ངེས་ལས། འོ་ན། རྟགས་
ཚུལ་གཉིས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པ་དག་
ཚུལ་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། མཚན་ཉིད་
དངོས་ཤ གས་ལ་གོ་བའི་སྦྱོར་དོན་ཐ་དད་དུ་བསྟན་གྱི་དེ་གཉིས་འགལ་བར་
མི་སྟོན་པའི་ཕྱིར། རྣམ་བཤད་ལས། ཚུལ་ཐ་དད་དུ་བཤད་པ་ནི་མཚན་ཉིད་
དངོས་ཤ གས་ལ་གོ་བའི་སྦྱོར་བ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཡོད་པར་སྟོན་གྱི་འགལ་
བར་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཤེས་
བྱ་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གཉིས་འགལ་བར་ཐལ༑ དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་རྣམ་པར་གཅོད་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ།
རིགས་ཐིགས་ལས༑ རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ལྡོག་པ་ནི་ཕན་ཚུན་རྣམ་པར་གཅོད་
པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། དེའི་
དོན་ནི་སྲོག་ལྡན་བདག་མེད་ལས་ལྡོག་ན་བདག་ལ་རྗེས་སུ་འགྲོ་དགོས་ལ༑
དེ་ལྟར་ན་སྲོག་ལྡན་དེ་བདག་ལ་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གཉིས་ཀ་ཡིན་དགོས་ན་
དེ་མི་སྲིད་དེ། བདག་ལ་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་བདག་ལས་ལྡོག་པ་གཉིས་ཕན་
ཚུན་རྣམ་པར་གཅོད་པའི་འགལ་བ་ཡིན་ཞིང། དེ་བཞིན་དུ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་
ལ་ཡང་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གཉིས་འགལ་བར་སྟོན་བྱེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཐད་
ལྡན་ཆུང་བ་ལས། གཏན་ཚིགས་འདི་ནི་བདག་དང་བཅས་པ་ལ་རྗེས་སུ་འགྲོ་
བ་ཡང་མེད་ལྡོག་པ་ཡང་མེད་པས། བདག་དང་བཅས་པ་ལ་རྗེས་སུ་འགྲོ་
བ་དང་ལྡོག་པ་གཉིས་མེད་པར་ངེས་པ་མ་ཡིན་ནམ༑ ཞེས་པ་ནས། རྗེས་
སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པ་གཉིས་ནི་ཕན་ཚུན་རྣམ་པར་གཅོད་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་
ནོ།།ཞེས་བྱ་བ་སྨོས་ཏེ། ཞེས་སོགས་དང། དེ་དག་གི་གྲུབ་དོན་འཆད་པ་ན་
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ཡང། འགྲེལ་པ་དེ་ཉིད་ལས༑ དེ་བས་ན་གལ་ཏེ་བདག་དང་བཅས་པ་དངོས་
པོ་ནི་མེད་ལ།
བདག་མེད་པ་ནི་དངོས་པོ་ཡིན་པ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེ་གཉིས་
ལ་སྲོག་ལ་སོགས་པའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པ་གཉིས་མེད་དེ། དངོས་
པོ་གཅིག་དུས་གཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གཉིས་ཅིག་ཅར་འགལ་བའི་
ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ༑ དངོས་པོ་གཅིག་ལ་དང་ཅིག་ཅར་
ཞེས་པའི་དོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རྣམ་བཤད་ལས། རིགས་ཐིགས་ལས་ཞེས་
པ་ནས་ཁྱབ་པ་གཉིས་འགལ་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འབྲེལ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་དོ་
ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ གཞན་ཡང་དེ་དག་གིས་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་
རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ཁྱབ་མཐུན་དཔེ་ཁོ་ནའི་སྟེང་དང་ལྡོག་ཁྱབ་མི་མཐུན་
དཔེ་ཁོ་ནའི་སྟེང་དུ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ཁྱབ་པའི་མཚན་གཞི་བྱས་ན་མི་རྟག་
པས་ཁྱབ་པ་དང་རྟག་ན་མ་བྱས་པས་ཁྱབ་པ་ཙམ་ལ་མི་འདོད་པ་ཡང་དངོས་
འགལ་ངོ་མ་ཤ ེས་པའི་གཏམ་ཡིན་ཏེ། འོ་ན། བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་
ཆོས་ཅན། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་དཔེའི་སྟེང་དུ་ཡང་གྲུབ་པར་
ཐལ་ལོ།།ཁྱོད་འདུ་མ་བྱས་ཀྱི་ནམ་མཁའི་སྟེང་དུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར།
འཁོར་
གསུམ་སོང་༑ མ་གྲུབ་ན། འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བྱས་
ན་ཁྱོད་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་སྟེང་དུ་བྱས་ན་མི་རྟག་
པས་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཁས། རྩ་བར་འདོད་ན། བྱས་
ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་དཔེ་ཆོས་ཅན་གྱི་
སྟེང་དུ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་
གསུམ་རེ་རེ་ནས་དངོས། ཡང་རྟག་ན་མ་བྱས་པས་ཁྱབ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་དཔེ་ཆོས་ཅན་གྱི་སྟེང་དུ་ཡང་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་མཐུན་དཔེ་བུམ་པའི་སྟེང་དུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། སྔར་ལྟར་
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སླ། ཇི་སྐད་དུ་རྣམ་བཤད་ལས། དཔེ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ནས་མི་མཐུན་དཔེ་ཁོ་
ནའི་སྟེང་དུ་གྲུབ་པ་ནས། འདུ་མ་བྱས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་ཉམས་
ཏེ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། བུམ་པའི་སྟེང་དུ་རྟག་ན་མ་
བྱས་པ་དང་རྟག་ན་མ་བྱས་པས་ཁྱབ་པ་གཉིས་མེད་ལ་རྟག་ན་མ་བྱས་པས་
ཁྱབ་པའི་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་འདོད་པས་སྐྱོན་མེད་ཟེར་ན། དེ་འདྲའི་ཕྱི་རྒོལ་
ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རི་བོང་རྭའི་རྩེ་མོར་སྐྱིལ་ཀྲུང་བྱས་མེད་ཀྱང་རི་བོང་རྭའི་རྩེ་
མོར་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅས་ནས་འདུག་ཐུབ་པའི་ཁྱད་པར་འཐད་པར་ཐལ། ཁྱོད་
བུམ་པའི་སྟེང་དུ་ཞིབ་ཆ་དེ་འདྲ་འབྱེད་མཁན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པར་ཐལ།
བུམ་པའི་སྟེང་དུ་རྟག་ན་མ་བྱས་པ་དང་བུམ་པའི་སྟེང་དུ་རྟག་ན་མ་བྱས་པས་
ཁྱབ་པ་གཉིས་ཡོད་ན་བུམ་པའི་སྟེང་དུའམ་བུམ་པ་ལ་རྟག་པ་དང་མ་བྱས་
པ་གཉིས་ཡོད་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པའི་སྟེང་དུ་རི་བོང་རྭ་
ཡོད་ན་རི་བོང་རྭ་ཤ ེས་བྱ་ཡིན་མི་དགོས་པར་ཐལ། བུམ་པའི་སྟེང་དུ་རི་བོང་
རྭ་ཡོད་པ་དང་རི་བོང་རྭ་ཤེས་བྱ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས།
འཁོར་གསུམ། རྣམ་བཤད་ལས། རྟག་ན་མ་བྱས་པ་དང་༑ ནས། འཆད་པར་
ཟད་དོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རེ། རྟག་ན་མ་བྱས་པས་ཁྱབ་པ་ཞེས་
ན་ཁྱབ་མི་འཛིན་གྱི་ལ་སྒྲ་བྱས་ནས་རྟག་པ་ལ་མ་བྱས་པས་ཁྱབ་པའི་ཁྱབ་
པ་དེ་འཇོག་ཟེར་ན། འོ་ན། རྟག་ན་མ་བྱས་པས་ཁྱབ་པ་ནམ་མཁའི་སྟེང་དུ་
འཇལ་བའི་རྗེས་དཔག་དེ་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་
ཁྱབ་འཇལ་བའི་རྗེས་དཔག་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་
འདྲའི་རྗེས་དཔག་ཆོས་ཅན། ནམ་མཁའི་སྟེང་དུ་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་དངོས་ཤ གས་གང་རུང་ལ་གཞལ་བར་ཐལ་ལོ།།བྱས་རྟགས་
ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་གཞལ་བའི་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པའི་
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ཕྱིར༑ རྟགས་ཁས། མ་ཁྱབ་ན་ཁྱབ་པར་ཐལ། འདི་ཉིད་ཀྱི་དང་པོ་ལས།
གཉིས་ལས་གང་ཡང་རུང་སྨྲས་པས།།དོན་གྱིས་གོ་བས་ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། གཉིས་ནི་ཁྱབ་པ་གཉིས་དང་དེ་གཉིས་གང་རུང་ཞིག་དངོས་
སུ་སྨྲས་པས་ཕྱི་རྒོལ་སྐབས་བབས་ཀྱིས་དངོས་སུ་མ་བརྗོད་པའི་ཁྱབ་པ་
ཡང་དོན་གྱིས་གོ་བ་སྟེ་ཤགས་ལ་རྟོགས་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། གོ་ཞེས་པ་
རྟོགས་པའི་དོན་ཡིན་པར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་ན། དངོས་
སུ་འགལ་ལ་དེ་འདྲའི་རྗེས་ཁྱབ་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་དཔེ་ནམ་
མཁའ་ལ་གྲུབ་པར་ཐལ། དེ་འདྲའི་ལྡོག་ཁྱབ་གཞལ་བའི་རྗེས་དཔག་གིས་
ནམ་མཁའི་སྟེང་དུ་ཤགས་ལ་གཞལ་བའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཁས་བླངས་
སོ།།བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ལུང་དེས་དཔེ་གཅིག་གི་སྟེང་ནས་ཁྱབ་པ་གཉིས་
དངོས་ཤ གས་སུ་འཇལ་བའི་དོན་མིན་གྱི་ཆོས་མི་མཐུན་སྦྱོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་
གིས་ནམ་མཁའ་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་བསྟན་ཅིང་ལྡོག་ཁྱབ་འཇལ་བའི་
རྗེས་དཔག་གིས་མི་མཐུན་དཔེ་ལ་དངོས་སུ་འཇལ་བ་ན་མཐུན་དཔེ་ལ་རྗེས་
ཁྱབ་གྲུབ་པར་ཤགས་ལ་གཞལ་བའི་དོན་ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད་ཟེར་ན། ཤེས་
བྱ་ཆོས་ཅན། ལྷོ་ན་སྟག་ཡོད་པར་འཇལ་བའི་ཚད་མ་ཡིན་ན་བྱང་ན་འབྲོང་
ཡོད་པར་འཇལ་བའི་ཚད་མ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ།
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་
དཔེ་ནམ་མཁའ་ལ་རྟག་ན་མ་བྱས་པས་ཁྱབ་པ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་ཡིན་ན་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་དཔེ་བུམ་པ་ལ་བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་འཇལ་བའི་ཚད་
མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། རྣམ་བཤད་ལས། མི་མཐུན་དཔེ་
ནམ་མཁའ་ལ་ནས། བྱང་ཁ་ན་འབྲོང་ཡོང་བར་འཇལ་བའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་
འགྱུར་རོ།།ཞེས་སོ་བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ༑ ཚད་མ་གཅིག་གིས་ཁྱབ་པ་གཉིས་
དཔེ་གཉིས་ལ་དེ་ལྟར་གཞལ་བ་མ་ཡིན་གྱི། དེ་འདྲའི་སྒྲུབ་ངག་གཅིག་བརྗོད་
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མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

པ་ན་ལྡོག་ཁྱབ་འཇལ་བའི་ཚད་མས་མི་མཐུན་དཔེ་ནམ་མཁའ་ལ་ལྡོག་ཁྱབ་
དངོས་སུ་གཞལ་ཞིང། དེའི་ཤགས་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་དཔེ་བུམ་པ་ལ་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་འཇལ་བའི་ཚད་མས་འཇལ་བ་ལུང་དོན་ཡིན་ཟེར་ན། འོ་
ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བུམ་འཛིན་གྱིས་བུམ་པ་གཞལ་བ་སྣམ་བུ་འཛིན་
པའི་ཚད་མའི་ཤ གས་རྟོགས་སུ་ཐལ་ལོ།།དེའི་ཚེ་བུམ་པ་ལ་བྱས་ན་མི་རྟག་
པས་ཁྱབ་པ་འཇལ་བའི ་ ཚད་མས་གཞལ་བ་དེ ་ ནམ་མཁའ་ལ་རྟག་ན་མ་
བྱས་པས་ཁྱབ་པ་འཇལ་བའི་ཚད་མའི་ཤགས་རྟོགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་
ན།
ཕྱི་ནང་གང་ལའང་སྔོན་མ་བྱུང་བའི་རིགས་ལམ་ཞིག་ཡིན་པར་ཐལ་
ལོ།།རྣམ་བཤད་ལས། ཚད་མ་གཅིག་གིས་མིན་ནས། སྔོན་མ་བྱུང་བ་ཞིག་
ཡིན་ནོ།།ཞེས་སོ།།གཞན་ཡང་༑ འདི་ཉིད་ལས། རྟོག་གཉིས་ཅིག་ཅར་མཐོང་
བ་མེད།།གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་སྦྱོར་གྱི་སྒྲུབ་
ངག་བཀོད་ཚེ་དཔེ་གཉིས་ལ་ཁྱབ་པ་གཉིས་འཇལ་བའི་རྗེས་དཔག་མངོན་
གྱུར་ཏུ་སྐྱེས་པ་དེ། འདི་ཉིད་ལས། དོན་གྱིས་གོ་བས་གཅིག་ཤ ོས་ལ།།ཞེས་
པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ རྟགས་ཁས། ལྷག་མ་ཡིག་རྙིང་སོགས་ལས་ཤ ེས་
པར་གྱིས།
གཉིས་པ་དོན་ལ་བཅར་བའི་འཁྲུལ་བ་དགག་པ་ནི། སྤྱི་དོན་རིགས་རྒྱན་
ལ་བརྟེན་ནས་རྣམ་བཤད་གསུམ་སོགས་ཀྱི་དོན་གྱི་དཀའ་གནས་རྣམས་བློ་
གྲོས་ཡངས་པ་རྣམས་ལ་སྒོ་ཙམ་བསྟན་ན། སྒྲུབ་ངག་གིས་ཁྱབ་པ་གཉིས་
བརྗོད་པ་རྫོགས་མ་རྫོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང།
ཁྱབ་པའི་ལྟོས་གཞི་མཐུན་
ཕྱོགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲ་དོན་དང། ཚུལ་གསུམ་འཇལ་བྱེད་ཚད་མས་
སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་ཚུལ་ཁྱད་པར་ལ་དཔྱད་པ་གསུམ་ལས། བྱས་པ་སྒྲ་མི་
རྟག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་དང་ལྡོག་ཁྱབ་ཡིན་བྱས་པ་ལ་སྣ་ཚོགས་སྨྲ་སྟེ༑ ཁ་
295

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

ཅིག་ན་རེ། ཆོས་གཅིག་ལ་ཁྱབ་པའམ་འབྲེལ་བའི་ཐ་སྙད་གཏན་ནས་མི་རུང་
བས་གཉིས་སོགས་དགོས་ཟེར། ལ་ལས་བྱས་པ་སྒྲུབ་ངག་གི་དངོས་ཤགས་
གཉིས་ཀར་ཐལ་བ་སོགས་འཕེན་ནོ།།དང་པོ་ལ་འོ་ན། འདི་ཉིད་ལས། ཕྱོགས་
ཆོས་དེ་ཆས་ཁྱབ་པ་ཡི།།གཏན་ཚིགས་ཞེས་པའི་ཁྱབ་པ་ཡི་གཏན་ཚིགས་
ཞེས་པའི་ཁྱབ་པ་དེ་ལ་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་དང་ཁྱབ་པར་བྱ་བ་གཉིས་མེད་པར་
ཐལ། འདིའི་ཁྱབ་པ་ཆོས་རེ་རེ་ལ་འཆད་ཚུལ་མེད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས།
འདོད་ན།
དེའི་དངོས་བསྟན་གྱི་ཁྱབ་པ་དེ་དེ་ལ་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་ཡོད་པ་
ཞེས་པས་རྗེས་ཁྱབ་དང། ཡང་དེ་ཁོ་ན་ལ་ཁྱབ་པར་བྱ་བ་ཡོད་ཅེས་པས་
ལྡོག་ཁྱབ་བསྟན་པར་བཤད་མི་རིགས་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་
ནུས་ཏེ། དེའི་དངོས་བསྟན་གྱི་ཁྱབ་པ་དེ་ལ་དེ་ལྟར་གཉིས་བཤད་རིགས་
པའི་ཕྱིར། རང་འགྲེལ་ལས། ཁྱབ་པ་ནི་དེ་ལ་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་ཡོད་པ་ཁོ་
ནའམ། ཡང་ན་དེ་ཁོ་ན་ལ་ཁྱབ་པར་བྱ་བ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ༑ འདིའི་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དང་ཁྱབ་པར་
བྱ་བ་གཏན་ཚིགས་ལ་བྱེད་ཅིང་རྗེས་ཁྱབ་དང་ལྡོག་ཁྱབ་ལ་རིམ་བཞིན་སྦྱོར་
བའི་ཕྱིར། རང་འགྲེལ་ལས། ཁྱབ་པ་ནི་ཞེས་པ་འདིའི་ཐད་ཀྱི་བྲམ་ཟེ་ཤ ཾ་ཀ་
ར་ནནྡིའི་འགྲེལ་བཤད་ལས། ཁྱབ་པ་བཤད་པའི་ཕྱིར་ཁྱབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་
སྨོ ས ་སོ ། །ཁྱབ་པར་བྱེད་པས་ཁྱབ་པར་བྱ་བ་ཁྱབ་པའི ་ ཕྱིར ་ཁྱབ་པ་ཡིན ་
ནོ།།ཞེས་དང། ཤཱཀྱ་བློས་ཀྱང། ཁྱབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་ནི། ཁྱབ་པ་ནི་
ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་སྟོན་ཏེ། དེ་ནི་ཁྱབ་པར་བྱ་བ་དང་ཁྱབ་པར་བྱེད་
པའི་ཆོས་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱིས་གཉིས་ཀ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འགྲེལ་བཤད་
གཉིས་ཀས་མཐུན་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ འདི་དག་བོད་རྒན་སྔ་ཕྱི་དག་
གིས་མ་ཐོན་འདུག་པས་ཉུང་གསལ་ཞིག་བཤད་ན།
ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན༑
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མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

གཞུང་འདིའི་དངོས་བསྟན་གྱི་ཁྱབ་པ་གཏན་ཚིགས་ལ་བྱེད་རིགས་པར་ཐལ།
འདིའི་དངོས་བསྟན་གྱི་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་ནི་གོ་བྱ་སྟེ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཡིན་
ལ། ཁྱབ་པར་བྱ་བ་གོ་བྱེད་དེ་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པས༑ ཁྱབ་བྱེད་གོ་བར་བྱ་
བ་ཆོས་ལ།
ཁྱབ་བྱ་གོ་བྱེད་གཏན་ཚིགས་འཐད་པས་ན་ཁྱབ་པ་ཞེས་པ་
གཏན་ཚིགས་ལ་འཆད་རིགས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། གཏན་ཚིགས་དེ་སྐབས་
འདིའི་ཁྱབ་པ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདིའི་འགྲེལ་བཤད་དུ་བྲམ་ཟེ་
ཆེན་པོས། དེ་ལ་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་གོ་བར་བྱ་བ་ལ། ཁྱབ་པར་བྱ་བ་གོ་བར་
བྱེ ད ་པ་ཉི ད ་དུ་འཐད་པས་ན་དེ ་ ཆས་ཁྱབ་པ་གཏན་ཚི ག ས་ཡི ན ་ནོ ་ ཞེ ས ་
བསྟན་ཏོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཤིན་ཏུ་གསལ་ལོ།།གཞན་ཡང། སྐབས་
འདིའི་ཁྱབ་པ་གཏན་ཚིགས་ལ་བྱེད་པར་ཐལ༑ འདིའི་ཁྱབ་པ་རང་འགྲེལ་གྱི་
བཤད་ཚུལ་གཉིས་ལས། དེ་ལ་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་ཡོད་པ་ཞེས་བཤད་ནའང་
ཁྱབ་པ་གཏན་ཚིགས་ལ་བྱེད་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་ལྟར་བཤད་ཚེ་
དེ་ལ་ཞེས་པ་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པས་ཁྱབ་བྱ་གཏན་ཚིགས་ལ་བསྒྲུབ་བྱའི་
ཆོས་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཞེས་གཏན་ཚིགས་ལ་བསྒྲུབ་བྱའི་
ཆོས་མི་ལྡན་པ་བཅད་ནས་སྟོན་པའི་ཕྱིར། རང་འགྲེལ་ལས། ཁྱབ་པ་ནི༑ དེ་
ལ་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་ཡོད་པ་ཁོ་ནའམ། ཞེས་དང། འདིའི་ཐད་ཀྱི་ཤཱཀྱའི་
འགྲེལ་བཤད་ལས། དེ་ལ་ཁྱབ་པར་བྱེད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པར་བརྗོད་ན།
ཁྱབ་པ་ཁྱབ་པར་བྱ་བ་གཏན་ཚིགས་དེ་ལ་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་
ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་ལ་ཁྱབ་པར་
བྱེད་ཅེས་བཤད་པའི་ཚེ་ཡང་ཁྱབ་པ་ནི་ཁྱབ་བྱ་གཏན་ཚིགས་དེ་ལ་སྦྱོར་
དགོས་པའི་ཕྱིར། ཤཱཀྱས། ཁྱབ་པ་ཁྱབ་པར་བྱ་བ་གཏན་ཚིགས་དེ་ལ་ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང། བྲམ་ཟེས་ཀྱང། ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་ཉིད་ལ་ཁྱབ་པར་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

བྱ་བ་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང། ཞེས་རྗེས་ཁྱབ་དང་
ལྡོག་ཁྱབ་གཉིས་ཀ་གཏན་ཚིགས་ལ་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ།།གཞན་ཡང། ཤེས་
བྱ་ཆོས་ཅན། ཁྱབ་བ་གཏན་ཚིགས་ལ་སྦྱོར་ནས་བཤད་དགོས་པར་ཐལ།
ཁྱབ་བ་གཏན་ཚིགས་ལ་མ་སྦྱར་བ་དང། རང་འགྲེལ་ལྟར་མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་
མ་བྱས་པར་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་དང་མི་སྲིད་རྣམ་གཅོད་གང་བྱས་ཀྱང་
རིམ་བཞིན་གོ་བྱེད་མེད་པའི་སྐྱོན་དང། རྩོལ་བྱུང་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་སོགས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། བྲམ་
ཟེའི་འགྲེལ་བཤད་ལས། ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་ཞེས་པ་ནས། གཏན་ཚིགས་གོ་
བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གོ་བར་བྱེད་པའི་རང་བཞིན་བརྗོད་པ་ན། དེ་ལ་ཁྱབ་
པར་བྱེད་པ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དང། དེ་ཁོ་ན་
ལ་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་ཡོད་པ་ཞེས་གཞན་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ཡང་
ཡན་ལག་མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་དང། དེས་ན་མི་ལྡན་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ཉིད་འཐད་
པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་དང། ཤཱཀྱས་ཀྱང། མི་ལྡན་པ་རྣམ་པར་བཅད་པས་ངེས་པར་
བཟུང་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང། ཤེས་བྱ་
ཆོས་ཅན། རང་འགྲེལ་གྱི་བཤད་ཚུལ་གཉིས་དེ་ཁོ་ན་ལ་ཁྱབ་པར་བྱ་བ་ཡོད་
པ་ཞེས་བཤད་ཀྱང་ཁྱབ་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་བྱེད་དགོས་པར་ཐལ༑
དེ ་ ལྟར་བཤད་པའི ་ ཚེ ་ ན་ཡང་ཁྱབ་པ་དེ ་ སྒྲུབ་ཀྱི ་ ཁྱབ་བྱེ ད ་དེ ་ བསྒྲུབ་བྱའི ་
ཆོས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་ཁྱབ་བྱ་སྟེ་གཏན་ཚིགས་ལ་བྱེད་དགོས་པའི་ཕྱིར།
དེར་ཐལ། བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དེ་ཁོ་ན་ལ་གཏན་ཚིགས་ཡོད་པ་ཞེས་གཞན་
ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཤད་དགོས་པའི་ཕྱིར། རང་འགྲེལ་ལས། ཡང་
དེ་ཁོ་ན་ལ་ཁྱབ་པར་བྱ་བ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ།
དེ་ཁོ་ན་ལ་ཞེས་པ་ཁྱབ་བྱེད་དེ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དེ་ཁོ་ན་ལ་ཞེས་བསྒྲུབ་བྱའི་
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མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ཆོས་ལ་སྦྱར་བའི་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་དགོས་པ་གང་ཞིག ཁྱབ་པར་བྱ་བ་
ཡོད་པ་ཞེས་པ་གཏན་ཚིགས་དེ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཅེས་གཞན་
ལྡན་རྣམ་བཅད་ཚུལ་གྱིས་གཏན་ཚིགས་ཡོད་ཚུལ་བཤད་དགོས་པའི་ཕྱིར།
རྟགས་དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། འདིའི་ཐད་ཀྱི་བྲམ་ཟེའི་འགྲེལ་བཤད་ལས། ཁྱབ་པར་
བྱ་བའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་ཁྱབ་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱང་སྟོན་པ་ནི་ཡང་དེ་
ཁོ་ན་ལས་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དང། འདིར་ཡང་སྔ་མ་བཞིན་ངེས་པར་
བཟུང་བ་རྣམ་པ་གསུམ་སྲིད་པ་ལས་གཞན་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་
ཉིད་འདོད་དེ། ཞེས་སོགས་དང། ཤཱཀྱའི་འགྲེལ་བཤད་ལས་ཀྱང། དེ་ཁོ་ན་
ལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་ཁོ་ན་ལ་སྟེ་གཞན་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་
བཅད་པས་ངེས་པར་བཟུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
ཤིན་ཏུ་
གསལ་ལོ།།རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་ལྟར་སྦྱོར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁྱབ་
པ་ཡང་གཏན་ཚིགས་ལ་བཤད་དགོས་པའི་ཕྱིར༑ ཤཱཀྱའི་འགྲེལ་བཤད་ལས།
གང་གི་ཁྱབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པ་དེའི་ཚེ་ནི། ཁྱབ་པ་ཡང་ན་དེ་ཁོ་ན་
ལ་ཁྱབ་པར་བྱ་བ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། ཁྱབ་
པ་ངོས་འཛིན་ཚུལ་འཆད་པར། དེ་ཉིད་ལས། ཁྱབ་པ་ཡང་ན་ཞེས་སོགས་
དང། དེ་བཞིན་དུ་བྲམ་ཟེའི་འགྲེལ་བཤད་ལས་ཀྱང་༑ དེ་ཁོ་ན་ལ་ཁྱབ་པར་བྱ་
བ་ཡོད་པ་ནི་ཁྱབ་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཤིན་ཏུ་གསལ་ལོ༑
༑དེས་ན་ཤ ེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རང་འགྲེལ་གྱི་གཞུང་སྔ་མས་རྗེས་ཁྱབ་དང་ཕྱི་
མས་ལྡོག་ཁྱབ་བསྟན་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་བཤད་པ་སློབ་དཔོན་ཆོས་གྲགས་
དང་འགྲེལ་བཤད་གཉིས་ཀའི་དགོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ རང་འགྲེལ་ལས།
འདིས་ནི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པ་ངེས་པ་དག་ཀྱང་བདག་ཉིད་ཇི་ལྟ་བའི་
ཚད་མས་བཤད་ལ་ཞེས་དང། ཤཱཀྱའི་འགྲེལ་བཤད་ལས། འདིས་ནི་ཞེས་བྱ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

བ་ནི་ཕྱོགས་ཆོས་དེ་ཆས་ཁྱབ་པ་ནི་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་འདིས་སོ།།དེ་ལ་ཁྱབ་
པ་ཞེས་སྨོས་པས་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པ་དག་བཤད་དོ་ཞེས་དང། བྲམ་
ཟེའི་འགྲེལ་བཤད་ལས་ཀྱང། དེའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་ཁྱབ་པར་བྱ་
བ་ལ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བས་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་བཤད་ནས། ཁྱབ་པར་བྱ་བ་ཁྱབ་
པར་བྱེད་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་ཞེས་བྱ་བས་ནི་ལྡོག་པ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར། ལུང་འདི་ཤ ིན་ཏུ་གསལ་ལོ།།གཞན་ཡང་༑ ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བྱས་པ་
དེ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ཁྱབ་དང་ལྡོག་ཁྱབ་གཉིས་ཡིན་པར་ཐལ༑
བྱས་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ག་ཡིན་ཞེས་གཏན་ཚིགས་ལ་བྱེད་དགོས་
པར་ལུང་རིགས་དེ་དག་གིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། བྲམ་ཟེའི་འགྲེལ་བཤད་ལས།
དེས་ན་ཚུལ་གསུམ་ཉིད་གཏན་ཚིགས་སུ་འཐད་པའི་ཕྱིར། དེའི་ཆས་ཁྱབ་པ་
ཞེ ས ་བྱ་བས་རྗེ ས ་སུ་འགྲོ ་ བ་དང་ལྡོ ག ་པ་དག་བརྗོ ད ་པ་ཡི ན ་ནོ ། །ཞེ ས ་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་གཏན་ཚིགས་ཐིགས་པའི་འགྲེལ་པ་ཨ་ཚ་ཊས་
མཛད་པ་སོགས་དུ་མས་བཤད་དོ།།བྱས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱབ་པ་
གཉིས་ཡིན་ལ་བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་རྗེས་ཁྱབ་མ་ཡིན་ཞིང་རྟག་ན་མ་
བྱས་པས་ཁྱབ་པ་ཡང་ལྡོག་ཁྱབ་མ་ཡིན་པར་སྨྲས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། བྱས་པ་
ཆོས་ཅན༑ བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ཁྱབ་གཞལ་བའི་
རྗེས་དཔག་གིས་ཁྱོད་དངོས་སུ་རྟོགས་པའི་ཤ གས་ལ་བྱས་པ་རྟོགས་དགོས་
པར་ཐལ། ཁྱོད་སྦྱོར་བ་སྐོར་གཅིག་པོ་དེའི་རྗེས་ཁྱབ་དང་བྱས་པ་དེ་ལྡོག་
ཁྱབ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁྱབ་ཁས་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་པ་ཁོ་ནའོ།།སེམས་
ཙམ་པ་གཞིར་ཞོག ཁོ་རང་ལ་འོ་ན། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དངོས་སུ་
རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་གིས་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་དང། ཕྱི་དོན་དུ་མ་གྲུབ་པ་
གཉིས་ཀ་དངོས་སུ་རྟོགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་དང་༑ ཕྱི་དོན་
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མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

དུ་མ་གྲུབ་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཁས། འདོད་ན། བུམ་
པ་དངོས་སུ་རྟོགས་ན་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་དངོས་སུ་རྟོགས་པས་ཁྱབ་པར་
ཐལ་ལོ།།བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། མ་ཁྱབ་སྟེ༑ བུམ་པ་ཕྱི་དོན་དུ་མ་གྲུབ་ཀྱང་དེ་
རྟོགས་ན་ཕྱི་དོན་དུ་མ་གྲུབ་པ་རྟོགས་མི་དགོས་ལ། བུམ་པ་ཕྱི་དོན་དུ་མེད་
པར་རྟོགས་པ་ལ། བུམ་པ་ཕྱི་དོན་དུ་མ་གྲུབ་པའི་གོ་དོན་རྟོགས་དགོས་ཟེར་
ན། འོ་ན། བྱས་པ་ཡང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་དང་ལྡོག་ཁྱབ་ཡིན་ཡང་བྱས་པ་
ཙམ་རྟོགས་པས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་པ་གཉིས་རྟོགས་པའི་གོ་མི་ཆོད་ཀྱི། བྱས་
པ་དེ ་ སྒྲུབ་ལ་རྗེ ས ་སུ་འགྲོ ་ ཚུལ་དང་ལྡོ ག ་ཚུལ་གྱི ་ དོ ན ་རྟོ ག ས་ན་ཁྱབ་པ་
གཉིས་རྟོགས་པར་འདོད་པས་ཁྱབ་པ་ཤིན་ཏུ་འགྲིག་གོ །རྣམ་བཤད་ལས།
ཚུལ་གཉིས་ཡིན་ན་དེས་ཁྱབ་པ་མ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་སོ།།གཞན་ཡང། དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཡིན་ན། དེ་དངོས་སུ་བརྗོད་ན་རྗེས་ཁྱབ་དངོས་སུ་བརྗོད་པས་
མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་ན་དེ་དངོས་སུ་བརྗོད་ན་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་དངོས་སུ་བརྗོད་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར།
མ་གྲུབ་ན།
བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཅེས་བརྗོད་པའི་སྒྲས་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་
པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་དངོས་སུ་བརྗོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་སྔར་ལུང་རིགས་
དུ་མ་དང་༑ རིགས་སྒོ་ལས། གཏན་ཚིགས་ནི་ཚུལ་གསུམ་མོ་ཞེས་གསུངས་
པས་གསལ་བར་གྲུབ། འདོད་ན༑ བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཅེས་བརྗོད་པའི་
སྒྲས་སྒྲ་མི ་ རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི ་ ཚུལ་གསུམ་ལས་དེ ་ སྒྲུབ་ཀྱི ་ ཕྱོ ག ས་ཆོ ས ་
དངོས་སུ་བརྗོད་ལ་གཞན་གཉིས་དངོས་སུ་མ་བརྗོད་པའི་ཁྱད་པར་མི་འཐད་
པར་ཐལ། དེས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ག་དངོས་སུ་བརྗོད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་
ཁས། འདོད་ན། སྒྲ་མི་རྟག་ཅེས་པ་ཕྱོགས་དངོས་སུ་རྗོད་བྱེད་ཀྱི་སྒྲ་དང།
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བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་དངོས་སུ་བརྗོད་པའི་སྒྲ་དང་༑
ཁྱབ་པ་གཉིས་དངོས་སུ་བརྗོད་པའི་སྒྲ་དེ་ལས་ཟུར་དུ་བཤད་མི་རིགས་པར་
ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར༑ འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རིགས་སྒོ་ལས། འདི་ལྟར་སྒྲ་མི་
རྟག་ཅེས་པ་ནི་ཕྱོགས་བརྗོད་པའོ།།བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་
བརྗོད་པ་ཉིད་དོ།།གང་བྱས་པ་དེ་ནི་མི་རྟག་པར་མཐོང་བ་སྟེ། དཔེར་ན་བུམ་
པ་བཞིན་ཞེས་པ་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་རྗེས་སུ་འགྲོ་བར་བརྗོད་དོ།།ཞེས་སོགས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ གཞན་ཡང། བྱས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་
གསུམ་ག་ཡིན་ཡང་སྦྱོར་ངག་དུས་སུ་བྱས་པ་བརྗོད་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་
ཆོས་ཙམ་ཞིག་དངོས་སུ་བརྗོད་པ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་འབྱེད་མི་རིགས་པར་
ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་ན་དེ་བརྗོད་པའི་ངག་ཀྱང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་
པ་གཉིས་སོགས་ཚུལ་གསུམ་དངོས་སུ་བརྗོད་དགོས་པའི་ཕྱིར།
རྟགས་
དངོས། འདོད་མི་ནུས་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་ཁྱད་པར་འབྱེད་པ་རིགས་པའི་
དབང་ཕྱུག་ཡབ་སྲས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཚད་མ་མདོ་ལས། ཚུལ་
གསུམ་རྟགས་ཞེ ས ་བརྗོ ད ་པ་ལས།།ཕྱོ ག ས་ཀྱི ་ ཆོ ས ་སུ་ལེ ག ས་གནས་
པའི།།ལྷག་མ་ཚུལ་གཉིས་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། བརྗོད་པ་ལས།
ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་སུ་ལེགས་གནས་པའི་ཞེས་པའི་བརྗོད་པའི་སྒོ་ནས་ཕྱོགས་
ཀྱི་ཆོས་སུ་ལེགས་པར་གནས་ཚུལ་དང། དེའི་ལྷག་མ་ཁྱབ་པ་བརྗོད་ཚུལ་
ཡོད་པའི་ཕྱིར༑ འདིའི་འགྲེལ་བཤད་དུ་རྒྱལ་དབང་བློས། གལ་ཏེ་ཡང་ཚུལ་
གསུམ་གཏན་ཚིགས་ཞེས་བརྗོད་པ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་སྦྱོར་བའི་དུས་སུ་ཕྱོགས་
ཆོས་སུ་ནི་ལེགས་གནས་པའོ།།ནིའི་སྒྲ་ནི་ངེས་པར་བཟུང་བ་ལའོ༑ ༑ཕྱོགས་
ཆོས་ཙམ་རང་གི་ངོ་བོས་གནས་པར་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་སྟོན་ཏེ། ཕྱོགས་
ཆོས་ཙམ་བརྗོད་ཅེས་པའི་དོན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ནང་གི་སྦྱོར་བའི་དུས་
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སུ་དང་ཕྱོགས་ཆོས་ཙམ་བརྗོད་ཅེས་པའི་དོན་ལ་རྣམ་བཅད་ཡོངས་གཅོད་
ཀྱི་དོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདི་འདྲའི་ལུང་རིགས་དུ་མར་དགོངས་ནས༑ རྣམ་
བཤད་ལས། ཚུལ་གཉིས་ཡིན་ན་དེས་ཁྱབ་པ་མ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁོ་ན་རེ། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་
འགྲོ ་ ལྡོ ག ་གི ་ ཁྱབ་པ་རྫོ ག ས་པར་བརྗོ ད ་པ་ལ་བྱས་པ་བརྗོ ད ་པ་ཚང་མི ་
དགོས་པར་ཐལ། བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། སྒྲ་
ཡང་བྱས་སོ་ཞེས་པའི་སྒྲུབ་ངག་དེས་སྒྲ་བྱས་པར་བརྗོད་པའི་སྔོན་དུ་དེ་སྐོར་
གྱི་རྗེས་ཁྱབ་བརྗོད་པའི་ཕྱིར༑ དེར་ཐལ། སྒྲུབ་ངག་དེས་དེ་སྐོར་གྱི་ཕྱོགས་
ཆོས་བརྗོད་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་དེ་སྐོར་གྱི་རྗེས་ཁྱབ་བརྗོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ།
སྒྲུབ་ངག་དེ་རྗེས་ཁྱབ་སྔོན་འགྲོ་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་
ཅིང་༑ རྟགས་གྲུབ་སྟེ། མཐུན་དཔེ་དེ་ལྟར་བསྟན་པའི་ཁྱབ་པ་ནི་འབྲེལ་བའི་
རང་ལྡོག་གི་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་རྗེས་ཁྱབ་ཀྱི་མིང་བཏགས་ནས་དེ་ལྟར་བཤད་
པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ལས། ཁྱབ་སྔོན་ཅན་ལ་དེ་མེད་ཀྱང་།།ཞེས་དང།
རྣམ་བཤད་ལས། ཕྱོགས་ཆོས་མ་བརྗོད་གོང་གི་དཔེ་གཉིས་ལ་དངོས་སུ་
བསྟན་པ་ནི་འབྲེལ་བའི་རང་ལྡོག་དང་དོན་ལྡོག་གི་ཕྱོགས་གཅིག་ཁྱབ་པ་
ངེས་པའི་རྒྱུར་བསྟན་པ་ཡིན་གྱི༑
དེ་ཙམ་གྱིས་སྒྲུབ་ངག་གིས་དངོས་སུ་
བསྟན་པའི་ཁྱབ་པ་རྫོགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ གཞན་
ཡང་རྟག་ན་མ་བྱས་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་བཞིན། ཞེས་པའི་སྒྲུབ་
ངག་གིས་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁྱབ་དངོས་སུ་
བརྗོད་པར་ཐལ། དེས་དངོས་སུ་བརྗོད་པར་ཕྱོགས་གླང་གིས་བཤད་པའི་
ཕྱིར། རིགས་སྒོ་ལས། གང་རྟག་པ་ཡིན་པ་དེ་བྱས་པ་མ་ཡིན་པར་མཐོང་སྟེ།
དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ཞེས་པ་ལྡོག་པ་བརྗོད་པའོ་ཞེས་
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གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། འདིས་ནི་དངོས་སུ་ལྡོག་ཁྱབ་ངེས་པའི་
སྔོན་འགྲོ་འབྲེལ་བའི་དོན་ལྡོག་གི་ཕྱོགས་གཅིག་དངོས་སུ་བསྟན་ནས་གང་
ཞེས་པས་ཤ གས་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་བཤད་པ་ཀུན་བསྡོམས་ནས་ཚུལ་གསུམ་
བསྟན་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྟག་ན་མ་བྱས་པས་ཁྱབ་ཅེས་པ་དང་
མི་རྟག་པ་ལོག་ན་བྱས་པ་ལོག་ཅེས་པ་དོན་གཅིག་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན་
ཁྱབ་པར་ཐལ།
དེ་ལྡོག་ཁྱབ་ངེས་པའི་སྔོན་འགྲོ་བྱས་པ་མི་རྟག་པ་དང་
འབྲེལ་བའི་ཕྱོགས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། བྱས་པ་མི་རྟག་པ་དང་
འབྲེལ་པའི་དོན་དེ་དེ་དང་ཐ་དད་མི་རྟག་པ་ལོག་སྟོབས་ཀྱིས་བྱས་པ་ལྡོག་
པ་དགོས་པའི་ཟུར་སྔ་མ་དངོས་སུ་མ་བསྟན་པར་ཕྱི་མ་བསྟན་པ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ལས། དེ་ཡང་བྱས་པ་མི་རྟག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་
དོན་དུ་མི་རྟག་པ་དང་ཐ་དད། མི་རྟག་པ་ལོག་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ལྡོག་པའི་
མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཞེས་པ་ནས། མི་རྟག་པ་ལོག་ན་བྱས་པ་ལོག་པ་དང་རྟག་ན་
མ་བྱས་པས་ཁྱབ་པ་སོགས་དོན་གཅིག་པས་ཆོས་མི་མཐུན་པའི་སྦྱོར་བས་
མི་མཐུན་དཔེ་ལ་བསྟན་པ་ནི། འབྲེལ་བའི་དོན་ལྡོག་གི་ཕྱོགས་གཅིག་ལྡོག་
ཁྱབ་ངེས་པའི་སྔོན་དུ་ངེས་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ཡིན་པའི་རྟགས་དེའི་ལྡོག་ཁྱབ་
ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ ཁྱབ་སྟེ། དེ་ལྟར་བཤད་པ་ལྟར་བྱས་
རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ངེས་པའི་སྔོན་དུ་བྱས་མི་རྟག་གི་འབྲེལ་བ་
ངེས་དགོས་པ་གང། རྟག་ན་མ་བྱས་པས་ཁྱབ་ཅེས་པའི་བྱས་མི་རྟག་ཐ་དད་
པར་དངོས་ཤ གས་གང་དུ་ཡང་མ་བཤད་པས་དེ་གཉིས་འབྲེལ་བ་ཚང་བར་
ཡང་མ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། འདི་ཉིད་ཀྱི་དང་པོ་ལས།
དེའི་ཕྱིར་ཆོས་མི་མཐུན་དཔེ་ལ།།ངེས་པར་འདི་ལ་གཞི་མི་འདོད།།དེ་དག་
མེ ད ་ན་དེ ་ མེ ད ་ཅེ ས །།བརྗོ ད ་པ་ལས་ཀྱང་དེ ་ རྟོ ག ས་ཕྱི ར །།སོ ག ས་དང།
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གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ནི་ཚུལ་གསུམ་ལའང་།།ཞེས་པའི་སྔ་འགྲེལ་ལས། དེའི་
ཕྱིར་གཅིག་ལོག་པས་གཞན་ལྡོག་པར་འདོད་པས་ནི། དེ་གཉིས་རང་བཞིན་
འབྲེལ་བ་འགའ་ཞིག་ཀྱང་འདོད་པར་བྱ་དགོས་སོ།།དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་གཏན་
ཚི ག ས་གོ ་ བར་བྱེ ད ་པ་མ་ཡི ན ་པར་འགྱུར་རོ ། །ཞེ ས ་གསུངས་པའི ་ ཕྱི ར །
རྟགས་གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན།
དེ་ཡིན་ན་དེ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་བསྟན་ན་དེ་
གཉིས་ཐ་དད་དུ་བསྟན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན།
དེ་ཡིན་ན་དེ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་ན་དེ་གཉིས་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པར་
ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན།།མི་རྟག་པ་མི་རྟག་པ་དང་ཐ་དད་ཡིན་
པར་ཐལ།།མི་རྟག་པ་ཡིན་ན་མི་རྟག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། རྩ་
བར་འདོད་ན། སྦྱོར་སྐོར་དེའི་ཆོས་ལོག་ལ་རྟགས་ལོག་གིས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་ན་
སྦྱོར་སྐོར་དེའི་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། སྦྱོར་སྐོར་དེའི་ལྡོག་ཁྱབ་
གྲུབ་རྒྱུ་དང་སྒྲུབ་ངག་གི་བརྗོད་རྒྱུའི་ལྡོག་ཁྱབ་རྣམས་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་
ལོག་ལ་རྟགས་ལོག་གིས་ཁྱབ་པ་ཁོ་ན་དགོས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དངོས་ལ།
འདོད་ན། མཉན་བྱའི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་
པར་ཐལ་ལོ།།མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་ན་མཉན་བྱ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པའི་
ཕྱིར༑ དེས་ན་སྦྱོར་སྐོར་དེའི་དངོས་ཁྱབ་དང་ལྡོག་ཁྱབ་གཉིས་དང་རྗེས་ཁྱབ་
དང་ལྡོག་ཁྱབ་གཉིས་ཏེ་བཞི་མི་གཅིག་པར་མཁས་པས་གསུངས་པ་ལྟར་
མངོན་སུམ་དུ་རིགས་པས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ༑ སྡེ་བདུན་རྒྱན་ལས།
རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་ནི་སྦྱོར་བ་སྐོར་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་གཅིག་ཡོད་ན་
གཅིག་ཡོད་པས་ཁྱབ་པ་ཡིན་ལ། དངོས་ལྡོག་གཉིས་གཅིག་ཡོད་ན་གཅིག་
ཡོད་པས་ཁྱབ་མི་དགོས་སོ༑ ༑དེ་ཡང་རྟགས་ཡང་དག་ལ་ནི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་
དང་ལྡོག་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་པར་གྲུབ་དགོས་ཤིང་༑ མ་གྲུབ་ན་རྟགས་ཡང་
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དག་ཏུ་མི་འགྱུར་ལ། དངོས་ཁྱབ་དང་གོ་བཟློག་གི་ཁྱབ་པ་གྲུབ་ཅིང་༑ ཕྱོགས་
ཆོས་གྲུབ་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཏེ། སྒྲ་མི་རྟག་སྒྲུབ་
ལ་མཉན་བྱ་བཞིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདིས་ནི་སྒྲུབ་ངག་གཉིས་
ཀྱི་དཔེ་གཉིས་ཙམ་ལ་ཁྱབ་ཅེས་བཤད་པ་གཉིས་ཀྱིས་རྗེས་ཁྱབ་དང་ལྡོག་
ཁྱབ་གཉིས་མ་ཚང་བར་རྣམ་བཤད་གཉིས་ལས་བཤད་པའི་དོན་གསལ་
བར་བཤད་པར་ཤ ེས་པར་གྱིས་ཤིག འདི་དག་སྔར་མ་ངེས་པའི་རྟགས་ཀྱི་
སྐབས་སུ་ཡང་རིགས་པ་སྤྲོས་ཟིན་པས་སླར་ཡང་མ་བཤད་དོ།།གཞན་ཡང།
སྦྱོར་སྐོར་གཅིག་གི་ཁྱབ་པ་གྲུབ་མ་གྲུབ་དང་༑ ཐལ་འགྱུར་གྱི་ཁྱབ་པ་གྲུབ་མ་
གྲུབ་རྣམས་ཀྱི་གོ་དོན་གཅིག་པར་ཐལ།
ཁྱོད་ཀྱིས་སྦྱོར་ངག་གི་ཁྱབ་པ་
གཉིས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་ཚུལ་འཐད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཐལ་འགྱུར་དེའི་ཁྱབ་
པ་གྲུབ་ན་ཐལ་འགྱུར་དེའི་རྗེས་ཁྱབ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ།
སྦྱོར་སྐོར་
གཅིག་ལ་དེའི་ཕྱིར། རྟགས་སྔར་ལུང་རིགས་དུ་མས་བཤད་ཟིན། འདོད་ན།
བདག་ལས་སྐྱེས་པར་འདོད་པའི་ཕྱི་རྒོལ་ལ་མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྒྱུ་མེད་
ལས་སྐྱེ་བར་ཐལ། བདག་ལས་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན།
ཁྱོད་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། རྟགས་སླ།
འདོད་ན། བདག་ལས་སྐྱེ་བ་དེ་རྒྱུ་མེད་ལས་སྐྱེ་བ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ཚད་
མས་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། སྡེ་བདུན་རྒྱན་ལས། དེས་ན་རྒོལ་
བ་དེའི་ངོར།།ཞེས་པ་ནས། ཐལ་འགྱུར་ལ་དངོས་ཁྱབ་ངེས་པར་ཚད་མས་
གྲུབ་དགོས་ལ་རྗེས་སུ་འགྲོ་བའི་ཁྱབ་པ་ཡོད་དགོས་པའི་ངེས་པ་མེད་དེ་
ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕལ་ཆེར་འདོད་དགོས་པའི་ཕྱིར༑ དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། བྱས་
ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ཁྱབ་
ཡིན་པར་ཐལ། བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། སྒྲ་ཡང་
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མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

བྱས་ཞེས་པའི་སྒྲུབ་ངག་གིས་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
རྗེས་ཁྱབ་དངོས་སུ་བརྗོད་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འོ་ན༑ བྱས་རྟགས་ཀྱིས་
སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ཁྱབ་དེ་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་
པའི་རྗེས་ཁྱབ་ཡིན་པར་ཐལ། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
རྗེས་ཁྱབ་ཅེས་བརྗོད་པའི་སྒྲས་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
རྗེས་ཁྱབ་དངོས་སུ་བརྗོད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། ཡང་ཁོ་ན་རེ༑ བྱས་ན་མི་
རྟག་པས་ཁྱབ་པ་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་
འདྲའི་སྒྲུབ་ངག་གིས་བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་དངོས་སུ་བརྗོད་པའི་ཆ་
ནས་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ཁྱབ་དངོས་སུ་བརྗོད་
པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། ཁོ་རང་ལ་འོ་ན་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་
པའི་རྟགས་ཡང་དག་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པའི་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་
དག་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཞེས་བརྗོད་པའི་སྒྲས་དེ་ཞེས་བརྗོད་པའི་ཆ་ནས་དེ་
དངོས་སུ་བརྗོད་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། ཁྱབ་པ་ཁས༑ ཡང་ཁོ་ན་རེ། བྱས་
ན་མི་རྟག་པར་ཁྱབ་ཅེས་སོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ངག་དེས་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་
རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁྱབ་དངོས་སུ་བརྗོད་པར་ཐལ། དེས་བྱས་པ་དངོས་
སུ་བརྗོད་པ་གང་ཞིག བྱས་པ་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་
པའི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། བྱས་པ་ཙམ་དངོས་སུ་བརྗོད་པ་
ནི་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་བརྗོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་
ཐལ། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁྱབ་དངོས་སུ་བརྗོད་
པ་ལ་བྱས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་ཁོ་ནར་
ངེས་པ་དངོས་སུ་བརྗོད་དགོས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་སྔར་བཤད་ཟིན། བྱས་པ་
ལ་ཁོ་ན་རེ། བྱས་ན་སོགས་ཀྱི་མཐུན་སྦྱོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་གིས་བྱས་རྟགས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁྱབ་ཤགས་ལ་མ་བསྟན་པར་ཐལ། དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡིན་ན་དེའི་ཤ གས་ལ་མ་བསྟན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ན་མ་
ཁྱབ་པ་རྩོད་ངོར་བྱའོ།།རྟགས་གྲུབ་སྟེ། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་
ཁྱབ་ཡིན་ན་བྱས་པ་དང་གཅིག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། ཁོ་རང་ལ་འོ་ན། བྱས་
རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཅེས་པའི་ངག་དེས་
བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པ་ལས་
ལོག་པ་ཤགས་ལ་མ་བསྟན་པར་ཐལ། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་
པའི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་ན་ངག་དེས་ཤ གས་ལ་མ་
བསྟན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། ཁྱབ་པ་འགྲིག རྟགས་གྲུབ་སྟེ།
དེ་ཡིན་ན་བྱས་པ་དང་གཅིག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ༑ བྱས་པ་དེ་
བྱས་རྟགས་ཀྱིས་ཞེས་པས་དངོས་སུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། རྩ་
བར་འདོད་ན༑ བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་
ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཅེས་པའི་ངག་གིས་ཁྱོད་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཤགས་ལ་
བསྟན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། འདི་དག་
གིས་རིགས་པ་ཕྲ་མོས་རྩོད་ཚུལ་ལྷག་མ་ཡང་ཤ ེས་པར་གྱིས་ཤ ིག
གཉིས་པ་ཁྱབ་པའི་ལྟོས་གཞི་མཐུན་ཕྱོགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་དོན་ལ་
དེ ་ གཉི ས ་ཀྱི ་ ཕྱོ ག ས་དང་མཐུན་མི ་ མཐུན་གང་ཡི ན ་མི ་ཤེ ས ་བཞི ན ་དུ་སྣ་
ཚོགས་སྨྲ་སྟེ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀྱི་
སྤྱིའི་དོན་མཐུན་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དང། དེ་ལྟར་
དོན་མི་མཐུན་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། འོ་ན།
གཞལ་བྱའི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་མེད་པར་ཐལ་
ལོ།།སྒྲ་དང་རྟག་པར་ཆོས་མཐུན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན༑ གཞལ་བྱ་སྒྲ་
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རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་རྟགས་མ་
ཡིན་པར་ཐལ་ལོ༑ ༑འདོད་ན། རྣམ་ངེས་ལས། མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་
དང་མེད་པ་དང་རྣམ་པ་གཉིས་ཀའོ།།ཞེས་སོགས་དང། རིགས་སྒོ་ལས། སྒྲ་
རྟག་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་གཞལ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
ཞེ ས ་བྱ་བའི ་ གཏན་ཚི ག ས་ནི ་ མཐུན་ཕྱོ ག ས་དང་མི ་ མཐུན་པའི ་ ཕྱོ ག ས་
ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པའི་ཐུན་མོང་གི་མ་ངེས་པ་ཞེས་བྱའོ།།ཞེས་གསུངས་
པ་དག་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར༑ འཁོར་གསུམ། གཞན་ཡང།
བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་ཆོས་ཅན༑ སྒྲ་
དང་མི་རྟག་པར་ཆོས་མཐུན་པ་ངེས་པར་ཐལ་ལོ།།སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
མཐུན་ཕྱོགས་ངེས་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་གྲུབ་སྟེ།
བྱས་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་ངེས་པའི་
ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ངེས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཚུལ་གསུམ་ངེས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། བྱས་པ་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་ངོར་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་ངེས་
པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་
མ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང། གཞི་གྲུབ་ན་སྒྲ་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། གཞི་གྲུབ་ན་སྒྲ་དང་རྟག་
པར་མི་མཐུན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང། རྣམ་ངེས་རང་འགྲེལ་ལས།
མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ནི་སྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྤྱིའི་དོན་མཐུན་པའོ།།ཞེས་
པའི ་ བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི ་ ཆོ ས ་ཀྱི ་ སྤྱི ་ དེ ་ དེ ་ སྒྲུབ་ཀྱི ་ ཆོ ས ་དང་ཆོ ས ་ཅན་གྱི ་
ཚོགས་དོན་ལ་བྱེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་ལུང་དེ་སོགས་དྲངས་ནས་མཐུན་
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ཕྱོགས་ཀྱི་དོན་བཤད་ཚུལ་དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། འདིའི་དངོས་བསྟན་གྱི་སྤྱི་དེ་
བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སྤྱི་ཙམ་ལ་བྱེད་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་དེའི་བྱེ་བྲག་
ཀུན་ལ་མི་བྱེད་པར་བཤད་མི་རིགས་པར་ཐལ། འདིའི་སྤྱི་དེ་བྱེ་བྲག་ཅེས་
པའི་སྤྱི་ལ་མི་བཤད་པར་ཆོས་གཉིས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་སྤྱི་ལ་བྱེད་པའི་
ཕྱིར། རྟགས་དངོས། མ་ཁྱབ་ན། གཞི་གྲུབ་ན་རིགས་སྤྱི་དང་ཚོགས་སྤྱི་
གཉིས་ཀ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ།
མི་རྟག་པ་དེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་སྙམ་ནས་
རྟགས་ལན་བྱས་པའི་ཕྱིར༑ གོང་དུ་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་
ཆོས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་སྐབས་འདིའི་སྤྱི་ལ་འཇོག་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེར་
ཐལ། འདིའི་ཐད་ཀྱི་འཐད་ལྡན་ཆེ་བ་ལས། དེས་ན་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་
ཀྱི་སྤྱི་ཞེས་ནི་ཚིག་རྣམ་པར་མི་སྦྱོར་གྱི། འོན་ཀྱང་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་
ཉིད་སྤྱི་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང། དེར་མ་ཟད་དེ་ལྟར་བཤད་པ་
ཤིན་ཏུ་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ཕྱོགས་གླང་གི་དགོངས་པ་དྲི་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
མདོའ་རང་འགྲེ
ལ་ལས།
དེ་ལ་ཡོད་པར་གྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྤྱིའི་
ི
ཕྱོགས་དང་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་མཚུངས་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་ཞེས་བྱ་
སྟེ། དེ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། ཕྱོགས་
ཞེས་བྱ་སྟེ་དེ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སོ་ཞེས་པའི་དོན་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། གཞན་
ཡང། དེ་ལྟར་བཤད་པ་དེ་སློབ་དཔོན་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་ཡང་དགོངས་པར་
ཐལ༑ དེ་རིགས་ཐིགས་ཀྱི་དགོངས་པ་འཁྲུལ་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ།
རིགས་ཐིགས་ལས༑ མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ནི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྤྱི་
དང་དོན་མཐུན་པའོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ མ་ཁྱབ་ན་ཁྱབ་པར་ཐལ།
འདིའི་སྤྱི་ཡང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལ་བྱས་ནས་དེ་སྤྱི་ལྡོག་དང་མཐུན་པས་ཆོག་
ཅིང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཀུན་དང་མཐུན་མི་དགོས་པར་ཤེས་པའི་
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ཆེད་དུ་སྤྱི་ཞེས་སྨོས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། འདིའི་ཐད་ཀྱི་ཆོས་མཆོག་
གི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་ལས། བྱེ་བྲག་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་གྱི། འོན་ཀྱང་སྤྱི་
ཡིན་པ་དེ་བས་ན་འདིར་སྤྱི་བསྒྲུབ་བྱར་བསྟན་ཏེ། དེ་ནི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་
ཆོས་ཀྱང་ཡིན་ལ་སྤྱི་ཡང་ཡིན་ཏེ། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྤྱིའི་ཕྱོགས་
དང་མཚུངས་པ་ནི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཡིན་ནོ།།ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ནོ།།ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། བྱེ་བྲག་ནས་བསྟན་ཏེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་སྤྱི་མིང་
བཏགས་པའི་དགོས་པ་དང། ལྷག་མའི་སྤྱི་ཡང་ཡིན་ཏེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་སྤྱི་དེ་
གང་ལ་བྱེད་དང། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་སོགས་ཀྱིས་མཐུན་ཚུལ་བཤད་པའི་
ཕྱིར་རོ།།དེར་མ་ཟད་དེ་ལྟར་བཤད་པ་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་དུ་མས་བཞེད་
པར་ཐལ། རིགས་ཐིགས་ཀྱི་དོན་དེ་ལྟར་དུལ་བ་ལྷས་ཀྱང་བཞེད་པའི་ཕྱིར་
ཏེ། འདིའི་ཐད་ཀྱི་རིགས་ཐིགས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་སློབ་ཕན་ལས་བསྒྲུབ་
པར་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྤྱི་དང་ཞེས་བྱ་བ་སྨོས་སོ།།དེ་ནི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡང་
ཡིན་ལ་ཆོས་ཀྱང་ཡིན་པས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ཏེ། དེའི་སྤྱི་ནི་བསྒྲུབ་
པར་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྤྱིའོ།།བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ནི་དོན་སོ་
སོར་ངེས་པའི་ཕྱིར། དེ་དང་ནི་འགལ་ཡང་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པས་བསྒྲུབ་པར་
བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྤྱི་དང་ཞེས་བྱ་བ་སྨོས་སོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཤིན་
ཏུ་གསལ་ལ། དེ་ཕྱོགས་གླང་གི་དགོངས་པར་ཐལ༑ ཕྱོགས་གླང་གིས་ཀྱང་
བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀྱི་སྤྱི་དང་མཐུན་ཚུལ་སྟོན་པ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཙམ་ཡིན་
པས་མཐུན་ཕྱོགས་སུ་བཤད་པའི་ཕྱིར། རིགས་སྒོ་ལས། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་
ཆོས་ཀྱི་སྤྱིའི་དོན་མཚུངས་པ་ཉིད་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཏེ། འདི་ལྟར་སྒྲ་མི་རྟག་
པར་སྒྲུབ་པ་ལ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་མི་རྟག་པ་ཡིན་པས་མཐུན་པའི་
ཕྱོགས་སོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང། ཕྱོགས་ཏེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་མཐུན་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

ཕྱོགས་སྤྱིར་བཤད་ནས།
འདི་ལྟར་སོགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཚན་གཞི་
བསྟན་ཅིང་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་གང་དང་མཐུན་པའི་དཔེ་བསྟན། ཡང་སྒྲས་
མཐུན་དཔེ་སོགས་སྡུད་ཅིང་དེར་མ་ཟད་མི་རྟག་གང་ཡིན་ཏེ་ཀུན་མི་རྟག་པ་
ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་མཐུན་ཕྱོགས་སུ་འཇོག་ཅེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་སྟོན་
པར་མི་རྟག་པ་ཡིན་པས་མཐུན་ཕྱོགས་སོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཡང་
ཁ་ཅིག དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀྱིས་མི་སྟོང་པ་དེ་ནི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་
མཚན་ཉིད་དང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀྱིས་སྟོང་པ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་
ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། འོ་ན། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
མཐུན་ཕྱོགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ༑ སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་
ཀྱིས་མི་སྟོང་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ༑ དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་
བྱའི་ཆོས་ཀྱིས་སྟོང་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་མ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། མི་རྟག་པའི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན། མི་རྟག་
པ་ཆོས་ཅན། ཆོས་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཡིན་ན། ཆོས་དེ་སྒྲ་ཁྱོད་དུ་སྒྲུབ་པའི་
བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་མ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
ཡང་ཁ་ཅིག
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ཚུལ་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀྱིས་མ་སྟོང་བ་
མཐུན་ཕྱོགས་དང་དེས་སྟོང་པ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཟེར་ན། བུམ་པ་ཆོས་ཅན།
སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ཚུལ་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀྱིས་མི་སྟོང་པའི་ཕྱིར།
འཁོར་
གསུམ། རྟགས་ཁས། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་བཟུང་བར་བྱ་རྒྱུ་དེ་
ཡིན་པ་མཐུན་ཕྱོགས་དང་དེ་མ་ཡིན་པ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཡིན་
ཏེ། དཔེར་ན། མི་རྟག་པ་ཡིན་པ་རྣམས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་
ཕྱོགས་དང། དེ་མ་ཡིན་པ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཡིན་པ་ཟེར་བ་དང་༑ དུ་ལྡན་
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མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ལར་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལ་མེ་ཁོ་ན་འདོད་པ་དངོས་སུ་
འགལ་ལོ།།འོ་ན༑ དུ་བ་ཆོས་ཅན། དུ་ལྡན་ལར་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་
མཐུན་ཕྱོགས་ཡིན་པར་ཐལ། མེ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དུ་བ་ཆོས་
ཅན། མེ་ཡིན་པར་ཐལ། དུ་ལྡན་ལར་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འཁོར་གསུམ། ཡང་ཁ་ཅིག དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་
ཕྱོགས་ཡིན་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཞེས་པའི་ཚིག་ཟུར་གྱི་ཕྱོགས་ཡིན་
པས་ཁྱབ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལའང་དེ་ལྟར་ཟེར་རོ།།འོ་ན། དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཡིན་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཞེས་པའི་ཚིག་
ཟུར་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཡིན་ན།
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཞེས་པའི་ཚིག་ཟུར་གྱི་ཕྱོགས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་
ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཞེས་པའི་ཚིག་ཟུར་
གྱི་ཕྱོགས་གཉིས་ཀ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལ་བྱེད་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་
གཉིས་ཀའི་ཚིག་ཟུར་གྱི་ཕྱོགས་དེ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལ་བྱེད་ཅིང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་གང་ཡིན་རྒྱུ་དེ་དང་མཚུངས་པས་ན་མཐུན་ཕྱོགས་ཞེས་
བཤད་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐད་དོད་ས་བཱཀྵི་ཞེས་
པའི་ས་ནི་སམ་སྟེ་མཚུངས་པ་དང་འདྲ་བ་དང་མཐུན་པའི་དོན་དང། བཱཀྵི་
ཟུང་དང་གཉིས་སོགས་ཏེ་ཚོགས་དོན་གྱི་ཕྱོགས་གཅིག་ཡིན་པས་དེའི་མིང་
གིས་བཏགས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། འཐད་ལྡན་ཆེ་བ་ལས། མཐུན་པའི་
ཕྱོགས་ནི་འགའ་ཞིག་ཕྱོགས་དང་དོན་མཐུན་པ་དེ་ཡིན་ནོ།།འདི་ལྟར་ཕྱོགས་
དང་འདྲ་བའི་ཕྱིར་ན་དོན་དེ་ཉིད་ཕྱོགས་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན་ནོ།།འདྲ་བའི་
དོན་ཡང་མཐུན་པའི་སྒྲ་ཡིན་ཏེ།
ཕྱོགས་དང་མཚུངས་པ་ནི་མཐུན་པའི་
ཕྱོགས་སོ།།ཞེས་དང། ཚད་ཆེན་དཀའ་འགྲེལ་ལས༑ མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ནི་
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ལ་
བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྤྱི་དོན་མཐུན་པའོ།།ཞེས་དང། མདོའ་རང་འགྲེ
ི
ལས། ཕྱོགས་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། དེ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སོ་ཞེས་དང། རིགས་
སྒོ་ལས་ཀྱང་༑ བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྤྱིའི་དོན་མཚུངས་པ་མཐུན་པའི་
ཕྱོགས་ཏེ། ཞེས་དང། འཐད་ལྡན་ཆུང་བ་ལས། མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ནི་དོན་
མཚུངས་པའོ།།མཚུངས་པ་འདྲ་བ་ནི་དོན་ཉེ་བར་བཏགས་ནས་མཐུན་པའི་
ཕྱོགས་སུ་བརྗོད་པ་ཡིན་ལ་སོགས་དང། རིགས་ཐིགས་རྒྱས་འགྲེལ་སློབ་
ཕན་ལས། མཐུན་པར་དཔག་པ་ནི་མཐུན་པའོ།།ཤེས་པ་འདྲ་བས་ཡོངས་སུ་
གཅད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། འདྲ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་སྟེ། དོན་འདྲ་བ་གང་
ཡིན་པ་དེ་ནི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་སོ།།རྣམ་པ་གང་གིས་མཐུན་ཞེ་ན་དེའི་ཕྱིར༑
འདི་སྐད་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྤྱི་དང་ཞེས་བྱ་བ་སྨོས་སོ།།ཞེས་
དང། ཁྱད་པར་དུ་ཐར་འབྱུང་སྦས་པའི་རྟོག་གེ་སྐད་ལས། ཕྱོགས་དང་
མཚུངས་པ་ནི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་སྟེ། ཕྱོགས་དང་ལྷན་ཅིག་འདྲ་བའི་དཔེའི་
ཆོས་ཅན་ནོ།།ཞེས་པའི་དོན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དཔང་ལོས་བསྒྱུར་བ་
ཤིན་ཏུ་འཐད་པའི་ཕྱིར། རྒྱ་སྐད་ལ་མཚུངས་སྒྲ་སྔོན་དུ་ཡོད་པ་ཕལ་ཆེར་
བསྣོལ་ནས་བསྒྱུར་བ་ཆེས་མང་བའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པར་ངེས་པ་
ཞེས་པས་རྗེས་འགྲོའ་ཁྱབ་ཚུལ་དང།
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་
ི
ཕྱོགས་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མེད་པ་ཁོ་ནར་ངེས་པ་ཞེས་པས་ལྡོག་
ཁྱབ་བསྟན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ།།དེའི་ཚིག་ཟུར་གྱི་ཕྱོགས་གཉིས་པོ་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལ་བྱེད་པ་ཁོ་ནས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན་ཁྱབ་
པར་ཐལ། ཁྱབ་པ་གཉིས་དེ་ལྟར་བརྗོད་པའི་དངོས་ཟིན་གྱི་ཕྱོགས་དང་བསྒྲུབ་
བྱ་དང་རྗེས་སུ་དཔག་བྱ་གསུམ་ལ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀྱིས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར།
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དེར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ལས་བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་ཞེས་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་ཚོགས་དོན་གྱིས་ཁྱབ།
རྟགས་ཁྱབ་པ་
གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡུལ་དཔྱོད་བའི་སྐབས་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་
གཉིས་ལ་ཡོད་མེད་དཔྱོད་པའི་དངོས་ཟིན་གྱི་ཕྱོགས་དང་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀྱིས་ཁྱབ།
གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་འཆད་
སྐབས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་ཞེས་པའི་ཕྱོགས་སམ་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཤ ེས་འདོད་ཆོས་
ཅན་གྱིས་ཁྱབ་པར་མཁས་པས་ཀྱང་བཤད། ཁྱེད་ཅག་གིས་ཀྱང་དོན་མ་གོ་
ཡང་ཚིག་སྨྲས་འདུག་པའི་ཕྱིར། འཐད་ལྡན་ཆེ་བ་ལས། རྗེས་སུ་དཔག་པའི་
ཐ་སྙད་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་པ་ནས། ཁྱབ་པའི་ཡུལ་བསྒྲུབ་
པར་བྱ་བའི་ཆོས་དང། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་ཆོས་ཅན་ལ་
བཏགས་ནས་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ལྷག་མ་
གོ་སླ་བས་མ་བྲིས་སོ།།
གསུམ་པ་དཀའ་གནད་མཐར་ཐུག་པ་ཚུལ་གསུམ་འཇལ་བྱེད་ཚད་མས་
སྒྲ་འདོགས་གཅོད་ཚུལ་ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པ་ལ།
འཕགས་ཡུལ་མཁས་
མཆོག་གིས་དཔྱད་ཚུལ་དང།
ལུགས་འདིའི་དྲན་དབང་རིགས་སྨྲ་དག་
གིས་དཔྱད་ཚུལ་དང།
རྗེ་ཡབ་སྲས་དང་པཎ་གྲུབ་ཀྱི་དགོངས་པ་གཅིག་
ཚུལ་གསུམ་ལས༑ དང་པོ་ལ་གཞན་སྡེ་ཀུན་དང་རང་སྡེ་ཡང་ཕྱོགས་གླང་མ་
ཕེབས་གོང་གི་རྟོག་གེ་བ་རྣམས་དང་༑ ཕྱོགས་གླང་གི་དངོས་སློབ་པཎ་ཆེན་
དབང་ཕྱུག་སྡེ་སོགས་ན་རེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་
སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ལྟ་བུའི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་སྒྲུབ་པ་ནི་རྟགས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་གྱིས་གྲུབ་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་དང་རྟགས་
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་མཐའ་དག་ལ་མེད་པར་ངེས་པ་གང་རུང་གིས་
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འཇོག་དགོས་ལ། རྟགས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་མཐའ་དག་ལ་མེད་པར་
ཚུར་མཐོང་གིས་ངེས་མི་ཐུབ་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བྱས་
རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱི་རྒོལ་གྱིས་བྱས་པ་རྟག་པའི་བྱེ་བྲག་
མཐའ་དག་ལ་མེད་པར་རྟོགས་པར་ཐལ༑ ཕྱི་རྒོལ་དེས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་
གྲུབ་པ་གང་ཞིག བྱས་རྟགས་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པ་ལ་བྱས་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་
མཐུན་ཕྱོགས་མཐའ་དག་ལ་མེད་པར་ངེས་དགོས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁྱབ་
ཁས། རྟགས་དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
འདོད་ན། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཆོས་ཅན། རྟག་པའི་གསལ་
བའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་རྟོགས་པར་ཐལ། བྱས་པ་རྟག་པའི་གསལ་བའི་དབྱེ་
བ་མཐའ་དག་ལ་མེད་པར་ངེས་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། ཕྱི་རྒོལ་དེ་
ཆོས་ཅན། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་དེའི་ཕྱིར། འདོད་
མི་ནུས་ཏེ། ཚུར་མཐོང་གིས་དེ་ལྟར་ངེས་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་འདོད་
པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ་རང་འགྲེལ་ལས། གཞན་ནི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་
ལ་མ་མཐོང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།།ཐམས་ཅད་གཟིགས་པས་གཟིགས་པ་ལོག་
པས་ནི་ཐམས་ཅད་མེད་པ་གོ་བར་བྱེད་དོ།།ཞེས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མ་
ཡིན་པ་ལ་དེ་ལྟ་ངེས་པ་མེད་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར༑ ཤཱཀྱས། རག་ལས་པ་
མ་ཡིན་པ་གཞན་ནི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་གཏན་ཚིགས་མ་མཐོང་བ་ཡང་མ་
ཡིན་ཏེ། ཚུ་རོལ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།ཐམས་ཅད་
གཟིགས་པས་གཟིགས་པ་ལོག་པས་ནི་ངེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་དང། དེ་
ལྟར་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བྲམ་ཆེན་བདེ་བྱེད་དགའ་བའི་འགྲེལ་བཤད་ལས་
ཀྱང། ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་མ་ཡིན་པའི་མཐོང་བ་ལོག་པས་ནི་མི་མཐུན་
པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལ་མེད་པ་གོ་བར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་གྱི་འོན་ཀྱང་ཐམས་
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མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད་ཀྱི། ཚུལ་རོལ་མཐོང་བས་ནི་ཡུལ་དང་དུས་ཀྱིས་ཆོད་
པའི་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱས་སྟོང་བ་རྟོགས་པའི་སྤྱོད་ཡུལདུ་དཔྱད་པར་ཅུས་
པ་མ་ཡིན་ནོ།།་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་སྐད་དུ་འདོད་ཚུལ་ནི། རྣམ་
བཤད་ལས༑ རྟགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་དེ་ཉིད་ལྡོག་པ་ཡིན་
གྱི། ཞེས་པ་ནས། ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ་ཞེས་སོ།།དེས་ན་དེ་ལྟར་འདོད་མཁན་
ཡང་སྔར་བཀོད་པ་ལྟར་ཡིན་ཏེ། ཤཱཀྱས། འོ་ན་སུ་ཞིག་གིས་དེ་སྐད་དུ་
ཀླན་ཀ་བཙལ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཏེ། སློབ་
དཔོན་གྱི་སློབ་མ་སློབ་དཔོན་གྱི་གཞུང་མངོན་པར་མི་ཤ ེས་པ་སོགས་དང།
བདེ་བྱེད་དགའ་བའི་འགྲེལ་བཤད་ལས། མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་གྲུབ་བ་ཉིད་
བསལ་བ་འདི་ནི་འདི་ལས་ཕྱི་རོལ་པ་དག་བཞིན་དུ། འདི་པ་དེ་ལྟར་སྨྲ་བ་
དག་ལ་ཡང་མཚུངས་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། འདི་
པ་དེ་ལྟར་སྨྲ་བ་དག་ཅེས་དམིགས་ཀྱིས་མ་བསལ་བར་མང་ཚིག་སྨོས་པའི་
ཕྱིར་དང། རྣམ་བཤད་ལས། སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་སློབ་མ་གཞུང་
ལེགས་པར་མི་ཤ ེས་པ་དག་དང། གཞན་གྱི་སྡེ་པ་དག་ཅེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར་དང་༑ ཡང་མདོ་ལས། རྩོད་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་བརྗོད་པ།།དེ་མཐུན་མེད་ལ་
མེད་པ་ཡི།།ཆོས་བརྟན་རྟགས་ཞེས་པ་དེ་ལ། སོགས་དང། དེའི་གོང་དུ་དེ་
ཉིད་ལས། རྩོད་སྒྲུབ་སློབ་དཔོན་གྱི་མ་ཡིན།།ཞེས་སོགས་ལྟར་རྩོད་སྒྲུབ་
ཀྱིས་ཀྱང་ཚུལ་གསུམ་སོགས་ལ་དཔྱད་པས་སྐབས་འདིའི་རང་སྡེར་བྱ་ཡང་
ལྡོག་ཁྱབ་འདིར་བཀག་ལྟར་གྱི་མ་ཡིན་ནོ།།དེ་ལྟར་སྨྲ་བ་ལ་གོང་དུ་མ་ཁྱབ་
མཚམས་ལ་མ་ཁྱབ་པ་ཁོ་ནར་ཐལ༑ བྱས་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་རྟག་
པའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་ལ་མེད་པར་ནི་བྱས་པ་མི་རྟག་པ་ལ་རྗེས་སུ་འགྲོ་
ལྡོག་གི་འབྲེལ་བ་ཁོ་ནས་ངེས་པར་བྱེད་ཀྱི་ལྡོག་གཞིའི་དབྱེ་བ་ངེས་པའི་སྒོ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

ནས་ངེས་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། རླན་གཤེར་མཐའ་དག་ཚད་མས་
མ་ངེས་ཀྱང། རླན་གཤེར་མཐའ་དག་ལ་དམར་འབར་གྱི་མེ་མི་སྲིད་པར་
རྟོགས་པ་མི་འགལ་བ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་སྐད་དུ་འབྲེལ་སྒྲུབ་སྐབས་
སུ། ལེའུ་འདི་ཉིད་ལས། དེའི་ཕྱིར་ཆོས་མི་མཐུན་དཔེ་ལ།།ངེས་པར་འདི་ལ་
གཞི་མི་འདོད།།དེ་དག་མེད་ན་དེ་མེད་ཅེས།།བརྗོད་པ་ལས་ཀྱང་དེ་རྟོགས་
ཕྱིར།།ཞེས་དང། དེའི་རང་འགྲེལ་ལས༑ འདི་ལྟར་དེའི་རང་གི་ངོ་བོ་དང། རྒྱུ་
ཡིན་ན། ཇི་ལྟར་རང་གི་ངོ་བོ་དང། རྒྱུ་མེད་པར་ཡོད་པར་འགྱུར། དེ་བས་ན་
གཞི་མེད་པར་ཡང་ཆོས་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་ལ་ལྡོག་པ་རབ་ཏུ་གྲུབ་བོ་ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྣམ་བཤད་ལས། དེ་དག་ཀྱང་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་
པ་འགྲུབ་པ་འབྲེལ་བ་ལ་ལྟོས་པའི་ཚུལ་ལེགས་པར་མ་དགོངས་པའི་རྣམ་
འགྱུར་དུ་གསལ་ལོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདི་རྒྱས་པར་འོག་ཏུ་འཆད་
པས་ཤ ེས་སོ།།
གཉི ས ་པ་ལུགས་འདི འི ་ དྲན་དབང་རི ག ས་སྨྲ་དག་གི ས ་དཔྱད་ཚུལ་
ལ། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་གཉིས་
འཇལ་བའི་རྗེས་དཔག་གཉིས་ཀྱིས་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་མ་བཅད་ཇི་ལྟ་བུ་
སྙམ་ན་དབུ་ཕར་སྨྲ་བ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་འཇལ་བའི་
རྗེས་དཔག་གིས་སྒྲ་ལ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་མ་ཆོད་དེ། སྙིང་པོ་རྒྱན་གྱི་
དགོངས་པ་ལྟར་འཐད་ཅིང། ཐར་ལམ་གསལ་བྱེད་ལྟར་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་
ཟེར། དེ་ལས་བཟློག་ནས་སྨྲ་བའི་དབུ་ཕར་བ་འགའ་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་དོ།།ཚད་
མ་སྨྲ་བ་མང་པོ་ན་རེ། བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་འཇལ་བའི་རྗེས་དཔག་
གི ས ་སྒྲ་ལ་རྟག་འཛི ན ་གྱི་ སྒྲོ ་ འདོ ག ས་ཆོ ད ་ཀྱང་བཅད་ཤེ ས ་སུ་མི ་ འགྱུར་
ལ། རྗེས་དཔག་དེས་བྱས་པའི་གསལ་བའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་ལ་མི་རྟག་
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པས་ཁྱབ་པ་ངེས་སུ་ཆུག་ཀྱང། སྒྲའི་བྱས་པ་ལ་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་
མི་དགོས་ཤ ིང་རྗེས་དཔག་དེས་བྱས་པའི་གསལ་བའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་ལ་
རྟག་པས་སྟོང་བས་ཁྱབ་པ་ཡང་མ་ངེས་ཟེར། ཕྱིས་ཀྱི་རེ་གཉིས་ཀྱང་དར་
ཊིཀ་གཉིས་དང་རྗེའི་རྣམ་བཤད་གཉིས་དང་ལམ་རིམ་གཉིས་སྟོང་ཐུན་དག་
ཀྱང་མི་མཐུན་སྙམ་པ་མང་ངོ་།།དབུ་ཚད་ཀྱི་ཡིག་འཇོག་པ་ཕལ་ཆེར་ལ་འདི་
དག་ལ་དོགས་གནས་ཙམ་ཡང་མི་བྱེད་པར་སྒྲུབ་དང་སུན་འབྱིན་གྱི་ཡིག་
ཚོགས་ཆེན་པོ་བྱེད་པའི་རང་གཞན་གྱི་རློམ་སེམས་མཐོན་པོ་ཅན་རེ་མང་
དང། སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་དུ་བྱུང་ཚུལ་དང་རང་གི་ཡི་གེ་ན་མཚན་ཉིད་གསལ་
བར་བསྟན་ཡོད་དོ།།འདིས་ལྷག་མ་ཤེས་ནུས་ལ་འདི་དག་ཕལ་ཆེར་གྱིས་
དམ་བཅའ་ཙམ་ལས་མེད་ཅིང། སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་པ་དག་གིས་ཀྱང་སྦྱོར་ངག་
རེ་ཙམ་ལས་ལུང་རིགས་མི་སྣང་བས༑ དགག་གཞག་གི་ངལ་བ་མ་བྱས་ལ་
འོག་ཏུ་དཔྱད་པས་གོ་ནུས་སོ།།
གསུམ་པ་རྗེ ་ ཡབ་སྲས་དང་པཎ་གྲུབ་གྱི ་ དགོ ང ས་པ་གཅི ག ་ཚུལ་ལ།
དོགས་གཞི་དང་༑ དོགས་འགོད་དང། དོགས་གཅོད་ཀྱི་རིགས་པ་གསུམ་
ལས། དང་པོ་ནི། འོ་ན། བོད་སྔ་མ་དག་གིས་མ་བཀོད་པས་དོགས་པ་དར་
ཊིཀ་དག་དང་སྤྱི་དོན་རིགས་རྒྱན་དང་སྡེ་བདུན་རྒྱན་དག་གིས་དཔྱད་ཚུལ་
འདི་དོགས་གཅོད་དང་བཅས་པའི་ཤེས་བྱེད་མ་བཀོད་པས་རྟོག་གེའི་རིགས་
པ་སྐམ་པོ་དེ་ཙམ་ཡིན་ནམ་སྙམ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་སྤྱིར་དབུ་ཚད་ཀྱི་མདོ་
བསྟན་བཅོས་དུ་མ་དང། ཁྱད་པར་དུ་ཚད་མ་མདོར་བསྡུས་ནས་གཞུང་སོ་
སོར་བཤད་པ་དེ། རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོ་དང་རྣམ་ངེས་དང་རིགས་ཐིགས་
ལེའུ་གཉིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྩལ་བཏོན་ནས་བཤད་པའི་རྩོད་ཚུལ་དང་རྩོད་
ལན་ཡིན་ཞིང། ཚུལ་གསུམ་གྱི་ནང་གི་ཁྱབ་པ་གཉིས་ཀྱི་འགྲུབ་ཚུལ་འབྲེལ་
319
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བ་ལ་རག་ལས་པར་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་རྣལ་མ་དངོས་རང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།
རྣམ་བཤད་ལས། གཉིས་པ་ནི་རྣམ་འགྲེལ་མཛད་པས། ཞེས་པ་ནས། ཞེས་
སོགས་གསུངས་པའི་དགོངས་པ་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། དེ་ལ་སྤྱིར་འབྲེལ་བ་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལས་ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་དོགས་པ་
འགོད་ཚུལ་དང་ལན་གཉིས་ནི་སྤྱི་དོན་ལྟར་སྤྲོས་ན། ཚད་སོགས་རིགས་
ལམ་ལ་ལེགས་པར་སྦྱངས་པའི་འཕགས་ཡུལ་གྱི་གཞོན་ནུ་མ་ལེན་སོགས་
གཞན་སྡེ་སྔ་ཕྱི་མང་པོ་དང། དབུ་ཚད་སོགས་རིགས་ལམ་དུ་མར་སྦྱངས་
པའི ་ ཕྱི ས ་ཀྱི ་ མདོ ་ སེ མ ས་དུ་མ་དང་པཎ་ཆེ ན ་དབང་ཕྱུག་སྡེ ་ སོ ག ས་ཅི ་
རིགས་ན་རེ། ཤེས་པར་བྱ་བ་འདི་ནི་ཆོས་ཅན། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱི་
རྒོལ་ཡང་དག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་བྱས་པ་རྟག་སྟོང་དུ་རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་གིས་
རྟག་པའི་གསལ་བའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་བྱས་སྟོང་དུ་ངེས་པར་ཐལ། རྗེས་
དཔག་དེས་དེ་ལྟར་ངེས་པ་དང་མ་ངེས་པ་གང་རུང་ཞིག དེས་དེ་ལྟར་མ་ངེས་
པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་འདྲའི་རྗེས་དཔག་དེས་རྟག་པའི་ཁྱད་པར་
གྱི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་ལ་བྱས་པ་འཇུག་པར་འཛིན་པའི་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པར་
ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར༑ འདོད་ན། དེ་འདྲའི་རྗེས་དཔག་དེས་རྟག་པའི་
གསལ་བའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་ལ་བྱས་པས་སྟོང་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་པར་ཐལ།
འདོད་པའི་ཕྱིར་ན་འདིར་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་
ངེས་པའི་རྗེས་དཔག་དེས་བྱས་པའི་གསལ་བའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་ལ་རྟག་
པས་སྟོང་བས་ཁྱབ་པ་ངེས་དགོས་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན།
བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཀྱི་ཚུལ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་
དེས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ།།བྱས་པའི་གསལ་བའི་དབྱེ་བ་
མཐའ་དག་ལ་མི་ རྟག་པས་ཁྱབ་པ་སྒྲའི་བྱས་པ་དང་ཚོགས་པ་གཞལ་བྱ་
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ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན་ཁྱབ་པར་ཐལ། རྗེས་དཔག་དེས་བྱས་པའི་དབྱེ་བ་
མཐའ་དག་ལ་སྒྲོ ་ འདོ ག ས་བཅད་ཟི ན ་ཅི ང ་སྒྲ་ལ་བློ ་ ཁ་ཕྱོ ག ས་པའི ་ ཕྱི ར །
རྟགས་གཉིས་སོང། རྟགས་དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། རྟག་པ་བྱས་སྟོང་དུ་རྟོགས་པའི་
རྗེས་དཔག་གིས་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་ཚུལ་དེའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། སྒྲའི་
བྱས་པ་དང་ཚོགས་པ་གཞལ་བའི་ཕྱིར། སྤྱི་དོན་ལས་རྟག་པ་བྱས་སྟོང་དུ་
ངེས་པའི་ཚད་མ་དེས་རྟག་པའི་གསལ་བའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་ལ་བྱས་པ་
འཇུག་པར་འཛིན་པའི་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་ཀྱང་བྱས་པས་སྟོང་བས་ཁྱབ་པ་མ་
ངེས་ལ་ཞེས་དང་༑ རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་གིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕྱིར།
བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱི་རྒོལ་གྱི་
རྒྱུད་ཀྱི་ བྱས་ན་མི ་ རྟག་པས་ཁྱབ་པ་འཇལ་བའི་ རྗེ ས ་དཔག་ཚད་མ་དེ ས ་
བྱས་པའི་གསལ་བའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་ལ་རྟག་པ་འཇུག་པར་འཛིན་པའི་སྒྲོ་
འདོགས་མ་ཆོད་པར་ཐལ༑ དེའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་དཔག་དེས་བྱས་པའི་གསལ་
བའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་ལ་རྟག་པ་འཇུག་གམ་སྙམ་པའི་སྒྲོ་འདོགས་མ་ཆོད་
པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཕྱི་རྒོལ་དེའི་རྒྱུད་ལ་སྒྲ་རྟག་གམ་
སྙམ་པའི་སྒྲོ་འདོགས་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཕྱི་རྒོལ་དེའི་རྒྱུད་ལ་སྒྲ་རྟག་
གམ་མི་རྟག་སྙམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་ཡོད་པ་གང་ཞིག་དེ་འདྲའི་ཐེ་ཚོམ་དེ་ཡང་སྒྲ་
རྟག་གམ་སྙམ་པའི་སྒོ་ནས་སྐབས་འདིའི་ཚད་མས་གཅད་བྱའི་སྒྲོ་འདོགས་
སུ་བཞག་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་འདྲའི་ཕྱི་རྒོལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཉིས་
པ་གྲུབ་སྟེ། ཤཱཀྱའི་འགྲེལ་བཤད་ལས། རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་འགའ་ཞིག་
ལ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ཤེས་པ་མེད་དུ་ཟིན་ཀྱང། འོན་ཀྱང་དེ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཡོད་
པར་འགྱུར་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཡང་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་པས། ཕྱོགས་ལ་
དེར་འཁྲུལ་བ་ལ་རེག་པར་འགྱུར་རོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
ཁྱབ་སྟེ།
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

རྗེས་དཔག་ནས།
ཟིན་ཀྱང་ཡན་ཆད་ཀྱིས་གློ་བུར་བའི་རྟགས་ཅན་རྗེས་
དཔག་ལྟ་བུ་འགའ་ཞིག་ལ་དེ་མ་ཡིན་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་དེར་ཞེན་པའི་ལོག་
ཞེན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་མེད་ཀྱང་ཞེས་བཤད་ཅིང། འདིའི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ཤ ེས་
པ་ནི་སྒྲོ་འདོགས་ཀྱི་མིང་ཡིན་ནོ།།འོན་ཀྱང་སོགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་གཉིས་ལ་
བརྟེན་པའི་ཐེ་ཚོམ་ཡང་ལོག་པར་སྒྲོ་འདོགས་པའམ་ཞེན་པས་ལོག་ཞེན་
ཡིན་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་ཏེ་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་པས་ཕྱོགས་
ལ་དེར་འཁྲུལ་པ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། ཕྱོགས་སྒྲ་མི་རྟག་པ་ལ་
སྒྲ་རྟག་པ་དེ ར ་འཁྲུལ་ཞེ ས ་པའི ་ དོ ན ་ཡི ན ་པར་ཤི ན ་ཏུ་གསལ་བའི ་ ཕྱི ར །
གཞན་ཡང། ཐར་ལམ་གསལ་བྱེད་དང་སྙིང་པོ་རྒྱན་གཉིས་མི་མཐུན་ཟེར་བ་
དེ་ལ་འོ་ན། ཐར་ལམ་གསལ་བྱེད་ལས། རང་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་སྔ་མས་
སྒྲོ་འདོགས་བཅད་ཟིན་ནས་བྱེད་པ་མ་ཉམས་པའི་དོན་དེ་ཉིད་ལ་བསྣན་ནས་
སྒྲོ ་ འདོ ག ས་གཅོ ད ་པའི་ཤེ ས ་པ་ཡིན་པའི་ ཕྱིར ་ཞེ ་ ན་ཁྱབ་པ་མེ ད ་དེ ་ ཞེ ས ་
གསུངས་པ་འདིས་རྩོལ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་གིས་རྩོལ་
བྱུང་གི་ སྒྲ་ལ་མི ་ རྟག་པས་མ་ཁྱབ་པར་འཛིན ་པའི ་ སྒྲོ ་ འདོ ག ས་གསར་དུ་
གཅོད་པར་མ་བསྟན་པར་ཐལ།
ལུང་དེས་རྗེས་དཔག་དེའི་སྒྲོ་འདོགས་
གསར་དུ་གཅོད་རྒྱུ་མེད་པར་བསྟན་ལ། སྙིང་པོ་རྒྱན་ལས་རྗེས་དཔག་དེས་
གསར་དུ་གཅོ ད ་རྒྱུའི ་ སྒྲོ ་ འདོ ག ས་ཡོ ད ་པར་བཤད་པས་མི ་ མཐུན་ཟེ ར ་
རིགས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དངོས། འཁོར་གསུམ། འདོད་ན། ལུང་དེས་དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་འཇལ་བའི་རྗེས་དཔག་དེས་རང་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་སྔ་མས་
རྩོ ལ ་སྒྲ་ལ་སྒྲོ ་ འདོ ག ས་བཅད་པ་དེ འི ་ སྟེ ང ་དུ་བསྣན་ནས་གཅོ ད ་རྒྱུའི ་ སྒྲོ ་
འདོགས་བཅད་པ་དེ་བཞག་རྒྱུ་མེད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར༑ འདོད་ན།
རྩོལ་སྒྲ་མི་ རྟག་པར་རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་ལ་སྒྲའི་ སྟེ ང་དུ་གསར་དུ་སྒྲོ ་
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མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

འདོགས་གཅོད་རྒྱུ་མེད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྩོལ་སྒྲ་མི་
རྟག་པར་རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་དང་དེ་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་འཇལ་
བའི་རྗེས་དཔག་ཚད་མ་གཉིས་ཡུལ་ལ་ཚད་མའི་སྒོ་ནས་སེལ་བས་འཇུག་
པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་འདྲའི་རྗེས་དཔག་ལ་རང་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་སྔ་
མས་མ་བཅད་པའི་གསར་དུ་གཅོད་རྒྱུའི་སྒྲོ་འདོགས་མེད་པའི་ཕྱིར། འཁོར་
གསུམ། འདོད་མི་ནུས་ཤིང། ཁྱབ་པ་གྲུབ་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། སེལ་
བའི་སྒོ་ནས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཚད་མ་སྔ་ཕྱི་ལ་གཅོད་རྒྱུའི་སྒྲོ་འདོགས་སོ་
སོར་མེད་ན་ཚད་མ་དེ་དོན་མེད་དུ་གྱུར་པ་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཡབ་སྲས་
ཀྱི་དགོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལེའུ་འདི་ཉིད་ལས། དོན་གྱི་རང་གི་ངོ་བོ་
གཅིག །བདག་ཉིད་མངོན་སུམ་ཡིན་པ་ལ།།ཚད་མ་གཞན་གྱིས་བརྟག་བྱ་
གང་།།སོགས་ཀྱི་མཚམས་སྦྱར་བའི་རང་འགྲེལ་ལས། སྒྲ་དང་རྟགས་དག་
གིས་རྣམ་པར་གཅད་པ་རྟོགས་པར་བྱེད་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ངོ་བོའ་རང་གི
་ངོ་བོ་ཁོ་
ི
ན་མ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་བྱ་བ་ཇི་ལྟར་ཤེས་ཤེ་ན། ཚད་མ་གཞན་དང་སྒྲ་གཞན་
འཇུག་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཞེས་དང། འདིའི་འགྲེལ་བཤད་དུ་ཤཱཀྱས། གང་གི་ཚེ་
ཆོས་གཞན་སྒྲོ་འདོགས་པ་རྣམ་པར་བཅད་པའི་ཕྱིར། ཚད་མ་གཞན་དང་སྒྲ་
གཞན་འཇུག་པ་དེ འི ་ ཚེ ་ ནི ་ ཚད་མ་གཅི ག ་གི ས ་སྒྲོ ་ འདོ ག ས་པ་གང་ཞི ག ་
བསལ་བར་མ་བྱས་པ་དེ་བསལ་བའི་ཕྱིར། ཚད་མ་གཞན་དང་སྒྲ་གཞན་
འཇུག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ༑ འདིས་རྗེས་དཔག་
སོ་སོའ་སྒྲོ
ི ་འདོགས་གཅོད་རྒྱུ་སོ་སོར་བཤད་ནས། དེ་ལྟར་སོ་སོར་གཅོད་པ་
དེ་སེལ་འཇུག་གི་ཚད་མ་སོ་སོའ་ི རྣམ་བཅད་ཀྱི་འཇུག་ཚུལ་ཡིན་པར་དེའི་
རྗེས་སུ་བཤད་པའི་ཕྱིར། འགྲེལ་བཤད་དེ་ཉིད་ལས། དེ་བས་ན་ཚད་མ་
གཞན་དང་སྒྲ་གཞན་འཇུག་པའི་ཕྱིར། སྒྲ་དང་རྟགས་དག་གིས་རྣམ་པར་
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གཅད་པར་རྟོགས་པར་བྱེད་དོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། བྱས་པ་ལ། ཚིག་
ལ་དཔྱོད་ནུས་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། འོ་ན་རང་འགྲེལ་ལས། དེའི་རྣམ་པར་སྒྲོ་
འདོགས་པ་དང། ཐེ་ཚོམ་དང་བྲལ་བ་ཞེས་གསུངས་པས་སྒྲོ་འདོགས་དང་ཐེ་
ཚོམ་སོ་སོར་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ།
ཁྱོད་ཀྱིས་ཐེ་ཚོམ་ལ་ཡང་སྒྲོ་
འདོགས་གཅིག་བཤད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། སོ་སོར་བཤད་ན་འགལ་
བས་ཁྱབ་པ་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་པའི་ཕྱིར།
ཤིན་ཏུ་གོ་སླ། འོ་ན། ཁྱོད་རང་ལ་སྒྲ་ལ་རྟག་པའི་རྣམ་པར་སྒྲོ་འདོགས་ན་ཐེ་
ཚོམ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། རང་འགྲེལ་གྱིས་སྒྲོ་འདོགས་དང་ཐེ་ཚོམ་
འགལ་བར་བཤད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། ཕལ་ཆེར་སྒྲ་རྟག་གམ་
སྙམ་པའི་དོན་མི་འགྱུར་གྱི་ཐེ་ཚོམ་དང་རིག་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲ་ནམ་མཁའི་
ཡོན་ཏན་ཡིན་པས་ན་སྒྲ་འདི་རྟག་གམ་སྙམ་པའི་དོན་མི་འགྱུར་ཤ ས་ཆེ་བའི་
ཐེ་ཚོམ་གཉིས་རེ་རེ་ནས་ཆོས་ཅན། སྒྲ་རྟག་པར་མི་འཛིན་པར་ཐལ། སྒྲ་རྟག་
པར་སྒྲོ་མི་འདོགས་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་གཉིས་ཆོས་ཅན། ཐེ་ཚོམ་མ་
ཡིན་པར་ཐལ་ལོ།།སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲོ་འདོགས་པའི་རྟོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་
པ་ཁས། འཁོར་གསུམ། འདོད་མི་ནུས་ཤིང། ཁྱབ་པ་གྲུབ་པ་གཉིས་ཀར་
ཐལ། སྒྲ་རྟག་པའི་རྣམ་པར་སྒྲོ་འདོགས་པ་དང། ཐེ་ཚོམ་གཉིས་ཀ་བྱེད་པའི་
བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཡུལ་དེར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྒྲོ་འདོགས་པ་དང་
ཐེ་ཚོམ་པ་གཉིས་ཀ་བྱེད་པའི་བློ་གཅིག་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་འདི་
ཉིད་ལས། གལ་ཏེ་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས།།ཡོན་ཏན་གཞན་སྦྱོར་མི་བྱེད་
ན།།ཞེས་གསུངས་པའི་དགོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། པཎ་ཆེན་ཆོས་མཆོག་གི་
འཐད་ལྡན་ཆེ་བ་ལས། ཐེ་ཚོམ་ནི་དེའི་བྱ་བ་དང་འགལ་བ་མ་ཡིན་གྱི། འོན་
ཀྱང་སྒྲོ་འདོགས་པ་ཡིན་ནོ༑ ༑རྣམ་འགྲེལ་ལས། གལ་ཏེ་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་
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གྱིས།།ཡོན་ཏན་གཞན་སྦྱོར་མི་བྱེད་ན།།ཞེས་གང་བཤད་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང། ཐེ་ཚོམ་གྱི་སྒོ་ནས་སྒྲ་མི་རྟག་གོ་ཞེས་ཆ་
གཅིག་ཏུ་བཟུང་བ་ཤས་ཆེ་ཡང་ཐེ་ཚོམ་པའི་བློ་གཅིག་མེད་པར་ཐལ། དེ་ལ་
སྒྲོ་འདོགས་ན་ཐེ་ཚོམ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་མི་
ནུས་ཏེ། དེ་འདྲའི་དོན་འགྱུར་གྱི་ཐེ་ཚོམ་ཞིག་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དོན་
དུ་འགྱུར་མི་འགྱུར་གྱི་ཐེ་ཚོམ་ལ་རིམ་པ་དུ་མ་ཡོད་པར་ལུང་རིགས་དང་༑
མྱོང་བ་ལ་བལྟས་ན་ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་ཕྱིར། དེས་ན་འཐད་ལྡན་ཆེ་བ་ལས།
གཞན་ལས་ནི་ཆ་གཅིག་ཏུ་བཟུང་ཡང་ཐེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་མ་ལོག་པས་ཐེ་ཚོམ་
ཉིད་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ༑ གཞན་ལས་ནི་ཞེས་པས་
གང་ཟག་གཞན་ལས་ཞེས་བཤད། ཆ་གཅིག་ཏུ་བཟུང་ཡང་ཞེས་པས་སྒྲ་མི་
རྟག་པ་ལྟ་བུའི་ཆ་གཅིག་ཏུ་དེའོ་ཞེས་བཟུང་ཡང་ཞེས་བཤད་ནས་ལྷག་མས་
དོན་འགྱུར་གྱི་ཐེ་ཚོམ་བྱེད་ཚུལ་ཞིག་ཀྱང་བཤད་པའི་ཕྱིར། དེའི་དོན་ཡོད་
པའི་ཕྱིར། འདིའི་སྒྲ་སྤྱིའི་བློ་གཞན་འགའ་ཞིག་ཀྱང་བཤད་དོ།།འདིའི་ཐད་དུ་
བོད་དག་གིས་ཆོས་མཆོག་ལ་ཕྱོགས་སྔའི་ནམ་མ་ལངས་པའི་དགག་སྒྲུབ་
ཀྱི་ཉི་མ་འབྱིན་པར་རྩོལ་བ་མང་དུ་བྱས་སྣང་ངོ་།།གཞན་ཡང། སྒྲ་མི་རྟག་
པར་རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་གིས་སྒྲོ་འདོགས་གང་ཡང་གསར་དུ་མ་བཅད་
པར་འདོད་པ་ཤ ིན་ཏུ་མི་འཐད་པར་ཐལ།
རྗེས་དཔག་ཚད་མ་སྔ་མས་མ་
བཅད་པར་དེས་གཅོད་དགོས་པའི་སྒྲོ་འདོགས་ཡོད་པར་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཡབ་
སྲས་བཞི་ཀ་བཞེད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་
རྒོལ་དབང་རྣོན་འགའ་ཞིག་རེ་ཙམ་མ་ཡིན་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་རྣོ་འབྲིང་
རྟུལ་གསུམ་ཕལ་ཆེ ར ་གྱི ས ་ཚུལ་འཇལ་བའི ་ ཚད་མས་སྒྲའི ་ སྟེ ང ་དུ་རྟག་
འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་རྫོགས་པར་མ་བཅད་ཀྱང་སྒྲ་མི་རྟག་པར་རྟོགས་པའི་
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རྗེས་དཔག་གིས་དེ་ལྟར་བཅད་པའི་ཁྱད་པར་འཐད་པའི་ཕྱིར། རྩ་ཤ ེའི་ཊིཀ་
ཆེན་ལས། འདི་དཔེར་བརྗོད་ན་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ངེས་
པའི་ཚད་མ་སྐྱེས་པ་ན་བར་དུ་ཚད་མ་གཞན་བརྒྱུད་པ་ལ་མི་ལྟོས་པར་དེ་ཡི་
མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་དང་འཛིན་སྟངས་དངོས་སུ་
འགལ་བའི་བློ་བསྐྱེད་ནུས་ཀྱང། སྒྲ་མི་རྟག་པ་ཚད་མ་སྔ་མའི་ཤགས་ལ་གྲུབ་
པ་དང། སྒྲ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་ཚད་མ་སྔ་མས་བཅད་པ་མ་ཡིན་པ་
བཞིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། ནུས་ཀྱང་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ཚུལ་
གསུམ་ངེས་པའི་ཚད་མའི་དངོས་ཀྱི་བྱེད་པ་བསྟན། ལྷག་མས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
རྟགས་ཅན་རྗེས་དཔག་གིས་སྒྲོ་འདོགས་དངོས་སུ་གཅོད་པ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་
དངོས་སུ་འཇལ་ཡང།
ཚད་མ་སྔ་མ་ཚུལ་གསུམ་ངེས་པའི་ཚད་མས་དེ་
དངོས་སུ་མི་བྱེད་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང། སྒྲ་མི་རྟག་པ་ཚད་མ་སྔ་མས་
ཞེས་སྒྲ་མི་རྟག་པ་བཀར་བས་ནི་སྒྲའི་སྟེང་དུ་སྒྲ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་
རྫོ ག ས་པར་ཚད་མ་སྔ་མ་ཚུལ་གསུམ་ངེ ས ་པའི ་ ཚད་མས་མ་བཅད་པར་
བཤད་ཀྱང། ཚད་མ་དེས་བྱས་སྟེང་དུ་སྒྲ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་མ་བཅད་
པར་བཤད་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི ་ རྗེ ས ་ཁྱབ་འཇལ་བའི ་ ཚད་མས་བྱས་པའི ་ སྟེ ང ་དུ་སྒྲའི ་ རྟག་པ་
ཁེགས་ཀྱང་སྒྲ་ཁྱད་གཞིར་བྱས་ནས་རྟག་པ་མ་ཁེགས་པ་ཤ ིན་ཏུ་འཐད་པའི་
ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཕྱི་རྒོལ་དེས་རྟགས་དང་དཔེ་གཉིས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཁྱབ་པ་སོ་
སོར་ཐོག་མར་ངེས་ཀྱང་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྱི་སྟེང་དུ་མ་ངེས་པར་མཁས་
པ་ཀུན་གྱིས་འདོད་པའི་ཕྱིར། དེ་བས་ན་རྣམ་བཤད་ལས། རྗེས་ཁྱབ་ངེས་
པའི་ཚད་མ་དེས་ཁྱད་གཞི་བྱས་པའི་སྟེང་དུ་སྒྲའི་རྟག་པས་སྟོང་པར་གྲུབ་
ཀྱང། སྒྲ་ཁྱད་གཞིར་བཟུང་བ་ལ་རྟག་པ་མ་ཁེགས་པའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་དང།
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མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

སྙིང་པོ་རྒྱན་ལས༑ དེ་ལྟ་ན་བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་ཚད་མ་
དེས་སྒྲ་བྱས་ན་སྒྲ་མི་རྟག་པས་མ་ཁྱབ་པར་འཛིན་པའི་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་
དགོས་པས་རྟགས་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་རྗེས་དཔག་གིས་སྒྲོ་འདོགས་གསར་དུ་
མི་གཅོད་པར་འགྱུར་རོ།།ཞེས་དང། རིགས་རྒྱན་ལས། རྟག་པ་བྱས་སྟོང་དུ་
ངེས་པའི་ཚད་མ་དེས་རྟག་པའི་གསལ་བའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་ལ་བྱས་པ་
འཇུག་པར་འཛིན་པའི་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་ཀྱང་བྱས་བས་སྟོང་པས་ཁྱབ་པ་མ་
ངེས་ལ་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་དང། སྡེ་བདུན་རྒྱན་ལས།
རྟག་པ་བྱས་སྟོང་དུ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་རྟག་པའི་གསལ་བའི་
དབྱེ་བ་མཐའ་དག་ལ་བྱས་པ་མི་སྲིད་པར་མ་ངེས་ཀྱང་འཇུག་པར་འཛིན་
པའི་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་ཅིང། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ༑ འདི་དག་
གིས་ཀྱང་རྩོད་གཞིའི་སྟེང་དུ་མ་བཅད་པའི་ཕྱོགས་བཟུང་བའི་ཕྱིར། གཞན་
ཡང། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་ཆོས་ཅན།
རང་འདྲེན་བྱེད་ཚད་མ་སྔ་མ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ངེས་པའི་
ཚད་མས་མ་བཅད་པའི་སྒྲོ་འདོགས་གསར་གཅོད་ཀྱི་ངེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ།
ཁྱོད་མྱོང་སྟོབས་དང་རྟགས་གཉིས་ཀྱི་ནང་ནས་བྱས་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་
སྒྲ་མི་རྟག་པར་ངེས་པའི་རྗེས་དཔག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་སླ། ཁྱབ་པར་
ཐལ། མྱོང་སྟོབས་དང་རྟགས་གཉིས་ཀྱི་ནང་ནས་རྟགས་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་
བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་དགོས་ཀྱི་བློ་ཡིན་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་
སྒྲོ་འདོགས་དང་ཐེ་ཚོམ་གང་རུང་གཅོད་རྒྱུ་ཡོད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། དེར་
ཐལ། དེ་གང་ཡང་བློ་དེས་གཅོད་མི་དགོས་ན་བློ་དེ་སྐྱེད་པའི་རྟགས་འགོད་
པ་དང་ཁྱབ་པ་དྲན་པ་འབད་པ་མི་བྱེད་དགོས་པ་ལས་དེ་དག་བྱེད་དགོས་པ་
དེའི་ཕྱིར། རང་འགྲེལ་ལས། དེའི་རྣམ་པར་སྒྲོ་འདོགས་པ་དང། ཐེ་ཚོམ་དང་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

བྲལ་བ་ནི༑ དེ་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ལ་རྟགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་ཡང་མི་བྱེད།
དེའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པ་དག་ལ་གུས་པར་ཡང་མི་བྱེད་དོ།།ཞེས་
དང། དེའི་འགྲེལ་བཤད་དུ་ཤཱཀྱས། རྟགས་ཁོ་ནས་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་
རྟོགས་པར་བྱེད་པ་ནི་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་དེ་ལ་གདོན་མི་ཟ་བར་ཕྱིན་
ཅི་ལོག་དང་༑ ཐེ་ཚོམ་དག་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་
དང། རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ནི་བསྒྲུབ་བྱའི་མིང་ཡིན་ལ་དེ་འདྲའི་བསྒྲུབ་བྱ་
ལ་གདོན་མི་ཟ་བར་ཏེ་ངེས་པར་སྒྲོ་འདོགས་དང་ཐེ་ཚོམ་གཅོད་རྒྱུ་དགོས་
པར་བཤད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་ངེས་པའི་
རྗེས་དཔག་གི་གཅད་བྱ་སྒྲོ་འདོགས་ཡོད་པས་ཁྱབ་ཅེས་བཤད་པའི་ཕྱིར།
འགྲེལ་བཤད་དེ་ཉིད་ལས། དེ་ལྟ་བས་ན་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་པོ་ཞེས་པ་ནས།
དེ་བས་ན་ཐམས་ཅད་ལ་སྒྲོ་འདོགས་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པར་བྱེད་དོ༑ ༑ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདིས་ནི་གཞན་སྡེ་འགའ་ཞིག་གིས་གློ་བུར་བའི་རྗེས་
དཔག་ལ་སྒྲོ ་ འདོ ག ས་གཅོ ད ་རྒྱུ་མེ ད ་པར་འདོ ད ་པ་བཀག་པ་ཡི ན ་པས་
ལུགས་ངན་དེ་རང་ལུགས་མ་བྱེད་ཅིག གཞན་ཡང་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་
རྟག་ངེས་པའི་རྗེས་དཔག་གིས་གསར་དུ་གཅོད་རྒྱུའི་སྒྲོ་འདོགས་པའི་ཐེ་
ཚོམ་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་རྒྱུད་ལ་སྔར་སྒྲ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་
འདོགས་དང་ཐེ་ཚོམ་གཉིས་ཡོད་པ་གང་ཞིག དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ངེས་པའི་
རྗེས་དཔག་དེ་མ་སྐྱེས་བར་དུ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱས་རྟགས་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་འཇལ་
བའི་ཚད་མ་གང་གིས་ཀྱང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་མ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་
ན་ཁྱབ་པར་ཐལ༑ བསྒྲུབ་བྱ་དེ་ལ་ཐེ་ཚོམ་སྔར་ཡོད་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་
ངེས་པའི་རྗེས་དཔག་མ་སྐྱེས་བར་དུ་ཐེ་ཚོམ་དེ་མ་ལོག་པར་ཡོད་པའི་ཕྱིར།
ཚད་ཆེན་ཉེར་དགུ་པ་ལས།
ཇི་སྲིད་ངེས་པ་མ་སྐྱེས་པ།།དེ་སྲིད་ཁོ་ན་ཐེ་
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མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ཚོམ་ཡོད།།ཅེས་དང། འདི་ཉིད་ལས་ཀྱང། འདི་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་མེད་པར་
ནི།།དེ་སྤོང་བར་ནི་ནུས་མ་ཡིན།།ཞེས་དང། འདོད་དང་སྡང་སོགས་སྤངས་
པ་ནི།།དེ་དག་ཡུལ་ལ་མ་མཐོང་བས།།ཡིན་གྱི་ཕྱི་ཚུལ་དག་གིས་མིན།།ཞེས་
གསུངས་པ་འདི་དང་མཐུན་པར་ལམ་རིམ་ལས་ཀྱང་དེ་ལྟ་ཡིན་ནའང་ཡོད་
པར་འཛིན་པའི་སྒྲོ་འདོགས་སྐྱེ་བས་དགག་དགོས་ལ་འགོག་པ་ཡང་བུམ་པ་
ཐོ ་ བས་བཤི ག ་པ་ལྟ་བུ་མི ན ་གྱི ་ མེ ད ་པ་ལ་མེ ད ་པར་ཤེ ས ་པའི ་ ངེ ས ་ཤེ ས ་
བསྐྱེད་པ་སྟེ་ཞེས་སོགས་གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ དེས་ན་འདི་འདྲའི་
ལུང་རིགས་དུ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་སྒྲིབ་ཀྱི་ཁྱབ་སོགས་གསུམ་ངེས་པའི་
ཚད་མའི ་ བྱེ ད ་པས་དེ ་ སྒྲུབ་གྱི ་ བསྒྲུབ་བྱ་ལ་སྒྲོ ་ འདོ ག ས་གཅོ ད ་ནུས་ཤི ང ་
བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་ནུས་ཀྱང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་འཇལ་བའི་ཚད་མས་སྒྲོ་
འདོགས་དེ་མ་བཅད་པ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་ངེས་པའི་ཁྱད་པར་འཐད་པར་ཐལ། དེ་
ལྟར་དུ་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་དང། རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་བཞེད་པ་
འཁྲུལ་བྲལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདི་ཉིད་བཞི་པ་ལས། སྒྲ་ནི་བྱས་ཡིན་འདི་འདྲ་
ཀུན།།མི་རྟག་ཅེས་ནི་བརྗོད་པས་ཀྱང་༑
༑དོན་གྱིས་དེ་ནི་འཇིག་བློར་
འགྱུར།།ཞེས་དང། དེའི་དོན་བཤད་པ་ནི། རྩ་ཤ ེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས༑ ཞེས་དོན་
གྱིས་ཏེ་ཤ གས་ཀྱིས་ཞེས་བཤད་ཀྱང་ཤ གས་རྟོགས་མ་ཡིན་པ་དང་འདྲའོ་
ཞེས་དང། དེ་དང་མཐུན་པར་རྩོད་དུས་ཀྱི་ཀུན་མཁྱེན་ཤ ནྟི་བས་ཀྱང། ཚུལ་
གསུམ་རྟོགས་པའི་ཤགས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་རྟོགས་ཏེ།
དེ་
བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཉིད་ལ་ཤ གས་ཞེས་བཤད་དོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑
དེས་ན་ཤ གས་བྱས་པ་ཀུན་དངོས་ཤ གས་ཀྱི་ཤ གས་ལ་གོ་བར་མ་བྱེད་ཅིག
བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ༑ དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་དེས་དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་མི་ནུས་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་དངོས་སུ་གཅོད་པ་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
བསྒྲུབ་བྱ་རྟག་འཛིན་གྱི་ཞེན་ཡུལ་མེད་པར་དངོས་སུ་རྟོགས་དགོས་པའི་
ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན༑ མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ངེས་
པའི་ཚད་མ་སྐྱེས་པ་ན་བར་དུ་ཚད་མ་གཞན་བརྒྱུད་མི་དགོས་པར་དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་རྟག་འཛིན་དངོས་སུ་སུན་འབྱིན་པའི་བློ་བསྐྱེད་པས་ན་དེས་དེ་
གཅོད་ནུས་ཞེས་འཇོག་པར་དབུ་སེམས་ཀྱི་མཁས་དབང་རྣམས་བཞེད་པའི་
ཕྱིར། དེར་ཐལ། གང་ཟག་རང་སྐྱ་ཐུབ་པའི་རྫས་སུ་མེད་པར་རྟོགས་པའི་བློ་
དེས་གང་ཟག་གི་གདགས་གཞི་རྣ་བ་རང་སྐྱ་ཐུབ་པའི་རྫས་སུ་མེད་དོ།།ཞེས་
མི་འཛིན་ཀྱང་རྣ་བ་དེར་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་ནུས་པའི་ཕྱིར། དཔེར་
ན་མོ་གཤམ་གྱི་བུ་མེད་པར་ངེས་པའི་བློ་དེས་དེའི་རྣ་བ་མེད་དོ་སྙམ་དུ་མི་
འཛིན་ཀྱང་དེའི་རྣ་བ་ཡོད་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་ནུས་པ་བཞིན་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། རྩ་ཤ ེ་ལས། བདག་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན།།བདག་གི་ཡོད་པར་ག་
ལ་འགྱུར།།ཞེས་དང། བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏ་ལས། བདག་དེ་ཡང་མེད་དེ་དེ་མེད་ན་
དེའི་འདི་ཡིན་ནོ༑ ༑ཞེས་བྱ་བ་ཇི་ལྟར་འཐད་པར་འགྱུར། ཞེས་དང། ལམ་རིམ་
ལས། དཔེར་ན་མོ་གཤམ་གྱི་བུ་མི་སྲིད་པར་ངེས་པ་ན་བློ་དེས་དེའི་རྣ་བ་ལ་
སོགས་པ་མེད་དོ་སྙམ་དུ་མི་འཛིན་ཡང་དེའི་རྣ་བ་ཡོད་པར་འཛིན་པའི་སྒྲོ་
འདོགས་གཅོད་ནུས་པ་ལྟར། བདག་དེ་ཁོ་ནར་མེད་པར་དེས་ན་དེའི་མིག་ལ་
སོགས་པ་དེ་ཁོ་ནར་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ལྡོག་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་
དང། སྡེ་བདུན་རྒྱན་ལས། འཇུག་པར་འཛིན་པའི་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་ཅིང་
ཕྱིས་རྟག་པའི་ཁྱད་པར་ལ་བློ་ཁ་ཕྱོགས་པ་ཙམ་གྱིས་ཚད་མ་གཞན་ལ་ལྟོས་
མེད་དུ་དེ་ཉིད་བྱས་པས་སྟོང་པའི་ངེས་པ་འདྲེན་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ༑ འོ་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ངེས་པའི་བློ་
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ངེས་པར་དུ་བློ་གཞན་མ་བརྒྱུད་པར་སྒྲོ་འདོགས་དང་འཛིན་སྟངས་དངོས་སུ་
འགལ་བའི་ཚད་མ་སྐྱེ་ནུས་པར་ཐལ། ཚུལ་གསུམ་ངེས་པའི་བློ་དེས་ཚད་མ་
གཞན་མ་བརྒྱུད་པར་དེ་ལྟར་འདྲེན་ནུས་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་མི་ནུས་
པར་ཐལ། དེ་གཉིས་ཀྱི་བར་རྟགས་འཛིན་དྲན་པས་ཆོད་པའི་ཕྱིར། མདོའ་ི
རང་འགྲེལ་ལས། རྟགས་ཤེས་པ་ནི་རྗེས་དཔག་གི་དངོས་ཀྱི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ།
དྲན་པས་བར་དུ་ཆོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། འདིའི་
རྟགས་ཤེས་པ་ནི་ཚུལ་གསུམ་གྱི་དོན་ལྡོག་གཞལ་བའི་ཚད་མ་ཞེས་པའི་
དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ལེའུ་གསུམ་པ་ལས༑ དངོས་གང་ཇི་ལྟར་བུར་གྱུར་
པ།།དེ་འདྲ་དེ་ནི་རྟགས་སེམས་ཀྱི།།རྒྱུ་ཡིན་དེ་ལས་དེ་ལྟ་ཡི།།དངོས་ལ་ངེས་
བསྐྱེད་རྟགས་ཅན་བློ།།ཞེས་དང། སྡེ་བདུན་རྒྱན་ལས། ཚུལ་གསུམ་འཇལ་
བའི་ཚད་མ་ལས་བསྒྲུབ་བྱ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་དངོས་སུ་སྐྱེ་འམ་ཞེ་ན། མི་སྐྱེ་
སྟེ། ཚུལ་གསུམ་དྲན་པའི་ཤེས་པས་བར་དུ་ཆོད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་པ་ཡིན་
གྱི། ཞེས་དང། རིགས་རྒྱན་ལས། དེ་ཡང་སྒྲ་འཛིན་མངོན་སུམ་དེ་སྒྲ་མི་རྟག་
པར་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་པ་ལས་སྐྱེས་ཤིང། དེ་ལས་སྒྲ་བྱས་པར་རྟོགས་པའི་
ཚད་མ་སྐྱེ༑ དེ་དང་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱབ་འབྲེལ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་
ལས། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་འཇལ་བའི་བཅད་ཤ ེས་སྐྱེ་ལ། དེ་ལས་སྒྲ་མི་
རྟག་པར་རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁོ་
ན་རེ། བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་རྗེས་དཔག་གིས་སྒྲ་ལ་མི་རྟག་
པས་ཁྱབ་པ་དང། སྒྲའི་བྱས་པ་ལ་ཡང་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་པར་ཐལ།
དེ་འདྲའི་རྗེས་དཔག་གིས་བྱས་པའི་གསལ་བའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་ལ་མི་
རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་ཕྱིར་ན། དེ་ལྟར་ངེས་སུ་ཆུག་ཀྱང་མ་ཁྱབ་པར་
ཐལ། དེ་འདྲའི་རྗེས་དཔག་གིས་སྒྲ་དང་སྒྲའི་བྱས་པ་ལ་དངོས་ཤགས་གང་ལ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

བློ་ཁ་ཕྱོགས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྩོད་གཞི་ཁྱབ་པའི་ཁོངས་སུ་མི་འདུ་བའི་
རྒྱུ་མཚན་གྱི་རྩོད་གཞི་དང་རྩོད་གཞིའི་ཁྱད་ཆོས་སྒྲ་བྱས་པ་དང། སྒྲ་མི་རྟག་
པ་གསུམ་པོ་གང་ལ་ཡང་དངོས་ཤ གས་གང་ལའང་བློ་ཁ་མ་ཕྱོགས་པས་མི་
རིགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ལས། ངེས་སུ་ཆུག་ཀྱང་སྒྲའི་བྱས་
པ་ལ་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་མི་དགོས་ཏེ། སྒྲ་དང་སྒྲའི་བྱས་པ་ལ་དངོས་
ཤགས་གང་དུ་ཡང་བློ་ཁ་ཕྱོགས་པ་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང། དེ་
ནི་ལུང་རིགས་རྣམ་དག་གིས་གྲུབ་པར་ཐལ། ཀུན་མཁྱེན་ཤ ནྟི་པས༑ ཁྱབ་པ་
རྟོགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་སྒྲུབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།
སྤྱི་ལ་
དམི ག ས་པ་ཉི ད ་ཀྱི ས ་ཆོ ས ་ཅན་གྱི ་ ཁྱད་པར་གྱི ་ ཆོ ས ་དག་ཡོ ང ས་སུ་མི ་
གཅོད་པའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་ན།
ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་པར་ཐལ།
བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་འཇལ་བའི་རྗེས་
དཔག་གིས་སྒྲའི་བྱས་པ་ཡང་དངོས་ཤགས་གང་དུ་ཡང་མ་རྟོགས་ན། བསྒྲུབ་
བྱའི་ཆོས་མི་རྟག་པ་སྒྲ་ལ་ག་ལ་ངེས་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། དངོས་པོའ་རྟགས་
ི
ཀྱིས་སྐད་ཅིག་མས་ཁྱབ་པ་ངེས་པ་ན་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་ཏེ་གཏན་ཚིགས་
དངོས་པོ་དེ་སྒྲ་དང་འབྲེལ་བར་མི་འཛིན་ན། བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སྐད་ཅིག་མ་
ལ་དོགས་པ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར། ཀུན་མཁྱེན་ཤ ནྟི་བས། འདིར་གང་ཡོད་པ་
དེ་ནི་སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་བྱ་བས་ཁྱབ་པ་རྟོགས་པ་ནི་སྒྲུབ་པར་བྱེད་
པའི་ཆོས་ཀྱང་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་པའི་ནང་དུ་མི་འདུ་ན་སྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་
ལྟ་ཅི་སྨོས་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདིར་ལུང་རིགས་མང། དངོས་པོའ་ི
སྐད་དོད་བྷ་བ་དོན་དུ་མར་འཇུག་ཀྱང་འདིར་དངོས་པོར་བསྒྱུར་དགོས་པས་
ཡོད་པར་བསྒྱུར་བ་འགྱུར་ནོར་ལ༑ འདི་འདྲར་འཁྲུལ་ནས་བོད་འདིར་རྟག་པ་
ཡིན་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་མཁན་བྱུང་ངོ་།།ཡང་ཁོ་ན་རེ། དོན་
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མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

བྱེ ད ་ནུས་སྟོ ང ་གི ་ རྟགས་ཀྱི ས ་རྟག་པ་བྱས་སྟོ ང ་དུ་ངེ ས ་པའི ་ རྗེ ས ་དཔག་
ཆོས་ཅན༑
ཁྱོད་ཀྱིས་རྟག་པའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་ལ་བྱས་པ་འཇུག་པར་
འཛིན་པའི་སྒྲོ་འདོགས་མ་ཆོད་པར་ཐལ༑ ཁྱོད་རྟག་པའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་
ལ་དངོས་ཤ གས་གང་ལའང་བློ་ཁ་མ་ཕྱོགས་པའི་ཕྱིར་ན་མི་མཚུངས་ཤ ིང་མ་
ཁྱབ་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པར་ཐལ། འདི་ནི་སྤྱིས་སྟོང་ན་བྱེ་བྲག་གིས་སྟོང་བ་འབྲེལ་
བས་གྲུབ་ཚུལ་དང་ཆོས་དེ་དགག་བྱ་དེས་སྟོང་བར་ངེས་པ་ལ་ཁྱད་གཞིའི་
དོན་སྤྱི་འཆར་དགོས་ཚུལ་མི་འདྲི་བ་ལ་བློ་ཁ་མ་ཕྱོགས་པའི་གཏམ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྟག་པ་ཙམ་ལ་མི་སྲིད་པར་ངེས་ན་རྟག་པའི་གསལ་
བའི་དབྱེ་བ་འགའ་ཞིག་ལ་ཡོད་པ་ཁེགས་ཀྱང་དགག་བྱའི་ཆོས་རྟག་པའི་
གསལ་བའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་ལ་མི་སྲིད་པས་ཁྱབ་པ་དེས་མི་དགོས་པའི་
ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྟག་ན་མ་བྱས་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་པ་ན་རྟག་པ་གང་ལ་ཡང་
བྱས་པ་མི་སྲིད་པར་ངེས་ཀྱང་དགག་བྱ་བྱས་པ་རྟག་པའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་
གི་སྟེང་དུ་མེད་པར་ངེས་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་
སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་འབྲེལ་བ་ངེས་སྟོབས་ཀྱིས་རྟག་པ་གང་ལ་ཡང་
བྱས་པ་མི་སྲིད་པར་ངེས་ཀྱང་རྟག་པའི་ཡ་གྱལ་རེ་རེ་ནས་བྱས་པས་སྟོང་
བར་མ་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དཔེར་ན། ཡོད་མེད་
དངོས་འགལ་དུ་ངེས་པ་ན་གཞི་གང་གི་སྟེང་དུ་ཡང་དེ་གཉིས་གཞི་མཐུན་
སྲིད་པའི་དོགས་པ་མེད་ཀྱང་ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་རེ་རེ་ནས་བཀར་བའི་སྟེང་
དུ་དེ་ལྟར་ངེས་མི་དགོས་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་ཅིང་༑ རྟགས་གྲུབ་པ་
གཉིས་ཀར་ཐལ། ཚུར་མཐོང་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་དཔག་གཅིག་གིས་རྟག་པ་གང་ལ་
ཡང་བྱས་པ་མི་སྲིད་པར་ངེས་ནུས་ཀྱང་རྟག་པའི་ཡ་གྱལ་རེ་རེ་ནས་བྱས་
པར་མ་གྲུབ་པར་སོ་སོར་ངེས་མི་ཐུབ་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཟུར་དང་པོ་གྲུབ་སྟེ།
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

རང་འགྲེལ་ལས། དེའི་ཕྱིར་གཅིག་ལོག་པས་གཞན་ལྡོག་པར་འདོད་པ་ནི།
དེ ་ གཉི ས ་རང་བཞི ན ་འབྲེ ལ ་བ་འགའ་ཞི ག ་ཀྱང་འདོ ད ་པར་བྱ་དགོ ས ་
སོ།།ཞེས་དང་༑ རྣམ་བཤད་ལས། སྤྱིས་སྟོང་བར་ངེས་ན་བྱེ་བྲག་གིས་སྟོང་
བར་ངེས་པའི་ཁྱབ་པ་གྲུབ་བོ།།ཞེས་དང་༑ སྡེ་བདུན་རྒྱན་ལས། མི་མཚུངས་
ཏེ་སྤྱིས་ཁྱབ་ཀྱང་དེའི་བྱེ་བྲག་གིས་ཁྱབ་མི་དགོས་ཤ ིང་སྤྱི་ཁེགས་ན་དེའི་བྱེ་
བྲག་ཀྱང་ཁེགས་དགོས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཟུར་
གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ཚུར་མཐོང་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་དཔག་གཅིག་ལ་རྟག་པའི་ཡ་
གྱལ་རེ་རེ་ནས་དོན་སྤྱི་ཤར་བ་ཡང་མེད༑ དེ་མེད་པར་རྟག་པའི་ཡ་གྱལ་རེ་རེ་
ནས་བྱས་པར་སྒྲོ་འདོགས་པའི་ཆ་ལྟ་བུའི་དགག་བྱ་དང་ཁྱད་ཆོས་མི་འཆར་
བས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་ལྟར་སྒྲོ་འདོགས་པའི་དོན་སྤྱི་མ་ཤ ར་བར་དེ་
བཀག་པའི་རྟག་པ་མི་འཆར་བའི་ཕྱིར། སྤྱོད་འཇུག་ལས། བཏགས་པའི་
དངོས་ལ་མ་རེག་པར།།དེ་ཡི་དངོས་མེད་འཛིན་མ་ཡིན།།ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར། མ་ཁྱབ་མཚམས་ཀྱི་རྟགས་གྲུབ་སྟེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་ལས།
ཆོས་ཅན་ཡོད་ན་ཆོས་རྣམས་ལ།།འཇིག་རྟེན་ན་ནི་དཔྱོད་པ་འཇུག །བདག་
ཅེས་བྱ་བ་འདི་མེད་པར།།བྱེད་པ་པོ་ཞེས་གང་ལ་བཏགས།།ཞེས་གསུངས་
པ་ཁྱད་གཞི་ཆོས་ཅན་བདག་མེད་ན་དེའི་ཁྱད་ཆོས་བྱེད་པ་པོ་མི་འཐད་པ་
དང། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། དེའི་ཕྱིར་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་དང་རྗེས་སུ་
དཔག་པ་ལ་སོགས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་ཐམས་ཅད་ནི་བློ་ལ་ཡོད་པའི་ཆོས་ཅན་
ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་འཇུག་པ་ཉིད་དེ།
རྣམ་པ་གཞན་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་
རོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། བློ་ལ་ཡོད་པའི་ཆོས་ཅན་ཁོ་ན་
སོགས་ཀྱི་དོན་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང། རྟག་པའི་ཡ་གྱལ་རེ་རེ་ནས་དོན་
སྤྱི་ཤ ར་ནས་བྱས་པ་མེད་པར་འཛིན་པའི་རྗེས་དཔག་གཅིག་པོ་དེ་ཆོས་ཅན།
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མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ཁྱོད་ལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་དང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང་བུམ་པ་ཞིག་པ་
དང་བུམ་པའི་ལྡོག་པ་བཞི་ཀའི་དོན་སྤྱི་ཤར་བའི་བློར་ཐལ༑ སྔར་གྱི་རྟགས་
མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སེལ་འཇུག་གི་རྗེས་དཔག་ཅིག་ཡིན་
པའི་ཕྱིར༑ འཁོར་གསུམ། ཁྱབ་པ་སྔ་ཕྱི་རྣམས་ཀྱང་གྲུབ་སྟེ། རང་འགྲེལ་
ལས། གང་གི་ཚེ་རྗེས་སུ་དཔག་པས་སྒྲོ་འདོགས་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པར་
བྱེད་པ་དེའི་ཚེ་ནི་གཅིག་གི་སྒྲོ་འདོགས་པ་རྣམ་པར་བཅད་པའི་གཞན་རྣམ་
པར་བཅད་པར་བྱས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེའི་དོན་དུ་གཞན་དུ་འཇུག་པར་
འགྱུར་རོ།།ཞེས་དང་༑ དབུ་མ་སྣང་བ་ལས་ཀྱང། ཕྱི་རོལ་གྱི་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་
ཡུལ་དང་དུས་དང་གནས་སྐབས་ཐ་དད་པར་ངེས་པ་དག་ནི་རྒོལ་བ་དང་ཕྱི་
རྒོ ལ ་བའི ་ བློ ་ རང་གི ་ ངོ ་ བོ ར ་མངོ ན ་སུམ་དུ་མི ་ སྣང་བའི ་ ཕྱི ར ་རོ ། །ཞེ ས ་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་གི་མགོ་ལ་རི་བོང་རྭ་མེད་
པར་ངེས་ན་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་སོ་སོ་ནས་རེ་རེ་བཞིན་ཁྱད་གཞི་བྱས་ནས་
དེའི་ཁྱད་ཆོས་རི་བོང་རྭ་མེད་པར་རྟོགས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། བྱས་ན་མི་
རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་ཚད་མས་བྱས་པ་མཐའ་དག་རྟག་སྟོང་དུ་ངེས་ན་
བྱས་པའི་ཡ་གྱལ་རེ་རེའི་སྟེང་དུ་རྟག་སྟོང་ངེས་དགོས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་
ཁས། འཁོར་གསུམ། འདོད་ན༑ ཚུར་མཐོང་སུས་ཀྱང་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་གི་
མགོ་ལ་རི་བོང་རྭ་མེད་ཅེས་དམ་བཅའ་ཡང་དག་འཇོག་མི་ཐུབ་པ་དང་དམ་
བཅའ་མི་རིགས་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་ཚད་མས་ངེས་པའི་ཚུར་མཐོང་གཅིག་
མེད་པའི་ཕྱིར༑ འཁོར་གསུམ། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། འགྲོ་བ་མཐའ་དག་སོ་
སོ་ནས་ཁྱད་གཞིར་ངེས་པའི་ཚུར་མཐོང་མི་སྲིད་པར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕྱིར།
གཞན་ཡང། བུམ་པའི་སྟེང་དུ་བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་ལ་སྒྲའི་སྟེང་
དུ་བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པའི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་མེད་པར་ཐལ།
335

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་ན་སྒྲ་ལ་ཡང་བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་
ངེས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས༑ འདོད་ན། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒྲ་
མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ༑ བྱས་ན་མི་རྟག་
པས་ཁྱབ་པ་ཁྱོད་ཀྱི་སྟེང་དུ་སྔོན་དུ་ངེས་ནས་སྒྲའི་སྟེང་དུ་མ་ངེས་པའི་ཕྱི་
རྒོལ་མེད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ལེའུ་འདི་ཉིད་ལས། དཔེ་ལ་དེ་ཡི་ངོ་བོ་དང་
།།རྒྱུ་དངོས་དེ་དག་མི་ཤེས་ལ།།སྟོན་ཏེ། ཞེས་པས་མཐུན་དཔེའི་སྟེང་དུ་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གི་བདག་གཅིག་འབྲེལ་དང་འབྲས་
རྟགས་ཀྱི་དེ་བྱུང་གི་འབྲེལ་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ལ་བསྟན་པར་མ་བཤད་
པར་ཐལ༑ དེ་ལྟར་བཤད་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལས་དཔེའི་སྟེང་
དུ་རྟོགས་སླ་བས་བྱས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་སོང། མ་གྲུབ་ན་འགལ་
ཞིང། མ་ཁྱབ་ན་ཁྱབ་པར་ཐལ། དཔེའི་འགྲེལ་པ་གཉིས་གང་རུང་ངེས་ཤ ིང་
ཚུལ་འཇལ་བའི་ཚད་མའི་བྱེད་པས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་པར་འགྱུར་
བའི་ཕྱིར། འདི་ཉིད་ལས། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་འབྲེལ་ཤ ེས་ན། སོགས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། གོང་དུ་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའི་ངོ་བོ་དང་ཞེས་པས་རང་བཞིན་གྱི་
རྟགས་ཡང་དག་གི་རྟགས་ཆོས་དོན་ལྡོག་གི་ངོ་བོ་གཅིག་ཚུལ་དང།
རྒྱུ་
དངོས། ཞེས་པས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་རྟགས་དུ་བ་ལྟ་བུ་དེ་རྒྱུ་མེའི་ངོ་བོ་ལ་དེ་
བྱུང་གི་འབྲེལ་ཚུལ་དང། དེ་དག་མི་ཤེས་ལ། སྟོན་ཏེ་ཞེས་པས་ཕྱི་རྒོལ་ལ་
ངེས་པར་བྱེད་ཚུལ་བཤད་པའི་ཕྱིར༑ གཞན་ཡང་དཔེ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤ ེས་བྱེད་
ཀྱི་དཔེར་ཀོད་པ་ཡང་སྒྲུབ་བྱེད་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་པར་ཐལ་བ་དང། སྒྲ་
རྟོ ག ་གི ས ་དོ ན ་གྱི ་ སྡོ ད ་ལུགས་བཞི ན ་རྟོ ག ས་མི ་ ཐུབ་པར་བཤད་པ་དང།
སེལ་འཇུག་གི་བཤད་ཚུལ་ཀུན་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་སོགས་རིགས་པ་དུ་མ་
དང་མདོ་སྡེ་བདུན་རྩ་འགྲེལ་དུ་མ་དང་འགལ་བ་བསྟན་ཏེ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་
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ཁས་ལེན་དགོས་ཚུལ་ཤེས་པར་བྱའོ།།ཡང་མང་པོ་ཞིག་ན་རེ༑ རྟག་པ་བྱས་
སྟོང་དུ་ངེས་པའི་ཚད་མ་དེས་རྟགས་པའི་གསལ་བའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་ལ་
བྱས་པ་མི་སྲིད་པར་མ་ངེས་པར་ཐལ། རྟག་པ་བྱས་སྟོང་དུ་ངེས་པའི་བྱས་
རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱི་རྒོལ་རྒྱུད་ཀྱི་རྟག་པ་བྱས་སྟོང་དུ་
ངེས་པའི་རྗེས་དཔག་གིས་རྟག་པའི་ཡ་གྱལ་འགའ་ཞིག་ལ་བྱས་པ་སྲིད་པར་
འཛིན་པའི་དོགས་པ་མ་ཆོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཕྱི་རྒོལ་དེས་རྟག་པའི་ཡ་
གྱལ་འགའ་ཞིག་ལ་བྱས་པ་སྲིད་དམ་མི་སྲིད་སྙམ་པའི་དོགས་པ་མ་ཆོད་
པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། འོ་ན། དེ་འདྲའི་ཕྱི་རྒོལ་དེས་བྱས་པའི་ཡ་གྱལ་འགའ་
ཞིག་ལ་རྟག་པ་སྲིད་པར་འཛིན་པར་ཐལ། དེས་བྱས་པའི་ཡ་གྱལ་འགའ་ཞིག་
རྟག་གམ་མི་རྟག་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འཁོར་གསུམ། རྟགས་
གྲུབ་སྟེ། དེས་སྒྲ་ལ་དེ་ལྟར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། རྩ་བར་
འདོད་ན། ཕྱི་རྒོལ་དེས་བྱས་པ་དང་རྟག་པའི་གཞི་མཐུན་དམ་བཅའ་བར་ཐལ་
ལོ།།དེས་བྱས་པའི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པ་འགའ་ཞིག་ལ་རྟག་པ་སྲིད་པར་འཛིན་
པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཁས། འདོད་མི་ནུས་ཏེ་བྱས་པ་དང་རྟག་པའི་གཞི་
མཐུན་ལ་གནོད་བྱེད་ཀྱི་རིགས་པ་ཡང་དག་མཐོང་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། ཕྱི་རྒོལ་དེས་དེ་འདྲའི་དམ་བཅའི་སྐྱོན་མཐོང་བ་ན་དམ་
བཅའ་དེ་འདོར་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། དམ་བཅའ་དེའི་སྐྱོན་རིག་པ་
ན་སྔར་དེ་ལ་དགའ་བའི་ཆགས་ཞེན་མེད་པར་གྱུར་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
འདི་ཉིད་ལས། འདོད་དང་སྡང་སོགས་སྤོང་བ་ནི།།སོགས་དང། ལྷ་དབང་
བློས་དེའི་འགྲེལ་པར། ཡུལ་གང་ལ་ཡོན་ཏན་མཐོང་བས་འདོད་པ་སྐྱེ་བ་དེ་
ནི། ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་མེད་པས་འདོད་པ་མེད་པར་འགྱུར་བ་དང། ཞེས་
གསུངས་པ་དང། ལམ་རིམ་ལས། དེ་ལྟར་རང་བཞིན་ཁས་བླངས་པ་ལ་
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གནོད་བྱེད་བསྟན་པ་རྣམས་མཐོང་བ་ན་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་
ཡོད་པར་འཛིན་པའི་གྲུབ་མཐའ་འདོར་བར་འགྱུར་ལ་ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར། གཞན་ཡང། ཕྱི་རྒོལ་དེའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་
ཚུལ་བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་དེས་སྒྲོ་འདོགས་ངོ་བོ་གཞོམ་པའི་སྒོ་
ནས་སྤོང་དགོས་པར་ཐལ། སྒྲོ་འདོགས་ཀྱི་བློའ་ཞེ
ི ན་ཡུལ་ལ་གནོད་པ་མཐོང་
བས་དེ་སྤོང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན་ཁྱབ་པར་ཐལ༑ རྗེས་དཔག་དེས་སྒྲ་
རྟག་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་དེའི་ཞེན་ཡུལ་མེད་པར་རྟག་པ་དེ་རྗེས་དཔག་
དེས་སྒྲ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་སུན་ཕྱུང་བའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་
ཐལ། ཚུལ་གསུམ་འཇལ་བའི་རྗེས་དཔག་དེས་སྒྲ་རྟག་པར་དམ་བཅའ་བའི་
ཞེ ན ་ཡུལ་མེ ད ་པར་བྱས་པའི ་ སྒོ ་ ནས་སྐྱོ ན ་བསྟན་པ་དེ ་ དེ ་ སྒྲུབ་ཀྱི ་ ཚུལ་
གསུམ་རིགས་པས་དམ་བཅའ་དེ་སུན་ཕྱུང་བའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཚད་མ་
མདོ་ལས། དེ་བཞིན་རྟགས་དང་དམ་བཅའ་བའི།།སྐྱོན་བརྗོད་སུན་འབྱིན་དུ་
ཤེས་བྱ།།ཞེས་དང། འདི་ཉིད་ཀྱི་གཉིས་པ་ལས༑ འདི་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་མེད་
པར་ནི།།དེ་སྤོང་བ་ནི་ནུས་མ་ཡིན།།ཞེས་དང། ལྷས་དེའི་དཀའ་འགྲེལ་ལས།
བདག་ཏུ་ཆགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡུལ་མེད་པ་ཉིད་དུ་སུན་ཕྱུང་བ་མེད་པར་
ནི། དེའི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཆགས་པ་སྐྱེ་བ་སྤོང་བར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། སྔར་ལམ་རིམ་གྱིས་བཤད་པས་ཤ ེས་སོ།།རྩ་བར་འདོད་
ན། བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་དེས་སྒྲོ་འདོགས་དེ་ཚེར་མ་གཅོད་པ་
ལྟར་དང་སྦྲུལ་གྱིས་ཟིན་པའི་སོར་མོ་དང་གླ་བའི་མཆེ་བ་གཅོད་པ་ལྟར་སྤོང་
བར་ཐལ། རྗེས་དཔག་དེས་སྒྲ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་ཞེན་ཡུལ་བཀག་
པའི་སྒོ་ནས་མི་སྤོང་བར་ངོ་བོ་གཞོམ་པའི་སྒོ་ནས་སྤངས་པར་འདོད་པ་དེའི་
ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་པར་ཐལ། དེ་འདྲ་གཞན་སྡེ་ཁ་ཅིག་འདོད་པ་ལ་རིགས་
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མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

པའི་དབང་ཕྱུག་མི་དགྱེས་ཤིང་དེ་མ་ཡིན་པར་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཕྱིར།
འདི་ཉིད་ལས། དེ་ལས་ཅིར་འགྱུར་ཞེས་པའི་སྔ་འགྲེལ་དུ་ལྷས། དོར་བར་བྱ་
བ་ཡིན་ཏེ། སྦྲུལ་གྱིས་ཟིན་པའི་སོར་མོ་བཞིན་ནོ།།ཞེས་གཞན་དག་དེ་ལྟར་
སེམས་སོ།།འདི་ཉིད་ལ་མི་མཉེས་པས་སོགས་ཀྱིས་མ་དགྱེས་ནས་དྲིས་
ཚུལ་བཤད་ཅིང། འདི་ཉིད་ལས། དེ་དག་ཡུལ་ལ་མ་མཐོང་བས།།ཡིན་གྱི་ཕྱི་
ཚུལ་དག་གིས་མིན༑ ༑ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། ཞེན་ཡུལ་མ་བཀག་
པར་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཚེར་མ་སོགས་ལྟར་གཅོད་མི་ཐུབ་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར།
དེའི་འགྲེལ་པར་ལྷས། སྤོང་བའི་ཐབས་ནི། འདིར་སྤོང་བར་མངོན་པར་འདོད་
པ་ཡིན་ནོ།།འདི་ལྟ་སྟེ། སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་དེ་དག་ཡུལ་ལ་མཐོང་བ་མེད་པ་
ཞེས་པ་ནས༑
གོ་རིམ་གང་ཡིན་ཕྱི་ལ་མེད།།དེ་ལ་ཚེར་མ་ལ་སོགས་པ་
མངོན་པར་མི་འདོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཕྱུང་ནས་གཞན་དུ་འདོར་བར་བྱེད་པ་
དེ་ལྟར་ཡིན་གྱི། ཡོན་ཏན་རྣམས་ནི་འདོར་བ་མ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར་དང། རྣམ་བཤད་ལས་ཀྱང། བདེན་མོད་ཁོ་བོ་ཅག་ལ། ནས། ཚད་མའི་
སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་ཚུལ་གླ་བའི་མཆེ་བ་ལྟར་འདོད་པ་དེ་ལ་སྨོས་ཤ ིག་ཅེས་
སོ།།བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱི་རྒོལ་
ཡང་དག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་
དེས་བྱས་པའི་ གསལ་བའི་དབྱེ་བ་རེ་རེ་ནས་ཁྱད་གཞི་ བྱས་པའི་ སྟེ ང་དུ་
བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པར་རྟོགས་པར་ཐལ། དེ་འདྲའི་རྗེས་དཔག་གིས་
བྱས་པའི་གསལ་བའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་ལ་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་རྟོགས་པའི་
ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་ཅིང། འདོད་མི་ནུས་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་འདྲའི་
རྗེས་དཔག་གིས་བྱས་པའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་ལ་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བྱས་ན་
མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་རྟོགས་ཀྱང་བྱས་པའི་དབྱེ་བ་རེ་རེ་ནས་ཁྱད་གཞི་བྱས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

པའི་སྟེང་དུ་བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ལ་བློ་ཁ་མ་ཕྱོགས་པའི་ཕྱིར། དེར་
ཐལ། དེ་འདྲའི་རྗེས་དཔག་གིས་སྒྲ་ལ་བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ལ་བློ་ཁ་
མ་ཕྱོགས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་འདྲའི་རྗེས་དཔག་དེས་སྒྲ་ལ་བློ་ཁ་མ་
ཕྱོགས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ༑ རྩོད་གཞི་སྒྲ་མ་བཟུང་ཡང་བྱས་ན་མི་རྟག་པས་
ཁྱབ་པ་རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་ཡོད་པའི་ཕྱིར༑ ཤནྟི་བས། དེ་མེད་པས་ཀྱང་
སྤྱི ་ ལ་དམི ག ས་པའི ་ ཁྱབ་པ་ཡོ ང ས་སུ་གཅོ ད ་པ་གྲུབ་པའི ་ ཕྱི ར ་རོ ། །ཞེ ས ་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང། བྱས་པའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་ལ་སོ་སོ་རེ་རེ་
ནས་ཁྱད་གཞིར་བྱས་ནས་བློ་ཁ་ཕྱོགས་ཏེ་རྟག་པར་འཛིན་པའི་སྒྲོ་འདོགས་
མ་བཅད་བར་དུ་བྱས་པའི་བྱེ་བྲག་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་བྱས་པ་མཐའ་དག་ལ་
རྟག་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་སྤྱི་ཁྱབ་ཚུལ་གྱིས་གཅོད་པ་ཞིག་མེད་པར་ཐལ༑
བྱས་པའི་སྟེང་དུ་བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པར་ངེས་པའི་རྗེས་དཔག་གིས་
བྱས་པའི་སྟེང་དུ་བྱས་པའི་ཡ་གྱལ་མཐའ་དག་སྒྲའི་རྟག་པ་དང་བུམ་པའི་
རྟག་པ་སོགས་མཐའ་དག་གིས་སྟོང་བར་མ་ངེས་པའི་ཕྱིར༑ རྟགས་ཁས། རྩ་
བར་འདོད་ན། ཚུར་མཐོང་ཕྱི་རྒོལ་གྱིས་སྒྲ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་
པའི་དུས་མི་སྲིད་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་ཚུལ་དེའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། བྱས་
ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་སྒྲའི་སྟེང་དུ་ངེས་པའི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་ཡོད་པའི་
ཕྱིར། དེ་སྐད་དུ་རྣམ་བཤད་ལས། ཤེས་བྱ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པའི་གྲངས་དང་
མཉམ་པའི་རྟག་པ་ཡང་དེ་སྙེད་ཡོད་པས་ཞེས་དང། གཞན་དུ་ན་ཚུ་རོལ་
མཐོང་བས་ཡུལ་གང་ལ་ཡང་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པ་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་ཞིང།
ཞེས་དང། འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་ལས༑ དངོས་པོ་གཅིག་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་
རྟོགས་ན་གཞན་རྣམས་ཀྱང་རྟོགས་ནུས་པས་ཞེས་པ་ནས། ཐོས་བསམ་གྱི་
དཔེར་བརྗོད་ཀྱང་འགའ་ཞིག་བྱས་པས་མི་གྲོལ་ན་རེ་དོགས་མཛུབ་རྩིས་ཀྱི་
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མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

གཡེ ང ་བ་བཤོ ལ ་ནས་བེ མ ་པོ ་ ཞལ་དྲི ལ ་གྱི ་ ཏི ང ་ངེ ་ འཛི ན ་ལ་མཉམ་པར་
འཇོག་པ་ཞུ་ཞེས་དང། སྡེ་བདུན་རྒྱན་ལས་ཀྱང་༑ ཚད་མ་དེས་བཅད་པ་མ་
ཡིན་པར་དོགས་པ་དེ་གཅོད་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་གཞན་བསྟན་དགོས་ནའང་རྙེད་
པ་མ་ཡིན་ཞིང། རྙེད་ན་ཚད་མ་མཐའ་མེད་བསྟན་དགོས་ཏེ། རྟག་པའི་གསལ་
བ་ལ་མཐའ་མེད་ཅིང་༑ དེ་རེ་རེ་ནས་བྱས་པ་སྲིད་པའི་དོགས་པ་གཅོད་བྱེད་
ཀྱི་ཚད་མ་བསྟན་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་དང་༑ དེ་བཞིན་དུ། པཎ་ཆེན་
ཤནྟི་བས་ཀྱང། སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་གཞན་ཡང་དེའི་རྗེས་སུ་མ་འབྲང་བའི་ཕྱིར་
དང། རྗེས་སུ་འབྲང་ན་ཡང་ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང།
ཐུག་པ་ཡོད་ན་ཡང་དེ་ཙམ་གྱིས་རྩོལ་བ་དོན་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་།།ཞེས་དང།
སྟོང་ཐུན་ལས་ཀྱང།
གཞན་དུ་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་དུ་རིགས་
སྟོབས་ཀྱིས་ངེས་པར་བྱེད་པ་ལ་ཤེས་བྱའི་གསལ་བའི་དབྱེ་བ་སྲིད་ཚད་རེ་
རེ་ནས་བདག་མེད་དུ་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲུབ་དགོས་པར་འགྱུར་ཞིང། དེ་ལྟར་ན་
སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་བར་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་དུ་རིགས་སྟོབས་
ཀྱིས་ངེས་པ་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་རོ།།ཞེས་དང། གཏན་ཚིགས་ཐིགས་པ་
ལས་ཀྱང། རྟག་འབྱུང་བའི་དུས་ཁོ་ནར། ཞེས་པ་ནས། དཔེ་ཐུག་པ་མེད་པ་
ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རྟོགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདི་དག་སྡེ་
བདུན་གྱི་རིགས་པ་ཡིན་ལ། དགག་བྱའི་ཁྱད་པར་མ་གཏོགས་རྟགས་ཀྱིས་
སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་ཚུལ་ལ་དབུ་སེམས་ཀྱི་མཁས་པ་ཀུན་མཐུན་ཅིང་༑ འདིར་
དཔྱོད་ཚུལ་གྱི་ཕྱོགས་གཅིག་བློ་གསལ་བ་རྣམས་ལ་བསྟན་ཏོ།།གཞན་ཡང་
སྒྲ་འཇལ་བའི་རྗེ་དཔག་དེས་སྒྲ་སྒྲར་ངེས་མི་ནུས་པར་ཐལ། སྒྲ་འཇལ་བའི་
རྗེས་དཔག་དེས་སྒྲ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་རྟོགས་ཀྱང་སྒྲ་མ་ཡིན་པའི་
བུམ་སྣམ་སོགས་ལས་ལོག་པར་མ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། སྒྲ་འཇལ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

བའི་རྗེས་དཔག་དེས་སྒྲའི་སྟེང་གི་སྒྲ་མ་ཡིན་པའི་ལྡོག་པ་མཐའ་དག་ལ་རེ་
རེ་ནས་རྣམ་པ་ཤ ར་ནས་དེ་དག་བཅད་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྒྲར་རྟོགས་པར་ཐལ་
ལོ།།རྗེས་དཔག་དེས་སྒྲའི་སྟེང་གི་སྒྲ་མ་ཡིན་པའི་ལྡོག་པ་མཐའ་དག་བཅད་
པའི་ཚུལ་གྱིས་སྒྲ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁྱབ་གཉིས་ཁས་ཤ ིང། མ་ཁྱབ་
ན། བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་འཇལ་བའི་རྗེས་དཔག་གིས་བྱས་སྟེང་དུ་
རྟག་པའི་གསལ་བའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་གིས་སྟོང་བར་ངེས་ཀྱང་རྟག་པའི་
གསལ་བའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་གི་རྣམ་པ་འཆར་མི་དགོས་པར་ཐལ་ལོ།།མ་
ཁྱབ་པ་དེའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། མ་ཁྱབ་མཚམས་ལ་འདོད་ན། སྒྲ་འཇལ་
བའི་རྗེས་དཔག་ཆོས་ཅན།
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བློར་ཐལ་ལོ།།ཆོས་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣམ་པ་དངོས་སུ་ཤ ར་བའི་ཚད་མ་བྱེ་བྲག་པ་གཅིག་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། དེར་ཐལ། སྒྲའི་སྟེང་གི་སྒྲ་མ་ཡིན་པ་མཐའ་དག་གི་རྣམ་པ་རེ་རེ་ནས་
ཤར་བའི་ཚད་མ་བྱེ་བྲག་པ་གཅིག་གང་ཞིག སྒྲའི་སྟེང་ན་ཤ ེས་བྱའི་གྲངས་
མཉམ་གྱི་ལྡོག་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་དངོས། རྟགས་གཉིས་པ་
གྲུབ་སྟེ། འདི་ཉིད་ལས། དེའི་ཕྱིར་གང་དང་གང་ལས་དོན།།ལྡོག་པ་དེ་ཡི་རྒྱུ་
ཅན་གྱི།།རིགས་དབྱེ། ཞེས་དང། དེའི་ཕྱིར་ཁྱད་པར་གང་ཞིག་ཆོས།།ཞེས་
པའི་རང་འགྲེལ་ལས། དེ་ལྟ་བས་ན་དངོས་པོ་གཅིག་ལ་གཞན་གྱི་ངོ་བོ་ཇི་
སྙེད་པ་དེ་ལ་ལྟོས་ནས་ལྡོག་པ་དེ་སྙེད་ཡོད་དེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྩ་
བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་འདྲའི་རྗེས་དཔག་གིས་སྒྲའི་སྟེང་གི་ལྡོག་པ་ཐ་དད་
ཐམས་ཅད་མི་འཇལ་ཡང་སྒྲ་གཅིག་པོ་དེ་དེ་མ་ཡིན་མཐའ་དག་ལས་ལོག་
པའི་ཚུལ་གྱིས་སྒྲའི་ངོ་བོ་དཔྱིས་ཕྱིན་པར་སེལ་འཇུག་སྒོ་ནས་ཀྱང་འཇལ་
ཐུབ་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ༑ སྒྲ་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་པས་དེ་ལྟར་བརྗོད་ཐུབ་པའི་
ཕྱིར། འདི་ཉིད་ལས། རིགས་དབྱེ་དེ་ཡི་ཁྱད་པར་གྱིས།།རྟོགས་འགྱུར་བ་
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མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

དག་རབ་ཏུ་བྱེད།།ཅེས་དང། དེའི་རང་འགྲེལ་ལས། སྒྲ་དེ་དག་ཀྱང་ཐ་དད་པ་
ཐམས་ཅད་མི་འཕེན་ཀྱང་ཐ་དད་པ་གཅིག་བརྗོད་པས་དེའི་རང་གི་མཚན་
ཉིད་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་དང། དེའི་འགྲེལ་བཤད་དུ་ཤཱཀྱས།
ལྡོ ག ་པའི ་ རྟེ ན ་རང་གི ་ མཚན་ཉི ད ་གང་ཡི ན ་པ་དེ ་ དཔྱི ས ་ཕྱི ན ་པ་ཁོ ་ ན་སྟེ ་
རྟོགས་པའི་མཐར་ཐུག་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཇི་
སྐད་དུ་རྣམ་བཤད་ལས། ཡང་སྒྲ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་ངེས། ཞེས་པ་ནས།
སྤྱིས་སྟོང་བར་ངེས་ན་བྱེ་བྲག་གིས་སྟོང་པར་ངེས་པའི་ཁྱབ་པ་གྲུབ་བོ་ཞེས་
གསུངས་པའི་དགོངས་པ་དཔྱིས་ཕྱིན་པའོ།།ཡང་རྗེས་ཁྱབ་འགྲུབ་པ་ལ་ཚད་
མ་དུ་དགོས་དཔྱད་པ་ལ་རགས་པར་འཁྲུལ་བ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། བྱས་པ་མི་རྟག་
པ་ཁོ ་ ན་ལ་འཇུག་པར་ཚད་མས་ངེ ས ་པ་ལ་ཚད་མ་གསུམ་སྔོ ན ་དུ་འགྲོ ་
དགོས་ཏེ། རྟག་མི་རྟག་དངོས་འགལ་དུ་ངེས་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་དང། བྱས་པ་
ངེས་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་དང། རྟག་པ་ལ་བྱས་པ་འགོག་པའི་ཚད་མ་གསུམ་སྔོན་
དུ་འགྲོ་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། འོ་ན། རྣམ་བཤད་ལས་ཚད་མ་གསུམ་
དགོས་གསུངས་པ་དེ་སྔ་ཕྱི་ལ་དེ་དགོས་མི་དགོས་ཀྱི་གསུང་ཡིན་པར་ཐལ།
ཁྱོད་ཀྱིས་དགོས་ཞེས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པ་ལ་སྦྱར་བའི་ཕྱིར། འཁོར་
གསུམ། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྔ་ཕྱི་ལ་དགོས་མི་དགོས་མ་ཡིན་པར་གྲངས་
གསུམ་ལས་མང་དགོས་མི་དགོས་ལ་བྱེད་པའི་ཕྱིར། རྣམ་བཤད་ལས། བྱས་
པ་མི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པར་ངེས་པ་ལ་ཚད་མ་གསུམ་དགོས་ཀྱི་དེ་
ལས་མང་མི་དགོས་ཏེ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ འཁོར་གསུམ། གཞན་ཡང།
རྟག་པ་བྱས་སྟོང་དུ་ཚད་མས་ངེས་པ་ལ་བྱས་པ་མི་རྟག་པར་ཚད་མས་ངེས་
པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པར་ཐལ། རྟག་པ་བྱས་སྟོང་ཁོ་ནར་ངེས་པ་ལ་བྱས་མ་
བྱས་དངོས་འགལ་དུ་དང་རྟག་པ་ངེས་བྱེད་དང་རྟག་པ་བྱས་པ་ལ་འགོག་
343

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

པའི་ཚད་མ་གསུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པ་གང་ཞིག བྱས་པ་མི་རྟག་པར་
ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་དང། བྱས་པ་ལ་རྟག་པ་མེད་པར་ཚད་མས་
ངེས་པའི་གང་ཟག་དོན་གཅིག་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གཉིས་ཀ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁས་
བླངས་སོ།།འདོད་ན༑ བྱས་པ་མི་རྟག་པར་ཚད་མས་ངེས་པ་ལ་རྟག་པ་བྱས་
སྟོང་དུ་ཚད་མས་ངེས་དགོས་པར་ཐལ། རྩ་བའི་དམ་བཅའ་ཚད་མ་གསུམ་
སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པ་གང་ཞིག བྱས་པ་མི་རྟག་པར་ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་
ཟག་དང་བྱས་པ་མི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པར་ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་
དོན་གཅིག་པར་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། བྱས་པ་མི་
རྟག་པར་མ་ངེས་ཤ ིང། རྟག་པ་བྱས་སྟོང་དུ་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན།
བྱས་པ་མི་རྟག་པར་ཚད་མས་ངེས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བར་ཐལ། རྟག་པ་བྱས་
སྟོང་དུ་ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཁས།
དེར་ཐལ། དེ་འདྲའི་གང་ཟག་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྟག་པ་བྱས་སྟོང་དུ་
སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་ཕྱི་རྒོལ་ཡིན་ན་བྱས་པ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
རྟགས་ཡང་དག་གི་ཕྱི་རྒོལ་ཡིན་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྟག་པ་
བྱས་སྟོང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། བྱས་པ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་
པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དོན་བྱེད་ནུས་
སྟོང་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རིགས་པ་འདིས་བྱས་པ་མི་རྟག་པར་ཚད་མས་
ངེས་པའི་གང་ཟག་དང་བྱས་པ་རྟག་པར་མ་གྲུབ་པ་དང་བྱས་པ་རྟག་སྟོང་དུ་
ཚད་མས་ངེ ས ་པའི ་ གང་ཟག་དོ ན ་གཅི ག ་པར་འདོ ད ་པ་ཡང་ཁེ ག ས་པར་
ཐལ། དོན་བྱེད་ནུས་སྟོང་རྟགས་ཀྱིས་རྟག་པ་བྱས་སྟོང་དུ་ངེས་པའི་གང་ཟག་
ལ་བྱས་པ་རྟག་པར་མེད་པར་ངེས་ནས་མི་རྟག་པ་ལ་བློ་ཁ་མ་ཕྱོགས་པ་
ཞིག་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང། བྱས་པ་མི་རྟག་པར་ཚད་མས་ངེས་ཤ ིང།
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མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

རྟག་པ་བྱས་སྟོང་དུ་ཚད་མས་མ་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། རྟག་པ་བྱས་
སྟོང་དུ་ཚད་མས་ངེས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། བྱས་པ་
མི་རྟག་པར་ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
འཁོར་གསུམ་
ཁས། དེ་དེར་ཐལ། དེ་འདྲའི་གང་ཟག་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་མ་གྲུབ་ན།
སྔར་བཞིན་ཡང་སྒྲུབ་ལ། འོ་ན་བྱས་པ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་
དག་ཏུ་སོང་བ་ཡིན་ན་རྟག་པ་བྱས་སྟོང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་
བ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། བྱས་པ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་
ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་ཡིན་ན། རྟག་པ་བྱས་སྟོང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་
ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར༑ དེར་ཐལ། ཕྱི་རྒོལ་སྔ་མ་ཡིན་ལ་ཕྱི་
མ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་མེད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། སྔ་མའི་བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་ལ་ཕྱི་
མའི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་བློ་ཁ་མ་ཕྱོགས་པ་ཞིག་མེད་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཁས་
བླངས་སོ༑ ༑གོང་དུ་འདོད་ན། བྱས་པ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་
ཡིན་ན་རྟག་པ་བྱས་སྟོང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ།
རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་ཚད་ལ་འདོད་པ་དེའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། འདོད་ན།
སྐད་ཅིག་མ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། འདིས་ལོག་
རྟོག་དུ་མ་ཁེགས་ཚུལ་ཤེས་པར་བྱའོ།།
གཉིས་པ་རང་ལུགས་ལ། ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའ་མཚན་ཉི
ད་དང། མིང་གི་
ི
རྣམ་གྲངས་སྒྲ་བཤད་དང་བཅས་པ། མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཆ་བཤད་པ་དང། མཚན་
གཞི་དང། སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རིགས་པ་དང། རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་ངེས་བྱེད་ཀྱི་ཚད་
མ་དང། སྐབས་སུ་བབས་པའི་དོགས་པ་བཅད་པ་བདུན། དང་པོ་ནི་མདོའ་ི
དར་ཊིཀ་མཐར་འཛིན་གདུང་སེལ་འདི་རྒྱ་གཞུང་དག་དང་ཚིག་དོན་གཉིས་
ཀ་མཐུན་པས་དེ་ལྟར་བཤད་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་སུ་དཔག་བྱའི་ཆོས་ཅན་ལ་
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འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཁོ་ནར་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པ་
དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཚད་མ་མདོ་ལས། རྗེས་
དཔག་བྱ་དང་དོན་མཐུན་ལ།།ཡོད་མེད་ཉིད་ལ་མེད་པའོ།།ཞེས་པའི་རྗེས་
དཔག་བྱ་དང། ཡོད་ཅེས་པའི་དོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང། རྣམ་ངེས་ལས། རྗེས་
དཔག་བྱ་དང་དེ་མཚུངས་ལ།།ཡོད་དང་ཞེས་དང་༑ ཛེ་ཏཱ་རིས་ཀྱང། རྗེས་སུ་
དཔག་པར་བྱ་བ་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པ་སྟེ་ཞེས་དང། དུལ་ལྷས་རིགས་
ཐིགས་འགྲེལ་པ་ལས་ཀྱང། འོག་ནས་འབྱུང་བའི་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བའི་
མཚན་ཉིད་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་ནི་ཚུལ་གཅིག་ཡིན་ཏེ། ཞེས་དང། འཐད་ལྡན་
ཆེ་བ་ལས་ཀྱང། རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ནི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ནོ།།ཞེས་དང།
འཆད་པར་འགྱུར་བའི་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བའི་རང་བཞིན་ལ་ཡོད་པ་སྟེ༑
ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང། དེ་བཞིན་དུ་ཐར་འབྱུང་སྦས་པ་སོགས་དུ་མས་
བཤད་དོ།།འདིར་རྩོད་གཞི་ལ་རྗེས་སུ་དཔག་བྱ་དང་ཕྱོགས་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་
མིང་གིས་བཏགས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དེ༑ ཤེས་འདོད་དམ་དཔག་འདོད་ནི་
བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཡིན་ལ། ཆོས་དེས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པས་ནས༑ དེས་རྒྱུ་དང་
ལྡན་པས་ན་ཆོས་ཅན་ཏེ་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཞེས་བཤད་པར་འགྱུར་བའི་
ཕྱིར། དེར་ཐལ༑ མདོའ་རང་འགྲེ
ལ་ལས། རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ནི་ཆོས་
ི
ཀྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་ཆོས་ཅན་ནོ༑ ༑ཞེས་དང། རྣམ་ངེས་རང་འགྲེལ་
ལས། རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ནི་འདིར་ཤེས་པར་འདོད་པའི་བྱེ་བྲག་དང་
ལྡན་པའི་ཆོས་ཅན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། ཤེས་པར་འདོད་
པ་དང་དཔག་པར་འདོད་པ་དོན་འདྲ་ཞིང་བྱེ་བྲག་དང་ཁྱད་པར་གྱི་སྐད་དོད་
གཅིག་ཡིན་པས་དེ་གཉིས་ཀྱང་དོན་འདྲ་ལ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་པཎ་ཆེན་
དུ་མས་བཤད་པའི་ཕྱིར། དར་ཊིཀ་མཐར་འཛིན་གདུང་སེལ་ལས། ཕྱོགས་
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ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཅེས་པ་ནས། བྱེ་བྲག་ནི་གང་དཔག་པར་འདོད་པའི་ཆོས་
སོ་ཞེས་དང། འཐད་ལྡན་ཆེ་བ་ལས༑ རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ཡང་གང་ཞེ་
ན། བཤད་པ་ཤ ེས་པར་འདོད་པ་སྟེ། ཤེས་པར་བྱ་བའི་བྱེ་བྲག་གང་ལ་ཡོད་
པ་དེ་ལ་དེ་སྐད་ཅེས་བྱ་སྟེ། ཞེས་དང། ཛེ་ཏཱ་རིས་ཀྱང། རྗེས་སུ་དཔག་པར་
བྱ་བ་ནི་འདིས་ཤ ེས་པར་འདོད་པའི་བྱེ་བྲག་གི་ཆོས་ཅན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། ཕྱོགས་སྒྲའི་རྒྱུ་མཚན་སོགས་བཤད་ཟིན། མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཆ་སོ་
སོར་འོག་ཏུ་འཆད་དོ།།ཡང་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་
པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པའི་རྟགས་ཡིན་པ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཡིན་པའི་མཚན་
ཉིད། ཡང་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་
མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པ་དེ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་
ཀྱི་མཚན་ཉིད། འདི་དག་གོ་ཐོབ་དང་རྒྱ་གཞུང་གི་དོན་ལྟར་རོ།།དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀྱི་དོན་དང་འབྲེལ་བ་དང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་
འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་གཉིས་ཀར་ཡོད་པར་ངེས་པ་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་
ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་ཉིད། བྱེ་བྲག་ལ་སྦྱར་ན། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་
བྱའི་ཆོས་ཀྱི་དོན་དང་འབྲེལ་བ་དང་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་
ཁོ་ན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་གཉིས་ཀར་ཡོད་པར་ངེས་པ་དེ། སྒྲ་མི་
རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། མདོ་ལས། དེ་མཐུན་
ལ་ཡོད་དང་ཞེས་དང། དེའི་རང་འགྲེལ་ལས། དེ་དང་མཐུན་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་
ཅེས་ངེས་པར་གཟུང་བའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་དང། རྣམ་ངེས་ལས། དེ་མཚུངས་
ལ་ཡོད་དང། ཞེས་དང། དེའི་རང་འགྲེལ་ལས། དེ་བཞིན་དུ་དེ་དང་མཐུན་
པ་ཉིད་ལ་ཡང་ངོ་།།ཞེས་དང་༑ ཛེ་ཏཱ་རིས་ཀྱང། མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཉིད་ལ་
ཡང་ཡོད་པར་ངེས་པ་ཞེས་གཞུག་གོ །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདི་ལ་བོད་
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སྔ་མ་འགའ་ཞིག་རྩོད་གཞི་མཐུན་ཕྱོགས་མིན་ཟེར་ན། དེ་འགོག་སླ་ལ༑ རྒྱ་
གར་བ་ལ་ལ་ན་རེ། བྱས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཁོ་ན་
ལ་ཡོད་པར་ཐལ༑ དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་
ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ལ་མེད་པར་ཐལ༑ འདོད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ།
འདིའི་ཉིད་སྒྲ་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཡིན་ཞིང་སྒྲ་དེ་ཆོས་མི་རྟག་པ་ལས་
གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་གཉིས་ཀ་ལ་འོ་ན། བྱས་པ་དེ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་རྩོད་གཞི་སྒྲ་ལ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། སྒྲ་དེ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
མཐུན་ཕྱོགས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་མཚུངས་པ་ཉིད་ལ་ཞེས་པ་
ནི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་པ་ཁོ་ནའམ་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་ཞེས་པ་ཡིན་པར་
བསྒྲུབས་ཟིན། ཁོ་ནས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་མ་ཡིན་པ་ལ་བྱས་པ་གཅོད་
པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ༑ གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀྱི་ངག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་
འདོད་མི་ནུས་ཤ ིང། རྟགས་ཁྱབ་གྲུབ་པ་གསུམ་ག་ཡིན་པར་ཐལ། མདོ་དང་
རྣམ་ངེས་གཉིས་ཀའི་རྩ་བར། རྗེས་དཔག་བྱ་དང་དེ་མཚུངས་ལ།།ཡོད་ཅེས་
པའི་དང་སྒྲ་ནི། ཛེ་ཏཱ་རིས། མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཉིད་ལ་ཡང་ཞེས་པ་དང།
རྣམ་ངེས་རང་འགྲེལ་ལས་ཀྱང། དེ་དང་མཐུན་པ་ཉིད་ལ་ཡང་ངོ་།།ཞེས་པ་
དག་གི་ཡང་སྒྲ་དང་ཉིད་སྒྲས་བྱས་པ་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་པར་མི་གཅོད་པར་
མ་ཟད་གྲུབ་ཟིན་སྡུད་པའི་ངེས་གཟུང་དང་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་གཉིས་ཀ་
བྱེད་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། དྲང་སྲོང་འདི་ལ་བུ་གཉིས་སྐྱེས་ཏེ་ན་ར་དང་སྲེད་
མེད་བུ་ཉིད་དོ།།ཞེས་པས་ན་ར་བུ་ཡིན་པ་མི་གཅོད་པ་དང། དེ་བཞིན་དུ་ལྷ་
སྦྱིན་དང་མཆོད་སྦྱིན་ཁོ་ན་ལ་ཟན་བྱིན་ཞེས་པས་ཀྱང་ལྷ་སྦྱིན་ལ་སྦྱིན་པ་མི་
གཅོད་པར་གྲུབ་ཟིན་སྡུད་པ་དང་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་གཉིས་ཀ་བྱེད་པའི་
ཕྱིར། རྣམ་ངེས་རང་འགྲེལ་ལས། དེ་དང་མཚུངས་པ་ཉིད་ལ་ཞེས་ངེས་པར་
348

མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

གཟུང་བའི་ཕྱིར༑ ཆོས་ཅན་ལ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་
དགག་པའི་དོན་གྱི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་གསུངས་པས་རྩོད་གཞི་མཐུན་ཕྱོགས་
ཡིན་པས་དེ་མི་གཅོད་གཞན་རྣམ་པར་གཅོད་ཅེས་བཤད། ཡང་དེ་ཉིད་ལས།
དེ་ལ་ཡོད་པར་གྲུབ་པ་སྡུད་པའི་ངེས་པར་གཟུང་བས་ནི་གཞན་རྣམ་པར་
གཅོད་པ་ཡིན་ཏེ༑ ཞེས་གསུངས་པས་གྲུབ་ཟིན་སྡུད་པ་དང་གཞན་ལྡན་རྣམ་
གཅོད་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་བཤད་ཅིང་༑ དཔེར་ན་སོགས་ཀྱིས་དཔེ་བཤད་
པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། འཐད་ལྡན་ལས། མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཉིད་ལ། ཞེས་
པ་ནས། ཞེས་ཕ་རོལ་དོགས་པ་ལ་བཤད་པ་དེ་ལྟར་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་པ་
ནས། དཔེར་ན་ལྷ་སྦྱིན་དང་མཆོད་སྦྱིན་ཁོ་ན་ལ་ཟན་བྱིན་ཅིག་ཅེས་བྱ་བ་ལྟ་
བུའོ་ཞེས་རྒྱས་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར། ཇི་སྐད་དུ་དར་ཊིཀ་མཐར་འཛིན་གདུང་
སེལ་ལས། རྩོད་གཞི་མཐུན་ཕྱོགས་མ་ཡིན་པར་འདོད་པ་ནི་འདིའི་དོན་རྣམ་
ངེས་སུ་བཤད་པ་ཞིབ་ཏུ་མ་རྟོགས་པའོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
རྣམ་
བཅད་གསུམ་སོགས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་སྔར་ཡང་དཀའ་གནས་དག་སྤྲོས་
ཟིན་པས་སླར་མ་སྤྲོས། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་གཟུང་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་
སྟོབས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་ཁོ་ནར་ངེས་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་ཉིད། ཡང་དེ་སྒྲུབ་མ་སྦྱར་ཡང་ཆོག སྒྲ་མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་མི་རྟག་པ་དང་འབྲེལ་སྟོབས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་ཁོ་ནར་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་དེ་སྒྲ་
མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། རྣམ་ངེས་ལས། མེད་
ལ་མེད་པར་ནི། ངེས་པ་ཞེས་དང། དེའི་རང་འགྲེལ་ལས། བསྒྲུབ་པར་བྱ་
དང་རིགས་མཐུན་པ་ལ་ཡོད་པའི་གཏན་ཚིགས་དེའི་མེད་པ་ལ་མེད་པ་ཉིད་
ནི་ཚུལ་གསུམ་པ་སྟེ་དེ་ཡང་ངེས་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་དང། ཚད་མ་མདོ་ལས།
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

མེད་ཉིད་ལ་མེད་པ། ཞེས་དང། དེའི་རང་འགྲེལ་ལས། མེད་པ་ཉིད་ལ་མེད་
པ་ཞེས་པས་ནི་སླར་ཡང་དེ་ཉིད་ངེས་པར་བྱ་བའི་དོན་དུ་སྟེ་མེད་པ་ཉིད་ལ་
མེད་པ་ཡིན་གྱི་གཞན་ལ་ཡང་མ་ཡིན་ལ་འགལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་
པའི་དོན་ནོ།།ཞེས་དང། འཐད་ལྡན་ལས། དེའི་མེད་པ་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་
ཀྱི་དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་མེད་པ་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ནི་ཚུལ་གསུམ་པ་སྟེ། ཞེས་དང།
ཛེ་ཏཱ་རིས༑ མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡང་མེད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པ་ཞིག་གཞུག་
གོ །ཞེས་དང། དུལ་ལྷས་རིགས་ཐིགས་འགྲེལ་པར། རིགས་མི་མཐུན་ལ་
གཅིག་ཏུ་མེད་པ་ཉིད་ནི་ཚུལ་གསུམ་པ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
འདི་ལ་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀར་སྣ་ཚོགས་སྨྲ་བ་མཁས་མི་མཁས་སྣ་ཚོགས་
བྱུང་བ་བཀག་ཚུལ་གྱི་གཞུང་འགྲེལ་ཙམ་བྱས་ན།
ལྡོག་ཁྱབ་རྒྱས་པར་
བཤད་པ། ལྡོག་ཚུལ་ལ་རྩོད་སྤོང་གཉིས། དང་པོ་ཚུལ་གསུམ་པ་ངོས་བཟུང་
བ་དང། ངེས་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ། གསུམ་པ་ལོགས་སུ་སྨོས་པའི་དགོས་པ་
གསུམ་ལས༑ དང་པོ་ནི། རྣམ་ངེས་རང་འགྲེལ་ལས། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཞེས་
པ་ནས། གསུམ་ག་ལ་བལྟ་བར་བྱའོ༑ ༑ཞེས་བྱུང། གཉིས་པ་ནི། དེ་ཉིད་ལས།
དོན་གཞན་དང་རང་གཞན་དག་ཅེས་པ་ནས། ལྡོག་པ་ངེས་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་
བྱུང། གསུམ་པ་ལ་དབང་ཕྱུག་སྡེའི་འདོད་པ་བརྗོད་པ་དང། དེ་དགག་པ་དང་
༑ རང་གི་ལུགས་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། དབང་ཕྱུག་སྡེས་རྗེས་འགྲོའ་ངོ
ི ས་
བཟུང་གི་དོན་ངེས་པ་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱང་ངེས་ཀྱང་གཞན་པ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་
ཁོ་ནའམ་འགལ་བ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་མེད་དམ་སྙམ་པའི་དོགས་པ་
བསལ་བའི་ཕྱིར་བསྣན་ནས་ཚུལ་གསུམ་པ་ལོགས་སུ་སྨོས། ཞེས་འདོད་
དེ། རྣམ་ངེས་རང་འགྲེལ་ལས། དེ་དང་མཐུན་པ་ཉིད་ལ་ཡོད་པ་ཞེས་བྱ་བས་
ལྡོག་པ་གྲུབ་མོད་ཀྱི་ནས། ཞེས་ཟེར་རོ།།ཞེས་དང། དེའི་འགྲེལ་བཤད་འཐད་
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ལྡན་ལས། གྲུབ་ཟིན་པ་རྩོམ་པ་ནི། ཞེས་པ་ནས། ཞེས་ཁ་ཅིག་རྟོགས་སོ་
ཞེས་དང། རྣམ་ངེས་ཊིཀ་ཆེན་ལས། དེའི་ལན་ལ་སློབ་དཔོན་དབང་ཕྱུག་སྡེ་
ན་རེ༑ ནས། དེ་ཉིད་ལ་འདོད་དོ།།ཞེས་དང། ཛྙཱ་ན་ཤྲ ིས་འགྲེལ་བཤད་ལས་
ཀྱང། གལ་ཏེ་མཐུན་པ་ཉིད་ལ་ཡོད་པ་ཞེས་སྨོས་པ་ཉིད་ཀྱིས། ཞེས་པ་ནས།
ཞེས་སློབ་དཔོན་དབང་ཕྱུག་སྡེ་ཟེར་རོ།།ཞེས་བྱུང་༑ གཉིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ་
གཞན་པ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་རྟགས་ལྡོག་པ་མ་ཡིན་པ་རྟོགས་པ་དེའི་
དགོངས་པ་མ་ཡིན་པ་དང། འགལ་བ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་རྟགས་ལྡོག་
པ་མ་ཡིན་པར་རྟོགས་པ་ཡང་དེའི་དགོས་པ་མ་ཡིན་པ་དང། ཁྱོད་ལྟར་ན་
ཚུལ་གསུམ་པ་ལོགས་སུ་སྨོས་པ་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བ་གསུམ་ལས། དང་པོ་
ནི། རྣམ་ངེས་རང་འགྲེལ་ལས། དེ་ལ་མི་སྲིད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཆོས་གཞན་ལ་
ཡོད་པ་འགོག་པའི་དོགས་པ་ནི་མེད་དོ།།ཞེས་གསུངས། དོན་ནི། རྗེས་ཁྱབ་
ཀྱི་ངེས་བཟུང་རྟོགས་པའི་ཕྱི་རྒོལ་ཆོས་ཅན། རྟགས་ཆོས་གཞན་ལ་ཡོད་པ་
འགོག་གམ་སྙམ་པའི་དོགས་པ་མེད་པར་ཐལ། ཆོས་གཞན་ལ་མི་འཇུག་པར་
གཅིག་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པའི་རྟགས་དངོས་པོ་ལའང་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་དང།
ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་ཤ ེས་ཟིན་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་འཆད་པར། དེ་ཉིད་ལས།
འགལ་བ་ལ་འགོག་པ་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ལ་འགོག་ན་ནི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་ན། ཞེས་པ་
ནས། འོན་ཀྱང་དེ་དང་མཐུན་པ་ལས་ལྡོག་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་བྱུང། སྐྱོན་བྱུང་
ཚུལ་ནི། དུ་བས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་རྟོགས་ཚེ་ཚ་བ་མི་རྟོགས་པར་ཐལ། རྟགས་
དུ་བ་དེ་མེ་དང་འགལ་བ་གྲང་རེག་ཁོ་ན་ལས་ལྡོག་ཅིང། རྟགས་དུ་བ་དེ་གྲང་
མིན་དྲོ་མིན་གྱི་རེག་བྱ་བཏང་སྙོམས་པ་ལས་མི་ལྡོག་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཟུར་
ཕྱི་མ་ཁས། ཞེས་པའོ།།གསུམ་པ་ནི། དེ་ཉིད་ལས༑ དེས་ན་འདི་ལ་སྐྱོན་མེད་
པའི་ཕྱིར། ཚུལ་གསུམ་པ་མི་བརྗོད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ།།ཞེས་དང་༑ དོན་ནི་
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དབང་ཕྱུག་སྡེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་བཤད་པའི་དོགས་པ་དེ་དག་བཅད་པའི་
ཆེད་དུ་ཚུལ་གསུམ་པ་ལྡོག་ཁྱབ་མི་བརྗོད་པ་བརྗོད་མི་རིགས་ཤིང་དགོས་
པ་མེད་པར་ཐལ། རྗེས་འགྲོའ་ངེ
ི ས་བཟུང་ལ་མཁས་པ་འདི་དང་ངེས་བཟུང་
འདི་གཉིས་གང་ལའང་འདི་གཉིས་གང་ལས་ལྡོག་པར་བསྟན་པའི་སྐྱོན་མེད་
པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་སློབ་དཔོན་ཆོས་གྲགས་རང་ལུགས་ཀྱི་དེའི་དགོས་པ་
ཁྱབ་པ་གཉིས་གང་རུང་བརྗོད་པས་གཅིག་ཤོས་ཤ གས་ལ་སྦྱོར་བ་ལ་མཁས་
པའི་ཆེད་ཡིན་པར་བཤད་པ་དང། རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་ཕན་ཚུན་མི་འཁྲུལ་
བར་བཤད་པའི་རྩོད་སྤོང་དང། འཐད་ཀྱང་རྟགས་ཚུལ་གཉིས་ཀར་ཐལ་བའི་
རྩོད་སྤོང་གསུམ། དང་པོ་ནི། རྣམ་ངེས་རང་འགྲེལ་ལས། རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་
དང་ལྡོག་པ་དག་ལས༑ ནས། སྦྱོར་བ་བསྟན་པའི་དོན་དུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྐྱོན་
མེད་དོ།།དེའི་ཕྱིར་གཅིག་ཀྱང་སྦྱོར་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་
སོ།།གཉིས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། རྗེས་ཁྱབ་དང་ལྡོག་ཁྱབ་ཕན་ཚུན་མི་འཁྲུལ་བ་མི་
འཐད་པར་ཐལ། མཉན་བྱ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡིན་ཡང་རྗེས་
ཁྱབ་མ་ཡིན་པས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གོ་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་རྩོད་ཚུལ་འཆད་
པར། དེ་ཉིད་ལས། གལ་ཏེ་མཉན་པར་བྱ་བ་ལྡོག་པ་ཡིན་ཡང་གོ་བར་བྱེད་
པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཞེས་བྱུང། དེའི་ལན་དུ་མཉན་བྱ་ལ་ལྡོག་ཁྱབ་མ་
གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་སྟོན་པར། དེ་ཉིད་ལས། མ་ཡིན་ཏེ་ལྡོག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་
རོ།།ནས། ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་རོ།།ཞེས་པའི་བར་བྱུང། ཕྱོགས་གླང་གིས་དེ་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་དང་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་གཉིས་ཀར་བཤད་པ་ནི་
མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་རྗེས་འགྲོ་མ་མཐོང་བས་དེ་
ལྟར་བཤད་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་འཆད་པར། དེ་ཉིད་ལས། རྗེས་སུ་
འགྲོ་བ་མ་མཐོང་བའི་ཕྱིར། ལྡོག་པ་དང་ལྡན་པར་བཤད་དོ།།ཞེས་བྱུང། དེ་
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འདྲའི་ལྡོག་པ་གོ་བྱེད་ཀྱི་ཡན་ལག་མིན་ཚུལ་འཆད་པར། དེ་ཉིད་ལས། ལྡོག་
པའི་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་གོ་བྱེད་མ་ཡིན་ཏེ། ནས། སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་
རོ།།ཞེས་བྱུང། གསུམ་པ་ནི། འོ་ན། རྟགས་ཚུལ་གཉིས་པར་ཐལ་ལོ།།སྦྱོར་
བ་གཅིག་གིས་བཤད་ཚུལ་དང་ཁྱབ་ཚུལ་ཕན་ཚུན་གཅིག་གྲུབ་ན་ཅིག་ཤ ོས་
ཀྱང་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། སྦྱོར་ངག་གཅིག་གིས་བཤད་
ཀྱང་ཚུལ་གཉིས་གཅིག་བྱས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐ་དད་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར༑ ཞེས་
འཆད་པར། དེ་ཉིད་ལས། འོ་ན། རྟགས་ཚུལ་གཉིས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན།
ནས། ཞེས་བཤད་དོ།།ཞེས་བྱུང། འདིའི་ཤེས་བྱེད་ཚད་མ་མདོའ་རང་འགྲེ
ལ་
ི
གྱི་ཡིན་ནོ།།གཉིས་པ་ལྡོག་ཁྱབ་ལ་གཞན་སྡེའི་རྩོད་ཚུལ་འཆད་པར། དེ་ཉིད་
ལས། གཞན་དག་མེད་པ་ལ་མེད་པ་ཉིད་མི་འགྲུབ་སྟེ། མེད་པ་ལ་གཞི་ལ་
སོགས་པ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་ཞེའོ།།ཞེས་བྱུང། འདིའི་ཕྱོགས་གླང་ལ་སྨོད་
མཁན་ནི་རྐང་མིག་གི་རྗེས་འབྲང་འོད་བྱེད་པ་ཞེས་པ་རྐང་མིག་གི་མདོ་ལ་
འགྲེལ་པ་བྱེད་མཁན་དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས་དང་དུས་མཉམ་པ་དེ་ཡིན་གྱི་
རྐང་མིག་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་སློབ་དཔོན་འཕགས་པས་ཀྱང་ཕྱོགས་སྔར་བླངས་
པའི་ཕྱིར། དེས་ན་ཛྙཱ་ན་ཤྲ ིས་རྣམ་ངེས་འགྲེལ་བཤད་ལས། གཞན་དག་ན་རེ།
ཞེས་བྱ་བ་ནི་གསལ་བྱེད་པ་སྟེ། ཐུབ་པ་རྐང་མིག་གི་མདོའ་རྣམ་འགྲེ
ལ་བྱེད་
ི
པ་སློབ་དཔོན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང་དུས་མཉམ་པར་བྱུང་
བའོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འཐད་ལྡན་ལས་འདི་མ་བཤད་ཀྱང་༑ འདི་
ལྟར་ཤ ིན་ཏུ་འཐད་པས་ཆ་པ་སོགས་ཀྱིས་རྐང་མིག་ལ་བཤད་པ་ནོར་བར་
མངོན། དེ་དགག་པ་ལ་དེ་ལྟར་འདོད་ཅིང་ཕྱོགས་གླང་ལ་སྡང་བ་ཕྱུགས་ལས་
ཕྱུགས་ལྟ་བུ་ཡིན་ཚུལ་འཆད་པར། དེ་ཉིད་ལས༑ རེ་ཞིག་ཕྱུགས་དག་ཀྱང་
ནས། མི་ཤ ེས་པ་གཞན་ཅི་ཡོད། ཅེས་བྱུང། འོད་བྱེད་པ་བླུན་པོ་ཆོས་ཅན༑
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

ཕྱུགས་ལས་ཕྱུགས་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་མེད་ལ་དངོས་པོ་མེད་པའི་ཐ་སྙད་
ཀྱི་ཚིག་དང་རྣམ་རྟོག་འཇུག་བཞིན་དུ། དངོས་མེད་ལ་དངོས་མེད་ཀྱི་ཐ་སྙད་
མི་འཐད་ཅེས་གཞན་ལ་དགག་པ་བྱེད་པའི་ཕྱིར༑ ཁྱབ་སྟེ། ཚིག་གཅིག་པུ་
དེས་རང་ཉིད་དངོས་འགལ་བྱས་ཚར་བའི་ཕྱིར་དང། ཚིག་གཅིག་པོ་དེས་
རང་ཉིད་སུན་འབྱིན་དང་དམ་བཅའ་གཉིས་ཀ་བྱས་པའི་ཕྱིར། དེ་ཉིད་ལས་
འདི་ལྡོག་པའི་དོན་སྟོན་པར་བྱེད་པའི་ཚིག་དེ་ཉིད་ཀྱིས་མེད་པ་ལ་ཐ་སྙད་མི་
འཐད་པར་སྟོན་ཅིང་ཞེས་སོགས་ཀྱི་དངོས་འགལ་ཡང་ཡང་བསྟན་ནས་རྒྱས་
པར་བཀག་གོ །རྣམ་ངེས་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ཉེས་པ་འདི་དག་ནི། ཞེས་སོགས་
ལྟར་རང་མཚན་སྒྲས་བརྗོད་དུ་མེད་པ་དང། དེ་ཐ་སྙད་ཀྱི་གཞིར་མེད་པར་
འདོད་པ་སོགས་དངོས་འགལ་གྱི་ཕུང་པོ་དང་རིགས་པའི་ལམ་ལས་འདས་
པ་ཡིན་ནོ།།འདི་དག་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ལ་འཕྲོས་ཤ ིང་
རྣམ་ངེས་སུ་རྟགས་ཡང་དག་གི་ལྡོག་ཁྱབ་ལ་འཕྲོས་ཀྱང་གཉིས་ཀར་འབྲེལ་
བས་མི་འགལ་ལ། རྣམ་འགྲེལ་གྱི་གཞན་དོན་སྐབས་སུ་བཤད་ཅིང་རྣམ་ངེས་
ཀྱི་རང་དོན་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ཡང་གཉིས་ཀར་འབྲེལ་བ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་
ངེས་པ་བཞིན་དུ་གཞན་ལའང་བཤད་དགོས་པའི་ཕྱིར༑ ཚད་མ་མདོར། རང་
གིས་རྟོགས་པ་བཞིན་གཞན་ལ།།ངེས་པ་སྐྱེད་པར་འདོད་པ་ཡིས།།ཞེས་
དང་༑ སློབ་དཔོན་འཕགས་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་ལས། རང་ལ་ངེས་
བཞིན་གཞན་དག་ལ།།ངེས་པ་སྐྱེད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར།།རྟག་ཏུ་འཁྲུལ་བ་མེད་
པར་ནི།།མཁས་རྣམས་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་ཡིན།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
གཉིས་པ་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་དང་སྒྲ་བཤད་ནི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། གཏན་
ཚིགས་ཀྱི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡོད་དེ་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་དང་ཕྱོགས་ཀྱི་
ཆོས་དང་གཏན་ཚིགས་དང་རྟགས་དང་རྒྱུ་མཚན་དང་ཤ ེས་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་དང་
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མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ཁྱབ་བྱ་དང་སྒྲུབ་བྱེད་དང་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་དང་དཔག་བྱེད་དང་དཔག་བྱེད་
ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། པཎ་ཆེན་ཐར་འབྱུང་སྦས་པའི་རྟོག་གེ་སྐད་
ལས། སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་དང་ཤེས་པར་བྱེད་པ་དང་གཏན་ཚིགས་དང་ཁྱབ་
པར་བྱ་བ་ཞེས་པ་རྟགས་ཀྱི་མིང་གཞན་རྣམས་སོ།།ཞེས་དང་༑
ཤཱཀྱས།
ཁྱབ་པར་བྱ་བ་གཏན་ཚིགས་དེ་ལ་ཞེས་དང། བྲམ་ཟེས་ཀྱང། གཏན་ཚིགས་
གོ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་དང། ཕྱོགས་གླང་གིས་ཤ ེས་བྱེད་སྐབས་ཀྱི་
དབང་བྱས་ཕྱིར། ཞེས་པའི་རང་འགྲེལ་ལས། གཏན་ཚིགས་ནི་ཤ ེས་པར་
བྱེད་པའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་དང། རྟོགས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་
གྱི་ཞེས་སོགས་དུ་མས་གྲུབ་བོ།།སྒྲ་བཤད་གཞན་རྣམས་གོ་སླ། བྱས་པ་
ཆོས་ཅན། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཞེས་བརྗོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་
དེ། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་བྱེད་སྒོ་ནས་མཚོན་པར་བྱེད་པས་ན་རྟགས་
ཞེས་བརྗོད་པའི་ཕྱིར། འཐད་ལྡན་ཆུང་ངུ་ལས། མཚོན་པར་བྱེད་ཅིང་འདིས་
དོན་སྟོན་པར་བྱེད་པས་རྟགས་སོ།།ཞེས་དང། དུལ་ལྷས། འདིས་མཚོན་
པར་བྱེད་པས་ན་རྟགས་སོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྗེས་ཁྱབ་དང་རྗེས་
འགྲོའ་ི ཁྱབ་པ་དང་རྗེས་འགྲོའ་ི ཚུལ་དང་རྗེས་འགྲོའ་ི ཁྱབ་ཚུལ་རྣམ་གྲངས།
བྱས་པ་ཆོས་ཅན། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ཁྱབ་དང་རྗེས་ཁྱབ་ཀྱི་ཚུལ་
ཞེས་བརྗོད་པའི་རྒྱུན་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་
བྱའི་ཆོས་མི་རྟག་པ་དང་འབྲེལ་བས་ཁྱོད་དེ་ཡོད་པའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་ཞིང་དེས་
ཁྱབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་པས་ན་རྗེས་ཁྱབ་དང་ཁྱབ་བྱ་དེའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་
ན་ཚུལ་ཞེས་བརྗོད་པའི་ཕྱིར། ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་
ཁྱབ་ཀྱི་ཚུལ་ཞེས་བརྗོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་མི་རྟག་
པ་མེད་ན་ཁྱོད་ཀྱང་ལྡོག་དགོས་ཤིང་༑ དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་ལྡོག་
355

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

པའི་ཆོས་མི་རྟག་པའི་ཁྱབ་བྱ་ཡིན་པས་ན་ལྡོག་ཁྱབ་དང་༑ ཁྱབ་བྱ་དེའི་རང་
བཞིན་ཡིན་པས་སམ་ཁྱབ་བྱ་དེས་བསྒྲུབ་བྱའི་སྒྲོ་འདོགས་ལ་གནོད་པས་ན་
ཚུལ་ཞེས་བརྗོད་པའི་ཕྱིར། འདིར་གཞན་རྣམས་སྔར་ཁྱབ་སྒྲུབ་ཀྱིས་བཤད་
ཟིན་ཅིང་ཚུལ་གྱི་སྐད་དོད་དུ་མ་ཡོད་པས་ཚུལ་གསུམ་གྱི་རྟགས་ཞེས་པའི་
ཚུལ་གྱི་སྐད་དོད་རཱུ་བ་ཡིན་ཏེ། བྱེ་བྲག་རྟོགས་བྱེད་ལས་ཏྲི་རཱུ་བ་ལིངྒ་ཚུལ་
གསུམ་པའི་རྟགས་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། ཡང་ན། སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་
གྱིས་རྟེན་འབྲེལ་མདོ་འགྲེལ་ལས། གཟུགས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གནོད་པར་གྱུར་
པ་ཞེས་བྱའོ།།ཞེས་དང། གཞན་དག་གཟུགས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གེགས་བྱེད་པ་
ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བསྒྲུབ་བྱའི་ཟློག་ཕྱོགས་ལ་རྟགས་དེ་རྗེས་
སུ་འགྲོ་ལྡོག་གིས་ཁྱབ་པར་བྱ་བའི་སྒོ་ནས་གནོད་པར་བྱེད་པས་ན་རྗེས་
སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པའི་ཚུལ་ཞེས་བྱའོ་བྱས་ནའང་ཚིག་དོན་གཉིས་ཀར་
འབྱོར་བར་སེམས་སོ།།དཔྱད་གཞིའོ།།
གསུམ་པ་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་དང་རྗེས་ཁྱབ་ཀྱི་དང་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་ཉིད་
ཆ་བཤད་པ་གསུམ་ལས༑ དང་པོ་ནི། རིགས་ཐིགས་ལས། ཚུལ་གསུམ་པ་
ཉིད་ཀྱི་རྟགས་ནི་རྗེས་སུ་དཔག་བྱ་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་དང། ཞེས་གསུངས། དེའི་
དོན་ཆོས་མཆོག་གི་མདོར་བསྟན་རྒྱས་བཤད་གཉིས་ཀྱང་བཤད་དེ༑ མདོར་
བསྟན་ནི། འཐད་ལྡན་ཆུང་ངུ་ལས། འཆད་པར་འགྱུར་བའི་མཚན་ཉིད་རྗེས་
སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་དེ་ལ་རྟགས་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པ་ནི་ཚུལ་གཅིག་ཡིན་
ནོ།།ཞེས་གསུངས། རྒྱས་བཤད་ནི། དེ་ཉིད་ལས། འདིར་ངེས་པའི་སྒྲ་ཞེས་པ་
ནས། མ་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་བ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་སོ༑ ༑རྗེས་སུ་
དཔག་བྱ་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་སྨོས་པས་དོན་སྐྱོན་གྱི་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིག་རྣམས་སེལ་བ་ཡིན་ཏེ། སྒྲ་མི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་
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མིག་ཤ ེས་ཀྱི་གཟུང་བྱ་ལྟ་བུ་རྩོད་གཞི་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མ་གྲུབ་
པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། མིག་ཤ ེས་ཀྱི་གཟུང་བྱ་སྒྲ་མི་རྟག་
སྒྲུབ་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
འགོད་ཚུལ་ཡིན་འགོད་གང་ཞིག སྒྲ་མིག་ཤེས་ཀྱི་གཟུང་བྱ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
འཐད་ལྡན་ཆུང་ངུ་ལས། དེ་ལ་ཡོད་པའི་ཚིག་གིས་ནི། མིག་གིས་གཟུང་བར་
བྱ་བ་ཡི ན ་པའི ་ ཕྱི ར ་ཞེ ས ་བྱ་བ་ལ་སོ ག ས་པ་མ་གྲུབ་པ་བསལ་བ་ཡི ན ་
ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་བཞིན་དུ་དུ་མས་བཤད་དོ།།རྟོག་གེ་སྐད་
ལས། ཡོད་པ་སྨོས་པས་མ་གྲུབ་པ་བསལ་ཏེ། ཞེས་པ་ནས། མིག་གི་རྣམ་
པར་ཤེས་པའི་གཟུང་བྱ་ཉིད་དོ་དེ་ཆོས་ཅན་སྒྲ་ལ་མེད་དོ།།ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། དེས་ན་རིགས་ཐིགས་ལས་རྗེས་སུ་དཔག་བྱ་ལ་ཡོད་པ་ཞེས་པ་
འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པའི་དོན་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་སྐབས་སྟོབས་
ཀྱིས་ཤ ེས་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་དོན་བྱེད་ནུས་སྟོང་དེ་འདུས་མ་བྱས་
ཀྱི་ནམ་མཁའ་དངོས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དེ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།ཉིད་སྨོས་པ་
ལ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། མཚན་མོ་ལོ་མ་འཁུམས་ཏེ་ཉལ་བ་དེ་ལྗོན་
ཤིང་སེམས་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་ཡིན་པ་བཅད་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། ཉིད་སྨོས་པས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་ཡིན་པ་གཅོད་ནུས་པར་ཐལ།
མཚན་མོ་ལོ་མ་འཁུམས་ཏེ་ཉལ་བ་དེ་ལྗོན་ཤིང་ལ་ཡོད་ཀྱང་དེ་ལྗོན་ཤ ིང་ལ་
འགོད་ཚུལ་ལྟར་ཡོད་པ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ལྗོན་ཤ ིང་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་ལོ་མ་མཚན་མོ་མི་ཉལ་བའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ལྗོན་ཤ ིང་ཡིན་ན་ལོ་མ་
འཁུམས་ནས་ཉལ་བས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། འཐད་ལྡན་ཆུང་ངུ་ལས། ཉིད་ཀྱི་
ཚིག་གིས་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་མ་གྲུབ་པ་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་ལྗོན་ཤ ིང་
357

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

ནི་སྲོག་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། ཉལ་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་ཕྱོགས་སུ་བྱས་པ་ལ་
ལོ་མ་འཁུམས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཉལ་བ་ནི་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་མ་གྲུབ་པ་
ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་ཤིང་ཐམས་ཅད་ནི་མཚན་མོ་ལོ་མ་ཁུམ་པ་ལ་བརྟེན་པ་མ་
ཡིན་ཏེ། འགའ་འགའ་ཙམ་ཁོ་ནར་ཟད་པ་ལྟ་བུའོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
འདིའི་ཉལ་བ་ནི་ལོ་མ་འཁུམས་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་ན་ལོ་མ་འཁུམས་
པ་ལ་ཉལ་བ་དང་ས་ལ་འགྱེལ་བ་ལ་ཡང་ཉལ་བ་ཞེས་གྲགས་པའི་ཕྱིར། རྟོག་
གེ་སྐད་ལས། ལོ་མ་ཟུམ་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་ཉལ་བ་སྟེ། དེ་ཡང་ཤ ིང་ཐམས་
ཅད་ལ་མ་གྲུབ་བོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་ལྗོན་ཤ ིང་ལ་ལོ་མ་ཡོད་
ཀྱི་ལྗོན་ཤ ིང་ལ་ལོ་མ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་འབྱེད་རིགས་པར་
ཐལ། ལྗོན་ཤ ིང་ལ་ལོ་མ་ཡོད་པ་གང་ཞིག ལྗོན་ཤ ིང་ལ་ལོ་མ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་
རང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ལྗོན་ཤ ིང་གི་ལོ་མ་ལ་རིགས་དུ་མ་
ཡོད་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ལྗོན་ཤིང་ལ་ལོ་མ་ཡོད་པ་རྐྱང་པ་མ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར༑ དེར་ཐལ། དེ་ལ་ལོ་མ་ཡོད་མེད་གཉིས་འབྱེད་དགོས་པའི་ཕྱིར།
འདིས་ལོ་མ་ཅན་ལའང་མཚན་མོ་འཁུམ་མི་འཁུམ་གྱི་རིགས་པ་དེ་ལྟར་སྒྲུབ་
ལ་ཞིབ་ཆ་ཀྱིས། གཞན་དུ་དངོས་འགལ་གྱི་ཕུང་པོ་ཡོད༑ ཉིད་ཡོད་པའི་ཚིག་
གི་སྔར་མ་སྨོས་པར་རྗེས་ལ་སྨོས་པ་ལ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཉིད་
ཡོད་པའི་སྔར་སྨོས་ན་རྗེས་སུ་དཔག་བྱ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་
མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཟུར་དུ་འགྱུར་དགོས་ལ་དེ་ལྟ་ན་སྒྲ་མི་རྟག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་
ཆོས་ལ་སྒྲའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཁོ་ན་དགོས་པར་འགྱུར་བ་དེ་བཅད་
པའི་ཆེད་དུ་ཉིད་ཡོད་པའི་རྗེས་ལ་སྨོས་པའི་ཕྱིར། འཐད་ལྡན་ཆུང་ངུ་ལས་
ཡོ ད ་པའི ་ ཚི ག ་གི ་ རྗེ ས ་ལ་ཉི ད ་སྨོ ས ་པས་ནི ་ ཐུན་མོ ང ་མ་ཡི ན ་པའི ་ ཆོ ས ་
བསལ་བ་ཡིན་ནོ།།ཇི་སྟེ་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ཉིད་ལ་ཡོད་པ་ཞེས་སྨྲ་ན་
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མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ནི། མཉན་པར་བྱ་བ་ཁོ་ན་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ།།ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། ངེས་པ་སྨོས་པ་ལ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཆོས་ཅན་ལ་
ལྟོས་ནས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་རྟགས་ལ་ལྟོས་ནས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལྟ་བུའི་ཐེ་ཚོམ་
ཟ་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པ་གཅོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འཐད་ལྡན་
ཆུང་ངུ་ལས།
ངེས་པ་སྨོས་པས་ནི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་མ་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་
བསལ་བ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདིས་ཐེ་ཚོམ་གཅོད་ཚུལ། ལ་
ལས་དོན་ཁོ་ནར་སྦྱོར་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་པ་དང་ཁོ་ནའི་སྒྲས་
བཅད་ཟིན་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་ཡང་ཁ་ཅིག བློ་སྐྱོན་གཉིས་ལས་བློ་སྐྱོན་ཁོ་
ནར་སྦྱོར་བ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། འདིའི་ངེས་སྒྲས་ཐེ་ཚོམ་སེལ་བས་གཙོ་
བོར་བློ་སྐྱོན་གཅོད་པར་སྦྱོར་ཡང་དོན་སྐྱོན་དང་བློ་སྐྱོན་ཅིག་ཅར་ཞུགས་
པའི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་གྲུབ་པའི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་སྐྱོན་ཀྱང་ཡོད་པའི་ཕྱིར།
འདི ་ ཕྱོ ག ས་ཙམ་བསྟན་གྱི ་ ལུང་རི ག ས་མ་སྤྲོ ས ་སོ ། །རྣམ་ངེ ས ་ཊི ཀ ་ཆེ ན ་
སོགས་ལ་བལྟ་དགོས་སོ།།དེ་གཅོད་ཀྱང་ནུས་ཏེ། ཆོས་དེ་གཞི་དེར་སྒྲུབ་
པའི་ཕྱོགས་ཆོས་ཡིན་ན་ཆོས་དེ་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་
དུ་ངེས་པས་ཁྱབ་ཅིང། གང་ཟག་དེའི་ངོར་དེ་ལྟར་མ་གྲུབ་བར་དུ་དེ་དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་སུ་སོང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་རྗེས་ཁྱབ་ནི། རིགས་
ཐིགས་ལས་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཉིད་ལ་ཡོད་པ་ཞེས་དང། དེའི་དོན་འཆད་
པར། འཐད་ལྡན་ཆུང་བ་ལས༑ མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ནི་མཚན་ཉིད་འཆད་པར་
འགྱུར་བའོ།།དེ་ཉིད་ལ་ཡོད་པའི་ཚུལ་གཉིས་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་མདོར་བསྟན།
དེ་ཉིད་ལས། འདིར་ཡང་ཡོད་པ། ཞེས་པ་ནས། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་ནོ༑ ༑ཞེས་
པས་རྒྱས་པར་བཤད། འདིར་མཐུན་ཕྱོགས་ཞེས་པའི་ཕྱོགས་ནི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཁྱབ་པ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡུལ་དང་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

བསྒྲུབ་བྱའམ་ཕྱོགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་ཅིང་༑ རྟགས་གྲུབ་སྟེ། འཐད་ལྡན་
ལས།
རྗེས་སུ་དཔག་པའི་ཐ་སྙད་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་དང་༑
ལ་
ཁྱབ་པའི་ཡུལ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་དང་ཞེས་དང། མདོའ་རང་འགྲེ
ི
ལས། ཕྱོགས་ཞེས་བྱ་སྟེ༑ དེ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སོ།།ཞེས་གསུངས་པ་
སོགས་ཆེས་མང་བས་བཤད་ཟིན་པའི་ཕྱིར༑ ཕྱོགས་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དེ་དང་
མཚུངས་པ་ནི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཏེ། འཐད་ལྡན་ཆུང་བ་ལས༑ མཐུན་པའི་
ཕྱོགས་ནི་དོན་མཚུངས་པའོ།།མཚུངས་པ་འདྲ་བ་ནི་དོན་ཉེ་བར་བརྟགས་
ནས་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་སུ་བརྗོད་ལ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
མཐུན་ཕྱོགས་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཞེས་སྨོས་པ་ལ་ཆོས་
ཅན། དགོས་པ་མེད་དེ། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་
རྟགས་ལྟ་བུ་སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་བཅད་པའི་ཆེད་
དུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ ཚིག་དེས་འགལ་རྟགས་གཅོད་ནུས་ཏེ། བྱས་པ་དེ་སྒྲ་རྟག་
སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་པའི་ཕྱིར༑ དེར་ཐལ། དེ་སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འཐད་ལྡན་ཆུང་ངུ་ལས༑ འདིར་
ཡང་ཡོད་པ་སྨོས་པས་འགལ་བ་ཡིན་པ་དེ་ནི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་
མ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང། ཛེ་ཏཱ་རིས། ཡོད་པ་སྨོས་པས་
འགལ་བ་རྣམ་པར་གཅོད་དོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྗེས་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་
ཉིད་ཟུར་དུ་ཉིད་སྒྲ་སྨོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ༑ གཞལ་བྱའི་རྟགས་
ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའི་ཐུན་མོང་གི་མ་ངེས་པའི་རྟགས་དེ་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཡིན་པ་བཅད་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཚིག་དེས་དེ་གཅོད་
ནུས་ཏེ། གཞལ་བྱ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་ཀྱང་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ༑ གཞལ་
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མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

བྱ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་
པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་མི་
མཐུན་ཕྱོགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཡོད་པའི་ཐུན་མོང་གི་མ་ངེས་པའི་
གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་
པ་གང་ཞིག དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལའང་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་
གྲུབ་སྟེ། གཞལ་བྱ་དང་མི་རྟག་པའི་གཞི་མཐུན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་
གྲུབ་སྟེ། གཞལ་བྱ་དང་རྟག་པའི་གཞི་མཐུན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འཐད་ལྡན་ཆུང་
ངུ་ལས། ཉིད་སྨོས་པས་ཐུན་མོང་གི་མ་ངེས་པ་ཉིད་བསལ་ཏེ། དེ་ནི་མཐུན་
ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་གྱི་འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། གཉིས་ཀ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་
ནོ།།ཞེས་དང། ཛེ་ཏཱ་རིས༑ ཉིད་སྨོས་པས་ཐུན་མོང་བ་གཅོད། ཅེས་པ། རྟོག་
གེ་སྐད་ལས། ཁོ་ནའི་ཡི་གེས་ཐུན་མོང་གི་རྟགས་བསལ་ཏེ། སྒྲ་རྟག་སྟེ།
གཞལ་བྱ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ བྱས་
པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཡོད་པ་སྨོས་པས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པ་མི་སེལ་
བར་ཐལ་ལོ།།དེས་འགལ་བ་བསལ་བའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་མི་ནུས་ཏེ།
ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་མ་མཐོང་བས་མ་ངེས་པ་ཡང་ཡོད་པའི་སྒྲས་བསལ་བའི་
ཕྱིར། ཉིད་སྒྲས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དེ་འདྲ་མི་སེལ་ཞིང་དོན་སྐྱོན་དེ་འདྲ་ཡོད་
པས་ངེས་སྒྲས་ཀྱང་མི་སེལ་བའི་ཕྱིར། དུལ་ལྷས། འདིར་ཡོད་པ་སྨོས་པས་
ནི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པ་བསལ་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཡང་
ཁོ་ན་རེ། འགལ་བ་སེལ་བར་ཡོད་པ་དང་ཉིད་སྒྲ་གཉིས་སྨོས་དགོས་པར་
ཐལ། དུལ་ལྷས་གཉིས་ཀ་སྨོས་པས་འགལ་བ་བསལ་ཏོ།།ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། ཡང་འདིར། ཁོ་ནའི་སྒྲས་རྩོད་གཞི་མི་གཅོད་པར་མ་
ཟད་རྩོད་གཞི་ལ་ཡོད་པ་སྡུད་པའི་ངེས་བཟུང་གི་ཚིག་ཡིན་ཏེ། རྣམ་ངེས་རང་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

འགྲེལ་ལས། དེ་ལ་ཡོད་པར་གྲུབ་པ་སྡུད་པའི་ངེས་པར་གཟུང་ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་ཞེས་པ་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཡིན་ནོ།།ཉིད་ཡོད་པའི་སྔར་
སྨོས་པ་ལ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། དུང་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱབ་
བྱེད་དུ་མི་འཇུག་ཀྱང་༑ རྩོལ་བྱུང་ལྟ་བུ་དུང་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་
ཡང་དག་ཏུ་བསྟན་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ ཚིག་དེས་དེ་ལྟར་སྟོན་ནུས་ཏེ།
རྩོལ་བྱུང་དུང་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་འགོད་ཚུལ་
དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྩོལ་བྱུང་མི་རྟག་པ་ཁོ་ན་
ལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར༑ འཐད་ལྡན་ཆུང་ངུ་ལས། ཡོད་པ་སྨོས་པ་ལས་སྔར་ངེས་
པར་གཟུང་བ་སྨོས་པ་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ཀྱི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་མ་ཁྱབ་པ་
རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་དག་ཀྱང་གཏན་ཚིགས་ཉིད་དུ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་
དང། རྟོག་གེ་སྐད་ལས། ཡོད་པའི་སྒྲ་ལས་སྔོན་དུ་ཁོ་ནའི་ཡི་གེས་ནི་ཕྱོགས་
དང་མཐུན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ཡང་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་
བ་གཏན་ཚིགས་ཉིད་དུ་བཤད་དེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཉིད་ཡོད་པའི་
སྔར་སྨོས་པ་དེ་ལས་གཞན་ཡོད་པའི་རྗེས་སུ་སྨོས་ན་རྩོལ་བྱུང་ལྟ་བུ་དུང་སྒྲ་
མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མེད་པར་
འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ༑ རྩོལ་བྱུང་དུང་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་
ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཀྱང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཟུར་དང་པོ་བསྒྲུབས་ཟིན། རྟགས་ཟུར་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ༑
རྩོལ་བྱུང་མི་རྟག་པ་ལ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྩོལ་བྱུང་
མི་རྟག་པ་ལ་ཡོད་པ་ཁོ་ནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མི་འཇུག་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ།
རྩོལ་བྱུང་མི་རྟག་པ་ལ་ཡོད་མེད་ཆ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་ནས་འཇུག་པའི་ཕྱིར། དེར་
ཐལ།
རྩོལ་བྱུང་མི་རྟག་པར་གྱུར་པའི་རྩོལ་མ་བྱུང་གི་བྲག་རི་དང་གློག་
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སོགས་ལ་མེད་ལ། རྩོལ་བྱུང་དེ་མི་རྟག་པར་གྱུར་པའི་བུམ་པ་དང་ཁང་བ་
སོགས་རྩོལ་བྱུང་དག་ལ་ཡོད་པའི་ཁྱད་པར་འབྱེད་རིགས་པའི་ཕྱིར། དེར་
ཐལ།
དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། དེ་སྐད་དུ་འཐད་ལྡན་ཆུང་ངུ་ལས། ཕྱིས་ངེས་པར་བཟུང་བ་བྱས་ན་ནི།
དོན་འདིར་འགྱུར་ཏེ།
གང་ཞིག་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་གཏན་
ཚིགས་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ།།ཞེས་དང་༑ དར་ཊིཀ་མཐར་འཛིན་གདུང་སེལ་
ལས།
རྗེས་ཁྱབ་ལ་མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ངེས་གཟུང་མི་སྦྱར་ཏེ།
མཐུན་ཕྱོ ག ས་ལ་ཆ་གཉི ས ་པ་ལ་རྗེ ས ་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ ། །ཞེ ས ་
གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ འདི་ལ་སྔར་ལྟར་མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་དང་གཞན་ལྡན་
རྣམ་གཅོད་དང་མི་སྲིད་རྣམ་གཅོད་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་ཤེས་ནས་གཞན་
ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཁོ་ན་དགོས་ཚུལ་ཤེས་པར་གྱིས། ངེས་པ་སྨོས་པའི་དགོས་
པ་ཡོད་དེ། ངག་སྨྲ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ཁྱབ་ལྟ་
བུའི་རྗེས་ཁྱབ་འཇུག་ཚུལ་གྱི་དོན་སྐྱོན་དང་བློ་སྐྱོན་ཅི་རིགས་ཀྱི་ཐེ་ཚོམ་ཅན་
རྣམས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ཡིན་པ་བཅད་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ འཐད་
ལྡན་ལས། ངེས་པའི་ཚིག་གིས་ནི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལ་མ་ངེས་
པ་ཉིད་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ།
ཇི་ལྟར་སྨྲ་བའི་ཕྱིར་འགའ་ཞིག་ནི་ཐམས་ཅད་
མཁྱེན་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་
པ་ལ་སྨྲ་བ་ཉིད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་༑ རྟོག་གེ་
སྐད་ལས། ངེས་པ་སྨོས་པས་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་ལ་སོགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
གསུམ་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ནི་རིགས་ཐིགས་ལས། མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་
ལ་མེད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པའོ།།ཞེས་དང་༑ དེའི་དོན་འཐད་ལྡན་ཆུང་ངུ་ལས། མི་
མཐུན་པའི་ཕྱོགས་འཆད་པར་འགྱུར་པའི་མཚན་ཉིད་དེ་ལ་མེད་པ་ཉིད་དུ་
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ངེས་པ་ནི་ཚུལ་གསུམ་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་མདོར་བསྟན་ནས། དེ་ཉིད་ལས། དེ་
ལ་མེད་པ་ཞེས་པ་ནས། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་བསལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པས་རྒྱས་པར་
བཤད་དོ།།ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཟུར་དུ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་
འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མེད་པ་ཞེས་སྨོས་པ་ལ་ཆོས་ཅན༑ དགོས་པ་
ཡོད་དེ། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའི་འགལ་རྟགས་རྣམས་
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་བཅད་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེས་དེ་
གཅོད་ནུས་ཏེ། བྱས་པ་སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་མ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་
ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་མི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པའི་
ཕྱིར་ཏེ༑ འཐད་ལྡན་ཆུང་ངུ་ལས། དེ་ལ་མེད་པ་སྨོས་པས་ནི་འགལ་བ་བསལ་
བ་ཡིན་ཏེ། འགལ་བ་ནི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་དང།
རྟོག་གེ་སྐད་ལས།
འདིར་ཡང་མེད་པ་ཉིད་བཟུང་བས་འགལ་བ་བསལ་
ལོ།།ཞེས་དང། འགྲེལ་པ་སློབ་ཕན་ལས། འདིར་མེད་པ་ཞེས་པས་ནི་ཐུན་
མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པ་དང་འགལ་བ་བསལ་ཏོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར། ལུང་ཕྱི་མས་སྒྲ་རྟག་སྒྲུབ་ལ་མཉན་བྱ་ལྟ་བུའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་
ངེས་པ་ཡང་བསལ་བར་བཤད་པ་ཤིན་ཏུ་ལེགས་ཚུལ་རྗེས་ཁྱབ་ཀྱི་རིགས་
པས་ཤ ེས་སོ།།ཉིད་སྨོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཉིད་མ་སྨོས་ན་མི་
རྟག་པའི ་ རྟགས་ཀྱི ས་དུང་སྒྲ་རྩོ ལ་བྱུང་དུ་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའི ་ མ་ངེ ས ་པ་ཡང་
ལྡོག་ཁྱབ་ཏུ་འགྱུར་ལ། དེ་གཅོད་པའི་ཆེད་དུ་ཉིད་སྨོས་པའི་ཕྱིར། ཉིད་སྒྲས་
མ་ངེས་པ་དེ་འདྲ་ལྡོག་ཁྱབ་ཡིན་པ་གཅོད་ནུས་ཏེ། མི་རྟག་པ་དེ་དུང་སྒྲ་རྩོལ་
བྱུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་
ཐལ། རྩོལ་བྱུང་མ་ཡིན་པ་ལ་མི་རྟག་པ་མེད་པ་རྟག་པ་ཐམས་ཅད་དང་མེད་
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པ་ཀུན་འཇོག་ཀྱང་རྩོལ་བྱུང་མིན་པའི་བྲག་རི་དང་གློག་སོགས་ལ་མི་རྟག་པ་
ཡོད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཐད་ལྡན་ཆུང་ངུ་ལས། ཉིད་སྨོས་པས་ནི་མི་མཐུན་
པའི་ཕྱོགས་གཅིག་ཐུན་མོང་དུ་ཡོད་པ་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ། རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་
བ་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ༑ མི་རྟག་པ་ཉིད་ནི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་གཅིག་
གློག་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ནི་མེད་པ་
ཡིན་ནོ།།དེ་བས་ན་ངེས་པར་བྱེད་པས་འདི་བསལ་ཏོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར༑ དེས་ན་མི་རྟག་པ་དུང་སྒྲ་རྩོལ་བྱུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་
མེ ད ་ཀྱང་དེ ་ དེ ་ སྒྲུབ་ཀྱི ་ མི ་ མཐུན་ཕྱོ ག ས་ལ་མེ ད ་པ་ཁོ ་ ན་མི ན ་ཟེ ར ་བ་མི ་
འཐད་པར་ཐལ། མི་རྟག་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་མ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་
ཐལ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཡོད་པའི་མ་ངེས་
པའི་རྟགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། དེར་ཐལ། རིགས་སྒོ་ལས། མི་
མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་གཅིག་ལ་ཡོད་ལ། མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཁྱབ་པ་ནི་ཇི་
ལྟར། སྒྲ་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཞེས་
པའོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཉིད་མེད་སྒྲའི་སྔོན་དུ་མ་སྨོས་པར་ཕྱིས་སྨོས་
པ་ལ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ༑ ཉིད་མེད་པའི་སྔར་སྨོས་ན་མི་མཐུན་
ཕྱོགས་ཉིད་ལ་མེད་ཅེས་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ལ་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་
དུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་དུང་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་རྩོལ་བྱུང་ལྟ་བུའི་དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་གཏན་ཚིགས་རྣམས་ལྡོག་
ཁྱབ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་པས་དེ་བཅད་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཉིད་མེད་
པའི་རྗེས་སུ་སྨོས་པས་དེ་གཅོད་ནུས་ཏེ། རྩོལ་བྱུང་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་
ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ཀྱང། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཉིད་ལ་མེད་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་མཐའ་
དག་ལ་མེད་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ༑ དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་
ཁོ་ན་ལ་མེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་
ཡང་རྩོལ་མ་བྱུང་གི་བྲག་རི་སོགས་ལ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར། མདོའ་དར་ཊི
ཀ་
ི
ལས༑ ལྡོག་ཁྱབ་ལ་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀྱི་ལྡོག་ཚུལ་མི་སྦྱར་ཏེ། མཐུན་
ཕྱོ ག ས་ལ་ཆ་གཉི ས ་པ་ལ་ལྡོ ག ་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ ། །ཞེ ས ་དང།
འཐད་ལྡན་ཆུང་ངུ་ལས། མེད་པའི་སྒྲའི་སྔ་རོལ་ཏུ་ངེས་པར་གཟུང་བ་བྱས་ན་
ནི་དོན་འདིར་འགྱུར་ཏེ།
མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཉིད་ལ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་
གཏན་ཚིགས་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་མཐུན་ཕྱོགས་
ལ་ཡང་མེད་དོ།།དེའི་ཕྱིར་དག་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བས་དེ་
ལྟར་ན་སྔར་མ་བྱས་པའོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེའི་ཟུར་དུ་ངེས་པ་སྨོས་
པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ངག་སྨྲ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་ངག་སྨྲ་བའི་སྐྱེས་
བུ་ཕ་རོལ་པོ་ཀུན་མཁྱེན་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡིན་པ་བཅད་པའི་
ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེས་དེ་གཅོད་ནུས་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡིན་ན།
ངག་སྨྲ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་ངག་སྨྲ་བའི་སྐྱེས་བུ་གཞན་ཀུན་མཁྱེན་མ་ཡིན་པར་
སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའི་ལྡོག་ཁྱབ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལྟ་བུའི་ཐེ་ཚོམ་ཅན་མ་ཡིན་པ་
ཞིག་དགོས་པའི་ཕྱིར༑ དེར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡིན་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་
མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། འཐད་ལྡན་ལས།
ངེས་པ་སྨོ ས ་པས་ནི་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལས་ལྡོ ག ་པ་ལ་ཐེ ་ ཚོམ ་ཟ་བ་
བསལ་བ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་དང། རྟོག་གེ་སྐད་ལས། ངེས་པ་སྨོས་པས་མི་
མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ལྡོག་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་སྟེ། དཔེར་ན། སྐྱེས་བུ་འདི་འདོད་
ཆགས་དང་བྲལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། སྨྲ་བ་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར༑ ཞེས་སོགས་གསུངས་
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མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

པའི་ཕྱིར། འདིར་ཐེ་ཚོམ་ཅན་ནི་རྟགས་དེས་དེ་སྒྲུབ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ལས་སྐྱེད་མི་
ཐུབ་པའི་རྟགས་ལ་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། རྟགས་དེས་དེ་སྒྲུབ་ལ་ངེས་པ་སྐྱེད་མི་ཐུབ་
པར་ཐེ་ཚོམ་ཙམ་ཞིག་འདྲེན་པའི་རྟགས་ལྟར་སྣང་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང།
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཁྱབ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡོད་ན་དེ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བས་མ་ཁྱབ་
པར་སྔར་བསྒྲུབས་ཟིན་པའི་ཕྱིར།
བཞི་པ་མཚན་གཞི་ཡོད་དེ། བྱས་པ་དེ་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་
པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་དང། དེ་དེའི་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་དང། དེའི་རྗེས་
ཁྱབ་དང་རྗེས་འགྲོའ་ཚུལ་དང།
དེའི་ལྡོག་ཁྱབ་དང་ལྡོག་པའི་ཚུལ་དང། དེའི་
ི
རྟགས་ཡང་དག་གི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་དང་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་
དང། རྗེས་ཁྱབ་དང་རྗེས་འགྲོའ་ཚུལ་དང།
ལྡོག་ཁྱབ་དང་ལྡོག་པའི་ཚུལ་
ི
དང། དེའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གིས་བསྟན་བྱར་གྱུར་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་དང་
ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་དང། རྗེས་ཁྱབ་དང་རྗེས་འགྲོའ་ཚུལ་དང།
ལྡོག་ཁྱབ་
ི
དང་ལྡོག་པའི་ཚུལ་བཅོ་བརྒྱད་པོ་ཀུན་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
ལྔ་པ་སྒྲུབ་བྱེད་སྔར་བཤད་པས་རྟོགས་སླ། ཡང་དཀའ་བའི་མིག་འབྱེད་
ཉུང་གསལ་བྱས་ན༑ བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་
ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཤ ེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྱི་
སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ དེར་
ཐལ། སྒྲ་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤ ེས་འདོད་ཆོས་ཅན་སྐྱོན་མེད་
གང་ཞིག ཁྱོད་སྒྲ་དང་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྒྲའི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་
དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པའི་ཕྱིར༑ དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་
ཆོས་ཅན། རྟགས་དང་པོ་དེར་ཐལ། སྒྲ་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ལ་
དཔག་འདོད་དམ་རྟོགས་འདོད་ཞུགས་ནས་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་བའི་རྟགས་
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སྦྱོར་རྣམ་དག་ཡོད་པའི་ཕྱིར༑ ཁྱབ་སྟེ། རྟོགས་འདོད་དམ་ཤ ེས་འདོད་ཞུགས་
ནས་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ན་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྱི་གོ་དོན་མཚན་ཉིད་ལྟ་བུ་
ཡིན་ལ། སྒྲ་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ལ་དཔག་འདོད་ཞུགས་
ནས་རྩོད་གཞིར་བཟུང་བའི་རྟགས་སྦྱོར་རྣམ་དག་གི་རྩོད་གཞི་ཡིན་པ་དེ། སྒྲ་
དེ་ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་སྐྱོན་མེད་ཀྱི་མཚན་
ཉིད་ལྟ་བུའི་གོ་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དང།
ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་རྣམ་དག་གཉིས་ཀྱི་གོ་དོན་རེ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གོང་གི་
མ་ཁྱབ་མཚམས་ལ་རྟགས་དེར་ཐལ། སྒྲ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། བྱས་པའི་
ཕྱིར། ཞེས་པའི་རྟགས་སྦྱོར་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ རྩ་བའི་རྟགས་གཉིས་པ་མ་
གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་
པའི་རྩོད་གཞིའི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པར་
ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འགོད་ཚུལ་ཡིན་འགོད་ཡིན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཤེ ས ་འདོ ད ་ཆོ ས ་ཅན་སྒྲའི ་ སྟེ ང ་དུ་ཁྱོ ད ་ཡི ན ་ཁྱོ ད ་དེ ་ སྒྲུབ་ཀྱི ་ མ་གྲུབ་པའི ་
གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་བསྒྲུབས་ཟིན། གཉིས་པ་དེར་
ཐལ༑ དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྩོད་གཞིར་བཟུང་བའི་སྒྲའི་སྟེང་དུ་ཁྱོད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་
ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྩོད་གཞིར་བཟུང་བའི་སྒྲ་ཁྱོད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདི་ལྟར་
བསྒྲུབ་པར་བྱ་ཡི། འཕགས་ཡུལ་པཎ་ཆེན་སུ་དང་མི་མཐུན་པའི་རྫུན་རི་བ་
མང་པོ་མ་སྨྲ་ཞིག རྟགས་གསུམ་པ་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་དོན་ལ་
ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལྔ་པོ་གང་རུང་ཡང་མིན། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་བློ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་དྲུག་པོ་གང་རུང་མིན། རྒོལ་
བ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་
དང་པོ་དེར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཀྱི་ངོ་བོ་མི་སྲིད་ནས་མ་གྲུབ་པ་ཡང་
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མིན༑ ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲེལ་བ་མི་སྲིད་པའི་རྟགས་ཀྱང་མིན། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཆོས་ཅན་གྱི་ངོ་བོ་མི་སྲིད་པའི་རྟགས་ཀྱང་མིན། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཀྱི་
ཕྱོགས་གཅིག་ཆོས་ཅན་ལ་མི་སྲིད་བའི་རྟགས་ཀྱང་མིན༑ ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཆོས་ཅན་གྱི་ཕྱོགས་གཅིག་རྟགས་ལ་མི་སྲིད་པའི་རྟགས་ཀྱང་མ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར༑ དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་གཞི་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་བྱས་པ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། སྒྲ་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་
པའི་རྩོད་གཞི་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
གསུམ་པ་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཆོས་
ཀྱི་དོན་ལྡོག་གི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་བྱས་པ་དང་གཅིག་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅིག་ཆོས་ཅན་ལ་མི་སྲིད་པའི་རྟགས་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། སྒྲ་ཁྱོད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་བྱས་པ་དང་གཅིག་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། ལྔ་པ་མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
ཆོས་ཅན་གྱི་ཕྱོགས་གཅིག་རྟགས་ལ་མི་སྲིད་པའི་རྟགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྩོ ད་གཞི་ཡིན་ན་ཁྱོ ད ་ཡིན ་དགོ ས ་པའི ་ ཕྱིར ་ཏེ །
ཁྱོད་བྱས་པའི་ལྡོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་རྟགས་གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན། བྱས་
པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བློ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་
རྟགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་
གྲུབ་པའི་རྟགས་གསུམ་གང་རུང་མིན་པ་གང་ཞིག ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་
ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པ་གསུམ་པོ་གང་རུང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དང་
པོ་གྲུབ་སྟེ༑ ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་རྟགས་
ཀྱང་མ་ཡིན། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་རྟགས་
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ཀྱང་མིན། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་
ཟ་བའི་རྟགས་ཀྱང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་
སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྩོད་གཞི་ཚད་མས་ངེས ་པའི་ ཕྱི་ རྒོ ལ་ཡང་དག་
ཡོད་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་
པའི་གཏན་ཚིགས་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕྱི་རྒོལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་
གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ཁྱབ་ཚད་མས་
ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། བྱས་པ་དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་གཞི་རྟགས་ཐ་དད་མེད་པའི་རྟགས་ཀྱང་མིན༑ གཞི་ཆོས་ཐ་དད་མེད་པའི་
རྟགས་ཀྱང་མིན། རྟགས་ཆོས་ཐ་དད་མེད་པའི་རྟགས་ཀྱང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑
རྟགས་དེ་གསུམ་ག་གྲུབ་པར་ཐལ། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་
པའི་གཞི་རྟགས་འབྲེལ་གསུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་ཡོད་
པའི་ཕྱིར། གོང་གི་རྟགས་གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན༑ བྱས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་
པའི་ཤ ེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་གསུམ་གང་རུང་
མ་ཡིན་པར་ཐལ། བྱས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཞི་རྟགས་ཐ་དད་མེད་
པའི་རྟགས་དང་གཞི་ཆོས་ཐ་དད་མེད་པའི་རྟགས་དང་ཆོས་རྟགས་ཐ་དད་
མེད་པའི་རྟགས་གསུམ་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ དེར་ཐལ། བྱས་རྟགས་
ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དེ་གསུམ་རེ་རེ་ནས་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་ཏེ། བྱས་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་རྟགས་གསུམ་པ་མ་གྲུབ་ན།
བྱས་པ་ཆོས་ཅན༑ ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྒོལ་བ་ལ་ལྟོས་པའི་མ་
གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་གསུམ་པོ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྒྲ་མི་
རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྔ་རྒོལ་ལ་ལྟོས་པའི་མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་ཀྱང་མིན། ཕྱི་
རྒོལ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་ཀྱང་མིན། དེ་གཉིས་ཀ་ལ་ལྟོས་ནས་
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མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་ཀྱང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གསུམ་ག་གྲུབ་པར་ཐལ།
ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་ཚད་མས་གྲུབ་
པའི་སྔ་རྒོལ་ཡང་ཡོད་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་ཡོད། དེ་མཐུན་སྣང་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་
པའི་རྒོལ་བ་ཡང་དག་གཉིས་ཀ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཁྱོད་བྱས་པའི་ལྡོག་པ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཅིག་
ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ཕྱོགས་ཆོས་སྒྲུབ་ཚུལ་མདོ་རྩ་འགྲེལ་འགྲེལ་བཤད་
དང་བཅས་པ་དང་སྡེ་བདུན་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པ་དང་རྗེ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་
དབུ་ཚད་ཕར་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཤད་དག་གི་དགོངས་པ་ནང་བྱན་ཆུད་པའི་
འབྲེལ་གཏམ་ཡིན་པར་མ་ཟད་ཡིག་རྙིང་གི་ཡང་སྐབས་འདིར་རགས་བཤད་
བཀོད་པའི་དགོངས་པ་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་ཡིན་པས་རིགས་སྨྲའི་ལུགས་འཛིན་
ཅིང་སྨྲ་བའི་ཁྱུ་རྒྱན་འདོད་ན་གཅེས་པར་འཛིན་རིགས་ཏེ།
འདི་ལྟར་མ་
བཤད་པར་ཁྱོད་སྒྲ་དང་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པའི་ཚུལ་གྱི་ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་
མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགོད་ཚུལ་ཡིན་འགོད་ཡིན། སྒྲ་ཁྱོད་ཡིན། སྒྲ་ཆོས་
ཅན་གྱི་སྟེང་དུ་ཁྱོད་ཡིན་པ་ཙམ་ཡིན་ན། ཁྱོད་སྒྲའི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་
མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པའི་དོན་ཚང་བས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་
ན། མི་རྟག་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒྲའི་སྟེང་དུ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགོད་
ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཚད་མས་ངེས་པར་ཐལ༑ ཁྱོད་སྒྲ་དང་
ཕན་ཚུན་ཐ་དད་ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགོད་ཚུལ་
ཡིན་འགོད་ཡིན༑ སྒྲ་ཁྱོད་ཡིན་སྒྲ་ཆོས་ཅན་གྱི་སྟེང་དུ་ཁྱོད་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
རྟགས་སྔར་གཞན་བཀག་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་ཟིན། འདོད་ན། མི་རྟག་པ་
ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་པ་དང་ཉིད་དང་ངེས་
པ་གསུམ་གྱི་དོན་ཚང་བར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་
371

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

སྒྲུབ་ཀྱི་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་
གྲུབ་པའི་རྟགས་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། རྣམ་ངེས་
འགྲེལ་བཤད་ལས། ཛྙཱ་ན་ཤྲཱིས་འདིར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཉི་ཚེའི་དབྱེ་བ་ཡིན་
པས་མ་གྲུབ་པ་ན་མེད་དོ།།ཞེས་དང། རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ལས། རྗེས་སུ་
དཔག་བྱ་ལ་ཡོད་བ་ཁོ་ནར་ངེས་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་གི་ནུས་པ་ལས་རྗེས་སུ་
དཔག་བྱ་བ་ཡོད་པ་དང། དེ་ལ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་དང། དེ་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པ་
དང། དེ་ལ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ངེས་པ་བཞིས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྗེས་སུ་དཔག་བྱ་ལ་
གཏན་མེད་པ་དང་དེ་ལ་ཡོད་ཀྱང་ཁྱབ་བྱེད་དུ་མེད་པའི་དོན་སྐྱོན་ཞུགས་པ་
དང། དེ་ལྟར་དོགས་པའི་བློ་སྐྱོན་ཞུགས་པ་རྣམས་སེལ་ལ་ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་འདྲའི་དོན་སྐྱོན་གཉིས་དང་དོན་སྐྱོན་ལྟར་དོགས་པའི་
ཐེ་ཚོམ་ཅན་གཉིས་དང་བཞི་པོ་གང་རུང་གི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡིན་ན་ཡང་
ཕྱོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེ་ཉིད་ལས། དེ་དག་
དང་ལྡན་པའི ་ གཏན་ཚི ག ས་རྣམས་ནི ་ ཕྱོ ག ས་ཆོ ས ་མ་གྲུབ་པའི ་ གཏན་
ཚིགས་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ།།ཞེས་དང། མདོའ་དར་ཊི
ཀ་ལས་ཀྱང། དེ་ལ་ཡོད་
ི
པ་དང་ཡོད་པ་ཁོ་ན་དང་དེ་ལྟར་ངེས་པ་བཞིས། དོན་སྐྱོན་ཞུགས་པ་དང་བློ་
སྐྱོན་ཞུགས་པའི་མ་གྲུབ་པ་བཞི་སེལ་བའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་དང། འཐད་ལྡན་
ཆུང་བ་ལས། ཡོད་པའི་ཚིག་གིས་ཞེས་པ་ནས༑ ངེས་པ་སྨོས་པས་ནི་ཐེ་ཚོམ་
ཟ་བའི་མ་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་བསལ་བ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ཆེས་
མང་བའི་ཕྱིར། དེས་ན་མཚན་ཉིད་ཟུར་དུ་ཡོད་པ་ཞེས་པ་མཐུན་པར་ཡོད་པ་
ཞེས་ཡར་སྦྱར་བ་དང་༑ ཡོད་པ་ཞེས་མ་གྲུབ་པ་བཅད་པའི་ཆེད་དུ་བཤད་པ་
གཉིས་དགོས་སོ།།དེས་ན་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཆ་བཤད་པའི་སྐབས་ལ་དགོངས་
སམ་ཡིག་རྙིང་འདི་ལ་ཞིབ་བཤད་མང་ཡང་རགས་བཤད་དང་ཕྱོགས་ཙམ་
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མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

བཤད་པ་དུ་མ་ཡོད་པས་གོང་འོག་སྒྲིག་ཤེས་དགོས་སོ།།ཆོས་ཅན་དེ་ལ་
འགོ ད ་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོ ད ་ན་ཆོ ས ་ཅན་དེ ་ ལ་ཡོ ད ་པས་མ་ཁྱབ་པ་
སོགས་ཤེས་དགོས་སོ།།ཆོས་ཅན་དེ་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་
པའི་དོན་ཡོད་དེ། ཇི་ལྟར་རྟགས་བཀོད་པ་བཞིན་ཆོས་ཅན་ལ་གྲུབ་པ་ཞིག་
དགོས་པའི་ཕྱིར༑ དཔེར་ན། ཡོད་འགོད་ལ་ཆོས་ཅན་དེ་ལ་ལ་རྟགས་དེ་ཡོད་
པ་ལ་དུ་བ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་དང། ཡིན་འགོད་དགག་སྒྲ་མེད་པ་ལ་ཆོས་ཅན་དུ་
གང་བཟུང་དེ་རྟགས་དེ་ཡིན་པ་དང། དགག་རྟགས་སྐབས་སུ་ཡང་ཡོད་ཡིན་
གང་བཀོད་ལྟར་དགོས་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་
པ་རྣམས་ཡིན་འགོད་ལྟར་དང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པ་རྣམས་ཡོད་
འགོད་ལྟར་དགོས་པའི་ཕྱིར། རྗེས་ཁྱབ་ནི། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒྲ་མི་
རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ཁྱབ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་
པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཆོས་གཉིས་ལྡན་གྱི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡོད། ཁྱོད་མི་
རྟག་པ་དང་འབྲེལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་
མཐུན་པར་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ༑ བུམ་པ་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཆོས་གཉིས་ལྡན་གྱི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ མ་
གྲུབ་ན། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
རྟགས་ཆོས་གཉིས་ལྡན་གྱི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བྱས་
རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཆོས་གཉིས་ལྡན་གྱི་མཐུན་དཔེར་སོང་བའི་ཕྱི་
རྒོལ་ཡང་དག་ཀྱང་ཡོད། ཁྱོད་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
མཐུན་དཔེར་བཟུང་བའི་སྦྱོར་བ་དང་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གཉིས་ཀྱང་ཡོད་
པའི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་དཔེར་བཟུང་སྟེ་སྒྲའི་
སྟེང་དུ་བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་མ་ངེས་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་ཁྱོད་ཀྱི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

སྟེང་དུ་བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངེས་པའི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་
ཡོད༑ ཁྱོད་བྱས་མི་རྟག་གཉིས་ཀའི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་
གྲུབ་སྟེ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་མ་ངེས་པར་བུམ་པ་མི་རྟག་པར་ངེས་པའི་ཕྱི་རྒོལ་
ཡང་དག་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
གཉིས་པ་སླ། གོང་གི་རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། སྒྲ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་སྟེ།
བྱས་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་ཞེས་པའི་སྦྱོར་བ་ཡང་ཡོད། གང་
བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། སྒྲ་ཡང་བྱས་ཞེས་པའི་
སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཀྱང་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་
ཁྱོད་བྱས་མི་རྟག་གཉིས་ཀའི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ཆད་ནས་ཁྱོད་
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཆོས་གཉིས་ལྡན་གྱི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ།
ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་དཔེར་བཟུང་བ་གང་ཞིག སྒྲའི་བྱས་ན་མི་རྟག་པས་
ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་ཁྱོད་ཀྱི་སྟེང་དུ་དེ་འདྲའི་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་གང་
ཟག་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། རི་བོང་རྭ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། རྟགས་
དང་པོ་གྲུབ་སྟེ༑ སྒྲ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། ཁྱོད་
བཞིན་ཞེས་པའི་སྦྱོར་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ༑ བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཉིས་
པ་གྲུབ་སྟེ། རི་བོང་རྭའི་སྟེང་དུ་བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངེས་
པའི་གང་ཟག་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རི་བོང་རྭའི་སྟེང་དུ་ཡང་བྱས་ན་མི་
རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། མི་མཐུན་དཔེའི་སྟེང་དུ་མི་
མཐུན་སྦྱོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་གིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་སྒྲུབ་ཏུ་ཡོད་པར་བུད།
ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་སྟེང་དུ་བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངེས་པའི་ཕྱི་རྒོལ་
ཡང་དག་ཅེས་པ་ཆད་ནས་ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཆོས་གཉིས་ལྡན་གྱི་མཐུན་
དཔེ་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ༑ ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་དཔེར་གཟུང་བ་གང་ཞིག
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སྒྲའི་སྟེང་དུ་བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་ཁྱོད་ཀྱི་སྟེང་
དུ་ཁྱབ་པ་དེ་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡོད། ཁྱོད་བྱས་མི་རྟག་གཉིས་ཀའི་བྱེ་བྲག་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། མཉན་བྱ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། དང་པོ་སྔར་
བཞིན། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ༑ སྒྲ་མི་རྟག་པར་ཚད་མས་མ་ངེས་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་
མཉན་བྱ་མི་རྟག་པར་ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ།
མཉན་བྱའི་མིང་མ་ངེས་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་མཉན་བྱ་མི་རྟག་པར་ཚད་མས་ངེས་
པའི་གང་ཟག་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཁང་པ་དེའི་མིང་མ་ཤ ེས་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་ཁང་
པ་དེ་འཇིག་པར་ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང། མི་རྟག་
པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་མཉན་བྱ་དེ་མི་རྟག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་
སྒྲའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སོགས་བྱ། རྟགས་གསུམ་པ་སླ། རྩ་བར་
འདོད་ན༑ བྱས་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་གི་ངོར་རྟགས་ཆོས་
གཉིས་ལྡན་གྱི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ།
དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་
ཆོས་གཉིས་ལྡན་གྱི་དེ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས༑ འདོད་ན། བྱས་
རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་དེ་མཉན་བྱ་མི་རྟག་
པར་ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་
ནུས་ཏེ། ཁྱོད་མཉན་བྱ་རྟག་མི་རྟག་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
དེར་ཐལ། ཁྱོད་སྒྲ་དང་མཉན་བྱའི་མིང་དོན་གྱི་འབྲེལ་བ་ངེས་པའི་གང་ཟག་
གང་ཞིག ཁྱོད་སྒྲ་རྟག་མི་རྟག་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་
གསུམ། རྟགས་གཉིས་ཀ་གྲུབ་སྟེ། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་
པའི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། སྔར་གྱི་རྩ་རྟགས་
གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མི་རྟག་པ་དང་འབྲེལ་བར་ཐལ།
ཁྱོད་མི་རྟག་པ་དང་བདག་གཅིག་འབྲེལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་མི་
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རྟག་པ་དང་ཕན་ཚུན་ཐ་དད། ཁྱོད་མི་རྟག་པ་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་སྒོ་
ནས་ཁྱོད་ཡོད་མེད་མི་རྟག་པ་ཡོད་མེད་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། ཁྱོད་དེ་
ལ་བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་སྒོ་ནས་ཐ་དད་པའི་ཚུལ་གྱིས་དེ་ལྟར་ལྟོས་པ་དེ་
ཁྱོད་དེ་དང་བདག་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ་བའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་
དེ་ལ་དེ་ལྟར་ལྟོས་པ་དེ་ཁྱོད་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འབྲེལ་
བ་བརྟགས་པ་ལས། གཞན་ལྟོས་པ་ནི་འབྲེལ་བར་ཡང་།།ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་དེ་དེ་གཞན་ལ་འབྲེལ་བའི་དོན་དུ་བཤད་
ནས་ཡང་སྒྲས་འབྲེལ་ཆ་སྒྲོ་བཏགས་སུ་བཤད་པའི་ཕྱིར། དེའི་རང་འགྲེལ་
ལས༑ དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་རང་གི་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་ལ་རྟོག་པས་སྒྲོ་བཏགས་པ་
ལ་མ་གཏོགས་པར་འབྲེལ་བ་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་མེད། ཅེས་པ་ནས། འདིར་
ཡང་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་ན་ལྟོས་པས་འབྲེལ་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ།
ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྩ་རྟགས་གསུམ་པ་མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་
ཡོད་པར་ངེས་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་གྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་
ཡིན་པ་གང་ཞིག
ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་
མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཞེས་པའི་དོན་ཡང་གྲུབ། ཁྱོད་དེར་ཡོད་པར་ཚད་མས་
ངེས་པ་ཡང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་ངེས་པའི་
གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ༑ ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་
ཡོད་ཅིང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར༑ རྟགས་ཆོས་ཅན་
གྱིས་གྲུབ་ཅིང་ཁོ་ནས་རྣམ་བཅད་དེ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། མཐུན་
ཕྱོགས་ཁོ་ནར་ཡོད་བྱས་པས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་ཞིག་དགོས་པའི་
ཕྱིར། དེའི་རྣམ་བཅད་ཀྱི་དོན་ཞིག་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གོང་གི་རྟགས་གཉིས་པ་
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མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་འགོད་
ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པར་ཐལ།
ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འགལ་མ་ངེས་པའི་
རྟགས་གང་རུང་མིན་ཞིང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ།
ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འགལ་རྟགས་ཀྱང་མིན། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐུན་མོང་གི་མ་ངེས་
པའི་རྟགས་ཀྱང་མིན། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་
གཉིས་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་
པའི་ཕྱིར༑ ཁྱབ་སྟེ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་དང་ཐུན་མོང་གི་
མ་ངེས་པའི་རྟགས་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ནར་ཡོད་པ་ཞིག་མི་སྲིད་
པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་མཚམས་ལ་རྟགས་གྲུབ་སྟེ། བྱས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
རྟགས་གསུམ་པ་གྲུབ་སྟེ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གོང་གི་རྟགས་གསུམ་
པ་མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་
ཁོ་ན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པར་ཚད་མས་ངེས་པར་ཐལ། ཁྱོད་
སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཚུལ་གཉིས་པར་སོང་བའི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་
གིས་དེ་ལྟར་གྲུབ་བམ་མ་གྲུབ་སྙམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ཚད་མས་ངེས་
པའི་ཕྱིར༑ དེར་ཐལ། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཚུལ་གཉིས་པར་
སོང་བའི་ཕྱིརརྒོལ་ཡང་དག་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་བྱས་པའི་ལྡོག་
པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྣམ་ངེས་ཊིཀ་ཆེན་ལས། རྗེས་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པ་
ན་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པ་ཞེས་པའི་ཞེས་པ་ནས། མཐུན་
ཕྱོགས་ལ་མེད་པར་དོགས་པ་དང།
མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡང་ཡོད་པར་
དོགས་པའི་གཏན་ཚིགས་བཞི་སེལ་ལ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ།
དོགས་ལ་ཞེས་པ་ངེས་པའི་འགལ་ཟླ་བློ་སྐྱོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
དེར་ཐལ༑
སྐབས་འདིར་དེ་ལྟར་ཚད་མས་ངེས་པའི་རྗེས་ཁྱབ་ཡིན་མིན་རང་ཉིད་རྗེས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

ཁྱབ་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་གིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་
ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པ་ཡིན་མིན་སྒོ་ནས་འཇོག་དགོས་ཀྱི་ཚད་མ་གཞན་
གྱིས་དེ་ལྟར་རྟོགས་མ་རྟོགས་ལ་བྱེད་མི་རུང་བའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་
ཐལ༑ མཉན་བྱ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ཁྱབ་མིན་ཡང་མཉན་བྱ་སྒྲ་མི་
རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་རྟོགས་པའི་རྣམ་མཁྱེན་
ཡོད་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། ཇི་སྐད་དུ། སྡེ་བདུན་རྒྱན་ལས། ཅི་སྦྱོར་བ་
སྐོར་གཅིག་གི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་དང་མཐོང་བ་
དང་ངེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྣམས་ཀྱི་དོན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན་ནས། སྐབས་ཀྱི་རྒོལ་བ་
དེས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་གཉིས་གང་རུང་ལ་ཡོད་པར་ཚད་མས་དམིགས་པ་
ཡིན་ན་རྒོལ་བ་དེའི་ངོར་ཕྱོགས་གཉིས་གང་ལ་ཡོད་པ་དེ་ལ་མཐོང་བ་དང་
ངེས་པས་ཁྱབ་ཅིང།
སྤྱིར་རྒོལ་བ་དེའི་ངོར་ཡོད་པ་ལ་རྒོལ་བ་དེའི་ངོར་
མཐོང་བ་དང་ངེས་པས་ཁྱབ་ཀྱང་རྒོལ་བ་དེས་མཐོང་བ་དང་ངེས་པས་མ་
ཁྱབ་སྟེ། རྒོལ་བ་དེས་ཡོད་པ་དང་མཐོང་བ་དང་ངེས་པ་ཡིན་པར་བཟུང་བ་
ཙམ་ལ་རྒོལ་བ་དེས་མཐོང་བ་དང་ངེས་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ནས༑
འདི་ལྟར་རྟོགས་ན་རྗེས་ཁྱབ་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཟུར་དུ་ཁོ་ནའི་ཚིག་
དང་འབྲེ ལ ་བའི ་ ངེ ས ་པ་སྨོ ས ་པའི ་ དོ ན ་ཀྱང་དཔྱི ས ་ཕྱི ན ་པར་རྟོ ག ས་པར་
འགྱུར་ལ། གཞན་དུ་ན་ཚིག་ཙམ་ཞིག་སྒྲོག་པར་ཟད་དོ༑ ༑ཞེས་དང། རིགས་
པའི་རྒྱན་ལས། མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་ནས་མ་མཐོང་ཞིང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་
ལ་ཡོད་ཀྱང་ཡོད་པ་ལྟར་མ་གྲུབ་པའི་མ་ངེས་པའི་རྟགས་དང་ཞེས་གསུངས་
པས་མཉན་བྱ་སྒྲ་རྟག་སྒྲུབ་ལ་དེ་ལྟར་བཤད་པ་རིགས་སྒོ་ནས་ཀྱང་བཤད་པ་
དང། མདོའ་དར་ཊི
ཀ་ལས། དེས་ན་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་དང། དེ་ཁོ་ན་
ི
ལ་ཡོད་པ་དང། དེ་ལྟར་ངེས་པ་བཞིས། དེ་ལ་མེད་པ་དང། མི་མཐུན་ཕྱོགས་
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མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ལ་ཡང་ཡོད་པ་དང། དེ་ལྟར་དོགས་པའི་དོན་སྐྱོན་ཞུགས་པ་དང་བློ་སྐྱོན་
ཞུགས་པ་བཞི་སེལ་ལོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། བྱས་པའི་བྱེ་བྲག་ལྟ་བུ་
རྗེས་ཁྱབ་ཏུ་སྒྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ཁྱབ་
ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཆོས་གཉིས་ལྡན་གྱི་
མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡོད། ཁྱོད་མི་རྟག་པ་དང་འབྲེལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་
ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་ངེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་
དང་པོ་གཉིས་སླ། རྟགས་གསུམ་པ་དེར་ཐལ། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ངེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་
ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འགོད་ཚུལ་ཡིན་འགོད་དང་སྒྲུབ་ཚུལ་ཡིན་སྒྲུབ་ཡིན། ཁྱོད་
ཡིན་པ་ཡོད་ཁྱོད་ཡིན་ན་མི་རྟག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། རྟགས་རྣམས་
སླ། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། བྱས་པའི་བྱེ་བྲག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ངེས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡང་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མི་མཐུན་
ཕྱོགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ༑ རྟོག་གེའི་དབང་པོ་དག་འདིར་མ་ཁྱབ་ཟེར།
དེར་ཐལ། མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན། སྨྲ་དབང་གཞན་དག་འདིར་མ་
ཁྱབ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་གཟུང་རྒྱུ་དེ་མིན་པ་དང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
མི་མཐུན་ཕྱོགས་དོན་མི་གཅིག་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཡོད་འགོད་དག་ལ་མ་
ངེས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དུ་ལྡན་ལ་མེ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་བ་ལེགས། མ་ཁྱབ་
མཚམས་ལ་རྟགས་དེར་ཐལ། རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ གཞན་ཡང། བྱས་པའི་
བྱེ་བྲག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཁྱོད་མི་སྲིད་པའི་
ཕྱིར། དེར་ཐལ། མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་བྱས་པའི་བྱེ་བྲག་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར།
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དེས་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའི་རྟགས་ཀྱིས་མཚན་ཉིད་མཚོན་
བྱར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་དང། རྗེས་ཁྱབ་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་
ཤེ ས ་འདོ ད ་ཆོ ས ་ཅན་ལ་ཡོ ད ་པ་དང་འགོ ད ་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མཐུན་
ཕྱོགས་ཁོ་ནར་ཡོད་ཚུལ་སོགས་ཤེས་པར་བྱའོ།།ལྡོག་ཁྱབ་ནི། བྱས་པ་ཆོས་
ཅན། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡིན་པར་ཐལ༑ ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་
ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཆོས་གཉིས་ལྡན་གྱི་མཐུན་དཔེ་ཡང་
དག་ཡོད༑ མི་རྟག་པ་དང་འབྲེལ། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་གྲུབ་པའི་མི་མཐུན་
ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་ཁོ་ནར་ངེས་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གཉིས་སླ། གསུམ་པ་དེར་
ཐལ། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་ཁོ་ནར་ཡོད་
པ་གང་ཞིག ཁྱོད་དེ་ལྟར་དུ་ཚད་མས་ངེས་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་དེར་ཐལ། ཁྱོད་
སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་དང། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་
མཐུན་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཡོད་པའི་མ་ངེས་པ་ལྟ་བུའི་མ་ངེས་པའི་
རྟགས་གང་རུང་མིན། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
བྱས་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཚུལ་གསུམ་པར་སོང་བའི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་གིས་ཁྱོད་སྒྲ་
མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་ཁོ་ནར་ཚད་མས་ངེས་པའི་
ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཚུལ་གསུམ་པར་སོང་བའི་ཕྱི་རྒོལ་
ཡོད་པའི་ཕྱིར། བྱས་པའི་ལྡོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདི་གཉིས་ལ་དཔེ་དང་
འབྲེལ་བ་གལ་ཆེ་ཚུལ་ཡང་ཤེས་དགོས་ལ་སྤྲོ་བྱ་མང་ཡང་མཚན་ཉིད་ཆ་
བཤད་པས་ཤ ེས་ནུས་སོ།།
དྲུག་པ་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་ངེས་བྱེད་ཚད་མ་བཤད་པ་ལ། བྱས་རྟགས་
ཀྱི ས ་སྒྲ་མི ་ རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི ་ རྗེ ས ་ཁྱབ་ཚད་མས་ངེ ས ་པ་ལ་ཚད་མ་དུ་
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དགོས་དཔྱད་པ་དང། ཁྱབ་པ་གཉིས་ངེས་པའི་སྔོན་དུ་འབྲེལ་བ་ངེས་དགོས་
པ་དང། འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་ཚད་མ་བཤད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་
བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ཁྱབ་ཚད་མས་ངེས་པ་ལ་
ཚད་མ་གསུམ་དགོས་ཀྱང་དེ་ལས་མང་མི་དགོས་ཏེ། ཚད་མ་འཆད་འགྱུར་
གསུམ་གྱིས་དེ་སྒྲུབ་ནུས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་རྟག་མི་རྟག་
དངོས་འགལ་དུ་ངེས་པའི་ཚད་མ་དང། མཚན་གཞི་བྱས་པ་ངེས་བྱེད་ཀྱི་
ཚད་མ་དང། རྟག་པ་ལ་བྱས་པ་འགོག་པའི་ཚད་མ་གསུམ་གྱིས་ཆོག་པའི་
ཕྱིར། འདི་ལྟར་བཤད་དགོས་ཀྱི་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པ་ནི་རྗེ་ཡབ་སྲས་གང་
གི་ཡང་དགོངས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འདིའི་ཚད་མ་གསུམ་དགོས་ཚུལ་
དེ་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚད་མ་གསུམ་ཚང་དགོས་པའི་དོན་ཡིན་གྱི་སྔོན་དུ་
འགྲོ་དགོས་པ་གསུང་གང་ནའང་ཟུར་ཙམ་ཡང་མེད་ལ་རིགས་པས་ཀྱང་མི་
འགྲུབ་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། འོ་ན། རྗེས་དཔག་གཅིག་གིས་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་
སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་སྡོག་གི་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པ་ཞིག་མེད་པར་
ཐལ། ཚད་མ་ཐ་དད་པ་གསུམ་དགོས་པར་མ་ཟད་སྔོན་དུའང་འགྲོདདགོས་
པ་དེའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཚད་མ་ཐ་དད་པ་དེ་གསུམ་
དངོས་སུ་མེད་ཀྱང་དེ་གསུམ་གྱི་དོན་ཚང་བའི་རྗེས་དཔག་གཅིག་གིས་ཀྱང་
བྱས་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་པ་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། བྱས་པ་
རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇིག་ངེས་སུ་རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་གཅིག་གིས་ཀྱང་
དེ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ལས༑ གསུམ་ལས་མང་བ་མི་དགོས་
པས་གསུམ་ཁོ་ནར་གྲངས་ངེས་སོ།།ཞེས་པ་ནས། དེ་ལ་ཡང་ཚད་མ་གསུམ་
པོ་དེའི་དོད་ཐུབ་པ་ངེས་པར་དགོས་པར་ཤེས་པར་བྱའོ།།ཞེས་དང། རིགས་
པའི་རྒྱན་ལས༑ དེ་ལ་ཚད་མ་གསུམ་གྱི་དོད་ཐུབ་ངེས་པར་ཡོད་པའི་ཕྱིར་
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རོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ༑ དོད་ཐུབ་ཅེས་པས་ཚད་མ་གསུམ་
ཚང་བས་ཆོག་གི་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པ་མ་ཡིན་པར་ཤ གས་ལ་འཕེན་པའི་
ཕྱིར་དང། རྣམ་བཤད་ལས་ཀྱང། གསུམ་དགོས་ཀྱི་དེ་ལས་མང་མི་དགོས་
ཏེ་ཞེས་དང་༑ འོག་ཏུ་ཡང་རྣམ་བཤད་ལས། སྔར་རྗེས་ཁྱབ་འགྲུབ་པ་ལ་
ཚད་མ་གསུམ་དགོས་པར་བཤད་པའི་ཐ་མའོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེས་
ན་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ཁྱབ་འགྲུབ་པ་ལ་ཚད་
མ་གསུམ་དགོས་པར་ཐལ། དེ་ལ་རྟགས་ཀྱི་མཚན་གཞི་བྱས་པ་ངེས་པའི་
ཚད་མ་དགོས། དགག་ཆོས་རྟག་པ་དང་སྒྲུབ་ཆོས་མི་རྟག་པ་དངོས་འགལ་
དུ་ངེས་པའི་ཚད་མ་དགོས། རྟགས་བྱས་པ་དེ་དགག་བྱའི་ཆོས་རྟག་པ་ལ་
འགོག་པའི་ཚད་མ་གསུམ་དགོས་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་ཕྱི་མ་གཉིས་དགོས་
ཀྱང་དང་པོ་དགོས་པ་རྟགས་མ་གྲུབ་ཟེར་ན། རི་བོང་རྭའི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་
མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ཁྱབ་གྲུབ་པར་ཐལ། རྟག་མི་རྟག་དངོས་འགལ་
དུ་ཚད་མས་ངེས། རི་བོང་རྭ་ལ་རྟག་པ་ཁེགས་པའི་ཕྱིར༑ མ་ཁྱབ་ན། སྦྱོར་
བ་སྐོར་གཅིག་པོ་དེའི་རྗེས་ཁྱབ་ཚད་མས་ངེས་པ་ལ་རྟགས་ཀྱི་མཚན་གཞི་
བྱས་པ་ངེས་པའི་ཚད་མ་དགོས་པར་ཐལ་ལོ།།མ་ཁྱབ་པ་དེའི་ཕྱིར། ཁ་ཅིག་
རྟགས་སྔ་མ་མ་གྲུབ་སྟེ། རྟག་མི་རྟག་དངོས་འགལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འོ་
ན། གང་ཟག་གི་བདག་ཆོས་ཅན། རྟག་པར་ཐལ། མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། འདོད་ན། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་ཟག་གི་
བདག་རྟག་པར་ཚད་མས་དམིགས་པའི་ཕྱིར། ཚད་མ་སྔ་ཕྱི་གཉིས་དགོས་
པ་གྲུབ་ཀྱང་དགག་ཆོས་སྒྲུབ་ཆོས་དངོས་འགལ་ངེས་པའི་ཚད་མ་དགོས་
པ་མ་གྲུབ་ཟེར་ན། དུང་མདོག་རྟགས་ཀྱིས་ཤ ར་ཕྱོགས་ཀྱི་དུང་མདོག་སྔོན་
པོར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ཁྱབ་གྲུབ་པར་ཐལ། དུང་མདོག་ཚད་མས་ངེས་དེ་སེར་
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མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

པོ་ལ་ཁེགས་པའི་ཕྱིར༑ མ་ཁྱབ་ན། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་
པའི་རྗེས་ཁྱབ་འགྲུབ་པ་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་ཆོས་སྒྲུབ་ཆོས་དངོས་འགལ་དུ་
ངེས་པའི་ཚད་མ་དགོས་པར་ཐལ། མ་ཁྱབ་པ་དེའི་ཕྱིར། དེ་ལ་ཚད་མ་དང་པོ་
གཉིས་དགོས་ཀྱང་ཚད་མ་གསུམ་པ་དགོས་པ་མ་གྲུབ་ཟེར་ན། གཞལ་བྱའི་
རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ཁྱབ་ཚད་མས་ངེས་པར་ཐལ།
རྟགས་ཀྱི་མཚན་གཞི་གཞལ་བྱ་ཚད་མས་ངེས་རྟག་མི་རྟག་དངོས་འགལ་དུ་
ཚད་མས་ངེས་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་
སྒྲུབ་པ་ལ་རྟགས་བྱས་པ་ལ་རྟག་པ་འགོག་པའི་ཚད་མ་དགོས་པར་ཐལ། མ་
ཁྱབ་པ་དེའི་ཕྱིར༑ ཞེས་བཤད་དགོས་པའི་ཕྱིར། རྣམ་འགྲེལ་གྱི་རྣམ་བཤད་
རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཀྱང། གནོད་པ་ཅན་གྱི་རྟགས་ལ་བརྟེན་པའི་རྗེས་
དཔག་ཚད་མས་ངེས་པར་བྱེད་དོ།།དེ་ལྟ་བུའི་ཚད་མ་དང་གཞི་བྱས་པ་ངེས་
པའི་ཚད་མ་དང།
རྟག་མི་རྟག་དངོས་འགལ་དུ་ངེས་པའི་ཚད་མ་གསུམ་
བྱས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ཁྱབ་ངེས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཞིང། ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདིས་ཀྱང་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་བཤད་
པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་སྔོན་དུ་འབྲེལ་བ་ངེས་དགོས་ཏེ། རང་
འགྲེལ་ལས། འབྲེལ་བ་མེད་པར་ནི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པ་དག་ངེས་
པ་མེད་དེ་ཞེས་དང། འདི་ཉིད་ལས། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་འབྲེལ་ཤ ེས་ན།།སོགས་
དང་རྗེས་འགྲོ་འབྲེལ་བ་ལ་ལྟོས་ཚུལ་ནི། འདི་ཉིད་ལས༑ རང་བཞིན་ལ་ཡང་
མེད་མི་འབྱུང་།།ཡོད་པ་ཙམ་དང་འབྲེལ་བ་ཡིན།།སོགས་དང། དེ་བཞིན་
གཅིག་གཅིག་ཉེ་བའི་ཕྱིར།།སོགས་དང། ལྡོག་པའི་འབྲེལ་བར་ལྟོས་ཚུལ་
ནི། འདི་ཉིད་ལས། དེ་ཕྱིར་དེ་ཙམ་དང་འབྲེལ་བའི།།ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ངོ་བོ་
ཉིད།།ལྡོག་པར་འགྱུར་བ་འམ། ཞེས་སོ།།གསུམ་པ་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་ཀྱི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

ཚད་མ་བཤད་པ་ལ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་
ཁྱབ་དང་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཆ་ཤ ས་བྱས་པ་མི་རྟག་པ་ལ་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་ཀྱི་ཚད་
མ་ཡོད་དེ། འབྲེལ་བའི་དོན་ལྡོག་གི་ཕྱོགས་གཅིག་བྱས་པ་མི་རྟག་པ་ཐ་དད་
མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་ཅིང། དེའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་
གི་ཁྱབ་པ་གཉིས་རྗེས་དཔག་གིས་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར། རྗེས་དཔག་དེ་ཆོས་
ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རྟེན་གཏན་ཚིགས་ཡོད་དེ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་
ཁྱབ་སྒྲུབ་བྱེད་ལྟོས་མེད་ཀྱི་རྟགས་དང་ལྡོག་ཁྱབ་སྒྲུབ་པ་གནོད་པ་ཅན་གྱི་
རྟགས་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་ལ། རྟགས་འགོད་པ་དང་ཚུལ་སྒྲུབ་པ་
གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇིག་པའི་
ངོ་བོ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་འཇིག་པར་འགྱུར་བ་རང་ལས་ཕྱིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་སོགས་
ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་རང་རྒྱུ་ལས་འཇིག་པར་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར༑ དཔེར་ན་གློག་
བཞིན་ཞེས་སོ།།གཉིས་པ་ནི། ཁྱབ་པ་དེ་དཔེའི་སྟེང་དུ་མངོན་སུམ་གྱི་སྟོབས་
ཀྱིས་ངེས་པར་བྱེད་ཅིང་ཕྱོགས་ཆོས་ནི།
ཕྱིས་འབྱུང་གི་རྒྱུས་བྱས་པའི་
ངོ་བོ་དངོས་མེད་ཀྱང་མི་སྐྱེད༑ བྱས་པའི་ངོ་བོ་དངོས་པོ་ཡང་མི་སྐྱེད་པའི་
ཕྱིར། རང་ཉིད་འཇིག་པ་རང་ལས་ཕྱིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་ལ་མི་ལྟོས་པའི་དངོས་
པོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བྱས་པ་མི་རྟག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་རང་ལྡོག་གི་ཕྱོགས་
གཅིག་སྒྲུབ་བྱེད་ལྟོས་མེད་ཀྱི་རྟགས་ཡིན་ཏེ། བྱས་པ་མི་རྟག་པ་དང་ཐ་དད་
མི་རྟག་པ་ལོག་སྟོབས་ཀྱིས་བྱས་པ་ལྡོག་པ་དེ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་རང་ལྡོག་
གི་དོན་ཡིན་ལ། དེའི་ཆ་སྔ་ཕྱི་ནི་རང་ལྡོག་གི་ཕྱོགས་རེ་ཡིན་པས་དེའི་ཆ་
སྔ་མ་ཐ་དད་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་ཅིང། ཁྱོད་དེའི་ཆ་ཕྱི་མ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་
གཏན་ཚིགས་ཡིན་པས་ན་ཕྱོགས་གཅིག་སྒྲུབ་བྱེད་དང། ཕྱིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་
ལ་མི་ལྟོས་པའི་རྟགས་སུ་བཀོད་པས་ན་ལྟོས་མེད་ཀྱི་རྟགས་ཞེས་བཤད་པ་
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ཡིན་པའི་ཕྱིར། བྱས་པའི་རྟགས་སུ་བཀོད་པས་ན་བྱས་རྟགས་ཞེས་བཤད་
པ་བཞིན་ཇི་སྐད་དུ། རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ལས། བྱས་པ་མི་རྟག་པ་དང་འབྲེལ་
བའི་དོན་དུ། མི་རྟག་པ་དང་ཐ་དད་མི་རྟག་པ་ལོག་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ལྡོག་
པའི་ཟུར་སྔ་མ་ནི་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་ལ་ཕྱི་མ་ནི་ཞེས་དང། མཁས་
གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་ལས། བྱས་པ་མི་རྟག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ལྡོག་ནི་བྱས་མི་
རྟག་ཐ་དད༑ མི་རྟག་པ་བཀག་ན་བྱས་པ་ཁེགས་པ་ཡིན་ལ་བྱས་མི་རྟག་ཐ་
དད་དུ་བྱས་མི་རྟག་གི་དོན་སོ་སོར་ཤར་བའི་རྟོག་པ་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་རང་
རིག་མངོན་སུམ་གྱིས་ཤགས་ལ་གྲུབ་ཅེས་དང། སྡེ་བདུན་རྒྱན་ལས༑ ཁྱབ་པ་
ནི་རྗེས་དཔག་ཚད་མས་ངེས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པས་དེའི་རྟེན་རྟགས་ལ་རྗེས་
ཁྱབ་སྒྲུབ་པ་ལྟོས་མེད་ཀྱི་རྟགས་དང་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཞར་ལ་བྱས་
རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་ངེས་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་ཡོད་
དེ། དབང་རྣོན་གྱིས་མངོན་སུམ་ཚད་མས་ངེས། དབང་རྟུལ་ཁ་ཅིག་ཐ་སྙད་
སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ལ་བརྟེན་པའི་རྗེས་དཔག་གིས་ངེས་པའི་ཕྱིར་རོ།།
གཉིས་པ་ལྡོག་ཁྱབ་ངེས་བྱེད་གནོད་པ་ཅན་གྱི་རྟགས་ལ་རྟགས་དགོད་
པ་དང། ཚུལ་སྒྲུབ་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། རྟག་པ་ཆོས་ཅན། བྱས་པས་སྟོང་
སྟེ། རིམ་དང་ཅིག་ཅར་གྱི་དོན་བྱེད་པས་སྟོང་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། འདུས་མ་
བྱས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་བཞིན། ཞེས་པའོ།།གཉིས་པ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ༑ རིམ་དང་
ཅིག་ཅར་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་དོན་བྱེད་ཚུལ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཕྱོགས་ཆོས་ནི་
ཅིག་ཅར་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མི་སྐྱེད་པར་ཐལ། འབྲས་བུ་རྣམས་རིམ་གྱིས་
སྐྱེ་བར་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར༑ རིམ་གྱིས་འབྲས་བུ་སྐྱེ་ན། འོ་ན་རྒྱུ་
ཡང་སྔ་ཕྱི་རིམ་པ་དུ་མ་ཡོད་པར་ཐལ། འབྲས་བུ་རྣམས་རིམ་གྱིས་སྐྱེ་བ་དེའི་
ཕྱིར། འདོད་ན། རྟག་པ་གཅིག་པུར་འདོད་པ་ཉམས་སོ།།རིམ་དང་ཅིག་ཆར་
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གྱི་དོན་བྱེད་པས་སྟོང་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁྱབ་
དང་བྱས་པ་མི་རྟག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ལྡོག་གི་ཕྱོགས་གཅིག་སྒྲུབ་བྱེད་
གནོད་པ་ཅན་གྱི་རྟགས་ཡིན་ཏེ། དེ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་ལྡོག་གི་ཕྱོགས་
གཅིག་མི་རྟག་པ་ལོག་ན་བྱས་པ་ལྡོག་མི་དགོས་སྙམ་པ་ལ་གནོད་པར་བྱེད་
པའི་རྟགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་ཚུལ་གསུམ་སྒྲུབ་བྱེད་སོ་སོར་བཤད་པ་
དག་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚད་མ་གསུམ་སོ་སོའ་ི སྒྲུབ་
བྱེད་ཀྱང་ཡིན་ཏེ། ཕྱོགས་ཆོས་སྒྲུབ་བྱེད་ནི་རྟགས་ཀྱི་མཚན་གཞི་སྒྲུབ་བྱེད་
དང། ཕྱོགས་ཆོས་ངེས་པའི་ཚད་མ་རྟགས་ཀྱི་མཚན་གཞི་ངེས་པའི་ཚད་
མར་འགྱུར། རྗེས་ཁྱབ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱིས་དགག་བྱའི་ཆོས་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་
འགལ་བ་ཤགས་ལ་སྒྲུབ་ཅིང། ཚད་མས་ཀྱང་དེ་ལྟར་རྟོགས། ལྡོག་ཁྱབ་སྒྲུབ་
བྱེད་གནོད་པ་ཅན་གྱི་རྟགས་ནི་དགག་བྱའི་ཆོས་འགོག་བྱེད་དངོས་ཡིན་
ལ་དགག་ཆོས་སྒྲུབ་ཆོས་འགལ་བ་ཤགས་ལ་འཕེན་པའི་ཕྱིར། རྣམ་བཤད་
ལས། གནོད་པ་ཅན་གྱི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། སྔར་རྗེས་ཁྱབ་
འགྲུབ་པ་ལ་ཚད་མ་གསུམ་དགོས་པར་བཤད་པའི་ཐ་མའོ་ཞེས་དང། སྡེ་
བདུན་རྒྱན་ལས། དེས་ན་རྟགས་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་བྱས་པ་མི་རྟག་པ་དང་
འབྲེལ་བའི་དོན་ལྡོག་གིས་མི་རྟག་པ་ལོག་པའི་གཞི་ལ་བྱས་པ་ལོག་པས་
ཁྱབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཉིད་ངེས་པ་དང་རྟགས་བྱས་པ་ངེས་པའི་ཚད་མ་གཅིག་
དང་གཉིས་ལ་ལྟོས་ནས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་ངེས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་
ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ངེས་པ་ལ་རྟགས་ཀྱི་མཚན་
གཞི་ངེས་པའི་ཚད་མ་དང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་ངེས་པའི་ཚད་མ་སྔོན་དུ་
འགྲོ་དགོས་ཀྱང་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་མ་ཁྱབ་སྟེ༑ སྔོན་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་
བསྟན་དེ ་ ནས་ཁྱབ་པ་མཁས་པས་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་རྗེ ས ་དཔག་སྐྱེ ་ རི མ ་གང་
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ཞིག དེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་འགའ་ཞིག་ལ་ཁྱབ་འབྲེལ་ལ་ལོག་རྟོག་ཆེ་བས་ཁྱབ་
འབྲེལ་སྔོ ན་ལ་བསྒྲུབས་ནས་ཕྱོགས་ཆོས་རྗེས ་སུ་སྒྲུབ་པ་ཡང་ཡོད ་པའི་
ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། འདི་ཉིད་ལས༑ ཕྱོགས་ཆོས་དེ་ཆས་ཁྱབ་པ།
ཞེས་དང། མདོ་དང་རྣམ་ངེས་ལས། རྗེས་དཔག་བྱ་དང་སོགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་
ཆོས་སྔོན་ལ་བསྟན་ཅིང། རིགས་ཐིགས་ལས་ཀྱང། ཚུལ་གསུམ་པའི་རྟགས་
ནི་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་དང། མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཞེས་
སོགས་དང། གཏན་ཚིགས་ཐིགས་པ་ལས་ཀྱང། ཕྱོགས་ཆོས་དེ་ཆས་ཁྱབ་
པ་ཞེས་བཤད་ཅིང། དེ་དག་གི་འགྲེལ་པ་ཀུན་དང་ཛེ་ཏཱ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་
པ་ཐར་འབྱུང་བ་སོགས་དུ་མས་བཤད་པའི་ཕྱིར། དེ་བཤད་པའི་རིམ་པ་ཡིན་
རྩོད་ཚེ་མིན་ཞེས་ཀྱང་སྨྲ་མི་རིགས་པར་ཐལ། རང་དོན་སྐབས་དང་གཞན་
དོན་གཉིས་ཀ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར། སློབ་དཔོན་འཕགས་པས། རང་གིས་ངེས་
བཞིན་གཞན་དག་ལ།།ཞེས་དང། ཕྱོགས་གླང་གིས་ཀྱང། རང་གིས་ངེས་པ་
བཞིན་གཞན་ལ་ཞེས་དང། ཤིནྟ་བས་ཀྱང། དང་པོ་ཡོད་པའི་གཏན་ཚིགས་
ལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཉིད་ཀྱི་ཚད་མ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་ཏེ་ཚད་
མ་དེས་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་པར་གྲུབ་པ་ན༑ ཕྱིས་ཁྱབ་པ་ཚད་མ་གཞན་གྱིས་
འཛིན་ཏེ་ཞེས་དང།
ཁྱོད་ཀྱིས་ཕྱོགས་ལ་ཡང་དཔེའི་ཆོས་ཅན་ལ་གཏན་
ཚིགས་འཛིན་ཅིང་ཕྱིས་ནི་ཁྱབ་པའོ་ཞེས་བྱ་བའི་རིམ་པ་འདི་ཡིན་ནོ།།ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ རྩ་རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། འདི་ཉིད་ལས། མཁས་པ་
རྣམས་ལ་ནི། གཏན་ཚིགས་འབའ་ཞིག་བརྗོད་པར་ཟད།།ཅེས་དང། དེའི་
རང་འགྲེལ་ལས། གང་དག་ལ་དེའི་ངོ་བོ་དང་རྒྱུའི་ངོ་བོ་དག་རབ་ཏུ་གྲུབ་
པའི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ནི། གཏན་ཚིགས་འབའ་ཞིག་བརྗོད་པར་ཟད།།ཅེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ ཁྱབ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་རྟགས་དག་གི་འབྲེལ་བ་ཤ ེས་
387

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

པའི ་ མཁས་པ་རྣམས་ལ་རང་བཞི ན ་གྱི ་ རྟགས་ཀྱི ་ སྐབས་གཏན་ཚི ག ས་
འབའ་ཞིག་སྟེ། རྟགས་རྩོད་གཞིར་གྲུབ་ཚུལ་དང། འབྲས་རྟགས་སྐབས་རྒྱུ་
ཡིན་ཚུལ་གྱི་ཕྱོགས་ཆོས་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཅེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། དེའི་སྔ་
འབྲེལ་གྱི་འགྲེལ་བཤད་དུ་ཤཱཀྱས། ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཙམ་མ་ངེས་པའི་མཁས་
པ་དེ་རྣམས་ལ་ནི། དེའི་ངོ་བོ་དང་རྒྱུའི་ངོ་བོའ་ཕྱི
ི ར་གཏན་ཚིགས་འབའ་ཞིག་
ཅེས་བྱ་བ་སྟེ། ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཁོ་ནའོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་༑ ཕྱོགས་
ཀྱི་ཆོས་མ་ངེས་པ་ཞེས་གསུངས་པས་ཚུལ་གཞན་གཉིས་ངེས་པར་བཤད་
པའི་ཕྱིར་རོ།།གཞན་ཡང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་ངེས་པ་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་སམ་
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཀྱི་མཚན་གཞི་ངེས་པའི་ཚད་མ་ངེས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་
མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་གཉིས་ཚད་མས་
སྔོན་ལ་ངེས་ནས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་ངེས་དགོས་ཤིག་ཡོད་པའི་ཕྱིར།
གཏན་ཚིགས་འབའ་ཞིག་སོགས་ཀྱི་ཕྱིའི་རང་འགྲེལ་ལས། གང་གི་དོན་དུ་
དཔེ་བརྗོད་པའི་དོན་དེ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས༑ དེའི་ཚེ་དེ་བརྗོད་པས་
ཅི་ཞིག་བྱ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། གང་གི་དོན་དུ་ཞེས་པ་ཁྱབ་པ་
གཉིས་ཀྱི་དོན་དུ་ཡིན་ན་དོན་དེ་གྲུབ་ཟིན་ལ་ཁྱབ་པ་དེ་བརྗོད་པས་ཅི་ཞིག་
བྱ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར༑ དེའི་འགྲེལ་བཤད་དུ་ཤཱཀྱས། གང་གི་དོན་དུ་ཞེས་
བྱ་བ་ནི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པ་ངེས་པར་བྱ་བའི་དོན་དུའོ་བསྟན་པར་
བྱ་བའི་དོན་དེ་ཉིད་རང་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་དེའི་ཚེ་ཞེས་བྱ་བ་
རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པ་ངེས་པའི་ཚེ། དེ་བརྗོད་པས་དཔེ་བརྗོད་པས་ཅི་
ཞིག་བྱ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ ཤེས་བྱེད་དང་རིགས་པ་འདི་འདྲ་ཐུགས་
ལ་བཞག་ནས། སྡེ་བདུན་རྒྱན་ལས། ཁྱབ་འབྲེལ་ཤ ེས་པའི་མཁས་པ་ཕྱོགས་
ཆོ ས ་མི ་ཤེ ས ་པ་རྣམས་ལ་ནི ་ གཏན་ཚི ག ་འབའ་ཞི ག ་ངེ ས ་བྱེ ད ་ཀྱི ་ ཐབས་
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མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

བརྗོད་པའི་ཚད་མ་སྟོན་དགོས་པར་ཟད་ཀྱི་ནས། རང་འགྲེལ་ཤཱཀྱ་བློ་བྲམ་ཟེ་
ཆེན་པོའ་འགྲེ
ི ལ་བཤད་སོགས་ན་ཆེས་གསལ་བར་ཡོད་པས་ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། འདིས་བྱས་པ་མི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པ་ལ་ཚད་མ་གསུམ་
སྔོན་དུ་དང་རྗེས་ཁྱབ་ངེས་པ་ལ་དེ་གསུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་ཟེར་བའི་བླུན་
པོ་དང་མཁས་རློམ་དག་གི་ཁའི་དབུགས་རྒྱུ་བ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་བྱས་མོད།
རྒྱལ་དབང་གོང་མའི་གསུང་ལས། ཕ་བསད་བུ་ལའང་ལབ་རྒྱུ་ཡོད་གསུངས་
པ་ལྟར་རྫི་མེད་པ་འདྲ་ཡིད་དུང་ལབ་ལབ་བྱས་ཡོད་སྲིད་ཀྱང་ཁྱི་རྒན་ཟུག་
པའི་རྣམ་ཐར་ཙམ་མོ།།
བདུན་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའི་དོགས་གཅོད་ལ་དམ་བཅའ་བ་དང། སྒྲུབ་
བྱེད་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི༑ བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱི་
རྒོ ལ ་ཡང་དག་གི ་ རྒྱུད་ཀྱི ་ བྱས་ན་མི ་ རྟག་པས་ཁྱབ་པ་འཇལ་བའི ་ རྗེ ས ་
དཔག་དེས་བྱས་པའི་གསལ་བའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་ལ་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་
རྟོགས་ཀྱང་༑
དེས་བྱས་པའི་གསལ་བའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་ཁྱད་གཞིར་
བཟུང་ནས་བྱས་པ་ལ་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་མ་ངེས། ངེས་པར་བྱེད་
ནུས། སྒྲའི་བྱས་པ་ལ་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཡང་ཚད་མས་མ་ངེས་ཀྱང་ངེས་
པར་བྱེད་ནུས། རྗེས་དཔག་དེས་བྱས་པའི་གསལ་བའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་ལ་
གཅིག་ཏུ་ཞེན་པའི་རྟགས་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་དང་སོམ་ཉིའི་རྟག་འཛིན་གྱི་
སྒྲོ་འདོགས་གཉིས་ཆོད་ཀྱང་དེས་སྒྲའི་བྱས་པ་དང་སྒྲ་གཉིས་ལ་སོ་སོ་ནས་
གཅིག་ཏུ་ཞེན་པའི་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་ཀྱང་སོམ་ཉིའི་རྟག་འཛིན་
གྱི་སྒྲོ་འདོགས་མ་བཅད་གཅོད་པར་བྱེད་ནུས། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་
པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་བྱས་པ་མི་རྟག་པར་འཇལ་བའི་
རྗེ ས ་དཔག་དེ ས ་བྱས་པའི ་ གསལ་བའི ་ དབྱེ ་ བ་མཐའ་དག་མི ་ རྟག་པར་
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རྟོ ག ས་ཀྱང་དེ ་ མཐའ་དག་ཁྱད་གཞི ར ་བཟུང་ནས་མི ་ རྟག་པར་མ་རྟོ ག ས།
དེས་སྒྲའི་བྱས་པ་མི་རྟག་པར་མ་རྟོགས་ཀྱང་རྟོགས་པར་བྱེད་ནུས། དེས་
བྱས་པའི ་ གསལ་བའི ་ དབྱེ ་ བ་མཐའ་དག་ལ་སོ མ ་ཉི འི ་ རྟག་འཛི ན ་གྱི ་ སྒྲོ ་
འདོགས་མ་ཆོད་ཀྱང་གཅིག་ཏུ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་བཅད། དེས་སྒྲའི་
བྱས་པ་དང་སྒྲ་གཉིས་ལ་ཡང་སོམ་ཉིའི་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་མ་བཅད་
ཅིང་གཅོད་པར་བྱེད་པའི་ཚད་མས་ངེས་པ་འདྲེན་པར་བྱེད་ནུས། དེ་གཉིས་
ལ་གཅིག་ཏུ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་བཅད། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་
པར་སྒྲུབ་པའི ་ ཕྱི ་ རྒོ ལ ་ཡང་དག་གི ས ་ཀྱང་བྱས་པའི ་ གསལ་བའི ་ དབྱེ ་ བ་
མཐའ་དག་མི་རྟག་པར་རྟོགས་ཀྱང་དེ་མཐའ་དག་ཁྱད་གཞིར་བཟུང་ནས་མི་
རྟག་པར་མ་རྟོགས་པ་ནས། སྒྲོ་འདོགས་གཉིས་གཅོད་ཚུལ་བྱས་པ་མི་རྟག་
པ་རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་ལྟར་ཡིན། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་
པའི ་ ཕྱི ་ རྒོ ལ ་ཡང་དག་གི ་ རྒྱུད་ཀྱི ་ བྱས་པ་རྟག་སྟོ ང ་དུ་རྟོ ག ས་པའི ་ རྗེ ས ་
དཔག་དེས་བྱས་པ་རྟག་པའི་གསལ་བའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་གིས་སྟོང་པར་
རྟོགས། དེས་བྱས་པ་སྒྲའི་རྟག་པས་སྟོང་པར་རྟོགས་ཀྱང་དེས་སྒྲའི་རྟག་སྟོང་
དང། དེས་བྱས་པའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་རྟག་སྟོང་དུ་མ་རྟོགས། དེས་སྒྲའི་
བྱས་པ་རྟག་སྟོང་དུ་མ་རྟོགས། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱི་
རྒོལ་ཡང་དག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་རྟག་པ་བྱས་སྟོང་དུ་རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་དེས་
རྟག་པ་བྱས་པའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་གིས་སྟོང་བར་རྟོགས། དེས་རྟག་པ་སྒྲའི་
བྱས་པས་སྟོང་བར་རྟོགས། དེས་རྟག་པའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་བྱས་སྟོང་དུ་
རྟོགས་ཀྱང། རྟག་པའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་ཁྱད་གཞིར་བཟུང་ནས་བྱས་སྟོང་
དུ་རྟོགས་མི་དགོས།
སྒྲ་རྟོག་གཉིས་རང་ཡུལ་ལ་སེལ་འཇུག་ཡིན་པར་
མཚུངས་ཀྱང་རྟག་པ་བྱས་སྟོང་དུ་རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་གིས་བྱས་པ་རྟག་
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པ་ལ་མེད་པར་མ་རྟོགས་ཀྱང། རྟག་པ་ལ་བྱས་པ་མེད་པར་སྟོན་པའི་སྒྲ་དེས་
བྱས་པ་རྟག་པ་ལ་མེ ད ་པར་སྟོ ན ་པ་སོ ག ས་རི ག ས་པའི ་ ཕྲ་ཞི བ ་གཅེ ས ་
སོ།།གཉིས་པ་སྒྲུབ་བྱེད་ནི། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་
རྒོ ལ ་ཡང་དག་གི ་ རྒྱུད་ཀྱི ་ བྱས་ན་མི ་ རྟག་པས་ཁྱབ་པ་རྟོ ག ས་པའི ་ རྗེ ས ་
དཔག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་བྱས་པའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་ལ་མི་རྟག་པས་
ཁྱབ་པ་རྟོགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་བྱས་པ་ཡིན་ཚད་ལ་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་
པ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་བྱས་པ་ཡིན་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་
རྟོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། དེར་ཐལ། དེ་ལྟར་རྟོགས་
པའི་རྗེས་དཔག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། རྗེས་དཔག་དེ་ཆོས་
ཅན། བྱས་པའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་ལ་རེ་རེ་ནས་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་རྟོགས་
པར་ཐལ།
ཁྱོད་ཀྱི་བྱས་པའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་ལ་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་
རྟོགས་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། ཁྱོད་ཀྱིས་བྱས་པའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་ཅེས་
བྱས་པར་བསྡུས་ནས་བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་རྟོགས་ཀྱང། བྱས་པའི་
དབྱེ་བ་མཐའ་དག་སོ་སོར་བཀར་ནས་བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་རྟོགས་པ་
མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། བྱས་པའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་བྱས་ན་ཞེས་བྱས་
པར་བསྡུས་པ་ལ་བློ་ཁ་ཕྱོགས་ནས་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་སྤྱིར་རྟོགས་ཀྱང་
བྱས་པའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་ལ་སོ་སོར་བློ་ཁ་མ་ཕྱོགས་པས་མི་རྟག་པས་
ཁྱབ་པ་མ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་
པའི ་ རྗེ ས ་ཁྱབ་རྟོ ག ས་པའི ་ རྗེ ས ་དཔག་གི ས ་བྱས་སྟེ ང ་དུ་སྒྲའི ་ རྟག་སྟོ ང ་
རྟོགས་ཀྱང་སྒྲའི་སྟེང་དུ་རྟག་སྟོང་མ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་སྒྲ་ལ་བློ་
ཁ་མ་ཕྱོགས་པའི་ཕྱིར། རྣམ་བཤད་ལས༑ རྗེས་ཁྱབ་ངེས་པའི་ཚད་མ་དེས་
ཁྱད་གཞི་བྱས་པའི་སྟེང་དུ་སྒྲའི་རྟག་པས་སྟོང་བར་གྲུབ་ཀྱང་སྒྲ་ཁྱད་གཞིར་
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བཟུང་བ་ལ་རྟག་པ་མ་ཁེགས་པའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་གསུངས་བའི་ཕྱིར་དང།
ནང་ཁྱབ་ལས་པཎ་ཆེན་ཤིནྟ་བས། དེ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཉེར་སྡུད་པས།།སྤྱི་
ཉིད་ལ་ནི་དམིགས་པ་སྟེ།།ཞེས་དང་༑ དེའི་རང་འགྲེལ་ལས། ཐམས་ཅད་
བསྡུས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཁྱབ་པ་ནི། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་འགྲུབ་པའི་ཡན་ལག་
ཡིན་ལ། དེ་བས་ན་ཆོས་ཅན་གྱིས་ཁྱབ་པར་ལྟོས་པ་མེད་པར། ཞེས་
གསུངས་པ་འདིས། སྤྱི་ཁྱབ་བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་པའི་ཡན་ལག་དང་ཆོས་ཅན་
གྱི་ཁྱད་པར་ལ་མི་ལྟོས་པར་བཤད། སླར་ཡང་ཆོས་ཅན་མེད་ཀྱང་ཁྱབ་པ་
འགྲུབ་པ་མི་གནོད་པའི་ཕྱིར། རང་འགྲེལ་དེ་ཉིད་ལས། དེ་མེད་པས་ཀྱང་སྤྱི་
ལ་དམི ག ས་པའི ་ ཁྱབ་པ་ཡོ ང ས་སུ་གཅོ ད ་པ་གྲུབ་པའི ་ ཕྱི ར ་རོ ། །ཞེ ས ་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ན་སྤྱིར་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་
པའི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་དེ་ལྟར་འཇལ་བའི་རྗེས་དཔག་ཆོས་ཅན།
ཁྱོད་ཀྱིས་བྱས་པའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་ལ་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་རྟོགས་ཀྱང་
བྱས་པའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་སོ་སོ་ནས་བསྒྲུབ་བྱའི་ཁྱད་གཞིར་བྱས་ནས་མི་
རྟག་པས་ཁྱབ་པ་དང་སྒྲ་དང་སྒྲའི་བྱས་པ་ལ་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་གཉིས་མ་
རྟོགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་དག་ལ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཁྱད་གཞིར་བྱས་ནས་བློ་ཁ་མ་
ཕྱོགས་པའི་ཕྱིར། ཁྱོད་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱི་རྒོལ་
ཡང་དག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་ཁྱབ་འཇལ་བའི་རྗེས་དཔག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་
སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་ཡིན་ན་སྒྲའི་བྱས་པ་མི་རྟག་པར་མ་རྟོགས་
པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། སྒྲའི་བྱས་པ་རྟག་མི་རྟག་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བས་ཁྱབ་
པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྣམ་ངེས་ཊིཀ་ཆེན་
དང་རིགས་པའི་རྒྱན་གཉིས་ལས། སྒྲ་དང་སྒྲའི་བྱས་པ་གང་ལ་ཡང་དངོས་
ཤགས་གང་དུ་ཡང་བློ་ཁ་ཕྱོགས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ༑ ༑ཞེས་གསུངས་པའི་
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ཕྱིར།།དེས་སྒྲའི་བྱས་པ་དང་སྒྲ་གཉིས་མི་རྟག་པར་ངེས་པར་བྱེད་ནུས་ཏེ༑
རང་ཉིད་ཀྱིས་བར་མ་ཆད་པར་རྟགས་འཛིན་སེམས་དང་བསྒྲུབ་བྱ་ངེས་པའི་
རྗེས་དཔག་སྐྱེད་པའི་ཕྱིར༑ དེ་འདྲའི་རྗེས་དཔག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་བྱས་
པའི་དབྱེ་བ་མཐའ་དག་ལ་གཅིག་ཏུ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་དང་ཐེ་ཚོམ་
གྱི་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་གཉིས་ཀ་ཆོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་བྱས་པའི་གསལ་
བའི ་ དབྱེ ་ བ་མཐའ་དག་ལ་མི ་ རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངེ ས ་པའི ་ ཕྱི ར །
རྟགས་སླ། ཁྱབ་པར་ཐལ། ཇི་སྲིད་དུ་ཡུལ་དེ་ལ་སྒྲོ་འདོགས་དང་ཐེ་ཚོམ་གྱི་
ཚད་མིན་གཉིས་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའི་གང་ཟག་དེའི་རྒྱུད་ལ་ཡུལ་དེ་ངེས་པའི་
ཚད་མ་འཇུག་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་གཉིས་གྲང་དྲོ་གཉིས་བཞིན་
དུ་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ཡིན་པས་གཞི་གཅིག་ལ་མི་གནས་པས་ཁྱབ་
པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཚད་ཆེན་ལས། གལ་ཏེ་དེར་ནི་ཚད་མིན་གཉིས།།དོགས་པ་
འཇུག་པར་འགྱུར་བ་ན།།འགྲུབ་པས་དེ་ཡི་ཡུལ་བྱས་པས།།ཞེས་དང། དེའི་
དཀའ་འགྲེལ་ལས་ཀྱང་རྒྱལ་སྲས་པདྨའི་ངང་ཚུལ་གྱིས་ངེས་པ་དང་འགལ་
བའི་ཐེ་ཚོམ་དང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་དག་གིས། དེས་ཡུལ་བྱས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་
ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་ངེས་པའི་གོ་སྐབས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང། དེ་འདྲའི་རྗེས་དཔག་གིས་སྒྲའི་བྱས་པ་དང་སྒྲ་གཉིས་
ལ་གཅིག་ཏུ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་ཀྱང་ཐེ་ཚོམ་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་མ་
ཆོད་པར་ཐལ༑ དེས་སྒྲ་དང་སྒྲའི་བྱས་པ་གཉིས་ལ་གཅིག་ཏུ་རྟག་འཛིན་གྱི་
སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པ་གང་ཞིག ཐེ་ཚོམ་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་མ་ཆོད་པའི་ཕྱིར། དང་
པོ་གྲུབ་སྟེ། དེས་བྱས་པ་རྟག་འཛིན་གྱི་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་བའི་ཕྱིར༑ ཁྱབ་སྟེ། བློ་
དེ་སུན་ཕྱུང་ན་དེ་དང་རིགས་མཐུན་མཐའ་དག་སུན་ཕྱུང་བར་འགྱུར་བར་
རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་དག་བཞེད་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་མཚམས་ལ་རྟགས་
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དེར་ཐལ། དེ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའི་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱི་
རྒོལ་ཡང་དག་གིས་སྒྲ་རྟག་པར་དམ་མི་བཅའ་བའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ༑ ཕྱི་རྒོལ་
དེས་སྔར་སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲོ་འདོགས་ཀྱང་ད་ལྟ་རྟག་པར་སྒྲོ་འདོགས་མི་བྱེད་པ་
དེ་ངེས་ཤ ེས་ཀྱིས་སྒྲོ་འདོགས་བསལ་བའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཚད་ཆེན་
ལས། དེ་ནི་སྐྱེ་བར་གྱུར་པ་ན།།ཕྱིན་ལོག་ཐེ་ཚོམ་རྟེན་མེད་འགྱུར།།ངེས་པ་
དང་ནི་སྒྲོ་འདོགས་ཡིད།།གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་ངོ་བོའ་ི ཕྱིར།།འདིར་ནི་སྒྲོ་
འདོགས་དབེན་པ་ལ།།འཇུག་ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་མཚམས་ལ་
རྟགས་དེར་ཐལ། དེ་སྒྲ་རྟག་མི་རྟག་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
བྱས་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གཉིས་
པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་འདྲའི་ཕྱི་རྒོལ་གྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་མ་རྟོགས་པ་ཐེ་ཚོམ་གྱི་
དབང་གིས་ཀྱང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་ཐེ་ཚོམ་པ་དང་སྒྲ་
མི་རྟག་པར་ངེས་པའི་ངེས་པ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། ཚད་ཆེན་ལས། ཇི་སྲིད་ངེས་པ་མ་སྐྱེས་པ།།དེ་སྲིད་ཁོ་ནར་ཐེ་ཚོམ་
ཡོད།།ཅེས་དང། དཀའ་འགྲེལ་ལས་ཀྱང། ངེས་པ་ནི་སྒྲོ་འདོགས་པ་ལས་
ཟློག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།དེའི་ཡུལ་མ་བསལ་བར་བདག་ཉིད་
གནས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ༑
དྲོ་བའི་རེག་པ་གྲང་བ་བཞིན་ནོ།།ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། རྩ་བ་ངེས་འགལ་ཟླའི་ངེས་པ་མ་སྐྱེས་བར་དུ་
ཐེ་ཚོམ་འཇུག་པ་དང་དཀའ་འགྲེལ་གྱིས་སྒྲོ་འདོགས་དང་འགལ་ཟླའི་ངེས་པ་
གྲང་དྲོ་བཞིན་དུ་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་དུ་བཤད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་
ལྟར་བཤད་ནས་འགལ་ཟླའི་ངེས་པ་སྐྱེས་ན་དེའི་ཟློག་ཕྱོགས་ཀྱི་དོགས་པ་
བཟློག་ཚུལ་དཔེ་དང་བཅས་ཏེ་བཤད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ༑ དངོས་པོ་གང་གི་
ངོ་བོ་ལ་ཡིན་ཚུལ་ལ་ངེས་པ་སྐྱེས་ན་དེའི་འགལ་ཟླའི་དོགས་པ་ལྡོག་པས་
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མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་ངེས་
པས་མེ་མེད་པར་སྒྲོ་འདོགས་པ་ལོག་པ་བཞིན་ཞེས་པའི་དོན་དེ་འཆད་པར།
ཚད་ཆེན་ལས།
གང་ཕྱིར་དངོས་པོ་གང་ལ་ནི།།ངོ་བོ་གང་ལ་ངེས་སྐྱེས་
ན།།དེ་ལས་ཟློག་པའི་དོགས་པ་ནི།།རང་ཉིད་ཀྱིས་ནི་ལྡོག་པར་འགྱུར།།ཞེས་
གསུངས། དཔེ་དེ་འཆད་པར། ཚད་ཆེན་ལས། ཇི་ལྟར་དུ་སོགས་རྟགས་དག་
གི ས །།མེ ་ སོ ག ས་ཡོ ད ་པར་ངེ ས ་པ་དང་།།དེ ་ མེ ད ་ཐེ ་ ཚོམ་རྣམ་པར་
གཅོད།།ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་ཁ་ཅིག་གིས༑ བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་
མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་སྒྲ་ལ་བློ་ཁ་མ་ཕྱོགས་པར་
ཐལ༑ སྤྱི་དོན་དང་རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་གིས་བློ་ཁ་མ་ཕྱོགས་ཞེས་པའི་དོན་
ཡོད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ༑ ཁྱད་གཞིའི་ཚུལ་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་
མི་ནུས་ཏེ། ཚུལ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་དེ་སྒྲ་ལ་བློ་ཁ་ཕྱོགས་པའི་ཕྱིར། དེར་
ཐལ། ཚུལ་འཇལ་བའི་ནང་གི་ཕྱོགས་ཆོས་ཚད་མ་སྒྲ་ལ་བློ་ཁ་ཕྱོགས་པའི་
ཕྱིར༑ ཡང་ཁོ་ན་རེ། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་
དག་དང། དེའི་རྒྱུད་ཀྱི་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་
ཁྱད་གཞིའི་ཚུལ་གྱིས་སྒྲ་ལ་བློ་ཁ་མ་ཕྱོགས་པར་ཐལ༑ ཊིཀ་སྤྱི་གཉིས་ཀའི་
བློ་ཁ་མ་ཕྱོགས་ཞེས་པའི་དོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་
བྱའི་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་གཞིའི་ཚུལ་གྱིས་བློ་ཁ་ཕྱོགས་ན་ཤ ེས་འདོད་དེ་ལ་བློ་ཁ་
རྟགས་ཀྱི་ཁྱད་གཞིར་ཕྱོགས་ཀྱང་རྟོགས་མི་ཐུབ་པའི་ཁྱད་པར་རིགས་པའི་
ཕྱིར། དཔེར་ན། རྩོལ་སྒྲ་རྟག་སྟོང་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་དེ་རྟག་སྟོང་དུ་རྟོགས་པ་ལ་
དེ་རྟག་སྟོང་ཁྱད་གཞིར་བྱས་ནས་བློ་ཁ་ཕྱོགས་དགོས་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། རྣམ་བཤད་ལས། དེ་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་བློ་ཁ་ཕྱོགས་ཤ ིང་ནས། དེ་
རྟོགས་པ་ལ་རྩོལ་སྒྲ་དེ་རྟག་པས་སྟོང་བའི་ཁྱད་པར་གྱི་གཞི་ཆོས་ཅན་གྱི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

ཚུལ་གྱིས་བློ་ཁ་ཕྱོགས་དགོས་ན་ཚུལ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་ལ་དེ་མེད་པའི་
ཕྱིར་རོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཕྱི་རྒོལ་དེ་དང།
དེའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཚུལ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་གཉིས་ཀ་སྒྲ་ལ་ཁྱད་གཞིའི་ཚུལ་གྱིས་
བློ་ཁ་ཕྱོགས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་གཉིས་ཀྱིས་སྒྲ་ཁྱད་གཞི་དང་བྱས་པ་
དེའི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་གཉིས་ཀྱིས་
བྱས་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་སུ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། ཁྱབ་སྟེ།
ཕྱོགས་དེ་རྩོད་གཞི་དང་ཆོས་ཞེས་པས་ཁྱད་ཆོས་སུ་སྟོན་ཚུལ་སྔར་ཕྱོགས་
ཆོས་སྐབས་སུ་བཤད་ཟིན་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདི་ལྟར་ཕྲ་ཞིབ་ཀྱི་རིགས་
པའི་རལ་གྲིས་ཕྱི་རྒོལ་གྱི་སོམ་ཉིའི་དྲ་བ་གཅོད་པར་བྱ་ཡི། དཀའ་གནད་དང་
གསུང་རབ་ཀྱི་དོན་ལ་མི་རེག་པའི་རྩོད་པ་དེ་མདུང་རྩེད་ཀྱི་མཆེད་ཟླ་ཡིན་
ནོ།།གཞན་རྣམས་དེས་གོ་ནུས༑ རྟག་པ་ལ་བྱས་པ་མེད་པར་སྟོན་པའི་སྒྲ་
དེས་བྱས་པ་རྟག་པ་ལ་མེད་པར་སྟོན་ཡང་རྟག་པ་བྱས་སྟོང་དུ་རྟོགས་པའི་
རྗེས་དཔག་གིས་བྱས་པ་རྟག་པ་ལ་མེད་པར་རྟོགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་
འདྲའི་སྒྲ་དེས་བྱས་པ་རྟག་པ་ལ་མེད་པར་སྟོན་པ་གང་ཞིག རྟག་པ་བྱས་སྟོང་
དུ་རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་གིས་བྱས་པ་རྟག་པ་ལ་མེད་པར་མ་རྟོགས་པའི་
ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། བློ་སོ་སོ་བ་གསུམ་གྱི་བཟུང་བའི་དོན་སྟོན་འདོད་ནས་
ངག་གཅིག་སྨྲས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་འགྲེལ་ངེས་ལས། སྒྲ་ནི་
བརྗོད་འདོད་རྗེས་འབྲང་ཕྱིར།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་མཚམས་ལ་
རྟགས་གྲུབ་སྟེ། རྟག་ན་མ་བྱས་པས་ཁྱབ༑ དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་བཞིན། སྒྲ་ནི་
བྱས་ཞེས་པའི་ངག་དེས་བྱས་པ་རྟག་པ་ལ་མེད་པར་བརྗོད་ཅིང་བསམ་པ་
ལྟར་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡང་བཤད་པའི་ཕྱིར། རྩ་རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་
སྟེ། རྟག་ན་མ་བྱས་པས་ཁྱབ་པ་འཇལ་བའི་རྗེས་དཔག་གིས་བྱས་པ་རྟག་པ་
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མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ལ་མེད་པར་མ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ༑ རྟག་པ་མ་བྱས་པར་རྟོགས་པའི་
རྗེས་དཔག་དང།
བྱས་པ་མི་རྟག་པར་རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་གཉིས་ཀྱི་
གཞལ་བྱ་ལ་འཇུག་ཚུལ་འགལ་བའི་ཕྱིར།
གསུམ་པ་རྩོད་སྤོང་ལ་ཁོ་ན་རེ།
ཚུལ་གསུམ་ག་གཏན་ཚིགས་བྱས་
པ་ལ་འཇོག་པར་ཐལ༑
བྱས་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ག་ལ་འཇོག་པའི་
ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། ཕྱོགས་ཆོས་དེ་ཆས་ཁྱབ་པ་ཞེས་པའི་དངོས་
བསྟན་གྱི་ཁྱབ་པ་རྟགས་ཁོ་ན་ལ་འཇོག་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་
ན༑ དེའི་དངོས་བསྟན་གྱི་ཁྱབ་པ་དེ་ལ་ཁྱབ་པར་བྱ་བ་ཁོ་ནས་ཁྱབ་པར་ཐལ།
འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན༑ གཏན་ཚིགས་ཐིགས་པ་ལས། དེ་ལ་ཁྱབ་པར་
བྱེད་པ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་འམ། ཡང་ན་དེ་ཁོ་ན་ལ་ཁྱབ་པར་བྱ་བ་ཡོད་པའོ་ཞེས་
གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། སྔར་བཤད་
པ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁོ་ན་རེ། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་
པའི་རྗེས་ཁྱབ་དངོས་སུ་འཇལ་བའི་རྗེས་དཔག་གིས་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་
རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁྱབ་ཤགས་ལ་མ་གཞལ་བར་ཐལ། བྱས་ན་མི་རྟག་
པས་ཁྱབ་པ་དངོས་སུ་འཇལ་བའི་རྗེས་དཔག་གིས་རྟག་ན་མ་བྱས་པས་ཁྱབ་
པ་ཤགས་ལ་མ་གཞལ་བའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། རྗེས་ཁྱབ་དངོས་སུ་འཇལ་
བའི་རྗེས་དཔག་གིས་ལྡོག་ཁྱབ་ཤ གས་ལ་གཞལ་བའི་དོན་ལའང་རྣམ་བཅད་
དོན་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡོད་པའི་དབང་གིས་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ དེར་ཐལ། དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ནར་ཡོད་པ་ཞིག་རྟོགས་དགོས་ལ་བྱས་ན་མི་རྟག་
པས་ཁྱབ་པ་གཞལ་བ་ལ་དེ་ལྟར་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། བྱས་པ་མི་
རྟག་པ་ཁོ་ནར་ཡོད་དང་བྱས་པ་མི་རྟག་པར་ཡོད་ཅེས་པའི་ཚིག་གཉིས་ཀྱི་
ཤགས་བསྟན་ཆེ་ཆུང་མི་འདྲ་བའི་ཕྱིར། ཁོ་རང་ལ་འོ་ན། མི་རྟག་པས་ཁྱད་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

པར་དུ་བྱས་པའི་སྒྲ་འཇལ་བའི་རྗེས་དཔག་གིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་མ་རྟོགས་
པར་ཐལ། སྒྲ་འཇལ་བའི་རྗེས་དཔག་གིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་མ་རྟོགས་པའི་
ཕྱིར། ཁྱབ་པ་འགྲིགས། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱི་རྒོལ་
ཡང་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་སྒྲ་ལ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་མ་ཆོད་པར་
ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ།
འོ་ན། ཉན་ཐོས་མཐོང་ལམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་སྒྲ་ལ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་
འདོགས་མ་ཆོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་སྒྲ་ལ་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་
ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་འགྲིགས། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་སྒྲ་རྟག་
འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་ལྷན་སྐྱེས་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་
རྟག་འཛིན་གྱི་སྒོམ་སྤང་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཉན་ཐོས་མཐོང་ལམ་པ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་མི་ནུས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་སྒྲ་རྟག་འཛིན་
མངོན་སུམ་གྱི་སྒོ་ནས་སུན་ཕྱུང་བའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་དེའི་ཞེན་
ཡུལ་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་སྒྲ་མི་
རྟག་པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར༑ ཁྱོད་འཕགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
ལུང་འགལ་དྲུག་དང་ལྷག་མའི་རིགས་པ་རྣམ་བཤད་བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་གོ་
བར་སྣང་བས་མ་བྲིས་ཤིང། སྒྲུབ་ངག་ནི་ལེའུ་བཞི་པར་རྒྱས་པར་འཆད་པར་
འགྱུར་བས་འདིར་ཟློས་ཆུང་ཞིག་མི་དགོས་སོ།།འདི་ཡན་ཆད་དཀའ་གནས་
ཡིན་པས་ཅུང་ཟད་སྤྲོས་ལ། འདི་མན་ལ་དཀའ་གནས་མཐའ་དཔྱད་པ་ཙམ་
བྱའོ།།
སྨྲས་པ།
ཁྱབ་པའི་སྒྲ་དོན་བྱ་བྱེད་གསུམ་ལྡན་ལ།།
སྦྱོར་ཚུལ་མི་ཤེས་གངས་ལྗོངས་རྟོག་གེ་རྣམས།།
398

ལུང་འགལ་དྲུག་སོགས་བཤད་པ།

ནོར་སྐྱོང་སྐད་ངན་ཇི་བཞིན་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི།།
འཁང་ཚིག་མི་སྙན་ཤ ེས་ལྡན་རྣ་བ་འཚེར།།
འདིས་ཁྱབ་འདིར་ཁྱབ་འདི་ལ་ཡོད་དོ་ཞེས།།
ཁྱབ་པའི་སྒྲ་དོན་སིན་དྷུ་ཝ་རའི་ཁ།།
སྒྲ་དང་རིགས་པའི་སྐེད་ཕྲའི་འགྲམ་ཆང་གིས།།
བློ་ལྡན་དགའ་སྐྱེད་འདབ་བརྒྱའི་རི་མོ་བཀྲ།།
ལེགས་བཤད་དྲི་གསུང་ཕྱོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འགེང་།།
རྣམ་དཔྱོད་རྩ་བརྟན་ཚད་མ་རྒྱན་འཕྱང་འཕྲུལ།།
ཟླ་བྲལ་རིགས་གཞུང་ཡོངས་འདུའི་ལྗོན་པ་འདི།།
རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མཆོད་པའི་སྤྲིན་དུ་འབུལ།།།།

ལུང་འགལ་དྲུག་སོགས་བཤད་པ།
འདི་ཉིད་ལས། མ་གྲུབ་སྦྱར་བ་བརྗོད་བྱ་མིན།།ཞེས་པའི་དོན་ལ་འཕྲོས་
དང། མཐའ་དཔྱད་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ། མདོ་ལས་འཕྲོས་ཚུལ་ནི། མདོ་ལས།
མེད་ཉིད་ལ་མེད་པ་ཞེས་པའི་རྩ་འགྲེལ་ལས་འཕྲོས། འཕྲོས་ཚུལ་འདིའི་ལྡོག་
ཁྱབ་གྲུབ་ཚུལ་སློབ་དཔོན་དབང་ཕྱུག་སྡེ་ན་རེ།
རྟགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་
ལ་མ་མཐོང་ཙམ་གྱིས་ལྡོག་ཁྱབ་འགྲུབ་དགོས། གཞན་དུ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་
མཐའ་དག་ལ་མེད་པར་ངེས་དགོས་ན་ཚུར་མཐོང་གི་ལྡོག་ཁྱབ་འགྲུབ་པར་
དཀའ་བའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལ་ལྡོག་ཁྱབ་འགྲུབ་ཚུལ་དེ་ལྟར་འདོད་ན་རིགས་སྒོ་
ལས། རེ་ཞིག་འགལ་བ་དང་མ་ངེས་པའི་གཉེན་པོར་གཉིས་ཀ་བརྗོད་པ་གང་
ཡིན་པ་དེ་ཡང་རིགས་སོ།།ཞེས་སློབ་དཔོན་གྱི་ལུང་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པ་
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དང་འགལ་ལོ་ཞེས་པའི་དང་པོ་སྟོན་པར། འདི་ཉིད་ལས། འཁྲུལ་བ་ཅན་གྱི་
གཉེན་པོར་ནི།།ནས། དེ་ཚེ་མེད་ཅེས་བྱ་བར་རྟོགས།།ཞེས་བྱུང། ཡང་ཁྱོད་
ཀྱིས་དེ་ལྟར་འདོད་ན་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཀུན་བཏུས་ལས། ལྷག་ལྡན་ལ་ཡང་
ལྟ་བུར་རམ། ཞེས་དང། དེའི་རང་འགྲེལ་ལས། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་གདོན་
མི་ཟ་བར་མཚུངས་པ་ཉིད་ཀྱིས་རོ་ལ་སོགས་པ་གདོན་མི་ཟ་བར་མཚུངས་
པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པ་ཚད་མར་
ཁས་ལེན་པ་དང་འགལ་ཞེས་པའི་ལུང་འགལ་གཉིས་པ་འཆད་པར༑ འདི་
ཉིད་ལས། གལ་ཏེ་མ་མཐོང་བས་ལྡོག་འགྱུར།།ཅི་སྟེ་ལྷག་ལྡན་འཁྲུལ་ཅན་
ཡིན།།ཞེས་བྱུང་༑ ཡང་དབང་ཕྱུག་སྡེ་དེ་ལྟར་འདོད་ན། སློབ་དཔོན་གྱིས།
བདག་ལྟར་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བདག་ཏུ་མ་གྲུབ་བོ་ཞེས་
གསུངས་པ་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པ་དང་འགལ་ཞེས་པའི་ལུང་འགལ་གསུམ་
པ་འཆད་པར། འདི་ཉིད་ལས། ལྡོག་པ་ཅན་ཡང་གཏན་ཚིགས་འགྱུར།།ཞེས་
བྱུང། ཡང་དབང་ཕྱུག་སྡེ་ཁྱོད་དེ་ལྟར་འདོད་ན་རང་འགྲེལ་ལས། ཕྱོགས་ཀྱི་
ཆོས་ནི་རྒོལ་བ་དང་ཕྱི་རྒོལ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་ངེས་པར་གཟུང་ངོ་ཞེས་པའི་
ལུང་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པ་དང་འགལ་ཞེས་ལུང་འགལ་བཞི་པ་ཆད་པར་
དྲངས་མ་ཐག་པ། མ་གྲུབ་སྦྱར་བ་བརྗོད་བྱ་མིན།།ཞེས་བྱུང། ཡང་དབང་ཕྱུག་
སྡེ་ཁྱོད་དེ་ལྟར་འདོད་ན། སློབ་དཔོན་གྱིས། ཁྱད་པར་མཉན་པར་བྱ་བ་ཡང་
རྟགས་ཡིན་ནོ།།ཞེས་ན། དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་ལུང་ཚད་
མར་ཁས་ལེན་པ་དང་འགལ་ཞེས་ལུང་འགལ་ལྔ་པ་འཆད་པར། འདི་ཉིད་
ལས། ཁྱད་པར་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ཡི།།གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་མ་མཐོང་
ཕྱིར།།སོགས་བྱུང་༑ ཡང་དབང་ཕྱུག་སྡེ་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་འདོད་ན། རླུང་གི་
རབ་བྱེད་ལས། གལ་ཏེ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་མཐོང་བ་དག་ལ་འགོག་པར་
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ལུང་འགལ་དྲུག་སོགས་བཤད་པ།

བྱེད་ན་དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་ལུང་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པ་
དང་འགལ་ཞེས་ལུང་འགལ་དྲུག་པ་འཆད་པར། འདི་ཉིད་ལས། མ་མཐོང་
ཕྱིར་རེག་མཐོང་བ་ལ།།མི་ལྡན་འཁྲུལ་བ་མེད་པ་ཅན།།ཞེས་བྱུང་།
འདི་དག་གི་མཐའ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་ན། དབུ་ཚད་ཐར་ཐོར་མཐོང་བ་མང་པོ་
ཞིག་གིས་སྣ་ཚོགས་སྨྲ་མོད་བླུན་པོ་དག་དཔྱད་ཡུལ་མིན། ཁ་ཅིག་གིས།
རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཡོད་པས་ཁྱབ་ཀྱང་རྟགས་
ཡང་དག་གི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ན་ཡོད་པས་མ་ཁྱབ། དེས་ན་དོན་བྱེད་ནུས་སྟོང་
དེ་དངོས་གྱུར་གྱི་ནམ་མཁའ་རྟག་རྫས་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་དགག་རྟགས་
ཡང་དག་ཡིན་ཟེར་བ་ལ་རྟོག་གེ་ཤེས་རློམ་ཁ་ཅིག་ན་རེ།་་་་་གྲྭ་ཆུང་བ། དོན་
བྱེད་ནུས་སྟོང་ཆོས་ཅན། དངོས་གྱུར་གྱི་ནམ་མཁའ་རྟག་རྫས་མ་ཡིན་པར་
སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཅན་མེད་
ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། བྱེ་བྲག་བས་
ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཁྱབ་པའི་རྟགས་ཀྱིས་བདག་ནི་
ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ཡང་ཆོས ་ཅན་མེ ད ་ནས་མ་གྲུབ་པའི་
གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་པར་བསྒྲེ་ཟེར་རོ།།ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་
ཏན་གྱིས་ཁྱབ་པ་དེ་བདག་ནི་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་སྒྲུབ་པའི་དགག་
རྟགས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་དགག་རྟགས་ལ་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་ན་སྐྱོན་
མི་འོངས་ཞེས་པ་ལ་གནོད་བྱེད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་
རང་གི་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་མི་བྱེད་པ་དེ།
དངོས་གྱུར་གྱི་ནམ་མཁའ་མཐུ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་རྟག་གཅིག་རང་དབང་
ཅན་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱབ་བྱེད་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མ་
ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་ངོ་བོ་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་
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ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེའི་རྩོད་གཞི་དངོས་གྱུར་གྱི་ནམ་མཁའ་
མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་བྱེད་མ་
དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས༑ གང་ཞིག་
རང་གི་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་མི་བྱེད་པ་དེ་
ནི། མཐུ་ཐོགས་པ་མེད་པ་དང་རྟག་པ་དང་གཅིག་བུའི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ།
དཔེར་ན་མོ་གཤམ་གྱི་བུ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ།།ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ཕ་
རོལ་པོ་མངོན་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱང་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་འབྲས་བུ་ཅིག་ཅར་
འགྲུབ་པར་མི་བྱེད་པས། ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་མི་དམིགས་པར་བཤད་པ་ལ།
ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། འདི་ཉིད་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡིན་
ཚུལ་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ།།གཞན་ཡང། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་
ངོ་བོ་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྩོད་
གཞིའི་དོན་ལྡོག་མ་གྲུབ་ན་ཆོས་ཅན་གྱི་ངོ་བོ་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་
ཚིགས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འཁོར་གསུམ། འདོད་ན། བྱེ་
བྲག་པ་ལ་སློབ་དཔོན་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་དེ་བཀོད་པ་ན་བྱེ་བྲག་པས་མ་གྲུབ་
པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཟེར་བ་ལྟར་འཆད་པར་ཐལ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་གྲུབ་
པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འཁོར་གསུམ། ཁྱབ་སྟེ། བྱེ་
བྲག་པས་ཀྱང་དེ་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་ཏེ།
དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་མི་དམིགས་པར་བཤད་པ་ཁ་ཅིག་ན་
རེ། གཏན་ཚིགས་འདི་ནི་ཞེས་པ་ནས། ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཅན་
དངོས་པོའ་ི རང་གི་ངོ་བོར་འགྱུར་པ་མེད་པར་ཡང་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར།
གཏན་ཚི ག ས་འདི ་ གཞི ་ མ་གྲུབ་པ་ཡང་ཡི ན ་ནོ ། །ཞེ ས ་ཟེ ར ་རོ ། །ཞེ ས ་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདི་དག་བོད་རྒན་དག་གིས་མ་ཕྱེད་འདུག་པས་གསལ་
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བར་ཚིག་ཉུང་ངུས་བཀྲོལ་ན། འོ་ན་འབྲས་བུ་ཅིག་ཅར་མི་བྱེད་པ་དེ། རྟག་
དངོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་དང། རྟག་དངོས་ཀྱི་ཁྱབ་འཇུག་དང། རྟག་དངོས་ཀྱི་
རིག་བྱེད་པའི་སྐྱེས་བུ་དང་༑ རྟག་དངོས་ཀྱི་གྲངས་ཅན་པའི་སྤྱི་རྣམས། རང་
འབྲས་སྒྲ་སོགས་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་
པའི་ཆོས་ཅན་གྱི་ངོ་བོ་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པར་ཐལ༑
འབྲས་བུ་ཅི ག ་ཅར་མི ་ བྱེ ད ་པའི ་ རྟགས་ཀྱི ས ་རྟག་དངོ ས ་ཀྱི ་ དབང་ཕྱུག་
སོགས་བཞིར་རང་འབྲས་སྒྲ་སོགས་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱི་རྟག་པ་
མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་བཞི་པོ་གང་ཡང་གཞི་མ་གྲུབ་
པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འཁོར་གསུམ། འདོད་ན། འབྲས་བུ་ཅིག་ཅར་མི་
བྱེད་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་འབའ་ཞིག་
བཀག་ཀྱང་དགག་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་ལ་སྐྱོན་མེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་འབའ་ཞིག་བཀག་པས་ཁྱོད་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་གྱུར་པ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
འཁོར་
གསུམ། འདོད་ན༑ དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་རྟག་དངོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་སོགས།
རང་འབྲས་སྒྲ་སོགས་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་
སྒྲུབ་པའི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་བཀག་ཀྱང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་རྟགས་ཡང་
དག་ཡིན་པ་ལ་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལ་
མེད་དགག་གིས་ཁྱབ༑ ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་འགྲུབ་པ་ལ་
ཡང་སྐྱོན་མེད། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་སྐྱོན་མེད་
པའི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་
བྱའི་ཆོས་ཡིན་ན་རང་འབྲས་སྒྲ་སོགས་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱི་
རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་དང་གཅིག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་
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སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལ་དགག་བྱ་བཀག་ཙམ་གྱི་མེད་
དགག་རང་ཉིད་ཡིན་ན་ཡོད་མི་དགོས་པ་ཞིག་བཟུང་བའི་ཕྱིར། ཁྱབ་ཅིང་༑
རྟགས་གྲུབ་པར་ཐལ། རི་བོང་རྭ་ཡང་རང་འབྲས་སྒྲ་སོགས་སྐྱེད་པའི་ནུས་
པ་ཐོགས་མེད་ཀྱི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྣམ་འགྲེལ་འདི་ཉིད་ཀྱི་བཞི་པ་
ལས།
དེ་ལྟར་འདོད་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ།།གནོད་པ་འགའ་ཡང་མེད་པ་
ཉིད།།ཅེས་པའི་དགོངས་པར་པཎ་གྲུབ་དུ་མ་དང་རྗེ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་བཀྲལ་
བའི་ཕྱིར༑ འདིའི་ཐད་ཀྱི་ལྷ་དབང་བློ་གྲོས་ཀྱི་དཀའ་འགྲེལ་ལས། འདིར་ཡང་
ཆོས་ཅན་འབའ་ཞིག་འགོག་པ་ལ་ཡང་གནོད་པ་འདོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་མི་
འདོད་དེ། ཆོས་ཅན་དངོས་པོར་གྱུར་པ་བསལ་བ་ན་ཡང་སྒྲུབ་པར་བྱ་བ་རྣམ་
པར་གཅོད་པའི་ངོ་བོ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཞེས་དང། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། གང་ལ་
ཆོས་ཅན་འགོག་པ་ལ་ཡང་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་གནོད་པ་མེད་པ་དེ་ལ་སྐྱོན་
མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། གཏན་ཚིགས་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟ་བུའོ།།ཞེས་དང།
དབུ་མ་སྣང་བ་ལས་ཀྱང། དེ་ལ་ཡང་འདིར་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་
ཅན་དངོས་པོར་གྱུར་པ་བསལ་དུ་ཟིན་ཀྱང།
བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་རྣམ་པར་
གཅད་པ་ཙམ་དུ་འདོད་པ་ལ་ནི་གནོད་པ་ཅི་ཡང་མེད་ལ་ཞེས་དང་རྒྱན་ལས་
ཀྱང། ཆོས་ཅན་འབའ་ཞིག་ལ་གནོད་པ་ནི་སྐྱོན་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དང། རྣམ་
བཤད་དགོངས་པ་རབ་གསལ་ལས་ཀྱང། རྟགས་དེས་སྨྲས་པའི་ཆོས་ཅན་
བཀག་ཀྱང་སྐྱོན་མེད་པ་ནི་རྟགས་དང་ཆོས་གཉིས་ཀ་རྣམ་བཅད་ཙམ་ཡིན་
པའི་གནད་ཀྱིས་སོ་ཞེས་དང་༑ རྣམ་བཤད་ལས། གཞི་མ་གྲུབ་ཆོས་ཅན་དུ་
བཟུང་བའི་དགག་རྟགས་མང་བའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་འདྲ་
མང་ངོ་།།རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དེའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གཞན་
ལ་དོགས་པ་མེད་ཅིང་ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་ཡོད་
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མི་དགོས་ཤ ིང་དགག་བྱ་བཅད་ཙམ་གྱི་མེད་དགག་ཡིན་པས་རྟགས་དེས་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཅན་བཀག་ཀྱང་ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་པ་ལ་སྐྱོན་མི་འོང་བ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། དེ་སྐད་དུ་ལེའུ་བཞི་པ་ལས། ཅིག་ཅར་སྒྲ་སོགས་རྒྱུ་མིན་ཕྱིར༑
༑ཞེས་པའི་དགོངས་པར་མཁས་གྲུབ་དུ་མས་བཀྲལ་བའི་ཕྱིར། ལྷ་དབང་བློས་
ནམ་མཁའ་མེད་པར་སྨྲ་བས། སྤྱིར་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པའི་སྐབས་ལ།
ཆོས་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཙམ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་༑ རྣམ་པར་གཅོད་པའི་
གཏན་ཚིགས་འབྲས་བུ་ཅིག་ཅར་མི་བྱེད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཤད་པ་ལ། ཞེས་
སོགས་ཀྱི་དགག་བྱ་བཅད་ཙམ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དང་ཆོས་དེ་དང་ངོ་བོ་
གཅིག་པའི་དགག་བྱ་བཅད་ཙམ་གྱིས་གཏན་ཚིགས་འབྲས་བུ་ཅིག་ཅར་མི་
བྱེད་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་ཕ་རོལ་གྱི་སུན་འབྱིན་མི་གནོད་པར་བཤད་
པའི་ཕྱིར། འགྲེལ་པ་དེ་ཉིད་ལས། དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་ཆོས་ཅན་བསལ་ན་
ཡང། དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པ་ལ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ཙམ་དུ་འདོད་པ་ལ་
གནོད་པ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ཡིན་པའི་གཏན་ཚིགས་རྣམ་པར་གཅོད་པའི་ངོ་བོ་
ལ་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་དང། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས་ཀྱང་༑ གཏན་
ཚིགས་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཙམ་གྱི་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་ཀྱང་མ་ཡིན་ཏེ་ཆོས་
ཅན་དངོས་པོར་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ཡང་དེ་གཉིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་དང།
རྒྱན་ལས་ཀྱང། ཅིག་ཅར་རྒྱུ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་སྐྱོན་མེད་དེ། ཞེས་པ་
ནས། དེས་ན་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ལ་གནོད་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཉེས་པ་མ་
ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། སྡེ་བདུན་རྒྱན་ལས་ཀྱང། རང་གི་རྟེན་དུ་
གཞི་གྲུབ་དགོས་པའི་ཆོས་ཅན་བཀག་ན་རྟགས་ཀྱི་སྐྱོན་དུ་སྟོན་པ་ཡིན་གྱི་
ཆོས་ཅན་ཡོད་པ་བཀག་བ་ཙམ་གྱིས་སྐྱོན་དུ་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་དང།
རིགས་རྒྱན་ལས། གཞི་མ་གྲུབ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་བའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་
405

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

པར་སྔར་བཤད་ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་རྣམ་ངེས་ཊིཀ་ཆེན་ལས་ཀྱང་
ངོ་།།གཞན་ཡང། སྐྱེ་བ་མེད་པ་དེ་རྟག་དངོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་སྐྱེ་ལྡན་གྱི་རྒྱུ་མ་
ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་གྱི་ངོ་བོ་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་
ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་མེད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས༑
འཁོར་གསུམ། དེར་ཐལ། རྟག་དངོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མེད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ།
དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤ ེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
རྩ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་བྱེད་འགལ་དམིགས་ཀྱི་གཏན་
ཚིགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཚད་ཆེན་ལས༑ འགལ་བའི་ཆོས་
ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ནི།།ཁྱབ་པར་རུང་བ་མ་ཡིན་ནོ།།སྐྱེ་བ་མེད་ཕྱིར་དབང་
ཕྱུག་ནི༑
༑སྐྱེ་བ་ཅན་གྱི་རྒྱུ་མ་ཡིན།།ནམ་མཁའ་ཡི་ནི་པདྨ་བཞིན།།ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་
ལ་མ་ཡིན་དགག་དང་སྒྲུབ་པ་གང་རུང་ཞིག་དགོས་པར་འདོད་པ་འདི་འདྲ་དུ་
མས་བཀག་པའི་ཕྱིར། དེའི་དཀའ་འགྲེལ་ལས། གང་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དེ་ནི་
འགའ་ཞིག་གི་ཡང་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའི་པདྨོ་བཞིན་ནོ།།དབང་
ཕྱུག་ཀྱང་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ཡིན་ནོ༑ ༑ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་འགལ་བ་
དམིགས་པའོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཏན་ཚིགས་འདིས་རྟག་པའི་ཁྱབ་
འཇུག་དང། རྟག་པའི་གཙོ་བོ་དང། རང་བཞིན་དག་དང་རིག་བྱེད་པའི་སྐྱེས་
བུ་དང་རྟག་པའི་རྡུལ་ཕྲན་དང་ལྔ་སོགས་གཞན་སྡེས་རྟག་པའི་རྒྱུར་འདོད་པ་
ཆེས་མང་བ་དག་སྐྱེ་ལྡན་འགའ་ཞིག་གི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱབ་བྱེད་
འགལ་དམིགས་ཀྱི་རྟག་ཡང་དག་ཏུ་ཤེས་པར་བྱའོ།།གཞན་ཡང་རིམ་དང་
ཅིག་ཅར་གྱིས་དོན་བྱེད་པས་སྟོང་བ་དེ་བྱེ་བྲག་པས་རྟག་དངོས་སུ་འདོད་
པའི་རྫས་དང་ཡོན་ཏན་དང་ལས་དང་སྤྱི་སོགས་ཀྱི་རྟག་དངོས་རྣམས་རེ་རེ་
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ནས། རྟག་དངོས་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤ ེས་འདོད་ཆོས་ཅན་མེད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས༑ འཁོར་གསུམ།
འདོད་ན། རྣམ་འགྲེལ་ལས། དེ་ནི་རིམ་དང་རིམ་མིན་འགལ།།ཞེས་སོགས་
གཞུང་དུ་མས་རྟགས་ལྟར་སྣང་བསྟན་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་
མི་ནུས་ཏེ། དེ་དག་འགོག་བྱེད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་གཅིག་ལ་ཡང་འགོད་ཚུལ་
བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་བྱས་བཀག་ཆོག་པ་རིགས་པའི་སྒོ་ཤ ེས་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། དེ་ལྟ་མིན་ན་ཇི་ལྟར་མཁས་པ་རྣམས་རིམ་
དང་ཅིག་ཅར་ལ་སོགས་པས་ཁྱབ་པའི་དོན་བྱེད་པའི་ནུས་པ་དང་བྲལ་བ་ལ་
སོགས་པས། གཞན་གྱི་ཀུན་བཏགས་པ་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་
འགོག་པར་བྱེད་སོགས་དང། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། རྫས་དང་ཡོན་ཏན་དང་ལས་
དང་སྤྱི་ལ་སོགས་པ་མུ་སྟེགས་ཅན་ངན་པས་ཀུན་བཏགས་པ་རྣམས་འགོག་
པར་བྱེད་པར་འདོད་ན་ཡང་ཇི་ལྟར་གཞི་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་
པ་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང། དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་ཆོས་ཅན་གཞི་མ་གྲུབ་ཀྱང་སྐྱོན་
མེད་པ་དུ་མ་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་མིན་ཀྱང་
དངོས་པོ་སོགས་སྒྲུབ་པ་དང་མེད་དགག་ཡིན་ཡང་ཁོ་ཡིན་ན་ཡོད་དགོས་པ་
རྟགས་སུ་བཀོད་པའི་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་ན་མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་སྐྱོན་འོང་བ་
གང་ཞིག དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཡང་བསྒྲུབ་བྱའི་
ཆོས་མེད་དགག་ཡིན་ཡང་ཁོ་ཡིན་ན་ཡོད་དགོས་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་མ་
གྲུབ་ན་དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་བསལ་བའི་སྐྱོན་འོང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་དང་
གཏན་ཚིགས་ཡིན་ན་ཡོད་མི་དགོས་པའི་མེད་དགག་བཟུང་ན་སྐྱོན་མི་འོང་
བ། ཕྱོགས་གླང་ཆོས་གྲགས་ཟླ་གྲགས་ཞི་འཚོ་ཡབ་སྲས་དང། རྒྱན་མཁན་
407

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

པོ་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པ་དང་ལྷ་ཤཱཀ་རྗེས་འབྲང་དང་ཛེ་ཏཱ་རི་སོགས་དང་
འཕགས་ཡུལ་གྱི་ཤ ིང་རྟ་བ་དག་དང་༑ རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་ཚབ་མཁས་གྲུབ་
རྗེ། དགེ་འདུན་གྲུབ་སོགས་བཞེད་དབྱངས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ རྟགས་
དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཡོངས་གྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་
ཆོས་ཅན་མེད་ན་དམ་བཅའ་གྲུབ་ཀྱང་གཏན་ཚིགས་དང་ཕྱོགས་ཆོས་ཚད་
མས་མི་འགྲུབ་ན་དངོས་པོ་སོགས་སྒྲུབ་པ་དང་མ་ཡིན་དགག་གིས་ལྟ་ཅི་
སྨོས་པའི་ཕྱིར། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས། དེ་ཕྱིར་དངོས་པོའ་ཆོ
ི ས་གཏན་ཚིགས་
སུ་བཀོད་པའི་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གཏན་ཚིགས་ལ་སོགས་པ་
རང་ལ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར༑ ཞེས་དང། རྣམ་འགྲེལ་ལས། བདེན་དེ་འགའ་ཞིག་
ཆོས་ཅན་ནི།།འབའ་ཞིག་བཀག་པ་ལ་ཡང་ནི༑ ༑སྐྱོན་དང་ལྡན་པར་ཁས་ལེན་
ཏོ།།ཞེས་པ་རྩ་འགྲེལ་འགྲེལ་བཤད་དག་གི་དོན་གྲུབ་པའི་ཕྱིར༑
རྟགས་
གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ཆོས་ཅན་དེ་ཆོས་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པའི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་
ཀྱི་ཆོས་ཅན་མེད་ན་དམ་བཅའ་ལ་སྐྱོན་ཡོང་བའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་ཆོས་
ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རྟེན་ལ་ཡོད་པ་གཅིག་མེད་ན་ཆོས་
ཉིད་དུ་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། མེད་པ་གཅིག་ཆོས་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པ་
ལ་རྗེས་དཔག་གིས་བསལ་བ་འཇུག་པའི་ཕྱིར། ཕྱོགས་གླང་གིས་མངོན་
སུམ་དོན་དང་རྗེས་དཔག་དང་།།ཡིད་ཆེས་གྲགས་པས་རང་རྟེན་ལའོ།།ཞེས་
དང། འདི་ཉིད་ལས། གཉིས་ཀའང་བསྒྲུབ་བྱ་ཉིད་ཡིན་ན།།ཆོས་ཅན་ལ་ནི་
གནོད་པ་གང་།།བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་འགོག་པས།།དེས་ནི་དེ་ལ་གནོད་
པ་ཉིད།།ཅེས་པ་རྩ་འགྲེལ་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར།
ལུང་མང་ཡང་མ་བྲིས་
སོ།།རྟགས་གསུམ་པ་གྲུབ་སྟེ། མཁས་པ་གཞན་གྱི་བཞེད་པ་བཤད་ཟིན་ཅིང་
དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་ཀྱང་མ་སྐྱེས་པ་དེ། རྟག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གྱི་བདག་
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མུ་སྟེགས་པའི་སྒྲོ་བཏགས་པ་ལྟར་མ་གྲུབ་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་
བཞེད་པའི་ཕྱིར། འཇུག་པ་ལས། མོ་གཤམ་བུ་ལྟར་སྐྱེ་བ་དང་བྲལ་ཕྱིར།།དེ་
ལྟར་གྱུར་པའི་བདག་ནི་ཡོད་མིན་ཞིང་།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་
སྔོན་དུས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་རྟོག་གེ་བ་འགའ་ཞིག་དང་ཕྱིས་ཀྱི་རང་གཞན་གྱི་རྟོག་
གེ་བ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཅན་མེད་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་མེད་པས་ཁྱབ་
པར་འདོད་ཅིང་སྨྲས་པ་དེ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་དག་གི་རིགས་གཞུང་ཁོ་བོ་ལ་སྒྲུབ་
མི་རུང་བའི་བསྐལ་དོན་ཡིན་ནོ།།ཞེས་པའི་ཆོ་ངེ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ནི་ཕྱོགས་
གླང་གིས་ཡིད་ཆེས་གྲགས་པའི་རང་རྟེན་ལ༑ ཞེས་པའི་རང་རྟེན་གྱི་དོན་མ་
གོ་བའི་ངན་སྐད་དུ་མ་ཟད། རྣམ་འགྲེལ་ལས། རང་ཉིད་སྒྲ་ཡིས་ཆོས་གཞན་
ལ།།གནོ ད ་པས་གནོ ད ་མི ན ་ཞེ ས ་བསྟན་པ།།དེ ་ ནི ་ རང་གི ་ ཆོ ས ་ཅན་
གྱི།།སོགས་རྩ་འགྲེལ་དང་༑ དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། དེ་བས་ལོག་པར་རྟོག་པ་
བསལ་བའི་ཕྱིར། རང་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོས་ཅན་ཁོ་ན་ལ་གནོད་པར་
བྱས་ན་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་བཀག་པ་ཡིན་གྱི་ཆོས་གཞན་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་
ཅན་ནི་མ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་པ་ནས། སློབ་དཔོན་གྱིས་རང་གི་ཆོས་ཅན་སྨོས་པ་
མཛད་དོ་ཞེས་འགྲེལ་པ་མཛད་པས་བཤད་དེ་ཞེས་སོགས་འདི་དག་ཐམས་
ཅད་ཀྱིས་གསལ་བར་བཤད་ཀྱང་ཁྱེད་ཅག་གིས་དེ་ལྟར་སྨྲ་བའི་ཕྱིར། རྣམ་
འགྲེལ་ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལས། རྟགས་ཡང་དག་གི་ཤ ེས་འདོད་
ཆོས་ཅན་ཡིན་ན་གཞི་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པར་འདོད་པ་དག་གིས་ནི། རང་རྟེན་
ལ་ཞེ ས ་སྨོ ས ་པའི ་ ཐུན་མོ ང ་མ་ཡི ན ་པའི ་ དགོ ས ་པ་སྟོ ན ་པའི ་ གཞུང་གི ་
ཚོགས་འདི་དག་དང་ཁོ་བོ་ཅག་ཕན་ཚུན་བསྐལ་བར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་པའི་ཆོ་ངེ་
སྒྲོག་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། རྟག་དངོས་
ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཆོས་ཅན༑ ཁྱོད་ཁྱད་གཞི་ཆོས་ཅན་དང་སྐྱེ་ལྡན་འགའ་ཞིག་གི་
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རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་སུ་དངོས་དབང་གིས་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་
སྐྱེ་མེད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་རྟག་དངོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་སྐྱེ་ལྡན་འགའ་ཞིག་གི་རྒྱུ་
མ་ཡིན་པར་དངོས་སྟོབས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་ཤ ེས་འདོད་ཆོས་
ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ༑ ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ཞེས་པའི་
ཆོས་དང་དེ་ཆོས་ཅན་དུ་འགྲོ་ཚུལ་ཞིག་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ན་ཡང་མ་ཁྱབ་སྟེ། དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ཞེས་པ་ལ་དོན་སྟེང་ནས་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་སུ་གྲུབ་པས་
མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ཞེས་པ་ལ་དོན་སྟེང་ནས་
ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་སུ་གྲུབ་པ་གཅིག་དང་དོན་སྟེང་ནས་དེ་ལྟར་མ་གྲུབ་ཀྱང་
བློ ་ ངོ ར ་དགག་ཆོ ས ་དང་བསྒྲུབ་ཆོ ས ་རྟགས་ཀྱི ས ་དགག་སྒྲུབ་བྱེ ད ་པའི ་
གཞིར་བཟུང་བ་ཡིན་པས་ཆོས་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་གཉིས་ཡོད་ཡའི་ཕྱིར་དེར་
ཐལ། ཕྱི་དོན་དང་གཙོ་བོ་སོགས་དོན་ལ་དེ་ལྟར་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་གཞི་ཁྱད་
ཆོས་སུ་མ་གྲུབ་ཀྱང་བློ་ཁྱད་་གཞིར་བཟུང་ནས་སྐྱེ་ལྡན་འགའ་ཞིག་གི་རྒྱུ་མ་
ཡིན་པ་དེའི་སྟེང་དུ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་བྱེད་པས་ཆོས་ཅན་ཞེས་འཇོག་པའི་
ཕྱིར། དེར་ཐལ། གཞི་མ་གྲུབ་ཀྱང་མཐུན་དཔེ་ཆོས་ཅན་དུ་མི་འགལ་བ་
བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱི་རོལ་དང་
དངོས་པོ་ཉིད་དུ་ཉེ་བར་བརྟགས་པ་བློ་ལ་རྣམ་པ་ཡོད་པ་ཉིད་ཆོས་ཅན་ཡིན་
ཏེ་དེའི་ཕྱིར་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་འགོག་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་
དང་༑ རྒྱན་ལས་ཀྱང། ཅིག་ཅར་རྒྱུ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་སྐྱོན་མེད་དེ་རྣམ་
པར་རྟོག་པ་ལ་གནས་པའི་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དངོས་པོར་
གྱུར་པ་ནི་དེའི་ཆོས་ཅན་མ་ཡིན་ནོ།།དེས་ན་དེ་འབའ་ཞིག་ལ་གནོད་ཀྱང་
གནོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དང། སྡེ་བདུན་རྒྱན་ལས། ཆོས་ཅན་ཞེས་པའང་བློ་
ངོར་དགག་ཆོས་དང་བསྒྲུབ་ཆོས་རྟགས་ཀྱིས་དགག་སྒྲུབ་བྱེད་པའི་གཞིར་
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གྱུར་པ་ཡིན་པས་ཆོས་ཅན་ཞེས་བྱ་ཡི༑ དོན་སྟེང་ནས་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་
གཉིས་སུ་བྱས་པའི་ཁྱད་གཞི་ལྟ་བུར་ཡོད་ནས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དོན་བྱེད་ནུས་སྟོང་རྟགས་ཀྱིས་དངོས་གྱུར་གྱི་
ནམ་མཁའ་རྟག་རྫས་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་དངོས་
གྱུར་ནམ་མཁའི་དོན་སྤྱི་འཇོག་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ལ་དངོས་གྱུར་ནམ་
མཁའ་བློ་ལ་སྣང་བ་དེ་འཇོག་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། བློ་ལ་རྣམ་
པ་ཡོད་པ་ཉིད་ཆོས་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། ལུང་
དོན་བཤད་ཟིན་ལྟར་ཡིན་གྱི་དོན་སྤྱི་འཇོག་པའི་དོན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་
བར་འདོད་ན། དེའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤ ེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཡོད་པར་
ཐལ། དེའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་དངོས་གྱུར་ནམ་
མཁའི་དོན་སྤྱི་འཇོག་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དེའི་དོན་སྤྱི་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཁྱོད་
བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ འདོད་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་
ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཞིག་མེད་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། རི་བོང་
རྭ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་ཡང་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ།།དེས་ཀྱང་ཁ་ཅིག་སྒྲ་
དོན་ཆོས་ཅན་ཟེར་བ་ཁེགས་སོ།།དེས་ན།
རང་ལུགས་ལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གཞི་མ་གྲུབ་པ་བཟུང་
བའི་དངོས་པོར་གྱུར་པའི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་མེད་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་
རྟགས་ཡང་དག་དང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གང་རུང་
གི་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་ན་ཕྱོགས་ཆོས་དང་དམ་བཅའ་གཉིས་ཀ་མ་གྲུབ་པས་
ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས་ཀྱི་རྟགས་
ཆོས་ཡིན་ན་ཡོད་དགོས་པ་ཁོ་ནས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། དགག་རྟགས་ཡང་དག་
ལ་ཡང་མ་ཡིན་དགག་དང་སྒྲུབ་པ་གང་རུང་རྟགས་སུ་བཀོད་པའི་ཆོས་ཅན་
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མ་གྲུབ་པའི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་དེ། མ་ཡིན་དགག་དང་སྒྲུབ་
པ་གང་རུང་རྟགས་སུ་བཀོད་པའི་ཆོས་ཅན་ལ་མ་གྲུབ་པ་བཀོད་ན་དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར༑ རྟོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་དེ་རི་
བོང་རྭ་ཟླ་སྒྲས་བརྗོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
དང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཆོས་གཉིས་ཀར་སྒྲུབ་པ་བཀོད་པ་དེའི་ཕྱིར། མ་
ཡིན་དགག་རྟགས་ཆོས་བྱས་པའི་ཆོས་ཅན་གྱི་དོན་ལྡོག་མེད་པའི་དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཡང་ཡོད་དེ། སྐྱེས་བུ་སྡུག་བསྔལ་བར་སྒྲུབ་པའི་
ཚུལ་གསུམ་མ་ཡིན་པའི་གཏན་ཚིགས་དེ་མེད་ངེས་དེ་སྐྱེས་བུ་སྡུག་བསྔལ་
བར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་
ཀྱི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ལས། ཡང་གཞི་
མ་གྲུབ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་དགག་བྱ་འགོག་པ་དགག་རྟགས་ལ་སྲིད་
ཀྱང་སྒྲུབ་རྟགས་ལ་མི་ སྲིད ་སྙམ་དུ་བཟུང་ནས་སྒྲུབ་རྟགས་ཁོ ་ ན་ལ་སྦྱར་
བར་ཡང་མི་བྱ་སྟེ༑ ཞེས་པ་ནས། གཞི་མ་གྲུབ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་ཐ་
སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་རྟགས་ཀྱང་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར།
འདིས་དུ་མ་ཤེས་པར་བྱའོ།།རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལ་
མེད་དགག་ཡིན་ཡང་ཁོ་ཡིན་ན་ཡོད་དགོས་པ་བཟུང་བའི་དགག་རྟགས་ལ་
ཆོས་ཅན་མེད་ན་ཕྱོགས་ཆོས་དང་ཕྱོགས་གཉིས་ཀ་མ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པའི་
ཕྱིར། དེས་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་ཀྱང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་
དག་དང་དགག་རྟགས་ཡང་དག་དུ་མ་ཡོད་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་དང་རྟགས་
གཉིས་ཀར་ཁོ་ཡིན་ན་ཡོད་མི་དགོས་པའི་མ་ཡིན་དགག་དང་སྒྲུབ་པ་གང་
རུང་དང་དགག་བྱ་བཅད་ཙམ་བཟུང་བའི་རྟགས་ཡང་དག་དུ་མ་ཡོང་པའི་
ཕྱིར། ཤིན་ཏུ་སྤྲོས་པས་ཆོག་གོ །དེས་ན་རི་བོང་རྭས་སྐྱེས་བུའི་སྦོ་ཕུག་པ་
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མ་ཡིན་པའི་དགག་རྟགས་གཅིག་མ་རྙེད་པ་དག་གི་བློ་ངོར་ཤ ེས་བྱ་ཇི་སྙེད་
ཙམ་ཡོད་ནའང་གསུང་རབ་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པའི་ཚིག་དོན་དཔྱོད་
པར་ཅི་ཡང་མི་ཕན་པའི་མཐའ་མ་ཆོད་པའི་རྡོལ་གཏམ་མང་པོ་མ་སྨྲ་པར་རྗེ་
ཡབ་སྲས་ལྔ་སོགས་མཁས་མང་གི་ལེགས་བཤད་ལ་ལྟོས་ཤ ིག །ཡང་ཁོ་ན་
རེ༑ རྟོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་རི་བོང་རྭ་ཟླ་སྒྲས་
བརྗོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གཞི་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་
སྒྲུབ་ལ་གཞི་མ་གྲུབ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་བའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
ན་འགལ་ཁྱབ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤ ེས་འདོད་ཆོས་ཅན་བཟུང་བ་
ཡོད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་ཅིང་ཁྱབ་སྟེ།
རང་ཉིད་ཀྱི་རྩོད་གཞིར་ཡོད་མེད་གང་རུང་ཞིག་བཀོད་པའི་སྦྱོར་ངག་དང་
ཐལ་འགྱུར་གང་རུང་ཡིན་ན། རང་ཉིད་ཀྱི་རྩོད་གཞི་ཡོད་པའི་སྦྱོར་ངག་དང་
ཐལ་འགྱུར་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། རྟགས་བཀོད་པ་དང་
ཚུལ་སྒྲུབ་ནས་སྒྲུབ་ངག་སྟོན་ཚུལ་ལས་གཞན་དུ་རྟགས་ཡང་དག་གི་ཤ ེས་
འདོད་ཆོས་ཅན་འགོད་ཚུལ་མེད་པའི་ཕྱིར༑ ཇི་སྐད་དུ་རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་
ལས། རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གཞི་གྲུབ་པས་ཁྱབ་
པ་དགོས་ཀྱི། རྟགས་ཡང་དག་གི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཡིན་ན་གཞི་གྲུབ་
མི་དགོས་པའི་ཕྱིར་དང་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདི་ལེགས་བཤད་ཡིན་
མོད་དེ་མ་གོ་བར་རྨོངས་ཡུས་ཀྱིས་གྲྭ་ཆུང་བས་ཀྱང་བཀག་ཀྱང་གྲགས་
སེང་མཆོག་ལྷ་བསོད་གྲགས་སོགས་མི་བཞེད་པ་ལེགས་སོ།།དེ་དག་གིས་
རགས་དཔྱད་ཙམ་གྲུབ་ནས་ཞིབ་དཔྱོད་ཕྱོགས་གླང་གི་དགོངས་པ་བཤད་
ཚུལ་འཕགས་ཡུལ་ནའང་དུ་མ་ཡོད་དེ༑ ཕྱོགས་གླང་གིས། སྦྱོར་བ་བཀོད་
ཚུལ། འདི་ཉིད་ལས། ཐོག་མེད་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི།།སོགས་ཀྱི་
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མཚམས་སྦྱར་བའི་རང་འགྲེལ་ལས། ཇི་སྟེ་གང་འདི་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་ནི་
ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ༑ མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་གསུངས་པ་འདིའི་དོན་ལ་
བཤད་ཚུལ་ཤ ིན་ཏུ་མང་བའི་ཕྱིར། འདི་ལ་ཁོ་ན་རེ། གཞི་མ་གྲུབ་ཆོས་ཅན་དུ་
བཟུང་བའི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་མེད་པར་ཐལ། རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་
ཀྱི་ཉེར་ལེན་དུ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཀྱི་གཙོ་བོ་རང་མཚན་དེ་
རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཉེར་ལེན་དུ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཕྱོགས་གླང་གི་སྦྱོར་བ་དེའི་ཤ ེས་འདོད་ཆོས་ཅན་
ལ་གཙོ་བོ་རང་མཚན་དེ་མི་འཇོག་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཕྱོགས་གླང་གི་སྦྱོར་
བའི་ཤ ེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་གཙོ་བོའ་སྒྲ་དོ
ི ན་ཁོ་ན་འཇོག་དགོས་པའི་ཕྱིར།
དེར་ཐལ། འདི་ཉིད་ལས༑ སྒྲ་དོན་ཆོས་ནི་རྣམ་པ་གསུམ།།ཞེས་དང། རང་
འགྲེལ་ལས། དེ་བས་ན་ཆོས་ཅན་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ཅི་གཙོ་བོའ་སྒྲ་ལས་
ི
སྣང་བའི་དོན་འདི་ནི་ཞེས་དང། དེའི་འགྲེལ་བཤད་ལས་ཤཱཀྱས། གཙོ་བོ་ལ་
སོགས་པའི་སྒྲའི་བརྗོད་པར་བྱ་བ་དེ་ཉིད་ནི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ལ་ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ༑ རྣམ་འགྲེལ་དང་འགྲེལ་བཤད་ཀྱི་དངོས་ཟིན་ལ་དེ་
ལྟར་བཤད། དེ་ཁོ་ནར་མ་ངེས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ༑ ཕྱོགས་གླང་གི་སྦྱོར་
བའི་དངོས་ཟིན་ལྟར་ན་གཙོ་བོ་རང་མཚན་ཆོས་ཅན་དུ་བྱས་ནས་རང་མཚན་
དུ་ཚད་མས་མ་དམི ག ས་པའི ་ རྟགས་ཀྱི ས ་རང་མཚན་དུ་མེ ད ་པར་སྒྲུབ་
པར་བྱས་ཆོག་པས་གཅིག་ཁོ་ནར་བཤད་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར། རྣམ་བཤད་
ལས། སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་སྦྱོར་བ་འདིའི་དངོས་ཟིན་ལྟར་ན་གཙོ་བོ་
རང་མཚན་ཉིད་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་དེ་ཡོད་པ་ལ་དགག་པ་བྱེད་པ་ལྟར་
མངོན་ལ༑ ནས། འགོག་པ་ལྟར་སྣང་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང།
གཙོ་བོ་རང་ཉིད་རྩོད་གཞིར་མི་འཛིན་པར་གཙོར་སྣང་གི་དོན་སྤྱི་ཁོ་ན་ཆོས་
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ཅན་དང་ཤཱཀྱའི་འགྲེལ་པའི་དངོས་ཟིན་ལྟར་གཙོར་སྣང་གི་དངོས་པོའ་ི ཉེར་
ལེན་དུ་མེད་ཙམ་ཁོ་ནར་སྒྲུབ་དགོས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེས་བློ་ལ་གཙོ་
བོས་གཞན་སྐྱེད་པ་ཁེགས་ཀྱང་གཞན་གྱིས་ཀུན་བཏགས་པའི་གཙོ་བོ་རང་
ཉིད་མི་ཁེགས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་ཅིང་༑ རྟགས་གྲུབ་སྟེ། གཙོ་བོར་སྣང་བས་
གཞན་སྐྱེད་པ་དང་གཙོ་བོ་རང་ཉིད་མེད་པའི་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་གཞན་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། དེས་ན་གཙོ་བོ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་རང་མཚན་དུ་མེད་པར་
སྒྲུབ་པ་ཕྱོགས་གླང་ཆོས་གྲགས་གཉིས་ཀའི་དགོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དབུ་
མ་སྣང་བ་ལས། དེ་ལྟ་མིན་ན་དེ་ལས་ཕྱི་རོལ་དང་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་ངོ་བོ་
ཉིད་མེད་པ་ཉིད་དུ་མི་འགྲུབ་བོ་ནས། བློ་ལ་ཕྱི་རོལ་དང་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་
པ་བསྐྱེད་པར་བྱ་བ་ཉིད་དགག་པ་བསྒྲུབས་སུ་ཟིན་ཀྱང་གཞན་གྱིས་ཀུན་
བཏགས་པ་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་དགག་པ་ནི་མི་འགྲུབ་པ་
ཁོ་ན་སྟེ། དེའི་རྣམ་པ་ནི་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་རྒྱས་པར་བཤད་པའི་
ཕྱིར། ཇི་སྐད་དུ་རྣམ་བཤད་ལས། འདི་དག་གི་དགོངས་པ་མཁས་པའི་དབང་
པོ་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་ཞེས་པ་ནས། བཞེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་
ཁོ་ན་རེ། སློབ་དཔོན་ཆོས་གྲགས་དང་ཕྱོགས་གླང་གིས་བཤད་ཚུལ་འགལ་
བར་ཐལ། ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་སྐབས་འདིར་གཙོ་བོའ་སྒྲ་དོ
ི ན་ངོས་བཟུང་བ་
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་བའི་ཆེད་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེའི་
སྒྲ་དོན་ངོས་བཟུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། གཙོ་བོ་རང་
མཚན་མེད་ཀྱང་གཙོ་བོའ་སྒྲ་སྦྱོ
ི ར་མི་རུང་བའི་སྐྱོན་མེད་ཅེས་བཤད་པ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཕ་རོལ་གྱི་རྩོད་པའི་བསམ་པ་གཙོ་བོའ་སྒྲ་གཙོ
་བོ་
ི
ལ་དངོས་དབང་གིས་འཇུག་པས་གཙོ་བོ་རང་མཚན་དུ་མ་གྲུབ་ན་དེའི་སྒྲ་
འཇུག་པ་མི་འཐད་སྙམ་ནས་རྩོད་པ་བཀོད་པའི་ཕྱིར། རང་འགྲེལ་ལས། དེའི་
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དོན་འགོག་པ་ན་རྗོད་པར་བྱེད་པ་ཅན་གྱི་ཚིག་མི་སྦྱོར་བའི་ཕྱིར། ཞེས་དང།
ཤཱཀྱས། དོན་འགོག་པ་ཡོད་ན་རྗོད་པར་བྱེད་པ་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་
ཅན་གྱི་ཚིག་མི་སྦྱོར་བའི་ཕྱིར་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པར་ཐལ།
དེ་ལྟར་བརྩད་པའི་ལན་དུའང་གཙོ་བོའ་སྒྲ་དོ
ི ན་ཡོད་པ་གཙོ་བོར་བཤད་ཅིང་
ཆོས་ཅན་ཡིན་པ་ཞར་བྱུང་དུ་བཤད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ༑ སྤྱིར་ཡང་སྒྲ་དོན་
ལ་དངོས་པོ་རང་མཚན་པ་དང་དངོས་མེད་དང། ཡོད་མེད་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལ་
བརྟེན་པ་དང་གསུམ་ཡོད་པས་དེའི་སྒྲ་དོན་རང་མཚན་ཡོད་མི་དགོས་ཞེས་
བཤད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ༑ རྟོག་པ་ལ་གཙོ་བོར་སྣང་བ་དེ་མེད་པ་མ་ཡིན་
པས་གཙོ་བོ་ཞེས་སྒྲ་སྦྱོར་བ་གང་ཞིག རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའི་ཡུལ་རང་མཚན་
མི་འོང་བས་དམ་བཅའ་དང་མི་འགལ་བའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། འདི་ཉིད་
ལས༑ དེ་ཉིད་ནི།།མེད་པ་མ་ཡིན་སྒྲ་སྦྱོར་ཕྱིར།།ཞེས་གསུངས། དེའི་འགྲེལ་
པར་ཤཱཀྱས། རྣམ་པར་རྟོག་པས་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་ཅན་
མེད་པ་མ་ཡིན་ནོ།།ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གཅོ་བོ་ལ་སོགས་པའི་སྒྲ་སྦྱོར་བའི་ཕྱིར་
ཞེས་སོ།།གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། རང་འགྲེལ་ལས། ཇི་ལྟར་སྒྲ་དེ་དག་རང་གི་
མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་མིན་པ་དེ་ལྟར་བསྟན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
དེས་ན་རྣམ་བཤད་ལས། སྒྲ་དོན་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་བའི་ཁོ་ནར་སྒྲ་དོན་ངོས་
བཟུང་བ་མ་ཡིན་གྱི་གཙོ་བོ་རང་མཚན་མེད་ཀྱང་སོགས་སོ༑ ༑འདི་དག་ཕན་
ཚུན་གྱི་བརྩད་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་མོད་ཡི་གེ་མང་དོགས་སོ།།
འདི་ཉིད་ལས། ཁྱད་པར་རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་ཡི།།ཞེས་སོགས་ལ་ཁ་ཅིག་
ན་རེ། མཉན་བྱ་དང་སྒྲའི་མིང་དོན་གྱི་འབྲེལ་བ་མ་ཤ ེས་པའི་སྔར་མཉན་བྱ་
སྐད་ཅིག་མ་ཐ་མ་ལ་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་ངེས། དེ་རྗེས་
མཉན་བྱ་དང་སྒྲའི་མིང་དོན་གྱི་འབྲེལ་བ་ངེས། དེ་རྗེས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་ངེས་
416

ལུང་འགལ་དྲུག་སོགས་བཤད་པ།

པའི་ཚུར་མཐོང་དེས་སྒྲ་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་མི་རྟག་པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་
པར་ཐལ་ལོ།།དེས་སྒྲ་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་མི་རྟག་པར་གསར་དུ་རྟོགས་དེའི་རྒྱུད་
ཀྱི་སྒྲ་མི་རྟག་པར་རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་ན༑ རྟགས་ཟུར་
གཉིས་པ་ཡང་མ་གྲུབ་ལ། འདོད་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། རིམ་པ་དེ་ལྟར་ངེས་པའི་
གང་ཟག་ལ་སྔོན་ལ་མཉན་བྱ་ལ་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབས་ནས་དེ་ལྟར་
ཁྱབ་པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་སྒྲུབ་དགོས་ཤ ིག་སྲིད་པ་གང་ཞིག
ཕྱོགས་ཆོས་དང་མིང་དོན་གྱི་འབྲེལ་བ་ངེས་པ་ན་སྒྲ་མི་རྟག་པ་རྟོགས་པའི་
རྗེས་དཔག་ཀྱང་སྲིད། དེའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲ་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་མི་རྟག་པར་མངོན་སུམ་
དུ་རྟོགས་པའི་མངོན་སུམ་ཡང་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། འདི་
ཉིད་ལས། སྟོན་ཏེ་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ནི༑ ༑གཏན་ཚིགས་འབའ་ཞིག་བརྗོད་
པར་ཟད།།ཅེས་པའི་ལུང་དོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཟུར་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ།
སྔར་རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་དང་འཐད་ལྡན་དང་ཤནྟི་བ་སོགས་ཀྱི་དགོངས་པ་
བཤད་པ་ལྟར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་དང། གང་ཟག་དེས་རིམ་པ་དེ་ལྟར་བྱས་ནས་སྒྲ་
མི་རྟག་པར་ངེས་པའི་བློ་རྗེས་དཔག་མ་ཡིན་ཀྱང་དེ་འདྲའི་རྗེས་དཔག་སྲིད་
པ་མི་འགལ་བའི་ཕྱིར་ན། རྣམ་བཤད་ལས། དེའི་རྗེས་སུ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་ངེས་
ཀྱང་ཚུལ་གསུམ་ཀྱི་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ངེས་པ་མ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་
པ་དང་ཡང་མི་འགལ་བའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། འདི་སྤྱིར་བཏང་དབང་དུ་བྱས་ཀྱི་
གཞན་དུ་ན་སྔར་ཁྱབ་པ་དང། མིང་དོན་གྱི་འབྲེལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲ་མཉན་
བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱིས་རྗེས་དཔག་སྐྱེད་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར༑ དེར་ཐལ།
གནག་རྫིས་སྔར་མེ་དུའི་འབྲེལ་བ་ངེས་ཤིང་ཕྱིས་ལ་རྒྱབ་ན་དུ་བ་མཐོང་བའི་
གློ་བུར་བའི་རྟགས་སམ་ཕྱོགས་ཆོས་འཇལ་བའི་ཚད་མས་དྲངས་པའི་མེ་
ཡོད་པར་རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང། རྗེས་དཔག་ཐམས་
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ཅད་སྒྲུབ་ངག་ལ་བརྟེན་མི་དགོས་པར་འདིར་ཡང་འདོད་དགོས་པའི་ཕྱིར༑
དེར་ཐལ། འདི་ཉིད་ལས། ད་ནི་གྲུབ་མཐའ་མེད་རྣམས་ཀྱིས།།དུ་བས་མེ་ནི་
རྟོགས་མི་འགྱུར།།ཞེས་པའི་དོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རྣམ་བཤད་ལས་ཀྱང། སྔར་
མཉན་བྱ་ལ་ནས། ཚད་མ་གཉིས་ཀྱི་བྱེད་པ་ལས་རྟོགས་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་
གསུངས་པ་ཡང་ཞིབ་ཆ་དེ་ལྟར་མེད་ན་གོང་འོག་དངོས་འགལ་འབྱུང་བའི་
ཕྱིར། རྩ་རྟགས་གསུམ་པ་གྲུབ་སྟེ། དེས་སྔར་མཉན་བྱ་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་ལ་
མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་རྟོགས་པའི་མངོན་སུམ་དང་ཕྱིས་ཀྱི་མཉན་བྱ་དང་སྒྲའི་
མིང་དོན་གྱི་འབྲེལ་བ་ངེས་པའི་ཚད་མ་གཉིས་ཀྱི་བྱེད་པས་སྒྲ་སྐད་ཅིག་ཐ་
མ་མི་རྟག་པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་ཡང་ཡོད་པའི་ཕྱིར།
རྣམ་བཤད་
ལས༑ ཚད་མ་གཉིས་ཀྱི་བྱེད་པ་ལས་རྟོགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར། ཁོ་ན་རེ། འོ་ན་དེ་འདྲའི་ཚུར་མཐོང་དེས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་མངོན་སུམ་དུ་
རྟོགས་པར་ཐལ། དེས་སྒྲ་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་མི་རྟག་པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་
པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། ཁ་ཅིག་འདིར་མ་ཁྱབ་ཟེར་ཞིང། ཡང་སྒྲ་དང་སྒྲ་མི་རྟག་
པ་གྲུབ་བདེ་རྫས་གཅིག་ཟེར་བ་དངོས་འགལ་ཡིན་ནོ།།རྩ་བར་འདོད་ན། སྒྲ་
མི་རྟག་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཚུར་མཐོང་གིས་མངོན་སུམ་དུ་མ་རྟོགས་པར་
ཐལ། སོ་སྐྱེའི་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་སྒྲ་སྐད་ཅིག་ཐ་མའི་མི་རྟག་པ་ལས་
ཁྱོད་ཕྲ་བའི་མི་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། སྒྲ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ།
ཁྱོད་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་མི་རྟག་པར་སོ་སྐྱེའི་མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་ལ་མཐོང་
བ་ལྟར་ངེས་པ་གང་ཞིག ཁྱོད་མི་རྟག་པ་སོ་སྐྱེའི་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཡང་
མཐོང་བ་བཞིན་ངེས་མི་ཐུབ་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་དེར་ཐལ། སྒྲ་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་
དེ་གཞན་དང་མཚམས་མི་སྦྱོར་བ་ཚུར་མཐོང་གི་ཉན་ཤེས་ཀྱིས་མཐོང་ལ་
དེ་འཇིག་པར་ཡང་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་མར་མེ་སྐད་ཅིག་
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ཐ་མ་བཞིན། འདི་ཉིད་གསུམ་པ་ལས། སྤྱི་ཡི་རྟེན་ནི་གྲུབ་པ་ན།།སྤྱི་དེ་ཉིད་
ནི་གྲུབ་པ་ཡིན།།ཞེས་དང། འདི་ལྟར་རྟག་མེད་བྱིས་པར་གྱི།།སྐྱེ་བོས་ཕྱིས་
འབྱུང་བ་དང་ནི།།འབྲེལ་མེད་མར་མེ་ལ་སོགས་ཀྱི།།འཇིག་པ་མཐོང་བས་
ཡོངས་གཅོད་ཉིད༑ ༑ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་ལས་
ཀྱང་།།སྤྱི་ཡི་རྟེན་ནི་གྲུབ་པ་ན། སྤྱི་དེ་ཉིད་ནི་གྲུབ་པ་ཡིན།།ཞེས་དངོས་པོ་དེ་
མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་ན་དེའི་མི་རྟག་པ་ཡང་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པར་
བཤད་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ནི་འདི་ལྟར་རྟགས་ལ་ལྟོས་བ་མེད་ཀྱང་མཁས་
པ་ནས་བྱིས་པའི་བར་གྱི་སྐྱེ་བོས་རིགས་འདྲ་ཕྱིས་འབྱུང་བ་དང་ནི་འབྲེལ་
བ་མེད་པའི་མར་མེ་སོགས་ཀྱི་འཇིག་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་བ་ཡོངས་
སུ་གཅོད་ཅིང་ངེས་པར་བྱེད་ནུས་པ་ཉིད་ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ།།ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར༑ ཁྱབ་སྟེ། མར་མེ་དང་སྒྲ་དག་སྐྱེས་ཙམ་ནས་སྐད་ཅིག་སྔ་ཕྱི་སོ་
སོ ར ་འཇི ག ་པ་མ་ངེས ་ལ་རིགས་འདྲ་མཚམས་མི ་ སྦྱོ ར ་བ་ངེ ས ་པའི ་ ཁྱད་
པར་འཐད་པའི་ཕྱིར། ལྷ་དབང་བློའ་དཀའ་འགྲེ
ལ་ལས། བྱིས་པའི་བར་ལ་ནི་
ི
བྱིས་པའི་མཐར་ཐུག་པ་ལ་ཡང་ངོ་།།སྐྱེ་བོའ་མཐོ
ི ང་བ་སྟེ་མཐོང་བའི་སྒོ་ནས་
ཡོངས་གཅོད་བྱེད་དེ་ངེས་པར་གཅོད་པར་བྱེད་དོ།།ཞེས་པ་ནས། འདྲ་བའི་
སྐད་ཅིག་མ་གཞན་དང་མཚམས་སྦྱོར་བ་མེད་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཞེས་བྱ་
བའི་དོན་ཏོ།།དེས་ན་སྔར་འདྲ་བ་གཞན་འབྱུང་བས་མ་ངེས་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་
རྟོགས་པར་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གཉིས་པ་དེར་ཐལ། སྒྲ་
སྐད་ཅིག་སྔ་ཕྱི་སོ་སོར་འཇིག་པ་མཐོང་ཡང་མཐོང་བ་ལྟར་སྐྱེས་ཙམ་ནས་
འཇིག་པར་མི་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ༑ དེ་ལྟར་རིགས་འདྲའི་རྒྱུན་ལ་
འཁྲུལ་ནས་སྐྱེས་ཙམ་ནས་འཇིག་པར་མི་རྟོགས་པས་སྐྱེས་ཙམ་ནས་འཇིག་
པ་རྟགས་ཀྱིས་དེ་ལ་སྒྲུབ་དགོས་པ་གང་ཞིག དེའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སོ་སྐྱེའི་
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མངོན་སུམ་གྱིས་མི་རྟག་པར་རྟོགས་པ་དང་རྟགས་ཀྱིས་དཔག་བྱའི་མི་རྟག་
པ་གཉིས་ལ་ཕྲ་རགས་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། གསུམ་པ་ལས། དེ་
མ་གྲུབ་ན་དེ་ལྟར་དེ།།རབ་ཏུ་གྲུབ་ཕྱིར་རྗེས་དཔོག་ཡིན།།འདྲ་བ་གཞན་ནི་
ཡོད་པའི་ཕྱིར།།ལ་ལར་ཡོངས་སུ་མི་ཤེས་ཏེ།།འཁྲུལ་ཕྱིར་སྒོང་གི་ཐ་དད་
བཞིན།།ཞེས་དང་༑ ལྷའི་དཀའ་འགྲེལ་ལས། རྒྱུད་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་དུས་
ན། ཞེས་པ་ནས། མི་རྟག་པ་བཟུང་དུ་ཟིན་ཀྱང་མ་ངེས་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་དང།
མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་ལས། འགའ་ཞིག་གིས་ཁ་དོག་མཐོང་བ་ན་མངོན་སུམ་
གྱིས་དེའི་མི་རྟག་པའང་མཐོང་ཡང་མཐོང་བ་ལྟར་མ་ངེས་པས་ཁ་དོག་གི་མི་
རྟག་པ་དེ་མ་གྲུབ་ན་ཁ་དོག་དེ་མི་རྟག་པ་དེ་ལྟར་དུ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པར་བྱ་བའི་
ཕྱིར། རྗེས་དཔག་འཇུག་པ་ཡིན་པས་རྗེས་དཔག་དོན་མེད་དུ་མི་འགྱུར་རོ་
ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདིས་གྲུབ་བདེ་རྫས་གཅིག་ལའང་ཞིབ་ཆ་
གྱིས་ཤ ིག རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། རྣམ་བཤད་ལས། ཕྲ་བའི་མི་རྟག་པ་
རྟགས་ལས་རྟོགས་ཀྱང་རགས་པའི་མི་རྟག་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་མི་
འགལ་ལོ།།ཞེས་གསུངས་པ་ལེགས་བཤད་ཡིན་པས་མ་དོར་ཞིག གཞན་
ཡང། སྒྲ་སྐད་ཅིག་ཐ་མའི་མི་རྟག་པ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པས་སྒྲ་མི་རྟག་
པ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་སྐད་ཅིག་ཐ་མའི་མི་རྟག་
པ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ཀྱང་དེ་མི་རྟག་པ་མ་རྟོགས་པར་སྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་ཕྱི་
རྒོལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། བྲམ་ཟེས་ཀྱང། མི་རྟག་པ་ལ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། མངོན་
སུམ་གྱིས་མི་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་དང། གསུམ་པ་ལས། དེ་མ་གྲུབ་ན་དེ་
ལྟར་དེ།།རབ་ཏུ་གྲུབ་ཕྱིར་རྗེས་དཔོག་ཡིན།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཡང་
ཁ་ཅིག་ན་རེ། སྒྲ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མི་རྟག་པ་ཕྲ་བའི་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་
ཐལ། ཁྱོད་ཚུར་མཐོང་གི་དབང་མངོན་གྱི་བཟུང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་
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པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། འོ་ན་མི་རྟག་པ་ཕྲ་རགས་ཁྱད་གཞི་ཕྲ་རགས་སྒོ་ནས་
འཇོག་པར་ཐལ༑ སྒྲ་མི་རྟག་པ་རགས་པའི་མི་རྟག་པ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་
དེའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཕུང་པོ་ལྔའི་སྟེང་གི་མི་རྟག་པ་ཕྲ་རགས་གཉིས་
གཉིས་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེ་ཙམ་ཕྱུགས་ཀྱིས་ཀྱང་ཤ ེས་སོ།།
གཉིས་པ་བཀག་པའི་གྲུབ་དོན་ལ། ལྡོག་ཁྱབ་འགྲུབ་པ་རྟགས་མི་མཐུན་
ཕྱོགས་མཐའ་དག་ལ་མེད་པར་ངེས་པ་ལ་ལྟོས་པ་དང། དེ་ལ་ལྟོས་ཀྱང་དེ་
མཐའ་དག་གྲུབ་མི་དགོས་པ་དང། ཐོག་མར་དེ་སྒྲུབ་རྟགས་གཉིས་ལ་བསྟན་
པའི་གྲུབ་དོན་གསུམ་ལས།
དང་པོ་ལ་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པ་འབྲེལ་བ་ལ་ལྟོས་
པར་བསྟན་པ་དང། མི་ལྟོས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་གཉིས། དང་པོ་ནི། འདི་ཉིད་
ལས། དེའི་ཕྱིར་དེ་ཙམ་དང་འབྲེལ་བའི།།ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་
བྱུང། གཉིས་པ་མི་ལྟོས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནི། དེ་ལྟ་མིན་ན་གཅིག་ལོག་
པས།།སོགས་ཤ ོ་ལོ་ཀ་གཉིས་བྱུང། གཉིས་པ་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པ་རྟགས་མི་
མཐུན་ཕྱོགས་མཐའ་དག་ལ་མེད་པར་ངེས་པ་ལ་ལྟོས་དགོས་ཀྱང་མི་མཐུན་
ཕྱོགས་མཐའ་དག་ཚད་མས་གྲུབ་མི་དགོས་པར་བཤད་པ་ལ། དངོས་དང།
འབྲེལ་བ་སྟོན་པའི་གདུལ་བྱ་ངོས་བཟུང་བ་གཉིས། དང་པོ་འཆད་པར། དེ་
ཕྱིར་ཆོས་མི་མཐུན་དཔེ་ལ།།ཞེས་སོགས་བཞི་བྱུང། གཉིས་པ་ལའང་འབྲེལ་
བ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཤ ེས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་བསྟན་པ་དང། ཤེས་ཟིན་མ་བརྗེད་
ཀྱང་ཁྱབ་པ་གཉིས་ལ་དྲན་པ་སྐྱེད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་བསྟན་པ་གཉིས། དང་
པོ་འཆད་པར། དཔེ་ལ་དེ་ཡི་ངོ་བོ་དང་།།ཞེས་སོགས་བཞི་བྱུང། གཉིས་པ་
འཆད་པར། དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་འབྲེལ་ཤེས་ན།།ཞེས་སོགས་བཞི་བྱུང་༑ གསུམ་
པ་ཐོག་མར་དེ་སྒྲུབ་རྟགས་གཉིས་ལ་བསྟན་པའི་གྲུབ་དོན་འཆད་པར། དེ་
ཕྱིར་རྒྱུ་དང་རང་བཞིན་དག །མེད་པས་འགའ་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་ཡང་།།ཞེས་
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སོགས་ཚིགས་བཅད་གཉིས་བྱུང་།
འདི་ལ་འཕྲོས་དང། མཐའ་དཔྱད་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། འདི་གང་ལས་
འཕྲོས་ན། དེ་ཕྱིར་དེ་ཙམ་དང་འབྲེལ་བའི།།ཞེས་སོགས་ལས་འཕྲོས། འཕྲོས་
ཚུལ།
རྒྱུ་ཡིས་ནི།།འབྲས་བུ་འཁྲུལ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར།།ཞེས་པས་དུ་བའི་
རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་
འགྲུབ་པ་མེ་དུའི་འབྲེལ་བ་ཚད་མས་ངེས་པ་ལ་རག་ལས་པ་ལྟ་བུའི་འབྲས་
རྟགས་ཀྱི་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པ་འབྲེལ་བ་ལ་རག་ལས་པས་ན། མེ་མེད་པའི་རྟགས་
ཀྱིས་མཚན་མོའ་རྒྱ་མཚོ
ར་དུ་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པ་མེ་མེད་དང་དུ་
ི
མེད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཚད་མས་ངེས་པ་ལ་རག་ལས་པ་ལྟ་བུའི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུ་མེ་
དམིགས་པའི་རྟགས་ཀྱི་ཡང་ཁྱབ་པ་འགྲུབ་པ་འབྲེལ་བ་ལ་རག་ལས་སམ་
ཞེ་ན་དེ་ལྟར་རག་ལས་ཞེས་འཆད་པ་ལ། དེ་ཕྱིར་རྒྱུ་དང་།།མེད་པས་འགའ་
ཞིག་གྲུབ་པའི་ཡང་།།གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཏེ། ཞེས་བྱུང་༑ ཡང། ངོ་བོ་ཉིད་
ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད།།ལྡོག་པར་འགྱུར་བ་འམ། ཞེས་པས་ཤ ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་ཤ ིཾ་
ཤ་བ་སྒུར་ཀྱོག་ཤ ིང་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཁྱབ་པ་གཉིས་ངེས་པ་ལ་ཤ ་བ་དང་ཤ ིང་གི་
འབྲེལ་བ་ཚད་མས་ངེས་པ་ལ་རག་ལས་པ་ལྟ་བུའི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་
རྟགས་ཡང་དག་གི་ཁྱབ་པ་ངེས་པ་འབྲེལ་བ་ཚད་མས་ངེས་པ་ལ་རག་ལས་
པས་ན། ཤིང་མེད་པའི་རྟགས་ཀྱིས་ཤིང་མེད་བྲག་རྫོང་ན་ཤ ་བ་མེད་པར་
སྒྲུབ་པའི་ཁྱབ་པ་འགྲུབ་པ་ལ་ཤིང་མེད་པ་དང། ཤ་བ་མེད་པའི་འབྲེལ་བ་
ངེས་དགོས་པ་ལྟ་བུའི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་བཞིན་མི་དམིགས་པའི་རྟགས་ཀྱི་ཁྱབ་
པ་འགྲུབ་པ་ལ་འབྲེལ་བ་ངེས་པ་སྔོན་དུ་ཚད་མས་ངེས་པ་ལ་རག་ལས་སམ་
ཞེ་ན། དེ་ལྟར་རག་ལས་ཞེས་འཆད་པ་ལ། དེ་ཕྱིར་རང་བཞིན་དག །མེད་
པས་འགའ་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་ཡང་།།གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཏེ། ཞེས་བྱུང་།།དེ་དག་
422

ལུང་འགལ་དྲུག་སོགས་བཤད་པ།

གི་འབྲེལ་བ་འཆད་པར། དམིགས་པར་ནི།། རིགས་ལྡན་དེ་མི་དམིགས་
པར་ཡང་།།ཞེས་བྱུང། དེ་དག་གི་དབྱེ་བ་རྒྱས་བཤད་དང་བཅས་འཆད་པ་
ལ༑ དེ་ལྟར་མི་དམིགས་འདི་རྣམ་གསུམ།།སོགས་བཞི་བྱུང། མ་དམིགས་
པའི་གཏན་ཚིགས་དེ་དག་གི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུ་མ་དམིགས་པ་དང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཁྱབ་བྱེད་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་དག་ནི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་
དག་དང། ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས་ཀ་ཡིན་ཞེས་འཆད་པ་ལ།
དེའི་རང་འགྲེལ་ལས། རྒྱུ་དང་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་མི་དམིགས་པ་ནི་གཉིས་ཀ་
ཡང་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནོ།།ཞེས་བྱུང་༑ དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་དམིགས་པའི་གཏན་
ཚིགས་ཡང་དག་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གིས་ཁྱབ་
ཅེས་འཆད་པ་ལ། རང་འགྲེལ་ལས། དགག་པའི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་དེའི་
གཏན་ཚིགས་ཞེས་བཤད་དེ། དེ་ལྟ་བུའི་མི་དམིགས་པ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱིས་
འགོག་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་བྱུང་༑ དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་བཞིན་མ་
དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཡིན་
པས་ཁྱབ་ཅིང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་
ཅེས་འཆད་པ་ལ། རང་འགྲེལ་ལས། རང་གི་བདག་ཉིད་དམིགས་སུ་ཡོད་པ་
མི་དམིགས་པའོ།།ཞེས་དང ། རྣམ་ངེས་ལས༑ རང་བཞི་ནི་མི་དམིགས་པ་ནི་
རང་ཉིད་མེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ནི་ཡུལ་ཅན་སྒྲུབ་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་
དོ།།ཞེས་བྱུང། འོ་ན། ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ལམ་དོན་ལ་བློ་ཞུགས་ཀྱང་ཡུལ་ཅན་
ཐ་སྙད་གསུམ་པོ་མ་རྟོགས་པ་རྟོགས་ཕྱིར་སྒྲུབ་པའི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་
ཅིག་ཡོད་དམ། ཡོད་ན་དབྱེ་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། མ་དམིགས་པ་ལའང་ཡོད་
ཅེས་འཆད་པ་ལ། གོང་དུ་རང་འགྲེལ་ལས། གང་གི་ཚེ་མེད་པ་དག་གི་མེད་
པ་དེ་ལྟ་བུའི་མི་དམིགས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པ་དེའི་ཚེ་ན་ནི། ཡུལ་གྲུབ་ཏུ་ཟིན་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

ཀྱང་རྨོངས་པས་ཡུལ་ཅན་ཤེས་པ་དང་སྒྲ་དང་ཐ་སྙད་དག་ཁོང་དུ་མི་ཆུད་
པ་ཡུལ་རབ་ཏུ་བསྟན་ནས་བརྡ་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་དེ་ཞེས་བྱུང། དེ་འདྲའི་
སྒྲུབ་རྟགས་ཀྱང་ཡོད་ཅེས་དཔེ་དང་བཅས་ཏེ་འཆད་པ་ལ། རང་འགྲེལ་ལས།
དཔེར་ན། འདི་ནི་བ་ལང་ཡིན་ཏེ། ལྐོག་ཤལ་ལ་སོགས་པ་འདུས་པའི་བདག་
ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ༑ ༑ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ།།ནས་ཡུལ་རྟོགས་སུ་ཟིན་ཀྱང་
ཡུལ་ཅན་མ་རྟོགས་པ་དག་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་བྱུང་།
མཐའ་དཔྱད་པ་དཀའ་བའི་གནས་ཅུང་ཟད་དཔྱད་ན། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ལོ་
འདབ་སོགས་ཁྱད་པར་བ་འདི་ཆོས་ཅན། ཤིང་གི་ཐ་སྙད་བྱར་རུང་སྟེ། ཤིཾང་
ཤ་བའི་ཐ་སྙད་བྱར་རུང་བའི་ཕྱིར། ཞེས་ཤིཾང་ཤ ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་ལོ་འདབ་
ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྡོང་བུ་ཤིང་གི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་དགོས་ཏེ། རྟོག་གེ་སྐད་ལས༑
དཔེར་ན་འདི་ནི་ཤ ིང་གི་ཐ་སྙད་བྱར་རུང་སྟེ། ཤིཾ་ཤ ་བའི་ཐ་སྙད་དུ་རུང་བ་ཉིད་
ཀྱི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ༑ ༑ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། དེ་ལྟར་
བཀོད་པ་ཡོད་དེས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་
རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་ཆོས་དེ་དང་དེ་དག་གི་ཐ་སྙད་བྱ་རུང་ངོ་།།ཞེས་སྒྲུབ་
དགོས་པར་ཐལ་ལོ།།དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕྱིར། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་
རྟགས་ཡིན་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར།
འཁོར་གསུམ། འདོད་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྱབ་བྱེད་དང། རང་བཞིན་མ་
དམི ག ས་པའི ་ རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་རེ ་ རེ ་ ནས་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི ་ གཏན་
ཚིགས་རེ་མེད་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། མི་འཐད་པར་ཐལ།
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་དགོས་པ་གང་ཞིག
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱེད་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་པོ་གང་
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རུང་ཡིན་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་དང་ཐ་སྙད་གཉིས་ཀ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་
ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་བཞིན་མ་དམིགས་
པའི་རྟགས་ཡིན་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་བྱའི་ཆོས་རང་ཉིད་ཀྱི་དོན་མེད་པ་
རྟགས་སུ་བཀོད་པའི་དགག་རྟགས་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་ཅིང། རྟགས་
གྲུབ་སྟེ། རྣམ་ངེས་ལས། རང་བཞིན་མི་དམིགས་པ་ནི་རང་ཉིད་མེད་པ་ཁོ་ན་
ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ནི་ཡུལ་ཅན་སྒྲུབ་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་དོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། ཡིན་ཏེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་དགག་བྱའི་ཆོས་རང་ཉིད་ཀྱི་དོན་མེད་
པ་བསྟན།
དེ་ལ་ཞེས་པས་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་དེ་ལའམ་
དགག་བྱའི་ཆོས་རང་ཉིད་ཀྱི་དོན་མེད་པ་ཁོ་ན་དེ་ལ་ཞེས་བཤད། ཡུལ་ཅན་
ཞེས་པས་ཐ་སྙད་བཤད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཅེས་
པའི་ཐ་སྙད་ལ་ནི་སྒྲ་ཤེས་ལུས་གསུམ་གྱི་ཐ་སྙད་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདིའི་གོང་
གི་རང་འགྲེལ་ལས། ཡུལ་གྲུབ་ཏུ་ཟིན་ཀྱང་རྨོངས་པས་ཡུལ་ཅན་ཤ ེས་པ་
དང་སྒྲ་དང། ཐ་སྙད་དག་ཁོང་དུ་མི་ཆུད་པ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང།
རྣམ་ངེས་ལས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བཤད་དོ།།ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ༑ དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་
སྒྲུབ་དང་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་དང་ཐ་སྙད་ནི་སྒྲ་བློ་ལུས་གསུམ་ནི་ཐ་སྙད་དང།
དེ་གསུམ་གྱི་ཡུལ་ལ་དོན་ཞེས་བཤད་རིགས་པར་ཐལ། ཇི་སྐད་དུ། ཡུལ་
ཡོད་ན་ཡང་རྨོངས་པའི་ཕྱིར།།གཞན་དག་རྗེས་སུ་མི་བརྗོད་པ།།གྲུབ་པ་དང་
ནི་ཆོས་མཐུན་ལས།།བརྡ་དྲན་བྱེད་པ་འབའ་ཞིག་གོ །ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། ཤེས་པས་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ངོ་བོར་མི་དམིགས་པ་དེ་
བུམ་འཛིན་ཚད་མས་དབེན་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ་བུམ་པ་དངོས་པོར་མེད་པར་
སྒྲུབ་པའི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་
བར་འདོད་ན། གཞི་གྲུབ་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་
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དགོས་པར་ཐལ་བ་དང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་
སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་མིན་དགོས་པར་ཐལ་ལོ།།སྒྲ་ཤ ེས་
ལུས་གསུམ་གང་རུང་གི་ཡུལ་མིན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར༑ འདོད་མི་ནུས་ཏེ། མེ་
ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་དེ་མེ་མེད་མཚན་མོའ་ི རྒྱ་མཚོར་མེ་མེད་པར་སྒྲུབ་
པའི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན།
མེ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་
ཡང་དག་གང་ཞིག ཁྱོད་མེ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན།
མེ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མེ་མེད་མཚན་མོའ་རྒྱ་མཚོ
ར་མེ་
ི
མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་དང་ཁྱོད་མེ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་གཞི་
མཐུན་ཡིན་ན། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་
ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་མེ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ།
འཐད་ལྡན་ལས། གཏན་ཚིགས་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་
མཚན་ཉིད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་དེ་ནི། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་མཚམས་
ལ་དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
དེར་ཐལ། མེ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་དེ་མེ་མེད་མཚན་མོའ་རྒྱ་མཚོ
ར་མེ་
ི
མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་
ན་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་དགོས་པའི་
ཕྱིར། རྣམ་ངེས་ལས། དེ་ལ་ནི་ཡུལ་ཅན་སྒྲུབ་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་དོ།།ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་མཚམས་ལ་དེར་ཐལ། མེ་ཚད་མས་དམིགས་པ་
དེ་མེ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་དགག་བྱ་མེ་ཡོད་པའི་རང་བཞིན་གང་ཞིག མེ་མེད་
མཚན་མོ་རྒྱ་མཚོར་མེ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག དེ་སྒྲུབ་
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ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་གཟུང་
བྱ་ཡིན་ན་དེ་སྒྲུབ་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྱི་སྟེང་དུ་གྲུབ་མ་ཟིན་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་
རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དེ་བཞིན་དུ་གཞན་འདྲ་བ་ལ་ཐ་སྙད་གྲུབ་མ་
ཟིན་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་དང། གཞན་འདྲ་བ་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་གྲུབ་
ཟིན་པ་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་འཇོག་
ཅིང་དོན་དང་ཐ་སྙད་ནི། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀྱི་དོན་ནི་དོན་དང། དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ནི་ཐ་སྙད་དུ་འཇོག་ཟེར༑ འདི་དཔྱད་གཞི་
ཆེ་མོད། འོན་ཀྱང་སྐབས་འདིར་ཇི་བཞིན་འཐད་དཀའ་ལ། སྤྱི་དོན་གྱི་བཞེད་
པ་ཁས་ལེན་དགོས་ཚུལ་འོག་ཏུ་འཆད། ཡང་ཁ་ཅིག དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་
ཆོས་ཀྱི་ཐ་སྙད་གསུམ་ཤེས་པའི་ཕྱིར་དུ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་
ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཟེར་བ་སོགས་དཔྱད་མི་བཟོད་པས་འདོད་ཚུལ་དེ་དག་
ཀུན་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྐབས་འདིར་དོན་སྒྲུབ་ཅེས་པའི་དོན་མཚན་ཉིད་
དང་ཐ་སྙད་མཚོན་བྱ་ལ་བྱེད་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤ ེས་
འདོད་ཆོས་ཅན་གྱི་སྟེང་དུ་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ལྟ་བུའི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་དཔག་
དགོས་པའི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དེ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་
གཏན་ཚིགས་ཞེས་བཤད་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། མཚན་ཉིད་གཅིག་གི་
མཚོན་བྱ་ཡིན་པས་ཐ་སྙད་དང་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་དོན་དུ་བཞག་པ་གང་
ཞིག དགག་རྟགས་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་ཡིན། སྒྲུབ་རྟགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཚུལ་
ཡང་དེ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། མཚོན་བྱའི་ཐ་སྙད་འཇུག་གཞིའི་
མཚན་ཉིད་ལ་དངོས་པོ་དང་དོན་ཞེས་དང། མཚོན་བྱ་ལ་ཐ་སྙད་དང་བརྡ་
ཞེས་བཞག་པའི་ཕྱིར༑ འཐད་ལྡན་ལས། གཏན་ཚིགས་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ་
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ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་གཏན་ཚིགས་དེ་ནི་ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་སྤྱིར་བཤད་
ནས་མེ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་ལྟ་བུའི་མཚན་ཉིད་དང་དོན་གྲུབ་ཟིན་ཀྱང་
མེ་མེད་པ་ལྟ་བུའི་མཚོན་བྱའི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་དགོས་པའི་ཕྱིར། བྲམ་ཟེས། འོན་
ཀྱང་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་གྲུབ་ཏུ་ཟིན་ཀྱང་མེད་པའི་ཤ ེས་པ་དང་སྒྲ་
དང་ཐ་སྙད་དག་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པ་འཇུག་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་དང། འཐད་ལྡན་
ལས། དམིགས་པར་རིགས་པ་མི་དམིགས་པ་ཉིད་དོན་གྱི་དངོས་པོ་མེད་པ་
སྟེ༑ མེད་པའི་ཐ་སྙད་དུ་བྱ་བ་གྲུབ་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དངོས་པོ་
མེད་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། མི་དམིགས་པ་ཉིད་དོན་
གྱི་ཞེས་དང། མེད་པའི་ཐ་སྙད་ཅེས་པའི་དོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང། དེ་ཚད་
མས་མ་དམིགས་པ་དེ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།བྲམ་ཟེ་ཤཾ་
ཀར་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ལས། དེའི་ཚེ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་གྲུབ་པ་ཁོ་
ན་སྟེ་མི་དམིགས་པ་ཉིད་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། བུམ་པ་མ་དམིགས་པ་དེ་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་
དམིགས་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ། བུམ་པ་མེད་པའི་ཐ་སྙད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྣམ་ངེས་ལས། མི་དམིགས་པ་ནི་མེད་དོ་ཞེས་བརྗོད་དེ་ཞེས་
དང། འཐད་ལྡན་ལས། འདིས་ནི་མེད་པའི་ཐ་སྙད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ནི་མི་དམིགས་
པ་ཉིད་ཡིན་པར་སྟོན་ཏོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
ཤིན་ཏུ་གསལ་
ལོ།།རྟགས་གསུམ་པ་གྲུབ་སྟེ། དཔེར་ན་དུ་བ་ཆོས་ཅན། མེའི་འབྲས་བུ་ཡིན་
ཏེ། མེ་ཁྱོད་ལ་ཕན་འདོགས་བྱེད་དུ་ཡོད་ན་ཡོད་ལ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་
དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་མེ་ཁྱོད་ལ་ཕན་བྱེད་དུ་ཡོད་ན་
ཡོད་ལ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་དུ་བ་མེའི་འབྲས་བུར་སྒྲུབ་པའི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་
རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་སྐྱེད་པས་ན་ཕ་ཞེས་བཤད་དེ་ཐ་
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སྙད་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ རྣམ་ངེས་ལས། སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་བརྗོད་པ་
ལ་ཕ་ཉིད་བཞིན་ཞེས་དང། འཐད་ལྡན་ལས། འདི་སྙམ་དུ་ཐ་སྙད་གང་ཞིག་
གང་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡིན་པ་ཞེས་པ་ནས། རྒྱུ་མཚན་མཐོང་དུ་ཟིན་ཀྱང་རྒྱུ་
མཚན་ཅན་གྱི་ཐ་སྙད་འཇུག་པར་མི་ནུས་པའི་རྨོངས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་
རྟོགས་པར་བྱ་བའི་དོན་དུ་ཞེས་དང་༑ དེ་ཡོད་ན་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱང་དེའི་འབྲས་
བུ་ཉིད་ཀྱི་ཐ་སྙད་མི་བྱེད་པ་ལ་སྦྱོར་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཡང་
ཁ་ཅིག་ན་རེ།
སྤྱི་དོན་གྱི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གི་
མཚན་ཉིད་ལ་སྐྱོན་འཕེན་པ་ནི། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། སྒྲ་མི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་ཕྱོགས་
ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་སྒྲའི་སྟེང་དུ་སྒྲ་མི་
རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀྱི་དོན་གྲུབ་ཟིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྒྲ་མི་
རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑
ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་དེར་ཐལ། བྱས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཐ་སྙད་
འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཏུ་སོང་བའི་རྒོལ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། དེར་ཐལ།
སྐད་ཅིག་མར་སྒྲུབ་ཟིན་མ་བརྗེད་ལ་བྱས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་
ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་རྒོལ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་འདྲའི་རྒོལ་བ་
དབང་རྣོན་མེད་ཀྱང་དབང་རྟུལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། སྡེ་བདུན་རྒྱན་ལས། མི་རྟག་
པའི་དོན་ལྡོག་སྐད་ཅིག་མར་མ་ངེས་ཤིང། སྒྲ་ལ་གཉིས་ཀ་མ་གྲུབ་པའི་རྒོལ་
བའི་ངོར་དང་པོར་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་འགོད་ལ༑ དེའི་རྗེས་སུ་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་
དབང་པོ་རྣོན་པོ་ལ་འགོད་མི་དགོས་ཤིང། རྟུལ་པོ་ལ་དགོས་སོ་ཞེས་དང་༑
འཐད་ལྡན་ལས་ཀྱང། གང་གི་ཚེ་རྒྱུ་མཚན་ལ་རྨོངས་པ་དེའི་ཚེ་རང་བཞིན་
གྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རང་ཉིད་རྟོགས་པའམ་གཞན་གྱིས་རྟོགས་པར་
བྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ།།རྩ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ༑ བྱས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་
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སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་ངོར་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་བྱས་པ་སྒྲ་སྐད་ཅིག་མར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་
ཅན་དུ་སོང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ དེ་དེར་ཐལ། བྱས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པ་དང་སྐད་
ཅིག་མ་གཉིས་ཀར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་རྒོལ་བ་ཡོད་
པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། བྱས་པ་སྐད་ཅིག་མར་ངེས་ཀྱང་སྒྲའི་སྟེང་དུ་མི་རྟག་པ་
དང་སྐད་ཅིག་མ་གང་ཡང་མ་ངེས་པའི་རྒོལ་བའི་ངོར་དོན་གྲུབ་ན་ཐ་སྙད་
སྒྲུབ་མི་དགོས་ལ། དེའི་ངོར་ཐ་སྙད་གྲུབ་ན་དོན་སྒྲུབ་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར། སྡེ་
བདུན་རྒྱན་ལས། དེ་ཡང་མི་རྟག་པའི་དོན་ལྡོག་སྐད་ཅིག་མར་ངེས་ཀྱང་སྒྲ་
ལ་གཉིས་ཀ་མ་གྲུབ་པའི་རྒོལ་བའི་ངོར་དང་པོར་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་འགོད་
ལ་དེའི་རྗེས་སུ་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་དབང་པོ་རྣོན་པོ་ལ་འགོད་མི་དགོས་ལ་རྟུལ་པོ་
ལ་འགོད་དགོས་སོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང། སྤྱི་དོན་འགོག་
མཁན་ཁྱོད་ཀྱིས།
ཆོས་གྲགས་ཀྱི་སྡེ་བདུན་དང་དབུ་མ་རྒྱན་རྩ་འགྲེལ་
སོགས་དབུ་ཚད་དུ་མ་འགོག་རིགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཤ ིང་རྟ་ཆེན་པོ་དེ་
དག་གིས་བཤད་པ་ལྟར་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་དང་དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀྱིས་མི་འབྱེད་
པར་གཏན་ཚིགས་དེ་ཕྱི་རྒོལ་ལ་སྒྲུབ་ཚུལ་གྱི་སྒོ་ནས་འབྱེད་པ་མ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལ་མཚོན་བྱ་གཅིག་
བཟུང་ནས་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ལ་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་དང་མཚན་ཉིད་ཅིག་བཟུང་ནས་
སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ལ་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཁོ་ན་ལས་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཏུ་མི་འཇོག་
པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། མ་གྲུབ་ན། རང་གི་མཚན་ཉིད་དང་འགལ། མ་ཁྱབ་
ན་ཁྱབ་པར་ཐལ། མེ་མེད་པའི་རྟགས་ཀྱིས་མེ་མེད་མཚན་མོའ་རྒྱ་མཚོ
ར་དུ་
ི
བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་གཅིག་བུ་ཡང་མེ་མེད་མཚན་མོའ་ི རྒྱ་མཚོར་དུ་བ་ཡོད་
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ན་སྣང་དུ་མི་རུང་བའི་ཕྱི་རྒོལ་ལ་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་དང་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་
ར་དུ་བ་ཡོད་
རྟགས་ཡང་དག་གཉིས་ཀ་ཡིན་ལ། མེ་མེད་མཚན་མོའ་རྒྱ་མཚོ
ི
ན་སྣང་དུ་རུང་བའི་ཕྱི་རྒོལ་ལ་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། མེ་མེད་པའི་རྟགས་ཀྱིས་མེ་མེད་རྒྱ་
མཚོར་རྒྱང་རིང་པོ་ན་དུ་བ་སྣང་མི་རུང་བའི་ཚེ་དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་དོན་དང་ཐ་
སྙད་གཉིས་ཀ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཐད་ལྡན་ལས།
འབྲས་བུ་དང་ཁྱབ་བྱ་ལྟར་མི ་ རུང་བ་ལ་ནི ་ རྒྱུ་དང་ཁྱབ་པར་བྱེ ད ་པ་མ་
དམིགས་པས། དངོས་པོ་མེད་པ་དང། དངོས་པོ་མེད་པའི་ཐ་སྙད་གཉིས་ཀ་
གོ་བར་བྱེད་ལ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། མེ་མེད་
པའི་རྟགས་ཀྱིས་མེ་མེད་ཀྱི་རྒྱ་མཚོར་རྒྱང་རིང་པོ་མ་ཡིན་པ་ན་དུ་བ་ཡོད་ན་
སྣང་དུ་རུང་བའི་ཚེ་དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱི་རྒོལ་ལ་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཏུ་
སོང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་འདྲའི་ཕྱི་རྒོལ་གྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤ ེས་
འདོད་ཆོས་ཅན་གྱི་སྟེང་དུ་དུ་བ་མེད་པའི་དོན་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ།
དེར་དུ་བ་ཡོད་ན་ཁྱོད་ལ་སྣང་དུ་རུང་བ་ལས་མི་སྣང་བར་དམིགས་པའི་གང་
ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྣམ་ངེས་རང་དོན་འཇུག་པའི་འགྲེལ་བཤད་འཐད་ལྡན་
ལས། རྒྱུ་དང་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་མི་དམིགས་པས་ཞེས་དང་༑ འབྲས་བུ་དང་
ཁྱབ་བྱ་ལྟར་རུང་བ་ལ་ནི ་ མེ ད ་པའི ་ ཐ་སྙད་འབའ་ཞི ག ་ཏུ་ཟད་དོ ་ ཞེ ས ་
གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ ཁྱབ་སྟེ། དགག་བྱ་སྣང་རུང་མི་རུང་གཉིས་ཀ་ལ་རྒྱུ་ཁྱབ་
བྱེད་གཉིས་ལས་མ་སྨོས་པའི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རེ༑ མེ་མེད་དེ་མེ་མེད་མཚན་མོའ་ི
རྒྱ་མཚོར་དུ་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་དང་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་
ཡང་དག་དང་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་ག་ཡིན་
པར་ཐལ། མེ་མེད་དེ་མེ་མེད་མཚན་མོའ་རྒྱ་མཚོ
ར་དུ་མེད་དུ་སྒྲུབ་རྟགས་སྔ་
ི
431

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

མ་གཉིས་ཀུན་གྱིས་འདོད་པས་གྲུབ་ཟིན། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་
སྒྲུབ་ཡིན་པར་ཁྱོད་ཀྱིས་འདོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་རང་ཉིད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་ཕྱི་རྒོལ་ལ་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་
ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ༑ དེ་དེ་སྒྲུབ་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་
བའི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ཡོད་
པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཤ ེས་འདོད་ཆོས་ཅན་སྟེང་དུ་
ཆོས་ཀྱི་དོན་གྲུབ་པའི་ཕྱི་རྒོལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེའི་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་
ཕྱི་རྒོལ་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གྱིས་དེ་ལྟར་སོང་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་
སྒྲུབ་ཚུལ་གྱིས་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་གང་ཞིག དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གྱིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་
སོང་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། སྡེ་བདུན་རྒྱན་ལས། དེ་ཡང་མི་རྟག་
པའི་དོན་ལྡོག་སྐད་ཅིག་མ་ངེས་ཀྱང། ཞེས་པ་ནས། འདི་ལྟ་བུའི་མུ་རྣམས་
རྟགས་སྦྱོར་གཞན་དག་ལ་ཡང་མཚོན་ཏེ་ཤེས་པར་གྱིས་ཞེས་དང། རྣམ་
ངེས་ལས། འདིས་ནི་ཁྱབ་པར་བྱེད་པའི་རང་བཞན་མ་གྲུབ་པ་ཡང་བཤད་པ་
ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་འདི་ན་ཤིཾ་ཤ་བ་མེད་དེ། ཤིང་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་བྱ་བ་
ལྟ་བུའོ་ཞེས་དང་༑ འཐད་ལྡན་ལས་ཀྱང། ད་ནི་སྦྱོར་བ་རང་བཞིན་མི་
དམིགས་པ་འདི་ཉིད་ཀྱི་ནང་དུ་འདུས་པར་སྟོན་པ་ནི་འདིས་ནི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་
སོགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང།
འདིས་རང་བཞིན་མི་
དམིགས་པས་ཁྱབ་བྱེད་མི་དམིགས་པ་བསྡུས་པར་བཤད་ཅིང། འོག་ཏུ་ཡང་
འཐད་ལྡན་ལས། གལ་ཏེ་རང་བཞིན་མི་དམིགས་པ་ཁོ་ན་ལ་སྣང་དུ་རུང་བ་
དགག་པར་བྱ་བ་ཡིན་གྱི། མི་དམིགས་པའི་སྦྱོར་བ་གསུམ་པོ་དག་ལ་དགག་
བྱ་སྣང་དུ་མི་རུང་བ་མ་ཡིན་ནམ། ཞེས་པ་ནས། དེའི་དོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ༑
བལྟར་རུང་བ་ཁོ་ནའི་འབྲས་བུ་དང་རང་བཞིན་འགལ་བ་དང་རྒྱུ་དང་འགལ་
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བ་དག་ཁོ་ན་དགག་པ་ཡིན་གྱི་ཞེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ཤ ེས་པའི་ཕྱིར། དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་དགག་བྱ་སྣང་རུང་ལ་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱེད་མི་འཇུག་པ་དར་ཊིཀ་གི་དགོངས་
པ་མིན་ནོ།།རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ།
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱེད་མ་
དམིགས་པའི་རྟགས་དག་ཕྱི་རྒོལ་དབང་རྣོན་ལ་དོན་དང་ཐ་སྙད་གཉིས་ཀ་
སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡིན་ལ། རྟུལ་པོ་ལ་དེ་དག་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡིན་ཀྱང་ཐ་
སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཟུར་དུ་བྱེད་དགོས་པའི་ཕྱིར། རྣམ་ངེས་ལས༑ གང་གི་
ཚེ་ནས། སྒྲ་དང་ཐ་སྙད་དག་རྟོགས་པའམ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་
སོགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང། ཡང་ཁོ་ན་རེ། མེ་ཚད་མས་མ་དམིགས་
པའི་རྟགས་ཀྱིས་མེ་མེད་མཚན་མོའ་ི རྒྱ་མཚོར་དུ་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱི་རྒོལ་
ཡང་དག་གིས་མེ་མེད་པ་དེ་རྟོགས་པར་ཐལ། མེ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་དེ་
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་
ཁྱབ། ཡང་མེ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་
གྱིས་མེ་མེད་དེ་རྟོགས་པར་ཐལ། མེ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་གིས་མེ་མེད་པའི་དོན་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་ན་མ་
ཁྱབ༑ རྟགས་གྲུབ་སྟེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་
དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ༑ ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ལ་མི་སྒྲུབ་པའི་དོན་
གང་ཡིན་ན་མེ་མེད་ཀྱི་དོན་ལྡོག་མེ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་དང་མེ་ཚད་
མས་མ་དམིགས་པ་དག་ཡིན་ཞིང། སྒྲུབ་རྒྱུའི་ཐ་སྙད་ནི་མེ་མེད་རྟོགས་པའི་
བློ་དང་དེས་ཀུན་ནས་བསླངས་བའི་མེ་མེད་དོ་ཞེས་པའི་སྒྲ་དང་ལུས་ཀྱི་ཐ་
སྙད་རྣམས་འཇོག་པའི་ཕྱིར༑ དཔེར་ན་དེར་བུམ་མེད་སྒྲུབ་པའི་མ་དམིགས་
པའི་རྟགས་བཞིན། རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ལས། ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀྱིས་
དོན་མི་སྒྲུབ་པའི་དོན་ནི་གང་ཡིན། ཐ་སྙད་ནི་གང་ཡིན་ཞེ་ན། བུམ་པ་
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དམིགས་རུང་མ་དམིགས་པ་དོན་ལ། བུམ་པ་མེད་པ་ལ་དམིགས་པའི་རྟོག་
པ་དང་དེས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་བུམ་པ་མེད་དོ་ཞེས་པའི་སྒྲ་དང་ལུས་ཀྱི་
ཐ་སྙད་རྣམས་སོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
དོན་དང་ཐ་སྙད་གཉིས་ཀ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡིན་པ་མེད་ཟེར་ན། འོ་ན་དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་དོན་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་དང་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་
ལའང་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་
ཕྱིར། འདོད་ན། རྣམ་འགྲེལ་ངེས་གཉིས་ཀའི་རང་འགྲེལ་ལས། རྒྱུ་དང་ཁྱབ་
པར་བྱེད་པ་མ་དམིགས་པ་ནི་གཉིས་ཀའི་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནོ་ཞེས་
དང། འཐད་ལྡན་ཆེ་བ་ལས། གཉིས་ཀའི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དགག་པ་དང་ཐ་
སྙད་ཀྱིའོ་ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། དེ་སོགས་
ལུང་དུ་མ་དང་འགལ་ལོ།།རིགས་པས་ཀྱང་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་གཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན་མཚན་ཉིད་ཀྱང་
ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་མེད་པར་ཐལ། བྱས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དོན་
སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། ཁྱབ་སྟེ། ཁྱོད་ཀྱིས་
མཚན་ཉིད་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་བྱས་པའི་སྒོ་ནས་དོན་སྒྲུབ་དང་མཚོན་བྱ་
བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་བྱས་པའི་སྒོ་ནས་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་བཞག་པའི་ཕྱིར༑
རྟགས་ཁས། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྐད་ཅིག་མ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན།
བྱས་པ་ཆོས་ཅན༑ སྐད་ཅིག་མ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྒྲ་སྐད་
ཅིག་མར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག སྐད་ཅིག་མ་མི་རྟག་པའི་དོན་
ལྡོག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་སྒྲ་སྐད་ཅིག་མར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་
གསུམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་སྒྲ་སྐད་ཅིག་མར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་
གསུམ་ཡིན་པར་ཐལ༑ སྒྲ་སྐད་ཅིག་མར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པའི་
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ཕྱིར། བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ༑ སྐད་ཅིག་མ་བྱས་རྟགས་
ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་མ་ཡིན་པར་ཐལ༑
སྐད་ཅིག་མ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ༑ རྟགས་གྲུབ་སྟེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
འོ་ན། སྒྲ་མི་རྟག་པར་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ལ་སྒྲ་སྐད་ཅིག་མའི་རྣམ་པ་མ་ཤ ར་
བར་ཐལ། བྱེ་བྲག་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲ་མི་རྟག་པར་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ལ་སྒྲ་སྐད་
ཅིག་མའི་རྣམ་པ་མ་ཤར་བའི་ཕྱིར། རྟགས་དེར་ཐལ། བྱེ་བྲག་པས་མི་རྟག་
པའི་དོན་སྐད་ཅིག་མར་མི་འདོད་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་ན། སྒྲ་མི་རྟག་པར་
རྟོགས་པ་ལ་སྒྲ་སྐད་ཅིག་མར་རྟོགས་མི་དགོས་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་
ཕྱིར། གཞན་ཡང། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱི་
བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དང། སྐད་ཅིག་མའི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་གཉིས་ཀྱི་དངོས་བསྟན་ལ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་མེད་པར་
ཐལ། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་
ཡིན་ན་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཡིན་དགོས་པའི་
ཕྱིར༑ རྟགས་ཁས། འཁོར་གསུམ། འདོད་ན། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལ་སྐད་ཅིག་མ་འཇོག་ལ།
སྐད་ཅིག་མའི་
རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལ་སྐད་ཅིག་མ་མི་འཇོག་
པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། འདོད་ན། བྱས་རྟགས་
ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་དབང་པོ་རྣོ་བས་སྔོན་ལ་དོན་གྲུབ་ནས་ཐ་
སྙད་རྗེས་སུ་སྒྲུབ་མི་དགོས་ལ༑ སྐད་ཅིག་མའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་
རྒོལ་ཡང་དག་དོན་གྲུབ་ཀྱང་དབང་པོ་རྟུལ་པོས་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་བྱེད་
པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་
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དང་༑ སྐད་ཅིག་མའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔ་རྒོལ་རྩ་བ་བྱེད་པ་པོ་ཕྱོགས་
གླང་དང་ཆོས་གྲགས་རྒོལ་བ་ལ་མི་མཁས་པར་ཐལ། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་དང་སྐད་ཅིག་མའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་གཉིས་ལ་
དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་ཡོད་ཀྱང་བསྒྲུབ་བྱ་དཀའ་སླ་དང་ཆེ་ཆུང་དང་སྐབས་སོ་
སོ ར ་ཕྱེ ་ ནས་མ་བཀོ ད ་པར་སྔ་མ་གང་སྒྲུབ་ཕྱི ་ མ་ལ་ཡང་སྒྲུབ་པའི ་ ཕྱི ར །
རྟགས་གྲུབ་ཅིང་འདོད་མི་ནུས་ཏེ་རྣམ་འགྲེལ་ལས༑ དེ་ནི་ཤ ིན་ཏུ་རྨོངས་དོན་
ཏེ།།གནག་རྫི་མོ་བར་གྲགས་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་དང། རྣམ་ངེས་ཊིཀ་ཆེན་ལས༑
ཐ་སྙད་འཇུག་རུང་དག་མཁས་པས་མངོན་སུམ་གྱིས་རྟོགས་པའམ་རྨོངས་
པ་ལ་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་དང། སྡེ་བདུན་རྒྱན་
ལས། སྒྲའི་སྟེང་དུ་མི་རྟག་པའི་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་གྲུབ་སྐད་ཅིག་མ་མ་གྲུབ་པའི་
རྒོལ་བ་བྱེ་བྲག་པ་ལྟ་བུ་ལ་ནི་དོན་སྒྲུབ་པ་ཁོ་ནས་ཆོག་ལ་སྒྲའི་སྟེང་དུ་དོན་
སྐད་ཅིག་མ་གྲུབ་ཀྱང།
དེ་ལ་མི་རྟག་པའི་ཐ་སྙད་མ་གྲུབ་པའི་རྒོལ་བ་ནི་
དབང་པོ་རྟུལ་པོ་མིང་དོན་གྱི་འབྲེལ་བ་ལ་རྨོངས་པ་སྟེ། དེའི་ངོར་མི་རྟག་སྟེ།
སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་མཚོན་བྱ་སྒྲུབ་
པའི་རྟགས་འགོད་དགོས་པ་ཡིན་ལ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ།།དེ་བཞིན་
དུ༑ མ་བརྗོད་ན་ཡང་འདོད་པས་ཁྱབ།།ཅེས་དང། སྒྲ་ནི་བརྗོད་འདོད་རྗེས་
འབྲང་ཕྱིར།།ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་དང། བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱིས་འགོག་པ་དང་ལམ་མེད། ཅེས་གསུངས་པ་དང་རྒྱང་ཕན་འགོག་
པ་དང་ལམ་མེད་སོགས་བརྗོད་བྱ་ཆེ་ཆུང་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་ཐལ་
བ་སོགས་འཕེན་པར་བྱའོ།།
རང་ལུགས་ནི། སྐབས་འདིར་དོན་སྒྲུབ་དང་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་དང་ཐ་
སྙད་ལ་འཇོག་ཚུལ་གཉིས་ཡོད་དེ། མཚན་ཉིད་ལ་དོན་དང་མཚོན་བྱ་ལ་ཐ་
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སྙད་བྱས་པ་ཞིག་དང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྱི་སྟེང་དུ་བསྒྲུབ་
བྱའི་ཆོས་ཀྱི་དོན་ལྡོག་ལ་དོན་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀྱི་ཐ་སྙད་གསུམ་ལ་ཐ་
སྙད་བྱས་པ་གཉིས་ཡོད་ཅིང་ཕྱི་མ་འདི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་གི་དབང་དུ་བྱེད་
དགོས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཟུར་དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ལུང་རིགས་དུ་མས་གྲུབ་ཟིན་
པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་མཚོན་ན་སྒྲའི་སྟེང་
དུ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སམ་མི་རྟག་པ་གྲུབ་པ་མིན་ཀྱང་མི་རྟག་པའི་དོན་སྐད་
ཅིག་མ་ལྟ་བུའི་དོན་ལྡོག་གྲུབ་ལ་མི་རྟག་པ་རྟོགས་པའི་བློ་དང་དེས་ཀུན་
ནས་བསླངས་བའི་ལུས་ངག་གི་ཐ་སྙད་དེ་བློ་སྒྲ་ལུས་གསུམ་གྱི་ཐ་སྙད་མ་
གྲུབ་པ་ཞིག་ལ་བྱེད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། སྐད་ཅིག་མ་དེ་མི་རྟག་པའི་དོན་
ནམ་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་གོ་བ་ལ་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་སྐད་ཅིག་མས་བྱེད་པ་
ཡིན་པས་སྔར་རྟོགས་ཟིན་གྱི་དོན་ལས་ལྷག་པ་རྟོགས་རྒྱུ་ལ་འཇུག་རྒྱུ་མེད་
པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། ནོག་སོགས་འདུས་པའི་གོང་བུ་བ་ལང་ཆུང་ངུ་ལ་
ཞུགས་ཀྱང་ཆེན་པོ་ལ་མི་འདྲ་བས་འཁྲུལ་ཚེ་ནོག་སོགས་འདུས་པ་བཀོད་
པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། བྲམ་ཟེའི་འགྲེལ་བཤད་ལས། དེ་ལྟར་དངོས་པོ་
མེད་པ་རྟོགས་པ་ནི་མིན་གྱི་འོན་ཀྱང་རྟོགས་པ་ཉིད་སྐྱེད་པར་ཟད་དོ་ཞེས་
དང། རྟོགས་པར་བྱ་བ་དེ་ཡང་ལྷག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་༑ ལྷག་པ་ཡིན་
ཡང་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར་གྲུབ་པ་ལ་མ་ལྟོས་པས་དེའི་རྟོགས་པ་ཙམ་ཉིད་གྲུབ་
པའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང། འཐད་ལྡན་ལས་ཀྱང། གང་གིས་
ཚེ་བློ་གྲོས་བླུན་པོ་བ་ལང་ཆུང་ངུ་ལ་བ་ལང་གི་ཐ་སྙད་ཞུགས་ཀྱང་མི་འདྲ་
བར་མཐོང་ནས་བ་ལང་ཆེན་པོ་ལ་ཐ་སྙད་འཇུག་པར་མི་བྱེད་པ་དེ་ལ་ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་སྒྲུབ་ལ་ཚུལ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

གསུམ་ཡིན་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཐ་
སྙད་འབའ་ཞིག་ཀྱང་འདྲ། གོ་ཐོབ་བྱས་ན། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡང་
ཡིན་ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་བཟུང་
བྱ་ཡང་ཡིན་མཚོན་བྱ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་སྲིད་པ་དེ་ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད༑ ཡང་ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་
གསུམ་ཡང་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་
སུ་གཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། མཚན་ཉིད་ཀྱང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་དེ། ཁྱོད་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དབྱེ་ན་འབྲས་རང་མ་
དམིགས་པ་གསུམ། དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་དང། བྱས་པ་དེ་
སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དོན་དང་ཐ་སྙད་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས་ཀ་ཡིན༑
མི་རྟག་པ་དང་སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་
པའི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན། དགག་རྟགས་ལ་མེ་མེད་
དེ་མེ་མེད་མཚན་མོའ་ི རྒྱ་མཚོར་དུ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་དོན་དང་ཐ་སྙད་
སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས་ཀ་ཡིན། དུ་བ་མེད་པ་དང་དུ་བ་ཚད་མས་མ་
དམིགས་པ་གཉིས་དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་
སུ་གཟུང་བྱ་ཡིན། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡང་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་
ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་གཟུང་བྱ་ཡིན་ན་མཚན་ཉིད་
ཡིན་དགོས་པའི་རྟགས་ཡིན་པ་དེ་ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀྱི་
རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དབྱེ་ན་འབྲས་རང་མ་དམིགས་པ་གསུམ།
སྒྲུབ་རྟགས་ལ་དངོས་པོའ་ི འབྲས་བུ་དེ་དངོས་པོའ་ི འབྲས་བུའི་བུམ་པ་སྐད་
ཅིག་མར་སྒྲུབ་པའི་དོན་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲས་རྟགས་དང་༑ བྱས་པ་དེ་སྒྲ་
སྐད་ཅིག་མར་སྒྲུབ་པའི་དོན་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་དང། དགག་རྟགས་ལ་
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ལུང་འགལ་དྲུག་སོགས་བཤད་པ།

ར་དུ་བ་ཚད་མས་
མེ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་དེ་མེ་མེད་མཚན་མོའ་རྒྱ་མཚོ
ི
མ་དམིགས་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའོ༑ ༑ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡང་ཡིན།
ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་གཟུང་བྱ་ཡིན་
ན་མཚོན་བྱ་ཡིན་དགོས་པའི་གཞི་མཐུན་པ་དེ་ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་འབའ་
ཞིག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། མཚན་ཉིད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་
རྩོད་གཞི་དེ་མཚོན་བྱར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཐམས་ཅད་དེ་ཡིན། དབྱེ་
ན་འབྲས་རང་མ་དམིགས་པའི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་གསུམ་ཡོད་དེ༑ བྱས་
པའི་འབྲས་བུར་གྱུར་པའི་གཟུགས་རུང་དེ་བྱས་པའི་འབྲས་བུར་གྱུར་པའི་སྒྲ་
གཟུགས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་དང། སྐད་
ཅིག་མ་དེ་སྒྲ་མི་རྟག་པ་མིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་
སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་དང། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་
པ་དེ་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ་བུམ་པ་མེད་པར་སྒྲུབ་
པའི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་
གཞི་ཡིན། སྒྲུབ་བྱེད་གོ་སླ། གཙོ་བོར་དོན་དང་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་དེ་ལྟར་བྱས་ན་
གོ་བདེ། འཇོག་ཚུལ་གཉིས་པ་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཚུལ་
གྱིས་ཤགས་ཀྱིས་འཕངས་པའི་དོན་སྒྲུབ་སོགས་གསུམ་ཡོད་དེ། འདི་ལ་ཐ་
སྙད་མི་སྒྲུབ་པར་དོན་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཅིག་མི་ཐུབ་པའི་ཕྱིར། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཚུལ་གསུམ་གང་ཞིག རང་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་ཚད་
མས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤ ེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྱི་སྟེང་དུ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་
ཀྱི་དོན་གྲུབ་མ་ཟིན་པ་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་
ཉིད། དབྱེ་བ་སོགས་སླ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་གང་ཞིག རང་ཕྱོགས་
ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་ཚད་མས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤ ེས་འདོད་ཆོས་ཅན་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

གྱི་སྟེང་དུ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀྱི་ཐ་སྙད་གྲུབ་མ་ཟིན་པ་དེ། ཁྱོད་དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། གཉིས་ཀའི་མཚན་
ར་ཆོས་ཅན། དུ་བ་མེད་དེ། མེ་མེད་པའི་
གཞི། མེ་མེད་མཚན་མོའ་རྒྱ་མཚོ
ི
ཕྱིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ།།ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་གང་ཞིག
རང་ཕྱོགས་
ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་ཚད་མས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤ ེས་འདོད་ཆོས་ཅན་
གྱི་སྟེང་དུ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀྱི་དོན་གྲུབ་ཟིན་པ་དེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། མཚན་གཞིར་
དཔེར་ན། བུམ་པ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་ས་ཕྱོགས་ན་ཆོས་ཅན༑ བུམ་
པ་མེད་དེ། བུམ་པ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ།།འདི་
ལ་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་རྟགས་ཡང་དག་
ཐམས་ཅད་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་དང་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་
གཉིས་ཀ་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་
ན་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་དང་ཐ་སྙད་གཉིས་ཀ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་
ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་གཉིས་བཤད་པའི་ཁས་ལེན་ཚེ་གཅིག་ཁས་བླངས་
ལ་གཞན་དེ་རྣམ་གྲངས་སུ་བྱ་སྟེ། རྫས་བཏགས་དང་ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་
དུ་ཡོད་ཚུལ་བྱམས་ཆོས་དང་ས་སྡེར་མང་དུ་བཤད་པ་མདོ་ལྟར་ཡིན་ཡང་
གཅིག་ཁས་བླངས་ནས་གཞན་རྣམ་གྲངས་བྱེད་པ་བཞིན་ནོ།།འཇོག་ཚུལ་ཕྱི་
མ་འདི་དབུ་མའི་སྐབས་སུ་དང་༑ རྒོལ་བ་ལ་སྒྲུབ་ཚུལ་གྱི་ཆ་ནས་རྣམ་འགྲེལ་
ངེས་གཉིས་ཀར་དབྱེ་བ་མཚན་གཞི་རྣམས་དགག་རྟགས་སྐབས་སུ་སྔར་
ལྟར་བཤད་པས་རྣམ་གྲངས་བྱེད་ནའང་གཅེས་པར་གྱིས་ཤ ིག །གསུམ་པ་
མཇུག་སྡུད་ནི། རྒྱུ་དང་སོགས་ཚིགས་བཅད་གསུམ་བྱུང་།
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འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།
གཉིས་པ་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། སྒྲུབ་
རྟགས་ཀྱི་དེ་དང། དགག་རྟགས་ཡང་དག་གི་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་གཉིས།
དང་པོ་ལ་རྒྱས་བཤད་དང་དོན་བསྡུ་གཉིས། དང་པོ་ལ༑ འབྲས་རྟགས་ཡང་
དག་གི་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་དང། རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གི་དེ་གཉིས།
དང་པོ་ལ་རྒྱས་བཤད་དང། དོན་བསྡུ་གཉིས། དང་པོ་ནི། མེ་ཡི་འབྲས་བུ་དུ་
བ་སྟེ།།ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཉིས་བྱུང། འདི་ལ་འཕྲོས་གཞི་ཡོད་དེ།
དེ་ཕྱིར་དེ་ཙམ་དང་འབྲེལ་བ།།ཞེས་སོགས་ལས་འཕྲོས་པའི་ཕྱིར། འཕྲོས་
ཚུལ་ཡོད་དེ། དུ་བས་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་བྱ་བ་འགྲུབ་པ་འབྲེལ་བ་
ལ་རག་ལས་ཞེས་བསྟན་པ་ལ། དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་
དག་གིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཇི་ལྟར་ངེས་ཤ ེ་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
རྒོལ་བ་དབང་རྣོན་གྱིས་མངོན་སུམ་གཅིག་གིས་ངེས་པ་དང། དབང་འབྲིང་
གིས་མངོན་སུམ་ཕྲུག་གསུམ་མམ་ཡ་དྲུག་གིས་ངེས། དབང་རྟུལ་གྱིས་དེའི་
སྟེང་དུ་དུ་བ་ཆོས་ཅན། མེའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཏེ། མེ་ཕན་འདོགས་བྱེད་དུ་ཡོད་
མེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་བྱེད་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་
པ་ལས་རྟོགས་ཞེས་འཆད་པ་ལ།
མེ་ཡི་འབྲས་བུ་དུ་བ་སྟེ།།འབྲས་བུའི་
ཆོས་ཀྱི་རྗེས་འཇུག་ཕྱིར།།ཞེས་བྱུང། དེའི་རྩོད་སྤོང་འཆད་པར། དེ་མེད་
པར་ནི་དེ་ཡོད་ན།།ཞེས་བྱུང། དེའི་ལན་འཆད་པར། རྒྱུ་དང་ལྡན་པ་ལས་
འདས་འགྱུར།།རྒྱུ་མེད་གཞན་ལ་མི་ལྟོས་ཕྱིར།།རྟག་ཏུ་ཡོད་པའམ་མེད་པར་
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འགྱུར།།ཞེས་བྱུང། དེའི་སྒྲུབ་བྱེད་འཆད་པར༑ དངོས་པོ་རྣམས་ནི་རས་འགའ་
ཞིག །འབྱུང་བ་ལྟོས་པ་ལས་ཡིན་ནོ།།ཞེས་བྱུང། འདི་ནང་གི་ལམ་རིམ་དང་
སྦྱར་ནའང་ཤ ིན་ཏུ་འགྲིག་སྟེ། བྱམས་པ་ཆོས་མཆོག་གིས། སྐྱེས་བུ་ཆུང་
ངུའི་ལམ་རིམ་དང་སྦྱར་ན། ཚུལ་ཁྲིམས་འབྲས་བུ་མངོན་མཐོ་སྟེ།།འབྲས་བུ་
ཆོས་ཀྱི་རྗེས་འཇུག་ཕྱིར།།ཞེས་དང་༑ འབྲིང་གི་ལམ་དང་སྦྱར་ན། ཤེས་རབ་
འབྲས་བུ་ཐར་པ་སྟེ།།འབྲས་བུ་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་འཇུག་ཕྱིར༑ ༑ཞེས་དང། ཆེན་
པོའ་ལམ་དང་སྦྱར་ན།
སེམས་བསྐྱེད་འབྲས་བུ་རྣམ་མཁྱེན་ཏེ།།འབྲས་བུ་
ི
ཆོས་ཀྱི་རྗེས་འཇུག་ཕྱིར།།ཞེས་སྦྱར་བ་ལེགས་བཤད་ཡིན་པའི་ཕྱིར།།བཞི་
བརྒྱ་པ་དང་འཇུག་པ་བསྟན་བཅོས་འདི་སོགས་དང། མདོ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་
པོ་ལས། ཇི་འདྲ་བ་ཡི་ལས་བྱས་པ།།འབྲས་བུ་དེ་འདྲ་ཉིད་དུ་འགྱུར།།ཞེས་
གསུངས་པ་སོགས་དུ་མའི་དགོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས༑
ལེགས་བཤད་དོན་ནི་གཞན་ལས་ཀྱང་།།བདག་ཉིད་ལེགས་པར་འདོད་པས་
བླངས།།ཉི་མ་ས་སྟེང་མིག་ལྡན་ལ།།ཀུན་གྱི་སྤྱི་མཐུན་མ་ཡིན་ནམ།།ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་བྱ་འོས་སོ།།
མཐའ་དཔྱད་པ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་
ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱི་རྒོལ་དབང་རྣོན་གྱི་མངོན་སུམ་གཅིག་གིས་མེ་དུ་རྒྱུ་
འབྲས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དངོས་སུ་མ་རྟོགས་པར་ཐལ༑ ཕྱི་རྒོལ་དེས་མེ་དུའི་རྒྱུ་
འབྲས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དུ་བ་མེ་ལས་སྐྱེས་པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་མངོན་
སུམ་གཅིག་གི་བྱེད་པས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་ཅིང། འདོད་མི་ནུས་ཏེ།
རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་མངོན་སུམ་ཚད་མའི་དངོས་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
ཏེ། དེ་རྟོག་བཏགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། འདི་ཉིད་ལས། གཞལ་བྱ་
གཉིས་ཕྱིར་ཚད་མ་གཉིས།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རེ། དེ་མི་འཐད་
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པར་ཐལ།
དེ་གཉིས་རྒྱུ་འབྲས་སུ་འགྲུབ་པ་ལ་དང་པོར་མེ་རྟོགས་མངོན་
སུམ་དང། དེ་རྗེས་དུ་འཛིན་མངོན་སུམ་གཉིས་ངེས་པར་དགོས་པའི་ཕྱིར་
ན་རྟགས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། བུམ་པས་ཆུ་སྐྱོར་བ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་
མངོན་སུམ་གཅིག་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རེ། མེ་དུ་རྒྱུ་འབྲས་སུ་འགྲུབ་པ་ལ་
ཚད་མ་ཕྲུག་གསུམ་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕྱིར་
ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། ཚད་མ་གཅིག་གིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་འགྲུབ་ཀྱང། དུ་བ་རྒྱུ་མེད་དུ་
འཛིན་པ་དང། དུ་བ་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བར་འཛིན་པའི་ལོག་རྟོག་
བསལ་བའི་ཆེད་དུ་ཚད་མ་ཕྲུག་གསུམ་བཤད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དང་
པོར་མེ་དུ་གཉིས་མ་དམིགས་པའི་མངོན་སུམ་གཅིག
དེའི་རྗེས་མེ་ཁོ་ན་
གསར་དུ་དམིགས་པའི་དེ་གཅིག དེའི་རྗེས་སུ་དུ་བ་གཞི་མེ་དེ་ལས་གསར་
དུ་འབྱུང་བར་དམིགས་པའི་དེ་གཅིག དེའི་རྗེས་སུ་མེ་དུ་གཉིས་དམིགས་
པའི་དེ་གཅིག དེའི་རྗེས་སུ་མེ་མ་དམིགས་པའི་དེ་གཅིག དེའི་རྗེས་སུ་དུ་
བ་ཡུལ་གཞན་དུ་སོང་བ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་གཞི་དེར་གསར་དུ་མ་དམིགས་
པའི་མངོན་སུམ་གཅིག་སྟེ། མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཕྲུག་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་
ལོག་རྟོག་དེ་གཉིས་ཁེགས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། སྔར་དུ་བ་མ་དམིགས་པའི་
མངོན་སུམ་དང་དེ་རྗེས་སུ་དུ་བ་དམིགས་པའི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་གཉིས་
ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་དུ་བ་རྒྱུ་མེད་དུ་འཛིན་པའི་ལོག་རྟོག་དེ་ཁེགས་པ་གང་ཞིག
མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཟུང་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀྱི་བྱེད་པས་མི་མཐུན་པ་རྒྱུར་འཛིན་
པའི་ལོག་རྟོག་ཁེགས་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་གཉིས་ཀྱི་བྱེད་པ་ལ་
བརྟེན་ནས་དུ་བ་རེས་འགའ་བའི་དངོས་པོར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་དང། རྒྱུ་མེད་ལ་
དེ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར། འདི་ཉིད་ལས༑ རྒྱུ་མེད་གཞན་ལ་མི་ལྟོས་ཕྱིར།།ནས་
འབྱུང་བ་ལྟོས་པ་ལས་ཡིན་ནོ།།ཞེས་བྱུང། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་གཉིས་ཀྱི་
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བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དུ་བ་མེས་ཕན་གདོགས་སྟོབས་ཀྱིས་དུ་བ་མེ་ཡོད་
མེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་བྱེད་པ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་ན་
མེ་མིན་ཡང་བརྒྱ་བྱིན་སྤྱི་བོ་སྟེ༑ དབང་པོའ་མཆོ
ི ད་སྡོང་གི་རྩེ་འམ་རྒྱ་མཚོའི་
འགྲམ་གྱི་གྲོག་མཁར་ལྟ་བུ་མེ་མིན་ཡང་དུ་བུའི་ཉེར་ལེན་དུ་འདོད་པའི་མི་
མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཁེགས་པའི་ཕྱིར། འདི་ཉིད་ལས། དེ་མེད་པར་ནི་
དེ་ཡོད་ན།།རྒྱུ་དང་ལྡན་པ་ལས་འདས་འགྱུར།།ཞེས་དང། དོན་བསྡུའི་སྐབས་
སུ། གལ་ཏེ་བརྒྱ་བྱིན་སྤྱི་བོ་མེའི།།ནས། རྗེས་སུ་འགྲོ་དང་ལྡོག་པ་ལས།།གང་
ཞིག་གང་གི་རྗེས་འགྲོར་མཐོང་།།དེ་ཡི་རང་བཞིན་དེ་རྒྱུ་ཅན།།དེའི་ཕྱིར་མི་
མཐུན་ལས་མི་འབྱུང་།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང། མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་
ལས། བརྒྱ་བྱིན་གྱི་སྤྱི་བོ་ནི་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོས་དབང་པོའ་མཆོ
ི ད་སྡོང་གི་རྩེ་མོ་
ལ་བཤད་ལ༑ གཞན་དག་ལ་ནི་རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་གྱི་གྲོག་མཁར་ལ་གྲག་གོ་
ཞེས་དང། རྣམ་བཤད་ལས། གྲོག་མའི་ཚང་དུ་མ་དང་ལྡན་པའི་གྲོག་མཁར་
ལ་མིག་སྟོང་ལྡན་པའི་བརྒྱ་བྱིན་དང་འདྲ་བས་བཏགས་པའོ་ཞེས་སོ།།ཡང་
ཁ་ཅིག་ན་རེ། རྟག་དངོས་ཡིན་ན་བྱས་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
ཡོད་ན་ཁྱོད་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྟག་དངོས་ཡིན་
ན་བྱས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རྟག་དངོས་ཡིན་ན་བྱས་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ཡོད་
པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན་འདོད་དོ།།ཁོ་ན་རེ། འདོད་ན། རྟག་དངོས་ཡིན་ན་བྱས་པ་མ་
ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཡོད་ན་ཁྱོད་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཡོད་པའི་
ཕྱིར། འདོད་ན༑ རྟག་དངོས་ཡིན་ན་བྱས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྟག་དངོས་
ཡིན་ན་བྱས་པ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ནའང། འདོད་དོ།།ཁོ་ན་རེ།
དངོས་འགལ་ཡང་ཡིན་ལ་དེས་ན་ཁྱབ་པ་གང་རུང་ཞིག་ཁས་ལེན་དགོས་ཀྱི་
གཉིས་ཁས་མི་ལེན་ཟེར་ན། ཁྱབ་པ་གཉིས་ཀ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་ཐལ།
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འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

རྟག་དངོས་ཡིན་ན་བྱས་པ་ཡིན་པས་ཀྱང་ཁྱབ་པ་གང་ཞིག
རྟག་དངོས་
ཡིན་ན་བྱས་པ་མ་ཡིན་པས་ཀྱང་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར༑ དང་པོ་དེར་ཐལ། བྱས་པ་
མ་ཡིན་པ་དེ་ནམ་མཁའ་རྟག་དངོས་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་དེར་ཐལ། བྱས་པ་སྒྲ་རྟག་དངོས་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་
པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། ཁོ་ན་རེ། ཁྱོད་ཆོས་
ཅན། ཁྱོད་ཡོད་ན་ཁྱོད་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་ཐལ་
འགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། ཁོ་
རང་འདོད་ན། འོ་ན་རྒྱུ་མེད་ལས་སྐྱེས་ན་རྟག་ཏུ་ཡོད་པས་ཁྱབ་པ་ཆོས་ཅན།
ཁྱོད་ཡོད་ན་ཁྱོད་ཡོད་པར་ཐལ༑ ཁྱོད་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་
ཁས། འདོད་ན། རྒྱུ་མེད་ལས་སྐྱེས་ན་རྟག་ཏུ་མེད་པས་ཁྱབ་པ་ཆོས་ཅན།
དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྒྱུ་མེད་ལས་སྐྱེས་ན་རྟག་ཏུ་ཡོད་པར་ཐལ་
ལོ༑ ༑རྒྱུ་མེད་ལས་སྐྱེས་ན་རྟག་ཏུ་ཡོད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་
ཁས། འདོད་ན། རྒྱུ་མེད་ལས་སྐྱེས་ན་རྟག་ཏུ་མེད་པར་ཐལ། དེ་འདྲའི་ཁྱབ་
པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། དངོས་སུ་འགལ་ལོ༑ ༑རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་
གཞག་འོག་ཏུ་འཆད་དོ།།
གཉིས་པ་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གི་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་འཆད་
པར། འདི་ཉིད་ལས༑ རང་བཞིན་ལ་ཡང་མེད་མི་འབྱུང་།།ཡོད་པ་ཙམ་དང་
འབྲེལ་བ་ཡིན།།དེ་མེད་ན་ནི་ཡོད་པའི་བདག །མེད་འགྱུར་ཐ་དད་མེད་ཕྱིར་
རོ།།ཞེས་བྱུང། འདིའི་འཕྲོས་སླ། འདི་སྔར་གྱི་རང་བཞིན་ཡོད་ཙམ་དང་
།།ཞེས་སོགས་དང་ཟློས་སྐྱོན་ཡོད་པར་ཐལ། སྔར་ཡང་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་
ཡང་དག་གི་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་བཤད་ཅིང་འདིར་འབྲེལ་བ་ངེས་
བྱེད་བཤད་པའི་ཕྱིར་ན་དེ་ལྟར་ཟློས་ཏེ་བཤད་ཀྱང་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། སྔར་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

དམ་བཅའི་སྒོ་ནས་བཤད། འདིར་འབྲེལ་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་འཆད་ལ༑ སྔར་རང་
བཞིན་གྱི་རྟགས་ངོས་བཟུང། འདིར་དེ་ལ་དམ་བཅའི་ཕྱོགས་གཅིག་གཏན་
ཚི ག ས་སུ་ཐལ་བའི ་ རྩོ ད ་སྤོ ང ་དུ་གཞན་སེ ལ ་སྒོ ས ་ལན་བྱེ ད ་པའི ་ ཆེ ད ་དུ་
བཀོད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རང་འགྲེལ་ལས༑ འབྲས་བུ་ནི་དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་
ཕྱིར་རྒྱུ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཡིན་ལ་རག་ན་རང་བཞིན་ཇི་ལྟར་མེད་ན་མི་
འབྱུང་བ་ཡིན་ཞེ་ན་ཞེས་དང། ཤཱཀྱས་འགྲེལ་བཤད་ལས། ཡོད་ཙམ་དང།
འབྲེལ་བ་ཅན་གྱི་ངོ་བོ་ཡང་།།གཏན་ཚིགས་ཡིན། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་
ཉིད་དུ་རང་བཞིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་གྲུབ་ཟིན་པ་མ་ཡིན་
ནམ་ཞེ་ན། བདེན་ན། ཞེས་པ་ནས། གཞན་སེལ་བ་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པ་མཇུག་
ཐོགས་སུ་འབྱུང་བས། དམ་བཅས་པའི་དོན་གྱི་ཕྱོགས་གཅིག་པ་ཉིད་ཡིན་
པ་ཡོངས་སུ་སྤངས་པར་སེམས་ཤིང། དེ་ཙམ་དང་འབྲེལ་བ་ཁོ་ན་མེད་ན་མི་
འབྱུང་བ་སྔར་བཤད་པ་ཟློས་ཏེ། རང་བཞིན་ལ་ཡང་མེད་མི་འབྱུང་།།ཞེས་བྱ་
བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་སོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
འདི་ལ་འབྲེལ་བའི་མཐའ་དཔྱད་ན་ཁ་ཅིག་ན་རེ།
ཟུར་ཕྱི་མར་མི་རྟག་པ་
ཁེགས་ན་བྱས་པ་ཁེགས་པ་ཞེས་སྦྱོར་བ་མི་འཐད་དེ། འོ་ན༑ མི་རྟག་པའི་རྒྱུ་
ཆོས་ཅན། མི་རྟག་པ་དང་འབྲེལ་བར་ཐལ། མི་རྟག་པ་དང་ཐ་དད་མི་རྟག་པ་
ཁེགས་ན་ཁྱོད་ཁེགས་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། སྤྱི་ལྡོག་དང་གཞི་ལྡོག་ཕྱེ་ནས་ལན་
བྱེད། གཉིས་པ་དེར་ཐལ། ཁྱོད་མི་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། སྤྱི་ལྡོག་
དབང་དུ་རྟགས་མ་གྲུབ་སྟེ། དེ་རང་གི་འབྲས་བུ་མི་རྟག་པ་སྤྱི་ལྡོག་དེའི་སྔོན་
དུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན། འཁོར་གསུམ་གྱི་ཕྲེང་བ་ཡོད་ཏེ། ཡང་ཁ་ཅིག་
ན་རེ། དེ་གཉིས་མི་འཐད་པར་ཐལ། མི་རྟག་པ་ལོག་སྟོབས་ཀྱིས་མི་རྟག་
པའི་རྒྱུ་ལྡོག་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། མི་རྟག་པ་ལོག་སྟོབས་ཀྱིས་རྒྱུ་ལྡོག་པའི་
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འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། མི་རྟག་པའི་རྒྱུ་དང་རྒྱུ་གཉིས་རྒྱུ་འབྲས་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
ཁ་ཅིག་མ་ཁྱབ་མཚམས་ལ་རྟགས་མ་གྲུབ་ལན་བྱེད་ན། འོ་ན། མི་རྟག་པ་
ལོག་སྟོབས་ཀྱིས་བྱས་པ་རྒྱུ་གཉིས་མི་ལྡོག་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར།
འདོད་ན།
རྒྱུ་དེ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ་
ལོ།།ཡང་ཁ་ཅིག བུམ་པ་དང་ཐ་དད་བུམ་པ་ཁེགས་པ་ན་ཁྱོད་ཁེགས་དགོས་
པ་ཁྱོད་བུམ་པ་ལ་འབྲེལ་བའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། མཚན་ཉིད་དེ་ཆོས་ཅན།
ཡོད་པར་ཐལ། བུམ་པ་ལ་འབྲེལ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན།
བུམ་མེད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཁེགས་པར་ཐལ༑ ཁྱོད་བུམ་པ་དང་ཐ་དད་བུམ་པ་
ཁེགས་པའི་ཕྱིར། དེས་གཞན་དག་ཀྱང་གོ་སླ། ཡང་ཁ་ཅིག ཤིང་སྡོང་ཁའི་
བྱ་རོག་ཤ ིང་སྡོང་དང་མ་འབྲེལ་ཟེར་ན། ཤིང་སྡོང་ཁའི་བྱ་རོག་ཤ ིང་སྡོང་ལ་
འབྲེལ་བར་ཐལ། དེ་དེའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་
ཅན། དེ་དེར་ཐལ། ཤེས་བྱ་དང་གཅིག་གང་ཞིག མཁར་གཞོང་ནང་གི་རྒྱ་
ཤག་དེ་མཁར་གཞོང་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་
སྟེ། ཇི་སྐད་དུ། རྒྱ་ཤག་སོགས་ལའང་དེ་ཡི་ཡུལ།།སྐྱེས་པ་མཁར་གཞོང་
སོགས་པས་ནུས༑ ༑ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཆོས་དེ་
དང་འབྲེལ་ན། ཆོས་དེ་དང་འགལ་བ་མ་ཡིན་དགོས་ཏེ། ཆོས་དེ་དང་འབྲེལ་
ན་ཆོས་དེ་སྒྲུབ་དགོས། ཆོས་དེ་དང་འགལ་ན་ཆོས་དེ་འགོག་དགོས་པའི་
ཕྱིར་ཏེ། རིགས་གཏེར་ལས། ཆོས་གཞན་དབེན་པ་འགལ་ཡིན་ན།།འབྲེལ་
བ་རྣམས་དང་འགལ་བར་འགྱུར།།འདོད་ན་འགལ་བ་འགོག་པ་དང་།།འབྲེལ་
ན་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་གཞག་འཇིག །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཟེར་བ་རང་གཞན་
ངོ་མི་ཤ ེས་པའོ།།འོ་ན། དུ་བ་ཆོས་ཅན། མེ་དང་མི་འགལ་བར་ཐལ༑ མེ་དང་
འབྲེལ་བའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

པར་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་མི་ནུས་
ཏེ། མེ་དང་འགལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ དེར་ཐལ། ཙན་དན་གྱི་དུ་བ་མེ་མ་ཡིན་
པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་དམིགས་ཀྱི་རྟགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
རང་ལུགས་ནི། ཁྱོད་མི་རྟག་པ་དང་ཐ་དད་ཁྱོད་མི་རྟག་པའི་འབྲས་བུ་
དང། མི་རྟག་པ་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་གང་རུང་ཡང་ཡིན། མི་རྟག་པ་མེད་ན་
ཁྱོད་མེད་དགོས་པའི་གཞི་མཐུན་དེ། ཁྱོད་མི་རྟག་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཡིན་པའི་
མཚན་ཉིད། དབྱེ་ན་དེ་དང་དེ་བྱུང་འབྲེལ་དང་དེ་དང་བདག་གཅིག་འབྲེལ་
གཉིས་ཡོད། དང་པོ་ནི། ཁྱོད་དེ་དང་རྫས་ཐ་དད་པའི་སྒོ་ནས་ཁྱོད་དེའི་འབྲས་
བུ་ཡང་ཡིན། དེ་མེད་ན་ཁྱོད་མེད་པས་ཁྱབ་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་དུ་
དམིགས་པ་དེ། ཁྱོད་དེ་དང་དེ་བྱུང་འབྲེལ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད། ཁྱོད་དེ་དང་
བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་སྒོ་ནས་ཐ་དད་དེ་མེད་ན་ཁྱོད་མེད་དགོས་པའི་གཞི་
མཐུན་པ་དེ། ཁྱོད་དེ་དང་བདག་གཅིག་འབྲེལ་གྱི་མཚན་ཉིད།

དགག་རྟགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་བཤད་པ།
གཉིས་པ་དགག་རྟགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་ཀྱི་ཚད་མ་འཆད་པ་ལ།
མདོར་བསྟན་དང་རྒྱས་བཤད་གཉིས། དང་པོ་འཆད་པར། གང་ཕྱིར་དངོས་
ཀུན་རང་བཞིན་གྱིས།།ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་གསུམ་བྱུང།
གཉིས་
པ་རྒྱས་བཤད་ལ་མངོན་སུམ་གྱིས་ཡུལ་འཛིན་ཚུལ་བཤད་པ་དང། སེལ་
འཇུག་དང་སྒྲུབ་འཇུག་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་འཆད་པ་
ལ། དོན་གྱི་རང་གི་ངོ་བོ་གཅིག །བདག་ཉིད་མངོན་སུམ་ཡིན་པ་ལ།།ཞེས་
སོགས་ཚིགས་བཅད་གཉིས་བྱུང། འདི་ལ་མཐའ་དཔྱད་ན། ཁ་ཅིག་ན་རེ།
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དགག་རྟགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་བཤད་པ།

བྱས་མི་རྟག་གི་ཐ་དད་ཐ་དད་མཚན་ཉིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་རྟོག་པས་བཏགས་
ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རྟོག་པས་བཏགས་ཙམ་དེ་
བྱས་མི་རྟག་གི་ཐ་དད་མཚན་ཉིད་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་
མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྟོག་པས་བཏགས་ཙམ་དེ་ཐ་དད་མཚན་ཉིད་པ་མ་ཡིན་
པ་འབྲེལ་མེད་པའི་ཕྱིར། གསལ་བ་ཁེགས། རྟགས་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ།
རྟོག་པས་བཏགས་ཙམ་དང་ཐ་དད་མཚན་ཉིད་པ་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཐ་དད་
མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན༑ དངོས་སུ་འགལ་ལོ།།དེ་གཉིས་ཆོས་ཅན། ཐ་
དད་མཚན་ཉིད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྟོག་པས་བཏགས་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
འཁོར་གསུམ། རྣམ་བཤད་ལས། དེ་ལ་རྟགས་དེའི་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་ཚད་
མ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱོད་རང་གིས་གཏན་ཚིགས་དེ་འབྲེལ་མེད་དུ་བསྒྲུབས་ཟིན་
པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་སོ།།བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སྒྲའི་བྱས་པའི་རྫས་དང་སྒྲའི་མི་
རྟག་པའི་རྫས་ཐ་དད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒྲའི་བྱས་མི་རྟག་གཉིས་རྫས་གཅིག་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། འོ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྒྲའི་བྱས་མི་རྟག་གཉིས་
རྫས་ཀྱི་ངོས་ནས་གཞི་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། སྒྲའི་བྱས་མི་རྟག་གཉིས་རྫས་ཀྱི་
ངོས་ནས་གཅིག་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་སྒྲའི་བྱས་མི་རྟག་གཉིས་རྫས་ཀྱི་ངོས་
ནས་ཐ་དད་ཀྱང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་ཡང་མ་ཁྱབ༑
རྟགས་དང་པོ་མ་གྲུབ་
ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྒྲའི་བྱས་པའི་རྫས་ཀྱི་ངོས་ནས་གྲུབ་པར་རྟོགས་
ན་སྒྲའི་མི་རྟག་པའི་རྫས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཀྱང་གྲུབ་པར་རྟོགས་པས་ཁྱབ་པར་
ཐལ་ལོ།།སྒྲའི་བྱས་མི་རྟག་གཉིས་རྫས་ཀྱི་ངོས་ནས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
འཁོར་གསུམ། འདོད་ན། སྒྲ་བྱས་པར་ཚད་མས་ངེས་ནས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་
ཚད་མས་ངེས་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ།
འདོད་ན། བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་ནས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་དགོས་མེད་པར་ཐལ་ལོ།།རྟགས་གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན། སྒྲའི་
བྱས་མི་རྟག་གཉིས་རྫས་ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ༑ སྒྲའི་བྱས་མི་རྟག་གཉིས་
རྫས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། བྱས་པ་སྒྲ་
མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བྱས་
པ་མི་རྟག་པ་དང་རྫས་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་སྐད་དུ་དར་ཊིཀ་ལེགས་
བཤད་སྙིང་པོ་ལས། སྒྲའི་བྱས་མི་རྟག་རྫས་གཅིག་ཡིན་ལ་སྒྲའི་བྱས་པའི་
རྫས་དང་མི་རྟག་པའི་རྫས་ཐ་དད་ཡིན་ནོ།།སྒྲའི་བྱས་མི་རྟག་རྫས་ཀྱི་ངོས་
ནས་གཅིག་གམ་ཐ་དད་གང་ཡིན་ཞེ་ན། གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་ཡང་མ་ཡིན་
ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ ཁོ་རང་ལ། འོ་ན། སྒྲའི་བྱས་མི་རྟག་གཉིས་རྗ་
ས་ཀྱི་ངོས་ནས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། སྒྲའི་བྱས་མི་རྟག་གཉིས་སྒྲ་འཛིན་མངོན་
སུམ་གྱི་གཟུང་ངོར་ཡོད་པ་གང་ཞིག
སྒྲའི་བྱས་མི་རྟག་གཉིས་སྒྲ་འཛིན་
མངོན་སུམ་གྱི་གཟུང་ངོར་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར།
ཁྱབ་པ་འགྲིག རྟགས་དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། སྒྲ་དང་སྒྲའི་བྱས་མི་རྟག་གསུམ་གྲུབ་
བདེ་རྫས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན་ཁྱབ་པར་ཐལ༑ སྒྲ་མངོན་སུམ་དུ་
རྟོགས་པའི་བློ་ཡིན་ན་རང་ལ་སྒྲ་དང་གྲུབ་བདེ་རྫས་གཅིག་ཐམས་ཅད་སྣང་
དགོས་པའི་ཕྱིར། འདི་ཉིད་ལས། དོན་གྱི་རང་གི་ངོ་བོ་གཅིག །བདག་ཉིད་
མངོན་སུམ་ཡིན་པ་ལ།།མ་མཐོང་ཆ་གཞན་ཅི་ཞིག་ཡོད།།ཅེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། ངོ་བོ་གཅིག་ཅེས་དང། བདག་ཉིད་མངོན་སུམ་ཞེས་དང།
མ་མཐོང་ཆ་གཞན་ཞེས་པ་གསུམ་གྱི་དོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། བླུན་པོ་ཁ་ཅིག
འདིས་དེ་ལྟར་རྟོགས་པས་ཁྱབ་པར་བསྟན་པར་འདོད་པ་ནི་མཐོང་མྱོང་གང་
རུང་ལ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་ན་ཟླ་གཅིག་ཟླ་གཉིས་སུ་མཐོང་བ་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་
རོ།།རྩ་རྟགས་གཉིས་པ་དེར་ཐལ། སྒྲའི་བྱས་མི་རྟག་གཉིས་སྒྲ་འཛིན་མངོན་
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དགག་རྟགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་བཤད་པ།

སུམ་གྱི་གཟུང་ངོར་ཐ་དད་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག སྒྲའི་བྱས་མི་རྟག་གཉིས་སྒྲ་
འཛིན་མངོན་སུམ་གཟུང་ངོར་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན།
སྒྲའི་བྱས་མི་རྟག་གཉིས་ཐ་དད་པ་ཆོས་ཅན། རྟོག་པས་སྒྲོ་བཏགས་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། དངོས་དབང་གིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ༑ བློ་མ་འཁྲུལ་བའི་
ངོར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། དེར་ཐལ། རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བའི་བློ་
ངོར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། སྒྲ་འཛིན་མངོན་སུམ་གྱི་གཟུང་ངོར་གྲུབ་པའི་
ཕྱིར། རྟགས་ཁས༑ འཁོར་གསུམ། གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན། སྒྲའི་བྱས་མི་རྟག་
གཉིས་ཆོས་ཅན། གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ༑ བློ་མ་འཁྲུལ་བའི་གཟུང་ངོར་གཅིག་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་པའི་བློའ་གཟུང་ངོ
ར་གཅིག་
ི
ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བའི་མངོན་སུམ་གྱི་གཟུང་ངོར་
གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བའི་སྒྲ་འཛིན་མངོན་
སུམ་གྱི་གཟུང་ངོར་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ རྟགས་ཁས། འཁོར་གསུམ། དར་
ཊིཀ་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ་ལས། བློ་མ་འཁྲུལ་བའི་གཟུང་ངོར་ཐ་དད་ཡིན་ན་
རྫས་ཐ་དད་ཡིན་དགོས་ལ། དེའི་ངོར་གཅིག་ཡིན་ན་ཡང་གཅིག་ཡིན་དགོས་
པས་སོ༑ ༑ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྒྲ་
བྱས་མི་རྟག་གསུམ་ཐ་དད་མེད་པར་ཐལ། སྒྲ་འཛིན་མངོན་སུམ་གྱི་གཟུང་
ངོར་སྒྲ་བྱས་མི་རྟག་གསུམ་ཐ་དད་མེད་པར་སྣང་བའི་ཕྱིར༑ དེར་ཐལ། སྒྲ་
འཛིན་མངོན་སུམ་གྱི་གཟུང་ངོར་སྒྲ་བྱས་མི་རྟག་པ་གསུམ་ཐ་དད་དུ་མི་སྣང་
བའི་ཕྱིར་ན་ཤ ིན་ཏུ་མ་ཁྱབ། ཁྱབ་པར་ཐལ། དེའི་གཟུང་ངོར་དེ་གསུམ་སྣང་
བའི་ཕྱིར་ན་ཡང་མ་ཁྱབ་སྟེ། སྒྲ་འཛིན་མངོན་སུམ་གྱི་གཟུང་ངོར་དེ་གསུམ་
སྣང་ཡང་དེ་གསུམ་ཐ་དད་དུའང་མི་སྣང་ཐ་དད་མེད་པར་ཡང་མི་སྣང་བའི་
ཕྱིར་ཏེ། དེ་གསུམ་ཐ་དད་དང་ཐ་དད་མེད་པ་རྟོག་པའི་སྒྲོ་བཏགས་ཡིན་པའི་
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ཕྱིར། དར་ཊིཀ་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ་ལས། བློ་མ་འཁྲུལ་བའི་གཟུང་ངོར་དེ་
གསུམ་སྣང་བའི་ཚེ། དེ་གསུམ་ཆ་ཐ་དད་དུའང་མི་སྣང་ལ་ཆ་ཐ་དད་མེད་པར་
ཡང་མི་སྣང་བས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
འཕྲོས་དོན་རྒྱས་བཤད་ལ། སྒྲུབ་པའི་སྒྲ་རྟོག་སེལ་བའི་ཡུལ་ཅན་དུ་རྒྱས་
པར་སྒྲུབ་པ་དང་༑ དགག་པའི་སྒྲ་རྟོག་རྣམ་གཅོད་ཡུལ་ཅན་དུ་འབད་མེད་
གྲུབ་པར་བསྟན་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ༑ སྒྲ་རྟོག་སྒྲུབ་འཇུག་བཀག་ནས་སེལ་
འཇུག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང། ཕྱོགས་གླང་གིས་སྤྱི་གསལ་རྫས་གཞན་ལ་
བཀོད་པའི་ཉེས་པ་སེལ་བ་ལ་མཚུངས་པ་སྤངས་པ་དང། སྤྱི་འཛིན་རྟོག་པའི་
འཇུག་ཚུལ་དང་སྣང་ཡུལ་གཞན་སེལ་བའི་སྤྱི་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང། སྒྲ་
དོན་དངོས་པོ་བཀག་ནས་གཞན་སེལ་སྒྲ་དོན་ལ་བརྡ་སྦྱོར་ཚུལ་རྒྱས་པར་
བཤད། སྒྲ་རྟོག་དེ་མ་ཡིན་རྣམ་པར་བཅད་པའི་སྒོ་ནས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ལ་
རྩོད་པ་རྒྱས་པར་སྤངས། ཕྱོགས་གླང་གིས་སེལ་བ་སྨྲ་བར་ཐ་སྙད་ཐམས་
ཅད་འཐད་ཅིང་སྤྱི་རྟགང་དངོས་པ་ལ་མི་འཐད་པར་བཤད་པ། རྟོག་པའི་སྣང་
ཡུལ་དང་སྒྲ་དོན་དུ་གྱུར་པའི་སྤྱི་དངོས་པོ་བ་རྒྱས་པར་དགག་པ་དང་བདུན་
ལས། དང་པོ་ནི། དོན་གྱི་རང་གི་ངོ་བོ་གཅིག །སོགས་བཤད་མ་ཐག་ནས༑
ཁྱད་པར་ཆ་ཤས་རྣམ་སྤངས་པའི ། །མངོ ན ་སུམ་གྱི ས ་ནི ་ བཟུང་བ་ལའང་
།།ཁྱད་པར་གང་ལ་རྟོགས་པ་ཡི།།རྐྱེན་ཡོད་དེ་ནི་རྟོགས་པར་འགྱུར།།ཞེས་
པའི་བར་བྱུང། གཉིས་པ་ཕྱོགས་གླང་གིས་བཀོད་པའི་ཉེས་སྤོང་འཆད་པར།
དེ་ལའང་གཞན་ལས་ལྡོག་པ་དང་།།ནས། བྱ་བ་འདི་ལ་རྒྱུ་ཅི་ཡོད༑ ༑ཅེས་
བྱུང། གསུམ་པ་སྤྱི་འཛིན་རྟོག་པའི་འཇུག་ཚུལ་སྣང་ཚུལ་སེལ་བ་སྤྱིའི་རྒྱས་
བཤད་འཆད་པར༑ ཐ་དད་དངོས་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས།།ནས། སྒྲ་ཡོད་མ་
ཡིན་རྟོག་པ་ཡང་།།སྤྱི་ཉིད་དུ་ནི་འཇུག་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་བྱུང། བཞི་པ་སྒྲ་དོན་
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དངོས་པོ་ཡིན་པ་བཀག་ནས་བརྡ་སྦྱོར་རྒྱས་བཤད་འཆད་པར༑ སྒྲ་རྣམས་ཀྱི་
ནི་བརྡར་བཏགས་སྟོན།།ཞེས་པ་ནས། དེ་བྱེད་བརྟེན་པའི་ངོ་བོའ་ཕྱི
ི ར།།ཞེས་
བྱུང་༑ ལྔ་པ་སྒྲ་རྟོག་དེ་མ་ཡིན་རྣམ་པར་བཅད་པའི་སྒོ་ནས་འཇུག་ཚུལ་ལ།
རྩོད་པ་རྒྱས་པར་སྤངས་པ་འཆད་པ་ལ། ཤིང་མ་ཡིན་ལས་ལྡོག་པ་ཡི།།ཞེས་
པ་ནས། འབྲས་བུ་དུ་མ་གཅིག་བརྟེན་འགྱུར།།ཞེས་བྱུང། དྲུག་པ་སློབ་དཔོན་
ཕྱོགས་གླང་གིས་བཤད་པའི་སེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་འཐད་ཅིང་
སྤྱི་རྟག་དངོས་པ་ལ་མི་འཐད་ཚུལ་འཆད་པར། རྣམ་གཅོད་གཅིག་གཅིག་
སྟོན་པ་ན།།ཞེས་པ་ནས། བརྡ་ལས་བྱུང་བ་བསྙད་པར་བྱ།།ཞེས་བྱུང། བདུན་
པ་རྟོག་པའི་སྣང་ཡུལ་དང་སྒྲ་དོན་དུ་གྱུར་པའི་སྤྱི་དངོས་པོ་བ་ཡོད་པ་རྒྱས་
པར་བཀག་པ་ལ། སྤྱིར་བཀག་པ་དང་སོ་སོར་བཀག་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི།
གལ་ཏེ་གཅིག་གནས་པ་ཡི་ཕྱིར།།ཞེས་པ་ནས། བ་གླང་ཉིད་སོགས་དེ་ལྡན་
ཐོབ༑ ༑ཅེས་བྱུང། གཉིས་པ་བྱེ་བྲག་པ་དང་གྲངས་ཅན་སོ་སོར་བཀག་པ་ལ་
མདོར་བསྟན་དང་རྒྱས་བཤད་གཉིས། དང་པོ་འཆད་པར། གང་དག་རིགས་
ནི་གསལ་བ་ལས།།ཞེས་པ་ནས། གཞན་ཉིད་ནའང་བརྟེན་མིན་ཕྱིར།།ཞེས་
བྱུང། རྒྱས་བཤད་ལ་བྱེ་བྲག་པའི་ལུགས་དགག་པ་དང། གྲངས་ཅན་པའི་
ལུགས་དགག་པ་གཉིས། དང་པོ་འཆད་པར། མི་འགྲོ་དེ་ནི་ཡོད་པའང་
མིན།།ནས། སྒྲ་ཡང་ཤེས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་བྱུང། གཉིས་པ་གྲངས་ཅན་
གྱི་འདོད་པ་རྒྱས་པར་འགོད་པ་ལ། འདོད་པ་བརྗོད་པ་དང། དེ་དགག་པ་
གཉིས། དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་ལྡོག་པ་སྤངས་པ་ཡིས།།སོགས་ཚིགས་བཅད་
གཅིག་བྱུང། གཉིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ། རྒྱུ་དུ་མའང་སྤྱི་གཙོ་བོའ་ངང་དུ་རང་
ི
བཞིན་ཐ་དད་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འབྲས་བུ་གཅིག་བྱེད་པར་འདོད་པ་དེ་
ཉིད་དགག་པ་ལ། བདག་ཉིད་གཅིག་ལའང་དེ་ཡོད་ཕྱིར༑ ༑ལྷན་ཅིག་བྱེད་པ་
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དོན་མེད་འགྱུར། ནས། ལྡོག་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ཕྱིར།།གནས་དང་མི་གནས་
རྟོ ག ་པ་མི ན །།སྤྱི ་ ཡི ་ བློ ་ ཡང་བསླད་པ་ཡི ན །།དེ ་ ཕྱི ར ་སུན་དབྱུང་བ་ཡང་
མེད།།ཅེས་བྱུང་།
འདིའི་མཐའ་དཔྱད་པ་ལ་དགག་པའི་དང། གཞན་སེལ་གྱི་མཐའ་དཔྱད་
པ་གཉིས། དང་པོ་ལ་དགག་བཞག་སྤངས་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ། སྔོན་གྱི་
རྟོག་གེ་བ་་་་་་ཆ་གཙང་དན་གསུམ་སོགས། ཆེན་པོ་འགའ་ཞིག་ན་རེ། བློས་
རྣམ་བཅད་དུ་རྟོ ག ས་པར་བྱ་བ་དེ ་ དགག་པའི ་ མཚན་ཉི ད ་ཡི ན ་ལ་གཞན་
སེལ་དང་དགག་པ་དོན་གཅིག་པར་བྱས། མ་ཡིན་དགག་དགག་པ་ཡིན་ན།
བྱས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དགག་རྟགས་སུ་འགྱུར་བས་སློབ་དཔོན་
གྱིས་གཉིས ་སྒྲུབ་རྟགས་སུ་བཤད་པ་དང་འགལ་བས་ཞི་ འཚོ ས ་སེ ལ ་བ་
གཉིས་སུ་བཤད་པ་ཡང་མི་འཐད་ཟེར། འོ་ན། མི་རྟག་པ་ཆོས་ཅན། དགག་
པར་ཐལ། བློས་རྣམ་བཅད་དུ་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན་
མཚན་ཉིད་བུད། རྟགས་དེར་ཐལ། རང་གི་དགག་བྱ་རྟག་པ་རྣམ་པར་བཅད་
ནས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། མི་ཞེས་པས་རྟག་པ་ཞེས་
པ་དངོས་སུ་བཀག་ནས་རྟོག་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། མི་
རྟག་པའི་སྐད་དོད་ཨ་ནི་ཏྱཾ་ཞེས་པའི་ཨ་དགག་ཚིག་དེས་ནི་ཏྱཾ་ཞེས་པའི་
རྟག་པ་དངོས་སུ་བཅད་ནས་དེ་མ་ཡིན་པའི་དངོས་པོ་སྐབས་སྟོབས་ཀྱིས་
འཕེན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་འདྲའི་དགག་ཚིག་ཨ་དེ་ཡོད་པ་འགོག་པ་
སོ ག ས་དོ ན ་བདུན་ལ་འཇུག་པས་སྐབས་འདི ར ་འགལ་ཟླ་གཞན་ལ་བྱེ ད ་
དགོས་པའི་ཕྱིར། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ་ལས༑ དེ་ལྟར་དགག་བྱ་དངོས་སུ་
བཅད་ནས་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་དོན་དེ་ལ་གཉིས་ལས་ཞེས་དང། དེ་བཞིན་དུ།
ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་དབྱིག་གཉེན་གྱིས།
ཡོད་པ་དག་ནི་འགོག་པ་དང་
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དགག་རྟགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་བཤད་པ།

།།གཞན་པ་ཉིད་དང་འདྲ་བ་དང་།།སྨད་དང་ཉུང་དང་བྲལ་དོན་དང་།།གཉེན་
པོ་དག་ལ་འདི་ཡོད་དོ།།ཞེས་དང། ལྡོག་པ་བསྡུས་པ་ལས་ཀྱང། ཇི་ལྟར་གོ་
བར་བྱེད་པ་ནི།།དོན་གྱིས་གོ་བ་ལ་སོགས་པའི།།དགག་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ཡིན་
ཏེ།།སྒྲ་དང་སྐབས་ཀྱིས་བཞག་པ་ཡིན།།ཞེས་དང། རང་འགྲེལ་ལས་ཀྱང།
སྟོང་པ་དང་མི་རྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྒྲ་དག་ནི། བློས་བཏགས་
པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྦྱར་བའི་རྣམ་པ་སྒྲོ་བཏགས་པ་དེ་རྣམ་པར་བཅད་ནས་
ཐ་སྙད་བྱེད་དེ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། རང་འགྲེལ་གྱི་མི་རྟག་པ་
ལ་སོགས་པའི་སྒྲ་དག་ནི་ཞེས་དང། དེ་རྣམ་པར་བཅད་ནས་ཐ་སྙད་བྱེད་དེ་
ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ཞིག་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང། ཤཱཀྱས་འགྲེལ་བཤད་ལས་
ཀྱང། དེ་རྟག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་དེ་བས་ན་དེའི་འབྲས་བུ་དེ་རྣམ་པར་བཅད་
ཅིང་སྟེ་རྣམ་པར་བཟློག་ཅིང་མི་རྟག་པའི་སྒྲར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར། དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། འོ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
དགག་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ།
ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ལ་དགག་པ་གཅིག་
དངོས་སུ་སྒྲུབ་ཆོས་བྱས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་ཤ ིན་ཏུ་མ་
ཁྱབ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་
ལ་རང་གི་དགག་བྱ་འགོག་པ་ཤས་ཆེ་བ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པ་
གཙོ་ཆེ་བའི་དགག་པ་གཟུང་ཡང་སྒྲུབ་རྟགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ།
ཤེས་རབ་སྒྲོན་མེ་ལས། དགག་པ་གཙོ་ཆེ་བའི་ཕྱིར་དང་ཞེས་པའི་འགྲེལ་
བཤད་ལས། མེད་པར་དགག་པ་ནི་དགག་པ་གཙོ་ཆེ་བའི་ཕྱིར་འདིར་གཟུང་
གི
མ་ཡིན་པར་དགག་པ་ནི་སྒྲུབ་པ་གཙོ་ཆེ་བའི་ཕྱིར་འདིར་མི་གཟུང་ངོ་
ཞེས་བྱ་བར་སྦྱར་རོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ ཁོ་རང་ལ་འོ་ན། ཆོས་ཉིད་
ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཅེས་བརྗོད་པའི་སྒྲ་དགག་སྒྲ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཅེས་བརྗོད་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

པའི་སྒྲས་དགག་པ་ཞིག་དངོས་སུ་བརྗོད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་འགྲིག་ཅིང་ཁས་
བླངས། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་མེད་དགག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་ན།
མ་ཡིན་པར་ཐལ། ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་གཉིས་ལས་ངོ་བོ་བརྗོད་པའི་སྒྲ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཆོས་དེའོ་ཞེས་འཛིན་པའི་ཆེད་དུ་ཉིད་སྒྲ་སྦྱར་བའི་ཕྱིར།
སྒྲ་མདོ་དག་ལས། དངོས་པོ་ལ་ཏཱ་ཏྭ་དག་གོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེས་
ན་རྗེ་བླ་མས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ་ལས། གཉིས་པ་ནི། ཆོས་ཉིད་ལྟ་བུ་སྟེ།
འདི་ལ་ཚིག་གིས་ཟིན་པར་དགག་བྱ་བཅད་པ་མེད་ཀྱང་ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར། གཞན་ཡང། མ་ཡིན་དགག་དགག་པ་ཡིན་པར་ཐལ༑ དགག་པ་ལ་
མེད་དགག་དང་མ་ཡིན་དགག་གཉིས་འབྱེད་པར་འཕགས་ཡུལ་གྱི་ཤ ིང་རྟ་
ཆེན་པོ་རྣམས་མཐུན་པའི་ཕྱིར། སློབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་གྱིས། འདིར་མ་
ཡིན་ཞེས་བྱ་བའི་དགག་པ་འདི་ནི༑ མེད་པར་དགག་པའི་དོན་དུ་གཟུང་གི མ་
ཡིན་པར་དགག་པའི་དོན་དུ་ནི་མི་བཟུང་ངོ་།།ཞེས་སོགས་དང། ཞི་འཚོས་
ཚད་ཆེན་ལས་ཀྱང། འདིར་ནི་སེལ་བ་རྣམ་གཉིས་ཏེ།།མ་ཡིན་དགག་དང་
མེད་པའོ།།ཞེས་དང། ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་དེའི་འགྲེལ་པར། མ་ཡིན་དགག་དང་
མེད་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མ་ཡིན་པར་དགག་པ་དང་མེད་པར་ཏེ། མ་ཡིན་པར་
དགག་པའི་མཚན་ཉིད་དང་མེད་པར་དགག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅེས་བྱ་བའི་ཐ་
ཚིག་གོ་ཞེས་དང། ཀུན་མཁྱེན་དབྱིག་གཉེན་གྱིས་འདི་ཡང་དོན་བདུན་ལ་
མཐོང་སྟེ་ཞེས་དགག་པ་བདུན་བཤད་པ་དང། དེ་བཞིན་དུ་བློ་གྲོས་བརྟན་
པས་ཀྱང་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་༑ སློབ་དཔོན་ན་ཝི་དྷརྨས་ཀྱང། དེ་ལ་དགག་
པའི་རྣམ་གྲངས་ཇི་སྙེད་པ་ཡང་མེད་པར་དགག་པ་དང་མ་ཡིན་པར་དགག་
པའི་བར་དུ་བསྡུས་པ་ནི་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང། དགག་པ་ལ་
དབྱེ་ན་རྣམ་གྲངས་བཅོ་ལྔ་དང། བསྡུས་ན་བརྒྱད་དང་བདུན་དང། དྲུག་དང་
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དགག་རྟགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་བཤད་པ།

ལྔ་དང་བཞི་དང་གསུམ་དང་མེད་དགག་དང་མ་ཡིན་དགག་གཉིས་སུ་འདུ་བ་
མ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་ཡིན་དགག་དགག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ།
འདོད་ན། མི་འཐད་པར་ཐལ། དགག་པ་ལ་དབྱེ་ན་བཅོ་ལྔ་ཡོད་པ་གང་ཞིག
བསྡུས་ན་བརྒྱད་བདུན་དྲུག་ལྔ་བཞི ་ གསུམ་དང་མ་ཡི ན ་དགག་དང་མེ ད ་
དགག་གཉིས་སུ་འདུ་བའི་བར་གྱི་རྟགས་ཟུར་བརྒྱད་པོ་རེ་རེ་ནས་གྲུབ་པའི་
ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། རྟགས་དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ལྡོག་པ་བསྡུས་པ་ལས། མེད་
དང་གཞན་དང་འདྲ་བ་དང་།།དམན་དང་ཞུམ་དང་ཞན་པ་དང་།།ཕྲ་དང་ཉུང་
དང་མྱུར་བ་དང་།།ཆུང་དང་ལྷག་མ་མེད་པ་དང་།།འགའ་ལས་མཐའ་དག་མ་
ཡིན་དང། མི་མཐུན་གཉེན་པོ་བྲལ་བ་ཡི།།རྣམ་གྲངས་བཅོ་ལྔར་བཤད་པ་
ཡིན།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། བཤད་ཅེས་པ་པཱ་ཎི་བ་དང། ཙནྡྲ་
གོ་མི་སོ ག ས་བརྡ་སྤྲོད་མཁན་པོ་ཉི་ཟླ་ལྟ་བུ་དུ་མས་རྒྱ་ཆེ ར ་བཤད་པ་དེ ་
བཀོད་པ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རང་གི་
བཤད་པའི་ཁུངས་འགོད་པ་ན་དེ་ཉིད་ལས༑ སྒྲ་དང་བསྟན་བཅོས་མཁས་པའི་
མཐར་གྱུར་པ།།པཱ་ཎི་ནི་དང་པ་བྱ་ཙནྡྲ་དང་།།རཏྣ་མ་ཏི་གང་བ་ཟླ་བ་དང་
།།ནི ་ མན་པ་ཀ་ལ་སོ ག ས་མཁན་པོ ་ ཡི ས །།དགག་པའི ་ བྱེ ་ བྲག་རྒྱ་ཆེ ར ་
བཤད་པ་ལས༑ ༑དམན་པའི་དོན་དུ་ཅུང་ཟད་བསྡུ་པར་འདོད།།ཅེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར་དང། སྤྱན་རས་གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས་དྲངས་པའི། དགག་པ་
དོན་གྱིས་བསྟན་པ་དང་།།ཞེས་སོགས་ཀྱང་གཞུང་འདི་ནས་བྱུང་ལ་རྗེ་བཙུན་
ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའ་ི གསུང་དང་ཤིན་ཏུ་མཐུན་ཞིང་ལེགས་ལྡན་སོགས་དུ་མ་
དང་མཐུན་པའི་ཕྱིར་རོ།།རྟགས་ཟུར་ཕྱི་མ་བདུན་རེ་རེ་ནས་གྲུབ་སྟེ། དེ་ཉིད་
ལས། དེ་ལས་ཅུང་ཟད་བསྡུ་བ་ནི།།བརྒྱད་ནས་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་སྟེ།།ནས།
དགག་པའི་རྣམ་གྲངས་ཇི་སྙེད་པ།།མེད་དང་མ་ཡིན་གཉིས་སུ་འདུ།།ཞེས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལ་
དགག་པ་གཉིས་གང་རུང་བཟུང་ན་དགག་རྟགས་སུ་འདོད་པ་དང་བྱས་པ་སྒྲ་
མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་རྟགས་སུ་འདོད་པ་དང། ཡང་ལ་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
འབྲས་རང་གི་རྟགས་གཉིས་གང་རུང་ལ་སྒྲུབ་རྟགས་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་འདོད་
ཅིང་སྔར་ལྟར་ཡང་འདོད་ལ། དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་རྟག་དངོས་ཀྱིས་སྟོང་པའི་
མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་སུ་འདོད་པ་དང། ཚུལ་གསུམ་མ་ཡིན་
པའི་རྟགས་དེ་རི་བོང་རྭས་ཕུག་པ་དེ་རི་བོང་རྭས་སྦོ་ཕུག་པའི་སྐྱེས་བུ་སྡུག་
བསྔལ་བར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དུ་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་རྟགས་སུ་
འདོད་ཅིང་སྣ་ཚོགས་སྨྲ་བ་དག་ནི་མཁས་པར་རློམ་ཡང་རྟ་ལ་ཞོན་ནས་རྟ་ངོ་
མ་ཤེས་པར་རྟའི་མཚན་ཉིད་ལ་རྭ་ཅན་ཡང་རུང་བར་རྩོད་པར་ལྟ་བུ་མཁས་
པའི་ཁྲེལ་གནས་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་དཔྱོད་ལྡན་དག་གིས་ཤ ེས་པར་གྱིས། དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི ་ དངོ ས ་ཀྱི ་ སྒྲུབ་ཆོ ས ་ལ་དགག་པ་ཞི ག ་བཟུང་པའི ་ རྟགས་ཡི ན ་ན་
དགག་རྟགས་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། མི་རྟག་པ་དགག་པ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། མི་རྟག་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དགག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་
འཛིན་རྟོག་པ་ལ་རང་གི་རྣམ་པ་ཤ ར་བ་ན་རང་གི་དགག་བྱ་དངོས་སུ་བཅད་
ནས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་དང། ཁྱོད་བརྗོད་པའི་སྒྲས་རང་གི་དགག་བྱ་དངོས་སུ་
བཅད་ནས་བརྗོད་པར་བྱ་བ་གང་རུང་གི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། ལེགས་བཤད་སྙིང་
པོ་ལས། དེ་ལ་དགག་པ་ནི་སྒྲས་བརྗོད་པ་ན་ཚིག་གིས་ཟིན་པར་དགག་བྱ་
བཅད་པའམ་དེའི་རྣམ་པ་བློ་ལ་འཆར་བ་ན་དགག་བྱ་བཀག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་
དུ་དངོས་སུ་ཤ ར་ནས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཞིག་སྟེ་གསུངས་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་
མཚམས་ལ་རྟགས་དེར་ཐལ༑ དང་པོ་གང་ཞིག གཉིས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
དང་པོ་གྲུབ་སྟེ།
ཁྱོད་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཤ ར་བ་ན་ཁྱོད་ཀྱི་
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དགག་རྟགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་བཤད་པ།

དགག་བྱ་རྟག་ཅིང་བརྟན་པ་དེ་བཅད་ནས་འགྱུར་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བའི་
ཕྱིར༑ དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་རྣམ་པ་བློ་ལ་དངོས་སུ་ཤ ར་བ་ན་མི་འགྱུར་བ་བཅད་
ནས་སྐད་ཅིག་གིས་འགྱུར་བའི་རྣམ་པར་བྱས་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་
རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་གིས་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ༑ དེ་འདྲའི་རྗེས་
དཔག་གི ས ་སྒྲ་མི ་ རྟག་པར་རྣམ་བཅད་ཡོ ང ས་གཅོ ད ་གཉི ས ་ཀྱི ་ སྒོ ་ ནས་
རྟོགས་ཚུལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར།
ཁྱོད་མི་རྟག་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
ཤཱཀྱས། དངོས་པོ་སྐད་ཅིག་མ་རེ་རེ་ལ་རྣམ་པར་འཇིག་པའི་ཚོགས་པ་ཙམ་
ལ་རག་ལས་པ་དག་ལ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ༑
མི་རྟག་པའི་སྐད་དོད་གཙོ་བོ་ཨ་ནི་ཏྱཾ་ཞེས་པ་དང། ནི་རི་ཏྱཾ་ཞེས་པ་དང།
ཨ་ས་ཏ་ཞེས་པ་གསུམ་ནི་ཨ་དང་ནི་གཉིས་དགག་ཚིག་དང། ནི་ཏྱཾ་དང་རི་
ཏྱཾ་དང་ས་ཏ་གསུམ་རྟག་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར༑ རྟགས་དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་
གསུམ་དགག་སྒྲ་དང་དེས་ནི་ཏྱཾ་སོགས་ཀྱི་དོན་གྱི་རྟག་པ་གཅོད་པས་ན་མི་
རྟག་པའི་སྒྲ་རྟག་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ཅན་གྱི་དགག་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
དེར་ཐལ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་མིག་ཤེས་ཀྱི་གཟུང་བྱ་མ་ཡིན་པ་དང་མི་རྟག་
པ་བདག་མེད་པ་སྡུག་བསྔལ་བ་མི་གཙང་བ་དགག་བྱ་རྣམ་བཅད་ཀྱི་འབྲས་
བུ་ཅན་གྱི་དགག་པར་འདྲ་བའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རང་འགྲེལ་ལས། དེ་བཞིན་
དུ་དེའི་འབྲས་བུ་དགག་པས་ཀྱང་སྒྲ་ནི་མིག་ཤེས་ཀྱི་གཟུང་བར་བྱ་བ་མ་
ཡིན་པ་དང་མི་རྟག་དང་བདག་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དང་ཞེས་དང། དེའི་འགྲེལ་
བཤད་དུ་ཤཱཀྱ་བློས། དེ་ལྟར་རེ་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་བསྟན་ནས་དགག་
པའི་སྒོ་ནས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་དེ་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ་སྔོན་པོ་
ལ་སོགས་པ་མིག་གི་གཟུང་བར་བྱ་བ་དེའི་འབྲས་བུ་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤ ེས་
པ་དེ་བཀག་པས་ཞེས་པ་ནས། སྤྱིར་མིག་གི་གཟུང་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

ཞེས་སྒྲས་བརྗོད་དོ།།མི་རྟག་པའི་སྒྲ་ཡང་རྟག་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པས་རྣམ་
པར་བཞག་པར་བྱ་བ་ཡིན་པས་ན། དེ་འབྲས་བུ་བཀག་པ་ཁོ་ནས་སོ་ཞེས་
གསུངས་པ་འདིས་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང། རྒྱན་མཁན་པོས་ཀྱང་
ཚད་མ་སྒྲུབ་པར་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱན་ལས། ཙི་ནོ་ཏི་
ཏམ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དགག་པ་ཡིན་ནོ།།ཨ་དང་མ་དང་ནོ་དང་
ནི་རྣམས་ནི་དགག་པའི་རྗོད་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།དེས་ན་དོན་འདི་ཡིན་ཏེ།
ཞེ ས ་གསུངས་པ་ལྟར་ཀ་ཙན་པཱ་ཎི ་ དབྱངས་ཅན་རྩ་འགྲེ ལ ་ཀུན་གྱི ས ་ཨ་
སོགས་བཞི་པོ་དགག་སྒྲར་བཤད་པའི་ཕྱིར༑ གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། པཎྚི་ཏ་
དཔལ་འཛིན་གྱིས་མངོན་བརྗོད་ལས། རྟག་ཏུ་ས་་་་་་ཏ་ཏ་རྒྱུན་དུ་་་་་་སནྟ་ཏ་
སྐབས་མེད་་་་་་ཨ་བི་ཏ་་་་་་ཏ་དང་།།རྒྱུན་མི་འཆད་དང་་་་་་ཨ་ནི་ཤ ཾ་རྟག་པ་
དང་།།་་་་་ན་ཏྱ་ཞེས་སོགས་རྟག་པའི་མིང་གི་སྐབས་སུའང་དཔག་བསམ་
འཁྲི་ཤ ིང་དང་བྱེ་བྲག་རྟོགས་བྱེད་སོགས་ལས་བཤད་པའི་ཕྱིར།
དཔལ་
འཛིན་མངོན་བརྗོད་འདི་ཡང་བོད་དག་གིས་མིང་དོན་ཀུན་དཀྲུགས་མོད་མ་
བཅོས་པར་དེ་ལྟར་བྲིས་སོ།།གཞན་ཡང། འདོད་ཆགས་མེད་པའི་དགེ་རྩ་
དང། ཞེ་སྡང་མེད་པའི་དགེ་རྩ་དང། གཏི་མུག་མེད་པའི་དགེ་རྩ་དང། མ་
རིག་པ་རྣམས་དགག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མི་རྟག་པ་དགག་པ་མ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར༑ ཁྱབ་སྟེ། དེ་རྣམས་ཀྱི་དགག་སྒྲ་ཡང་ཨ་ཡིན་པས་འདྲ་ལ་ལྡོག་པ་
བསྡུས་པའི་དགག་པ་བཅོ་ལྔ་དང་དབྱིག་གཉེན་གྱིས་བདུན་དུ་བཤད་པའི་
ནང་གི་བདུན་པ་ཡིན་པར་ཡང་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ༑ དེ་རྣམས་ཀྱི་
དགག་སྒྲ་དེ་བདུན་གྱི་དང་པོ་དགག་བྱ་བཀག་ཙམ་གྱིས་དགག་སྒྲ་ཡང་མ་
ཡིན༑ གཉིས་པ་རང་གི་དགག་བྱ་དེ་ལས་གཞན་དུ་སྟོན་པའི་དགག་སྒྲ་ཡང་
མ་ཡིན། གསུམ་པ་རང་གི་དགག་བྱ་དང་འདྲ་བའི་གཞན་དུ་སྟོན་པའི་སྒྲ་ཡང་
460

དགག་རྟགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་བཤད་པ།

མ་ཡིན། བཞི་པ་སྨད་པའི་དགག་སྒྲ་ཡང་མ་ཡིན༑ ལྔ་པ་ཉུང་བའི་དགག་སྒྲ་
ཡང་མ་ཡིན། དྲུག་པ་རང་གི་དགག་བྱ་དང་བྲལ་བར་སྟོན་པའི་སྒྲ་ཡང་མ་
ཡིན། བདུན་པ་རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་འགལ་ཟླའི་དོན་ཅན་གྱི་དགག་སྒྲ་ཡིན་པར་
ཤིན་ཏུ་རུང་བའི་ཕྱིར༑ རྟགས་དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། འདོད་ཆགས་མེད་ཙམ་ཆགས་
མེད་ཀྱི་དགེ་རྩ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་ཞེ་སྡང་བཀག་ཙམ་སྡང་མེད་ཀྱི་དེ་དང།
གཏི་མུག་བཀག་ཙམ་གཏི་མུག་མེད་པའི་དེ་དང། རིག་པ་བཀག་ཙམ་མ་
རིག་པ་དང། རྟག་པ་བཀག་ཙམ་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་
དག་དངོས་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དང་པོ་དངོས་པོ་མེད་ཙམ་ལ་མེད་
དགག་གཅིག་དགོས་པའི་ཕྱིར། ལྡོག་པ་ལས༑ དེ་ལ་མེད་པར་དགག་པ་ནི་
མེད་པ་ཙམ་གོ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་དང། དེ་བཞིན་དུ་རྟེན་འབྲེལ་མདོ་
འགྲེལ་ལས། དེ་གཉིས་ཀ་ཡང་དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྐྱེ་
བ་མེད་པར་ཐལ་པའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ།
འདོད་ཆགས་མ་ཡིན་པ་ཆགས་མེད་ཀྱི་དགེ་རྩ་མ་ཡིན་པ་ནས། རྟག་པ་མ་
ཡིན་པ་མི་རྟག་པར་མི་རུང་བའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། རི་བོང་རྭ་ཆོས་ཅན། དེ་
རྣམས་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་ཆགས་མ་ཡིན་པ་ནས། རྟག་པ་ཡང་མ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་དགག་བྱ་ལས་གཞན་དུ་སྟོན་པའི་དགག་པ་ཞིག་དགོས་
པའི་ཕྱིར་ཏེ། དབྱིག་གཉེན་གྱིས། རིག་པ་ལས་གཞན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་
མ་རིག་པ་མིན་ཏེ་མིག་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ།།ཞེས་དང།
ལྡོག་པ་ལས། གཞན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གོ་བར་བྱ་བ་དགག་པར་བྱ་བ་ལས་
གཞན་ཡིན་ཏེ༑ ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ལྷ་དབང་བློས་ཀྱང་ངོ་།།གསུམ་པ་
གྲུབ་སྟེ། དེ་དག་མི་འདྲ་བའི་ཕྱིར༑ ཁྱབ་སྟེ། དེ་ལ་དགག་བྱ་དེ་དང་འདྲ་བ་
ཡོད་ཀྱང་དེ་མིན་ནོ་ཞེས་བཀག་པའི་དགག་པ་ཞིག་དགོས་པའི་ཕྱིར། རྟེན་
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འབྲེལ་མདོ་འགྲེལ་ལས། རིག་པ་དང་འདྲ་བའི་ཆོས་གཞན་ཡང་མ་རིག་པ་
ཡིན་ཏེ། དེ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་དང། ལྡོག་པ་ལས། འདྲ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་
འདྲ་ཞིང་མཚུངས་པ་བཀག་ནས་མི་འདྲ་བར་སྟོན་པ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར། བཞི་པ་གྲུབ་སྟེ། དགག་བྱ་དེ་དག་ངན་པ་ལ་དེ་དག་འཇོག་པ་མ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་དེའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟེན་འབྲེལ་འགྲེལ་པར། སྨད་
པའི་རིག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་དང། ལྡོག་པ་ལས།
དམན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཡོན་ཏན་བཀག་ནས་དམན་པར་སྟོན་པ་སྟེ། དཔེར་
ན། ཡོན་ཏན་ཅན་གྱི་བླ་མ་མེད་པ་ལ་བླ་མ་མེད་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ༑ ༑ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་མཚམས་ལ་རྟགས་གྲུབ་སྟེ། འདོད་ཆགས་ངན་
པ་ཆགས་མེད་མ་ཡིན་པ་ནས། རྟག་པ་ངན་པ་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
ལྔ་པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་དག་གི་དགག་བྱ་ཆུང་བ་ཙམ་ལ་དེ་དག་འཇོག་པ་མ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་དེའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་མཚམས་ལ་རྟགས་
གྲུབ་སྟེ། ཆགས་པ་ཆུང་ཙམ་ཆགས་མེད་ཀྱི་དགེ་རྩ་མ་ཡིན་པ་ནས། རིག་པ་
ཡེ་ཤེས་ཆུང་ཙམ་མ་རིག་པ་དང། རྟག་པ་ཆུང་ཙམ་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། རྟེན་འབྲེལ་འགྲེལ་པར། རིག་པ་ཆུང་བ་ཡང་མ་རིག་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
བརྒྱད་པ་ལ་སོགས་པ་རིག་པ་མ་རྫོགས་པའི་རིགས་པ་ཡང་མ་རིག་པ་ཡིན་
པར་གྱུར་ཏ་རེ་ཞེས་དང། ལྡོག་པ་ལས། ཆུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དངོས་པོའ་ི
རང་བཞིན་རྒྱ་ཆེ་བ་བཀག་ནས་ཆུང་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྟོན་པ་སྟེ། དཔེར་ན།
སྐྱེས་བུ་གཟུགས་ཆུང་བ་དག་ཏུ་ཤེས་པར་བྱ་བ་ལ་གཟུགས་མེད་ཅེས་བྱ་
བས་བརྗོད་པ་ལྟ་བུའོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དྲུག་པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་དག་
རང་དེ་དག་གི་དགག་བྱ་དང་བྲལ་བ་ལ་དེ་དག་སོ་སོར་མི་རུང་བའི་ཕྱིར།
དེར་ཐལ། ཆགས་པ་མེད་པའི་མིག་ཤེས་ཆགས་མེད་ཀྱི་དགེ་རྩ་མ་ཡིན་པ་
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ནས། རིག་པ་ཡེ་ཤེས་མ་སྐྱེས་པའི་སོ་སྐྱེའི་མིག་ཤ ེས་མ་རིག་པ་མ་ཡིན་
ཞིང། རྟག་པ་མེད་པའི་རི་བོང་རྭ་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟེན་འབྲེལ་
འགྲེལ་པར༑ བྲལ་བའི་དོན་ལ་ནི་དགེ་སློང་མེད་པའི་གནས་དང་ཆུ་མེད་པའི་
དགོན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ།།ཞེས་དང། རིག་པ་དང་བྲལ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་
ཡང་མ་རིག་པ་མ་ཡིན་ནོ་རིག་པ་མ་སྐྱེས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་མིག་ལ་སོགས་པ་
ཐམས་ཅད་ཀྱང་མ་རིག་པ་ཡིན་པར་གྱུར་ཏ་རེ་ཞེས་དང། ལྷ་དབང་བློས་
ཀྱང། མ་རིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཞེས་པ་ནས། ཡང་དག་པར་རྟོགས་པས་དབེན་
པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ནི་མ་རིག་པ་ཞེས་བྱའོ་ཞེ་ན། ནས། སེམས་མེད་པ་
རྣམས་ལ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ བདུན་
པ་གྲུབ་སྟེ། རང་གི་དགག་བྱའི་འགལ་ཟླ་སྟོན་པའི་དགག་སྒྲ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
དེར་ཐལ༑ ཆགས་མེད་ཀྱི་དེ་དགག་བྱ་ཆགས་པའི་འགལ་ཟླ་ཡིན་པ་ནས། མ་
རིག་པ་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འགལ་ཟླ་ཡིན་པར་སྟོན། མི་རྟག་པ་ནི་རྟག་པའི་
འགལ་ཟླ་ཡིན་པར་སྟོན་པའི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ མཛོད་ལས། མ་རིག་མི་
མཛའ་རྫུན་སོགས་བཞིན།།ཞེས་དང། རྟེན་འབྲེལ་མདོ་འགྲེལ་ལས༑ རིག་
པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཆོས་གཞན་ནི་མ་རིག་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་བྱ་བར་
རིག་པར་བྱ་སྟེ༑ བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པ་དང། གྲགས་པ་མ་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་
དང་ཆགས་པ་མེད་པ་དང། ཞེ་སྡང་མེད་པ་བཞིན་ནོ།།ཞེས་དང། ལེའུ་གཉིས་
པར། རིག་པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཕྱིར་དང་།།སོགས་དང། ལྷ་དབང་བློས། དེ་
ཡང་དཔྱད་པར་བྱ་ན།
རིག་པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཉིད་ཕྱིར།།ལོག་པར་
དམིགས་པའི་མི་ཤ ེས་པ་ནི་མ་རིག་པའོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང། རང་
འགྲེལ་ལས། སྟོང་པ་ཉིད་དང་མི་རྟག་པ་ཉིད་དང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་
སྒྲ་དག་ནི། བློས་བཏགས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྦྱར་བའི་རྣམ་པ་སྒྲོ་བཏགས་
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པ་དེ་རྣམ་པར་བཅད་ནས་ཐ་སྙད་བྱེད་དེ་ཞེས་གསུངས་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་
བའི་ཕྱིར་དང། གཞན་ཡང་༑ རང་འགྲེལ་གྱི་ལུང་དེས་མི་རྟག་པ་དགག་པ་
དང་དེའི་སྒྲ་ཡང་དགག་སྒྲ་ཅན་དུ་བཤད་པར་ཐལ༑ ལུང་དེས་གཞན་སྡེ་རང་
ཉིད་རྟག་ཏུ་གནས་ནས་འབྲས་བུ་བྱེད་པར་འདོད་པ་དེ་མི་རྟག་ཅེས་པས་
བཅད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་ལྟར་བཅད་པའི་སྒོ་ནས་མི་རྟག་པ་ཞེས་པ་
རྟག་པའི་འབྲས་བུ་བཀག་པའི་སྒྲ་བཤད་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། འབྲས་བུ་
འགའ་ཞིག་རང་རྒྱུད་དུ་བསྟན་པའི་ཆེད་དུ་བདག་གི་སྒྲ་བྱས་པ་དེ་དེ་འགོག་
པའི་ཆེད་དུ་བདག་མེད་བྱས་པ་རྟག་པའི་འབྲས་བུ་འགོག་པའི་སྒྲར་འགྱུར་བ་
བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རང་འགྲེལ་ལས། དེ་བཞིན་དུ་འབྲས་བུ་བཀག་པས་
ཀྱང་ཞེས་པའི་འགྲེལ་བཤད་ལས༑ འདི་ལྟར་མི་རྟག་པའི་སྒྲ་ཡང། ནས།
གཞན་དག་རྟག་པ་དངོས་པོར་འདོད་ཀྱི་མེད་པ་ཙམ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་པ་
ནས། རྟག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་དེ་བས་ན་དེའི་འབྲས་བུ་དེ་རྣམ་པར་བཅད་
ཅིང་རྣམ་པར་བཟློག་ཅིང་མི་རྟག་པའི་སྒྲར་འགྱུར་རོ།།འབྲས་བུ་འགའ་ཞིག་
རང་རྒྱུད་དུ་བསྟན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བདག་གི་སྒྲར་ཡང་བྱས་པ་ཡིན་པ་དེ་
ལྟར་ན་དེའི་འབྲས་བུ་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་བཅད་པས་བདག་མེད་པའི་སྒྲར་
འགྱུར་རོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་ཆོས་
ལ་མ་ཡིན་དགག་གཟུང་བའི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་མེད་པར་འདོད་པ་སྔར་
ཡང་རྒྱས་པར་བཀག་ཅིང་མི་འཐད་པར་ཐལ༑ འགྲེལ་པ་རེ་རེ་ན་ཡང་ཆེས་
མང་བའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ལྷ་དབང་བློས། སྦྱོར་བ་ནི་གང་རྟོག་པ་དང་བྲལ་
བའི་མ་རིག་པ་དེ་ནི། དེའི་གཟུང་བའི་རྣམ་པ་ལས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་རྟོག་པའི་
ངོ་བོར་འགྱུར་ཏེ༑ དཔེར་ན། བདེ་བའི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས་གཟུང་བའི་རྣམ་པ་ལས་
འདུ་བྱས་རྣམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་འདུ་ཤེས་ནི། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་རྟོག་པའི་ངོ་
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དགག་རྟགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་བཤད་པ།

བོ་ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ།།མ་རིག་པ་ཡང་རིག་པའི་རྟོགས་པ་ལས་ཀྱང་འགལ་བའི་
རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་ནོ།།ཞེས་བྱ་བ་རང་བཞིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་སོ་ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟ་བུ་མང་བའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། སྡུག་བསྔལ་སྒྲུབ་པ་
ཡིན་ཟེར་ན་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་དམན་པའི་དགག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་
གྲུབ་ན། རང་འགྲེལ་ལས། དེའི་རྒྱུ་བཀག་པས་ཀྱང་བདག་མེད་པ་དང་སྟོང་
ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་གཞན་དག་ལ་ཡང་ཅི་རིགས་པར་སྦྱར་བར་
ཞེས་གསུངས་པའི་གཞན་དག་ལ་སྦྱོར་ཚུལ་མི་འཐད་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་
དེའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཤིང། ཁྱབ་པར་ཐལ༑ དེའི་འགྲེལ་བཤད་ལས། དེ་
ལྟར་ན་གཞན་དག་ལ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནི། སྡུག་བསྔལ་བ་དང། མི་གཙང་བ་
དང་མགོན་མེད་པ་དང་མི་རྟེན་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་ངོ་།།ཅི་རིགས་པར་
ཞེས་བྱ་བ་ནི་འབྲས་བུ་འགའ་ཞིག་དགག་པ་དང། རྒྱུ་འགའ་ཞིག་བཀག་པ་
ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག
དགག་པ་དང་གཞན་སེལ་དོན་གཅིག་ཏུ་བྱས་ནས་རང་གི་དགག་བྱ་ཚིག་
ཟིན་ལ་བཅད་པའི་ཚུལ་གྱི་རྟོགས་པར་བྱ་བ་དེའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། འོ་ན།
དགག་པ་ཡིན་ན་ཚིག་ཟིན་ལ་རང་གི་དགག་བྱ་བཅད་ནས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་
ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན༑ ཚིག་གིས་རང་གི་
དགག་བྱ་མ་བཅད་ཀྱང་དོན་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་རང་གི་རྣམ་པར་ཤ ར་བའི་བློ་ལ་
རང་གི་དགག་བྱ་བཅད་པའི་རྣམ་པར་འཆར་བ་ཞིག་མེད་པར་ཐལ་ལོ།།དེ་
ཡིན་ན་རང་གི་དགག་བྱ་ཚིག་གིས་བཅད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར།
འཁོར་
གསུམ། འདོད་ན། ནམ་མཁའ་དང་ཡོངས་གྲུབ་རེ་རེ་ནས་ཆོས་ཅན༑ དེར་
ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། མེད་དགག་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
དེར་ཐལ༑ བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀྱི་མིང་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

གཉིས་ལ་དགག་ཚིག་མ་སྦྱར་ཡང་དེ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་པ་བློ་ལ་འཆར་བ་ན་
ནམ་མཁའ་ལ་ཐོ ག ས་རེ ག ་བཀག་ཙམ་དང་ཡོ ང ས་གྲུབ་ལ་བདག་གཉི ས ་
བཅད་ཙམ་གྱི་རྣམ་པ་འཆར་བའི་ཕྱིར། དགག་པ་ཚིག་ལ་མེད་ཀྱང་དེ་གཉིས་
ཀྱི་རྣམ་པ་དེ་ལྟར་འཆར་བར་ཐལ། ཚིག་ལ་མེད་ཀྱང་དོན་གྱི་ངོས་ནས་དེ་
ལྟར་འཆར་རྒྱུའི་དགག་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར༑ དེར་ཐལ། དགག་བྱ་བློའ་གོ
ི ་ཚུལ་
ལྔ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ལྡོག་པ་རྩ་བ་ལས། ཇི་ལྟར་གོ་བར་བྱེད་པ་ནི༑ ༑དོན་གྱིས་
གོ་བ་ལ་སོགས་པའི།།དགག་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ཡིན་ཏེ།།ཞེས་དང། དེའི་འགྲེལ་
པར༑ དོན་ཇི་ལྟར་སྟོན་པར་བྱེད་པའི་སྐབས་ཀྱི་སྒྲས་བྱེད་པའི་ལུགས་འདི་
དག་ཡིན་ཏེ། ལ་ལ་ནི་དགག་པའི་དོན་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས། ལ་ལ་དགག་པའི་
ཚིག་གཅིག་གིས། ལ་ལ་ནི་གཉིས་ཀ་དང་ལྡན་པས་ལ་ལ་ནི་གཞན་གྱི་ཚིག་
གིས། ལ་ལ་ནི་སྒྲ་དངོས་སུ་བྱེད་པས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང། དེ་
བཞིན་དུ་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ་ལས། རང་བརྗོད་པའི་སྒྲས་བཅད་པ་དང།
རང་རྟོགས་པའི་བློ་ལ་དངོས་སུ་དགག་བྱ་བཅད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འཆར་
བ་གང་རུང་དགོས་སོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདི་རང་འཛིན་རྟོག་པ་མ་
ཡིན་གྱི་གཞལ་པའི་རྟོགས་པའོ།།འོ་ན། རང་དངོས་སུ་རྟོགས་པའི་བློ་ལ་
དགག་བྱ་བཅད་པའི་རྣམ་པ་མི་འཆར་བར་ཚིག་གིས་དགག་བྱ་བཅད་པ་
ཞིག་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་གང་རུང་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ།
དགག་པ་ཕལ་ཆེ ར་མང་ཤོས་ཚིག་གིས་བཅད་པས་སྒྲ་རྟོ ག་གཉིས ་ཀས་
དགག་བྱ་བཅད་ལ། ཆོས་ཉིད་ལྟ་བུ་ཚིག་གིས་མ་བཅད་པ་རེ་གཉིས་ཀྱང་
རང་དངོས་སུ་རྟོགས་པའི་བློ་ལ་དགག་བྱ་བཅད་པའི་རྣམ་པར་འཆར་བས་
སྒྲ་རྟོག་གང་རུང་སྒོ་ནས་དགག་པར་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་རང་དངོས་སུ་རྟོགས་པའི་བློ་
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དགག་རྟགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་བཤད་པ།

ལ་དགག་བྱ་བཅད་པའི་རྣམ་པར་འཆར་བས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། སྤྱོད་འཇུག་
ལས།
བཏགས་པའི་དངོས་ལ་མ་རེག་པར།།དེ་ཡི་དངོས་མེད་འཛིན་མ་
ཡིན།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
ཡང་སྔོན་གྱི་དབུ་ཚད་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ།
བདག་མེད་མེད་དགག་ཡིན་ཡང་གང་ཟག་ལ་རྫས་ཡོད་ཀྱི་བདག་མེད་པ་
མེད་དགག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་དང་ཚོགས་པའི་ཕྱིར་ན་
མ་ཁྱབ་པ་ཁོ་ན། ཡང་ཁ་ཅིག གཞི་དང་བདག་མེད་ཚོགས་ན་མ་ཡིན་དགག་
ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་ཚོགས་ན་རང་དངོས་སུ་འཛིན་པའི་རྟོག་པའི་སྣང་
ངོར་ཁྱད་ཆོས་བདག་མེད་ལས་ཁྱད་གཞི་ཡང་འཕངས་སྣང་བའི་ཕྱིར་ན་མ་
ཁྱབ་སྟེ། རྟོག་པའི་ངོ་དང་སྣང་ངོ་མི་གཅིག་ཅིང་སྐབས་འདིར་འཕང་མ་འཕང་
ཞེས་པ་དང་སྒྲུབ་མ་སྒྲུབ་ཅེས་པ་དོན་འདྲ་བའི་ཕྱིར༑ དེ་གཉིས་ལ་འོ་ན། བྲམ་
ཟེས་ཆང་བཏུང་བར་མི་བྱ་ཞེས་པའི་མེད་དགག་ཆོས་ཅན། མེད་དགག་གི་
མཚན་གཞི་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མེད་དགག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ།
རྟགས་ཁས། དེར་ཐལ༑ གཞི་སྒྲུབ་ཆོས་གཅིག་དང་ཚོགས་པའི་དགག་པ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འཁོར་གསུམ། དེར་ཐལ། གཞི་བྲམ་ཟེ་དང་
ཚོགས་པའི་དགག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ༑ གཞི་སྒྲུབ་
པའི་ཆོས་དང་དགག་པ་ཚོགས་ཀྱང་མེད་དགག་གི་མཚན་ཉིད་མི་འདོར་
བའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ༑ དེ་གཞི་སྒྲུབ་ཆོས་དང་དགག་པ་ཚོགས་པ་ཡིན་ཀྱང་
ཆང་བཏུང་བར་མི་བྱ་བ་ལས་གཞན་བཏུང་བ་བཏུང་མི་བཏུང་སོགས་གང་
ཡང་མ་འཕངས་པའི་ཕྱིར། རྟོག་གེ་འབར་བ་ལས། མེད་པར་དགག་པ་ནི་
དངོས་པོའ་ི ངོ་བོ་ཉིད་ཙམ་ཞིག་འགོག་པར་ཟད་ཀྱི་དེ་དང་འདྲ་བ་དེ་མ་ཡིན་
པ་གཞན་གྱི་དངོས་པོ་བསྒྲུབ་པར་མི་བྱེད་པ་སྟེ། དཔེར་ན། བྲམ་ཟེས་ཆང་
བཏུང་བར་མི་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཙམ་ཞིག་འགོག་པར་ཟད་ཀྱི་དེ་ལས་གཞན་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

པའི་བཏུང་བ་བཏུང་ངོ་ཞེའམ་མི་བཏུང་ངོ་ཞེས་མ་བརྗོད་པ་ལྟ་བུའོ།།ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང། དེ་ཙམ་ཞིག་འགོག་པར་ཟད་ཀྱི་ཞེས་པའི་དོན་ཡོད་
པའི་ཕྱིར། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ་ལས༑ གཞི་སྒྲུབ་པ་དང་ཚོགས་ཀྱང་མེད་
དགག་གི་མཚན་ཉིད་གནས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ གཞན་ཡང།
བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ན་ཁྱད་གཞི་མེད་པར་ཁྱད་ཆོས་ཁོ་ན་ཞིག་
བསྒྲུབ་བྱར་བཤད་རིགས་པར་ཐལ། བདག་མེད་དེ་གཞི་སྒྲུབ་པ་ཞིག་དང་
ཚོགས་ན་མེད་དགག་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། མ་ཁྱབ་ན་
ཁྱབ་པར་ཐལ།
གཞི་དངོས་པོ་དེ་ལ་ཆོས་བདག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཙམ་ཞིག་
འགོག་པའི་མེད་དགག་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྟོག་གེ་འབར་བ་ལས།
མེ ད ་པར་དགག་པ་ནི ་ དངོ ས ་པོ ་ཉི ད ་ཙམ་ཞི ག ་འགོ ག ་པར་ཟད་ཀྱི ་ ཞེ ས ་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། ནི་ཡན་ཆད་ཀྱིས་མེད་དགག་ངོས་བཟུང་ནས་
དེ་ལ་ཅི་འདྲ་ཞིག་དགོས་ཤེ་ན།
ལྷག་མས་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་སྦྱར་བའི་
དགག་བྱ་བཀག་པའི་མེད་དགག་གི་གོ་དོན་བཤད་པའི་ཕྱིར།
དེར་ཐལ།
དངོས་པོ་ཞེས་པས་ཁྱད་གཞི་བསྟན། ངོ་བོ་ཉིད་ཅེས་པས་དགག་བྱ་ཆོས་
བདག་ལྟ་བུ་བསྟན། ཙམ་ཞེས་པས་དགག་བྱ་རིགས་མི་མཐུན་པ་གཅོད།
ཙམ་ཞིག་འགོག་པར་ཟད་ཀྱི་ཞེས་པས་ཁྱད་ཆོས་ཆོས་བདག་བཀག་པ་ཙམ་
ཡིན་ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། གཞི་དངོས་པོ་ལ་དགག་བྱ་ཆོས་
བདག་ཙམ་བཀག་ཙམ་ཡིན་གྱི་རང་གི་དགག་བྱ་དེ་ཙམ་བཀག་པ་ཙམ་ལས་
ཆོས་གཞན་སྒྲུབ་པ་དང་མེད་དགག་ཡིན་ཡང་དགག་བྱ་རིགས་མི་གཅིག་པ་
བཀག་ཙམ་ཡང་མི་སྒྲུབ་ཅེས་ལྷག་མས་བཤད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྟོག་གེ་
འབར་བ་ལས༑ དེ་དང་འདྲ་བ་དེ་མིན་པ་གཞན་གྱི་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པར་མི་བྱེད་
པ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ ཁྱབ་སྟེ། དེ་དང་འདྲ་བ་ཞེས་པས་དགག་བྱ་
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དགག་རྟགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་བཤད་པ།

རིགས་མི་གཅིག་པའི་མེད་དགག་བསྟན། དེ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་པས་མ་ཡིན་
དགག་དང། གཞན་གྱི་དངོས་པོ་ཞེས་པས་ཁྱད་ཆོས་སྒྲུབ་པ་བསྟན་ནས།
སྒྲུབ་པར་མི་བྱེད་པ་ཞེས་པས་མེད་དགག་དེ་དག་རྟོགས་པའི་བློ་དང་སྒྲས་
མི་འཕེ ན་ཚུལ་བཤད་ནས་དཔེར་ན་མན་ཆད་ཀྱིས་དཔེ ་བཤད་པའི་ཕྱིར།
དེར་ཐལ། བྲམ་ཟེ་ཞེས་པ་ཁྱད་གཞིའི་དཔེ། ཆང་བཏུང་བ་དགག་བྱའི་དཔེ།
མི་བྱའོ་ཞེས་པ་དེ་ཙམ་ཞིག་འགོག་པར་ཟད་པ་ནི་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་དཔེ། དེ་ལས་
གཞན་པའི་བཏུང་བ་བཏུང་ངོ་ཞེས་པ་ཆོས་གཞན་མ་ཡིན་དགག་དང་སྒྲུབ་
པའི་དཔེ། དེ་ལས་གཞན་པའི་བཏུང་བ་མི་བཏུང་བ་ནི་དགག་བྱ་མི་གཅིག་
པའི་མེད་དགག་གི་དཔེ། ཞེས་མི་བརྗོད་པ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་པས་ཆོས་གཞན་
དཔེ་དེ་དག་མི་འཕེན་པའི་དཔེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཕགས་ཡུལ་གྱི་ཚིག་དཔྱད་
ཚེ་ཆད་ལྷག་མེད་པ་དེ་འདྲ་ཡོད། བོད་ཚིག་ལ་ལྷག་ཆད་མང་ངོ་།།རྩ་བར་
འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་རྟགས་ཀྱི་དགག་བྱ་མེད་པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་འབྱུང་
བའི་ཕྱིར། སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོས། ཆོས་ལ་གཏན་ཚིགས་གྲུབ་ན་
ནི༑ །དེ་ཡིས་དེ་ལ་གཞན་ཅི་དཔག །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་བདག་
མེད་ཁྱད་གཞི་སྒྲུབ་པ་དང་ཚོགས་པས་མེད་དགག་མིན་དགོས་པ་དང་མ་
ཡིན་དགག་ཡིན་དགོས་པ་གཉིས་ཀ་མི་འཐད་པར་ཐལ༑ དངོས་པོ་དང་བྲམ་
ཟེ་ལྟ་བུ་བདག་མེད་ཀྱི་ཁྱད་གཞི་དང་བདག་ཡོད་མེད་དཔྱོད་པའི་གཞི་ཡིན་
གྱི་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་མི་
གཅིག་པའི་ཕྱིར། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ་ལས། བྲམ་ཟེ་ལྟ་བུ་དེ་དགག་བྱ་
བཅད་ནས་ཆོས་གཞན་འཕེན་མི་འཕེན་རྩི་བའི་གཞི་ཡིན་གྱི་འཕང་བའི་ཆོས་
གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག རང་གི་
དངོས་མིང་གི་མཐར་མེད་ཚིག་སྦྱར་བ་མེད་དགག་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར། མ་
469

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

ཡིན་དགག་གི་མཚན་ཉིད་མིང་མཐར་མིན་ཚིག་སྦྱར་བ་ཟེར་ན། རྒྱལ་བ་ཚེ་
དཔག་མེད་ཆོས་ཅན། མེད་དགག་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་མིང་མཐར་མེད་
ཚིག་སྦྱར་བའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང།
ཆོས་དབྱིངས་དང་ཆོས་ཉིད་དང་ཡོངས་གྲུབ་དང་ནམ་མཁའ་སོགས་འཕེན།
བདག་ལས་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། མ་ཡིན་དགག་ཏུ་ཐལ་ལོ།།མཚན་
ཉིད་དེའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། མེད་དགག་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ དེ་བཞིན་དུ་
མཐའ་བཞི་ལས་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་པ་རེ་རེ་ནས་འཕེན།
དེ་ཇི་སྐད་དུ་ལེགས་
བཤད་སྙིང་པོ་ལས༑ མ་ཡིན་ཞེས་པ་དང། མེད་ཅེས་པའི་ཚིག་གིས་བཀག་
པ་ཡང་དེ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང། དེ་
བཞིན་དུ་ལྡོག་འགྲེལ་ལས། མེད་པར་དགག་པར་སྟོན་པའི་སྒྲ་ནི་འདི་ལྟར༑
མ་ཡིན་པར་དགག་པ་སྟོན་པའི་སྒྲ་ནི་འདི་ལྟར་ཞེས་བྱེ་བྲག་མེད་དེ། མེད་དོ་
ཞེས་བྱ་བ་དང།
མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་དག་ཀྱང་ཐུན་མོང་གིའོ།།ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁོ་ན་རེ། ཆོས་ཉིད་ཆོས་ཅན༑ ཁྱོད་ཅེས་པའི་ཚིག་
དགག་ཚིག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དངོས་སུ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་དགག་རྟོག་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། ཁྱོད་ཅེས་པའི་ཚིག་གིས་དགག་བྱ་དངོས་སུ་
མི ་ གཅོ ད ་ཀྱང་ཁྱོ ད ་དངོ ས ་སུ་འཛི ན ་པའི ་ རྟོ ག ་པས་དགག་བྱ་དངོ ས ་སུ་
གཅོད་པར་སྤྱོད་འཇུག་གིས་བཤད་ཟིན་པའི་ཕྱིར། དངོས་སུ་འཛིན་པ་ཞེས་
པས་ཆོས་ཉིད་སྒྲ་སྤྱིའི་ཚུལ་དུ་འཛིན་པ་སྒྲ་དང་འདྲ་བར་མི་གཅོད་པར་ཤ ེས་
དགོས་པར་ཐལ། དེ་ལ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་དོན་སྤྱི་མ་ཤ ར་བའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག་
ན་རེ། དགག་པ་གང་ཞིག རང་གི་དགག་བྱ་བཀག་ཤལ་དུ་ཆོས་གཞན་མི་
འཕེ ན ་པ་དེ ་ མེ ད ་དགག་གི་ མཚན་ཉིད ་དང་ཆོ ས ་གཞན་འཕེ ན ་པ་མ་ཡི ན ་
དགག་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར། ཡང་ཁ་ཅིག རང་ཞེས་བརྗོད་པའི་སྒྲས་དེ་ལྟར་
470

དགག་རྟགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་བཤད་པ།

ད་ཟེར་ན༑ འོ་ན། རྟག་པས་སྟོང་པའི་བུམ་
འཕེན་མི་འཕེན་སོ་སོའ་མཚན་ཉི
ི
པ་ཆོས་ཅན། རང་གི་དགག་བྱ་དགག་ཤལ་དུ་ཆོས་གཞན་འཕེན་པར་ཐལ།
མ་ཡིན་དགག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཡུལ་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་
པའི་ཕྱིར༑ ཁྱབ་སྟེ། ཡུལ་ཅན་མ་ཡིན་པས་འཕེན་ཚུལ་དང་སྒྲུབ་ཚུལ་མེད་
པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང། བུམ་མེད་ཆོས་ཅན། རང་བརྗོད་པའི་སྒྲས་རང་གི་
དགག་བྱ་བཀག་ཤལ་དུ་ཆོས་གཞན་མི་འཕེན་པར་ཐལ་ལོ༑ ༑མེད་དགག་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རང་བརྗོད་པའི་སྒྲས་རང་
གི་དགག་བྱ་བཀག་ཤལ་དུ་ཆོས་གཞན་འཕངས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རང་
བརྗོད་པའི་སྒྲས་རང་གི་དགག་བྱ་བཀག་ཤ ལ་དུ་བུམ་པ་བཀག་པ་འཕེན་
པའི་ཕྱིར། རྟགས་དགག་བྱ་བཀག་ཚུལ་གྱིས་གྲུབ། ཁྱབ་པར་ཐལ༑ དེ་དེ་དང་
ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། བྱས་མི་རྟག་ཀྱང་ཐ་དད་གཞན་མ་ཡིན་
པར་ཐལ་ལོ༑ ༑བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། བུམ་པ་བཀག་པ་ཆོས་ཅན། བུམ་མེད་
དང་གཞན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བུམ་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། འདིའི་
གཞན་ལ་ལྡོག་པ་གཞན་གྱིས་མི་འཇོག་པར་ཐལ་ལོ།།དེ་ལ་ཁོ་མ་ཡིན་པ་
ཞིག་དགོས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འཁོར་གསུམ། འདོད་ན། དེ་ལ་ཁོ་རང་
མ་ཡིན་པ་ཞིག་དགོས་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། འདོད་
ན། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། མ་ཡིན་དགག་མ་ཡིན་པར་
ཐལ།
རང་འཛིན་རྟོག་པས་རང་གི་དགག་བྱ་བཀག་ཤལ་དུ་ཆོས་གཞན་
འཕེན་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་དེར་ཐལ། རང་ཉིད་མ་ཡིན་
པའི་ཆོས་གཞན་མེད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་དངོས། འཁོར་གསུམ། རྟགས་གྲུབ་
སྟེ། བདག་མེད་ཡིན་ན་ཁྱོད་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། གོང་དུ་འདོད་མི་ནུས་ཏེ།
རང་བརྗོ ད ་པའི ་ ཚི ག ་གཅི ག ་གི ས ་རང་གི ་ དགག་བྱ་གཅོ ད ་པ་དང་ཆོ ས ་
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གཞན་འཕེན་པ་གཉིས་དངོས་སུ་བརྗོད་པའི་དགག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་
ཐལ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཅེས་པས་དགག་བྱ་བཀག ཡོད་པ་ཞེས་པས་
སྒྲུབ་པ་དངོས་སུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། ལྡོག་པ་དང་སྤྱན་རས་གཟིགས་བརྟུལ་
ཞུགས་ཀྱིས་དྲངས་པ་ལས། ཚིག་གཅིག་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་དང་།།ཞེས་དང་༑
སྤྱན་རས་གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས་ཚིག་གཅིག་གིས་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པར་
བྱེད་པ་དང། ཞེས་དང་༑ ལྡོག་པའི་འགྲེལ་པ་ལས་ཚིག་གཅིག་གིས་སྒྲུབ་
པར་བྱེད་པ་ནི་མ་སྐྱེས་པ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་ཞེས་དང་༑ ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ་
ལས། ཚིག་གཅིག་གིས་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པ་ནི་བདག་ལས་མ་སྐྱེས་པ་ལྟ་བུ་
དགག་བྱ་གཅོད་པ་དང་ཆོས་གཞན་དངོས་སུ་འཕེན་པ་གཉིས་ཚིག་གཅིག་
གིས་ཟིན་པའོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
གཉིས་པ་རང་ལུགས་ལ། དགག་པའི་མཚན་ཉིད་དང། དབྱེ་བ་དང།
བསྡུ་བ་དང། དགག་པའི་ཡུལ་དང། ལྟོས་པ་དང། ངེས་ཚིག་དང། དགོས་པ་
དང་བདུན་ལས། དང་པོ་ནི། རང་དངོས་སུ་རྟོགས་པའི་བློས་རང་གི་དགག་
བྱ་དངོས་སུ་བཅད་ནས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་དེ་དགག་པའི་མཚན་ཉིད། རྩ་ཤ ེའི་
ཊིཀ་ཆེན་ལྟར་རོ།།དགག་པ་དང་སེལ་བ་དང་ལྡོག་པ་རྣམས་དོན་གཅིག དེ་
ལ་དབྱེ་ན་བཅོ་ལྔ་ཡོད་དེ༑ ལྡོག་པ་ལས། མེད་དང་གཞན་དང་འདྲ་བ་དང་
།།དམན་དང་ཞུམ་དང་ཞན་པ་དང་།།ཕྲ་དང་ཉུང་དང་མྱུར་བ་དང་།།ཆུང་དང་
ལྷག་མ་མེད་པ་དང་།།འགའ་ལས་མཐའ་དག་མ་ཡིན་དང་།།མི་མཐུན་གཉེན་
པོ་བྲལ་བ་ཡི།།རྣམ་གྲངས་བཅོ་ལྔར་བཤད་པ་ཡིན།།ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར། གཉིས་པ་བསྡུ་ཚུལ་དུ་མ་ཡོད་དེ། བཅོ་ལྔ་ལས་ཞུམ་པ་དམན་པ་
གཅིག་བྱས་ཕྲ་བ་སོགས་དྲུག་གཅིག་ཏུ་བྱས་པའི་བརྒྱད་དང། དེ་ལས་མི་
མཐུན་གཉེན་པོའ་དགག་པར་བསྡུས་པས་བདུན་དང།
དམན་དང་ཆུང་བ་
ི
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ཞུམ་པར་བསྡུས་པས་དྲུག་དང། ཚིག་གི་སྟོན་ཚུལ་སྒོ་ནས་དོན་གྱིས་གོ་བ་
དང། ཚིག་གཅིག་གིས་སྒྲུབ་པ་དང་༑ དོན་ཚིག་གི་སྒྲུབ་པ་གཉིས་དང་ལྡན་
པ་དང། རང་ཚིག་གིས་མི་སྟོན་པ་དང། དེ་དག་ལས་གཞན་པ་མེད་དགག་
དང་ལྔ་དང། འགོག་ཚུལ་སྒོ་ནས་ཀུན་བཏགས་འགོག་པ་དང། རང་གི་གཞི་
ལས་ཞུམ་པ་དང། གཞན་པའི་དང། འགལ་བའི་སྟེ་བཞི་དང། མེད་དགག་
དང་གཞན་པའི་དགག་པ་དང་གཉེན་པོ་ལ་འཇུག་པའི་དགག་པ་གསུམ་དང།
དགག་བྱ་གཅོད་ཅིང་ཆོས་གཞན་སྒྲུབ་མི་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་མེད་དགག་དང་མ་
ཡིན་དགག་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་ཉིད་ལས། ཞུམ་དང་
ཞན་པ་དམན་པར་ཏེ།།ཕྲ་བ་ལ་སོགས་དྲུག་གཅིག་ཏུ།།སྦྱར་བས་དགག་
པའི་རྣམ་གྲངས་བརྒྱད།།ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་ཉིད་
ལས།
མི་མཐུན་གཉེན་པོར་སྦྱར་ནས་བདུན།།ཞེས་སོ།།གསུམ་པ་གྲུབ་
སྟེ།།དམན་དང་ཆུང་བ་ཞུམ་པ་རུ།།དགག་པའི་རྣམ་གྲངས་རྣམ་པ་དྲུག །ཅེས་
སོ།།བཞི་པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་ཉིད་ལས། དོན་གྱིས་གོ་བར་བྱེད་པ་དང་།།ཚིག་
གཅིག་རྣམ་པར་སྒྲུབ་པ་དང་།།དེ་ལྡན་རང་ཚིག་མི་སྟོན་པ།།དེ་ལས་གཞན་
པ་གཞན་ཡིན་ནོ།།ཞེས་དང། དེའི་འགྲེལ་པ་ལས༑ དེ་ལ་དོན་གྱིས་གོ་བར་
བྱེད་པ་ནི་ལྷས་བྱིན་ཉིན་པར་མི་ཟ་བ་ལུས་ཚོ་ཞེས་བརྗོད་ན་མཚན་མོ་ཟ་བ་
དོན་གྱིས་གོ་བ་ལྟ་བུའོ།།ཚིག་གཅིག་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ནི་མ་སྐྱེས་པ་ཡོད་
ཅེས་བྱ་བ་བརྗོད་ན་ཡོད་པའི་ཚིག་གཅིག་གིས་མ་སྐྱེས་པའི་དངོས་པོ་སྒྲུབ་
པ་ལྟ་བུའོ།།དེ་གཉིས་ཀ་དང་ལྡན་པ་དང་མ་ཡིན་པ་དགག་པ་ཉིད་དེ་དོན་
གྱི ས ་གོ ་ བར་འགྱུར་ཡང་ཚི ག ་གཅི ག ་གི ས ་སྒྲུབ་པར་ཡང་སྦྱར་དུ་རུང་
བའོ།།རང་གི་ཚིག་གིས་མི་སྟོན་པ་ནི། རྒྱལ་རིགས་ལ་བྲམ་ཟེ་མ་ཡིན་པ་
ཞེས་བརྗོད་པ་ལྟ་བུའོ།།དེ་དག་ལས་གཞན་པ་ནི་དངོས་སུ་སྟོན་པ་སྟེ། མེད་
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པར་སྟོན་པ་ཙམ་བྱེད་པའོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདི་ལེགས་བཤད་སྙིང་
པོ་རྩ་ཤ ེ་འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་གཉིས་དང་ཡང་མཐུན་ཏེ། ལེགས་བཤད་སྙིང་
པོ་ལས། དེས་ན་ཆོས་གཞན་འཕང་ཚུལ་ཤགས་དང་དངོས་དང་དེ་གཉིས་ཀ་
དང་སྐབས་ཀྱིས་འཕང་བ་བཞི་ཡོད་དེ། ནས། དེ་ལས་གཞན་པ་དེ་བཞི་གང་
ཡང་མ་འཕང་བ་ནི་མ་ཡིན་དགག་ལས་གཞན་མེད་དགག་གོ་ཞེས་དང། རྩ་
ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། སྤྱིར་དགག་པ་ནི་བློས་དགག་བྱ་དངོས་སུ་བཅད་ནས་
རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པས༑ ནས། དེ་ལས་གཞན་མེད་དགག་ཡིན་ཏེ། ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། ལྔ་པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་ཉིད་ལས༑ ཀུན་ཏུ་བརྟགས་པ་འགོག་
པ་དང་།།རང་གི ་ གཞི ་ ལས་ཞུམ་པ་དང་།།གཞན་དང་འགལ་བ་རྣམ་པ་
བཞི།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དྲུག་པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་ཉིད་ལས། མེད་པ་དང་ནི་
གཞན་པ་དང་།།གཉེན་པོའ་ི དོན་ལ་འཇུག་པ་གསུམ།།ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར། བདུན་པ་གྲུབ་སྟེ། དགག་པ་ཐམས་ཅད་དགག་བྱ་བཅད་ཙམ་གྱི་མེད་
དགག་དང། དགག་བྱ་བཅད་ཀྱང་ཆོས་གཞན་འཕེན་པའི་མ་ཡིན་དགག་
གཉིས་སུ་འདུ་བའི་ཕྱིར། དེ་ཉིད་ལས། དགག་པའི་རྣམ་གྲངས་ཇི་སྙེད་
པ།།མེད་དང་མ་ཡིན་གཉིས་སུ་འདུ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང། ཚད་
ཆེན་ལས་ཀྱང། འདིར་ནི་སེལ་བ་རྣམ་གཉིས་ཏེ༑ ༑མ་ཡིན་པ་དང་མེད་
པའོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
རང་དངོས་སུ་རྟོགས་པའི་བློས་རང་གི་
དགག་བྱ་དེ་ཙམ་བཅད་ཙམ་དུ་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པ་དེ་རང་མེད་དགག་
ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད། འདིར་བློས་དེ་ལྟར་རྟོགས་པ་དགོས་ཀྱི་སྒྲས་ངེས་པ་
མེད་དེ། དགག་ཚིག་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཆོས་དབྱིངས་ཡང་དག་མཐའ་དོན་
དམ་བདེན་པ་ཡོངས་གྲུབ་དེ་བཞིན་ཉིད་སོགས་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དབྱེ་ན།
ནམ་མཁའ་སོགས་གཟུགས་བཀག་ཙམ་དང། དངོས་མེད་སོགས་དངོས་པོ་
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དགག་རྟགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་བཤད་པ།

བཀག་ཙམ་དང། སྤངས་པ་སོགས་རང་གི་སྒྲིབ་པ་བཀག་ཙམ་དང། ཀུན་
རྫོབ་ལ་གཏོགས་པ་དང་དོན་དམ་ལ་གཏོགས་པ་དུ་མ་ཤ ེས་པར་བྱའོ།།རང་
དངོས་སུ་རྟོགས་པའི་བློས་རང་གི་དགག་བྱ་བཅད་ནས་ཆོས་གཞན་འཕེན་
པའམ་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་ཡིན་པ་དེ། རང་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད།
དབྱེ་ན་སྔར་གྱི་བཅུ་བཞི་སོགས་ཡོད༑ དགག་པ་འདི་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དེ་
ལྟར་དགོས་ཀྱི་དགག་སྒྲའི་སྒོ་ནས་འབྱེད་མི་ཐུབ་སྟེ། མེད་དང་མ་ཡིན་གྱིས་
མི་འབྱེད་པར་བཤད་ཟིན་ཅིང། མ་བྱས་ཞེས་པའི་ཚིག་གཅིག་ཀྱང་སྐབས་
དབང་གིས་མེད་དགག་དང། དེ་ལས་གཞན་པ་དང། འགལ་ཟླ་གཞན་དུ་སྟོན་
པ་གསུམ་གར་འཇུག་པ་སྲིད་པའི་ཕྱིར༑ དེར་ཐལ། རྫུན་བྱས་སམ་དྲིས་ཚེ་མ་
བྱས་ཞེས་པའི་མ་དེ་མེད་དགག་གི་སྒྲ་དང། བྱས་པ་ལས་གཞན་པའི་ཡོད་པ་
སྟོན་པའི་ཚེ་མ་བྱས་ཞེས་པའི་དགག་ཚིག་མ་དེ་དེ་ལས་གཞན་དུ་སྟོན་པའི་
སྒྲ་དང་༑ བྱས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་མ་བྱས་པར་སྨྲས་ཚེ་དགག་ཚིག་མ་དེ་འགལ་
ཟླ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར༑ ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ་ལས། མ་ཡིན་ཞེས་པ་དང་མེད་
ཅེས་པའི་ཚིག་གིས་བཀག་པ་ནི་དེ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་
ལས་མ་ཡི ན ་ཞེ ས ་པ་མེ ད ་དགག་ཏུ་ལེ ག ས་ལྡན་དང་ཟླ་བ་གཉི ས ་ཀས་
བཤད་པའི་ཕྱིར་དང། ཚེ་དཔག་མེད་ཅེས་པ་མ་ཡིན་དགག་ཏུ་བྱ་དགོས་པའི་
ཕྱིར་རོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ ཁྱབ་སྟེ། ལྡོག་པ་ལས་ཀྱང། མེད་པ་དང་ནི་
གཞན་པ་དང་།།གཉེན་པོའ་ི དོན་ལ་འཇུག་པ་གསུམ།།ཞེས་པའི་རང་འགྲེལ་
ལས། དགག་པ་འདི་གསུམ་ནི་དཔེར་ན་མ་བྱས་ཞེས་བརྗོད་པ་ན་བྱས་པ་
འགོག་པ་ཞིག་སྟེ། བྱས་པ་མེད་པ་ཙམ་སྟོན་ན་མའི་སྒྲ་མེད་པ་ལ་འཇུག་གོ
།གལ་ཏེ་བྱས་པ་ལས་གཞན་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱེད་ན་
གཞན་པ་ལ་འཇུག་གོ །གལ་ཏེ་བྱས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་འགལ་བ་སྟོན་ན་མའི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

སྒྲ་འགལ་བ་ལ་འཇུག་གོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
འདིར་བྱས་པ་ལས་
གཞན་པའི་དངོས་པོ་ཞེས་པ་ཡོད་པར་ཡང་བསྒྱུར་ཆོག་གོ །དགག་པའི་རྣམ་
གཞག་གསལ་བར་ཤེས་པ་ལ་དགག་པའི་ཡུལ་དང་དགོས་པ་དང་སྒྲ་དང་
དུས་དང་གནས་སྐབས་དང་དགག་བྱ་དང་ལྟོས་པ་དང་༑ ངེས་ཚིག་རྣམས་
ཤེས་དགོས་ཏེ། དགག་ཚུལ་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེ་ཉིད་ལས། དགག་པའི་
ཡུལ་དང་དགོས་པ་དང་།།སྒྲ་དང་དུས་དང་གནས་སྐབས་དང་།།དགག་བྱ་
ལྟོས་པ་ངེས་ཚིག་གིས༑ ༑རབ་ཏུ་གསལ་བར་བརྗོད་པ་ཡིན།།ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། དེ་དག་བསྡུས་ན་བཞིས་ཀྱང་གསལ་བར་བཤད་ཐུབ་སྟེ། ཡུལ་
དང་ལྟོས་པ་དང་སྒྲ་དང་ངེས་ཚིག་གིས་བཤད་ཐུབ་པའི་ཕྱིར། དེ་ཉིད་ལས།
མདོ ར ་ན་ཡུལ་དང་ལྟོ ས ་པ་དང་།།སྒྲ་དང་ངེ ས ་པའི ་ ཚི ག ་གི ས ་སོ ། །ཞེ ས ་
གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ བཞི་པ་དགག་པའི་སྒྲའི་ཡུལ་བཞག་ཏུ་ཡོད་དེ། དགག་
པའི་གཞིའི་ཡུལ་དང། དེའི་བྱ་བའི་ཡུལ་དང། དེའི་དགོས་པའི་ཡུལ་གསུམ་
ཡོད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་ཡོད་དེ། བུམ་པས་དག་པའི་ས་ཕྱོགས་ལྟ་བུ་བུམ་
མེད་ཀྱི་དགག་པའི་གཞི་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་ནི། བུམ་མེད་སྒྲུབ་
པ་ལ་བུམ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། དེ་དགག་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་དགག་བྱ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། གསུམ་པ་ཡོད་དེ། དགག་སྒྲའི་དགོས་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཉིད་
ལས།
དགག་པའི་ཡུལ་ཡང་རྣམ་གསུམ་སྟེ།།གཞི་ཡི་ཡུལ་དང་བྱ་བའི་
ཡུལ།།དགོས་པའི་ཡུལ་དུ་འདོད་པ་ཡིན།།ཞེས་སོ།།གཙོ་ཆེར་ཡུལ་དགག་
གཞི་ལ་འཛིན་དགོས་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ཡུལ་ནི་དགག་བྱའི་གཞི་ཡིན་
ཏེ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། སྒྲ་ནི་དགག་པ་གཉིས་ཀྱི་སྒྲ་འདི་ཞེས་ངེས་
གཟུང་མེད་དེ། དགོས་དབང་གིས་སྒྲ་གཅིག་དགག་སྒྲ་དུ་མར་འགྱུར་ཚུལ་
བཤད་ཟིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཉིད་ལས། སྒྲ་ནི་བྱེ་བྲག་མེད་པ་སྟེ།།དགོས་པའི་
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དགག་རྟགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་བཤད་པ།

དབང་གིས་ཤ ེས་པར་བྱ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དུས་ནི་དུས་གསུམ་ལ་
འཇོག་སྟེ། སྔོན་མ་བྱུང་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར༑ དུས་གསུམ་ད་ལྟར་གྱི་
དབང་གིས་འཇོག་གོ །གནས་སྐབས་སྨྲ་བ་པོའ་འདོ
ི ད་པའི་དབང་གིས་འཇོག་
སྟེ། གོ་བར་བྱ་བ་དེའི་སྐབས་ལ་འཇོག་པའི་ཕྱིར། དེ་ཉིད་ལས། དུས་གསུམ་
ད་ལྟའི་དབང་གིས་ཡིན༑
༑གནས་སྐབས་གོ་བར་བྱ་བའི་དབང་།།ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། ལྔ་པ་དགག་པའི་ལྟོས་ས་ཡོད་དེ༑ དགག་པའི་དགོས་པ་
གྲུབ་པ་ལ་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་ཅི་རིགས་ལ་ལྟོས་པ་དེའི་ཕྱིར། དེ་ཉིད་
ལས༑ དགག་པ་ཡུལ་དང་གནས་སྐབས་དང་།།དུས་ལ་ལྟོས་པར་ཤ ེས་པར་
བྱ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ དེ་ལྟ་ན་དགག་བྱ་འགོག་པ་ལ་དགག་བྱ་དང་
འགོག་བྱེད་བཟུང་དགོས་ཀྱང། ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་གསུམ་གྱི་ཡུལ་
དུས་མ་བརྗོད་ཀྱང་དགག་བྱ་བཀག་པ་ཡོད་དེ། དགག་གཞི་དང་དུས་སྦྱོར་མི་
དགོས་པའི་སྐབས་སུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། བདག་མེད་དང་རི་བོང་གི་
རྭ་མེད་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དགག་བྱའི་བདག་དང།
རི་བོང་གི་རྭ་གཉིས་དང། འགོག་བྱེད་མེད་ཅེས་པ་གཉིས་ལས་དུས་དང་
དགག་གཞི་མ་བརྗོད་པའི་ཕྱིར། དུས་མི་དགོས་པར་དགག་བྱ་འགོག་བྱེད་
ཡུལ་གསུམ་ཙམ་བྱས་པ་ཡོད་དེ། མནར་མེད་པའི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ལ་
བདེ་བའི་སྐབས་མེད་དོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མནར་མེད་དམྱལ་
བ་དགག་གཞིའི་ཡུལ་བདེ་བའི་གོ་སྐབས་དགག་བྱ་དང། མེད་འགོག་བྱེད་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། དགག་གཞིའི་ཡུལ་མི་དགོས་པར་དུས་དགག་བྱ་འགོག་བྱེད་
གསུམ་བྱས་པ་ཡང་ཡོད་དེ།
བསྐལ་པའི་མེ་འབར་བའི་ཚེ་འདུ་བྱེད་ཀྱི་
གནས་མེད་ཅེས་པ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལ་ལར་ཡུལ་དུས་དགག་བྱ་འགོག་
བྱེད་བཞི་ཆར་བརྗོད་པ་ཡོད་དེ། ཕྱོགས་འདི་ན་སྔོན་བུམ་པ་མེད་དོ།།ཞེས་པ་
477

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཉིད་ལས། དངོས་སུ་བརྗོད་པའི་དགོས་པ་ནི།།དགག་
པར་བྱ་དང་བྱེད་པ་དང་༑ ༑ཡུལ་དང་དུས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དག །གཅིག་གམ་
གཉིས་སམ་ཡང་ན་ནི།།སྤྱི་ལ་ལྟོས་ན་མེད་ཀྱང་རུང་༑ ༑གཉིས་སམ་གསུམ་
མམ་བཞི་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ལེགས་པར་བཤད་དོ།།ཡང་
ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་གསུམ་ལ་ཡང་སྦྱར་ནའང་རེ་རེ་དང་གཉིས་གཉིས་
དང་གསུམ་ཅན་ཡོད་དེ༑
ཡུལ་རྐྱང་པ་ནི་གང་ལ་མྱུ་གུ་མེད་ཅེས་པ་དང།
ལྷས་བྱིན་ཤི་ནས་མེད་ཅེས་པ་དུས་རྐྱང་པ་དང་༑ གཉིས་གཉིས་པ་ནི་སོ་ག་
ཤིང་འབྲས་མི་སྨིན་ཞེས་པ་དུས་དང་གནས་སྐབས་གཉིས་ཅན་དང། རྟ་ལ་
བ་ལང་མེད་ཅེས་པ་ཡུལ་དང་གནས་སྐབས་ཅན་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཉིད་
ལས། སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དབྱེ་བ་ནི།།ཡུལ་དང་དུས་ལ་ཡོད་པ་ཡིན།།གནས་
སྐབས་ལ་ཡང་ཆ་ཡོད་དོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ ཡང་རྣམ་དབྱེའི་སྒོ་ནས་
བདུན་ཡོད་དེ།
ངོ་བོ་ལས་དགོས་ཆེད་ནས་གནས་གཞིའི་བར་བདུན་གྱི་
དགག་སྒྲ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དྲུག་པ་ངེས་ཚིག་ནི། བདག་མེད་ཆོས་ཅན། དགག་
པ་ཞེས་བརྗོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དགག་སྒྲ་མིང་དང་སྦྲགས་ནས་དགག་
བྱའི་བདག་བཀག་པས་དེ་ལྟར་བརྗོད་པའི་ཕྱིར༑ ལྡོག་པར་བརྗོད་པའི་དེ་ཡོད་
དེ། དགག་སྒྲ་མིང་དང་སྦྲགས་ནས་དགག་བྱའི་བདག་ལྡོག་པར་བྱས་པས་ན་
དེ་ལྟར་བརྗོད། བུམ་པ་སྐྱེ་བ་ཕྱི་དོན་དུ་མ་གྲུབ་པ་ཆོས་ཅན། དགག་པ་དང་
ལྡོག་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དགག་སྒྲ་ཁྱད་པར་སྟོན་པའི་ཚིག་
དང་སྦྲགས་ནས་དགག་བྱའི་བུམ་པ་སྐྱེ་བའི་ཕྱི་དོན་བཀག་པས་ན་དགག་པ་
དང་ད་ལྟར་དགག་བྱ་དེ་ལྡོག་པར་བྱས་པས་ན་ལྡོག་པ་ཞེས་བརྗོད་པའི་ཕྱིར༑
དེ་ཉིད་ལས། གང་ཕྱིར་གང་ཡང་ལྡོག་བྱེད་པས།།དགག་པ་ཞེས་ནི་བརྗོད་པ་
ཡིན།།ཞེས་དང་༑ དེའི་འགྲེལ་པར། གང་གི་ཕྱིར་དགག་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན་ནས།
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དགག་རྟགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་བཤད་པ།

འདི་ལྟར་མིང་དང་སྒྲོགས་ན་ནི་མིང་ཉིད་ལྡོག་པར་བྱེད་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ཚིག་
དང་ངག་ངག་གམ་ཇི་སྲིད་དུ་ཡང་རུང་སྟེ་ལྡོག་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། བདག་མེད་ཆོས་ཅན། མེད་དགག་ཅེས་བརྗོད་དེ། རང་དངོས་སུ་
རྟོགས་པའི་བློས་དགག་བྱ་བཀག་ཤ ལ་དུ་ཆོས་གཞན་འཕང་བ་མེད་པར་
དགག་བྱ་བཀག་ཙམ་མ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བརྗོད་པའི་ཕྱིར། བདག་མེད་ཡོད་
པ་ཆོས་ཅན། མ་ཡིན་དགག་ཅེས་བྱ་སྟེ། རང་དངོས་སུ་རྟོགས་པའི་བློས་
དགག་བྱ་བཅད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཆོས་གཞན་འཕང་བའི་དགག་པ་ཡིན་པས་
མ་ཡིན་དགག་ཅེས་བརྗོད་པའི་ཕྱིར། ཚད་ཆེན་ལས། མ་ཡིན་པ་དང་མེད་
པའོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། བདུན་པ་དགོས་པ་ནི༑ མདོ་སྡེ་བའི་སྐབས་
སུ་དེ་གཉིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། གཞན་དོན་
སྐབས་ཀྱི་ཐོས་བྱུང་གི་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་དང། རང་དོན་
སྐབས་ཀྱི་བསམ་བྱུང་གི་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུན་
བསྒོ མ ས་པའི ་ གོ མ ས་པར་བྱས་པ་ལས་སོ ་ སྐྱེ འི ་ རྒྱུད་ཀྱི ་ སྒོ མ ་བྱུང་གི ་ ཡེ ་
ཤེས་ཀྱི་གཞལ་བྱ་ཡིན་ན་མེད་དགག་ཡིན་དགོས་ཀྱི་མ་ཡིན་དགག་དང་
སྒྲུབ་པ་གང་རུང་མ་ཡི ན ་དགོ ས ་སོ ་ ཞེ ས ་ཤེ ས ་པའི ་ ཆེ ད ་ཡི ན ་པའི ་ ཕྱི ར །
སེམས་ཙམ་པའི་སྐབས་སུ་དེ་གཉིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ་ཆོས་ཅན། དགོས་
པ་ཡོད་དེ། ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་ངེས་པའི་ཐོས་བྱུང་དང་བསམ་བྱུང་གི་རྗེས་
དཔག་གཉིས་ཀྱི་རྒྱུན་བསྒོམས་པ་ལས་སོ་སྐྱེའི་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རྟོགས་
པའི་སྒོམ་བྱུང་དང། འཕགས་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་མཉམ་
བཞག་ཡེ་ཤ ེས་ཀྱི་སྒོམ་བྱུང་གསུམ་གྱི་གཞལ་བྱ་ལ་མེད་དགག་ཅིག་དགོས་
ཀྱི་མ་ཡིན་དགག་དང་སྒྲུབ་པ་གང་རུང་མིན་དགོས་སོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱ་
བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཇི་སྐད་དུ་རྗེ་བཙུན་བྱམས་པས་དབུས་མཐའ་ལས།
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རྗེས་སུ་མཐུན་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག །རྗེས་སུ་འབྲེལ་བཅས་བཟློག་པ་དང་།།ཕྱིན་
ཅི་མ་ལོག་ཕྱིན་ཅི་ལོག །རྗེས་སུ་འབྲེལ་མེད་བསྒོམ་པའོ།།ཞེས་གསུངས་པ་
རྩ་འགྲེལ་གྱི་དོན་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ།།
གསུམ་པ་རྩོད་སྤོང་ལ་ཁོ་ན་རེ། བུམ་པ་མེད་པ་ཆོས་ཅན། ཡོད་པར་ཐལ།
མེད་དགག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། བུམ་པ་མེད་པར་གྲུབ་པར་ཐལ། བུམ་
པ་མེད་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། འོ་ན༑ དངོས་པོ་མེད་པར་གྲུབ་པར་ཐལ།
དངོས་པོ་མེད་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་དེར་ཐལ༑ དངོས་པོ་
ཞིག་ནས་མེད་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཞིག་
ནས་མེད་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཞིག་པའི་དུས་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མ་
ཁྱབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཞིག་པར་ཐལ༑ ཁྱོད་ཞིག་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་
པ་ཁྱོད་རང་ལ་ཁས། མ་ཁྱབ་མཚམས་ལ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན༑ ཁྱོད་ནམ་
ཡང་མི་འཇིག་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཞིག་དུས་མེད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འཁོར་
གསུམ།
གཉིས་པ་གཞན་སེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་ལ་དགག་གཞག་སྤོང་གསུམ་ལས།
དང་པོ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ༑ དངོས་པོ་ཡིན་ན་རང་མཚན་གྱི་གཞན་སེལ་ཡིན་
པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དངོས་པོ་ཡིན་ན་རང་མཚན་དང་དེ་མིན་བཅད་པས་
ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། འོ་ན། དངོས་པོ་ཡིན་ན་དགག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་
པར་ཐལ༑ དངོས་པོ་ཡིན་ན། རང་མིན་དགག་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་
ཁས། གསལ་བ་གཉིས་ཀར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྒྲུབ་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཡང་
ཁ་ཅིག དོན་རང་མཚན་གྱི་གཞན་སེལ་གཞན་སེལ་བཏགས་པ་བ་ཡིན་པར་
ཐལ། ཚད་ཆེན་ལས། དོན་གྱི་བདག་ཉིད་མིན་པ་ལ།།དོན་ཅེས་བྱ་བར་ངེས་
པ་ཡིན༑ ༑ཞེས་དང། དཀའ་འགྲེལ་ལས། དོན་གྱི་རྣམ་པ་སྣང་བ་དེ་ལ་གཞན་
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སེལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་མིང་བཏགས་སོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ།
ཕྱིའི་དོན་མ་ཡིན་པ་ལ་དེར་བཏགས་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ།
དོན་གྱི་བདག་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ཞེས་པ་ཕྱི་དོན་ལ་བྱེད་དགོས་པའི་ཕྱིར༑ འདིའི་
དཀའ་འགྲེལ་ལས་རྒྱལ་སྲས་པདྨའི་ངང་ཚུལ་གྱིས། དོན་བདག་མེད་ན་ཡང་
ཞེས་བྱ་བ་ནི༑ ཕྱི་རོལ་དོན་གྱི་བདག་ཉིད་མེད་པར་ཡང་ངོ་།།ངེས་པ་ཞེས་བྱ་
བ་ནི་ཞེན་པའོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་སློབ་དཔོན་ཞི་འཚོ་
ཡབ་སྲས་ལ་དངོས་འགལ་བྱུང་ངོ་ཞེས་སྨྲ་རིགས་པར་ཐལ༑ དོན་གྱི་གཞན་
སེལ་གཞན་སེལ་བཏགས་པ་བ་གང་ཞིག
དེ་དངོས་ཀྱང་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
འཁོར་གསུམ། རྟགས་དང་པོ་ཁས། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ཚད་ཆེན་ལས།
གཞན་དང་མ་འདྲེས་པར་ཡོད་པས༑ ༑རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱང་དེའི་རྒྱུ།།ཞེས་
དང། མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་དུ་དྲངས། དེའི་འགྲེལ་པ་ལས༑ འདིས་ནི་རང་གི་
མཚན་ཉི ད ་གཞན་སེ ལ ་བར་བསྟན་པ་ནི ་ དངོ ས ་ཡི ན ་ནོ ་ ཞེ ས ་ཤེ ས ་པར་
བྱའོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དཔེ་ལ་ལར་དངོས་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་པ་
ཡིན་ནོ།།ཞེས་བྱུང། གང་ལྟར་དོན་འདྲ་སྟེ། རང་མཚན་གཞན་འགོག་པ་ཞེས་
པ་ཡིན་པས། སེལ་བ་དང་དགག་པ་ལས་བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ༑ འདིའི་སྐབས་
ཀྱི་དཀའ་འགྲེལ་ལས་ཀྱང། གཞན་སེལ་ཞེས་བྱ་བའི་མིང་འདི་བཏགས་ཞེས་
སྐབས་དང་སྦྱར་ཏེ་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་བཏགས་པ་བ་མ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། འོ་ན༑ དེ་ལ་མིང་དེ་བཏགས་ན་དེ་དེ་བཏགས་པ་བ་
ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ།
ལུང་འདིས་མིང་འདི་བཏགས་ཞེས་པས་དེ་
བཏགས་པ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། འདོད་ན། བུམ་པ་ཆོས་ཅན།
བུམ་པ་བཏགས་པ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་བུམ་པ་ཞེས་པའི་མིང་བཏགས་
པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། འདོད་ན། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་བཏགས་པ་བ་ཡིན་
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ཞེས་སོ་སོ་ནས་ཁས་ལེན་རིགས་པར་ཐལ༑ ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་མིང་རེ་
བཏགས་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། འདོད་ན། ཤེས་བྱ་དངོས་གནས་པ་
གཅིག་ཀྱང་མེད་པའི་བླུན་པོ་ཁྱོད་མཚར་རོ།།གཞན་ཡང་བློའ་ི གཞན་སེལ་
ཡང་གཞན་སེལ་དངོས་གནས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་གཞན་སེལ་ཞེས་
མི ང ་བཏགས་པའི ་ ལུང་ཁྱོ ད ་ཀྱི ས ་སྔར་དྲངས་པ་དེ ་ དང་བཏགས་པའི ་ རྒྱུ་
མཚན་ཡང་བཞི་བཤད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། རྒྱུ་མཚན་དང་པོ་བློ་རྟོག་པའི་
སྣང་ཡུལ་གཞན་ལས་ཐ་དད་པ་སྟེ་གཞན་ལས་ལོག་པའི་ཆ་ཡིན་པས་ན་
གཞན་སེལ་དང།
རྒྱུ་མཚན་གཉིས་པ་སོགས་བཏགས་པ་གསུམ་གྱིས་
བཤད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། བློའ་གཞན་སེ
ལ་ལ་སྣང་བའི་གཞན་སེལ་
ི
གྱིས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། ཚད་ཆེན་ལས། སྣང་བ་གཞན་ལས་ཐ་དད་ཕྱིར།།ཞེས་
དང་༑ འདིའི་དཀའ་འགྲེལ་ལས། ཇི་ལྟར་གཞན་སེལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་བསྟན་
ཞེ་ན། སྣང་བ་གཞན་ལས་ཐ་དད་ཕྱིར།།ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨོས་ཏེ། རྒྱུ་
མཚན་བཞིས་འདི་སེལ་བ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ་དངོས་སུ་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་
པ་གཞན་གྱིས་སྒྲོ་བཏགས་པའི་སྣང་བ་གཞན་ལས་ཐ་དད་པས་རང་ཉིད་སྣང་
བའི་ཕྱིར་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དངོས་སུ་ནི་ཞེས་པ་གཞན་བསལ་
བའི་ཆ་དངོས་ཞེས་པ་ཡིན་ནོ།།རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུའི་
ཆོས་ལྡོག་མིང་བཏགས་པ་དང།
འབྲས་བུ་ལ་རྒྱུ་ཆོས་བཏགས་པ་དང།
རིགས་མི་མཐུན་སེལ་ཚུལ་གྱི་སྒོ་ནས་བཏགས་པ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕྱིར༑
དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། བཏགས་པ་གསུམ་གྱི་བཏགས་པ་དང་པོ་རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུའི་
ཆོས་གཞན་སེལ་ལམ་ལྡོག་པ་ཞེས་བཏགས་ཚུལ་འཆད་པར། ཚད་ཆེན་
ལས། གཞན་ལས་ལོག་པའི་དངོས་པོ་ནི།།ཐོབ་པའི་རྒྱུ་ལས། ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། གཞན་ལས་ལོག་པའི་དངོས་པོ་དེ་ལ་དེ་ལྟར་སྣང་བའི་
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དགག་རྟགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་བཤད་པ།

འབྲས་བུ་རྣམ་རྟོག་གི་སྣང་བའི་སྒོ་ནས་མིང་བཏགས་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་
གྲུབ་སྟེ། རྒྱུ་མངོན་སུམ་གྱིས་དངོས་པོ་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པར་མྱོང་བའི་
སྟོ བ ས་ཀྱི ས ་འབྲས་བུ་རྟོ ག ས་པ་ལ་དངོས ་པོ ་ གཞན་ལས་ལོ ག ་པར་སྣང་
ཚུལ་སྒོ་ནས། ལྡོག་པ་ཞེས་འབྲས་བུ་ལ་རྒྱུའི་ཆོས་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑
ཚད་ཆེན་ལས།
མ་འདྲེས་པའི།།དངོས་པོའ་སྒོ
ི ་ནས་འོངས་པ་སྟེ།།ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ ཁྱབ་སྟེ། རྟོག་པའི་སྣང་ཚུལ་དེ་ལ་ལྡོག་པ་ཞེས་པ་དངོས་
པོ་གཞན་དང་ཐ་དད་པར་སྣང་བའི་སྒོ་ནས་བཏགས་ལ། དེ་ལྟར་སྣང་བ་དེ་དེ་
འདྲེན་བྱེད་མངོན་སུམ་གྱིས་དངོས་པོ་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པར་མྱོང་བའི་
སྟོབས་ཀྱིས་བྱུང་བའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སྟེ། ཚད་ཆེན་ལས། རིགས་མི་
མཐུན་པ་ལས་ལྡོ ག ་པ།།དེ ་ འབྲས་གང་ཡི ན ་རང་མཚན་ཉི ད །།ཅེ ས ་བྱུང།
དེས་ན་དེ་དག་གཞན་སེལ་བཏགས་པ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བཏགས་པ་བ་
གསུམ་དང་སྣང་བ་ཐ་དད་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་བཞིའི་སྒོ་ནས་གཞན་སེལ་ཞེས་
བཤད་པའི་ཕྱིར། ཚད་ཆེན་ལས། དེ་ལ་འདི་ནི་གཞན་སེལ་ཅེས།།མིང་དུ་
བསྟན་པ་རྒྱུར་བཅས་པའོ༑ ༑ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། འདི་ནི་ཞེས་
པས་རྣམ་རྟོག་གི་སྣང་ཡུལ་བསྟན། རྒྱུར་བཅས་པ་ཞེས་པས་རྒྱུ་མཚན་བཞི་
དང་བཅས་པ་ཞེས་བཤད་ཅིང། ལྷག་མས་མིང་བསྟན་པའི་ཕྱིར། དཀའ་
འགྲེལ་ལས།
འདི་ཞེས་བྱ་བ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་བློ་ལ་ཡོད་པའི་དོན་གྱི་
གཟུགས་ཅན་ནོ།།རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར། ཇི་སྐད་དུ་མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་ལས། དོན་གྱི་སེལ་བ་ཡིན་ན་སེལ་བ་
བཏགས་པ་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་འདོད་པ་སློབ་དཔོན་དེ་དག་གི་དགོངས་
པར་སྨྲ་བའང་སློབ་དཔོན་དེ་དག་གི་གཞུང་ལུགས་མ་མཐོང་བར་གསལ་ཏེ་
ཞེས་གསུངས་པའི་དགོངས་པ་ལེགས་པར་བཤད་དོ།།དཀའ་གནས་འདི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

དག་ནི་མཁས་བླུན་མང་པོས་མཐོང་ཡང་རྡོ་རྗེ་ལྟར་གྱུར་པས་རྔོ་མ་ཐོགས་པ་
གསལ་བར་བཀྲལ་ཏེ་དཔྱོད་ལྡན་ཡོངས་ལ་གནད་དོན་གསལ་བའི་ཉིན་མོ་
བྱས་ཡོད་པ་དགའ་བའི་རིགས་སོ།།གཞན་ཡང་དོན་རང་མཚན་གྱི་གཞན་
སེལ་གཞན་སེལ་ཡིན་པ་དེ་ཆོས་གྲགས་ཤཱཀྱ་བློ་སོགས་དུ་མའི་དགོངས་
པར་འདོད་རིགས་པར་ཐལ། དེ་གཞན་ལས་ལོག་པ་ཚིག་ཟིན་ལ་ཡོད་པའི་
དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དོན་རང་མཚན་གྱི་གཞན་སེལ་ཆོས་
ཅན། ཁྱོད་ཅེས་བརྗོད་པའི་ཚིག་ཟུར་གྱི་གཞན་སེལ་ཞེས་པ་གཞན་དགག་
པའི་སྒྲ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ།།ཁྱོད་དངོས་པོ་གང་ཁྱོད་གཞན་ལས་ལོག་པ་
ཚིག་ཟིན་ལ་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཤ ིང་ཁྱབ་
པར་ཐལ༑
རང་གི་མིང་ལ་དགག་ཚིག་མངོན་པར་ཡོད་པའི་ཆོས་ཡིན་ན་
དགག་པ་ཡིན་དགོས་པ་གང་ཞིག དགག་ཚིག་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཡིན་ན་རང་
མཚན་གྱི་གཞན་སེལ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ལྡོག་པའི་
འགྲེལ་པར་དྲངས་པ་ལས། ཧྱ་ན་ཨ་བྷི་གང་ལྡན་པ།།ལྷན་ཅིག་པ་ནི་ལྡོག་
པར་འགྱུར།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང།
ཧྱ་ན་དགག་པ་ཨ་བྷི་མངོན་
པའོ།།གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། འདི་ཉིད་ལས། མཐུན་དངོས་གཞན་གྱི་དངོས་དག་
ལ།།ལྡོག་པ་ལ་ནི་རྟེན་པ་ཅན།།ཞེས་དང། ཤཱཀྱའི་འགྲེལ་བཤད་ལས། རེ་
ཞིག་གཅིག་ནི་འདི་ལ་གཞན་དང་གཞན་སེལ་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིར། རང་གི་
མཚན་ཉིད་བཟློག་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། རང་
གི་མཚན་ཉིད་བཟློག་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ།།ཞེས་པའི་བཟློག་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཚུལ་
ཡོད་པའི་ཕྱིར། དབང་རྣོན་དག་གིས་དེ་ཙམ་གྱིས་རྟོགས་ནུས་ཀྱང་བློ་དམན་
དག་ལ་རིགས་པ་ཕྲ་མོ་བཞི་ལ་སྦྱར་ན་ཁ་ཅིག་ན་རེ། བུམ་པ་རྟག་དངོས་
ཀྱིས་སྟོང་པ་བུམ་པའི་མེད་དགག་གི་གཞན་སེལ་ཟེར་ན། དེ་ཆོས་ཅན། བུམ་
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དགག་རྟགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་བཤད་པ།

འཛིན་རྟོག་པས་ཤགས་ལ་རྟོགས་པར་ཐལ༑ བུམ་པའི་མེད་དགག་གི་གཞན་
སེལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། ཁྱབ་པར་ཐལ། དངོས་པོ་དེའི་རང་མཚན་
གྱི་གཞན་སེལ་དང། དངོས་པོ་དེ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའི་བློས་དེའི་མེད་དགག་
གི་གཞན་སེལ་ཤགས་ལ་རྟོགས་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། བ་ལང་དངོས་
སུ་རྟོགས་པའི་བློས་བ་ལང་གི་མེད་དགག་གི་སེལ་བ་ཤ གས་ལ་རྟོགས་པའི་
ཕྱིར། ཚད་ཆེན་ལས། དངོས་ཀྱི་རྣམ་པ་གཅིག་ཉིད་ལ།།ད་ལྟར་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་
པ་ཡི།།ཤགས་ཀྱིས་མེད་པར་དགག་པ་ཡང་།།རབ་ཏུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་
ཡིན།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། བུམ་འཛིན་རྟོག་
པ་སེལ་འཇུག་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑
གཞན་ཡང་བུམ་པ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའི་
ཤགས་ལ་བུམ་པའི་མེད་དགག་གི་སེལ་བ་རྟོགས་པར་ཐལ༑ བུམ་པ་བུམ་
མིན་གྱི་བདག་ཉིད་མིན་ཞིང་བུམ་པ་དངོས་སུ་བཅད་པས་བུམ་པ་ལ་བུམ་
མིན་མེད་པ་ཤགས་ཀྱིས་གོ་ཐུབ་པའི་ཕྱིར། ཚད་ཆེད་ལས། དེ་ཡི་བདག་ཉིད་
གཞན་བདག་ཉིད།།མིན་ཞིང་འབྲེལ་ཡོད་དངོས་རྣམས་ནི།།ལྡོག་པའི་དངོས་
པོ་རྟོགས་པར་ཡང་།།དོན་གྱིས་གོ་འབྱུང་དེ་ཡི་ཕྱིར།།ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག བུམ་པ་རྟག་པ་མིན་པ་དེ་བུམ་པའི་མེད་དགག་གི་གཞན་
སེལ་དང་༑ བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་
དེ་བུམ་པའི་བློའ་གཞན་སེ
ལ་དང་༑ བུམ་པ་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་
ི
པ་དེ། བུམ་པའི་དོན་རང་མཚན་གྱི་གཞན་སེལ་ཟེར་ན༑ འོ་ན། བུམ་པ་རྟག་
པ་མིན་པ་ཆོས་ཅན། མེད་དགག་ཡིན་པར་ཐལ། བུམ་པའི་མེད་དགག་གི་
གཞན་སེལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། མ་ཡིན་དགག་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ༑ དེ་ལྟར་བརྗོད་པའི་སྒྲས་བུམ་པ་མི་རྟག་པ་ཤགས་
ལ་འཕེན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། བུམ་པ་མི་རྟག་པ་དེ་བུམ་པ་རྟག་པ་མ་ཡིན་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

པར་རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་གི་ཤགས་གཞལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ༑ དེའི་
ཤགས་གཞལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་
བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་
སྣང་བར་ཐལ། བུམ་པའི་བློའ་གཞན་སེ
ལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་འགལ་ཁྱབ་ཡིན་
ི
པར་ཐལ། བུམ་པའི་བློའ་གཞན་སེ
ལ་ཡིན་ན་བུམ་འཛིན་རྟོག་པའི་ཤགས་
ི
ཡུལ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། བུམ་པ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་
བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་དེ་ལ་མི་སྣང་བའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་དེའི་ཤགས་
ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པ་ཆོས་ཅན༑ ཁྱོད་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་
ཁྱོད་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་ཁྱོད་འཛིན་རྟོག་པའི་ཤགས་ཡུལ་ཡིན་
པར་ཐལ། ཁྱོད་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་ཁྱོད་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་ཡོད་
པའི་ཕྱིར། བུམ་པ་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཆོས་ཅན། བུམ་པའི་
དོན་རང་མཚན་གྱི་གཞན་སེལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
བུམ་འཛིན་རྟོག་པའི་
ཤགས་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་དང་བུམ་པ་མི་
རྟག་པ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་གཉིས་རང་ཡུལ་ལ་སེལ་འཇུག་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
གཞན་ཡང། བུམ་པའི་དོན་རང་མཚན་གྱི་གཞན་སེལ་དང། བུམ་པ་མི་རྟག་
པའི་དོན་རང་མཚན་གྱི་གཞན་སེལ་གཉིས་སོ་སོར་བཞག་ཏུ་མེད་པར་ཐལ།
དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། བུམ་པ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་དང། བུམ་
པ་མི་རྟག་པ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་གཉིས་ཀྱི་སྣང་ཡུལ་གཅིག་པ་དང་ཤ གས་
ཡུལ་ཡང་གཅིག་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། བུམ་འཛིན་རྟོག་
པ་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཀུན་ཤེས་སུ་ཐལ། བུམ་པའི་སྟེང་གི་ལྡོག་
པ་ཐམས་ཅད་དངོས་ཤགས་གང་རུང་གིས་ངེས་པའི་ཕྱིར།
རྟགས་སོང།
ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ༑ བུམ་པའི་གཞན་སེལ་གསུམ་ག་བུམ་པའི་གཞན་སེལ་
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དགག་རྟགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་བཤད་པ།

ཡིན་པར་ཐལ། དེ་གསུམ་ག་གཞན་སེལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན།
ལ་ཆོས་ཅན། བུམ་མིན་བཅད་པ་དངོས་གནས་ཡིན་
བུམ་པའི་བློའ་གཞན་སེ
ི
པར་ཐལ། བུམ་མིན་སེལ་བ་དངོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། བུམ་པའི་
གཞན་སེལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། ཁྱབ་སྟེ། བུམ་པའི་གཞན་སེལ་
ཡིན་ན་དོན་རང་མཚན་གྱི་གཞན་སེལ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་
ཡིན་ན་བུམ་པ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། བུམ་མིན་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདིས་བུམ་པའི་མེད་དགག་གི་སེལ་
བ་ཡང་བུམ་པའི་སེལ་བ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ།།ཡང་ཁ་ཅིག ཁྱོད་ཀྱི་
དོན་རང་མཚན་གྱི་གཞན་སེལ་ཡོད་ན་ཁྱོད་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡོད་
པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། ཀ་བུམ་གཉིས་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ༑
རྟག་པས་སྟོང་པའི་ཀ་བུམ་གཉིས་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་དེར་ཐལ། དེའི་དོན་
རང་མཚན་གྱི་གཞན་སེལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེའི་དོན་རང་མཚན་གྱི་དེ་ཡིན་
ན་དེ་མིན་མཐའ་དག་ལས་ལྡོག་མི་དགོས་པར་རིགས་པ་དེས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་
དང། ཤཱཀྱ་བློའ་འགྲེ
ི ལ་བཤད་ལས་ཀྱང། འདི་ན་གཞན་དང་གཞན་སེལ་བར་
བྱེད་པའི་ཕྱིར། རང་གི་མཚན་ཉིད་ལྡོག་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་གཞན་དང་
གཞན་ཞེས་ཟློས་སྒྲ་སྔ་མའི་དངོས་བསྟན་དང་ཕྱི་མའི་དངོས་བསྟན་གྱི་བུམ་
པའི་རང་མཚན་གྱི་གཞན་སེལ་གཉིས་གཞག་ཆོག་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག་
ན་རེ། དགག་པ་དགག་པ་མིན་ཟེར་ན། དགག་པ་ཆོས་ཅན། དགག་པར་ཐལ༑
ཁྱོད་རང་གི་དངོས་མིང་དགག་ཚིག་ཅན་གྱི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ།
དགག་པ་ཞེས་པའི་སྒྲ་དགག་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང། དེ་ཆོས་ཅན།
ཁྱོད་དགག་པར་ཐལ། ཁྱོད་འཛིན་རྟོག་པ་དགག་རྟོག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེར་
ཐལ། ཁྱོད་འཛིན་རྟོག་པ་དགག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ མ་
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གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་འཛིན་རྟོག་པ་ཁྱོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ།
བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ འཁོར་གསུམ། དེས་མ་ཡིན་དགག་དགག་པ་
མིན་ཟེར་བ་ལ་ཡང་དེ་ཁོ་ན་སྦྱོར། འཁོར་གསུམ་དང་དངོས་འགལ་མི་ཤ ེས་
པར་ཟད་དོ ། །ཡང་མཁས་རློ མ ་དང་བླུན་པོ ་ དག་བུམ་པའི ་ མེ ད ་དགག་གི ་
སེལ་བ་ཚོལ་ཚོལ་སྣ་ཚོགས་བྱེད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། བུམ་པ་ལ་བུམ་
མིན་མེད་པ་བུམ་པའི་མེད་དགག་གི་སེལ་བ་དང་བ་ལང་ལ་བ་ལང་མ་ཡིན་
པ་མེ ད ་པ་བ་ལང་གི ་ མེ ད ་དགག་གི ་ སེ ལ ་བར་འཕགས་ཡུལ་དབུ་ཚད་
མཁས་པས་བཤད་ཅིང་རིགས་པས་ཀྱང་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཚད་ཆེན་ལས། བ་
ལང་འདི་ལ་བ་མིན་མེད༑ ༑མེད་པར་དགག་པ་ཉིད་ཡིན་ཞེས།།གཞན་སེལ་བ་
འདི་རབ་གསལ་བ།།ཁོ་ནར་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡིན༑ ༑ཞེས་དང། ཤཱཀྱའི་འགྲེལ་
བཤད་ལས། གཉིས་པ་གཞན་གཅོད་པའི་ཕྱིར། གཞན་རྣམ་པར་གཅོད་པ་
ཙམ་ཡིན་ཞིང་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། རིགས་པ་སྔར་བཤད་པས་གྲུབ་བོ།།
གཉིས་པ་རང་ལུགས་ལ། སེལ་བ་དང་དགག་པ་དོན་གཅིག་པས་མཚན་
ཉིད་འདྲ། དབྱེ་ན་མེད་དགག་གི་སེལ་བ། མ་ཡིན་དགག་གི་སེལ་བ་གཉིས་
ཡོད། རང་ཉིད་དགག་བྱ་བཅད་ཙམ་གྱི་སེལ་བ་ཡིན་པ་དེ། རང་ཉིད་མེད་
དགག་གི་སེལ་བ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི་བུམ་མེད་ལྟ་བུ། མེད་
དགག་ཀྱང་ཡིན་སེལ་བ་ཡང་ཡིན་པས་མེད་དགག་གི་སེལ་བ་ཞེས་ཟེར་
ཞིང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མེད་དགག་གི་སེལ་བ་རེ་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཡོད་
དེ། ཤཱཀྱ་བློའ་འགྲེ
ི ལ་བཤད་ལས། གང་སྔོན་གྱི་སློབ་དཔོན་དག་གིས་ཐམས་
ཅད་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པར་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ལ་དགག་
པ་ཙམ་ལ་ཁྱད་པར་མེ ད ་པའི ་ ཕྱི ར ་རོ ། །ཞེ ས ་སོ ། །རང་མཚན་ཡང་ཡི ན ་
དགག་པ་ཡང་ཡིན་པ་དེ། དོན་རང་མཚན་གྱི་སེལ་བའི་མཚན་ཉིད། མཚན་
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གཞི་བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ལྟ་བུ། འདི་ནི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཁོ་
ན་ལ་ཡོད་ཀྱང་དངོས་མེད་ལ་མེད་དེ། སེམས་ཙམ་པས་ཡོངས་གྲུབ་རང་
གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་ཀྱང་འདི་མདོ་སེམས་རེ་རེ་ཙམ་གྱི་
ལུགས་མ་བརྗོད་པར་ཐུན་མོང་གི་འདོད་པའི་རང་མཚན་བཤད་པའི་ཕྱིར།
ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ་ལས། འོན་ཀྱང་ཚད་མ་པ་ལ་གྲགས་པའི་རང་མཚན་
ནི་མ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་དང། ཤཱཀྱའི་འགྲེལ་བཤད་ལས་ཀྱང། རང་གི་མཚན་
ཉིད་བཟློག་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ་ཞེས་དང། མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་ལས། དོན་
གྱི་སེལ་བ་ནི། དོན་རང་མཚན་ཡང་ཡིན་ལ་སེལ་བ་ཡང་ཡིན་པ་དག་ལ་
བརྗོད་དེ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
རང་མཚན་ཡིན་ཡང་སེལ་བ་མིན་པ་
དུ་མ་ཡོད་དོ།།ཁྱོད་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་ཤ ར་བའི་རྣམ་པ་ཁྱོད་མ་ཡིན་པ་ལས་
ལོག་པར་སྣང་བ་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་བློའ་གཞན་སེ
ལ་གྱི་མཚན་ཉིད། རྟོག་པའི་སྣང་
ི
ཡུལ་དང། སྒྲ་དོན་གྱི་སེལ་བ་དང། བློའ་གཞན་སེ
ལ་དོན་གཅིག་སྟེ༑ འདིའི་
ི
བློ་ནི་རང་གི་སྣང་ཡུལ་ལ་སེལ་བས་འཇུག་པའི་རྟོག་པ་ཡིན་པས་དེས་སེལ་
བའམ་གཞན་བཅད་པའམ་བཀག་པའི་ཆ་ཡིན་པས་ན་བློའ་ི སེལ་བ་ཞེས་རྒྱུ་
མཚན་བཞིས་ཚད་ཆེན་ལས་བཤད་ཅིང་༑ ཤཱཀྱས་ཀྱང། གསུམ་པ་ནི་འདིས་
གཞན་སེ ལ ་བར་བྱེ ད ་པའི ་ ཕྱི ར ་རྣམ་པར་རྟོ ག ་པའི ་ བློ ་ ལ་སྣང་བ་ཡི ན ་ཏེ །
གང་བསྟན་བཅོས་མཛད་པའི་སྒྲའི་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ཉིད་དུ་བཞེད་པ་ཞེས་བྱ་
བ་འདི་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདི་ནི་ཡོད་མེད་ཐམས་ཅད་ལ་
རུང་ངོ་།།དགག་རྟགས་ཀྱི་ཆོས་ལ་མེད་དགག་དགོས་ལ། ཊིཀ་ཆེན་ལྟར་
ན། གཞི་གྲུབ་ན་ཁྱོད་ཀྱི་མེད་དགག་གི་གཞན་སེལ་ཡོད་པས་ཁྱབ༑ ཁྱོད་ཀྱི་
མེད་དགག་གི་གཞན་སེལ་ཁྱོད་འཛིན་རྟོག་པའི་དངོས་ཡུལ་མ་ཡིན་པས་
ཁྱབ། ཤགས་ཀྱི་ཡུལ་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། ཊིཀ་ཆེན་ལས། བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་
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རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་གྱི་མེད་དགག་གི་སེལ་བ་དེ་ཉིད་བུམ་འཛིན་རྟོག་པས།
བློའེ་ི སེལ་བ་དེ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའི་ཤ གས་ལ་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་གྱི་
དངོས་སུ་རྟོགས་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ལ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱོད་དངོས་
པོ་མ་ཡིན་ན་ཁྱོད་ཀྱི་དོན་རང་མཚན་གྱི་གཞན་སེལ་མེད་པས་ཁྱབ། དངོས་
པོ་ཡིན་ན་ཁྱོད་ཀྱི་རང་མཚན་གྱི་གཞན་སེལ་ཡོད་པས་ཁྱབ༑ ཁྱོད་ཀྱི་རང་
མཚན་གྱི་གཞན་སེལ་ཡིན་ན། ཁྱོད་འཛིན་རྟོག་པའི་དངོས་ཡུལ་དང་ཞེན་
ཡུལ་ཡིན་པས་ཁྱབ། སྣང་ཡུལ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། ཊིཀ་ཆེན་ལས། དོན་
གྱི་སེལ་བ་དེ་ནི་བུམ་འཛིན་རྟོག་པའི་དངོས་ཡུལ་དང་ཞེན་ཡུལ་ཡིན་ཞིང་
སྣང་ཡུལ་མིན་ལ་ཚུལ་འདིས་གཞན་དག་ལ་རིགས་བསྒྲེ་བར་བྱ་ཞིང་ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཁྱོད་བདག་མེད་ཡིན་ན་ཁྱོད་ཀྱི་བློའ་གཞན་སེ
ལ་ཡོད་
ི
པས་ཁྱབ།
ཁྱོད་ཀྱི་བློའ་གཞན་སེ
ལ་ཡིན་ན་ཁྱོད་འཛིན་རྟོག་པའི་དངོས་
ི
ཡུལ་དང་སྣང་ཡུལ་ཡིན་པས་ཁྱབ། ཤགས་ཡུལ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཀྱང།
ཁྱོད་འཛིན་རྟོག་པའི་ཤགས་གཞལ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། མེད་ངེས་ཡིན་ན་
ཁྱོད་འཛིན་རྟོག་པ་ལོག་ཤེས་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། རྣམ་འགྲེལ་ཊིཀ་ཆེན་
ལས། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་ལྟ་བུ་བློའ་སེ
ི ལ་བ་དེ་ཉིད་བུམ་
འཛིན་རྟོག་པའི་སྣང་ཡུལ་དང་དངོས་ཡུལ་གཉིས་ཀ་ཡིན་ལ་ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། བསྡུས་ན་ཁྱོད་ཀྱི་གཞན་སེལ་གསུམ་པོ་གང་རུང་ཡིན་ན་ཁྱོད་
འཛིན་རྟོག་པའི་དངོས་ཡུལ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ། ཤགས་ཡུལ་ཡིན་པས་ཁྱབ་
པའི་ཕྱིར། འདི་ལྟར་གསུངས་པ་དགག་པ་གང་རུང་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་
ལ་དགག་རྟགས་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་ཁས་བླང་བའི་ཤ གས་ཡིན་པས་ཞིབ་ཆ་དང་
སྔ་མ་ཊིཀ་ཆེན་གྱི་ལུགས་གང་བདེ་ཁས་བླང་བར་བྱ་ལ་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡིན་
ནོ།།རྒྱུ་མཚན་ཤ ེས་ན་ཁས་ལེན་ཙམ་གང་བྱས་ཀྱང་དོན་མི་འཆུག་གོ །གཞི་
490

དགག་རྟགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་བཤད་པ།

ལ་སྦྱར་ན་བུམ་པ་མ་ཡིན་པས་སྟོང་པའི་བུམ་པ་དང་བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་
ལོག་པ་རྣམས་བུམ་པའི་དོན་གྱི་སེལ་བ་དང། རྣམ་བཤད་དང་ཞི་འཚོ་ཡབ་
སྲས་ལྟར་བུམ་པ་ལ་བུམ་མིན་མེད་པ་དང། ཤཱཀྱའི་ཡང་ཡིན་རུང་ལ་བྲམ་ཟེ་
ལྟར་བུམ་མིན་ལ་བུམ་པ་མེད་པ་ཡང་རུང། ཡང་ཤཱཀྱས་གཞན་དང་གཞན་
གསུངས་པའི་ཤ གས་ཀྱིས་བུམ་པ་དང་བུམ་མིན་གྱི་གཞི་མཐུན་མེད་པ་དང་
གསུམ་པོ་བུམ་པའི་མེད་དགག་གི་སེལ་བ་དང་བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་བུམ་
པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་བུམ་པའི་བློའ་གཞན་སེ
ལ་ཡིན་ནོ།།
ི
གསུམ་པ་རྩོད་སྤོང་ལ་ཁོ་ན་རེ། བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་མ་
ཡིན་པ་ལ་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་མེད་པ་དེ་བཏགས་ཡོད་ཆོས་
གསུམ་ཚང་བའི་མེད་དགག་གི་གཞན་སེལ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ།།བྲམ་ཟེའི་
ལུགས་ཀྱི་དེ་འཐད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་
མ་ཡིན་པ་ལ་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་མེད་པར་ཐལ་ལོ། འདོད་
པའི་ཕྱིར།།འདོད་ན། བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་མ་ཚང་བའི་མཚོན་བྱ་མེད་
པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། མཚོན་བྱ་མ་ཡིན་པའི་མཚོན་བྱ་
མེད་ཀྱང། དེ་དེའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁོ་ན་རེ། མཚོན་བྱ་ལ་
མཚོན་བྱ་མ་ཡིན་པ་མེད་པ་དེ་མཚོན་བྱའི་མེད་དགག་གི་སེལ་བ་ཡིན་པར་
ཐལ། རྣམ་བཤད་དང་ཞི་འཚོའི་ལུགས་འཐད་པའི་ཕྱིར༑ འདོད་ན། མཚོན་
བྱ་ལ་མཚོན་བྱ་མ་ཡིན་པ་མེད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། མཚོན་
བྱ་ལ་མཚན་ཉིད་མེད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར་ན་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་མ་ཁྱབ་
ཀྱང། འདོད་ན། མཚོན་བྱའི་མཚན་ཉིད་མེད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར་ན་
མ་ཁྱབ་སྟེ། མཚོན་བྱ་དེ་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་མ་ཚང་བ་ལ་མེད་པ་
གང་ཞིག མཚན་ཉིད་མཚོན་བྱ་ལ་མེད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། མཚོན་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

བྱ་དེ་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ།
བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་དེ་བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཁོ་
ན་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་དེ་མཚོན་
བྱ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་
ཆོས་ཅན༑ མཚོན་བྱ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ཐལ། བུམ་པ་མཚོན་བྱར་སྒྲུབ་པའི་
རྗེས་ཁྱབ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདིས་བྲམ་ཟེའི་ལུགས་ལ་ཡང་སྐྱོན་མེད་པར་གྲུབ་
བོ།།གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། མཚན་ཉིད་མཚན་ཉིད་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་
ཐལ། རྫས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་དེ་མཚན་ཉིད་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར།
དེར་ཐལ༑ དེ་དོན་བྱེད་ནུས་པ་མཚན་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ཁྱབ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། ཡང་ཁོ་ན་རེ། ཁྱོད་མ་ཡིན་དགག་དགག་པར་འདོད་པ་མི་འཐད་པར་
ཐལ། བྱས་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དགག་རྟགས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་
མ་ཁྱབ། ཡང་ཁོ་ན་རེ། རྟོག་པ་ལ་དགག་རྟོག་གིས་ཁྱབ་པར་ཐལ། རྟོག་པ་
ལ་སེལ་རྟོག་གིས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ན་ཁ་ཅིག་མ་ཁྱབ་ཟེར། དེར་ཐལ། རྟོག་པ་
ལ་སེལ་འཇུག་གིས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ༑ འོ་ན་རྟོག་པ་ཡིན་ན་རང་གི་
ཞེན་ཡུལ་གྱི་ཆོས་དེའི་དགག་བྱ་དངོས་སུ་བཅད་ནས་འཛིན་པས་ཁྱབ་པར་
ཐལ། རྟོག་པ་ལ་དགག་རྟོག་གིས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། འདོད་མི་
ནུས་ཏེ། དངོས་པོ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁོ་ན་རེ། རྟོག་པ་
ཡིན་ན་དགག་རྟོག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། རྟོག་པ་ཡིན་ན་སེལ་བའི་རྣམ་
པ་ཅན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ན་ཊིཀ་ཆེན་རྗེས་འབྲང་དག་མ་ཁྱབ་ཟེར་
དགོས་ཀྱང་འདི་ལའང་དགག་རྟོག་སྒྲུབ་རྟོག་སྔར་དང་འདྲ། ཡང་ཁོ་ན་རེ།
བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་དགག་པའི་རྣམ་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་
ལས་ལོག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ དེར་ཐལ། དེ་བུམ་པ་ལ་སེལ་བའི་
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དགག་རྟགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་བཤད་པ།

རྣམ་པས་འཇུག་པའི་ཕྱིར་ན་ཁ་ཅིག་མ་ཁྱབ་ཟེར། ཁྱབ་པར་ཐལ༑ སེལ་བའི་
རྣམ་པ་ཞེས་པ་རྟོག་པའི་རྣམ་པར་འཇོག་དགོས་པའི་ཕྱིར། འོ་ན། ཤེས་བྱ་
ཆོས་ཅན༑ རྟོག་པའི་སྣང་ཡུལ་ཡིན་ན་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། རྟོག་
པས་སྣང་ཡུལ་ཡིན་ན་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས།
མ་གྲུབ་ན། བློའ་སེ
ི ལ་བ་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་དགག་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ།།མ་
གྲུབ་པ་དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ལུང་རིགས་ཁས་བླང་གསུམ་གར་འགལ། གོང་
དུ་འདོད་ན། རྟོག་པ་ཡིན་ན་སྒྲུབ་འཇུག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། རྟོག་པའི་
སྣང་ཡུལ་ཡིན་ན་སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན།
སེལ་འཇུག་གི་བློ་མེད་པར་ཐལ་ལོ།།དེ་བཞིན་དུ་རྟོག་པའི་སྣང་ཡུལ་ཡིན་ན་
རང་མཚན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བས་ཁྱབ་
པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་ཡིན་ན་རྟོག་པའི་སྒྲོ་བཏགས་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་
དང། དེ་ཡིན་ན་རྫས་སུ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་ལོ།།ཁོ་ན་རེ། མངོན་སུམ་
ལ་སེལ་འཇུག་ཡོད་པར་ཐལ། སེལ་བ་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའི་མངོན་སུམ་ཡོད་
པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་ཅིང་མི་མཚུངས་ཏེ། རྟོག་པའི་སྣང་ཡུལ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ན་
རྟོག་པ་སྒྲུབ་འཇུག་ཡིན་དགོས་པར་སྨྲས་ཀྱི་རྟོག་པའི་ཡུལ་ལ་སྒྲུབ་པ་ཡོད་
ན་རྟོག་པ་སྒྲུབ་འཇུག་ཡིན་ནོ་ཞེས་མ་སྨྲས་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་མི་ནུས་
ཏེ། རང་གི་སྣང་ཡུལ་སེལ་བ་ཡིན་པའི་མངོན་སུམ་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར༑ འདི་
ཉིད་ལས། གཞལ་བྱ་གཉིས་ཕྱིར་ཚད་མ་གཉིས།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
གང་དག་རྣམ་འགྲེལ་སེམས་ཙམ་ཁོ་ནའི་ལུགས་ཡིན་པར་འདོད་པ་དག་
གིས་སྐབས་འདི་དག་དང་གྲུབ་མཐའ་གོང་འོག་ཤ ན་འབྱེད་ཤ ེས་དགོས་ཀྱི་ནེ་
ཙོར་མ་སོང་བ་དགོས་སོ།།འདི་དག་ལ་དཔྱད་བྱ་མང་ཡང་རེ་ཞིག་བློ་དམན་
ལ་བསྐྱངས་བདེ་སླད་ཊིཀ་ཆེན་གྱི་བཤད་པ་ཙམ་བཀོད་ནས་སེལ་བ་གསུམ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

དེ་འཛིན་རྟོག་པའི་ཡུལ་དུ་བྱེད་ཚུལ་ཡིག་རྙིང་ལྟར་བྱས་ཡོད་དོ།།སྨྲས་པ།
གཞན་སེལ་མ་ཤེས་མུ་སྟེགས་ཆ་མེད་དང་།།ལྗོངས་འདིའི་གནས་ལུགས་
སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བ།།འདོད་སོགས་ལོག་རྟོག་མུན་པ་སེལ་གསུམ་གྱི།།འོད་
སྟོང་འདིས་བསལ་ཕན་བདེའི་འདབ་བརྒྱ་བཞད།།ཆེར་རློམ་ཁེངས་དྲེགས་
མཐོན་པོའ་མཁར་ལྡི
ང་ཡང་༑
༑སེལ་ངོའ་གནས་ལུགས་མ་རྟོ
གས་རྩོད་
ི
ི
རིགས་ཀྱི།།འཕྲོག་བྱེད་བཞོན་པས་བློ་གྲོས་སྤྱན་སྟོང་ལྡན༑ ༑མ་ལུས་དགྱེས་
པའི་ལྟད་མོས་རྣམ་པར་རྩེན།།བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ།།།།
གསུམ་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་དཔེར་བརྗོད་པ་དང། དེ་ལ་རྩོད་པ་སྤངས་བ་
དང། སྦྱོར་བའི་དབྱེ་བ་གསུམ། དང་པོ་འཆད་པར། རང་བཞིན་ཁྱད་པར་བྱེ་
བྲག་ལ།།ལྟོས་པའམ་འོན་ཏེ་འབའ་ཞིག་པ།།བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་བརྗོད་
དེ།།འཇིག་ལ་འབྲས་དང་ཡོད་ཉིད་བཞིན།།ཞེས་བྱུང། འདིའི་འཕྲོས་སོགས་
སླ། མཐའ་དཔྱད་པ་ལ་དགག་གཞག་སྤངས་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་ཁོ་ན་
རེ། ཡོད་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་དག་པ་བའི་རྟགས་ཡང་དག་
ཡིན་པར་ཐལ། འདི་ཉིད་ལས། འཇིག་ལ་འབྲས་དང་ཡོད་ཉིད་བཞིན།།ཞེས་
པའི་ཡོད་ཉིད་ཅེས་པའི་དོན་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་རྟོག་བཏགས་ཡིན་ན་
ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཟེར་ན་འདི་འགྱུར་ཁྱད་ཡིན་ཚུལ་བཤད་ཟིན་ཅིང། ཁོ་རང་
ལ་འོ་ན། ཡོད་པ་མི་རྟག་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་པར་ཐལ། ཡོད་
པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། མ་གྲུབ་ན། ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་
ཀྱིས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗེས་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་རྟགས་
ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འཁོར་གསུམ། ཁྱབ་
སྟེ། རང་འགྲེལ་ལས༑ འབྲེལ་བ་མེད་པར་ནི་རྗེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པ་
དག་ངེས་པ་མེད་དེ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ འཁོར་གསུམ། ཡང་ཁོ་ན་རེ།
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དགག་རྟགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་བཤད་པ།

སེལ་ངོར་ཡོད་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཡོད་ཀྱི་ཡོད་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་
མེད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན། ཡོད་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་པར་
ཐལ། སེལ་ངོར་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། ཡོད་པར་ཐལ་ལོ།
ཡང་ཁོ་ན་རེ། སེལ་ངོར་ཡོད་ན་སེལ་ངོར་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་ཀྱི། སེལ་ངོར་
ཡོད་ན་མི་རྟག་པས་མ་ཁྱབ་ཟེར་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཁྱབ་པ་མེད་པར་
ཐལ། སེལ་ངོར་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། རྟོག་ངོར་ཡོད་པའི་
ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ༑ སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག
རང་གི་དོན་སྤྱི་འཆར་བ་རང་གི་ཁྱད་པར་བྱེད་ཆོས་ཀྱི་དོན་སྤྱི་འཆར་བ་ལ་
ལྟོས་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་བའི་རྟགས་དང། དེ་གང་ཞིག་དེ་ལྟར་
མི་ལྟོས་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་དག་པ་བའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་
ཟེར་ན། དེ་ལ་ལ་ལ་ན་རེ༑ དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་
པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་མཚན་ཉིད་དེའི་ཕྱིར། རྟགས་དང་
པོ་སླ། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་ཀྱི་དོན་སྤྱི་འཆར་བ་རང་གི་ཁྱད་པར་བྱེད་
ཆོས་དོན་བྱེད་ནུས་པའི་དོན་སྤྱི་འཆར་བ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དོན་
བྱེད་ནུས་པ་ཁྱོད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། ཚད་མས་ངེས་
པ་ལ་དེ་ལྟར་དགོས་ཀྱང་དོན་སྤྱི་འཆར་བ་མཚན་ཉིད་ལ་མི་ལྟོས་པའི་ཕྱིར།
དེར་ཐལ། དོན་བྱེད་ནུས་པའི་དོན་སྤྱི་མ་ཤར་བར་དངོས་པོའ་དོ
ི ན་སྤྱི་ཤ ར་བ་
ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དངོས་པོའ་སྒྲ་སྤྱི
ི ་རྐྱང་པ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་དེ་དེ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། དམ་བཅའ་སྔ་མ་དེ་ལ། དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། སྒྲ་མི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་བའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་
ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག རང་གི་དོན་སྤྱི་འཆར་བ་རང་གི་
ཁྱད་པར་བྱེད་ཆོས་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་དོན་སྤྱི་འཆར་བ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱིར།
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་དག་པ་བའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དེའི་དོན་སྤྱི་འཆར་བ་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་དོན་སྤྱི་
འཆར་བ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། དེ་ལྟར་ལྟོས་
པར་ཐལ༑ ཁྱོད་ཀྱི་དེ་དེའི་དེ་ལ་ལྟོས་པ་གང་ཞིག དངོས་པོ་ཡིན་པ་ཁྱོད་ཀྱི་
ཁྱད་པར་བྱེད་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་ཡིན་པ་ཡོད་པའི་
ཆོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཡིན་
པ་དང་ཁྱོད་ཡོད་པ་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་བྱེད་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཡིན་པ་
དང་ཁྱོད་ཡོད་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་ཡིན་པ་དེ་དེ་དང་ཐ་དད་གང་
ཞིག དེའི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར༑ དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། དངོས་པོ་ཡིན་པ་ཡོད་
ཅིང། དངོས་པོ་དང་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན༑ ཆོས་དེའི་དེ་ཡིན་
པ་ཆོས་དེ་དང་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕྱིར། ཆོས་དེའི་ཡིན་
པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མེད་ན་ཆོས་དེ་མེད་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཆོས་དེ་དང་
གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན༑ རྟག་དངོས་གཉིས་ཆོས་ཅན། མེད་པར་
ཐལ། ཁྱོད་ཡིན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འཁོར་གསུམ། གོང་གི་
རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དངོས་པོ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པའི་ཁྱད་
གཞི་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང། དངོས་པོའ་དོ
ི ན་སྤྱི་འཆར་བ་དངོས་པོ་མ་
ཡིན་པ་ལས་ལོག་པའི་དོན་སྤྱི་འཆར་བ་ལ་ལྟོས་པར་ཐལ། དངོས་པོ་འཛིན་
པའི་རྟོག་པ་ལ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པའི་དོན་སྤྱི་ཤར་བའི་ཕྱིར།
དེར་ཐལ། དེ་དེའི་དངོས་ཡུལ་དང་སྣང་ཡུལ་ཡིན་པར་མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་
ནས་བཤད་པ་ལྟར་རུང་བའི་ཕྱིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དངོས་པོ་འཛིན་པའི་
རྟོག་པ་ཆོས་ཅན། དགག་རྟོག་ཡིན་པར་ཐལ༑ རང་ཡུལ་གྱི་དགག་པའི་རྣམ་
པ་ཤར་བའི་རྟོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་ཤིན་ཏུ་མ་ཁྱབ་སྟེ། འདི་ཡིག་རྙིང་འདེའི་
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དགག་རྟགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ངེས་བྱེད་བཤད་པ།

ཡང་གཞན་གྱི་དགག་རྟོག་ལ་འགལ་བ་བསྟན་པ་ལས་རང་ལུགས་མ་བཞག་
པས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རོ།།འོ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དགག་རྟོག་ཡིན་པར་
ཐལ། རང་ཡུལ་དགག་པའི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་རྟོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་
ཁས། འཁོར་གསུམ། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། རང་གི་སྣང་ཡུལ་གྱི་སེལ་བའི་རྣམ་
པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། དེར་ཐལ། རང་གི་སྣང་ཡུལ་སེལ་བ་
གང་ཞིག ཁྱོད་དེའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། རྟོག་པ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་ཀྱི་སྣང་ཡུལ་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་སྣང་ཡུལ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། དེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཤགས་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག དངོས་
ཡུལ་ཡང་མིན། དེ་ཁྱོད་ཀྱི་སྣང་ཡུལ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་དང་
པོ་མ་གྲུབ་ན༑ འོ་ན། ཁྱོད་ཀྱི་ཤགས་ཡུལ་སྣང་ཡུལ་དུ་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་སྣང་
ཡུལ་ཤགས་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདི་ནི་དགག་རྟགས་ཀྱི་ཁས་ལེན་མ་བྱུང་
བའི་སྟབས་ཡིན་གྱི་དབུ་ཚད་རྒྱ་གཞུང་འདི་ཙམ་གང་གི་དགོངས་པ་མ་ཡིན་
ནོ།།དེས་ན་མི་རྟག་པ་ཡིན་པ་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱི་ཆོས་ཡིན་
ཡང་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་མིན་ཟེར་ཡང་མི་དགོས་པར་གཉིས་
ཀ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་ཆོས་བྱས་ཆོག་པས་རྒྱས་པར་གསུམ་པར་འཆད་
པར་འགྱུར་རོ།།ཡང་ཁ་ཅིག ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག ལྟོས་
པ་བྱེད་ཆོས་འཕེན་པ་དང་པོ་དང། མི་འཕེན་པ་གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད་ཟེར་
ན། དངོས་པོ་ཆོས་ཅན༑ དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལྟོས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་
ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་ཕྱིར། དང་པོ་སླ༑ གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། རང་བརྗོད་པའི་
སྒྲས་རང་གི་ལྟོས་པ་བྱེད་ཆོས་རང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་འཕེན་པའི་ཕྱིར།
དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཡིན་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་བཞིན་
གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག རང་བརྗོད་པའི་སྒྲས་རང་གི་བྱེད་ཆོས་འཕེན་
497

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

པ་དང་མི་འཕེན་པ་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། རྣམ་བཤད་ལས། བྱས་ཞེས་
བརྗོད་པའི་སྒྲས་རང་གི་བྱེད་པ་པོ་བློ་ཡུལ་དུ་འཕེན་པ་ལྟར་ལྟོས་པའི་དོན་
ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། བྱེད་པ་པོ་ལྟ་བུའི་ལྟོས་ཆོས་སྒྲས་
འཕེན་མི་འཕེན་གྱི་དོན་ཡིན་གྱི་ལྟོས་ཆོས་བྱེད་པ་པོ་གཅིག་འཕེན་མི་འཕེན་
གྱི་དོན་མ་ཡིན་པ་ནི་ལྟ་བུ་ཞེས་པས་ཤེས་ནུས་པའི་ཕྱིར། མཚན་ཉིད་དེ་ལ་
བྱས་པའི་བྱེ་བྲག་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལྟོས་
པ་བའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩ་བར་འདོད་ན། རང་
གི་བྱེད་པ་པོ་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྟག་པ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར།
གཉིས་པ་རང་ལུགས་ལ། མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བ་གཉིས། དང་པོ་ནི།
ཁྱོ ད ་དེ ་ སྒྲུབ་ཀྱི ་ རང་བཞིན་གྱི་ རྟགས་ཡང་དག་གང་དེ ་ སྒྲུབ་ཀྱི ་ རྟགས་སུ་
བཀོད་པའི་ཚིག་གིས་རང་གི་ལྟོས་ཆོས་འཕེན་པའི་བཏགས་ཡོད་དེ། དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་བའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་
ཡིན་ཏེ༑ དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཅེས་པས་གཏན་ཚིགས་
ལྟར་སྣང་དང་འབྲས་སོགས་ཀྱི་རྟགས་གཅོད། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྟགས་སུ་བཀོད་
པའི་ཚིག་གིས་ཞེས་པས་བཏགས་ཡོད་ཡིན་ཡང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་དག་
པ་པའི་རྟགས་དངོས་པོ་ལྟ་བུ་གཅོད། རྟགས་སུ་བཀོད་པའི་ཚིག་གིས་རང་
གི་ལྟོས་ཆོས་འཕེན་པའི་བཏགས་ཡོད་ཅེས་པས་དངོས་པོ་ཡིན་པ་ལྟ་བུའི་
ཁྱད་ཆོས་འཕང་བས་དེར་འགྱུར་བ་གཅོད་པའི་ཕྱིར། འདི་ནི་རྣམ་བཤད་
ལས། བྱས་ཞེས་བརྗོད་པའི་སྒྲས་རང་གི་རང་གི་བྱེད་པ་པོ་བློ་ཡུལ་དུ་འཕེན་
པ་ལྟར་ལྟོ ས ་པའི ་ དོ ན ་ནོ ། །ཞེ ས ་གསུངས་པའི ་ དོ ན ་འཁྲུལ་མེ ད ་ཡི ན ་པའི ་
ཕྱིར་ཏེ། ལྟོས་པའི་དོན་ནོ་ཞེས་གསུང་གི་ཟུར་བཏོན་པའི་ཕྱིར། རང་འགྲེལ་
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ལས་ཀྱང། གཞན་གྱི་བྱེད་པ་ལ་ལྟོས་པའི་ངོ་བོ་ནི་བྱས་པ་ཡིན་པ་དེ་བས་
ན་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་དབྱེ་ན། རང་བརྗོད་པའི་སྒྲས་རང་གི་
ཁྱད་ཆོས་རྫས་གཞན་འཕེན་པའི་དེ་དང། རང་བརྗོད་པའི་སྒྲས་རང་གི་ལྟོས་
ཆོས་རྫས་གཞན་མ་ཡིན་པ་འཕེན་པའི་ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་བའི་རང་བཞིན་
གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས། དང་པོ་ལ་དབྱེ་ན་རང་བརྗོད་པའི་སྒྲས་རང་གི་
ལྟོས་ཆོས་རང་དང་རྫས་གཞན་པའི་རྒྱུ་འཕེན་པའི་དེ་དང་འབྲས་བུ་འཕེན་
དེ་གཉིས། དང་པོ་ལ་དབྱེ་ན་རང་བརྗོད་པའི་སྒྲས་རང་གི་ལྟོས་ཆོས་རང་
དང་རྫས་གཞན་པའི་རྒྱུ་དངོས་སུ་འཕེན་པའི་དེ་དང། དེ་འདྲའི་རྒྱུ་ཤགས་ལ་
འཕེན་པའི་དེ་གཉིས། མཚན་གཞི་ནི། རང་རྒྱུ་ལས་སྐྱེས་པ་དེ་རང་བརྗོད་
པའི་སྒྲས་རང་གི་ལྟོས་ཆོས་རང་དང་རྫས་གཞན་རྒྱུ་དངོས་སུ་འཕེན་པའི་སྒྲ་
མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་པའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་
གི་མཚན་གཞི་དང། རྩོལ་བྱུང་དེ་རང་བརྗོད་པའི་སྒྲས་རང་གི་ལྟོས་ཆོས་
རང་དང་རྫས་གཞན་རྒྱུ་དངོས་སུ་འཕེན་པའི་དུང་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་པའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་གཞི། བྱས་
པ་དེ་རང་བརྗོད་པའི་སྒྲས་རང་གི་ལྟོས་ཆོས་རང་དང་རྫས་གཞན་རྒྱུ་ཤ གས་
ལ་འཕེན་པའི་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་བའི་རང་བཞིན་གྱི་
རྟགས་ཡང་དག་ངང། རང་འབྲས་སྐྱེད་བྱེད་དེ་རང་བརྗོད་པའི་སྒྲས་རང་གི་
ལྟོས་ཆོས་རྫས་གཞན་དུ་འཕེན་པའི་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་ལྟོས་
པ་བའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག དོན་བྱེད་ནུས་པ་དང། སྐྱེ་ལྡན་དང།
དངོས་པོར་ཡོད་པ་གསུམ་རེ་རེ་ནས་རང་བརྗོད་པའི་སྒྲས་རང་གི་ལྟོས་ཆོས་
རྫས་གཞན་མ་ཡིན་པ་འཕེན་པའི་སྒྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་ལྟོས་
པ་བའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་གཞི་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་
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སོ།།ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག
དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
རྟགས་སུ་བཀོད་པའི་ཚིག་གིས་ལྟོས་ཆོས་མི་འཕེན་པའི་རྫས་ཡོད་དང་དེའི་
ཆར་གཏོགས་ཀྱི་ཆོས་གང་རུང་ཡིན་པ་དེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་དག་
པ་བའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད།
མཚན་གཞི་སྒྲ་མི་
རྟག་པར་སྒྲུབ་ལ་དངོས་པོ་ལྟ་བུའོ།།འདིའི་ལྟོས་ཚུལ་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ཏེ།
བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལྟོས་མི་ལྟོས་མི་དཔྱོད་པའི་ཕྱིར།
གསུམ་པ་རྩོད་སྤོང་ལ་ཁོ་ན་རེ། དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒྲ་མི་རྟག་
པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་དག་པ་བའི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་
བཏགས་ཡོད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ༑ བཏགས་ཡོད་ལ་རང་ཚིག་གིས་
བཏགས་ཡོད་དུ་མི་སྟོན་ན་ཁྱད་པར་ལྟོས་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་མི་འགྱུར་
བའི་ཕྱིར། ཡང་ཁོ་ན་རེ། འདིའི་ཁྱད་པར་ལྟོས་མི་ལྟོས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་
ལ་བྱེད་རིགས་པར་ཐལ༑ འདིའི་རང་བཞིན་ཞེས་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རང་
བཞིན་གཅིག་མི་གཅིག་ལ་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་བོ།།

ཡིད་ཆེས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ།
འདི་ཉིད་ལས། མཐོང་དང་མ་མཐོང་དངོས་པོ་ཡི།།དོན་དེ་དག་ལ་མངོན་
སུམ་དང་།།རྗེས་སུ་དཔག་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཀྱང་།།གནོད་མེད་འདི་ཡི་མི་
བསླུ་བའོ།།ཞེས་པའི་འཕྲོས་དང་མཐའ་དཔྱད་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། འདི་
གང་ལས་འཕྲོས་ཚུལ་ཡོད་དེ། སྒྲ་རྣམས་དངོས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ།།ཞེས་པའི་
ཚིགས་བཅད་སྐབས་སུ་བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒྲ་དེ་བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒྲ་དང་
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ཡིད་ཆེས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ།

ལྡན་པའི་ཤར་གཞིར་བུམ་པ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་
པར་བཤད་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། འོ་ན་ཕྱོགས་གླང་གིས། ཡིད་ཆེས་ཚིག་ནི་མི་
བསླུ་བའི།།སྤྱི་ལས་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཉིད།།ཅེས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་
འགོག་པ་ལ་ཐོག་མར་ལུང་དེའི་དོན་ནི་གཞལ་བྱའི་གནས་དང་པོ་གཉིས་
སྟོན་པའི་གསུང་དང། ཤིན་ཏུ་ལྐོག་གྱུར་སྟོན་པའི་གསུང་དུ་མ་ཡོད་པ་ལས་
རང་གི་བསྟན་བྱའི་དོན་ལ་མི་བསླུ་བར་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་དེ་ལྟར་གསུང་གི་
ལུང་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་འཆད་
པར། འདི་ཉིད་ལས༑ ཡིད་ཆེས་ཚིག་ནི་མི་བསླུ་བའི།།སྤྱི་ལས་རྗེས་སུ་དཔག་
པ་ཉིད།།ཅེས་བྱུང། འོ་ན། ཚད་མར་གྱུར་པའི་ལུང་ཇི་ལྟ་བུ། ལུང་ཚད་མ་
ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང། ཚད་མར་སྒྲུབ་པའི་དགོས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན༑ དང་
པོ་དེ་ནི་ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་ཞིག་དགོས་ཞེས་འཆད་པར། འདི་ཉིད་ལས།
འབྲེལ་བ་དང་ནི་རྗེས་མཐུན་ཐབས།།སྐྱེས་བུའི་དོན་ནི་རྗོད་བྱེད་དག །ཡོངས་
བརྟགས་དབང་དུ་བྱས་ཡིན་གྱི།།དེ་ལས་གཞན་པའི་དབང་བྱས་མིན།།ཞེས་
བྱུང། གཉིས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལུང་དེའི་བསྟན་དོན་ལ་ཚད་མ་གསུམ་གྱིས་མི་
གནོད་པ་ཞིག་དགོས་ཞེས་འཆད་པར། འདི་ཉིད་ལས། མཐོང་དང་སོགས་
དྲངས་མ་ཐག་གི་གཞུང་དེ་བྱུང། གསུམ་པ་དེ་འཆད་པར། འདི་ཉིད་ལས།
ཡིད་ཆེས་ཚིག་ནི་མི་བསླུ་བའི།།ནས༑
གཞན་ལའང་རྗེས་སུ་དཔག་པ་
ཡིན།།ཞེས་ཚིགས་བཅད་གཉིས་བྱུང་།
འདི་དག་གི་མཐའ་དཔྱད་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ།
མཐོང་དང་ཞེས་པས་མངོན་གྱུར་རྐྱང་པ་ལ་བྱེད་ཀྱི་ཅུང་ཟད་ལྐོག་གྱུར་ལ་
མི་བྱེད་ཟེར་ན། འོ་ན། འདིའི་དངོས་བསྟན་གྱི་མིག་དབང་ཆོས་ཅན། དེར་
ཐལ། དེའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་གྲུབ་ཅིང། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

མཆོག་གིས་འཐད་ལྡན་ལས། རྟེན་མིག་མཐོང་བས་ཀྱང་མཐོང་བར་བརྗོད་
དོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑ ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། རང་ཉིད་མངོན་གྱུར་བསྟན་
པ་ལ་མངོན་སུམ་གྱིས་མི་གནོད་ཅིང་དེས་གྲུབ་པ་དང་༑ ཅུང་ཟད་ལྐོག་གྱུར་
བསྟན་པ་ལ་དངོས་སྟོབས་རྗེས་དཔག་གིས་མི་གནོད་ཅིང་དེས་གྲུབ་པ་དང་
༑
ཤིན་ཏུ་ལྐོག་གྱུར་སྟོན་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་རྗེས་དཔག་གིས་མི་གནོད་ཅིང་
དེས་གྲུབ་པ་དེ་དཔྱད་གསུམ་གྱིས་དག་པའི་ལུང་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། དེ་
ཆོས་ཅན། དཔྱད་གསུམ་གྱིས་དག་པའི་ལུང་ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་
ཡིན་ན་ཁྱོད་ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེའི་
མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དཔྱད་གསུམ་གྱིས་དག་
པའི་ལུང་གི་རྟགས་ལས༑ སྦྱིན་པས་ལོངས་སྤྱོད་ཁྲིམས་ཀྱིས་བདེ།།ཞེས་
པའི་ལུང་རང་གི་བསྟན་བྱའི་དོན་ལ་མི་བསླུ་བར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་
ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། འདོད་ན། དེས་ལུང་དེ་ལུང་
རྣམ་དག་ཏུ་གྲུབ་ཟིན་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་རྣམ་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡིད་ཆེས་ཀྱི་
རྟགས་ཡང་དག་མེད་ཟེར་ན། འོ་ན། ཡིད་ཆེས་རྗེས་དཔག་མེད་པར་ཐལ།
འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཤེས་བྱ་ཤིན་ཏུ་ལྐོག་གྱུར་ཡིན་ན་འཇལ་བྱེད་
ཚད་མ་མེད་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། ལུང་ཙམ་གྱིས་
གྲུབ་པའི་དོན་ལ་ཚད་མ་གཞན་འཇལ་བྱེད་དུ་མི་འཇུག་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་
མཚམས་ལ་འདོད་ན། སྦྱིན་པ་ལས་མ་འོངས་པ་ན་རྣམ་སྨིན་བདེ་བ་འབྱུང་
བ་སོགས་ལས་འབྲས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཕལ་ཆེ་བ་ཆོས་ཅན། འཇལ་བྱེད་ཚད་
མ་མེད་པར་ཐལ། ཤིན་ཏུ་ལྐོག་གྱུར་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། ཤིན་
ཏུ་ལྐོག་གྱུར་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན༑ དེ་ཆོས་ཅན། མེད་པར་འཛིན་རིགས་
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པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ལྟར་འདོད་པ་ལོག་ལྟ་
ཡིན་པས་སྡོམ་ལྡན་ཡིན་ན་སྡོམ་པ་ཡང་གཏོང་ཞིང་དགེ་རྩ་ཀུན་གཅོད་པའི་
ཕྱིར། མཛོད་ལས། རྩ་བ་ཆད་དང་མཚན་འདས་ལས།།སོ་སོར་ཐར་པའི་
འདུལ་བ་གཏོང་།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ལུང་སྒྲུབ་བྱེད་བྱས་པའི་ཡིད་
ཆེས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མེད་པར་ཐལ། གཞལ་བྱ་ཤ ིན་ཏུ་ལྐོག་གྱུར་ཚད་
མས་གྲུབ་ནས་དེའི་ལུང་ཁས་ལེན་པ་ཡང་མི་འཐད། ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་
ལུང་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་ཁས་ལེན་པ་ཡང་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་
ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན། ལུང་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་
དུ་མ་ངེས་པར་ཐལ། དེ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་བཞིན་དུ་དེ་དེའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་ཁས་
ལེན་པའི་ཕྱིར་ན་འདིར་ཡང་མ་ཁྱབ་མོད། ཁོ་རང་ལ་འོ་ན། བྱས་པ་སྒྲ་མི་
རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་ཁས་ལེན་མི་རིགས་པར་ཐལ། སྒྲ་མི་རྟག་
པར་ཚད་མས་གྲུབ་ནས་དེ་དེའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་ཁས་ལེན་པ་ཡང་མི་འཐད། སྒྲ་
མི་རྟག་པ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་བཞིན་དུ་དེ་དེའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་ཁས་ལེན་པ་ཡང་
མི་འཐད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། དེ་དེའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་ཁས་ལེན་པ་དོན་
མེད་པར་ཐལ། དེས་དེ་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། གཉིས་པ་མ་གྲུབ་
ན། དེའི་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པར་ཐལ། དེས་དེ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་
བྱེད་དུ་ཁས་ལེན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། ཡང་བླུན་པོ་ཁ་ཅིག སངས་རྒྱས་
ཤིན་ཏུ་ལྐོག་གྱུར་ཟེར་ན། འོ་ན། ཉེས་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་བདག་འཛིན་གཉིས་ཀྱི་
གཉེན་པོ་བདག་མེད་དངོས་སྟོབས་ཀྱིས་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ་ལོ།།ཉེས་ཀུན་
ཟད་པ་དངོས་སྟོབས་ཀྱིས་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་སོགས་བྱ། ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ།
སངས་རྒྱས་བསྐལ་དོན་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་རྒྱང་འཕེན་འགའ་ཞིག་ལ་བསྐལ་
དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། དཀོན་མཆོག་གསུམ་བསྐལ་དོན་
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ཡིན་པར་ཐལ་ལོ༑ ༑འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཡོད་ན་
དེ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ་ཞེས་སྐྱབས་འགྲོ་བྱེད་རིགས་པར་ཐལ་ལོ།།ཡང་ཁ་ཅིག་
ན་རེ། སྦྱིན་སོགས་དཀར་ཆོས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལས་མ་འོངས་པ་ན་རྣམ་
སྨིན་གྱི་བདེ་བ་འབྱུང་སྟེ། དེ་འབྱུང་བར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལུང་ལས་བཤད་པའི་
ཕྱིར་ཞེས་པ་ཡིད་ཆེས་རྟགས་ཀྱི་འགོད་ཚུལ་ཟེར་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་
ངེས་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་ངེས་དགོས་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་
པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྲུབ་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་
བྱ་ངེས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ། སྦྱིན་སོགས་དཀར་ཆོས་སུ་ངེས་པས་
སྦྱིན་པས་རྣམ་སྨིན་ཡིད་འོང་འབྱིན་པར་ངེས་དགོས་པའི་ཕྱིར། ཡང་སྦྱིན་པ་
ཙམ་ཆོས་ཅན་བྱས་ནས་དེ་ལྟར་འགོད་ཟེར་ནའང། ཕྱོགས་ཚིག་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་
འགྱུར་བར་ཐལ། སྦྱིན་པ་ལས་ལོངས་སྤྱོད་འབྱུང་ཞེས་པའི་ལུང་ཚིག་དེ་སྒྲུབ་
བྱེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། འདི་ཉིད་ཀྱི་བཞི་པ་ལས། ཕྱོགས་
ཀྱི་ཚིག་དེ་སྨྲ་བ་པོའ༑ི ༑ནས། ཚད་ཡིན་དེ་ལས་ཐེ་ཚོམ་དག །སྐྱེ་ཕྱིར་དངོས་
སུ་སྒྲུབ་བྱེད་མིན།།ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་
ཚིག་དེ་བཀོད་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རྒོལ་ཡང་དག་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཙམ་ལས་སྐྱེད་མི་
ཐུབ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག ཡིད་ཆེས་ཀྱི་རྟགས་ཡིན་ན་འབྲས་
རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར། འོ་ན། དེ་ལ་རང་ཡིན་གྱི་འབྲས་རང་
མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་མེད་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར།
འདོད་ན། དཔྱད་གསུམ་གྱིས་དག་པའི་ལུང་དེ་བརྒྱད་སྟོང་པ་རང་གི་བསྟན་
དོན་ལ་བསླུ་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ་
ལོ།།དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་
སོང། རྟགས་སླ། འདོད་མི་ནུས་ཤིང། དེས་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་
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ཀྱང་ཤ ེས་སོ།།ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ལུང་རྣམ་དག་ཡིན་ན་དཔྱད་གསུམ་གྱིས་
དག་མ་དག་མ་བརྟགས་པར་རྟོགས་ལྡན་གྱིས་ཁས་བླངས་རིགས་པར་ཐལ།
ཐེ་ཚོམ་སྒོས་ལུང་རྣམ་དག་ལ་ཐོས་སོགས་ཀྱིས་ཞུགས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ན་
མ་ཁྱབ། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། ཐེ་ཚོམ་ལས་ཀྱང་འཇུག་ཕྱིར་རོ།།ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། འདི་ཉིད་ལས། དེ་ལྟར་ཡུལ་གཉིས་རྣམ་དག་
ནས།།དེ ་ ནི ་ བསྟན་བཅོས ་ཡོངས་འཛིན་པར།།འདོ ད ་པའི ་ དུས་ཡིན ་ཞེ ས ་
དང། རྣམ་ངེས་ལས༑ ཁས་བླངས་ནས་བརྟགས་པ་འཇུག་པ་ནི་མིན་གྱི་འོན་
ཀྱང་བརྟགས་ནས་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ནོ།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་
ཅིག་ན་རེ། དཔྱད་གསུམ་གྱིས་དག་པའི་ལུང་ཡིན་ན་རང་གི་དོན་ལ་དཔྱད་པ་
གསུམ་གྱི་དོན་ནམ། གཞལ་བྱའི་གནས་གསུམ་ཡོད་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་
ཡིན་ན་དཔྱད་གསུམ་གྱིས་དག་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་ན་ཁ་ཅིག་མ་ཁྱབ་ཟེར།
ཁྱབ་པར་ཐལ། རང་འགྲེལ་ལས། མངོན་སུམ་དུ་འདོད་པའི་དོན་དག་ལ་དེ་
བཞིན་དུ་འགྱུར་བ་ནི་མངོན་སུམ་གྱིས་གནོད་པ་མེད་པ་སྟེ། ཞེས་སོགས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ། རྩ་བར་འདོད་ན། སྦྱིན་པས་ལོངས་སྤྱོད་ཅེས་
པའི་ཚིག་ཟུར་གྱི་སྦྱིན་པ་ཞེས་པའི་ལུང་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར།
འདོད་ན། དེའི་དངོས་བསྟན་ལ་དེ་གསུམ་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར་ན་
རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་མ་ཁྱབ་ཀྱང་འདོད་དོ།།འདོད་མི་ནུས་པར་ཐལ། ཆོས་ཅན་
དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་འགལ་ཁྱབ་བོ།།ཁོ་རང་ལ་འོ་ན། འདིའི་དངོས་བསྟན་གྱི་
སྦྱིན་པ་ཡིན་ན་མངོན་གྱུར་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་
ན། འདིའི་དངོས་བསྟན་གྱི་རྒྱལ་སྲས་སོ་སྐྱེ་ནས་ས་བཅུའི་བར་གྱི་ཆོས་ཟང་
ཟིང་མི་འཇིགས་པའི་སྦྱིན་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར༑
ཁྱབ་པ་ཁས། འཁོར་གསུམ། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། དེ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེར་ཐལ།
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རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ ི་མཐའ་དཔྱོད།

སློབ་དཔོན་འཕགས་པས་མདོ་ལས་བཤད་པའི་སྦྱིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྲས་
བུ་འབྱུང་ཚུལ་བསྡུས་ནས་སྐབས་འདིར་བཤད་པའི་ ཕྱིར ་རོ ། །མ་གྲུབ་ན།
དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས་བཤད་པའི་མངོན་མཐོ་ཡིན་ན་སོ་སྐྱེའི་རྒྱུད་
ཀྱི་མངོན་མཐོ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེས་
ས་མཐོན་པོའ་མངོ
ི ན་མཐོ་མ་བཤད་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། གོང་དུ་
འདོད་ན། འདིའི་དངོས་བསྟན་གྱི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྦྱིན་པ་མེད་པར་
ཐལ་ལོ།།འདོད་མི་ནུས་ཏེ། བསམ་མི་ཁྱབ་ཀྱི་སྦྱིན་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེས་
ལུང་གཞན་གྱི་དོན་རྩོད་ཚུལ་ལ་རིགས་པ་སྒྲེས་ཤ ིག
གཉིས་པ་རང་ལུགས་ནི། དེའི་མཚན་ཉིད། དབྱེ་བ། ལུང་གིས་བཤད་
ཚུལ་གསུམ། དང་པོ་ནི༑ རང་གི་བསྟན་བྱའི་གཙོ་བོ་དེ་བསྟན་པ་ལྟར་དུ་
གནས་པ་དེ་ལ་མངོན་སུམ་དང། དངོས་སྟོབས་རྗེས་དཔག་དང་ཡིད་ཆེས་
རྗེས་དཔག་དང་གྲགས་པའི་རྗེས་དཔག་གང་གིས་ཀྱང་མི་གནོད་པའི་ལུང་
དེ༑ དཔྱད་གསུམ་གྱི་དག་པའི་ལུང་གི་མཚན་ཉིད། གོ་ཐོབ་བྱས། མཚན་གཞི་
བརྒྱད་སྟོང་པ་དང་ས་བཅུ་པ་དང་དགོངས་འགྲེལ་ལྟ་བུའི་མདོ་དང། དབུ་
མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་དང་རྒྱུད་བླ་མ་དང་མདོ་སྡེ་རྒྱན་སོགས་དང། ས་སྡེ་ལྟ་
བུའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་ཡིན། གཉིས་པ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་
དབྱེ་ན་རང་ཡིན་པའི་འབྲས་རང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་
ཡོད་དེ། འབྲས་རྟགས་ནི། སྦྱིན་པས་ལོངས་སྤྱོད་ཁྲིམས་ཀྱིས་བདེ།།ཞེས་
པའི་ལུང་ཆོས་ཅན། རང་གི་བརྗོད་བྱ་རྟོགས་པའི་བློ་སྔོན་དུ་སོང་སྟེ། དཔྱད་
གསུམ་གྱིས་དག་པའི་ལུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། ཡིད་ཆེས་པའི་མ་
དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ནི། དེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་བསྟན་བྱའི་དོན་ལ་
བསླུ་བ་མེད་དེ། དཔྱད་པ་གསུམ་གྱིས་དག་པའི་ལུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ལྟ་བུ་
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ཡིད་ཆེས་ཀྱི་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ།

དང། ཡིད་ཆེས་པའི་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་ནི། དེ་ཆོས་ཅན། རང་
གི་བསྟན་བྱའི་དོན་ལ་མི་བསླུ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔྱད་གསུམ་གྱིས་དག་པའི་ལུང་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ།།དཔྱད་གསུམ་གྱིས་དག་པའི་ལུང་གི་རྟགས་
ཀྱིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་རྗེས་དཔག་གི་གཞལ་བྱ་ཡིན་ན།
གཞལ་བྱའི་
གནས་གསུམ་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་སོགས་ཡིན་ཏེ། རང་འགྲེལ་ལས༑ ལུང་
རྗེས་སུ་དཔག་པར་གསུངས་པ་དེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། སྐྱེས་བུ་འདི་ནི་ལུང་
ཚད་མ་ལ་མ་བརྟེན་པར་བཞག་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འབྲས་བུ་མངོན་
སུམ་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ལ་དག་ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཡང་ན་དཔྱད་
གསུམ་གྱི ས ་དག་པའི ་ ལུང་མ་བྱས་པར་ཉེ ས ་ཟད་ཀྱི ་ ལུང་ཡི ན ་པའི ་ ཕྱི ར ་
བཀོད་ཀྱང་རུང་སྟེ། རང་འགྲེལ་ལས། དེ་དང་འདི་དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་ཉེས་
པ་ཟད་པའི་ཚིག་མི་བསླུ་བར་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར།
ཁྱབ་སྟེ། ཚད་མ་བཞིས་མི་གནོད་པ་དང་ཉེ་ཟད་ཀྱི་ཚིག་གཉིས་མི་བསླུ་བར་
མཚུངས་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར། ཤཱཀྱའི་འགྲེལ་བཤད་ལས། གང་དང་གང་
ཉེས་པ་ཟད་པའི་ཚིག་དེ་དང་དེ་ནི་མི་བསླུ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། འདུས་བྱས་
ཐམས་ཅད་ནི་སྐད་ཅིག་མ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ།།ཤིན་ཏུ་ལྐོག་ཏུ་
གྱུར་པའི་དོན་ལ་ཉེས་པ་ཟད་པའི་ཚིག་འདི་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྤྱིར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་
རོ།།ཡང་ཕྱོགས་གླང་གིས་ཡིད་ཆེས་ཚིག་ནི་ཞེས་དཔྱད་གསུམ་གྱིས་དག་
པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལུང་གི་རྟགས་ལས་ཤིན་ལྐོག་སྟོན་པའི་བཀའ་རང་གི་
བསྟན་བྱའི་དོན་ལ་མི་བསླུ་བར་སྒྲུབ་པའི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་བསྟན། ཡིད་
ཆེས་ཀྱི་ཚིག་དེ་ཡང་ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་དེ་སེའུ་བཅུ་པ་ལྟ་བུའི་མ་འབྲེལ་
བ་མ་ཡིན་པར་འདིར་བླང་དོར་སོགས་བསྟན་པ་གཞི་གཅིག་བསྡུར་རུང་
འབྲེལ་ཆགས་པ་དང། འཇོག་པོའ་གཙུག་རྒྱན་ལེ
ན་པ་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་
ི
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པར་མངོན་མཐོ་སོགས་ཀྱི་ཐབས་སྒྲུབ་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པ་དང་བྱ་རོག་
སོ་རྟོག་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་འདོད་དོན་བརྗོད་བྱར་བྱེད་པ་དང་ལྡན་ཞིང་ཁས་
ལེན་པའི་གནས་སྐབས་ཡང་དཔྱད་གསུམ་གྱིས་དག་པ་ན་ཡིན་ཞེས་འཆད་
པར་འབྲེལ་བ་དང་ནི་སོགས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་བྱུང། སློབ་དཔོན་གྱིས་
མི་བསླུ་ཞེས་པས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་མི་བསླུ་བའི་ཚུལ་ཚད་མ་བཞི་གང་གིས་
ཀྱང་མི་གནོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་འཆད་པར། མཐོང་དང་སོགས་བཞི་བྱུང་
༑ སློབ་དཔོན་གྱིས་སྤྱི་ལས་ཞེས་པས་རྟགས་བསྟན། སློབ་དཔོན་དེས་འདིར་
བཤད་པའི་གཏན་ཚིགས་འཆད་པར། སྤྱི་ལས་འདིའི་ལྐོག་གྱུར་པ་ཡི།།ཡུལ་
ལའང་སོགས་བྱུང། སློབ་དཔོན་གྱིས་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཉིད་ལས་རྗེས་དཔག་
སྐྱེ་ཚུལ་འཆད་པར། ཡིད་ཆེས་ཚིག་ནི་མི་བསླུ་བའི།།སྤྱི་ལས་སོགས་བྱུང།
སེའུ་བཅུ་པ་ནི། རང་འགྲེལ་ལས། སེའུ་བཅུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་ངག་
དང་འདྲ་བར་བསྡུར་མེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ།།ཞེས་དང། ཤཱཀྱ་བློའ་འགྲེ
ི ལ་པར།
སེའུ་བཅུ་དང་ཁུར་བ་དྲུག་དང་མཁར་གཞོང་དང་པགས་པ་དང་ཤ ་ཞེས་བྱ་
བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའི་ངག་རྣམས་སོ།།ཞེས་དང། ཞི་འཚོས་རྩོད་རིགས་
འགྲེལ་བར། སེ་བཅུ་ཁུར་བ་དྲུག་སྣོད་དང་།།རི་དྭགས་པགས་པ་རྩ་གོང་
བུ།།དེ་ནས་སྔོན་མོའ་ི བུ་མོ་འདི།།པ་ཡང་ཏང་ཀྲའི་བ་ཤ ི་བའོ།།ཞེས་བཤད་
དོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཞི་གཅིག་ལ་བསྡུར་མི་རུང་བ་ཞིག་ཡིན་ནོ།།ཡང་
སྔར་གྱི་ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་ལ་འབྲེལ་སོགས་ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་གྱི་ཚིག་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་ཀྱང་ཆོག་སྟེ། དེ་དང་དཔྱད་གསུམ་གྱིས་དག་
པའི་ལུང་གཉིས་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ཡོད་ཀྱང་འདི་ཡང་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་གོ་དོན་ཡིན་པའི་
ཕྱིར།
གསུམ་པ་རྩོད་སྤོང་ལ་ཁོ་ན་རེ། རང་གི་བསྟན་བྱའི་གཙོ་བོ་ལ་ཚད་མ་
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བཞིས་མི་གནོད་པའི་ལུང་ཆོས་ཅན། དེ་དཔྱད་གསུམ་གྱིས་དག་པའི་ལུང་
དུ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན་ཁྱོད་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་གང་ཟག་
ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དཔྱད་
གསུམ་གྱིས ་དག་པའི་ལུང་གི་རྟགས་ལས་སྦྱི ན ་པས་ལོ ངས་སྤྱོ ད ་ཁྲིམ ས་
ཀྱིས་བདེ་ཞེས་པའི་ལུང་རང་གི་བསྟན་དོན་ལ་མི་བསླུ་བར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱི་རྒོལ་
ཡང་དག་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཕྱི་རྒོལ་དེ་ཆོས་ཅན།
ལུང་དེ་མི་བསླུ་བར་གྲུབ་ཟིན་པར་ཐལ། ལུང་དེ་ཚད་མ་བཞིས་མི་གནོད་
པར་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་བོ།།གཞན་ཡང། མཚན་ཉིད་དེ་ཆོས་ཅན།
ཁྱོད་ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན་དཔྱད་གསུམ་གྱིས་དག་པའི་ལུང་
གི་རྟགས་ཀྱིས་སྦྱིན་པས་ལོངས་སྤྱོད་སོགས་ཀྱི་ལུང་རང་གི་བསྟན་དོན་ལ་
མི་བསླུ་བར་སྒྲུབ་པའི་གཞལ་བྱའི་གནས་དང་པོ་གཉིས་ལ་དཔྱད་པ་རྫོགས་
པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་དཔྱད་གསུམ་གྱིས་དག་པའི་ལུང་
གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ༑ དེ་ཚད་མས་ངེས་པ་ཡང་ཡིན།
སྦྱིན་པའི་སོགས་ལ་བློ་ཁ་མ་ཕྱོགས་པའི་གང་ཟག་ཡོད་པའི་ཕྱིར༑ འཁོར་
གསུམ། ཡང་ཁོ་ན་རེ། དེ་ལ་ཁྱབ་པར་ཐལ། དཔྱད་པ་གསུམ་གྱིས་དག་པའི་
ལུང་ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། དཔྱད་པ་གསུམ་གྱིས་དག་པ་
ཚད་མས་ངེས་པ་ཡིན་དགོས། དེ་ཡིན་ན་གཞལ་བྱའི་གནས་དང་པོ་གཉིས་
ལ་དཔྱད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་ན་རྟགས་
འདི་མ་གྲུབ་བོ།།གོང་གི་རྩ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། གཞི་གཅིག་དེ་ལྟར་སྟོན་
པའི་ལུང་དཔྱད་གསུམ་གྱིས་དག་པའི་ལུང་དུ་ཚད་མས་ངེས་ན་གཞལ་བྱའི་
གནས་དང་པོ་གཉིས་ཀྱི་དཔྱད་པ་རྫོགས་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན།
དུ་བ་ལས་ནི་མེར་ཤེས་དང་།།ཞེས་གསུངས་པའི་ལུང་གི་དོན་ཚད་མ་བཞིས་
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མི་གནོད་པར་ཚད་མས་ངེས་པའི་བླུན་པོ་གནག་རྫི་དེ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ།
དེའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། དེ་ཙམ་མྱོང་སྟོབས་ཀྱིས་ངེས་
པའི་བླུན་པོ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རྣམ་འགྲེལ་ངེས་གཉིས་ལས། ད་ནི་གྲུབ་མཐའ་
མེད་རྣམས་ཀྱིས།།དུ་བས་མེ་ནི་རྟོགས་མི་འགྱུར།།ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར༑
འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། གཞལ་བྱའི་གནས་དང་པོ་གཉིས་ལ་རྫོགས་པར་
དཔྱད་པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། དེ་གཉིས་ལ་རྒྱས་པར་དཔྱད་པ་ཞུགས་
པར་ཐལ་ལོ།།འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། མཁས་པ་དབང་རྣོན་
ཡིན་པར་ཐལ་ལོ།།གཞལ་བྱའི་གནས་ལ་དཔྱད་པ་རྒྱས་པར་ཞུགས་ཤིང་
ཚད་མས་གྲུབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་མོ།།
སྨྲས་པ།
ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བྱེ་བ་ཕེབས་པའི་ལམ།།
ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའ་སྲོ
ི ལ་བཞིན་ཆེས་གསལ་ཡང་།།
ཤིང་རྟ་འདྲེན་པའི་ཕྱུགས་བཞིན་ལོག་འགྲོ་དག །
ཤིང་རྟ་ཆེ་བརྒྱས་རིགས་པས་ལེགས་པར་བཀག །
གནམ་ལ་ཉི་ཟླའི་འོད་སྟོང་འགྱེད་པ་བཞིན།།
རབ་གསལ་ལུང་རིགས་འོད་ཟེར་བྱེ་བ་བརྒྱས།།
བཀའ་དང་དགོངས་འགྲེལ་བཅུ་གཉིས་ཁྱིམ་གསལ་ཞིང་།།
ཚིག་དོན་ཆེས་བཀྲས་མཁས་ཀུན་ཡིད་དབང་འགུག །
རྒྱན་དྲུག་ལུང་གི་ཆར་དང་སྡེ་བདུན་གྱི།།
རིགས་པའི་འབྲུག་སྒྲས་ཕན་བདེའི་བྱུ་རུའི་ལྗོན།།
ཞྭ་སེར་རིང་ལུགས་གསེར་གྱི་རི་བོ་དག །
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འཇིག་རྟེན་ངོ་མཚར་བཞིན་དུ་ལྷན་རྒྱས་ཤ ོག །
ཚད་མའི ་ མཐའ་དཔྱོ ད ་ཐར་ལམ་རབ་གསལ་ཚད་མའི ་ འོད ་བརྒྱ་
འབར་བ་ལས། ལེའུ་དང་པོའ་མཐའ་དཔྱོ
ད་བློ་གསལ་མགུལ་རྒྱན་སྐལ་བཟང་
ི
འཇུག་ངོགས་ལེགས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ།།འདིས་ཀྱང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་
སྒོ་ཐམས་ཅད་ནས་ཕྱོགས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག༑
༑༑མངྒ་ལཾ་བྷ་ཝནྟུ།།
༈ རྣམ་གྲོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ།།
གཞོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང་།།
ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀྱང་དུག་གསུམ་གྱི།།
དྲི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རྩི་འདི།།
དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའ་མཐུས།།
ི
ཡང་དག་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མོ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ།།
གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ།།
ངེས་ལེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱོར་ཤ ོག །
ཅེས་པ་འདི་ཡང་དེང་དུས་ཡིད་སྲུབ་ཀྱིས་རྒྱུད་བརླམས་པའི་ཀླ་ཀློའ་ི སྡིག་
སྤྱོད་མི་བཟད་པས་གངསས་ལྗོངས་ཆོས་ལྡན་གྱི་ཞིང་དུ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་
རིན་པོ་ཆེ་ཉིན་མོའ་ི སྣང་བ་ལྟར་འབར་བ་དེ་ནི་མིང་གི་ལྷག་མ་ཙམ་དུ་ཉམ་
ཉེས་པར་བྱས། ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་ན་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་མཚོན་ཆ་སོགས་གདུག་
པའི་གནོ ད ་ཚེ་ གྱ་གྱུའི་སྦྱོར་བ་ནི་ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་དར་བ་སོ གས་སྒོ ་ ཀུན་
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གས་མཚོ་ལྟར་བརྡོལ་བ་འདི་དག་ལྷག་མེད་དུ་ཞི་ཞིང།
ནས་ལྔ་བདོའ་རྒུད་ཚོ
ི
བྱང་ཕྱོགས་བོད་ཁ་བ་ཅན་དུ་བསྟན་པའི་མེ་རོ་སླར་ཡང་སྔར་བཞིན་གསོས་
ཏེ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ལྗོངས་འདིར་ཡང་ཐུབ་པའི་བཞེད་དགོངས་དྲི་མ་
མེད་པ་དར་རྒྱས་སུ་འཕེལ་སླད་དང༌། འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་ཁྱོན་ལ་འཚེ་
མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟོན་རྣམ་འདྲེན་ཤ ཀྱ་སེངྒེའི་རིང་ལུགས་སྒོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་
པ་སོགས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་བསྟན་
གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་གསུང་རབ་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་
ལའང་སྦྱར་ཆོག་པའི་དགེ་བསྔོའ་ི སྨོན་ཚིག་ཏུ་ཤ ཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་ཆོས་སྨྲ་བ་
ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའོ།།།།
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