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༄༅།།།རྣམ་པར་ངྲེས་པའྱི་འགྲེལ་བཤད་ཆྲེན་པོ་རྒྱན་གྱི་མྲེ་ཏོག་ཅྲེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།།རྒྱ་གར་སྐད་དུ།།པྲ་མཱ་ན་བྱི་ནྱི་ཤྩ་
ཡ་ཨ་ལཾ་ཀ་ར་པུཥྤ་ནཱ་མ།།བོད་སྐད་དུ།།ཚད་མ་རྣམ་པར་ངྲེས་པའྱི་རྒྱན་གྱི་མྲེ་ཏོག་ཅྲེས་བྱ་བ།།ཕོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའྱི་
སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །།བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།།སྤྱན་སོང་ལྡན་པ་
རྱིག་བྱྲེད་གདོང་པ་ཅན།།།ཞྱི་བ་ཁྱབ་འཇུག་རྒྱས་པ་བདྲེན་སྨྲའྱི་བུ།།།ཀླུ་དབང་དྱི་ཟ་གྲུབ་པ་འགོ་ཀུན་གྱི།།།བླ་མར་གྱུར་པའྱི་
སོན་པ་རྒྱལ་གྱུར་ཅྱིག།།གངས་རྱིའྱི་ལོངས་འདྱིར་རྣམ་པར་ངྲེས་པའྱི་གཞུང་།།།རང་ལ་གགས་པའྱི་བརོད་ཚོགས་རྒྱ་མཚོ་
ཡྱིས།།།སོབ་དཔོན་སྔ་མས་རྣམ་པར་བཤད་མོད་ཀྱི།།།སྲེ་བདུན་སྲེང་གྲེའྱི་སྒྲ་ཡྱིས་བཤད་པ་མྲེད།།།ཆོས་ཀྱི་གགས་པའྱི་ཆུ་
གཏྲེར་ལས་འཁྲུངས་པའྱི།།།རྣམ་པར་ངྲེས་པ་རྱིགས་པའྱི་པད་མོའ ་ིཚལ།།།སྲེ་བདུན་གྱིང་ལ་བློ་གོས་འོད་འཕོ་བ།།།བདག་བློ་
པད་མོའ ་ིགྲེན་གྱིས་གསལ་བར་དབྱྲེ།།།འདྱི་ལྟར་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པ་དང་དྲེ འྱི་བསན་པ་ནྱི་གཞན་མུ་སྲེགས་བྱྲེད་ཀྱི་སོན་
པ་དང་བསན་པ་ལས་ཆྲེས་ཤྱིན་ཏུ་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་སོབ་དཔོན་དཔའ་བོས་རོད་པ་མྱི་མངའ་བར་བསོད་པ་ལས།།
ཁྱོད་ཀྱི་བཀའ་དང་གཞན་གྱི་ཚིག།།ཇྱི་ལྟར་ཁྱད་པར་ཆྲེ་ཞུགས་པ།།།དུག་དང་བདུད་རྱི་དྲེ་ལྟ་མྱིན།།།མུན་དང་སྣང་བའང་མ་
ལགས་སོ།།།བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པ་ཁྱོད་དང་ནྱི།།།སྨྲ་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གང་།།།དྲེ་ྱིད་ཁྱོད་ཀྱི་བཀའ་དང་ནྱི།།།གཞན་གྱི་
ཚིག་གྱི་མཐོ་དམན་ལགས།།།ཞྲེས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།སོན་པ་དང་བསན་པ་དྲེ་སོན་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ནྱི་སོབ་
དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་གང་པོའ ་ིམདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ།།དྲེས་དྲེ་གྱིས་བརྟག་པ་གསུམ་གྱི ས་དག་པར་བྱས་པའྱི་གསྲེར་
བཟང་པོ་ལྟར་སོན་མྲེད་པར་གཏན་ལ་འབྲེབས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་རྣམ་པར་འགྲེལ་བ་ནྱི་སོབ་དཔོན་ཆོས་ཀྱི་གགས་པའྱི་
རྱིགས་པའྱི་སྲེ་བདུན་ལས་འདྱིར་གང་བཤད་པར་བྱ་བ་ལུས་འབྱིང་དུ་བསན་པ་ཚད་མ་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།སོབ་དཔོན་
འདྱི་ཡང་འཇམ་དཔལ་ར་བའྱི་རྒྱུད་ལས་ལུང་བསན་ཏྲེ་ཇྱི་སྐད་དུ།།ཡྱི་གྲེ་དྷ་ཞྲེས་སོམ་བརོན་ྱིད།།།ལོ་ཡྱི་ཕོགས་སུ་རྣམ་པར་
གགས།།།ཕ་རོལ་རོལ་བ་བཟོག་ནས་ཀང་།།།དྲེ་བཞྱིན་སོམ་བརོན་སྔགས་ཀང་འགྲུབ།།།ཅྲེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟ་བུའྱི་
རོམ་པ་པོས་མཛད་པའྱི་གཞུང་འདྱི་ལ་བསན་བཅོས་ཀྱི་མཚན་གྱི་དོན་དང་།། གཞུང་བཤད་པ་གྱིས་ལས།།དང་པོ་ནྱི།།པྲ་
མཱ་ན་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་པྲ་ནྱི་དང་པོ་དང་།།རབ་དང་།།སོ་སོ་ལ་འཇུག་ལ།།མཱ་ན་ནྱི་འཇལ་བ་སྲེ།།དྲེ་ལྟར་ན་དང་པོ་དང་།།རབ་དང་།།
སོ་སོར་འཇལ་བ་ལ་ཚད་མ་ཞྲེས་བརོད་དོ།།།བྱི་བྱི་དྷ་ཞྲེས་པ་ནྱི་རྣམ་པར་ཡྱིན་ལ།།ནྱི་ཤྩ་ཡ་ནྱི་ངྲེས་པའམ་གཏན་ལ་ཕབ་

པ་སྲེ།།དྲེ་ལྟར་ན་ཚད་མ་རྣམ་པར་གཏན་ལ་འབྲེབས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གཞུང་བཤད་པ་ལ་བསན་བཅོས་བཤད་པར་དམ་
བཅའ་བ་དང་།།བཤད་པ་ྱིད་དགོད་པ་དང་།།བཤད་པ་དྲེ་མདོ་མཛད་པའྱི་དགོངས་པར་བསན་པ་གསུམ་ལས།།དང་པོ་ནྱི།།
ཁྱོད་ཚད་མའྱི་བསན་བཅོས་རོམ་ན་རང་གྱི་ལུ གས་འཆད་པ་ྱིད་བརམ་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ནམ།། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་གཞན་གྱི་ལུ གས་



2   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

འཆད་པར་བྱྲེད་ཅྲེ་ན།།སོབ་དཔོན་གྱིས་གང་ལ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལས་སོགས་པས་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་རྣམ་འགྲེལ་དུ་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུའྱི་

སོ་ནས་བཤད་པར་དམ་བཅའ་གསུངས་སོ།།།འདྱི་ལ་ཚིག་གྱི་དོན་དང་།།བསྡུས་པའྱི་དོན་དང་།།དགོས་པའྱི་དོན་གསུམ་ལས་
དང་པོ་ནྱི་གསལ་བར་བྱ་ཞྲེས་པ་ནྱི།།དམ་བཅའ་བ་སྲེ་ཁྱད་པར་གྱི་གཞྱི་ཡྱིན་ནོ།།།གང་ ཞྱིག་གང་གྱིས་ཅྱིའྱི་དོན་དུ་གསལ་

བར་བྱྲེད་ཅྲེ་ན་ཕོགས་ཀྱི་གང་པོ་དྲེ་ཡྱི་རྟོག་གྲེའྱི་ ལུགས་ནྱི། གང་གསལ་བར་བྱ་བའྱི་དོན་ནོ།།།རང་ྱིད་ཀྱི་བརྲེ་བ་ནྱི་

གང་གྱིས་གསལ་བར་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་སྲེ།།འདྱི་ལ་བརྲེ་བའྱི་རྒྱུ་དང་།།ངོ་བོ་དང་།།འབས་བུ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ནྱི།།སྲེམས་དང་
སྲེམས་ལས་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ནྱི་རྲེན་གསུམ་ལས་སྲེ་བ་ན་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་ནྱི་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།བདག་རྲེན་ནྱི་སོབ་
དཔོན་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྔོན་གོམས་པར་བྱས་པ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ།།རྣམ་འགྲེལ་ལས།།སྲེམས་ལ་བརྲེ་སོགས་གོམས་སྲེས་པ།།།རང་གྱི་
ངང་གྱིས་འཇུག་འགྱུར་ཏྲེ།།།མྲེ་ལ་སོགས་པས་ཤྱིང་དག་དང་།།།དངུལ་ཆུ་དང་ནྱི་གསྲེར་སོགས་བཞྱིན །།།ཞྲེས་བཤད་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།དམྱིགས་རྲེན་ནྱི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སྱིང་རྲེའྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཡུལ་ནྱི་སྱིད་ཞྱི་ལ་མངོན་
པར་ 
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༼༤༽ 
དགའ་བའྱི་སྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་ཏྲེ།།མདོ་སྲེའྱི་རྒྱན་ལས།།དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་དྲེ་ནྱི་དྲེར་བཞུགས་ནས།།།རྱི་དབང་མཐོ་
སྲེང་བཞུགས་བཞྱིན་འགོ་ལ་གཟྱིགས།།།ཞྱི་བར་མངོན་དགའྱི་འགོ་ལའང་ཐུགས་རྲེ་ན།།།སྱིད་ལ་མངོན་དགའྱི་སྲེ་བོ་གཞན་ཅྱི་
སོས།།།ཞྲེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདྱིར་ནྱི་སྱིད་པ་ལ་དགའ་བ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ལའང་སྡུག་བསྔལ་དངོས་དང་།།དྲེའྱི་རྒྱུ་ལ་
གནས་པ་གྱིས་ལས་ཕྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྲེ་བོ་གང་དག་མུ་སྲེགས་ཅན་གྱི་ལམ་ལ་ཞུགས་ནས་ལྟ་ངན་གྱི་འཆྱིང་བ་ དམ་པོས་
བཅྱིངས་ཤྱིང་ཤྲེས་རབ་འཆལ་པས་སོབ་དཔོན་ལ་སོད་པ་དྲེ་དག་ནྱི་ངན་སོང་གྱི་རྒྱུ་ལ་གནས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པ་ངོ་བོ་
ནྱི།།ཀྲེ་མ་སྲེམས་ཅན་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱིས་སྡུག་བསྔལ་ལོ་སམ་དུ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ཞྲེ་སང་མྲེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་
རྣམ་པར་འཚེ་བའྱི་གྲེན་པོ་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་།།དབྱྲེ་བ་ནྱི་སྲེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་པ་དང་།།ཆོས་ལ་དམྱིགས་པ་དང་།།
དམྱིགས་པ་མྲེད་པའྱི་སྱིང་རྲེ་སྲེ་གསུམ་ཡྱིན་ལ།།དྲེའང་རྱིམ་པ་བཞྱིན་སོ་སོ་སྲེ་བོ་དང་།།གང་ཟག་ལ་བདག་མྲེད་པ་རྱིག་པ་
དང་།།ཆོས་ལ་བདག་མྲེད་པ་རྱིག་པ་རྣམས་ཀྱི་སྱིང་རྲེ་ཡྱིན་པ་ལས་འདྱིར་ནྱི་ཐ་མ་གཟུང་ངོ་།།།འདྱིར་རོམ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་རྒྱུ་
ནྱི་སྒྲ་རོད་འདོད་ཀྱི་རྟོག་པ་ྱིད་ཡྱིན་མོད་ཀྱི།།དྲེའང་སྱིང་རྲེས་བསྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་པོའ ་ིརྒྱུ་ྱིད་སྨྲོས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་
སྱིང་རྲེའྱི་འབས་བུ་ནྱི་གཞན་གྱི་དོན་ཡྱིན་པས་ན་འདྱིར་ནྱི་གཞན་དོན་དུ་བསན་བཅོས་རོམ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཅྱིའྱི་དོན་དུ་ཞྲེ་ན་
ལུ གས་འདྱི་གསལ་བར་མ་བྱས་ན་འགའ་ཞྱིག་ལ་དོན་མྱིན་སྲེ་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པས་ཞྲེས་གསུངས་སོ།།།དྲེ་ལ་

སྲེས་བུ་རྣམས་ཀྱི་མངོན་པར་འདོན་པའྱི་དོན་ནྱི་མཐོ་རྱིས་དང་ཐར་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དོན་མྱིན་པ་ནྱི་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གྱི་སྡུག་
བསྔལ་ལོ།།།དྲེ་སྲེ་བར་འགྱུར་བ་ནྱི་མ་འོངས་པ་ན་ཞྲེས་པའྱི་དོན་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་མ་འོངས་པ་བརོད་པའྱི་སྒྲ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།རྒྱུ ་
གང་ལས་ཞྲེ་ན་སད་བྱས་ན་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་སད་པར་བྱས་པ་ལས་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་གང་ལ།།གང་གྱིས།།རྒྱུ་གང་
ལས་སད།།སད་པ་ལས་དོན་མ་ཡྱིན་པ་སྲེ་བར་ཡང་གང་གྱིས་ཤྲེས་ཞྲེ་ན།།གང་ལ་སད་པའྱི་ཡུལ་ནྱི་སྦྱྱིན་པ་ལ་སོགས་པས་ ྲེ་
བར་བསྲེན་ནས་གང་ྲེ་བར་བསན་པའྱི་འཇྱིག་རྟ ྲེན་པ འྱི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་གོལ་གྱི་ས་བོན་རྒྱས་པར་མཛད་པ་དྲེ་ལ་ཞྲེས་
སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་འཆད་དོ།།།གཞན་དག་ནྱི་རྟྲེན་པ་པོ་གང་གྱིས་བླ་མར་ྲེ་བར་བསྲེན་ན་རྟྲེན་པ་པོའ ་ིའཇྱིག་རྟྲེན་
དྲེ་རྒྱས་པར་མཛད་པ་ཞྲེས་འཆད་དོ།།།གང་གྱིས་སད་པ་ནྱི ་འཇྱིག་རྟྲེན་ཞྲེས་པ་སྲེ་འདྱི་འཇྱིག་པ་དང་ལྡན་པས་ན་འཇྱིག་

རྟྲེན་ནོ།།།དྲེས་ཚིག་དང་དོན་རྣམ་པར་འབྱྲེ ད་མྱི་ཤྲེས་པས་ན་བློ་གོས་བླུན་པོའོ།།།འདྱིས་ནྱི་ཞྲེས་ 
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༼༥༽ 
པ་ནྱི་སོད་པ་པོ་མངོན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྒྲ་སྲེ་མུ་སྲེགས་བྱྲེད་ཀྱི་སྲེ་བོ་གང་དག་ཕོགས་ཀྱི་གང་པོས་རྟོག་གྲེ་མྱི་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་
ཐོས་པའྱི་དོན་ཏོ།།།རྒྱུ་གང་ལས་སད་པ་ནྱི་ཆོས་དང་གང་ཟག་གྱི་ཆྲེ་བ་ལ་ རོངས་པ་སྲེ་ཆོས་ལ་རོངས་པ་ནྱི་སོབ་དཔོན་
དྲེའྱི་གཞུང་ཀུན་ལས་བཏུས་པའྱི་ཚིག་བརྱིང་པ་སྲེ་བ ར་གྱི་སྒྲ་མྱི་མངོན་པའྱི་བསྡུ་བ་མཛད་པས་འབྲེལ་དཀའ་བ་དང་།།
མཚམས་སྦྱོར་གྱི་ཚིག་ཉུང་བ་གྱིས་ལ་བརྱིང་པ་ཞྲེས་བརོད་དོ།།།དྲེ་འད་བའྱི་ཚིག་དྲེ་ནྱི་ གསལ་བར་སྲེ་ངྲེས་པའྱི་བློས་

མྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི་རྒྱུ་དང་པོ་ཡྱིན་ནོ།།།རྒྱུ་གྱིས་པ་ཡང ་སོབ་དཔོན་དྲེའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་རོངས་པས་ཞྲེས་དང་སྲེ་དྲེ་ནྱི་ཤྲེས་རབ་

དང་སྱིང་རྲེ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་ལ་ཡོད་པ་ྱིད་དུ་མྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་རྱིག་པ་དང་མུན་པ་དང་ཀུན་ཏུ་རོངས་པ་དང་མྱི་ཤྲེས་
པ་ནྱི་རྣམ་གངས་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་མུན་པ་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ལས་ཕྱིའྱི་མུན་པ་ནྱི་ཡོད་པའྱི་དོན་མྱི་གསལ་བ་ཙམ་ཞྱིག་ བྱྲེད་
དོ།།།ནང་གྱི་མུན་པས་ནྱི་དྲེ་དང་མྲེད་པའྱི་དོན་ཀུན་ཏུ་སོན་པ་གྱིས་ཅར་བྱྲེད་དྲེ་མདོ་སྲེའྱི་རྒྱན་ལས།།གང་ཞྱིག་ཡོད་པ་མྱི་
མཐོང་མྲེད་མཐོང་བའྱི།།།དྲེ་འདའྱི་མུན་ནག་རྣམ་པ་དྲེ་གང་ཞྱིག་ཅྲེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་འདྱི་སྐད་དུ་ཡོད་པའྱི་ཡོན་
ཏན་མ་མཐོང་བར་མ་ཟད་ཀྱི་མྲེད་པའྱི་སོན་སྒྲོ་བཏགས་ནས་སད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་སོབ་དཔོན་ལ་སད་པ་ལས་
ནྱི་དོན་མ་ཡྱིན་པ་མྱི་སྲེ་སྲེ།།དྲེ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར།།འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་བར་བརོད་པའམ།།སྲེར་ས་
དང་གཟྲེགས་ཟན་ལ་སོགས་པ་ལ་རྟོག་གྲེ་མྱི་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་སད་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན།།ཕོགས་ཀྱི་གང་པོ་ གང་ལ་ཞྲེས་གསུངས་
ཏྲེ་གྱིས་པའྱི་སྒྲ་ཡྱིན་ནོ།།།འཕགས་པ་ནྱི་ལྲེགས་པར་སྦྱར་པའྱི་སྐད་ལ་ཨརྻ་ཞྲེས་ཏྲེ་ཨ་བ་ར་ན་སྒྲྱིབ་པ་ཡྱིན་ལ།།ཡ་ཏྱི་ན་
སོང་བ་སྲེ་གང་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྒྲྱིབ་པ་སོང་ནས་མྲེད་པ་དྲེ་ལ་དྲེ་སྐད་དུ་བརོད་དོ།། །ྱིད་ནྱི་འཁོར་དང་སྤྲུལ་པ་བཏང་བ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་རྲེས་བཟུང་ཆྲེན་པོ་བྱས་པའོ།།།བྱོན་པ ་ནྱི་སོབ་དཔོན་གྱིས་དོན་དུ་གྲེར་བ་ལ་མ་ལྟོས་པའོ།།།རྲེས་བཟུང་ནྱི་ཐྲེག་པ་

དམན་པར་ལྟུང་བ་ལས་རྲེས་སུ་བཟུང་ནས་ཐྲེག་ཆྲེན་དུ་དངས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་སྐད་དུའང་ཊྱི་ཀ་འཐད་ལྡན་ལས་སོབ་དཔོན་
ཕོགས་ཀྱི་གང་པོ་རྱི་ཕུག་དབྲེན་པ་ཞྱིག་ན་བསོམ་པ་ལ་བརོན་པར་གནས་པ་ན།། གནས་སྐབས་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་འཁོར་བ་ལ་
ཡྱིད་བྱུང་ནས་སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལས་གཞན་དུ་ཕོགས་ཏྲེ་གཅྱིག་པུ་གོལ་བར་འདོད་པ་ན།།སྐད་ཅྱིག་དྲེ་ལ་འཕགས་པ་
འཇམ་དཔལ་བྱོན་ནས་བུ་སྲེ་བོ་ངན་པ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་སྲེམས་སར་བའྱི་གཞན་གྱི་དབང་དུ་གྱུར་ཏྲེ།།སྲེམས་ཅན་ཀུན་
ལ་ཕན་པར་ནུས་པའྱི་སྲེམས་ཡོད་བཞྱིན་དུ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བཏང་སོམས་སུ་བྱྲེད་ཅྲེས་གསུངས་པ་དང་།།ལན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་
འཁོར་བ་ནྱི་བཟོད་དཀའ་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་དུ་མ་དང་ལྡན་པས་བསན་པར་མྱི་ནུས་ལ་སྲེམས་ཀང་ 
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༼༦༽ 
དམ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྲེ་བོ་ལ་དགའ་བས་གཡོ་བར་སྤྱོད་ཅྱིང་།།ཁྱོད་མཐོང་ཡང་བདག་ལ་བྱྱིན་གྱིས་མ་བརབས་ན་དྲེ་ལ་ཅྱི་
ཞྱིག་བགྱིར་མཆྱིས་ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་།།ལན་དུ་ཇྱི་སྱིད་པ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་ཁྱོད་ཀྱི་དགྲེ་བའྱི་བཤྲེས་གྲེན་ནྱི་ང་ྱིད་དོ་
ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་མྱི་སྣང་བར་གྱུར་ཏོ་ཞྲེས་བཤད་དོ།།།དྲེ་འད་བ་དྲེ་ནྱི་ དཔལ་ཏྲེ་སྦྱྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་བསོད་ནམས་ཀྱི་
ཚོགས་དང་ལྡན་ལ།།དྱི་མྲེད་བློ་མངའ་ནྱི་ཤྲེས་རབ་རྣམ་པར་དག་པ་སྲེ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་ཚོགས་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར།།དྲེ་

ཇྱི་ལྟར་ན་དོན་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་ཤྲེས་པའམ་སོན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་གང་ལ་ལ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་བ་དྲེ་དག་ནྱི་སྐལ་བ་དང་བ ལ་བ་
དང་།།བློ་གོས་དྱི་མ་ཅན་དག་ཁོ་ན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལ་ནྱི་ ཅུང་ཟད་སད་ནའང་དོན་མ་ཡ ྱིན་པ་སྲེ་བར་ འགྱུར་
ན་ཆྲེན་པོ་ལྟ་ཅྱི་སྨྲོས་ཏྲེ།།སྤྱོ ད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས།།གང་ཞ ྱིག་དྲེ་འདའྱི་རྒྱལ་སས་སྦྱྱིན་བདག་ལ།།།ཅྱི་སྲེ་ངན་སྲེམས་སྲེད་
པར་བྱྲེད་ན་དྲེ།།།ངན་སྲེམས་བསྲེད་པའྱི་གངས་བཞྱིན་བསྐལ་པ་ནྱི།།།དམྱལ་བར་གནས་པར་འགྱུར་ཞྲེས་ཐུབ་པས་
གསུངས།།།ཞྲེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱིར་སྦྱོར་བ་ནྱི་གང་ཞྱིག་ཡུལ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ལ་རོངས་པས་སོད་པར་བྱྲེ ད་པ་
དྲེ་ལས་ནྱི་དོན་མ་ཡྱིན་པ་སྲེ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ།།དཔྲེར་ན་ཤྲེད་བུ་སྲེར་ས་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་ནོ།།།སྲེ་བོ་མྱི་མཁས་པ་འགའ་ཞྱིག་
ཀང་སོབ་དཔོན་ལ་རོངས་པས་སོད་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ནྱི་
ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱིས་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་བསན་བཅོས་རོམ ་པའྱི་རྒྱུ་གྱིས་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་ལ་སོབ་
དཔོན་ཞྱི་བ་བཟང་པོ་ན་རྲེ།།ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཕྲེད་གོང་མས་ནྱི་ཟོས་པའྱི་སོན་སྤངས་ཏྲེ་གང་གྱི་ཕྱིར་བློ་གོས་བླུན་པོས་
ཚིག་བརྱིང་པ་གསལ་བར་མྱི་ཤྲེས་པ་དྲེས་ན་ཟོས་པའྱི་སོན་མྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཕྲེད་འོག་མས་ཀང་རང་དགའྱི་ྲེས་པ་སྤངས་
ཏྲེ་སོབ་དཔོན་གྱི་ལུ གས་འཆད་པར་བསན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།གསུམ་པ་ལ་རོམ་པར་དམ་བཅས་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི་
རོམ་པ་མྱུར་དུ་མཐར་ཕྱིན་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ།།དམ་བཅས་པ་དང་ཁས་བླངས་པ་ནྱི་སྲེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཁུར་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་དང་།།དྲེ་ནྱི་དམ་བཅས་པའྱི་ཁུར་མྱི་འདོར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།རོམ་པའྱི་རྒྱུ ་སྨྲས་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི་སྲེ་བོ་མྱི་མཁས་པ་དག་
སོབ་དཔོན་ལ་སང་བ་དོར་ནས་གུས་པ་སྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ།།དགོས་པ་གྱིས་པོ་དྲེའྱི་དོན་དུ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱི་བཀོད་པ་
ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གནས་སོ།།།དོན་གྱིས་པ་བཤད་པ་ྱིད་དགོད་པ་ལ་ཡང་དག་པའྱི་ཤྲེས་པའྱི་དགོས་པ་བརོད་པ་དང་།།ཤྲེས་ 
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༼༧༽ 
པ་ྱིད་ངྲེས་པར་བཤད་པ་གྱིས་ལས་དང་པོ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་སོབ་དཔོན་དྲེའྱི་ལུ གས་ནྱི་ཚད་མའྱི་ཤྲེས་པ་གྱིས་སོན་པའྱི་ཡང་
དག་པའྱི་རྟོག་གྲེ་ཡྱིན་ན་དྲེ་གསལ་བར་བྱས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་ན།། ཕན་པ་དང་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པས་ཡང་དག་

པའྱི་ཤྲེས་པའྱི་དགོས་པ་གསུངས་སོ།།།འདྱི་ལ་ཚིག་གྱི་དོ ན་དང་།།དགོས་པའྱི་དོན་དང་།།བསྡུས་པའྱི་དོན་གསུ མ་མོ།།།དང་པོ་
ལས་ཚིག་བཤད་པ་དང་།།ངག་དྲེས་དོན་ཇྱི་ལྟར་བསན་པའྱི་ཚུལ་དང་།།བཞྱི་ཁོ་ནར་སོན་པའྱི་གངས་ངྲེས་པ་གསུམ་ལས་དང་
པོ་ནྱི་བརམ་མོ་ཞྲེས་པ་ནྱི་ཡྱི་གྲེ་འབྱི་བ་སྲེ་ཁྱད་པར་གྱི་གཞྱི་ཡྱིན་ནོ།།།གང་ཞྱིག་རོམ་ཞྲེ་ན་ཤྲེས་པ་ལ་ཡོངས་སུ་རོགས་
པའྱི་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་འདྱི་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་མངོན་སུམ་པ་བརོད་པའྱི་སྒྲ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གང་གྱི་དོན་དུ་རོམ་ཞྲེ་ན་རྟོག་

གྲེའྱི་ཚུལ་ལ་ཞུགས་ཀང་གཟྲེགས་ཟན་ལ་སོགས་པའྱི་གཞུང་ལུ གས་ངན་པས་བློ་བསྒྱུར་ཏྲེ་ལོག་པར་རྟོགས་པ་བཞྱི་དང་ལྡན་
པའྱི་མྱི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་བསན་པ་ སྲེ་གངས་ལ་སོགས་པ་ཇྱི་ལྟ་བར་བློ་ལ་སྣང་བར་བྱ་བའྱི་ དོན་དུ་རོམ་སྲེ་རྣམ་

འགྲེལ་ལས།།བསན་བཅོས་རོངས་པ་ཟོག་བྱྲེད་ཡྱིན།།།ཞྲེས་གང་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཅྱི་ཞྱིག་སོན་ཅྲེ་ན་ ཡང་དག་པའྱི་
ཤྲེས་པ་དྲེ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་ལ་ཡང་དགོས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་ཅྲེ་ན་ཕན་པ་དང་མྱི་ཕན་པ་སྲེ་འདོད་པ་དང་མྱི་འདོད་པ་
སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའོ།།།དྲེ་དག་ཐོབ་པ་དང་སྤོང་བ་ནྱི་ངྲེས་པར་ཡང་དག་པའྱི་ཤྲེས་པ་སྔོ ན་དུ་འགོ་བ་ཅན་
ཡྱིན་པས་སོ།།།ངྲེས་པར་ཞྲེས་པས་ནྱི་ལོག་པའྱི་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྲེས་བུའྱི་དོན་གྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་བཀག་ནས་འདྱི་
ཁོ་ན་སྔོན་དུ་འགོ་བར་སོན་ཏོ།།།དོན་གྲུབ་པའྱི་དངོས་ཀྱི་རྒྱུ་ནྱི་ལུ ས་ཀྱི་ཐ་སད་དང་མངོན་པར་འདོད་པ་ཡྱིན་ལ།།འདྱི་ནྱི་

བརྒྱུད་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཙམ་སྨྲོས་ཀྱི།།།དངོས་ཀྱི་རྒྱུ་འབས་སུ་མ་གསུངས་སོ།།།འདྱིར་སོབ་དཔོན་དུལ་
བའྱི་ལ་ན་རྲེ།།སྲེས་བུའྱི་དོན་ལ་ནྱི་བླང་བྱ་དང་དོར་བྱ་དང་བཏང་སོམས་སུ་བྱ་བ་སྲེ་གསུམ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།སོབ་དཔོན་
ཆོས་མཆོག་ན་རྲེ།།དོར་བྱ་ལ་འབད་པས་དོར་བྱ་དང་ཡལ་བས་དོར་བྱ་གྱིས་ལས་བཏང་སོ མས་སུ་བྱ་བ་ནྱི་ཡལ་བར་དོར་
བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་སྲེས་བུའྱི་དོན་ནྱི་གྱིས་ྱིད་དོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།གྱིས་པ་ལ་གཞན་ཕོགས་དགག་པ་དང་།།རང་ལུ གས་
བཤད་པ་གྱིས་ལས།།དང་པོ་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་ན་རྲེ།།ངག་འདྱིས་ནྱི་དགོས་པ་ལ་སོགས་པ ་བཞྱི་ཀ་དངོས་སུ་བསན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་འདྱི་
ལྟར་ཡང་དག་པའྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཞྲེས་སྦྱར་བས་ནྱི་བརོད་བྱ་བསན་ཏོ།།།མྱི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་བསན་པ་ཞྲེས་བྱ་བས་ནྱི་དགོས་
པ་བསན་ཏྲེ་བསན་པས་ནྱི་རྟོགས་པ་འཕྲེན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཕན་པ་དང་མྱི་ཕན་པ་ཐོབ་པ་དང་སྤོང་བ་ཞྲེས་པས་ནྱི་དགོས་པའྱི་
དགོས་པ་བསན་ཏོ།།།སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཞྲེས་པ་དང་བསན་པའྱི་དོན་དུ་ 
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༼༨༽ 
ཞྲེས་པས་ནྱི་འབྲེལ་བ་གྱིས་བསན་པའྱི་ཕྱི ར་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།དྲེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ།།འདྱི་ལྟར་ཚིག་དུ་མ་འདུས་ནས་སྲེས་བུ་འཇུག་
ལྡོག་བྱ་བའྱི་དོན་གཅྱིག་རོགས་པར་སོན་པ་ནྱི་ངག་གཅྱིག་ཡྱིན་ཏྲེ་རོད་པའྱི་རྱིགས་པ་ལས།།ཇྱི་སྱིད་དུ་ཚིག་དག་གྱིས་དོན་
ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འགྱུར་བའྱི་བར་དྲེ་ནྱི་ངག་གཅྱིག་ཡྱིན་ཏྲེ།།དཔྲེར་ན་ལ་སྦྱྱིན་པ་ནག་མོ་ཁྱྲེར་ལ་ཤོ ག་ཅྲེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའྱི་
ཞྲེས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།འདྱི་ལའང་ངག་གཅྱིག་གྱི་མཚན་ྱིད་ལས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་ངག་གཅྱིག་གྱིས་འཇུག་
ལྡོག་བྱ་བའྱི་དོན་དུ་མ་དངོས་སུ་སོན་ན་དྲེའྱི་ཚེ་ངག་དྲེ་ྱིད་དུ་མར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་ངག་གྱི་བརོད་བྱ་དུ་མ་དངོས་སུ་བསན་
པའྱི་ཕྱིར་ངག་དུ་མ་འདུས་པའྱི་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་ངག་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་རང་གྱི་དོན་དུ་མ་དངོས་སུ་སོན་པར་
མྱི་ནུས་ཀྱི།།འོན་ཀང་དྲེའྱི་རྒྱུ་ཚིག་དང་མྱིང་གྱིས་རང་རང་གྱི་དོན་དུ་མ་བསན་པ་ལ་ངག་གྱིས་བསན་པར་འདུ་ཤྲེས་པ ་ཡྱིན་
ནོ།།།དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་དང་འབྲེལ་བ་ནྱི་མྱིང་དང་ཚིག་གྱིས་ཀང་དངོས་སུ་མ་བསན་ཏྲེ་དགོས་པ་བསན་བཅོས་དང ་དགོས་པའྱི་
དགོས་པ་བརོད་བྱ་དང་འབྲེལ་བར་དངོས་སུ་མ་བསན་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།བསན་པའྱི་དོན་དུ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་སྔོན་དུ་འགོ་བས་
ཀང་དྲེ་དང་དྲེ་འབྲེལ་བར་ཤུགས་ལས་གོ་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་ཁྱབ་པ་དང་ཕོགས་ཆོས་བརོད་པས་དམ་བཅའ་ཤུགས་ལ་སོན ་པ་
བཞྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ནྱི་ངག་འདྱིས་བརོད་བྱ་དོན་གྱི་དགོས་པ་གཙོ་བོར་བརོད་ནས་གསུམ་ནྱི་ཕལ་པར་སོན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་གལ་
ཏྲེ་གཞན་གསུམ་གཙོ་བོའ ་ིདོན་དུ་བསན་པར་སྨྲ་ན་ཡང་དག་པའྱི་ཤྲེས་པའྱི་དགོས་པ་བརོད་པའྱི་སྐབས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བའྱི་
ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་བསན་བཅོས་ཀྱི་དགོས་པ་བརོད་པའྱི་ཚེ་བསན་བཅོས་མ་ཡྱིན་པ་བརོད་བྱ་དོན་གྱི་དགོས་པ་བརོད་པ་ནྱི་
སྐབས་སུ་མ་བབ་བོ་ཞྲེ་ན།།བསན་བཅོས་ཀྱི་ལུ ས་ནྱི་སྒྲ་དང་དོན་གྱིས་ལས།།སྒྲའྱི་དགོས་པ་ནྱི་དོན་རྟོགས་པ་ྱིད་ཡྱིན་པས་
དོན་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲ་རང་ྱིད་ཀྱིས་འགྲུབ་སྲེ་གཞན་དུ་ན་དོན་རོད་བྱྲེད་དུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་སྒྲའྱི་དགོས་
པ་ནྱི་བརོད་མྱི་དགོས་པ་ྱིད་དོ།།།དོན་གྱི་ཆ་ལ་ནྱི་དགོས ་པ་མྲེད་པ་མཐོང་ལ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་དོན་སོན་པའྱི་བསན་བཅོས་ཀང་
བརམ་བྱ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྲེས་བུ་ལ་ྲེ་བར་མཁོ་བའྱི་དོན་མྱི་སོན་པའྱི་ཕྱིར་བྱ་རོག་གྱི་སོ་རྟོག་པའྱི་བསན་བཅོས་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེས་
ན་དྲེ་ནྱི་བརོད་དགོས་པས་ངག་འདྱིས་བརོད་བྱའྱི་དོན་ལ་དགོས་པ་ཡོད་པར་བརོད་ནས་བསན་བཅོས་འདྱི་བརམ་བྱ་ྱི ད་དུ་
བསན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གནས་སོ།།།གསུམ་པ་གངས་ངྲེས་པ་ལ་གཞན་གྱི་ལུ གས་དགག་པ་དང་།།རང་གྱི་ཕོགས་བསན་པ་
དང་།།དྲེ་ལ་རོད་པ་སྤང་བ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ནྱི།།ཁ་ཅྱིག་ན་རྲེ།།བསན་བཅོས་འདྱི་ལ་དགོས་པ་མྲེད་པ་ྱིད་ 
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༼༩༽ 
དམ།།ཡོད་ཀང་དྲེ་སྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་པ་ྱིད་དམ།།དགོས་པ་དྲེ་འདོད་བྱ་མ་ཡྱིན་པ་ྱི ད་དམ།།འདོད་བྱ་ཡྱིན་ཡང་བསན་བཅོས་
འདྱི་དང་མ་འབྲེལ་བ་ྱིད་དམ་ཞྲེས་ལོག་རྟོགས་སམ་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་ན་འདྱི་ལ་འཇུག་པར་མྱི་འགྱུར་བས་བསལ་བྱ་ལས་
བཞྱིར་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།དྲེ་ནྱི་མྱི་འཐད་དྲེ་འདྱི་ལྟར་སྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་པ་དང་།།འདོད་བྱ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལོག་རྟོགས་
ནྱི་ངག་འདྱིས་སྲེལ་བར་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ།།རང་གྱི་བརོད་བྱའྱི་འགལ་ཟ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་འགོ་བ་དབང་ཕྱུག་གྱིས་བྱས་པར་འདོད་
པའྱི་ལོག་རྟོགས་བཞྱིན་ནོ།།།ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པའང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ།།ངག་གཅྱིག་གྱིས་ལོག་རྟོགས་ཐམས་ཅད་སྲེལ་བར་ཐལ་བའྱི་
ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པ་ནྱི་བསན་བཅོས་འདྱི་སྲེའུ་བཅུའྱི་ངག་ལྟར་བརོད་བྱ་མྲེད་པ་དང་།།བྱ་རོག་གྱི་སོ་ བརྟག་པ་ལྟར་དགོས་པ་
དང་མྱི་ལྡན་པ་ྱིད་དམ།།པར་སྱིག་པ་རྣམས་ཀྱི་མ་བག་མར་ལྲེན་པའྱི་བསན་བཅོས་བཞྱིན་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་ག་ནོམ་པ་
མྲེད་པ་ྱིད་དམ།།མཐོ་རྱིས་ཀྱི་ཐབས་སུ་སོག་གཅོད་པའྱི་མཆོད་སྦྱྱིན་ལྟར་དགོས་པ་དྲེ་དག་བསན་བཅོས་དང་མ་འབྲེལ་བ་
ྱིད་དམ་ཞྲེས་སྲེམས་ན་བསན་བཅོས་ལ་འཇུག་པར་མྱི་འགྱུར ་བ་ལས་དྲེ་དག་སྲེལ་བ་ལ་བཞྱིར་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ།།དྲེ་སྐད་དུ་
དྲེར་ཡང་ཟ་བོ་རྣམ་གཅོད་པའྱི།།།དོན་རྣམས་ལ་ནྱི་རྟོགས་འགྱུར་ཏྲེ།།།ཞྲེས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ།།།གསུམ་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་ལོག་
པར་རྟོགས་པ་ཚིག་གྱིས་སྲེལ་ན་རྟགས་དང་དཔྲེ་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན།།དོན་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་དག་གྱིས་ཚད་མའྱི་
ངྲེས་པ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པ།།དགོས་པའྱི་དོན་ལའང་གཞན་ཕོགས་དགག་པ་དང་།།རང་ལུ གས་བརོད་པ་
དང་།།རོད་པ་སྤང་བ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ནྱི་གཞོན་ནུ་མ་ལྲེན་པ་ནྱི་དགོས་འབྲེལ་གྱི་ངག་བཀོད་པའྱི་དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་
བཞྱི་ལ་སྒྲ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཚད་མའྱི་ངྲེས་པ་སྲེས་ནས་བསན་བཅོས་ལ་འཇུག་པ་ཡྱིན་ནོ་ ཞྲེས་སྨྲ་སྲེ།།བསན་བཅོས་དག་ནྱི་
ཐམས་ཅད་དམ།།།ཡང་ན་ལས་ནྱི་འགའ་ཞྱིག་ལ།།།ཇྱི་སྱིད་དགོས་པ་མ་བརོད་པ།།།དྲེ་སྱིད་དུ་ནྱི་སུ་ཞྱིག་འཛིན།།།ཅྲེས་སྨྲས་པ་
ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ།།འདྱི་ལྟར་རྟོག་པ་དང་མྱི་ལྡན་པ་འཇུག་པ་ནྱི་དགོས་པ་ལ་མྱི་བལྟོས་པས་དྲེའྱི་དོན་དུ་བཀོད་པ་
དོན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།རྟོག་པ་དང་ལྡན་པ་ཡང་སྲེས་བུ་ཙམ་གྱི་ཚིག་ལ་འཁྲུལ་བ་མཐོང་བ་དང་།།ཁྱད་པར་ཅན་རྟོགས་པར་
དཀའ་བ་དང་།།སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པས་ཚིག་ལས་དྲེའྱི་དོན་ལ་ངྲེས་པ་སྲེ་བར་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།གཞན་ཡང་སྒྲ་ལས་ནྱི་དོན་ཚད་མས་རྟོགས་པར་མྱི་འཐད་དྲེ་དྲེ་དག་འབྲེལ་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རྱི་གང ས་ཅན་ལས་
འབྱིགས་བྱྲེད་བཞྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་བདག་གཅྱིག་པས་སམ་དྲེ་ལས་བྱུང་བས་འབྲེལ་ན་འཇྱིག་རྟྲེན་ན་ཕོངས་པ་རྒྱུན་
ཆད་པར་འགྱུར་ཏྲེ།།།གང་གྱིས་ཕོངས་པ་དྲེ་བརོད་ 
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༼༡ ༠༽ 
པའྱི་སྒྲ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པ་ལ།།སོབ་དཔོན་ཞྱི་བ་འཚོ་ན་རྲེ།།བསན་བཅོས་འདྱི་ནྱི་བརམ་བྱ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་
དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞྱི་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱ་རོག་གྱི་སོ་བརྟག་པའྱི་བསན་བཅོས་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་རོམ་པའྱི་བྱ་བ་འགོག་
པའྱི་ལོག་རྟོག་བཟོག་པ་ནྱི་ངག་འདྱིའྱི་དགོས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་གང་དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞྱི་དང་ལྡན་པ་དྲེ་མཁས་པས་
རོམ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ།།དཔྲེར་ན་གསོ་བ་རྱིག་པའྱི་བསན་བཅོས་བཞྱིན་ནོ། །།བསན་བཅོས་འདྱིའང་དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་
བཞྱི་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ནྱི་ངག་
འདྱི་ལས་དགོས་པ་ལ་སོགས་པ ་བཞྱི་ལ་ཡོད་ལ་ཤས་ཆྲེར་འཛིན་པའྱི་ཐྲེ་ཚོམ་སྲེས་ནས་བསན་བཅོས་ལ་འཇུག་པ་ད གོས་
པར་འདོད་དྲེ་ཇྱི་སྐད་དུ།།གང་ཕྱིར་འཇྱིག་རྟྲེན་དོན་གྲེར་ནྱི།།།ཐྲེ་ཚོམ་ལས་ཀང་འཇུག་ཕྱིར་རོ།།།ཞྲེས་བཤད་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།བམ་ཟྲེ་བདྲེ་བྱྲེད་དགའ་བ་ན་རྲེ།།བསན་བཅོས་ཀྱི་སྐབས་མངོན་དུ་བྱས་ནས་བསན་བཅོས་བཀོད་པ་ནྱི་གཞུང་མཛེས་
པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་གོ་བུར་དུ་གཞུང་རོམ་པ་ལ་ཞུགས་ན་མྱི་མཛེས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།ག སུམ་པ།།དྲེ་ལ་
རོད་པ་སྤང་བ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་ངག་འདྱི་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་འདྱི་རྟོག་པ་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་ལོག་རྟོགས་ལྡོག་ཅྱིང་འཇུག་པའྱི་དོན་
དུ་ནྱི་བཀོད་པ་མ་ཡྱིན་ལ་རྟོག་པ་དང་ལྡན་པ་ཡང་རྱིགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཚིག་ཙམ་གྱིས་ལོག་རྟོགས་ཟོག་ཅྱིང་བསན་བཅོས་ལ་
འཇུག་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་དང་།།ངག་མྲེད་པར་ཡང་ཐྲེ་ཚོམ་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར་དང་།།གཅྱིག་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་སྲེས་པ་ཙམ་གྱིས་
འཇུག་པས་བཞྱི་བསན་པ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་དང་།།གཞུང་མཛེས་པར་ཡང་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བྱས་ཟྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན།།དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ཏྲེ།།འདྱི་ལ་ཚུལ་གསུམ་པའྱི་རྱིགས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་དང་ཐྲེ་ཚོམ་གྱིས་རྟོག་ལྡན་གྱི་ལོག་
རྟོགས་ཅྱིང་འཇུག་ལྡོག་བྱྲེད་པ་དང་།།ཤས་ཆྲེར་འཛིན་པའྱི་ཐྲེ་ཚོམ་ངག་ལས་སྲེ་བར་ནྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དང་བཞྱི་
ལས་གཅྱིག་མྲེད་པར་ཐྲེ་ཚོམ་ན་ཡང་རྟོག་ལྡན་བསན་བཅོས་ལ་མྱི་འཇུག་པ འྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཇྱི་ལྟར་ངག་འདྱིས་བསན་བཅོས་
བརོད་བྱ་དང་དགོས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པར་བསན་པས་མཛེས་པར་ བྱས་པ་དྲེ་ལྟར་ནྱི་གཞན་གྱིས་མཛེས་
པར་བྱྲེད་མྱི་ནུས་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་མཛེས་པ་གྱིས་ནྱི་ས་བོན་དང་སོང་བུ་ལས་སྲེས་པའྱི་ཆུ་ཤྱིང་ལྟར་ཐ་དད་དོ།།།འདྱི་ལྟར་ངག་
འདྱིས་ནྱི་བསན་བཅོས་འདྱི་བརོད་བྱ་དང་དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞྱི་དང་ལྡན་པར་བསན་པ་ན་འདྱིའྱི་ལུ ས་ཆོས་བཞྱིས་
མཛེས་པར་བྱས་པའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བསན་པ་ཡྱིན་ལ།།བཤད་པར་དམ་བཅའ་ལ་སོགས་པས་ནྱི་དྲེ་ལྟ་ 
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༼༡༡༽ 
མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གཞན་གྱིས་མཛེས་པར་བྱས་པ་ལ་འདྱིའྱི་མཛེས་པ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ་བའྱི་སོན་ཡང་མྲེད་དྲེ།།མྱིག་
གྱིས་མཛེས་པར་བྱས་པ་ལ་སོའ ་ིཕྲེང་བ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ངག་གཅྱིག་ལ་འབས་བུ་གསུམ་མྱི་རུང་བའང་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ་མར་མྲེ་གཅྱིག་ལས་ཤྲེས་པ་དང་སོང་བུའྱི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་དང་འབར་བའྱི་སྐད་ཅྱིག་གཞན་མྱི་སྲེ་བར་ཐལ་བར་
འགྱུར་བ་ལས་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།དྲེ་བཞྱིན་གཅྱིག་ཀང་དུ་མ་བྱྲེད།།།དྲེ་དངོས་ཡོངས་སུ་བསན་པའྱི་ཕྱིར།།།ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།
རོད་པའྱི་རྱིགས་པ་ལས་གཅྱིག་ལ་ཡང་དོན་དུ་མ་བྱྲེད་པ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་ཞྲེས་བཤད་ དོ།།།གསུམ་པ་བསྡུས་པའྱི་དོན་ནྱི་
ངག་འདྱིས་བསན་བཅོས་ཀྱི་ལུ ས་ལ་དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞྱི་ཡོད་པར་བསན་ནོ།།།དྲེ་བཤད་པ་ལ་བསན་བཅོས་བཤད་པ།།
དགོས་འབྲེལ་བཤད་པ།།དྲེ་དག་གཅྱིག་པ་དང་ཐ་དད་བསམ་པ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ལ་བསན་བཅོས་ཀྱི་ཚད་དང་།།ངོ་བོ་དང་།།
ངྲེས་ཚིག་གསུམ་མོ།།།དང་པོ་ནྱི་ཡྱི་གྲེ་དུ་མ་འདུ ས་པ་ལས་དོན་གྱི་ངོ་བོ་སོན་པའྱི་མྱིང་འགྲུབ་བོ།།།མྱིང་དུ་མ་འདུས་པ་ལས་
དོན་གྱི་ཁྱད་པར་སོན་པའྱི་ཚིག་གོ།།ཚིག་དུ་མ་འདུས་པ་ལས་སྲེས་བུ་འཇུག་ལྡོག་བྱ་བའྱི་དོན་གཅྱིག་སོན་པའྱི་ངག་གོ།།ངག་
དུ་མ་འདུས་པ་ལས་འཇུག་ལྡོག་བྱ་བའྱི་དོན་དུ་མ་སོན ་པའྱི་ལྲེའུའམ།།རབ་ཏུ་བྱྲེད་པའོ།།།དྲེ་དུ་མ་འདུ ས་པ་ལས་བསན་
བཅོས་ཀྱི་ལུ ས་འགྲུབ་བོ་ཞྲེས་བཙུན་པ་སྤྱན་རས་གཟྱིགས་བརྟུལ་ཞུགས་འཆད་དོ།།།ངོ་བོ་ནྱི་མདོ་སྲེ་པ་སྒྲ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་
ཀྱི་གཞུང་ལུ གས་ཀྱི་ཚད་དང་མམ་པ་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོས་བསྡུས་པ་ལ་འདོད་ལ།།བྱྲེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནྱི་སྒྲ་སྤྱྱིའྱི་ཕྲེང་བ་
གཞུང་ལུ གས་དང་མམ་པ་མྱི་ལྡན་པའྱི་འདུ་བྱྲེ ད་ཀྱི་ཕུང་པོས་བསྡུས་པ་ལ་འདོད་དྲེ།།མཛོད་ལས།།ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་
ཁྱི་དག།།གང་རྣམས་ཐུབ་པས་གསུངས་དྲེ་དག།།ཚིག་གམ་མྱིང་ཡྱིན་དྲེ་དག་ནྱི།།།གཟུགས་སམ་འདུ་བྱྲེད་དག་ཏུ་
འདུས།།།ཞྲེས་གང་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།སྲེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ནྱི་བརོད་བྱྲེད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཡྱིད་ཤྲེས་གཞུང་ལུ གས་ཀྱི་
ཚད་དང་མམ་པ་ལ་འདོད་དོ།།།འདྱི་ལ་གང་དག་འཆད་པ་པོའ ་ིརྣམ་རྟོག་ནྱི་ཐོས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཏུ་གནས་གྱུར་པས་ན་པ་
པོའ ་ིརྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པ་ཁོ་ན་བསན་བཅོས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་དྲེ་དག་གྱིས་ནྱི་སོབ་དཔོན་མ་འཆད་པའྱི་བསན་བཅོས་མྲེད་
ཅྱིང་།།སོབ་མ་ལ་ཐོས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ཁས་བླངས་པར་འགྱུར་རོ།།།དྲེ་ཡང ་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ།།གང་གྱི་དོན་དུ་
འབད་པ་བྱས་པ་དྲེ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་དང་།།བསན་བཅོས་དང་ཐོས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ལ་འགལ་བ་གྱིས་ཀ་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར་དང་།།བདག་ྱིད་གཅྱིག་ཏུ་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་དྲེས་ནྱི་དྲེ་དགག་པར་མྱི་ནུས་པས་བསན་བཅོས་དང་ཤྲེས་རབ་ལོག་པ་ནྱི་
མུ་སྲེགས་བྱྲེད་ལའང་ཡོད་པ་ྱིད་དོ།།།ངྲེ ས་ཚིག་ནྱི་ཤཱ་ 
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༼༡༢༽ 
ས ྠྲ་ཞྲེས་པའྱི་ཤ་ས་ན་འཆོས་པ ་དང་།།ཏྲ་ཡ་ཏྱི་སོབ་པ་སྲེ།།འདྱི་ལྟར་ོན་མོངས་པའྱི་དག་འཆོས་པ་དང་།།ངན་འགོ་དང་སྱིད་པ་
ལས་སོབ་པས་བསན་བཅོས་སམ།།ཤྲེས་པའྱི་རབ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པས་ན་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་བྱའོ།།།གྱིས་པ་ལ་དོན་གསུམ་
ལས་དང་པོ་བསན་བཅོས་ལུ ས་ལ་ཡོད་པའྱི ་དགོས་འབྲེལ་བཞྱི་ནྱི།།ཡང་དག་པའྱི་ཤྲེས་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ནྱི་འདྱིའྱི་
བརོད་བྱ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱིས་གང་བརོད་པ་དྲེ་བསན་བཅོས་འདྱི་ྱིད་ལས་རྟོགས་པ་ནྱི་རོད་བྱྲེད་སྒྲའྱི་དགོས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།སྲེས་
བུའྱི་བླང་དོར་གྱི་དོན་གྲུབ་པ་ནྱི་བརོད་བྱ་དོན་གྱི་དགོས་པ་ཡྱིན་གྱི་འདྱི་དགོས་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི་མ་ཡྱི ན་ཏྲེ་སྒྲའྱི་དགོས་པ་
མྲེད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་དྲེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།བསན་བཅོས་དང་དགོས་པའམ་དོན་དང་དོན་གྱི་དགོས་པ་དག་ཐབས་དང་
ཐབས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཚུལ་གྱིས་འབྲེལ་བ་ནྱི་འབྲེལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་དགོས་འབྲེལ་ངག་ལ་ཡོད་པའྱི་དགོས་འབྲེལ་
བཞྱི་ནྱི་དགོས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞྱི་ནྱི་ངག་འདྱིའྱི་བརོད་བྱ་ཡྱིན་ནོ།།།ངག་འདྱི་ལས་དྲེ་དག་རྟོགས་པ་ནྱི་དགོས་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།དྲེ་ལས་བསན་བཅོས་ལ་འཇུག་པ་ནྱི་དགོས་པའྱི་དགོ ས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།རྟོགས་པ་ངག་ལས་བྱུང་བ་དང་།།འཇུག་པ་རྟོགས་
པ་ལས་བྱུང་བ་ནྱི་འབྲེལ་བའོ།།།གསུམ་པ་ངག་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པའྱི་དགོས་འབྲེལ་བཞྱི་ནྱི།།ངག་དྲེས་བསན་པར་བྱ་བ་དང་།།
དྲེ་ལས་དྲེ་རྟོགས་པ་དང་།།དྲེ་ལས་དོན་གཞན་གཅྱིག་གྲུབ་པ་དང་།།གྱིས་པོ་དྲེ་དྲེ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་ནྱི་འདྱི་
དག་གང་དང་གང་རྒྱུ་འབས་ཡྱིན་པ་དྲེ་དག་ནྱི་ཐ་དད་དོ།།།བརོད་བྱ་རང་རྱིག་པའྱི་མངོན་སུམ་དང་ཐམས་ཅད་ཀང་གཅྱིག་ྱིད་
དོ།།།དངོས་ཀྱི་བརོད་བྱ་ནྱི་དངོས་མྲེད་ཡྱིན་པས་དྲེ་དང་གཅྱིག་པ་བཀག་པ་ཙམ་ཡྱིན་ནོ །།།གང་ཞྱིག་གང་ལས་བྱུང་བ་དྲེ་ནྱི་
འབྲེལ་བ་དང་བདག་ྱིད་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གནས་སོ།།།གྱིས་པ།།ཤྲེས་པ་ྱིད་ངྲེས་པར་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ་ཡང་
དག་པའྱི་ཤྲེས་པ་གྱིས་ྱིད་དུ་སྒྲུབ་པ་དང་།།གྱིས་པོ་དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ།།།དང་པོ་ལའང་དབྱྲེ་བ་སྤྱྱིར་
བསན་པ་དང་།།གངས་གཞན་དུ་སྨྲ་བ་དགག་པ་གྱིས་ལས།།དང་པོ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་གང་ཞྱིག་བསན་པར་བྱ་བའྱི་ཤྲེས་པ་དྲེའྱི་
གངས་དང་མྱིང་དང་ངོ་བོ་ཡང་བརོད་དགོས་སོ་ཞྲེ་ན།།ཡང་དག་པའྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་ ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་བློ་གང་ཞྱིག་འཁོར་

བ་ཇྱི་སྱིད་བར་སྲེས་བུ་དོན་ལ་མྱི་སླུ་བར་བྱྲེད་པ་དྲེ་ནྱི་ཡང་དག་པའྱི་ཤྲེས་པའོ།།།དྲེ་ནྱི་ཞྲེས་པ་ནྱི་སྲེས་བུའྱི་དོན་གྲུབ ་པ་སྔོན་
དུ་འགོ་བ་དྲེ་དམྱིགས་འཛིན་པར་བྱྲེད་པའྱི་སྒྲ་ཡྱིན་ཏྲེ་འདྱིར་ཚད་མའྱི་ཤྲེས་པ་མ་ལུ ས་པ་ནྱི་དབྱྲེ་གཞྱི་ཡྱིན་ནོ།། །རྣམ་པ་
གྱིས་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་ནྱི་ཕྲེ་བའྱི་གངས་ 



12   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༡༣༽ 
ཏྲེ་འདྱིས་ནྱི་བློ་དྲེ་ལ་ཡུལ་ལ་གསལ་བ་དང་མྱི་གསལ་བར་འཇུག་པའྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ཡོད་པར་བསན་གྱི་རས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་
གྱིས་ཀའང་རང་རྱི ག་ཏུ་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གཞན་ཡང་མྱིང་སྨྲོས་པས་གྱིས་ྱིད་དུ་ཤུགས་ལ་གོ་བས་གངས་ཀྱི་སྒྲ་དོན་
མྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་དོགས་པའང་སྲེལ་ཏྲེ།།མྱིང་ལས་ནྱི་རས་སམ་རྣམ་པ་གྱིས་ཡྱིན་ཞྲེས་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཅྱི་འད་
བའྱི་མྱིང་ཅན་ཞྲེ་ན་མངོན་སུམ་དང་ནྱི་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་གང་ཅུང་ཟད་དོན་མངོན་དུ་བྱྲེད ་པའྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་མངོན་སུམ་

ཞྲེས་བྱའོ།།།བློ་གང་ཞྱིག་རྟགས་བཟུང་ཞྱིང་འབྲེལ་བ་དན་པའྱི་རྲེས་སུ་ཡུལ་དཔོག་པར་བྱྲེད་པ་དྲེ་ནྱི་ རྲེས་སུ་དཔག་
པའོ།།།དང་ནྱི་དྲེ་གྱིས་སོབས་མཚུངས་པར་སོན་པའམ།།ཡང་ན་འབྱྲེད་པར་བྱྲེད་པའྱི་སྒྲའོ།། །འོ་ནྱི་རོགས་པའྱི་ཚིག་
གོ།།ཅྱིའྱི་ཕྱིར་གྱིས་ཁོ་ན་ཚད་མར་འཛིན་ཅྲེ ་ན་འདྱི་དག ་གྱིས་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་གང་གྱི་ཕྱིར་བློ་གྱིས་པོ་འདྱི་དག་གྱིས་

རང་རང་གྱི་བྱ་བ་བྱྲེད་པའྱི་དོན་རྣམས་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པར་ཡོངས་སུ་སྲེ་ཇྱི་ལྟ་བར་བཅད་ནས་སྲེས་བུ་དྲེ་དོན་ལ་
འཇུག་པ་སྲེ་ཞུགས་པ་ན་དོན་བྱ་བ ་བྱྲེད་པ་དྲེ་ལ་སྲེས་བུ་སླུ་བ་མྲེད་དྲེ་མྱི་སླུ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདྱི་སྐད་སོན ་པ་ཡྱིན་

ཏྲེ་བསན་པའྱི་དོན་དང་ཕད་པར་བྱྲེད་པའྱི་སྲེས་བུ་ལ་ནྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་ན་ཚད་མ་ཞྲེས་བརོད་དོ།།།དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཤྲེས་པ་འདྱིས་ཀང་
རང་གྱིས་བསན་པའྱི་དོན་དང་སྲེས་བུ་ཕད་པར་བྱྲེད་པས་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་མ་བསླུས་པ་ནྱི་དོན་དང་ཕད་པ་ཡྱིན་ལ།།མྱི་
སླུ་བར་བྱྲེད་པ་ནྱི་དོན་ཇྱི་ལྟ ་བར་གཅོད་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ།།དྲེ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་རང་གྱི་ཡུལ་ལ་གནོད་པ་མྲེད་ན་ཡོད་པ་དང་མྲེད་
པ་ལ་དྲེའྱི་ངོ་བོར་འཇོག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གང་འཆད་པར་འགྱུར་རོ།།།དོན་ཇྱི་ལྟ་བར་གཅོད་པའྱི་ཤྲེས་པས་ནྱི་དོན་དང་ཕད་པར་
ནུས་ལ།།གང་མ་ཕད་པ་དྲེ་ནྱི་སྲེས་བུ་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་མྲེད་པའམ།།ཡུལ་ཐག་རྱིང་པ་དང་མྱི་རྟག་པ ་ལ་སོགས་པའྱི་སོན་ཡྱིན་གྱི་
ཤྲེས་པའྱི་སོན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།།།ལོག་པའྱི་ཤྲེས་པ་ལས་ནྱི་བྱ ་རོག་དང་ཏ་ལའྱི་ཚུལ་དུའང་དོན་དང་ཕད་པར་མྱི་ནུས་ཏྲེ།།གང་
ཕད་པ་དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའྱི་ཤྲེས་པ་གཞན་ཕྱིས་བྱུང་བ་ལས་ཡྱིན་ནོ།།།གཞན་དུ་ན་སྲེས་བུའྱི་དོན་གྲུབ་པ་ནྱི་རྒྱུ་མྲེད་པར་
ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ།།ཚད་མ་དང་ཚད་མ་མྱིན་པ་གྱིས་ཀ་དང་ལྡོག་པ་འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།མྱི་སླུ་བ་དྲེ་ཡང་དང་པོར་སྲེས་
པའྱི་མངོན་སུམ་དང་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ྱིད་ཀྱིས་བྱས་ཏྲེ་བློ་ཕྱི་མ་རྣམས་དང་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་
ཕྱིར་དང་པོར་སྲེས་པ་ྱིད་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་རྣམ་པར་གནས་སོ།།།གྱིས་པ་ལ་མང་ བ་དང་།།ཉུང་བར་སྨྲ་བ་དགག་པ་
གྱིས་ལས།།དང་པོ་ལའང་ཚད་མ་གྱིས་ཡྱིན་པའྱི་རྟགས་དགོས་པ་དང་།།བཀོད་པ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་དང་།།ྲེ་བར་བསྡུ་བ་གསུམ་
ལས་དང་པོ་ནྱི་ 
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༼༡༤༽ 
གལ་ཏྲེ་སྒྲ་དང་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའོ།།།འདྱིར་དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་སོབ་དཔོན་ཚད་མའྱི་གངས་དང་།།ངོ་བོ་དང་།།སྤྱོད་

ཡུལ་དང་།།འབས་བུ་ལ་ལོག་པར་རྟོགས་པ་བཞྱི་བསལ་ནས་ཚད་མའྱི་དྲེ་ྱིད་འཆད་པ་ན།།རྲེ་ཤྱིག་གངས་ལ་ལོག་པར་
རྟོགས་པ་ལ་གངས་ཅན་པ་ནྱི་ཚད་མ་མངོན་སུམ་དང་།།རྲེས་སུ་དཔག་པ་དང་སྒྲ་ལས་བྱུང་བ་དང་གསུམ་འདོད་དོ།།།རྱིགས་
པ་ཅན་ནྱི་དཔྲེས་ྲེ་བར་འཇལ་བ་དང་བཞྱི་འདོད་དོ།།།དཔོད་པ་བ་ནྱི་དོན་གྱིས་གོ་བ་དང་།།དངོས་པོ་མྲེད་པ ་དང་དྲུག་འདོད་
དོ།།།དོན་གྱིས་གོ་བ་ཡང་རྣམ་པ་དྲུག་ལས་མངོན་སུམ་གྱིས་དངས་པ་ནྱི་མྲེ་ཚ་བ་དངོས་སུ་རྱིག་ན་སྲེག་ནུས་པར་དོན་གྱིས་
གོ་བ་ལྟ་བུའོ།།།རྲེས་དཔག་གྱིས་དངས་པ་ནྱི་ྱི་མ་ཡུལ་གཞན་དུ་ཕྱིན་པ་ལས་འགོ་བར་དཔགས་ནས་འགོ་བས་ན་འགོ་ནུས་
པར་གོ་བ་ལྟ་བུའོ།།།ྲེ་བར་འཇལ་བས་དངས་པ་ནྱི་བ་མྲེན་བ་ལང་དང་འད་བ་ལས་ན་བཞོ་ཞྱིང་དགལ་དུ་རུང་བར་གོ་བ་ལྟ་
བུའོ།།།སྒྲས་དངས་པ་ནྱི་སྒྲས་དོན་གོ་བ་ལས་ན་སྒྲ་དོན་ལ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་གོ་བ་ལྟ་བུའོ།།།དོན་གྱིས་གོ་བས་དངས་པ་ནྱི་སྒྲ་
དང་དོན་འབྲེལ་བར་ཤྲེས་ན་འབྲེལ་བའང་རྟག་པར་གོ་བ་ལྟ་བུའོ།།།དངོས་པོ་མྲེད་པས་དངས་པ་ནྱི་ལས་བྱྱིན་མ་ཤྱི ་ལ་ཁྱྱིམ་ན་
མྲེད་ན་ཕྱི་རོལ་ན་ཡོད་པར་གོ་བ་ལྟ་བུའོ།།།དངོས་པོ་མྲེད་པ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་སྲེ་བདག་ཡོངས་སུ་མ་གྱུར་པ་དང་།།ཡུལ་
གཞན་ཤྲེས་པ་དང་།།ཚད་མ་ལོག་པ་སྲེ་ཅྱིའང་མྲེད་པའོ།།།ཙ་ར་ཀ་པ་ནྱི་མངོན་སུམ་དང་རྲེས་སུ་དཔག་པ་དང་།།ལུང་དང་།།
རྱིགས་པ་དང་།།མྱི་དམྱིགས་པ་དང་སྱིད་པ་དང་ཞྲེས་གགས་པ་དང ་སམ་སྲེམས་པ་དང་བརྒྱད་འདོད་དྲེ་དྲེས་ན་དྲེ་དག་དྲེ་འད་
བའྱི་ཚད་མ་གཞན་ཡང་ཡོད་པས་གྱིས་ྱིད་དུ་ངྲེས་པར་གཟུང་བ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེས་རོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་སོབ་

དཔོན་ལན་འདྲེབས་པ་ནྱི་དྲེ་དག་ཕལ་ཆྲེར་ནྱི་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཕལ་ཆྲེར་སྒྲའྱི་རྲེས་སུ་འབང་བའྱི་བློ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།སྒྲ་
ནྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི ་དོན་ལ་འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།རྱིགས་པ་དང་མྱི་དམྱིགས་པ་ལ་སོགས་པ་གང་ཅུང་ཟད་ ཚད་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་དག་

ནྱི་འདྱི་གྱིས་ ཁོ་ནར་འདུས་ཤྱིང་།།གང་མྱི་འདུ་བ་དྲེ་ནྱི་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཚད་མ་རྣམ་གྱིས་ཁ ོ་ ནར་
ཁོ་བོ་ཅག་དམ་འཆའ་འོ།།།འདྱི་ལ་གཞན་ལུ གས་དགག་པ་དང་།།རང་ལུ གས་བཤད་པ་གྱིས་ལས་དང་པོ་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་ན ་རྲེ་
ཚད་མའྱི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན།།འདྱི་ལ་ཚད་མ་གསུམ་པ་མྲེད་དྲེ་གཞལ་བྱ་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་མ་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར་དཔྲེར་ན་ནམ་
མཁའྱི་ཨུཏྤལ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཚད་མ་ལ་གངས་གཞན་དགག་པ་དང་།།ཚད་མ་གྱིས་ལས་གཞན་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན་ཚད་
མ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཞལ་བྱ་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་ལོག་པའྱི་ཤྲེས་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་གངས་གཞན ་ལ་ཚད་མ་དགག་པའྱི་གཏན་
ཚིགས་གྱིས་ཀྱིས་ཚད་མ་གྱིས་སུ་སྒྲུབ་བོ་ཞྲེས་ 
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༼༡༥༽ 
ཟྲེར་རོ།།།དྲེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་འདྱི་ལྟར་སོབ་དཔོན་གྱིས་གང་དམ་བཅས་པ་དྲེ་སྒྲུབ་ན་ནྱི་འགལ་བ་ྱིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་
དགག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས ་སྒྲུབ་པ་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གང་དམ་མ་བཅས་པ་གཅྱིག་སྒྲུ བ་ན་ནྱི་དྲེ་
སོབ་དཔོན་གྱི་བཞྲེད་པར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར།།གཞན་ཡང་ཚད་མ་གྱིས་ལས་གཞན་པའྱི་ཤྲེས་པ་གཞལ་བྱ་དང་མྱི་ལྡན་པ ་དྲེ་
ཡུལ་ཐམས་ཅད་དང་མྱི་ལྡན་པའམ།།ཚད་མའྱི་ཡུལ་དང་མྱི་ལྡན་པ་ལ་བྱྲེད་གང་།།དང་པོ་ནྱི་མྱི་འཐད་དྲེ་བློ་དྲེ་ཤྲེས་པ་མ་ཡྱིན་
པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པ་ལྟར་ན་དྲེ་ཆོས་ཅན་གྱི་ཕོགས་ གཅྱིག་ལ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་བཅད་པའྱི་ཤྲེས་པ་གྱིས་
ལ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་གྲུབ་ན་ནྱི་བཅད་པའྱི་ཤྲེས་པ་ྱིད་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་ཚད་མའྱི་ཡུལ་དང་མྱི་
ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པ་ལ་ཚད་མ་ནྱི་ཆོས་ཅན་ནོ།།།རྣམ་པ་གྱིས་ཁོ་ ན་ནྱི་དམ་བཅའོ།།།ཡུལ་གྱི་དབྱྲེ་བ་གྱིས་

ཁོ་ན་དང་ལྡན་པ་ནྱི་རྟགས་སོ།།།དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་ཤྲེས་པའྱི་དབྱྲེ་བ་ནྱི་ཡུལ་གྱི་དབྱྲེ་བ་ཁོ་ན་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་ཇྱི་ལྟར་ཐམས་ཅད་
མཁྱྲེན་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་གྱིས་ནྱི་ཡུལ་ལས་ཕྲེ་བ་བཞྱིན་ནོ།།།ཡུལ་གསུམ་པ་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་
ནམ་ཞྲེ་ན།།དྲེ་ནྱི་ལུ ང་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་གྱིས་དཔག་བྱ་ཡྱིན་པས་ཡུལ་ལོག་གྱུར་དང་བློ་རྲེས་དཔག་ཡྱིན་ཏྲེ་རྣམ་
འགྲེལ་ལས།།ཡྱིད་ཆྲེས་ཚིག་ནྱི་མྱི་སླུ་བའྱི།།།སྤྱྱི་ལས་འདྱི་ཡུལ་ལོག་གྱུར་ནའང་།།།གོ་སྐབས་མྲེད་ཕྱིར་བློ་དྲེ་ནྱི།།།རྲེས་སུ་
དཔག་པ་ྱིད་དུ་གསུངས།།།ཞྲེས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་གང་ཞྱིག་ཡུལ་གྱི་དབྱྲེ་བ་གྱིས་ཁོ་ན་དང་ལྡན་པ་དྲེ་ནྱི་ཤྲེས་
པའྱི་དབྱྲེ་བའང་གྱིས་སུ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ།།དཔྲེར་ན་དབྱྱིབས་དང་ཁ་དོག་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པའམ།།ྱི་ཟ་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་
བཞྱིན་ནོ།།།ཚད་མར་གྱུར་པའྱི་ཤྲེས་པའང་ཡུལ་གྱིས་ཁོ་ན་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་
གཅྱིག་ྱིད་ཀྱིས་དྲེ་གྱིས་ཁོ་ནར་དངོས་སུ་གྲུབ་པ་ན་མང་བ་དང་ཉུང་བ་ཤུགས་ལ་ཁྲེགས་སོ །།།ཡུལ་གྱིས་ྱིད་དུ་ནྱི་སྒྲུབ་
པར་འགྱུར་ལ།།དཔྲེ་ལ་འབྲེལ་བ་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པས་ནྱི་གྱིས་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལྡོག་པ་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་གྱིས་ཁོ་ནས་
ཁྱབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་གཅྱིག་ལ་ངྲེས་པ་གྲུབ་ན་གཞན་ལས་ལྡོག་པ་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་པ་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གཞན་དུ་ན་
ཡུལ་ལྔ་འཛིན་པ འྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི་ལྔ་ྱིད་དུ་བརྟག་པར་མྱི་ནུས་ཏྲེ་ཤྲེས་པའྱི་དབྱྲེ་བ་ནྱི་ཡུལ་གྱི་དབྱྲེ་བ་ལས་གངས་གཞན་དུ་
གནས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དོན་འདྱི་ྱིད་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།མངོན་སུམ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས།།།གཞལ་བྱ་གཞན་ནྱི་ཡོད་མ་
ཡྱིན།།།དྲེ་ཕྱིར་གཞལ་བྱ་གྱིས་ྱིད་ཀྱིས།།།ཚད་མ་གྱིས་སུ་བཞྲེད་པ་དང་།།།གཞལ་བྱ་གྱིས་ནྱི་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། །།གསུམ་
གཅྱིག་གངས་ནྱི་བསལ་བ་ཡྱིན།།།ཞྲེས་བཤད་དོ།།།ཡང་ན་ཆོས་ཅན་དང་བསྒྲུབ་བྱ་སྔ་མ་ལ་ཚད་མ་ཐམས་ 
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༼༡༦༽ 
ཅད་འདྱི་གྱིས་ཁོ་ནར་འདུས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་གཏན་ཚིགས་ཏྲེ་གང་ཞྱིག་གང་གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་འདུས་པ་དྲེ་ནྱི་དྲེའྱི་རང་
བཞྱིན་དུ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་གྱིས་སུ་ངྲེ ས་པ་བཞྱིན་ནོ།།།ཚད་མ་ཐམས་ཅད་
ཀང་གྱིས་པོ་འདྱིར་འདུས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ནོ།།།ཡང་ན་གང་ཞྱིག་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་གྱིས་སུ་འདུས་པ་
ཡྱིན་ཏྲེ་མངོན་སུམ་དང་རྲེས་དཔག་གྱི་བྱྲེ་བག་བཞྱིན་ནོ།།།རྱིགས་པ་དང་མ་དམྱིགས་པ་ལ་སོགས་པའང་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་
བརོད་དྲེ་རང་བཞྱིན་ནོ།།།བཀོད་པ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ལ་ལོག་གྱུར་རྟོགས་པ་རྲེས་དཔག་ཏུ་འདུས་པ་དང་།།མངོན་གྱུར་རྟོགས་པ་
མངོན་སུམ་དུ་འདུས་པ་དང་།།རྲེས་དཔག་ཏུ་འདུས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ནྱི་ལོག་གྱུར་ལ་ཚད་མ་གཞན་
འཇུག་གོ་ཞྲེ་ན་ཡུལ་ མངོན་སུམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་རྟོགས་པར་བྱྲེད་པ་འབྲེལ་པ་ཅན་ག ཞན་ ལས་རྟོགས་པ འྱི་ཚུལ་
འད་བའྱི་བདག་ཏུ་ནྱི་སྤྱྱིའྱི་ཚུལ་དུ་སྲེ་འད་བའྱི་སྤྱྱི་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་རྟགས་ལས་རྟ ོགས་ལ།།རྟོགས་པ འྱི་རྣམ་པ་དྲེ་ནྱི་རྲེས་

དཔག་ཁོ་ན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པ་ནྱི་མངོན་གྱུར་ལ་ཚད་མ་གཞན་འཇུག་གོ་ཞྲེ་ན་གཞལ་བྱ འྱི་ དོན་ ནྱི་རྣམ་པ་
གྱིས་ྱིད་དྲེ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་ཡུལ་གང་ཞྱིག་མངོན་སུམ་པ་དང་མངོན་སུམ ་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་།།སྤྱྱི་དང་སྤྱྱི་མ་ཡྱིན་པ་

དང་།།ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་མ་ཡྱིན་པ་དང་།།རང་གྱི་མཚན་ྱིད་དང་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་མ་ཡྱིན་པ་དང་།།རྟགས་ལ་མ་བརྟྲེན་
པར་རྟོགས་པར་བྱ་བ་དང་བརྟྲེན་ནས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ནྱི་གཅྱིག་ལ་བལྟོས་ནས་ཕན་ཚུན་རྣམ་པར་གཅོད་པའྱི་འགལ་བ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་མྲེད་དོ།།།དྲེ་ལ་མངོན་སུམ་ ནྱི་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྱི་འབྲེལ་པ་ལས་བཏགས་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནྱི་རང་མྱིང་གྱིས་སྨྲོས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱིར་སོབ་དཔོན་འདྱི་དོན་རྱིག་པའྱི་ཚད་མའྱི་རྣམ་གཞག་མཛད་

པའྱི་ཚེ་བྱྲེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཤྲེས་པ་རྣམ་པ་མྲེད་པས་དོན་ཐུག་ཕད་དུ་འཛིན་པར་འདོད་པ་ནྱི་རྣམ་པ་མྲེད་ཀང་འཛིན་ན ་ཐམས་
ཅད་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་རྱིགས་པར་ཐལ་བས་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་འཐད་པར་གཟྱིགས་ནས་མདོ་སྲེ་པའྱི་རྲེས་སུ་འབང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་སོབ་
དཔོན་ྱིད་ཀྱིས་གལ་ཏྲེ་ཕྱི་རོལ་དོན་ལ་འཇུག་པ་ན།།ཁོ་བོ ་མདོ་སྲེ་པའྱི་སྐས་ལ་རྣམ་པར་བརྟྲེན།།ཞྲེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།གང་གྱི་ཚེ་དོན་རྱིག་པའྱི་ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་སུན་ཕྱུང་ནས་སྲེམ ས་ཙམ་དུ་སྨྲ་བ་དྲེའྱི་ཚེ་སྲེམས་ཙམ་གྱི་སྲེ་པ་གྱིས་
ཀ་དང་མྱི་འགལ་བར་འཇོག་སྲེ།།དྲེ་སྐད་དུ།།གཟུང་དང་འཛིན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར།།།དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་རང་ྱིད་གསལ།།།ཞྲེས་འཆད་
པར་འགྱུར་རོ།།།དྲེ་ལ་འདྱི་ནས་བཟུང་ནས་དྲེ་ནས་ཚད་མའྱི་འབས་བུ་དོན་རྱིག་པ་འདྱི་གང་ཞྱིག་ཅྲེས་པའྱི་བར་དུ་ནྱི་མདོ་ 
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༼༡༧༽ 
སྲེ་པའྱི་རྲེས་སུ་འབང་བ་ལས།།དྲེ་ནྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པའྱི་བདག་ྱིད་དུ་འདོད་ལ་དྲེ་དོན་གྱི་རྣམ་པར་སྣང་བ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་
ཤྲེལ་དག་པ་དྲུང་གྱི་ཚོན་གྱིས་ཁ་དོག་བསྒྱུར་བ་ལྟར་ཤྲེས་པའང་དོན་གྱི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་སྒྱུར་བྱྲེད་ཚོན་གྱི་
རས་གུད་ན་གནས་པ་ལྟར་རྣམ་པ་སྒྱུར་བྱྲེད་ལོག་ན་མོ་ནྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་བར་མྲེད་ལ་མ་འབྱར་བ་མྱི་སྣང་བ་ྱིད་དུ་གནས་
སོ།།།ཚོན་གྱི་གཟུགས་བརྙན་ནྱི་ཤྲེལ་དང་བདག་གཅྱིག་པ་ལྟར་ལོག་ན་མོས་གཏད་པའྱི་རྣམ་པ་རགས་པའྱི་སྣང་བ་ནྱི་ཤྲེས་པ་
དང་བདག་གཅྱིག་གོ།།ཇྱི་ལྟར་ཚོན་གྱི་རས་དང་།།གཟུགས་བརྙན་ནྱི་རྒྱུ་འབས་ཡྱིན་པ་ལྟར་ལོག་ན་མོ་དང་རགས་སྣང་ཀང་
སྐད་ཅྱིག་སྔ་ཕྱི་རྒྱུ་འབས་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་གང་ཞྱིག་གང་དང་རྣམ་པ་མཚུངས་ཤྱིང་དྲེ་ལས་སྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་རང་འད་བར་སྲེད་
བྱྲེད་ལ་ཚད་མ་ཡྱིན་ལ་འད་བར་སྲེད་བྱྲེད་ནྱི་དྲེའྱི་གཞལ་བྱ་ཡྱིན་ནོ།།།འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པས་རགས་པའྱི་རྣམ་པ་བཟུང་བ་ནྱི་
དོན་གྱི་རྣམ་པ་རྱིག་པ་ལ་དོན་རྱིག་ཅྲེས་བཏགས་པ་ཡྱིན་ལ་རང་རྱིག་ནྱི་ མཚན་ྱིད་པར་འདོད་དོ།།།འདྱི་ཁས་མྱི་ལྲེན་པ་ལ་ནྱི་
དོན་རྱིག་པའྱི་ཚད་མ་མྱི་རུང་སྲེ།།དབུ་མ་རྒྱས་ལས།།དོན་གྱི་རྣམ་པ་བསྒྱུར་ལྡན་པའྱི།།།རྣམ་ཤྲེས་སུ་ཞྱིག་མྱི་འདོད་པ།།།དྲེ་ལ་
ཕྱི་རོལ་རྱིག་པ་ཡྱི།།།རྣམ་པ་འདྱི་ཡང་ཡོད་མ་ཡྱིན།།།ཞྲེས་བཤད་དོ།།།དོན་དྲེ་ལྟར་གནས་པ་ན་ཚིག་འདྱི་ལྟར་སྦྱར་ཏྲེ་དོན་
གྱིས་ཡོད་པ་དྲེ་ལ་དོན་གང་ཞྱིག་ཤྲེས་པའྱི་སྣང་ བ་བདག་ྱིད་ཀྱི་ སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་ཆོས་གྱིས་དང་ལྡན་པ་དྲེ་ནྱི ་
མངོན་སུམ་སྲེ་མངོན་གྱུར་ཡྱིན་ནོ།།།ཇྱི་ལྟ་བུར་སྲེད་པ་དྲེ་ཞྲེ་ན ་མཐུན་པར་ཏྲེ་འད་བར་བྱྲེད་པ་དྲེའོ།།།དངོས་སུའང་སྲེད་

པར་བྱྲེད་དྲེ་དྲེ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བ འྱི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་ནྱི་རང་ཡོད་པའྱི་རྲེ ས་ཁོ་ནར་ཡོད་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ལ།།ལྡོག་པའྱི་
རྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་ནྱི་རང་མྲེད་པའྱི་རྲེས་ཁོ་ནར་མྲེད་པར་བྱྲེད་པ་སྲེ་དྲེས་ན་འད་བ་དང་དངོས་སུ་སྲེད་བྱྲེད་ཅྲེས་བསན་པ་
ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་འད་བ་དྲེ་ལ་ནྱི་དངོས་པ ོའ ་ིརང་བ ཞྱིན་ ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་གྱི་མཚ ན་ྱིད་ ཅྲེས་བ རོད་དྲེ་

གཞན་ལ་མྲེད་པའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དྲེ་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོས་མ་འཁྲུལ་བར་རྟོགས་ལ་རྟོགས་པའྱི་རྣམ་པ་དྲེ་ནྱི་
མངོན་སུམ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་ལའང་དོན་གསུམ་གྱི་དང་པོ་དོན་དངོས་ནྱི་མངོན་གྱུར་ལས་
གཞན་ལོག་གྱུར་གྱི་དོན་ནྱི་རྟགས་ལ་མ་བརྟྲེན་པར་ཚད་མས་རྟོགས་པར་མྱི་འཐད་པ་ྱིད་དོ། །དྲེ་གང་ལས་ཞྲེ་ན་བློ་
ལ་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་དངོས་སུས་ནྱི་བརྒྱུད་ནས་འཇོག་པ ར་སོན་ཏྲེ་ངོ་བོ་ནྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གཏན་ཚིགས་ཀང་འབྲེལ་པ་

ཅན་ལས་ག ཞན་མཐོང་བ་ན་འབྲེལ་ཡུལ་གཞན་རྟོགས་པ་ནྱི་རྱིག ས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ ཐམས་ཅད་ལས་ཐ མས་ཅད་

རྟོགས་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བས་སོ།།།གཞན་དྲེ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་མྲེད་ན་མ ྱི་ 
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༼༡༨༽ 
འགྱུར་བ་ྱིད་ཅྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་དྲེ་ལས་དྲེ་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ།།།དུ་བ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ནྱི་བཙོ་སྲེག་བྱྲེད་པ་ལ་

སོགས་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ འྱི་རྣམ་པ་སྲེ་ངོ་བོ་དང་རང་བཞྱིན་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པ་ ཞྲེས་བྱ་བས་ནྱི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱིས་

བསན་པ་ཡྱིན་ལ་དུ་བ་དྲེ་ལྟ་བུའ ྱི་རྣམ་པ་དྲེ་གང་དུ་ྲེ་ བ་ྱིད་དུ་དྲེས་གོ་བར་བྱྲེད་ལ་ཞྲེས་བྱ་བས་ནྱི་ཕོགས་ཆོས་
བསན་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ན་འབྲེལ་པ་ཅན་གྱི་ཚུལ་གསུམ་ལས་ སྤྱྱིའྱི་ཚུལ་ དུ་རྟོགས་པ་ཡང་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ ཁོ་ན་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཚད་མ་གྱིས་ཁོ་ ནར་གྲུབ་བོ།།།གལ་ཏྲེ་རྟོགས་པའྱི་རྣམ་པ་དྲེ་འད་བ་རྲེས་དཔག་ཡྱིན་ན་ཡང་རྟོགས་

པའྱི་རྣམ་པ་གཞན་ནྱི་ཚད་མ་གཞན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་རྣམ་པ་གཞན་དུ་ ན་སྲེ་གཞན་གྱིས་ནྱི་ལོག་གྱུར་མྱི་སླུ་བར ་རྟོགས་
པར་མྱི་འཐད་ལ།།གང་སླུ་བའྱི་རྟོགས་པ་དྲེ་ནྱི་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པ་སྒྲ་ལས་བྱུང་བ་དགག་པ་ལ་སྒྲ་

ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྱིན་པ་དང་།།བསམ་པ་རྟོགས་པ་རྲེས་དཔག་ཏུ་བ སྡུ་བ་གྱིས་ལས་དང་པོ་ལ་རོལ་བ་
འགོད་པ་ན་འྲེའྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་མྱི་བཟོད་པའྱི་ཚིག་སྲེ་ཚད་མ་ཐམས་ཅད་གྱིས་སུ་འདུས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་མ་བཟོད་
པའོ།།།འདྱིར་རྱིགས་པ་ཅན་ལ་སོགས་པ ་ནྱི་དབང་ཕྱུག་དང་སྲེར་ས་ལ་སོགས་པའྱི་ལུང་ལས་སྲེས་པའྱི་བློ་སྒྲ་ལས་བྱུང་བར་
འདོད་དོ།།།དཔོད་པ་བ་ནྱི་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པའྱི་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་སྒྲ་ལས་ཕ་མོ་དང་བསྐལ་བ་དང་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ལ་
སོགས་རྒྱང་རྱིང་པོའ ་ིདོན་ལ་ཤྲེས་པ་སྲེས་པ་ལ་འདོད་དྲེ།།མངོན་སུམ་དོན་མྱིན་དངོས་པོ་ལ།།།སྒྲ་ལས་སྲེས་པའྱི་ཤྲེས་པ་
གང་།།།ཞྲེས་སྨྲས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་དྲེ་དག་ན་རྲེ།།འབྲེལ་པ་སྲེ་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ཁོ་ན་ནྱི་རྟགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་མ་
ཡྱིན་གྱི། འོན་ཀང་བ སྒྲུབ་བྱ་དང་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་གཟུང་ བའྱི་ཆོས་དང་ལྡན་པའྱི་ཆོས་ཅན་ ལ་མཐོང་བ་དྲེ་ཡང་
མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ལ། དྲེ་ནྱི་སྒྲ་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ སྲེས་བུའྱི་ཁ་ནང་ན་གག་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཛྙཱ་ན་ཤྱི་ནྱི་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་

སྒྲ་མ་བྱས་པས་གང་ལའང་མྱི་རྟྲེན་ལ་སྒྲ་གཞན་ནྱི་ནམ་མཁའྱི་ཡོན་ཏན་ཡྱིན་པས་དྲེ་ལ་རྟྲེན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་འཆད་དོ།།།དྲེས་
ན་ཚུལ་གྱིས་དང་ལྡན་པའྱི་སྒྲ་ལས་ལོག་གྱུར་གྱི་དོན་རྟོགས་པ་དྲེ ་ཇྱི་ལྟར་ཚད་མ་གཞན་མ་ཡྱིན་ ཞྲེ་ན།།དྲེ་འགོག་པའྱི་

གཞྱི་དང་བྱྲེད་པ་དང་བྱ་བ་གསུམ་སྒྲ་དྲེ་དག་ཅྲེས་བྱ་བ་དང་།།དྲེ་ལ་མ་མཐོང་ན་ཞྲེས་པ་དང་།།དོན་ཅྱི་ ཞྱིག་ཅྲེ ས་པ་

གསུམ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཏྲེ་འོ་ན་ནྱི་མྱི་བཟོད་པའོ།།།གལ་ཏྲེ་གང་གྱི་སྒྲ་དང་དོན་འབྲེལ་བར་སྔར་མཐོང་བ་དྲེ་ལ་སྒྲ ས་དན་
པ་སྲེད་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དན་པ་ནྱི་བསྒྲྱིམ་པ་ལ་སོགས་པས་ཀང་སྲེད་པས་དན་པ་དྲེའང་དན་བྱའྱི་ཡུལ་དུས་དང་འབྲེལ་

བའྱི་དོན་ལ་ཚད་མར་ཐལ་བ་དང་།།དན་པ་དྲེ་གྱིས་ཀའྱི་ཚད་མ་དང་ཅྱིག་ཤོས་སུ་ཁྱད་པར་མྲེད་དྲེ་རྒྱུ་སྒྲྱིམ་པ་དང་གྱིས་ཀ་
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༼༡༩༽ 
དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི་སྒྲ་དང་རྟགས་ཞྲེས་པ་དང་།།ཅྱི་གནས་སྐབས་ཞྲེས་པ་གྱིས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་
ནོ།།།མྱི་འགྱུར་རམ་ཞྲེས་པ་དང་ཡོད་དམ་ཞྲེས་པ་ནྱི་སྤོང་ཚིག་ཡྱིན་ལ།།ཅྱི་ཞྲེས་པ་ནྱི་དྱི་བའྱི་ཚིག་གོ།།གང་གྱི་ཕྱིར་དྲེ་
འད་བའྱི་སོན་དུ་འགྱུར་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར་སྒྲ་འདྱི་ཆོས་ཅན་ཇྱི་ལྟར་དོན་འགའ་ཞྱིག་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་

འགྱུར་ཏྲེ་གཞྱི་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་སྔར་མ་གྲུབ་པ་འགའ་ཞྱིག་སྒྲུབ་པའམ་འག ོག་པར་མྱི་ བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།གལ་ཏྲེ་དོན་གང་ན་གནས་པ་དྲེ་ནས་སྒྲ་བརོད་ན་ནྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན།།དྲེ་འགོག་པའྱི་གཞྱི་དང་བྱ་བ་དང་བྱྲེད་པ་
གསུམ་སྒྲ་དྲེ་དག་ལས། ཞྲེས་པ་དང་།།དོན་ཞྲེས་པ་དང་།།དྲེ་དག་ཅྲེས་པ་སྲེ་དྲེར་ཞྲེས་པ་ནྱི་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་དོན་དྲེར་

རོ།།།སྦྱོར་བ་ནྱི་གང་ཞྱིག་གང་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པ་དྲེས་ནྱི་དྲེ་ཚད་མའྱི་ཡུལ་དུ་འགྲུབ་པ་མ་ ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་རྱི་གངས་ཅན་
གྱིས་འབྱིགས་བྱྲེད་བཞྱིན་ནོ།།།སྒྲ་རྣམས་ཀང་དོན་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པས་ཞྲེས་པ་ནྱི་ཁྱབ་བྱྲེད་མྱི་དམྱིགས་པའོ།།།གྱིས་པ་
ནྱི་གལ་ཏྲེ་སྒྲ་འདྱི་གང་ལ་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་སྨྲ་བ་པོའ ་ིཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ།།འདྱི་ལ་ཁ་ཅྱིག་ན་རྲེ།།འདོད་པའྱི་དོན་ནྱི་

བརོད་འདོད་ྱིད་དོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་ནྱི་མ ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ལ་ནྱི་དོན་གྱི་སྒྲ་སྨྲོས་པ་ལ་དགོས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གང་དག་བརོད་
འདོད་རྟོག་པས་སྒྲོ་བཏགས་པའྱི་བརོད་བྱའྱི་སྤྱྱི་ྱིད་དཔག་བྱར་འདོད་པ་དྲེའང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་སྨྲ་བས་
ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་འགོག་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་བསན་བྱའྱི་དོན་གྱི ་རྣམ་པར་སྲེས་པའྱི་བློ་རྣམ་
བཅས་དཔག་བྱ་ཡྱིན་ནོ།།།ཅྱི་སྲེ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ཚིག་ཁྱད་པར་ཅན་སྨྲ་ན་དྲེའང་བསན་བྱའྱི་དོན་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ།།
གཞན་དུ་ན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།སྤྱྱི་དང་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་ལས་གང་
ཞྱིག་སྒྲུབ་ཅྲེས་ཀང་བརྟག་པར་མྱི་བྱ་སྲེ།།འདྱིར་ནྱི་དྲེ་གྱིས་ཀས་ཁྱད་པར་དུ་མ་བྱས་པའྱི་དོན་ཙམ་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་བློ་སྒྲུབ་
པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བྱར་བྱྲེད་ན་ནྱི་ཚད་མའྱི་ཡུལ་མྱི་ཤྲེས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གང་ཡང་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།
འཆད་པ་པོའ ་ིབྱྲེད་པའྱི་ཡུལ།།།དོན་གང་བློ་ལ་རབ་གསལ་བ།།།དྲེ་ལ་སྒྲ་ནྱི་ཚད་མ་ྱིད།།།དོན ་གྱིས་དྲེ་ནྱི་རྒྱུ་ཅན་མྱིན།།།ཞྲེས་
བཤད་པ་དྲེའང་དོན་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ་བློ་རྣམ་བཅས་ནྱི་རང་རྱིག་ལ་གསལ་བའྱི་ཕྱིར་དང་།།དོན་སྤྱྱི་ལ་གསལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།གོ་བར་རུང་བ་ནྱི་ནུས་པ་སྲེ་ནུས་པ་འདྱི་གང་ལ་གནས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ནྱི་ངག་གང་ཞྱིག་ཡང་དང་ཡང་དུ་བརད་

ཅྱིང་དྱིས་ན་བརོད་བྱ་དང་མཐུན་པར་ལན་འདྲེབས་ནུས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱི་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱིས་ནྱི་གཞུང་ཚིག་ཙམ་གོམས་པས་
འདོན་པ་དང་ལུ ང་ནོད་པ་དང་ནོར་པས་སྦྱར་བ་དང་ལད་མོ་ཟོས་པ་དང་བསོ་བ་ལ་སོགས་པ་དོན་གྱི་ 
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༼༢༠༽ 
རྣམ་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ངག་ཏུ་མ་བསལ་ནས་ངག་ཁྱད་པར་ཅན་འཛིན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་ངག་གྱི་དོན་སྣང་བའྱི་སྲེམས་ལས་
བརོད་འདོད་འབྱུང་ཞྱིང་དྲེ་ལས་གནས་དང་བྱྲེད་པ་ཕད་པ་འབྱུང་ལ་དྲེ་ལས་ནྱི་སྒྲ་སྲེ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་གྱིས་ཀའྱི་ཆོས་ཅན་བློ་
དྲེ་ལྟ་བུར་རྟོག ས་པར་བྱ་བའྱི་ག ཞྱི་ནྱི་ སྨྲ་བ་པོ་དྲེ་ ྱིད་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་རྱིགས་པ་དང་མྱི་དམྱིགས་པ་རྲེས་

དཔག་ཏུ་བསྡུ་བ་ལ་ཡོད་ན་ཡོད་པས་རབ་ཏུ་སྲེ་བ་ཤྲེས་པ་རྲེས་དཔག་ཏུ་འདུས་པ་དང ་།།སྣང་བ་དང་མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་
པས་དགག་པ་རྟོགས་པ་རྲེས་དཔག་ཏུ་འདུས་པ་གྱིས་ལས་དང་པོ་ནྱི་སྒྲ་དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་པ།། འོ་ན་ཞྲེས་པ་སྲེ་གཅྱིག་ཤྲེས་ནས་

གཞན་འདྱི་བའྱི་སྒྲའོ།།།རྒྱུ་དྲེ་ཡོད་པའྱི་རྲེས་ྱིད་ན་ཡོད་པ་ཞྲེས་དུས་ངྲེས་པ་ཁོང་ན་གནས་པའྱི་བསྡུ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་འདྱི་ནྱི་

འགའ་ཞྱིག་རྲེས་འགའ་བར་འཛིན་པ འྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་འབས་བུ་ྱིད་དུ་ནྱི་ཤྲེས་ལ་གང་གྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་མྱི་ཤྲེས་པ་དྲེའྱི་ཚེ་
འགོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་དང་མྱི་དམྱིགས་པ་གྱིས་རྒྱུ་ལས་རབ་ཏུ་སྲེ་བའྱི་འབས་བུ་དང་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་སྒྲུབ་པ་
ལ་འདྱིས་རྲེས་སུ་དཔག་པའྱི་རྟགས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ར ྲེས་སུ་འགོ་བ འྱི་ཚུལ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །།ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་འདྱི་
ལ་དཔྲེ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་དཔྲེ་ནྱི་འབས་བུ་གཞན་དང་གཞྱི་གཞན་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན།།དྲེར་ཡང་འབྲེལ་བ་
སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་གཏན་ཚིགས་ལས་གཞན་མངོན་སུམ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།དྲེར་ཡང་གཏན་ཚིགས་ དྲེ་ྱིད་སྒྲུ བ་པར་
བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ན་དྲེའྱི་དཔྲེ་དྲེ་ཡང་གཏན་ཚིགས་གཞན་གྱིས་བསྒྲུབ་དགོས་པས་དཔྲེ་ཐུག་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་

རོ།།།བསམ་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་འབས་བུ་དང་མྲེད་པ་དྲེ་དག་དཔྲེ་ལ་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་ན་ནྱི་རོད་གཞྱི་ལའང་མངོན་སུམ་
གྱིས་འགྲུབ་སྲེ་གང་གྱིས་ཀང་བསྒྲྱིབས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དཔྲེ་ ལའང་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་སྒྲུབ་ན་དྲེ་ཡང་རྲེས་འགོ་མྲེད་
པར་གོ་བྱྲེད་ཡྱིན་ན་ནྱི་དྲེ་ལ་རྟྲེན་པ་དྲེ་ཚད་མ་གཞན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ།།།དྲེ་ལ་ཡང་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་ཡུལ་དྲེས་ཚོལ་ན་ནྱི་
དཔྲེ་ཐུག་པ་མྲེད་པའྱི་རྲེས་འགོ་ནྱི་ངྲེས་པར་མྱི་ནུས་པས་ཡང་དྲེ་ཚད་མ་གཞན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ།།རྲེས་འགོ་མ་ངྲེས་པའྱི་རྟགས་
ལས་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་འབྲེལ་པ་ངྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་ཙམ་ལས་ལོག་གྱུར་འཁྲུལ་བ་མྲེད་པར་རྟོགས་པ་ནྱི་
ཚད་མ་གཞན་ཡྱིན་ནོ་སམ་དུ་བསམས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་ལན་ནྱི་དྲེ་གྱིས་རྲེས་དཔག་གྱི་ནང་དུ་མ་འདུས་པ་ནྱི་ མ་ ཡྱིན་ཏྲེ་
འདྱི་ལྟར་ཤྲེས་པར་འདོད་པ་དྲེ་ལ་སྔོན་འབས་བུ་དང་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་བྱ་བའྱི་ཡུལ་ཏྲེ་མཚན་ྱིད་ཡོད་པ་ྱིད་ན་ཡོད་པ་དང་
སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་བློ་ལ་བསན་པས་ཞྲེས་བྱ་བས་ནྱི་གཏན་ཚིགས་གཟུང་བ་བསན་ཏོ།།།དཔྲེ་ལ་སྔོན་ཞུགས་ པའྱི་
ཡུལ་མཚན་ྱིད་དང་ཡུལ་ཅན་མཚོན་བྱའྱི་འབྲེལ་པ་ 
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༼༢༡༽ 
དྲེ་དྲེའྱི་ཚེ་དན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བས་ནྱི་ཁྱབ་པ་དན་པ་སོན་ཏྲེ་དྲེས་ན་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ྱི ད་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་སྐད་སོན་པ་

ཡྱིན་ཏྲེ་གཞྱི་གཞན་དུ་ཡོད་ན་ཡོད་པ་ལ་འབས་བུའྱི་ཐ་སད་སྔོན་ཞུགས་ཀང་ཡུལ་དུས་རྣམ་པ་ཐ་དད་པས་རྟོགས་པའྱི་གྲེགས་
བྱས་ནས་གཞྱི་གཞན་དུ་ཐ་སད་ལ་ཤྲེས་པ་མྱི་འཇུག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་ཐ་སད་ལ་མཁས་པས་འདྱི་ནྱི་འདྱི་ཡོད་ན་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ནོ་ཞྲེས་བསན་པས་དྲེ་དྲེའྱི་འབས་བུ་ད ན་པར་བྱྲེད་དོ།།།གཞྱི་གཞན་དུ་ཡྱིད་ཀྱི་ཐ་སད་དྲེ་མངོན་སུམ་གྱིས་སྲེད་ནུས་ཀང་གཞྱི་
གཞན་དུ་གཏན་ཚིགས་ལ་བལྟོས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་རྟོགས་པའྱི་གྲེགས་གསུམ་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལྟ་མ་
ཡྱིན་ན་་ཕྱིས་ལ་དངུལ་ཕོར་དུ་འཁྲུལ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་མྱི་སྱིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་གཞྱི་གཞན་དུ་་ཕྱིས་ ྱིད་དུ་མངོན་སུམ་
གྱིས་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་དཔྲེ་མྲེད་པ་དང་ཐུག་པ་མྲེད་པའྱི་སོན་མྲེད་དྲེ་སྔོན་ཐ་སད་ཞུགས་པའྱི་གཞྱི་ཐམས་ཅད་
དཔྲེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།དྲེ་ལའང་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཅྱིའྱི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་འདྱིས་དོན་མྱི་སྒྲུབ་ཅྲེ་ན་ རྒྱུ་
དང་ཞྲེས་གསུངས་པ་སྲེ་དྲེ་གྱི ས་ཀྱི་དོན་ནྱི་རྲེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པ་ སྲེ་ཡོད་མྲེད་དུ་བྱྲེད་པ་པོ་དང་བྱས་པ་ཡྱིན་

ལ་དྲེ་ནྱི་ཕོགས་ལའང་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པའྱི་དུས་ན་གྲུབ་པས་ཐ་སད་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ལ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཞྲེས་པ་ནྱི་
འད་བ་བརོད་པའྱི་ཚིག་སྲེ།།དྲེ་རྲེས་དཔག་ཡྱིན་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་འདྱི་ཡང་ཡྱིན་ནོ།། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་གཞྱི་གཞན་དུ་ཐ་
སད་ལ་མཁས་པས་དམྱིག ས་པར་རྱིག ས་པ་མྱི་ད མྱིགས་ པ་འདྱི་ནྱི་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་

པས་རོངས་པས་མ་དམྱིགས་པ་དང་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་དོ།།།གཞྱི་གཞན་དུ་ཤྲེས་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཆོས་
ཅན་ལ་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་མ་དམྱིགས་པ་ྲེ་བར་བསན་པས་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་སྒྲུབ་སྲེ་དན་པར་བྱྲེད་དོ།།།ཅྱི་འད་བའྱི་ཐ་

སད་ཅྲེ་ན་མྱི་དམྱིགས་ན་ མྲེད་དོ་ སམ་པའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ཐ་སད་དོ།།།གལ་ཏྲེ་ཐ་སད་གང་ཞྱིག་གང་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡྱིན་པ་དྲེ་

ནྱི་རྒྱུ་མཚན་དྲེ་མཐོང་བ་ན་ལོ་འདབ་དང་ལྡན་པ་ལ་ཤྱིང་གྱི་ཐ་སད་བཞྱིན་རང་བཞྱིན་ྱིད་ཀྱིས་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ།།དྲེ་ཅྱི འྱི་
ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་སྒྲུབ་ཅྲེ་ན།། རོངས་པ་གངས་ཅན་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་སྲེར་ས་ལ་སོགས་པས་མྲེད་པའྱི་ཐ་

སད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དབྲེན་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་བྱས་པས་ཡྱིད་འཁྲུལ་ནས་དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་སྣང་རུང་མྱི་
དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པར་གནག་རྱི་མོའ ་ིབར་ལ་གགས་པ་དྲེའང་མྱི་ཤྲེས་ཏྲེ་ རྣམ་འགྲེལ་ལས།།མྲེད་པ་ལ་ནྱི་དྲེ་ྱིད་ཀྱི།།།ཚད་མྲེད་
རྟགས་སུ་བརོད་གང་ཡྱིན།།།དྲེ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་རོངས་དོན་ཏྲེ།།།གནག་རྱི་མོ་བར་གགས་ཕྱིར་རོ།།།ཞྲེས་གང་བཤད་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།དཔྲེ་ནྱི་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་པ་སྲེ་ཐ་སད་མྱི་ཤྲེས་པའྱི་བྱྱིས་པ་ལ་ལུ ས་སྲེད་བྱྲེད་དུ་གནས་པས་ཕའྱི་ཐ་སད་སོབ་པ་
བཞྱིན་ནོ།།། 
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༼༢༢༽ 
སྦྱོར་བ་ནྱི་གང་ཞྱིག་གང་ཁོ་ནའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ལས་དྲེའྱི་ཐ་སད་དུ་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ།།དཔྲེར་ན་ལྟོ་ལྡྱིར་ལ་
སོགས་པ་ལས་བུམ་པའྱི་ཐ་སད་བཞྱིན་ནོ།།།འབས་བུ་དང་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་ཀང་ཡོད་ན་ཡོད་པ་དང་མྱི་དམྱིགས་པ་ཁོ་ནའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ཅན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ནོ།།།གཏ ན་ཚིགས་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ཏྲེ་དོན་སྒྲུབ་པ་དངོས་པོ་བའྱི་གཏན་ཚིགས་
དང་།།ཐ་སད་སྒྲུབ་པ་མཚན་ྱིད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་སོ།།།འདྱི་ལ་གང་དག་ཐ་སད་དུ་རུང་བ་ནྱི་ཞྲེན་རྟོག་མྱོང་བའྱི་རང་རྱིག་
གྱིས་ཤུགས་ལ་གྲུབ་ཅྱིང་མཚན་ྱིད་ནྱི་གཞན་རྱིག་གྱིས་དངོས་སུ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པར་སྨྲ་བ་དྲེ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ་མངོ ན་
སུམ་གྱིས་གྲུབ་ན་མངོན་གྱུར་དུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་མཚན་ྱིད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པའྱི་
ཚུལ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་གལ་ཏྲེ་མཚན་ྱིད་དྲེ་ཡོད་ཀང་ཐ་སད་འཇུག་པར་མྱི་བྱྲེད་ན་ནྱི་དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ྱིད་དུ་ཐལ་བར་
འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་རྒྱུ་མཚན་མྲེད་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གཞན ་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་དང་འགལ་བ་དྲེ་ཙམ་གྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་ཡང་
ལན་གཅྱིག་ཐ་སད་ཞུགས་པ་ལས་ཤྲེས་ཏྲེ་འབས་བུ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལན་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་གཞན་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་དུ་ཐལ་བ་དང་རང་བཞྱིན་འགལ་བ་དམྱིགས་པ་གྱིས་ཀྱིས་ཐ་སད་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་དྲེ་
ཙམ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་གྲུབ་སྲེ་རོད་པའྱི་རྱིགས་པ་ལས།།མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་དྲེ་ཙམ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཞན་དྲེའྱི་རྒྱུ་
མཚན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བཤད་དོ།།།གཞན་ཡང་ཁྱྲེད་ས་ཕོགས་དག་པ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་མ་
དམྱིགས་པས་བྱྲེད་ན་ནྱི་འོ་མ་ལ་སོགས་པའྱི་སྲེང་དུ་ཡང་དྲེས་བྱྲེད་པར་འགྱུར་ལ། །དྲེར་དྲེས་མྱི་བྱྲེད་ན་ནྱི་གཞན་དུ་ཡང་དྲེས་
མྱི་བྱྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཁྱད་པར་གྱི་རྒྱུ་མཚན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་ཁྱབ་པ་གྲུབ་སྲེ་རོད་པའྱི་རྱིགས་པ་ལས།།དྲེ་གཞན་
དུ་ཡང་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་པ་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ཡང་དྲེ་ལྟར་ཡོད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཁྱབ་པ་སྲེ་ཞྲེས་གང་བཤད་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་སྣང་རུང་དོན་གྱི་དམྱིགས་པ་མྲེད་པར་ངྲེས་པས་ནྱི་སྣང་རུང་གྱི་མྲེད་པ་ཤུགས་ཀྱིས་འཕྲེན་ཏྲེ་སྣང་དུ་རུང་བ་
གཞན་དམྱིགས་པ་ན་དྲེ་མྱི་དམྱིགས་པ་མྱི་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཤུགས་ཡྱིན་ནོ།།།མྱི་སྣང་བའྱི་དོན་གྱི་དམྱིགས་པ་
མྲེད་པར་ངྲེས་པས་ནྱི་མྱི་སྣང་བའྱི་མྲེད་པ་ཤུགས་ཀྱིས་མྱི་འཕྲེན་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་མྲེ ད་པ་ལ་འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་ཡོད་པའྱི་ཐ་
སད་ཙམ་འགོག་པར་སོན་པ་ནྱི་ མྱི་སྣང་བ་སྲེ་བསྐལ་པའྱི་དོན་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡང་ཡོད་ངྲེས་པའྱི་ཐ་སད་དྲེ་འགོག་པ་

ཡྱིན་ཏྲེ་ཐ་སད་དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཚད་མས་དམྱིགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་སྲེད་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པས་ཕའྱི་ཐ་སད་འགོག་པ་
བཞྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་ྲེ་བར་བསྡུ་བ་ནྱི་བློ་གང་ཞྱིག་ལོག་གྱུར་ལ་མྱི་སླུ་བ་དྲེ་ནྱི་རྲེས་དཔག་ཁོ་ནར་གྲུབ་པ་ དྲེའྱི་ 
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༼༢༣༽ 
ཕྱིར་མངོན་སུམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་གང་ལས་ཞྲེ་ན་རང་གྱི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་
ལོག་གྱུར་བདག་ྱིད་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་མྱི་འཁྲུལ་བ་གཞན་ལ་ ལྟོས་ ཏྲེ་གཞན་ལ་བརྟྲེན་ནས་
རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གངས་ཉུང་བར་སྨྲ་བ་དགག་པ་ལ་གྱིས་ཏྲེ་རྲེས་དཔག་སྤོང་བ་ལ་རང་ཚིག་གྱི་བསལ་བ་བརོད་པ་

དང་།།འཁྲུལ་བར་སྨྲ་བ་ལ་ཚད་མར་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགོད་པའོ།།།དང་པོ་ལའང་རྟགས་གསུམ་ཁས་བླངས་པའྱི་དོན་བསན་པ་དང་།།
ཇྱི་ལྟར་ཁས་བླངས་ཚུལ་བཤད་པ་གྱིས་ལས་དང་པོ་ནྱི་རྟག་པར་སྨྲ་བ་ལས་གཞན་ཆད་པར་སྨྲ་བ་དག་ན་རྲེ།།ཁྱྲེད་ཀྱིས་

གངས་མང་བ་བཀག་པས་ནྱི་ཁོ་བོའ ་ིཡང་འདོད་པ་བསྒྲུབས་མོད།།འོན་ཀང་ཁྱྲེད་འདོད་པའྱི ་མངོན་སུམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཚད་མ་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ནྱི་མྲེད་པ་ྱིད་དོ།།།དྲེ་རྒྱུ་མཚན་གང་ལས་ཞྲེ་ན་རྲེ་ཤྱིག་འབས་བུའྱི་གཏན་ཚིགས་ནྱི་མྲེད་པ་

ྱིད་དྲེ་ཨུཏྤལ་རང་གྱི་ས་བོན་དང་ལྱི་བ་གྱིས་ཀ་ལས་སྲེ་བར་མཐོང་ཞྱིང་མྲེ་དང་གཙུབ་ཤྱིང་སྲུབས་པ་ལས་ཀང་མྲེ་སྲེ་བའྱི་
ཕྱིར་དྲེ་དག་གྱིས་རྒྱུ་གང་ཞྱིག་དཔོག་པར་བྱྲེད།།རང་བཞྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཀང་མྱི་འཐད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་རོལ་བྱུང་དང་མྱི་རྟག་
པ་བདག་གཅྱིག་པར་འད་ཡང་མྱི་རྟག་པས་རོལ་བྱུང་མྱི་གོ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཚད་མའྱི་མཚན་ ྱིད་ནྱི་དངོས་པོ་འཛིན་པ་ཡྱིན་པ་
ན་རྲེས་སུ་དཔག་པས་ནྱི་སྒྲོ་བཏགས་ཀྱི་སྤྱྱི་འཛིན་པའྱི་ཕྱི ར་རོ་ ཞྲེས་ཟྲེར་བ་དྲེ་ནྱི་རྱིག ས་པ་མ་ཡྱིན་ ནོ། །གང་གྱི་
ཕྱིར་ཞྲེ་ན་འབས་བུའྱི་གཏན་ཚིགས་ནྱི་གནས་པ་ྱིད་དྲེ།།ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་ཕྲེ་བའྱི་འབས་བུས་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་ཕྲེ་བའྱི་རྒྱུ་

དཔོག་པའྱི་ཕྱིར་རང་རང་གྱི་རྒྱུ ་ལ་འཁྲུལ་བ་མྲེད་དོ།།།དྲེ་བཞྱིན་དུ།།གང་ཞྱིག་གང་གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ངྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་དྲེའྱི་གོ་བར་
བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ།།ཤ་པ་ཤྱིང་གྱི་གོ་བྱྲེད་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ།།།གང་ཞྱིག་གང་གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་མ་ངྲེས་པ་དྲེ་ནྱི།།དྲེའྱི་གོ་བྱྲེད་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ་ཤྱིང་ཙམ་ཤ་པའྱི་གོ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་རོལ་བྱུང་ནྱི་མྱི་རྟག ་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་དྲེའྱི་གོ་
བྱྲེད་ཡྱིན་ལ།།མྱི་རྟག་པ་ནྱི་རོལ་བྱུང་དང་རོལ་མ་བྱུང་གྱིས་ཀའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་མ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་དྲེའྱི་གོ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་
ནོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་གང་ཞྱིག་གང་གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ངྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་རང་བཞྱིན་དྲེ་ལ་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རང་བཞྱིན་ནྱི་གཏན་
ཚིགས་སུ་གནས་པ ་ཡྱིན་ནོ།།།གཟུང་བའྱི་ཡུལ་ལ་བལྟོས་ནས་ནྱི་གྱིས་ཀའང་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་བཅད་པའྱི་དོན་ཐོབ་པར་
བྱྲེད་པའྱི་མྱི་སླུ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འཇུག་པའྱི་ཡུལ་ནྱི་རྲེས་དཔག་གྱིས་ཀང་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཇྱི་ལྟར་ཚད་མ་མ་
ཡྱིན།།གཞན་ཡང་རྲེས་དཔག་སྤོང་བ་ཁྱྲེད་ཀྱིས་ཚད་མ་གཞན་རྲེས་དཔག་ནྱི་སྱིད་པ་ྱིད་དུ་ཁས ་བླངས་སོ།།།དྲེ་གང་ལས་ཞྲེ་
ན་འདྱི་ལྟར་གཞྱི་མངོན་སུམ་དང་ 



24   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༢༤༽ 
རྲེས་སུ་དཔག་པ་ལ་རྟགས་མྱི་སླུ་བ་དང་སླུ་བས་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཚད་མ་དང་ཅྱིག་ཤོས་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པ་སྤྱྱིའྱི་རྣམ་

པར་གཞག་པ་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་མངོན་སུམ་གྱིས་ནྱི་མྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ལུས་ངག་གྱི་རྣམ་རྱིག་ལས་ གཞན་ རྒྱུད་ལ་བློ་
རྟོགས་པར་ བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།མ་མཐོང་བ་འགའ་ཞྱིག་འགོག་པར་སྲེ་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རང་

བཞྱིན་དང་འབས་བུ་དང་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ད ང་རྲེས་དཔག་ཁས་བླངས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ལ་དང་པོ་ཚད་མ་
དང་ཚད་མྱིན་གྱི་རྣམ་གཞག་བྱས་པས་རང་བཞྱིན་གྱི་རྲེས་དཔག་ཁས་བླངས་པའྱི་ཚུལ་ལ་ཇྱི་ལྟར་སྨྲ་ བ་ནྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་རྒྱང་
འཕྲེན་པའྱི་སོན་པ་འཇྱིག་རྟྲེན་མྱིག་ལ་སོགས་པ་དྲེ ་སྨྲ་བ་ན་ཞྲེས་དང་ངོ་།།།གལ་ཏྲེ་གང་ཞྱིག་གང་གྱི་ཆྲེད་དུ་གང་ལས་སྨྲ་

ཞྲེ་ན་མངོན་སུམ་ ཁོ་ན་ཞྲེས་སྨྲས་ཏྲེ་གྱིས་པོ་དྲེའྱི་མ ཚན་ྱིད་ལ་ཚད་མ་དང་ཅྱིག་ཤོས་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་
སྨྲའོ།།།གང་གྱི་ཆྲེད་དུ་ཞྲེ་ན་ཇྱི་ལྟར་རང་གྱིས་ཚད་མ་དང་ཅྱིག་ཤོ ས་སུ་ྲེ་བར་བསན་པ་དྲེ་ལ་སོབ་མ་འཇུག་པ་ན་དྲེ་

མྱི་འཁྲུལ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །།རྒྱུ་གང་ལས་ཞྲེ་ན་ཡྱིད་ཀྱི་ཤྲེས་པའྱི་གསལ་བ་སྲེ་བྱྲེ་བག་ཚུལ་གསུམ་ལྟར་སྣང་ལ་

རྟྲེན་པའྱི་བློ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་འཇུག་ཚུལ་ལ་ནྱི་སླུ་བ་དམྱིགས་ལ།།བུམ་པ་འཛིན་པ་ལ་ནྱི་མྱི་སླུ་བ་དམྱིགས་པ་ལས་སོ།།།གྱིས་
པ་སྨྲ་བ་ལ་སོན་བརོད་པ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་སོན་པ་ན་རང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཚད་མ་དང་ཅྱིག་ཤོ ས་ནྱི་བསན་པར་མྱི་བྱ་སྲེ་དྲེ་
ལ་ནྱི་སོབ་མ་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་གཞན་གྱི་རྒྱུ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཚད་མ་དང་ཅྱིག་ཤོས་ཀྱི་སྤྱྱི་དྲེ་བསན་བྱ་ཡྱིན་
ནོ།།།སྤྱྱི་དྲེ་ནྱི་རྲེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ལས་མ་འདས་ ཤྱིང་དྲེ་རྟོགས་པའྱི་བློ་ཡང་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ ་
མས་སུ་མྱོང་བའྱི་ཤྲེས་པའྱི་ག སལ་བ་གཞན་དང་མྱི་སླུ་བ་དང་སླུ་བར་ཆོས་མཐུན་པ་སྲེ་འད་བའྱི་གཏན་ཚིགས་
མཐོང་བ་ལས་ཚད་མའམ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་དྲེ་ལྟར་རབ་ཏུ་བསྒྲུབས་པ་ སྲེ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།རྲེས་སུ་
དཔག་པ་དྲེ་ཡང་ཁྱྲེད་ལྟར་ན་ཚད་མར་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ྲེ་བར་བསན་པ་ལ་དགོས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཚད་མ་མ་

ཡྱིན་པས་ྲེ་བར་བསན་པ་ལ་ནྱི་སྲེས་བུ་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ནུས་པ་མྲེད་པ་ཡང་སྨྲས་པ་ནྱི་དྲེ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་ན་རང་
རྒྱུད་ཀྱི་ཡུལ་མས་སུ་མྱོང་བ་བདྲེ་སྡུག་ལྟར་གཞན་ལ་བསན་དུ་མྲེད་པ་ཚད་མ་དང་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཤྲེས་
པའྱི་གསལ་བ་རྣམས་ལས་མ་གཏ ོགས་པའྱི་ གཞན་གྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི་ཅུང་ཟད་ཀང་ཚད་མའ མ་ཚད་མ ་མ་
ཡྱིན་པར་བསན་ནུས་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་ཁྱབ་བྱའྱི་སྤྱྱི་ལས་ཁྱབ་བྱྲེད་ཀྱི་སྤྱྱི་དཔོག་པའྱི་རྲེས་དཔག་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་

རོ།།།འདྱིས་ནྱི་རང་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཚད་མ་དང་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་དྲེ་ལྟ་བུར་མངོན་སུམ་ྱིད་ཀྱིས་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་བསན་པར་
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འགྱུར་ཏྲེ་གཞན་དུ་ན་མ་ 



26   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༢༥༽ 
གཏོགས་པ་ཞྲེས་མྱི་གསུང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ །།།གལ་ཏྲེ་རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་ཚད་མ་དང་ཅྱིག་ཤོས་རྣམས་མངོན་
སུམ་གྱིས་ཤྲེས་པར་བྱས་ནས་གཞན་ལ་སོན་ནོ་ཞྲེ་ན།།རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་ གཞན་གྱིས་མཚོན་པ་སྲེ་རྟོགས་པར་
བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚད་མ་དང་ཅྱིག་ཤོས་དྲེ་དག་གྱིས་ཀང་ཚད་མ་དང་ཅྱིག་ཤོས་འདྱི་གཞན་སོབ་མ་ལ་ ཡྱིད་ཀྱི་ཐ་
སད་དུ་བྱྲེད་པར་མྱི་དབང་སྲེ་མྱི་ནུས་སོ།།།དྲེ་གང་ལས་ཞྲེ་ན་ཐ་སད་དྲེ་མངོན་སུམ་གྱིས་ནྱི་བྱ་བར་མྱི་ནུས་ཏྲེ་གཞན་

གྱི་བློ་གཞན་ལ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་བྱྲེད་ན་རྲེས་དཔག་ཏུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གང་གྱི་ཕྱིར་ྲེ་བར་
བསན་པ་ལ་དགོས་པ་དང་ནུས་པ་མྲེད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཚད་མ་དང་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པ་སོན་པ འྱི་བསན་བཅོས་ བྱ་བ་མ་ཡྱིན་
པ་ྱིད་དོ།།།ཅྱི་སྲེ་བྱྲེད་ན་ཡང་དགོས་ནུས་མྲེད་པ་བྱྲེད་པ་དྲེ་ནྱི་རང་གྱི་རོམ་པའྱི་འཇུག་པ་ལ་རང་གྱི་བསན་

བཅོས་ཀྱི་ཚིག་གྱིས་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་དགོས་ནུས་མྲེད་པ་བྱས་པ་ྱིད་ཅོ་དྱིས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཛྙཱ་ན་ཤྱི་ནྱི་བསན་བཅོས་སུ་

སྦྱར་ནས་ཞྲེས་འཆད་དོ།།།ཡང་ན་བློའ ་ིའཇུག་པ་ཚད་མ་དང་ཅྱིག་ཤོས་སུ་རྟོགས་པ་དྲེ་ལ་རང་གྱི་བསན་བཅོས་ཀྱི་ཚིག་གྱིས་
ཁྱོད་ནྱི་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཅོ་འདྱི་སྲེ་བཞད་གད་དུ་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་ཤྲེས་པ་
རྣམས་ནྱི་ཤྲེས་པའྱི་གསལ་བ་གཞན་དང་སླུ་བ་དང་མྱི་སླུ་བར་ཆོས་མཐུན་པ་མཐོང་བ་ལས་སྲེས་པའྱི་རྲེས་དཔག་གྱིས་དྲེ ་
ཚད་མ་དང་ཅྱིག་ཤོས་སུ་རྟོགས་པ་ན་གཞན་ལ་སོན་པ་འབྱུ ང་བ་ཡྱིན་པས་རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་རྲེས་དཔག་ཁས་
བླངས་སོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་གཞན་གྱི་དོན་དུ་བསན་བཅོས་རོམ་པས་འབས་བུའྱི་རྲེས་དཔག་ཁས་བླངས་པ་ནྱི་
གཞན་གྱིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་ཞྲེས་པ་སྲེ་དྲེ་ལ་ཀང་ཞྲེས་པ་དང་ཡང་ཞྲེས་པ་ནྱི་འགལ་བ་ྱིད་གསལ་བར་སྡུད་པའྱི་ཚིག་

ཡྱིན་ལ།།འཇུག་པ་ནྱི་རོམ་པ་ལ་ཞུགས་པ་སྲེ་ལུ ས་ངག་གྱི་རྣམ་རྱིག་ལས་བློ་རྟོགས་པའིྱི་རྲེས་དཔག་སྤོང་ སྲེ་ཡྲེ་

མྲེད་པར་སྨྲ་ན་དྲེས་ངྲེས་པའྱི་སྲེམས་ཀང་མྲེད་པས་ཕ་རོལ་པོ་ལ་ཐོས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་མྱི་འབྱུང་ངོ་།། །གལ་ཏྲེ་ལུ ས་དང་སྲེམས་
རས་གཅྱིག་པས་ལུ ས་འཛིན་མངོན་སུམ་གྱིས་བློ་ཤྲེས་ནས་རོམ་མོ་ཞྲེ་ན་ལུས་ྱིད་ནྱི་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་རྣམ་པར་
བརྟག་པ་ནྱི་བྱྲེ་བག་གོ།།མངོན་སུམ་གྱིས་རྟོགས་པ་ནྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་ལ་བློ་ཡང་མངོན་སུམ་གྱིས་རྟོགས་ན་ནྱི་བློའ ་ིཁྱད་

པར་ྱིད་ངྲེས་པར་འགྱུར་ན་ངྲེས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེའྱི་རྣམ་པ་ནྱི་ལུ ས་ལས་གཞན་དུ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་གང་ཞྱིག་
གྲུབ་པ་ན་གང་གྱི་ཁྱད་པར་སྣང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་མ་གྲུབ་པ་དྲེ་དང་དྲེ་ནྱི་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་དོ་བ་དང་ས་བ་བཞྱིན་
ནོ།།།ལུ ས་གྲུབ་པ་ན་ཡང་བློའ ་ིཁྱད་པར་སྣང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ནྱི་ཁྱབ་བྱྲེད་མྱི་དམྱིགས་པ་ 
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༼༢༦༽ 
ཡྱིན་ནོ།།།བློའ ་ིཁྱད་པར་ནྱི་རྣམ་པ་གཞན་དུ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱིར་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་
ནྱི་འགལ་བའྱི་ཆོས་དང་བལ་བ་དང་ལྡན་པ་གྱིས་སུ་འདུ ས་སོ།།།དྲེ་ལ་གཅྱིག་ྱིད་ནྱི་དྲེ་དང་བལ་བ་ལ་གནས་པས་དྲེ་ལ་
ཡུལ་ངྲེས་པས་ཁྱབ་བོ།།།གལ་ཏྲེ་དྲེ་དང་ལྡན་པ་ལ་འཇུག་ན་ནྱི་ཁྱབ་པར་བྱྲེ ད་པ་ཡུལ་ངྲེས་པ་ལྡོག་པར་འགྱུར་རོ།།།དྲེས་ན་
ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་མྱི་དམྱིགས་པ་དགག་བྱ་ཡྱིན་པ་གཏན་ཚིགས་འགལ་བའྱི་ཆོས་དང་ལྡན་པ་ལ་ཁྲེགས་པ ་ན་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་
པས་ཁྱབ་པར་འགྱུར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་སྔོན་པོ་གྲུབ་ཀང་སྐད་ཅྱིག་ྱིད་མ་གྲུབ་ཅྱིང་ཤྱིང་ཙམ་གྲུབ་ཀང་ཤ་པ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་འདྱི་
མ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་སྔོན་པོ་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་གྱི་ཁྱད་པར་ྱིད་ཡྱིན་པས།།དྲེ་གྲུབ་པ་ན་སྐད་ཅྱིག་གྱི་ཁྱད་པར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་
གྲུབ་ཀང་རྟག་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་ནྱི་མྱི་ཆོད་དྲེ་ཤ་པ་འཛིན་པའྱི་རོངས་པས་ཤྱིང་ཙམ་ལ་མྱི་ཆོད་པ་བཞྱིན་ནོ།།།ཤྱིང་ཙམ་ནྱི་
རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཤ་པ་དང་གཅྱིག་པས་མ་ཁྱབ་སྲེ་ཤ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཤྱིང་ཙམ་ཡང་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཤ་པ་དང་གཅྱིག་པའྱི་
ཤྱིང་ཙམ་འཛིན་པས་ནྱི་ཤ་པའང་སྣང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ།།བློ་ནྱི་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྣང་བའྱི་ལུ ས་ལས་རྣམ་པ་གཞན་
དུ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ནའང་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་སྲེ་རང་གྱི་ལུ ས་གྲུབ་པ་ན་བློ་གྲུབ་ལ་གཞན་གྱི་སྲེམས་ཤྲེས་
པས་ཀང་དྲེ་ལྟར་འགྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན།།དྲེ་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་པའྱི་བློའ ་ིརྣམ་པར་བརྟག་པ་དྲེ་ གཞན་དང་འ བྲེལ་བ་ནྱི་
མངོན་ཤྲེས་མྲེད་པའྱི་སྲེས་བུ་ཙམ་གྱིས་མ ངོན་སུ མ་དུ་མྱི་རྟོག ས་སོ། །།གལ་ཏྲེ་ཡང་སྲེས་བུ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་

པས་གཞན་གྱི་ལུ ས་དང་བློ་གྱིས་ཀ་བཟུང་བ་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་ལུ ས་འཛིན་པས་ནྱི་བློ་མ་བཟུང་ བའྱི་ཕྱིར་གཅྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཐ་
དད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་འགལ་བའྱི་ཆོས་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ལ་འགལ་བའྱི་ཆོས་དང་ལྡན་པ་དྲེ་ནྱི་གཅྱིག་གྱིས་མ་བཟུང་ཀང་གྲུབ་
པའྱི་ཕྱིར་དང་།།གཅྱིག་གྱིས་ལན་ཅྱིག་ཏུ་བཟུང་བས་ལྡོག་པའང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྣང་བ་དང་མུན་པའང་མྱི་འགལ་བར་ཐལ་བའྱི་
ཕྱིར་རོ།།།གསུམ་པ་དོན་དགག་པ་བྱྲེད་པས་མྱི ་དམྱིགས་པའྱི་རྲེས་དཔག་ཁས་བླངས་པ་ལ་སོན་བརོད་པ་ནྱི་འདྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་

འདྱི་ལ་ཁ་ཅྱིག་སྣང་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་གཞྱི་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་དགག་པ་བྱྲེད་པར་མངོན་སུམ་གྱིས་ མྱི་ནུས་ཏྲེ་གཞྱི་སྣང་
དུ་མྱི་རུང་བས་ཤུགས་ལ་མྱི་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།མྲེད་པ་དྲེའྱི་ཡུལ་ དུ་འགལ་བ ས་དངོས་སུའང་མྱི་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར་

རོ་ཞྲེས་འཆད་པ་དྲེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྣང་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་གཞྱི་ལ་མངོན་སུམ་གྱིས་དགག་པ་བྱྲེད་པ་བཀག་པས་རྲེས་དཔག་གྱིས་
བྱྲེད་པར་མྱི་འགྲུབ་སྲེ་དྲེ་ལ་ནྱི་རྲེས་དཔག་ཀང་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཅྱི་སྲེ་འཇུག་ན་ནྱི་བསྐལ་པའྱི་དོན་ནྱི་རྲེས་དཔག་གྱིས་
མྲེད་ 
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༼༢༧༽ 
པར་ངྲེས་པར་འགྱུར་རོ།།།དྲེས་ན་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་ཚུ་རོ ལ་མཛེས་པ་འདྱི་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ ་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་དགག་པ་
སྲེ་མྲེད་པར་ངྲེས་པའྱི་ཐ་སད་བྱྲེད་པ་ཡང་མངོན་སུམ་གྱིས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་མྲེད་པ་ནྱི་དྲེའྱི་ ཡུལ་དུ་འགལ་ བ ས་

སོ།།།དྲེ་ཡང་དྲེ་སྲེ་བ་དོན་གྱི་ནུས་པ་ལ་ལྟོས་པས་ ན་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཅྱི་སྲེ་མྱི་ལྟོས་ན་
ནྱི་ཆོད་པ་དང་སོག ས་པ་སྲེ་རྒྱང་རྱིང་པོ་ན་གནས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་སྲེ་བར་འགྱུར་རོ།།།གང་ཞྱིག་མངོན་སུམ་

གྱིས་སྣང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་བཟུང་བ་དྲེ་ལ་ནྱི་མངོན་སུམ་ྱིད་ཀྱིས་ཡོད་པའྱི་ཐ་སད་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ན།།མྲེད་པ་ནྱི་མངོན་
སུམ་གྱིས་སྣང་ནས་མ་བཟུང་བའྱི་ཕྱིར་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་མངོན་སུམ་གྱིས་བྱྲེད་མྱི་ནུས་སོ།།། མྲེད་པ་ཤུགས་ཀྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་མངོན་སུམ་གྱིས་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན།།དྲེ་ཤུགས་ལ་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པ་དྲེ་ལྟ་ནའང་དྲེ་མངོན་སུམ་གྱིས་
ནྱི་མྱི་ནུས་ཏྲེ་མ་དམྱིགས་པ་ཙམ་ལས་ནྱི་ཡོད་མྲེད་དུ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཕྱིར་དང་།།སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པས་བྱྲེད་པ་ནྱི་ཁྱབ་པ་
དན་པ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་ལ་གང་དུ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ནྱི་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་སོབ་དཔོན་
ཆོས་མཆོག་གྱིས་མངོན་སུམ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་གྱི་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་ནྱི་འགའ་ཡང་མྲེད་དྲེ་ཞྲེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་
པ་སོན་སྤོང་གྱི་ལན་དགག་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་ལོག་པ་ལས་མྲེད་ པའྱི་ཐ་སད་བྱྲེད་པས་ཐམས་ཅད་དུ འང་ཐ་སད་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་
བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ་དྲེ་ྱིད་སྨྲས་པ་ནྱི་ལོག་པ་ལས་ཞྲེས་པའོ །།།དྲེ་འགོག་པ་ནྱི་དྲེ་ནྱི་མས་པ་སྲེ་འགལ་ལོ།།།འགལ་བ་ྱིད་
སོན་པ་ནྱི་མངོན་སུམ་དྲེ་མྲེད་པ་ཡང་ཡྱིན་ལ་ མྲེད་པ་དྲེས་རྟོགས་ སོ་ཞྲེས་པ་སྲེ་མྲེད་པ་ལ་རྟོགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།གཞན་ཡང་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་མངོན་སུམ་ལོ ག་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་མངོན་སུམ་དྲེ་ལོག་ན་ནྱི་རྒྱུ་

གང་ལས་མ ྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ འྱི་ངྲེས་པ་དྲེར་འགྱུར་ ཏྲེ་དྲེ་ལོག་པ་ལ་དོན་མྲེད་པས་ངྲེས་པ་སྲེ་ཁྱབ་པ་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར་རོ།།།ཅྱི་སྲེ་ཁྱབ་པ་ཡོད་ན་ནྱི་ཁྱབ་པ་ཅན་དྲེ་ནྱི་དངོས་པ ོ་མྲེད་པ་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་ྱིད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་མྲེད་པ་ལ་
མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་མྱི་དམྱིག ས་པ་ཡྱིན་པ འྱི་གཏན་ཚིགས་དྲེས་ཞྲེས་ཚིག་རྣམ་པར་སྦྱར་རོ།།།དྲེའྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་

མངོན་སུམ་ལོག་པ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་དངོས་པོ་མྲེད་པར་མྱི་ངྲེས་ཏྲེ་མྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་བཞྱིན་ནོ།།།སྣང་རུང་གྱི་ཡུལ་ལ་
འཇུག་པའྱི་མངོན་སུམ་ལོག་པས་ནྱི་མྲེད་པར་ངྲེས་ཀང་དྲེ་མངོན་སུམ་གྱིས་བྱས་པ ་མ་ཡྱིན་གྱི་མངོན་སུམ་ལོག་པའྱི་གཏན་
ཚིགས་ཀྱིས་བྱས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ།།དྲེའྱི་ཕྱིར་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྲེས་དཔག་ཁས་བླངས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་འཁྲུལ་བར་སྨྲ་བ་ལ་
ཚད་མར་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགོད་པ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་དོན་དང་འབྲེལ་ 
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༼༢༨༽ 
པས་ཚད་མར་སྒྲུབ་པ་ནྱི་ཡང་འཇྱིག་རྟྲེན་རྒྱང་འཕྲེན་པ་ན་རྲེ།།དུ་བ་ལས་མྲེ་རྟོག ས་པ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞྱིག་མྱི་སླུ་ཡང་ལ་
སྦྱྱིན་གྱི་བུ་ལས་སྔོ་བསངས་སུ་དཔོག་པ་ལ་སོགས་པ་ཚུལ་གསུམ་དྲེའྱི་ རང་བཞྱིན་ཅན་ལ་འཁྲུལ་བ་མཐོང་བའྱི་
ཕྱིར་ཐམས་ཅད་ལ་ཡྱིད་བརྟན་དུ་མྲེད་ཀྱི་འོན་ཀང་འགའ་ཞྱིག་ཁས་ལྲེན་ནོ་ཞྲེ་ན།།ཡྱིད་བརྟན་དུ་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་
ཁྱྲེད་ཀྱིས་ནྱི་རྟགས་དྲེའྱི་ར ང་བཞྱིན་ མ་མཚོན་ཏྲེ་མ་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ཅྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཅྲེ་ན་བློས་མ་བྱས་པར་

རང་བཞྱིན་གྱིས་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་ནྱི་རྟགས་ཀྱིས་ མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ལ། སྔོ་བསངས་སུ་དཔོག་པ་
ལ་ནྱི་དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།རང་བཞྱིན་འབྲེལ་བ་ དྲེ་ལ་ནྱི་ འབྲེལ་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ འབྲེལ་ཡུལ་དྲེ་
མྲེད་ན་འབྲེལ་པ་ཅན་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བ ིོའང་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་ལས་ཆོས་ཅན་ལ་ནྱི་དྲེ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་འབ ྲེལ་ཡུལ་

ལ་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།ཡང་ན་རང་བཞྱིན་འབྲེལ་བ་དྲེ་མྲེད་ན་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་མྲེད་པ ར་
འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་སྔོ་བསངས་སུ་དཔོག་པ་དྲེ་རྟགས་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱིར་དོན་ནྱི་ འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་དངོས་

པོས་བསྲེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ནྱི་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ཚད་མར་འདོད་ལ།།དངོས་པོ་འཛིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ནྱི་རྒྱང་
འཕྲེན་པ་རྣམས་ཚད་མར་སྨྲའོ།།།དྲེ་ལ་དོན་དང་འབྲེལ་པ་དང་།།དོན་འཛིན་པ་ལ་ནྱི་དོན་ལ་མྱི་སླུ་བར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པས་ཁྱབ་བོ།།།གལ་ཏྲེ་དྲེ་གྱི ས་ཡོད་ཀང་སླུ་ན་ནྱི་མྱི་སླུ་བར་འཇོག་པ་གཞན་ལ་ལྟོས་པར་འགྱུར་བས་ཁྱབ་
པར་བྱྲེད་པ་ལྟོས་པ་མྲེད་པ་ལྡོག་པར་འགྱུར་རོ།།།དྲེས་ན་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་མྱི་དམྱིགས་པས་གཏན་ཚིགས་གྱིས་པོ ་དྲེ་མྱི་
མཐུན་ཕོགས་སླུ་བ་ལས་ལྡོག་པ་ན་མྱི་སླུ་བ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཁྱབ་པར་བྱ་བ་དོན་དང་འབྲེལ་བ་དང ་དོན་འཛིན་པ་
ཡོད་པ་ན་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་ཚད་མ་ྱིད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་ཁོ་བོ་ཅག་གྱིས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རྟགས་ཡྱིན་
ནོ།།།དྲེ་ལ་དང་པོ་སངས་རྒྱས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་འཆད་པ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་ཞྲེས་པ་སྲེ་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་ཕྲེད་སྔ་མས་ཁྱབ་པ་
དཔྲེ་ལ་སོན་ཅྱིང་ཕྲེད་ཕྱི་མས་རོད་གཞྱི་ལ་རྟགས་འགོད ་པ་ན་འབས་བུ་དང་རང་བཞྱིན་གྱི་རྲེས་དཔག་གྱིས་ཀ་ཆོས་ཅན།།
ཚད་མར་མཚུངས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་རྟགས་རྲེས་དཔག་དྲེའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་
པའྱི་ཚུལ་གྱིས་གཞལ་བྱ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་མངོན་སུམ་དྲེ་ལས་ཚད་མ་ྱིད་དུ་འཇོག་པ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེ་རྣམ་པར་འགྲེལ་

བ་ནྱི་མངོན་སུམ་ཡང་སྲེས་བུ་དོན་ལ་མྱི་སླུ་སྲེ་ཐོབ་པར་ནུས་པ་ྱིད་ལ ས་ཚད་མར་འཇོག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།མྱི་སླུ་
བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དོན་དྲེ་ལས་བདག་ྱིད་ཐོབ་ ཅྱིང་སྲེས་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཡང་ཇྱི་ 
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༼༢༩༽ 
ལྟར་ན་འབྲེལ་པ་མྲེད་པ་ལ་མྱི་སླུ་བ་མྲེད་ཅྲེ་ན་དོན་གཞན་ལས་བྱུང་བས་ནྱི་དྲེ་དང་ལྡོག་པ་མྲེད་པར ་བསན་པ་ཡྱིན་ལ།།
དྲེ་ལས་མ་བྱུང་བ ས་ནྱི་དྲེ་དང་རྲེས་འགོ་མྲེད་པར་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མྲེད་པའྱི་ ཡོད་པ་སྲེ་དངོས་
པོ་དྲེ་ནྱི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལ་ངྲེས་པར་མྱི་སླུ་བ་མྱི་རྱིག ས་ ཏྲེ་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ལ་མྱི་སླུ་

བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་འབྲེལ་བ་ལས་ཚད་མ་ྱིད་ཡྱིན་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ།།།གྱིས་པ་དོན་འཛིན་པས་ཚད་མར་འདོད་པ་
དགག་པའྱི་ཕྱིར་རྒྱང་འཕྲེན་པའྱི་གཏན་ཚིགས་འཆད་པ་ནྱི ་གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྲེ་འདྱིར་བསམ་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་མངོན་སུམ་ནྱི་

དངོས་པོ་འཛིན་པས་དྲེ་ཐོབ་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་ཡྱི ན་ལ།།རྲེས་དཔག་ནྱི་དངོས་པོ་མྱི་འཛིན་པས་དོན་ཐོབ་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་
ནོ།།།གལ་ཏྲེ་ཡང་མངོན་སུམ་དྲེ་དོན་དང་འབྲེལ་བ་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་དྲེ་ནྱི་ཕ་རོལ་གྱིས་ཚད་མའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བསྲེན་པར་བྱ་བ་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ་རྲེས་དཔག་ཀང་ཚད་མར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་ དོན་མཐོང་བ་ལས་ཡ ྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་
མཐོང་བའྱི་སྒྲ་ཡང་གྱིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས་བརྟག་པ ་མཛད་པ་ནྱི་དོན་མཐོང་བ་དྲེ་ཡང་ཞྲེས་པའོ།།།དྲེ་ལ་དོན་ ཡྱིན་ནོ་
ཞྲེ་ན་དྲེའྱི་ཚེ་འདྱིར་འགྱུར་ཏྲེ་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན་དོན་ཐོབ་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེས་མཐོང་བའྱི་དོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་

བྱ་བར་འགྱུར་ལ་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་མ་མཐོང་བ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་དོན་ནྱི་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རྲེས་དཔག་ནྱི་དོན་ཐོབ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པས་
ཚད་མ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་པར་འགྱུར་རོ།།།དྲེ་ལ་མ་མཐོང་བའྱི་དོན་མྲེད་ན་ དོན་ཐམས་ ཅད་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་
ལ་དོན་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དོན་ཐམས་ཅད་བློ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །།དྲེ་ཡང་

རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རང་རྒྱུ ད་ལ་མ་མཐོང་བའྱི་དོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཤྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ ན་དྲེའྱི་ཚེ་འདྱིར་འགྱུར་ཏྲེ་

དོན་མཐོང་བའྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དོན་ཐོབ་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ།།།དྲེ་ཡང་འབྲེལ་བ་མྲེད་ན་ཐོབ་
བྱྲེད་དུ་མྱི་རུང་ངོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནིྱི་ཇྱི་ལྟར་གཞན་ཡོད་ན་ཞྲེས་པའོ།།།གལ་ཏྲེ་འབྲེལ་པ་མྲེ ད་ཀང་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་
ཡོད་པར་འགྲུབ་བར་ཞྲེ་ན། མཐོང་བ་དྲེ་ྱིད་ཤྲེས་བྱའམ་ཤྲེས་པ་ལས་གང་ ཞྱིག་ཅྲེས་སར་ཡང་བརལ་ཞྱིང་
བརྟག་པ་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེས་སོ།།།གསུམ་པ་སྐབས་ཀྱི་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི་མ་འབྲེལ་བ་ལ་ཚད་མ་མྱི་རུང་བ་ དྲེའྱི་
ཕྱིར་ཞྲེས་པ་སྲེ་འབས་བུ་དང་ར ང་བཞྱིན་གྱི་རྟག ས་དག་ ཅྲེས་བྱ་བ་ནྱི་མྱི་དམྱིགས་པ་རང་བཞྱིན་དུ་འདུས་པའྱི་

ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་སོབ་དཔོན་ཤཱཀ་བློ་ནྱི་དྲེ་སྐད་དུ་འཆད་དོ།།།ལས་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་རྲེས་སུ་དཔག་པ་གང་ལས་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་

མཚན་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་ཡྱིན་ལ་ཚད་མའྱི་མཚན་ྱིད་ ནྱི་རྒྱུ་མཚན་ནོ།།།འདྱིས་ནྱི་འབྲེལ་བ་ཡྱི་ནྱི་རང་བཞྱིན་དྲེའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་
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ཞྲེས་པ་དྲེ་འགྲེལ་པར་ 



32   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༣༠༽ 
བྱྲེད་དོ།།།དྲེ་ལྟར་ཚད་མའྱི་ཤྲེས་པ་གྱིས་ྱིད་དུ་བསྒྲུབས་པས་གངས་ལ་ལོག་པར་རྟོགས་པ་བསལ་ནས།།དོན་གྱིས་པ་
གྱིས་པོ་དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ།།མངོན་གྱུར་ལ་འཇུག་པའྱི་མངོན་སུམ་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་དང་།།ལོག་གྱུར་ལ་
འཇུག་པའྱི་རྲེས་དཔག་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་དང་།།རྟགས་སོན་པའྱི་ངག་རྣམ་པར་ངྲེས་ པ་བཤད་པ་གསུམ་ལས།།དང་པོ་ལ་
གསུམ་སྲེ་མངོན་སུམ་ཡང་དག་པ་དང་།།ལྟར་སྣང་བ་དང་།།ཚད་མ་དང་འབས་བུ་བཤད་པའོ།།།དང་པོ་ལའང་སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་
དང་།།སོ་སོའ ་ིདོན་བཤད་པ་གྱིས་ལས།།དང་པོ་ནྱི་ཚད་མ་གྱིས་ཡོད་པ་ དྲེ་ལ་ཞྲེས་པ་སྲེ་གང་བཤད་བྱའྱི་ཡུལ་བརོད་

པའྱི་བདུན་པའྱི་སྒྲ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་ལ་དགོས་པ་ད ང་བསྡུས་པ་དང་ཚིག་གྱི་དོན་གསུམ་ལས་འདྱིར་མཚན་ྱིད་སྨྲོས་པའྱི་དགོས་
པ་དང་པོ་ནྱི་རྱིགས་མྱི་མཐུན་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གྱིས་བཅད་པ་ཡྱིན་ལ།།གྱིས་པ་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་གསུང་རབ་
བཤད་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི།།མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པས་སྔོན་པོ་ཤྲེས་ཀྱི་སྔོན་པོའ ་ོསམ་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།།།ཞྲེས་གསུངས་པ་དྲེ་
བཤད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྔོན་པོའ ་ོསམ་དུ་མ་ཡྱིན་པ་རྟོག་བལ་ཡྱིན་ལ།།སྔོན་པོ་ཇྱི་ལྟ་བར་ཤྲེས་པ་ནྱི་མ་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།གསུམ་པ་ལོག་པར་རྟོགས་བསལ་བའྱི་དགོས་པ་ནྱི་རྱིགས་པ་ཅན་རྣམས་ནྱི་མངོན་སུམ་ཐམས་ཅད་དོན་གཏན་ལ་
འབྲེབས་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པས་ངྲེས་པའྱི་བདག་ྱིད་རྟོག་བཅས་སུ་འདོད་དོ།།།རྒྱལ་དཔོ ག་པ་རྣམས་ནྱི་གཏོད་པར་བྱྲེད་པའྱི་
ཤྲེས་པ་སྐད་ཅྱིག་མ་དང་པོ་ཁོ་ན་རྟོག་མྲེད་དང་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་རྟོག་བཅས་སུ་འདོད་དོ།།།བྱྲེ་བག་པ་ནྱི་དབང་པོ་དང་དོན་
འབྲེལ་བ་ལ་འདོད་ལ།།ཙ་ར་ཀ་པ་ནྱི་བདག་དང་དབང་པོ་དང་ཡྱིད་དང་དོན་ཕད་པ་ལས་སྲེས་པའྱི་བློ་ལ་འདོད་དོ།།།བརྡ་སོད་
པ་བ་རྣམས་ནྱི་མངོན་སུམ་ལའང་འཁྲུལ་བ་སྱིད་དྲེ་གནམ་ནྱི་ས་ལ་འབྱར་བར་སྣང་ཞྱིང་སྱིན་བུ་མྲེ་ཁྱྲེར་ནྱི་མྲེར་སྣང་ཡང་དྲེ་ལྟ་
མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།སངས་རྒྱས་པ་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་དུང་ལ་སྲེར་པོར་ཤྲེས་པ་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་འདོད་དྲེ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་
ངོ་བོ་ལ་ལོག་པར་རྟོགས་པ་ནྱི་རྟོག་བལ་དང་མ་འཁྲུལ་བ་སྨྲོས་པས་སྲེལ་བ་ཡྱིན་ནོ།། །དྲེ་ལ་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ན་རྲེ།།
འདྱི་རྱིགས་མྱི་མཐུན་གཅོད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ན་ནྱི་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་ 



རྣམ་འགྲེལ ་རྒྱན་གྱི་ མྲེ་ཏོག།   33 

༼༣༡༽ 
ཏྲེ་མངོན་སུམ་མ་ཡྱིན་པ་རྣམ་པ་གྱིས་ལས་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་མྱི་སླུ་བས་བཅད་ཟྱིན་པས་དོན་མྲེད་ལ།།
ཡྱིན་པའྱི་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ནྱི་རྲེ་རྲེས་ཀང་གཅད་པར་ནུས་པས་གྱིས་ཀ་སྨྲོ ས་པ་དོན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་གྱིས་ཀ་
སྨྲོས་པ་ནྱི་ལོག་རྟོགས་བསལ་བ་ཁོ་ནའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།བསྡུས་པའྱི་དོན་ནྱི་སོབ་དཔོན་ཞྱི་བ་བཟང་པོ་ན་རྲེ།།
མངོན་སུམ་ཞྲེས་པ་ནྱི་མྱིང་ཡྱིན་ལ་རྟོག་བལ་ མ་འཁྲུལ་བ་ ཞྲེས་པ་ནྱི་དོན་ཡྱིན་པས་མྱིང་དང་མྱིང་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ་

གཏན་ལ་འབྲེབས་པ་ཡྱིན་ཟྲེར་རོ།།།སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤྱི་ལ་ན་རྲེ།།མཚན་ྱིད་ནྱི་གཞན་དུ་གྲུབ་པ་རྲེས་སུ་བརོད་ནས་
དངོས་སུ་མ་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།དྲེ་ལ་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་མཚན་ྱིད་ནྱི་ལོག་པར་རྟོགས་པ་བསལ་བའྱི་དོན་
དུ་ཡྱིན་པ་ན་རང་གྱི་འདོད་པས་མྱིང་བཏགས་པ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་དྲེ་སྲེལ་བར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་དང་།། གཞན་དུ་གྲུབ་པ་དྲེ་ཡང་
གཞྱི་མྲེད་པར་གྲུབ་པ་མྱི་སྱིད་ཅྱིང་མངོན་སུམ་གྱི་གཞྱི་ལ་གྲུབ་ན་མངོན་སུམ་མ་གྲུབ་པ་སྒྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་
སུན་ཕྱུང་ནས་རང་ྱིད་འཆད་པ་ནྱི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་བྱྲེད་པའྱི་ཤྲེས་པ་སྲེ་མཚན་གཞྱི་གྲུབ་ཟྱིན་པ་མཚན་ྱིད་སྒྲུབ་པའྱི་དོན་
དུ་ཡང་བཟས་ཏྲེ་རྲེས་སུ་བརོད་པ་ཡྱིན་ལ་རྟོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བ་ནྱི་དྲེ་ལས་ཁྱད་པར་གྱི་མཚན་ྱིད་མ་གྲུབ་པ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་
པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་དང་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་གྱིས་ཀའང་ཕན་ཚུན་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་
འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདྱི་ལྟར་མཚན་གཞྱི་དང་མཚན་ྱིད་དུ་གྲུབ་ཟྱིན་ན་ཐ་སད ་དུ་བྱྲེད་པ་ལ་ནྱི་མཚན་ྱིད་སྒྲུབ་བྱྲེད་དང་
མཚན་གཞྱི་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ལ།།དྲེ་ལྟར་དུ་མ་གྲུབ་པ་མཚན་ྱིད་གཏན་ལ་འབྲེབས་པ་ལ་ནྱི་དྲེ་ལས་བཟོག་པར་
འགྱུར་རོ།།།དཔྲེར་ན་ཀུན་ཏུ་རྒྱུའྱི་རྟགས་གང་ཡྱིན་མྱི་ཤྲེས་པ་ལ་དྲེའྱི་རྟགས་གཙུག་པུད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་རྲེས་སུ་
བརོད་ནས་གཙུག་པུད་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ།།ཡང་ཡུལ་གཞན་དུ་འགའ་ཞྱིག་གང་ཡྱིན་མྱི་ཤྲེས་པ་ལ་གཙུག་པུད་ཡོད་པས་ཀུན་ཏུ་
རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་དྲེ་ལས་བཟོག་པར་སྒྲུབ་པ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་སྒྲུབ་པ་དང་རྲེས་སུ་བརོད་པ་ནྱི་བསན་བཅོས་ཀྱི་གདུལ་བྱའྱི་བློ་
ཡུལ་དུ་ཡྱིན་པ་ན་ངོ་བོ་ལ་ལོག་པར་རྟོགས་པའྱི་མུ་སྲེགས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་དོན་ མངོན་དུ་བྱྲེད་པའྱི་ཤྲེས་པ་གྲུབ་ཀང་མཚན་
ྱིད་མ་གྲུབ་པས་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱི་དྲེ་ྱིད་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཚིག་གྱི་དོན་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་དང་རྟོག་བལ་བཤད་པ་
གྱིས་ལས་དང་པོ་ལའང་འཁྲུལ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྟྲེན་ཐ་དད་པའྱི་རབ་རྱིབ་ནྱི་དབང་པོ་ལ་ཡོད་པའྱི་དབང་པོ་མས་པའྱི་
རྒྱུའོ།།།མྱུར་དུ་བསྐོར་བ་ནྱི་ཡུལ་ལ་གནས་པ ་སྲེ་དལ་བུས་བསྐོར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།།།གྲུར་ཞུགས་པ་ནྱི་གྲུས་འགོ་བ་སྲེ་

མྱི་འགོ་བ་ 



34   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༣༢༽ 
ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱིས་ནྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་རྟྲེན་ལ་གནས་པ་བརོད་དོ།།།ནུས་པ་གཅྱིག་པ་ནྱི་དྲེ་དག་གྱིས་དབང་པོ་ འཁྲུགས་པ་སྲེ་
ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀང་དབང་པོ་འཁྲུགས་པར་བྱས་ནས་ཤྲེས་པ་འཁྲུལ་པར་སྲེད ་དོ།།།སོགས་པའྱི་སྒྲས་ནྱི་མྱིག་སྲེར་དང་

མགལ་མྲེ་ཡན་མན་དུ་གཡུགས་པ་དང་བཞོན་པ་དང་གནད་མྱི་བཟད་པར་བསྣུན་པ་དང་འཁྲུལ་བ་དང་རླུང་ལ་སོགས་པས་
འཁྲུགས་པ་དང་།།བསྐོར་གར་ལ་སོགས་པ་ནང་གྱི་རྟྲེན་ལ་གནས་པ་རྣམས་གཟུང་ངོ་།།།འཁྲུགས་པ་དྲེས་ཤྲེས་པ་ལ་ འཁྲུལ་
པ་མ་བསྲེད་པ་ནྱི་ཡུལ་དང་དུས་དང་རང་བཞྱིན་འགལ་བར་འཛིན་པར་མ་བསྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ།།རྣམ་འགྲེལ་ལས་འཁྲུལ་བའྱི་

མཚན་ྱིད་ནྱི་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་སྣང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱིར་སོབ་དཔོན་དུལ་བའྱི་ལ་ན་རྲེ།།མ་འཁྲུལ་བའྱི་དོན་
ནྱི་མྱི་སླུ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཟྲེར་བ་དྲེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ།།འདྱིར་འཁྲུལ་བ ་ཐམས་ཅད་ནྱི་གཟུང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པར་བཤད་པ་ན་མ་འ ཁྲུལ་བ་
ནྱི་དྲེ་ལས་བཟོག་པར་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་དང་རྲེས་དཔག་ཀང་ཕྱི་རོལ་ལ་མྱི་སླུ་ཞྱིང་ཕྱི་རོལ་སྒྲ་དང་སྦྱར་ནས་མྱི་འཛིན་པས་
རྟོག་བལ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་མ་འཁྲུལ་བ་ནྱི་གཟུང་ཡུལ་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་ལ་
མ་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་འཆད་པ་ཁོ་ན་ལྟར་ཡྱིན་ནོ།།།རྟོག་བལ་བཤད་པ་ནྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་
མྲེད་པ་ཞྲེས་པ་སྲེ་འདྱི་ལ་བལ་བྱའྱི་རྟོག་པའྱི་རང་བཞྱིན་དང་།།དྲེ་དང་བལ་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་ལས་དང་པོའ ་ིདྱི་བ་དང་ལན་གྱི་
དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་གལ་ཏྲེ་གང་ཞྱིག་མྲེད་པའྱི་རྟོག་པ་དྲེ་དབུས་དང་མཐའ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པ་ལས།།ཡང་དག་མ་ཡྱིན་ཀུན་

རྟོག་ནྱི།།།སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་ཁམས་གསུམ་པ།།།ཞྲེས་བཤད་པ་དྲེ་ཡྱིན་ནམ།།འོན་ཏྲེ་ཆོས་མངོན་པའྱི་མཛོད་ལས།།རྟོག་
དང་དཔོད་པ་རྱིང་ཞྱིབ་ཡྱིན།།།ཞྲེས་བཤད་པ་དྲེ་ཡྱིན་ནམ།།ཡང་ན་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས།།མྱིང་དང་རྱིགས་སོགས་
སྦྱོར་བ་ཡྱི།།།རྟོག་པ་དང་བལ་མངོན་སུམ་མོ།།།ཞྲེས་བཤད་པ་དྲེ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན།།དང་པོ་ག ྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་མངོན་སུམ་ལ་རྟོག་
བལ་མྱི་སྱིད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་ཕྱི་མ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི ་རྟོག་པར་མངོན་པར་བརོད་ཅན་གྱི་
ཞྲེས་པ་སྲེ།།འདྱིས་དོན་མངོན་པར་བརོད་ཅྱིང་སོན་པས་ན་བརོད་པ་སྲེ་སྒྲ་སྤྱྱིའྱི་ཕྲེང་བ་མྱིང་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་ནོ།།།དྲེ་གང་ལ་ཡོད་
པ་ནྱི་བརོད་པ་ཅན་ཏྲེ་སྒྲོ་བཏགས་ཀྱི་སྤྱྱི་ཡྱིན་ལ་དྲེ་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི་བརོད་པ་ཅན་གྱི་ ཤྲེས་པའོ།།།དྲེ་རྣམ་པར་འགྲེལ་བ་
ནྱི་རྟོག་པ་ནྱི་བརོད་པ་དང་ ཞྲེས་པ་སྲེ་དྲེའང་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་སྒྲ་སྤྱྱི་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ་ཇྱི་སྐད་དུ་དོན་
དང་ལན་ཅྱིག་ཏུ་བྱས་པའྱི་སྒྲ་ནྱི་བརོད་པའོ་ཞྲེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་དང་ འདྲེར་རུང་བ་ནྱི་ལན་ཅྱིག་སྣང་དུ་རུང་བ་སྲེ་

དྲེའང་སྒྲོ་བཏགས་ཀྱི་སྤྱྱི་ཡྱིན་གྱི་དོན་ 
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༼༣༣༽ 
གྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་བློ་གཅྱིག་ལ་སྒྲ་སྤྱྱི་དང་ལན་ཅྱིག་ཏུ་སྣང་དུ་མྱི་རུང་བའོ།།།དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་བརྡ་ལ་གོམས་པས་ནྱི་
སྒྲོ་བཏགས་ཀྱི་སྤྱྱི་སྒྲ་དང་ལྡན་པར་འཛིན་ལ།།མ་གོམས་པས་ནྱི་སྒྲ་དང་བལ་བར་འཛིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་ར་བར་ནྱི་བརྡ་ལ་གོམས་
པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྒྲ་བཅས་སུ་འཛིན་པའྱི་རྟོག་པ་ྱིད་གསུངས་ལ།།འགྲེལ་པར་ནྱི ་བརྡ་ལ་མ་གོམས་པའྱི་རྟོག་པའང་
བསྡུ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་འདྲེར་རུང་བ་སྨྲོས་ཏྲེ་བརྡ་ལ་མ་བྱང་བས་སྒྲོ་བཏགས་པའྱི་སྤྱྱི་དྲེ་ཡང་གང་གྱི་ཚེ་བརྡ་ཤྲེས་པ་དྲེའྱི་ཚེ་སྒྲ་
དང་འདྲེར་རུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གང་ཡང་སྒྲ་སྤྱྱི་ཁོ་ན་འཛིན་པའྱི་རྟོག་པ་དྲེ་ཡང་ཤྲེས་པ་སྒྲའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྲེས་པ་ལ་སྒྲ་ྱིད་དུ་
སྒྲོ་འདོགས་པ་ཡྱིན་ལ་སྒྲོ་བཏགས་པ་དྲེ་ཡང་སྒྲ་གཞན་དང་འདྲེར་རུང་བའྱི་ཕྱིར་འདྲེར་རུང་འཛིན་པ་ནྱི་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
ཁྱབ་བྱྲེད་ྱིད་མཚན་ྱིད་དུ་སྨྲོས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་མཚན་ྱིད་གཞན་བཞྱིན་ནོ།།།དོན་འདྱི་ལ་སྔོན་གྱི་སོབ་དཔོན་གང་དག་དྲེང་སྲེས་
པའྱི་བྱྱིས་པ་ལའང་སྔོན་གོམས་པའྱི་སྒྲ་སྤྱྱི་ཡོད་དོ་ཞྲེ ས་ཟྲེར་བ་དང་།།སྒྲ་སྤྱྱི་སྣང་བ་མྲེད་ཀང་སྣང་དུ་རུང་སྲེ་སྣང་བ་མ་ངྲེས་
པའྱི་བློ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་སྒྲ་སྤྱྱི་སྣང་དུ་རུང་བ་ྱིད་འདྲེར་རུང་བའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ་ཟྲེར་བ་དྲེ་དག་གྱི་ལྟར་ན་བརོད་པ་
སྣང་བ་དང་སྣང་དུ་རུང་བ་ྱིད་དྲེའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་བརོད་པ་དང་འདྲེར་རུང་བ་ཞྲེས་སྨྲོས་ པ་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེའྱི་
ཕྱིར་བཤད་པ་སྔ་མ་ྱིད་སོན་མྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ནྱི་དྲེ་དང་བལ་བའོ་ཞྲེས་པ་སྲེ་འདྱིར་རྟོག་པའྱི་རས་དང་བལ་བ་

ལ་བྱྲེད་ན་ནྱི་རྟོག་པ་མྱོང་བའྱི་རང་རྱིག་རྟོག་བལ་དུ་མྱི་རུང་ལ།།རྟོག་པའྱི་ལྡོག་པ་དང་བལ་བ་ལ་བྱྲེད་ན་ཐྲེ་ཚོམ་ཀང་རྟོག་བལ་
དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན།།ལྡོག་པ་དང་བལ་བ་ལ་བརོད་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ནྱི་སྒྲ་དོན་ལ་ལྟོས་ནས་རྟོག་པའྱི་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ།།དྲེ་ལ་ལྟོས་ནས་
རྟོག་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་རྲེས་དཔག་ཀང་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་རྟོག་པའྱི་ལྡོག་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་
ན།།ལྡོག་པ་གཅྱིག་ཡོད་པས་ནྱི་ལྡོག་པ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་མྱི་འགྱུར ་ཏྲེ།།ལྡོག་པ་ཐམས་ཅད་གཅྱིག་ཏུ་ཁས་མྱི་ལྲེན་པའྱི་
ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་བློ་རས་གཅྱིག་ལ་ཡང་རྲེས་དཔག་ནྱི་སྒྲ་དོན་ལ་ལྟོས་ན་རྟོག་པའྱི་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ།།གཞན་དུ་ན་རྟོག་པ་མ་
ཡྱིན་པ་ལས་མ་ལོག་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་རྱིག་པའྱི་རང་རྱིག་ནྱི་གང་ལ་ལྟོས་ནས་ཀང་རྟོག་པའྱི་ལྡོག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ།།
ཡྱིན་ན་ནྱི་རྟོག་བལ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་རྲེས་དཔག་རྟོག་བལ་དང་རང་རྱིག་རྟོག་པ་ལས་ལོག་ན་ར ང་ྱིད་
རང་ལས་ལོག་པར་འགྱུར་ལ།།མ་ལོག་ན་ཡང་རྲེས་དཔག་རྟོག་བལ་དང་རང་རྱིག་རྟོག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན།།རྲེས་དཔག་ནྱི་ཕྱི་
རོལ་ལ་ལྟོས་ནས་རྟོག་བལ་ཡྱིན་ཞྱིང་སྒྲ་དོན་ལ་ལྟོས་ནས་མ་ཡྱིན་ལ།།དྲེ་ད ག་ཕན་ཚུན་རས་ལས་མ་ལོག་ཅྱིང་ལྡོག་པ་ལས་
ལོག་པས་སོན་མྲེད་དོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་གང་ཞྱིག་གང་གྱི་སྒྲ་དོན་འཛིན་པ་དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལ་རྟོག་པ་ 
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༼༣༤༽ 
ཡྱིན་ལ།།གང་ཞྱིག་གང་གྱི་སྒྲ་དོན་མྱི་འཛིན་པ་དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལ་རྟོག་བལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར།།རང་རྱིག་ཐམས་ཅད་ནྱི་རང་གྱི་སྒྲ་དོན་མྱི་
འཛིན་པས་རང་ལ་རྟོག་བལ་ཡྱིན་ཏྲེ། །རྣམ་འགྲེལ་ལས།།ཤྲེས་གང་ལ་ལ་སྒྲ་དོན་འཛིན།།།དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལ་རྟོག་པར་བརོད།།།རང་གྱི་
ངོ་བོའ ་ིསྒྲ་དོན་མྱིན།།།དྲེ་ཕྱིར་དྲེ་ལ་ཀུན་མངོན་སུམ།།།ཞྲེས་བཤད་པ་བཞྱིན་ནོ།།།སོ་སོའ ་ིདོན་ལ་དབང་པོ་དང་།།ཡྱིད་དང་།།
རང་རྱིག་པ་དང་།།རྣལ་འབྱོར་གྱི་མངོན་སུམ་བཞྱི་ལས་དང་པོ་ལའང་སྤྱྱིའྱི་དོན་ལ་དབང་པོ་གཟུ གས་ཅན་སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་
གཟུགས་ཅན་དང་པ་ལ་ཡུལ་གྱི་གཟུགས་བརྙན་ཤར་ནས་ཤྲེས་པ་ཡུལ་འཛིན་ནུས་སུ་སྲེད་པ་ཡྱིན་ལ།།བྱྲེ་བག་གྱི་མཚན་
ྱིད་ནྱི་གཟུགས་ཅན་དང་པ་ལ་གཟུགས་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་ཤར་ནས་ཤྲེས་པ་ཡུལ་གཟུགས་འཛིན་ནུས་སུ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་
ཞྲེས་བྱ་བ་ནས་གཟུགས་ཅན་དང་པ་ལ་རྲེག་བྱའྱི་རྣམ་པར་ཤ ར་ནས་ཤྲེས་པ་རྲེག་བྱ་འཛིན་ནུས་སུ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་
པའྱི་བར་དུ་སྦྱོར་རོ།།།དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལ་བརྟྲེན་ནས་ཡུལ་རྱིག་པ་ཡྱིན་ལ།།དབང་
པོའ ་ིམངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལས་སྲེས་ཤྱིང་རྟོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དབང་པོའ ་ིམངོན་
སུམ་སོ་སོའ ་ིམཚན་ྱིད་ནྱི་བདག་རྲེན་མྱིག་གྱི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལས་སྲེས་ཤྱིང་གཟུགས་ལ་རྟོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བ་
ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པར་སྦྱར་རོ།།།དབང་པོའ ་ིམངོན་སུམ་ཚད་མའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལས་སྲེས་ཤྱིང་ཡུལ་
ལ་མྱི་སླུ་བ་ཡྱིན་ལ།།བྱྲེ་བག་གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་མྱིག་གྱི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལས་སྲེས་ཤྱི ང་གཟུགས་ལ་མྱི་སླུ་བར་བྱྲེད་པ་
ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པར་སྦྱར་རོ།།།གྱིས་པ་གཞུང་གྱི་དོན་ལ་ངོ་བོ་ལ་རྟོག་པ་དགག་པ་དང་།།སྤྱོད་ཡུལ་རང་མཚན་དུ་བསྒྲུབ་
པ་དང་།།རྟོག་མྲེད་ལ་སོན་སྤང་བ་གསུམ་ལས།།དང་པོ་ལའང་ཕོགས་སྔ་མ་དགོད་པ་ནྱི་ཕྱི་རོལ་བ་དག་དབང་ཤྲེས་དང་རྟོག་
པ་ཡུལ་ལ་ལན་ཅྱིག་ཏུ་འཇུག་པ་ལ་གཅྱི ག་ཏུ་འཁྲུལ་ནས་དབང་ཤྲེས་ྱིད་རྟོག་པར་འདོད་དྲེ་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།རྟོག་བཅས་
རྟོག་པ་མྲེད་པའྱི་ཡྱིད།།།ཅྱིག་ཅར་ྱིད་དུ་འཇུག་ཕྱིར་རམ།།།འཇུག་པ་མྱུར་ཕྱིར་བླུན་པོ་རྣམས།།།དྲེ་དག་ལ་ནྱི་གཅྱིག་ཏུ་
ཞྲེན།།།ཞྲེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་དགག་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་དགག་པ་དང་།།མངོན་སུམ་གྱིས་དགག་པ་གྱིས་ལས། །
དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏྲེ་སྒྲ་སྦྱོར་གྱི་རྟོག་པ་དགག་པ་དང་།།དོན་སྦྱོར་གྱི་རྟོག་པ་དགག་པའོ།།།དང་པོ་ལའང་གཟུང་དོན་གྱི་རྣམ་
པར་སྲེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་སྒྲ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་མྱིང་འཛིན་དགག་པ་དང་།།གཟུང་དོན་དང་བར་ཆོད་པར་ཐལ་
བས་སྒྲ་སྤྱྱིའྱི་མྱིང་འཛིན་དགག་པ་གྱིས་ལས་འདྱི་ལ་དཔོད་པ་བ་ 
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༼༣༥༽ 
དབང་ཤྲེས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀང་དོན་ཐམས་ཅད་སྒྲ་དང་སྦྱར་ནས་འཛིན་པར་འདོད་དྲེ་ཇྱི་སྐད་དུ།།སྒྲ་ཡྱི་རྲེས་འཇུག་མ་
གཏོགས་པ།།།ཤྲེས་དྲེ་འཇྱིག་རྟྲེན་ན་ཡོད་མྱིན།།།ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་སྒྲ་དང་ནྱི།།།ལྡན་པ་ྱིད་དུ་མཐོང་བ་ཡྱིན།།།ཞྲེས་གང་
སྨྲས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་ཤྲེས་པས་དོན་ཐམས་ཅད་སྒྲ་བཅས་སུ་འཛིན་ན་སྒྲ ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་དང་བཅས་པའམ།།སྒྲ་སྤྱྱི་དང་
བཅས་པར་འཛིན་གང་།།ཅྱི་སྲེ་དང་པོ་ཁས་ལྲེན་ན་དྲེ་འགོག་པ་ལ་དོན་ལྔ་ལས་དང་པོ་རྟགས་དགོད་པ་ནྱི ་དབང་པོའ ་ིཤྲེས་
པ་ལ་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱ འྱི་ཆོས་ནྱི་དྲེ ་སྱིད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཞྲེས་པས་ཏྲེ་རྟོག་པ་དྲེ་སྱིད་པ་བཀག་པ་ཡྱིན་

ནོ།།།གཏན་ཚིགས་ནྱི་དོན་གྱི་མཐུ་ཡྱིས་ཏྲེ་ནུས་པ་ལས་ཡང་དག་སྲེ་ངྲེས་པར་སྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་

ཡྱིན་ནོ།།།དགག་བྱ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལ་ནྱི་དོན་ལས་དངོས་སུ་མ་སྲེས་པས་ཁྱབ་སྲེ་དོན་མྲེད་པའྱི་ཚེ་ན་ཡང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་
ཡོད་པས་ལྡོག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་མ་སྲེས་པ་དང་འགལ་བ་སྲེས་པ་ྱིད་དམྱི གས་པས་དབང་པོའ ་ིཤྲེས་
པ་ལ་རྟོག་པ་བཀག་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་མྲེད་པ་ྱིད་རྲེས་སུ་འགོ་བ་གྲུབ་བོ།།།སྦྱོར་བ་ནྱི་གང་ཞྱིག་དོན་གྱི་ནུས་པ་ལས་དངོས་སུ་
སྲེས་པ་དྲེ་ལ་ནྱི་འདྲེར་རུང་འཛིན་པའྱི་རྟོག་པ་མྱི་སྱིད་དྲེ་དཔྲེར་ན་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་ནོ།།།དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པའྱི་
ཚོགས་ཀང་གཟུང་དོན་གྱི་ནུས་པ་ལས་དངོས་སུ་སྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ཚུལ་བསྒྲུབ་པ་ལའང་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནྱི ་གང་
གྱི་ཕྱིར་མྱིག་གྱི་ཤྲེས་པ་ད ྲེ་དོན་གཟུགས་ཀྱི་ནུ ས་པ ་ལས་སྲེས་པ་ན་གཟུགས་དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་ཁ ོ་ནའྱི་རྲེས་
སུ་བྱྲེད་ཀྱི་སྒྲའྱི་རྣམ་པར་མ་སྲེས་པས་ཁྱབ་སྲེ་དབང་པོའ ་ིམངོན་སུམ་ནྱི་རང་སྲེད་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པར་མྱི ་སྲེ་བའྱི་

ཕྱིར་རོ།།།ཤྲེས་པ་གང་ཞྱིག་སྒྲའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་མ་སྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་མྱིང་འཛིན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དོན་ལས་
སྲེ་ན་ནྱི་སྒྲ་ལས་སྲེས་ལ།།དོན་འཛིན་ན་ཡང་སྒྲ་འཛིན་ཏྲེ་སྒྲས་ནྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལ་བརྡ་
སོད་པ་བ་ལྟར་ན་ནྱི་དོན་ཐམས་ཅད་སྒྲའྱི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཁྱབ་ལ།།གངས་ཅན་ལྟར་ན་ནྱི་སྣ་ཚོགས་པ་
འདྱི་དྲེ་ཙམ་ལྔ་བཀོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཁྱབ་བོ་ཞྲེས་དོགས་ན་བཤད་པ་ཁྱབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ གང་གྱིས་
དོན་དྲེ་སྣང་བ་ན་སྒྲ་དྲེ་ཡང་སྣང་བར་འགྱུར་བ་དོན་ རྣམས་ལ་ནྱི་སྒྲ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པར་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྒྲ་

མྲེད་པའྱི་དོན་འོད་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།སྒྲ་དྲེ་ནྱི་དོན་ དྲེའྱི་བདག་ྱིད་ཀང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དོན་སྒྲའྱི་རྣམ་པར་མྱི་

སྣང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་གཞན་དུ་སྣང་བ་ཡང་གཞན་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་ན་ནྱི་མྲེར་སྣང་བ་ཡང་ཆུའྱི་བདག་ྱིད་དུ་ཧ་ཅང་
ཐལ་བར་འགྱུར་རོ།།།དྲེས་ན་གཟུང་དོན་གྱི་ནུས་པ་ལས་སྲེས ་པ་ལ་ནྱི་སྒྲ་མྱི་ 
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༼༣༦༽ 
སྣང་བས་ཁྱབ་ལ་དྲེ་ལ་ནྱི་སྒྲ་དོན་སྦྱར་ནས་འཛིན་པའྱི་རྟོག་པ་མྲེད་པས་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ནྱི་
རྱིག་པའྱི་ཆོས་ཞྲེས་པས་ཏྲེ་རྱིག་པ་སྲེ་ཤྲེས་པའྱི་ཆོས་ དོན་གྱི་ཆ་བྱད་འཛིན་པ་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་
རྲེག་པ་སྲེ་བར་མ་ཆད་དུ་སྲེས་པ་དང་མྱི་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཤྲེས་པའྱི་ཆོས་དོན་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་དྲེ་དོན་གང་ན་

ཡོད་པ་དག་ཏུ་སྦྱོར་ཏྲེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་ནྱི་རྲེས་འགོ་གཏན་ཚིགས་སུ་བཀོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གཞན་ཡང་ཤྲེས་པ་དྲེ་
ལས་ཀང་དོན་རྣམས་མྱི་རྟ ོགས་པར་ཐལ་ བར་འགྱུར་ཏྲེ་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདྱི་ལས་ཕྱི་རོལ་རྟོགས་

པའང་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཕྱི་རོལ་གྱིས་བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་གྲུབ་པའྱི་དོན་བསན་པ་ནྱི་འདྱི་དོན་ལས་མ་སྲེས་ན་ཧ་ཅང་
ཐལ་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དོན་འདྱི་ཞྲེས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན་ནོ།།།ྲེ་ བར་གྱུར་པས་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྲེད་པ་ ན་ཞྲེས་

པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཏྲེ་འདྱིས་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་རྱིང་བའྱི་དོན་ལས་མྱི་སྲེའོ་ཞྲེས་བསན་པར་འགྱུར་རོ།།།སྒྲའྱི་སྣང་བ་འདྱི་གཟུགས་ཀྱི་
བདག་ྱིད་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྒྲ་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ འྱི་འབས་བུ་ཡང་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ནྱི་གཟུགས་ཀྱིས་གཟུགས་

འཛིན་གྱི་མདུན་ དུ་གཏོད་པར་བྱྲེད་པར་རྱིག་པ་མ་ ཡྱིན་ཏྲེ་ ཞྲེས་པ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་སོ།།།རོ་ལ་སོག ས་པས་
རང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྣང་བ་མྱི་གཏོད་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ནྱི་དཔྲེ་སྲེ་དོན་ནྱི་གཟུགས་ཆོས་ཅན་སྒྲའྱི་རྣམ་པ་མྱི་གཏོད་དྲེ་

གཟུགས་འཛིན་སྲེད་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།སྦྱོར་བ་ནྱི་དོན་གང་ཞྱིག་ཤྲེས་པའྱི་སྣང་བ་གང་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་
དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལ་གཞན་གྱི་འབས་བུའྱི་སྣང་བ་མྱི་འཇོག་སྲེ་དཔྲེ ར་ན་རོས་གཟུགས་ཀྱི་སྣང་བ་མྱི་འཇོག་པ་བཞྱིན་ནོ།།།དོན་ཐམས་
ཅད་ཀང་རང་རང་གྱི་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་སྣང་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་འགལ་བས་ཁྱབ་པ་དམྱིགས་པའོ།།།འདྱི་ལྟར་རྒྱུ་ཐ་དད་
པ་ལ་ནྱི་འབས་བུ་ཐ་དད་སྲེད་པས་ཁྱབ་སྲེ་རྒྱུ་ཐ་དད་ཀང་འབས་བུ་ཐ་མྱི་དད་ན་སྣ་ཚོགས་རྒྱུ་མྲེད་དུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་ རོ།།།དྲེས་
ན་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་པས་སྒྲའྱི་སྣང་བ་གཅྱིག་སྲེད་ན་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་རྒྱུ་ཐ་དད་པས་འབས་བུ་ཐ་དད་སྲེད་པ་ལྡོག་
པར་འགྱུར་རོ།།།དྲེས་ན་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་མྱི་དམྱིགས་པས་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་ན་རང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྣང་བ་མྱི་
གཏོད་པས་ཁྱབ་པར་འགྱུར་རོ།།།ཤྲེས་པ་ལ་སྨྲས་པ་ནྱི་གཟུ གས་ྲེ་བ་དྲེའྱི་སོབས་ཀྱིས་སྲེས་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་

སོ།།།མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཡང་ཆོས་ཅན་ནོ།།། དོན་གཞན་སྒྲའྱི་རྲེས་སུ་འབང་བ་སྲེ་དྲེ་འཛིན་པ་མ་ ཡྱིན་པ་

ནྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་སོ།།།རོ་ ལ་སོག ས་པའྱི་ཤྲེས་པ་བཞྱིན་ ནྱི་ཁྱབ་པའྱི་ཡུལ་གྱི་དཔྲེའོ།།།སྦྱོར་བ་ནྱི་ཤྲེས་པ་གང་ཞྱིག་

དོན་གང་ལས་སྲེས་པ་དྲེ ་ནྱི་རང་སྲེད་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པ་འཛིན་པར་མྱི་བྱྲེད་དྲེ་དཔྲེར་ན་རོ་འཛིན་གྱིས་གཟུགས་མྱི་འཛིན་པ་
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40   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༣༧༽ 
དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པའྱི་ཚོགས་ཀང་རང་རང་གྱི་དོན་ལས་སྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་འགལ་བས་ཁྱབ་པ་དམྱིགས་
པའོ།།།སྲེད་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་འཛིན་ན་ནྱི་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་གྱིས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་འཛི ན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་སྲེད་བྱྲེད་དང་སྲེད་
བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པ་གྱིས་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།ཕན་འདོགས་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པ།།།གསལ་ན་
དོན་ཀུན་གསལ་བར་འགྱུར།།།ཞྲེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བས་གཏན་ཚིགས་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ལས་
ལྡོག་པ་ན་མཐུན་ཕོགས་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་འགྱུར་རོ།།།བཞྱི་པ་སྒྲ་དོན་བདག་གཅྱིག་ཀང་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་ལ་གྱིས་མྱི་སྣང་བ་ནྱི་
བརྡ་སོད་པ་བ་དང་གངས་ཅན་པའྱི་ལྟར་དོན་རྣམས་སྒྲ་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་དུ་ཆུག་ཀང་ སྒྲ་ནྱི་དོན་འཛིན་པ་ལ་མྱི་སྣང་
ངོ་།།།དྲེ་གང་ལས་ཤྲེ་ན་དྲེས་དབང་པོ་གཞན་མྱིག་ལ་སོགས་པའྱི་ཤྲེས་པ་སྲེད་པར་མྱི་ནུ ས་པའྱི་ཕྱིར་ དང་། 
ཤྲེས་པ་གཅྱིག་གྱིས་དོན་ཐམས་ཅད་འཛིན་ན་ཤྲེས་པ་དུ་མ ་དོན་མྲེད་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཡང་ཕྱིར་
རོ།།།དྲེ་ལ་དང་གྱི་སྒྲས་ནྱི་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་འདྲེན་པ་ཡྱིན་ལ།།ཡང་གྱི་སྒྲས་ནྱི་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ྱིད་སྔ་མ་ལ་གཏན་ཚིགས་སུ་སྡུད་

པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱིར་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་གྱིས་དོན་དུ་མ་བཟུང་བའམ་སྒྲ་བཟུང་བ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་རྟོག་པར ་མྱི་འགྱུར་གྱི།།འོན་ཀང་
འགའ་ཞྱིག་གྱི་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བཟུང་ན་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པས་ཀང་དོན་རྣམས་སྒྲ་དང་སྦྱར་ནས་
འཛིན་ན་རྟོག་པར་འགྱུར་རོ།།།རྣལ་འབྱོར་པའྱི་ཤྲེས་པ་གཅྱི ག་གྱིས་དོན་དུ་མ་འཛིན་ཀང་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་མྱི་འཛིན་པ འྱི་ཕྱིར་
རྟོག་པ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ལྔ་པ་རྟོག་པ་གནས་པའྱི་ཡུལ་བ སན་པ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་སྣང་བ་མ་ངྲེས་པའྱི་བློ་རྣམས་ནྱི་རྟོག་པ་མྲེད་པ་
ཡྱིན་ན།།གང་ཞྱིག་རྟོག་པ་ཅན་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་དྲེ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཅྱི་འད་བའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་ཞྲེ་ན་དོན་གྱི་
ནུས་པ་ྲེ་བ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པ་ནྱི་དྲེའྱི་སྣང་བ་དོན་ལ་རག་མ་ལས་པའོ།།།འོ་ན་དྲེ་གང་ལས་སྲེ་ཞྲེ་ན་འཁོར ་བ་ཐོག་མ་
མྲེད་པ་ནས་སྣ་ཚོགས་སུ་རྣམ་པར་རྟོག་པའྱི་བག་ཆགས་ ཏྲེ་རྟོག་པ་སྲེད་པའྱི་ནུས་པ་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་དྲེས་ཀུན་ནས་
བསངས་པ་ལ ས་བྱུང་ངོ་།།།དབང་པོའ ་ིདོན་མ་ངྲེས་པར་འཛིན་པ་ ནྱི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དྲུག་ཀ་ལ་རབ་ཏུ་

རྒྱུག་པའོ།།།དྲེ་ལ་འཛིན་པ་ནྱི་སྣང་བ་དང་རྣམ་པར་བརྟག་པ་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་ནས་ཕྱི་ རོལ་བཟུང་བར་རོམ་པ་ལ་བརོད་ཀྱི་
འཛིན་པ་ྱིད་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་དྲེ་བག་ཆགས་ལས་སྲེས་ན་དོན་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྲེ་བ་དྲེ་གང་ལས་ཞྲེ་ན་ མས་སུ་
མྱོང་བ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་དོན་དྲེ་དང་དྲེ་དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་མས་སུ་མྱོང་བ་ལས་རྟོག་པའང་དྲེ་དང་དྲེའྱི་རྣམ་པར་སྣང་བ་ཡྱིན་
ནོ།།།དྲེས་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་ལན་ ཅྱིག་སྲེ་འབྲེལ་བ་དང་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་སོ་སོ་སྲེ་འགལ་བར་འ ཛིན་པ་དྲེ་ནྱི་མས་སུ་མྱོང་

བས་ཀང་དྲེ་ 
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༼༣༨༽ 
ལྟར་བཟུང་བ་ལས་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་འགའ་ཞྱིག་དང་ཞྲེས་པ་འདྱིས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་དོན་མས་སུ་མྱོང་བ་ཙམ་ལས་

ནྱི་དོན་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྲེ་ལ་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་མས་སུ་མྱོང་བ་ལས་ནྱི་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྲེའོ་ཞྲེས་
སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་དོན་དང་ཆོད་པར་ཐལ་བ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་སྒྲ་སྤྱྱི་དང་བཅས་པར་འཛིན་ནོ་ཞྲེ་ན།།འདྱི་དགག་པ་ལ་བཞྱི་
ལས།།དང་པོ་སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་དང་ཆོད་པར་ཐལ་བ་ནྱི་གཞན་ཡང་དྲེ་སྒྲ་སྤྱྱིའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་ན་ཡང་དོན་གྱིས་བསྲེད་
པར་མྱི་རུང་ངོ་།།།དྲེ་ྱིད་བཤད་པ་ནྱི་དོན་ནྱི་དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པ་སྲེད་པ་ལ་ྲེ་བར་སྦྱོར་བའྱི་ཚེ་ན་ཡང་ྲེ་བར་སྦྱོར་

བའྱི་དོན་དྲེ་ཆོས་ཅན།།འབས་བུ་དབང་ཤྲེས་དང་དན་པས་ཆོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དོན་ལས་གཞན་ཡང་སྲེ་གཞན་དུ་
གྱུར་པའྱི་སྒྲ་སྦྱོར་བ་དན་པ་ལ་གལ་ཏྲེ་དབང་པོའ ་ི བློ་ལྟོས་ པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་དབང་ཤྲེས་བརྡ་དན་གྱིས་

བསྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དོན་དང་བརྡ་དན་གྱིས་ཆོད་པར་འགྱུར་རོ་བརྡ་དན་གྱིས་བསྲེད་པ་ྱིད་ཀང་སྒྲ་སྦྱོར་གྱི་རྟོག་པ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་རོ།།།ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་དབང་ཤྲེས་སྒྲ་སྦྱོར་གྱི་རྟོག་པ་ཡྱིན་ཀང་བརྡ་དན་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར་དན་པས་བར་
དུ་ཆོད་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་སམ་ན་གང་གྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ ་ལ་སོགས་པས་ཁྱབ་པ་སོན་པ་བྱྲེད་དོ།།།བརྡའྱི་དུས་ ན་
གོམས་ཤྱིང་འདྱིས་པའྱི་བརོད་པའྱི་སྒྲའྱི་སྤྱྱི་མ་དན་ པར་སྲེ་བརྡ་དན་ལོག་པའྱི་སྲེས་བུ་ལ་ནྱི་ཐ་སད་ཀྱི་དུས་སུ་སྒྲ་

དྲེའྱི་སྦྱོར་བ འྱི་སྒྲ་སྦྱོར་མྱི་ སྱིད་དྲེ།།དན་ན་ནྱི་སྒྲའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འཛིན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དཔྲེར་ན་བརྡ་མ་བྱས་པའྱི་ སྒྲ་
གཞན་དོན་གཞན་ལ་མ་དན་པའྱི་སྲེས་བུས་དོན་དྲེ་སྒྲ་དྲེའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་མྱི་འཛིན་པ་ བཞྱིན་ནོ། གཞན་དུ་ན་བརྡ་རྱིག་

པ་དང་མྱི་རྱིག་པའྱི་སྲེས་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི ས་དོན་ཐམས་ཅད་སྒྲ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འཛིན་པར་འགྱུར་ན།།འཛིན་
པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་སྒྲའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འཛིན་པ་ལ་ནྱི་སྔོན་བརྡ་གོམས་པ་དང་ད་ལྟ་བརྡ་དན་པས་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་ལ།།ཁྱབ་
བྱྲེད་ལོག་ན་ཁྱབ་བྱ་ལྡོག་པ་ཡང་སྒྲ་གཞན་ལ་མཐོང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ཁྱབ་བྱ་ཁྱབ་བྱྲེད་ཀང་རྟོག ་པས་བྱས་པ་ཡྱིན་གྱི།།
དངོས་པོ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དཔྲེ་ཡང་མྲེ་དུ་ལ་སོགས་པའྱི་དངོས་པོ་བ་མ་བཀོད་ཀྱི་རྟོགས་པས་བྱས་པ་ྱིད་བཀོད་པ་
ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་བཞྱིན་དུ་དོན་གྱི་ྲེ་བར་སྦྱོར་བ་སྲེ་དབང་ཤྲེས་སྲེད་ནུས་ཀྱི་ཡུལ་ན་གནས་པས་བྱས་པའྱི་ནང་གྱི་
འདུ་བྱྲེད་དྲེ་སྒྲ་དན་པའྱི་བག་ཆགས་སད་པ་སྲེ་སྒྲ་དན་སྲེད་པ་ལ་ཕོགས་པར་བྱས་པ་མྲེད་པར་ཡང་སྒྲའྱི་ཁྱ ད་པར་
དན་པ་དྲེ་བྱུང་བར་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ་བརྡ་དན་དྲེ་མཐོང་བའྱི་དོན་དྲེས་མ་ བྱས་ན་དྲེའྱི་མྱིང་མྱི་འཛིན་པར་ཐལ་ ན།།

འཛིན་པ་ནྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དྲེས་བྱས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ།།།དྲེའྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་རྟག་ཏུ་སྲེ་བར་ 
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༼༣༩༽ 
ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་དན་པ་དྲེ་རྒྱུ་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ལ།།དྲེ་ལས་གཞན་ཡྱིན་ན་ཡང་དྲེ་ཁོ་ན་དན་པའྱི་ངྲེས་པ་མྱི་རུང་ངོ་།།།རུང་ཡུལ་ན་
མྱི་གནས་པའྱི་དོན་ཡང་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་རྟག་ཏུ་ཡོད་པས་རྟག་ཏུ་དན་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་དན་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་སད་
པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་རུང་ཡུལ་ན་གནས་པའྱི་དོན་ྱིད་ཡྱིན་པར་ཤྲེས་སོ།།།དྲེ་ལྟར་ སྒྲ་སྦྱོར་དན་པ་དང་།།དྲེ་བག་ཆགས་སད་པ་དང་།།དྲེ་
དོན་གྱིས་བྱས་པར་གྲུབ་པ་དྲེས་ན་དྲེ་གྱིས་ཀྱི་བར་དུ་དན་པས་ཆ ོད་པ་དྲེ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ།།དྲེའྱི་ཕྱིར་དབང་ཤྲེས་དྲེ་

གཟུང་དོན་གྱི་ྲེ་བར་སྦྱོར་བ་དྲེ་མ་ཐག་ སྲེ་བར་མ་ཆོད་པའྱི་བྱྲེད་པའྱི་འ བས་བུ ར་མྱི་འགྱུ ར་རོ། །།གྱིས་པ་

སྐད་ཅྱིག་ཕྱི་མ་དང་ཆོད་པར་ཐལ་བ་ནྱི་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་སོན་ཅྱིར་འགྱུར་ཞྲེ་ན་དན་པས་བར་དུ་ཆོད་པ་ དྲེའྱི་ཕྱིར་གང་ཞྱིག་
སྔོན་བླ ོའ ་ིསྲེད་བྱྲེད་མྱིན་ པའྱི་དོན་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། །ཕྱིས་ཀ ང་སྲེད་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ྲེ་བར་སྦྱོར་བ འྱི་
དོན་སྔ་མ་དང་རང་བཞྱིན་དང་ནུས་པ་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་རྣམ་པར་འགྲེལ་བ་ནྱི་དོན་གྱི་སྐད་ཅྱིག་ཕྱི་མ་

གཅྱིག་ྱིད་ཆོས་ཅན། །དབང་ཤྲེས་གཅྱིག་ྱིད་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་དང་།།བརྡ་དན་གཅྱིག་ྱིད་སྲེད་པར་མྱི་བྱྲེད ་པ་
གྱིས་སུ་མྱི་འགྱུར་ནས་བརྡ་དན་ཁོ་ན་སྲེད་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ།།རུང་བའྱི་ཡུལ་ན་གནས་པར་སྔ་མ་དང་བདག་ྱིད་ཐ་དད་པ་

མྲེད་པས་འབས་བུ་སྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ལའང་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་རུང་བའྱི་ཡུལ་ན་གནས་
པའྱི་དོན་དྲེ་ྲེ་བར་འཚོག་པའྱི་རྒྱུས་ཡུལ་དྲེར་བསྲེད་པ་ཡྱིན་ལ།།དྲེས་ཀང་སྐད་ཅྱིག་སྔ་མ་དང་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་ཡང་ན་
དབང་ཤྲེས་སམ་ཡང་ན་བརྡ་དན་སྲེད་བྱྲེད་དུ་སྲེད་པར་བྱྲེད་དོ།།།གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་ཁྱད་པར་མྲེ ད་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཁྱད་
པར་མྲེད་པ་ལ།།ནུས་པ་ཁྱད་པར་མྲེད་པས་ཁྱབ་ན་སྲེས་བུའྱི་རྒྱུད་ལ་འཕོས་པའྱི་བྱྱི་བ་དང་ཁྱྱི་བསོན་པའྱི་དུག་ལ་ཡང་དུས་
དང་པོ་ལ་འཆྱི་བའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པས་གྱིས་པ་ལ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ན།།དྲེ་ནྱི་དཔྱིད་ལ་སོགས་པའྱི་དུས་ཀྱི་མྱིང་ཅན་
གྱི་འབྱུང་བའྱི་ནུས་པ་སྱིན་པ་ལས་དུག་གྱི་རང་བཞྱིན་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་ལ་རང་བཞྱིན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ནུས་པ་ཡང་
ཁྱད་པར་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདྱིས་ནྱི་སྲེམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་དོགས་པའྱི་དུག་གྱིས་སྲེས་བུའྱི་ལུ ས་བཟུང་བ་དང་།།ྱི་
མའྱི་འོད་ཀྱིས་འབྲུ་མར་ལས་དྱི་ཁྱད་པར་ཅན་འབྱུང་བ་དང་།།སྣང་བ་ནས་གྱིབ་ཁང་དུ་ཞུགས་པ་ལས་མ ཐར་གྱིས་ཤྲེས་པ་
འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་དོན་མྲེད་ཀང་ཤྲེས་པ་སྲེ་བར་ཐལ་བ་ནྱི་མྱིག་བློ་ཞྲེས་པ་ནྱི་ཆོས་
ཅན་ནོ།།།དོན་མྲེད་པའྱི་ཚེ་ན་ཡང་སྲེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པ་ནྱི་ཐལ་བའྱི་དམ་བཅའ་འོ།།།སྐད་ཅྱིག་སྔ་མ་དང་ཕྱི་མའྱི་དོན་
ཐམས་ཅད་ལས་མ་སྲེས་པ་དྲེས་ན་ཞྲེས་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་སོ།།།དྲེ་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ནྱི་དབང་པོའ ་ིབློ་ནྱི་དོན་དྲེ་ཡོད་ 
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༼༤༠༽ 
པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེས་ཕན་པ་བྱས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ཡང་གང་ལས་ཞྲེ་ན་དོན་བློ་ལ་ཞྲེས་པ་དྲེར་

སྦྱར་རོ།།།བཞྱི་པ་མ་ཆོད་ན་རྟོག་མྲེད་དུ་གྲུབ་པ་ནྱི་ཅྱི་སྲེ་ཡང་དོན་གྱི་ྲེ་བར་སྦྱ ོར་བས་དབང་པོའ ་ིབློ་སྲེད་པར་བྱྲེད་
ན་ནྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་དོན་ནྱི་བརྡ་དན་ལས་མ་སྲེས་ན་མྱིང་འཛིན་གྱི་རྟོག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་མྲེ་ལས་མ་སྲེས་པས་དུ་བ་མ་ཡྱིན་པ་

བཞྱིན་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་དོན་སྦྱོར་གྱི་རྟོག་པ་དགག་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པ་དོན་གྱིས་དོན་ཁྱད་པར་
དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པ འྱི་རྟོག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན།།འདྱི་དགག་པ་ལ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འཛིན་པའྱི་ཚུལ་བརོད་ནས་འཛིན་ན་ཧ་ཅང་
ཐལ་བའྱི་བར་ལྔ་ཡོད་པ་ལས་དང་པོ་ནྱི་གཞན་ཡང་ཞྲེས་པ་སྲེ་ཁྱད་པར་ནྱི་ཕལ་པ་སྲེ་གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་
པའོ།།།ཁྱད་པར་ཅན་ནྱི་གཙོ་བོ་སྲེ་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བའོ།།།འབྲེལ་བ་ནྱི་གྱིས་པོ་དྲེའྱི་འབྲེལ་བ་སྲེ་རྭ་དང་རྭ་ཅན་ན་

རྱིགས་དང་རྱིགས་དང་ལྡན་པ་ནྱི ་འདུ་བའྱི་འབྲེལ་བར་འདོད་ལ།།དབྱུག་པ་དང་དབྱུག་པ་ཅན་ནྱི་ལྡན་པའྱི་འབྲེལ་བར་འདོད་
དོ།།།འཇྱིག་རྟྲེན་ཆོས་ལུགས་ནྱི་གཙོ་བོ་དང་ཕལ་པ་སོ་སོར་ངྲེས་པའོ།།།དྲེ་དག་ཡྱིད་ཀྱིས་དང་པོ་ བཟུང་ནས་དྲེ་ནས་
བསོམས་ན་དྲེ་ལྟར་ཏྲེ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་གྱི།།གཞན་དུ་སྲེ་དྲེ་ལྟར་མ་བཟུང་ན་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འཛིན་

མྱི་ཤྲེས་སོ།།།དྲེ་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ན་དོན་དང་ཞྲེས་པས་ནྱི་པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དོན་གྱིས་གཟུང་ངོ་།།།འཇྱིག་རྟྲེན་
གྱི་རོད་པར་བྱྲེད་པའྱི་གཙུག་ལག་ ནྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་པ འྱི་ཐ་སད་དོ།།།དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་ནྱི་

ལྲེགས་པར་བྱྲེད་པ་དང་བྱ་བ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ཡང་རྒྱུ་དང་འབས་བུ ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་སྔ་ཕྱི་བ་ལ་ཡོད་ཀྱི་དུས་མམ་པ་ལ་མྲེད་
དོ།།།རྟོག་པས་ནྱི་དུས་མམ་པ་ལ་ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར་ངྲེད་ལ་ནྱི་ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་རྟོག་
པས་བཀོད་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་གྱིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དང་།།འདྱི་ནྱི་ཁྱད་པར་ཅན་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ།།འདྱི་ནྱི་ཁྱད་པར་ཁོ་ན་
ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་པའྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་པའྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཡང་རྟོག་པས་བཀོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་དག་ནྱི་ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་
འཛིན་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།མངོན་སུམ་གྱིས་ནྱི་དོན་སོ་སོར་སྣང་བ་ཙམ་ཞྱིག་འཛིན་པར་བྱྲེད་ཀྱི་ཆོས་
བཞྱི་པོ་ནྱི་འཛིན་མྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱིར་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འཛིན་མྱི་ཤྲེས་སོ། །།དྲེའྱི་ཕྱིར་གཞན་དུ་ནྱི་ཁྱད་པར་ཅན་རྟོགས་པ་མ་
ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ།།།གྱིས་པ་རྱིགས་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་དུའང་འདྱིས་མྱི་འཛིན་པ་ནྱི་རྒྱལ་དཔོག་པ་
མངོན་སུམ་རྱིགས་ལ་སོགས་པའྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་འདོད་དྲེ།།དྲེ་འགོག་པ་ནྱི་གསལ་བ་ལས་ཐ་དད་པའྱི་ རྱིག ས་དང་ཁ་དོག་ལ་
སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ད ང་འགོ་འོང་ལ་སོགས་པའྱི་བྱ་ བ་དང་ལྡན་པ་སྲེ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ཁྱད་པར་ 
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༼༤༡༽ 
ཅན་དག་ལ་ནྱི་འཛིན་པ ་མྱི་ སྱིད་པ་ྱིད་དྲེ་ཞྲེས་པ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་སོ།།།དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པ་འདྱི་ཞྲེས་པ་ནྱི་ཆོས་

ཅན་ནོ།།།དྲེ་དག་དང་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་རས་རང་བཞྱིན་ ཐ་དད་པ་དང་འབྲེལ་བ་དག་ ཏུ་མྱི་སྣང་བས་སྦྱོར་བར་
མྱི་རྱིག ས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་སོ།།།དྲེ་ལྟར་ཏྲེ་ཐ་དད་དང་འབྲེལ་བ་རྟོགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཆུ་
དང་འོ་མ་དག་སྦྱར་ནས་མྱི་འཛིན་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་པ་ནྱི་དཔྲེའོ།།།དོན་ནྱི་ཐ་དད་མ་བཟུང་ན་ཐ་དད་པའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་

འཛིན་མྱི་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།སྦྱོར་བ་ནྱི་གང་གྱིས་གང་དག་གྱི་རང་བཞྱིན་ཐ་དད་དུ་མ་བཟུང་བ ་དྲེས་ནྱི་དྲེ་དག་
སྦྱོར་བར་མྱི་བྱྲེད་དྲེ།།དཔྲེར་ན་ཐ་དད་མྱི་ཤྲེས་པས་ཆུ་དང་འོ་མ་སྦྱོར་བར་མྱི་བྱྲེད་པ་བཞྱིན་ནོ།།།རྱིགས་དང་ཡོན་ཏན་དང་བྱ་
བ་དང་དྲེ་དག་དང་ལྡན་པའྱི་རས་ཀང་སྲེས་བུས་ཐ་དད་དུ་མ་བཟུང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་མྱི་དམྱིགས་པ་
ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་དྲེ་ལྟར་འཛིན་པ་དཔོད་པ་མྲེད་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དགག་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་རྭ་དང་རྭ་ཅན་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་དུ་
སྣང་བ་དྲེ་དག་ནྱི་ཐ་དད་པའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འཛིན་ནོ་ཞྲེ་ན་དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པ་ གང་ཐ་དད་པར་རྟོགས་པ་ཡོད་པ འྱི་
ཤྲེས་པ་དྲེ་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འཛིན་པ་ནྱི་མྲེད་དོ།།།ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་མྱིག་ཤྲེས་ལ་ ནྱི་ཞྲེས་པ་ཆོས་
ཅན་ནོ།།།བརྡ་འཛིན་པ་དང་དན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་ཞྱིང་སྔོན་མཐོང་བ་དང་ད་ལྟར་སྣང་བ་གཅྱིག་ཏུ ་སྡུད་དྲེ་སྲེ་བའྱི་
བདག་ྱིད་ཅན་གྱི་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འཛིན་པའྱི་རྟོག་པ་དྲེ་སྱིད་པར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཏྲེ།།བརྡ་འཛིན་པ་

དང་དན་པ་མྲེད་པ་ལ་ནྱི་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འཛིན་པའྱི་རྟོག་པ ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ །།།སྔ་མ་དང་ཕྱི་མ་སྲེ་ད་ལྟར་བ་ལ་སྔོན་གྱི་དྲེ་

ྱིད་འདྱི་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེས་འཛིན་ཏྲེ་དཔོད་པས་སོང་པའྱི་ཕྱིར་ནྱི་གཏན་ཚིགས་སོ།།།འགྲེལ་པ་ལས་དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པ་
འདྱི་ལ་ཆོས་ཅན་ནོ།།།ཐ་དད་ལ་ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འཛིན་པ་འད ྱི་ཙམ་བྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་ མ་
ཡྱིན་ཏྲེ་སྔ་ཕྱི་ལ་གཅྱིག་ཏུ་དཔོད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ རོ།།།དྲེ་ཡང་གང་ལས་ཞྲེ་ན་ཡུལ་གྱི་དོན་ྲེ་བའྱི་ས ོབས་
ལས་སྲེས་པས་སོ།།།གང་ཞྱིག་གང་ལས་སྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་སྲེད་བྱྲེད་དྲེ་ཁོ་ན་འཛིན་པར་བྱྲེད་ཀྱི་གཞན་ལ་ནྱི་མྱི་དཔོད་དོ་
ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དཔོད་པར་བྱྲེད་པ་ྱིད་ཡྱིན་ན་ནྱི་ ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་ཁྱད་པར་མྲེད་པ་ནྱི་རྱིང་པའྱི་དོན་འཛིན་པར་
རོ།།།དྲེ་ལ་དངོས་པོའ ་ིརབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ ནྱི་མྱི་རྟག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཐ་དད་ཡྱིན་ནོ།།།ལོག་གྱུར་རྟགས་
ལས་དཔོག་པར་ནུས་པ་དང་མྱི་ནུས་པ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།སོག ས་པའྱི་སྒྲས་ནྱི་དབང་པོ་ལ་ལྟོས་པ་དང་མྱི་ལྟོས་པ་
ལ་སོག ས་པ་གཟུང་ངོ་།།།དྲེ་དག་ཇྱི་ལྟར་མྱི་འདོད་པ་དྲེ་ལྟར་ ཐལ་བ་བྱས་ 
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༼༤༢༽ 
ནས་དྲེ་དག་དྲེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་གྱིས་ཐ་དད་ལ།།ཐ་དད་པའྱི་ཕྱིར་ དཔོད་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ཐལ་བ་ལས་བཟོག་
པ་ཡང་བྱའོ།།།བཞྱི་པ་ཡྱིད་ཀྱིས་བརྟགས་པའྱི་དོན་མྱི་འཛིན་པ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ཤྲེས་པ ས་ཆོས་བཞྱི་པོ་འདུས་བྱས་ཏྲེ་

བཀོད་པ་ལ་དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པ ས་འཛིན་པར་བྱྲེད ་དོ་ཞྲེ་ན། །དྲེའང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཇ ྱི་སྐད་བཤད་པ འྱི་ཆོ ས་བཞྱི་

པོ་མྱི་འཛིན་པས་དྲེ་ལྟར་ཏྲེ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་རྟོགས་པ་སྲེ་གཅོད་པར་མྱི་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ཡང་གང་ལས་
ཞྲེ་ན་ཤྲེས་པ་གཞན་གྱིས་བཀོད་པ་དྲེ་ནྱི་གཞན་གྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ལ་ཤྲེས་པ་རྣམས་ནྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ མྱི་འཇུག་
པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་མྱིག་ཤྲེས་སྒྲ་ལའང་འཇུག་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱི ར་རོ།།།ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་སོན་པ་ནྱི་རྱིགས་ལ་སོག ས་པ་
ཞྲེས་པ་སྲེ་སོགས་པའྱི་སྒྲས་ནྱི་བྱ་བ་དང་ཡོན་ཏན་བསྡུའོ།།།དྲེ་དག་གྱི་ལྡན་འདུའྱི་ འབྲེལ་བ་དང་འདས་པ་དང་སྒྲ་ཡྱི་ཐ་
སད་དུ་བྱ་བའྱི་ཁྱད་པར་ལ་སོགས་པ་དང་།།སོགས་པ་སྲེ་མ་འོངས་པ་དང་དངོས་པོ་གཅྱིག་གྱི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ཐ་དད་པ་

སྲེ་དྲེ་དག་ནྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་ཡྱིད་ཀྱི་ཤྲེས་པས་འདས་པ་ལ་སོགས་ྲེ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁྱད་པར་
དང་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་བཀོད་ཀང་དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པ་ནྱི་ཅུང་ཟད་ཀང་ལྟ་བར་མྱི་བྱྲེད་དྲེ་ྲེ་བ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་
དྲེའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གང་གྱི་ཕྱིར་འདྱི་ཡྱིད་ཀྱིས་བཀོད་པ་ལ་ཡང་མྱི་འ ཛིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ནྱི་དོན་དང་དོན་དུ་

སྦྱོར་བའྱི་རྟོག་པའྱི་ ནང་དུ་གཏ ོགས་པ ས་དྲེ་བདག་ྱིད་མ་ཡྱིན་ནོ།།།ལྔ་པ ་འཛིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ལ་བཏགས་པའྱི་

དོན་འཛིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་།།བརྟགས་པའྱི་སྒྲ་འཛིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་གྱིས་ལས།།དང་པོ་ལའང་གསུམ་ཡོད་པའྱི་འདོད་
པས་ལྡོག་ཅྱིང་དོན་ྲེ་བ་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་ནྱི་ད བང་པོའ ་ིཤྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་ཞྲེས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན་ནོ།།།རྟོག་པས་ཀུན་ནས་བསང་སྲེ་

ཡུལ་ལ་བཅུག་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐལ་བ་གྱིས་ཀའྱི་གཏན་ཚིགས་སོ།།།ཡང་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་སོན་སོག་པར་བྱྲེད་པའོ།།།འདོད་
པས་ལྡོག་པར་འགྱུར་ཞྲེས་པ་དང་། ྲེ་བའྱི་དོན་ལ་དབང་པོའ ་ིབློ་མྱི་ལྟོས་འགྱུར་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཐལ་བ་དམ་

བཅའོ།།།དོན་དྲེ་དག་འཆད་པ་ན་གཞྱི་དང་བྱྲེད་པ་དང་བྱ་བ་དང་དཔྲེ་རྣམས་འདྱི་ཞྲེས་པ་དང་།།ཁྱད་པར་ཞྲེས་པ་དང་།།

ཚོགས་པས་ཞྲེས་པ་དང་།།དྲེ་ལས་ཞྲེས་པ་རྣམས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་རྲེན་གསུམ་ཚོགས་པ་ཚང་བའྱི་རྒྱུན ་
འཇུག་བཞྱིན་པའྱི་མྱིག་ཤྲེས་དྲེ་ཡང་འདོད་པས་ལྡོག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ དབང་ཤྲེས་རྟོག་པར་འདོད་པ་དྲེ་ལས་
གཞན་པའྱི་རྟོག་པ་བཞྱིན་ནོ། །རྣམ་པར་རྟོག་པ་རྣམས་ནྱི་ ཞྲེས་པས་ནྱི་བློ་གྱིས་པོའ ་ིཁྱད་པར་སོན་ཏྲེ་སོ་
སོར་ 
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༼༤༣༽ 
བརྟགས་པ་ནྱི་འདྱི་ལྟ་བུར་ནྱི་བརྟག་པར་མྱི་བྱའོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའོ།།།ཐལ་བ་གྱིས་པ་ནྱི་ འདྱི་དོན་ྲེ་བ་ལ་ ཞྲེས་པ་
དང་།།ཁྱབ་པ་ནྱི་གང་གྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པའོ།།།འདྱིར་རྟོག་པའྱི་ཤྲེས་པ་ལ་ནྱི་འདོད་པས་ལྡོག་པ་དང་དོན་ྲེ་བ་ལ་མྱི་ལྟོས་པས་

ཁྱབ་པ་རང་རྱིག་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ།།དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པ་ལ་འདོད་པས་མྱི་ལྡོག་པས་ཁྱབ་པ་རང་རྱིག་དང་།།དོན་ྲེ་བ་ལ་
ལྟོས་པས་ཁྱབ་པ་གཞན་རྱིག་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་འདྱིའོ་ཞྲེས་འཛིན་པའྱི་རྟོག་པ་མངོན་སུམ་དུ་སྨྲ་བ་ད གག་པ་ནྱི་
རྱིགས་པ་ཅན་ན་རྲེ།།རྟོག་པ་ནྱི་དྲེའོ་ཞྲེས་འཛིན་པ་རྱིང་བ་ལ་འཇུག་པ་དང་།།འདྱིའོ་ཞྲེས་འཛིན་པ་ྲེ་བ་ལ་འཇུག་པ་གྱིས་
ལས་འདྱི་ནྱི་འདྱིའོ་ཞྲེས་པ་འདྱི་ྱིད་ཀྱིས་འཇུག་པ་ཡྱིན་གྱི་གཞན་དྲེའོ་ཞྲེས་པས་ནྱི་མྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་རྟོག་པ་ཡྱིན་ཀང་

དོན་ྲེ་བ་ལ་ལྟོས་པས་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་བོ།།།དྲེ་ྱིད་གསལ་བར་སྨྲས་པ་ནྱི་གང་གྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའོ།།།དོན་ནྱི་

ཁྱྲེད་ནྱི་དོན་ྲེ་བ་སྣང་བ་མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ྱིད་དུ་འདོད་ལ།།ངྲེད་ནྱི་དོན་ྲེ་བ་ངྲེས་པ་མཚན་ྱིད་དུ་འདོད་པས་མངོན་
སུམ་ཐམས་ཅད་འདྱི་ྱིད་ཅྲེས་པ་འདྱིས་འཇུག་པ་ཡྱིན་ནོ་ ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱིའོ་ཞྲེས་རྟོག་པའང་དོན་ྲེ་བ་ལ་ལྟོས་པ་
དྲེ་ནྱི་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ག ང་གྱི་ཕྱིར་ དོན་གང་ཞྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་རྟོག་པ་དྲེ་སྲེ་བ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་མྲེད་པ་རྱི་བོང་གྱི་
རྭ་དང་ཐ་དད་དྲེ་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཁ་དོག་ལའང་མཚན་མོ་རྲེག་པ་ལས་འདྱིའོ་ཞྲེས་འཛིན་པའྱི་བློ་དྲེ་སྲེ་བར་འགྱུར་
བའྱི་ཕྱིར་འདྱིའྱི་ཞྲེས་རྟོག་པ་ནྱི་ྲེ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་འཇུག་པ ་ཡྱིན་ནོ།།།གཏན་ཚིགས ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྲེད་པ་དང་ཐ་དད་པ་མྲེད་ཅྲེ་ན་
ཁ་དོག་དྲེ་ལུ ས་ཀྱི་དབང་པོའ ་ིསྤྱོད་ཡུལ་ མ་ཡྱིན་པ འྱི་ཕྱིར་ རོ།།།འགྲེལ་པ་ལས་དབང་པོའ ་ིཞྲེས་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་

སོ།།།ཁ་དོག་དྲེ་ཞྲེས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན་ནོ།།།དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་སོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་གང་ཞྱིག་གང་སྲེད་པའྱི་
ནུས་པ་མྲེད་པ་དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལ་ལྟོས་ནས་མྲེད་པ་དང་འད་བར་བརོད་དྲེ་དྲེ་སྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།གལ་ཏྲེ་ཁ་དོག་ལས་ནྱི་རྲེག་པ་དང་དྲེ་ལས་ལུ ས་ཀྱི་ཤྲེས་པ་དང་དྲེ་ལས་འདྱིའོ་ཞྲེས་རྟོག་པ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་དང་མྲེད་པ་
ནྱི་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་མྲེད་པ་དང་ཁྱད་པར་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན་ཁ་དོག་ དྲེའྱི་ནུ ས་པ་ནྱི་ལུ ས་ཤྲེས་དྲེ་ལ་དངོས་སུ ་དུས་

ཐམས་ ཅད་དུ་སྲེད་བྱྲེད་དུ་ལོག་པ་སྲེ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ལ། ཅྱི་སྲེ་བརྒྱུད་པའྱི་རྒྱུ་བྱྲེད་པས་ྲེ་བར་སྦྱོར་ཏྲེ་ྲེ་བའྱི་

ཡུལ་དུ་སོན་ན་ནྱི་འདས་པའྱི་བུམ་པ་ཡང་ྲེ་བའྱི་ཡུལ་དུ་ཐལ་ཏྲེ་འདས་པ་ལས་ད་ལྟར་བ་དང་།།དྲེ་ལས་ནྱི་ཤྲེས་པ་འབྱུང་

བས་སོ།།།གང་གྱི་ཕྱིར་འདས་པ་ལ་ཡང་ཐ ལ་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར་མུན་ཁུང་དུ་རྟོག་པར་བྱྲེད་པའྱི་སྲེས་བུ་འདྱི་མངོན་སུམ་དང་
ལྡན་པར་མྱི་རྱིགས་སོ།།། 
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༼༤༤༽ 
དྲེ་གང་ལས་ཞྲེ་ན་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི་ྱིད་ དུ་ཞྲེས་རྣམ་པར་དབྱྲེ་བ་བསྒྱུར་བ་ལ་སྦྱར་རོ།།།དྲེར་ མྲེད་པ་དང་
ཁྱད་པར་མྲེད་པ འྱི་ཁ་དོག་ལ་ཡང་རྲེག་པ་ལ ས་འ དྱི་བུམ་པ་ སྲེར་པོ་ཞྲེས་ཁ་དོག་རྟོག ས་པས་སོ།།།འདྱི་སྐད་

བརོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་གལ་ཏྲེ་འདྱིའོ་ཞྲེས་འཛིན་པའྱི་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་དོན་ྲེ་བ་ལ་འཇུག་པ འྱི་མངོན་སུམ་ཡྱིན་ན་མུན་ཁོ ང་དུ་
རྟོག་པར་བྱྲེད་པའྱི་སྲེས་བུ་འདྱི་ཁ་དོག་ལ་བལྟོས་ནས་ཀང་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་ན།།དྲེ་ལྟ་ནའང་མངོན་སུམ་དོན་ྲེ་བ་ངྲེས་པ་
མས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་མྲེད་པ་དང་ཁྱད་པར ་མྲེད་པའྱི་ཡུལ་རྱིང་བ་ཁ་དོག་ལ་ཞུགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདྱིར་ྲེ་རྱིང་གྱི་དོན་ནྱི་དངོས་
སུ་རྒྱུ་འབས་ཀྱིས་འབྲེལ་བ་དང་མ་འབྲེལ་བ་ལ་བརོད་པ་ན་ྱིན་མོ་ཁ་དོག་མཐོང་བའྱི་རྲེས་སུ་འདྱིའོ་ཞྲེས་རྟོག་པ་དྲེའང་ྲེ་
བའྱི་ཡུལ་ཅན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དངོས་སུ་མ་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གསུམ་པ་རྲེག་པ་ཁ་དོག་གྱི་རས་སུ ་འདོད་པའྱི་ལན་དགག་པ་ནྱི་
གལ་ཏྲེ་རྲེག་བྱ་དྲེ་ཁ་དོག་གྱི་རས་ཡྱིན་ན་ཞྲེས་པའོ།།།དྲེ་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ནྱི་དབང་པོའ ་ིཡུལ་མ་ཡྱིན་པས་མྲེད་པ་

དང་འད་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཁྱྲེད་ཀྱིས་སྨྲས་པ་དྲེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ ཏྲེ་ཁ་དོག་གྱི་རས་ ནྱི་རྲེག་པ་ཡང་ཡྱིན་པས་ར ྲེག་ནས་
ཁ་དོག་འཛིན་ཏྲེ་དྲེས་ན་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པར་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན་ཞྲེས་པ་ནྱི་གཞན་གྱིས་ཁས་བླངས་པ་སོན་པའོ།།།དྲེ་འགོག་པ་

ནྱི་འདྱི་ནྱི་བུམ་པ་ཞྲེས་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན།།རྲེག་བྱ་འཛིན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་འད་བའིྱི་ཤྲེས་པ་ལ་ཁ་ དོག་
གྱི་སྤྱྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །འགྲེལ་པ་ལས་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན་ནོ།།།རྲེག་པའྱི་དབང་པོའ ་ི ཡུལ་ལས་སྲེས་པར་མྱི་
རྱིགས་ཏྲེ་བ སྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་སོ།།།དྲེ་ལྟར་ཏྲེ་སྔོན་མཐོང་བ་དང་ད་ལྟར་རྲེག་པ་གཅྱིག་ཏུ་བཟུང་ནས་ སྲེམས་པ་ན་ཁ་
དོག་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་སྐད་དུ་རྟོག་པ་དྲེ་ནྱི་ཁ་དོག་གྱི་རྣམ་པར་སྲེས་པའྱི་བློ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རྲེག་བྱ་འཛིན་པ་མ་

ཡྱིན་ཏྲེ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཅན་གྱི་ཤྲེས་པས་གཞན་འཛིན་ན་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་འཛིན་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱི ར་རོ་ཞྲེས་
སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འོ་ན་རྟོག་པ་འདྱི་རྲེག་བྱ་འཛིན་པ ་མ་ཡྱིན་ན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་ ཡྱིད་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་དབང་པོའ ་ིབྱྲེད་པའྱི་

རྲེས་སུ་འབྱུང་བ་གང་ལས་ཞྲེ་ན་ྱིན་མོའ ་ིགཟུགས་ད ང་མཚན་མོ་རྲེག་པའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གྱིས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་

བྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པ་བརྟགས་པའྱི་སྒྲ་འཛིན་ན་ཧ་ཅང ་ཐལ་བ་ལ་དོན་བཞྱི་ལས།།དང་པོ་སྒྲ་སྦྱོར་སྲེ་བ་དང་ལྡོག་པའྱི་
རྱིམ་པ་བརོད་པ་ནྱི།།གཞན་ཡང་སྒྲའྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིད་ཀྱིས་སྦྱར་བ་དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་འཛིན་པར་འདོད་ན་དྲེའྱི་ཚེ་འདྱིར་
འགྱུར་ཏྲེ་སྔོན་བརྡའྱི་དུས་ཀྱི་དོན་གང་ཞྱིག་ཡ ོད་པ་ལ་སྒྲ་གང་གྱིས་བརྡ་བྱྲེད་པར་མཐོང་བ་དྲེ་ནྱི་ཕྱིས་ཐ་སད་ཀྱི་དུས་
སུ་བརྡ་གོམས་པའྱི་དོན་དྲེ་འད་བ་མཐོང་བ འྱི་རྒྱུ་ལས་དྲེའྱི་སྒྲ་ 
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༼༤༥༽ 
དྲེ་དན་རྱིགས་ཏྲེ་དན་པ་འབྱུང་ངོ་ཞྲེས་པ་ནྱི་སྲེ་བའྱི་རྱིམ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།བརྡའྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་དོན་ དྲེ་རྟོགས་པ་སྲེ ་མཐོང་

བ་མྲེད་ན་ནྱི་ཐ་སད་ཀྱི་དུས་སུ་སྒྲའྱི་ཁྱད་པར་སྲེ་བྱྲེ་བག་ཇྱི་ལྟར་དན་ཏྲེ་སྒྲ་དང་དོན་སོ་སོར་ངྲེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་མྱི་
དན་ལ་དྲེ་མ་དན་ ན་སྒྲ་དྲེ་དང་དོན་ཡྱིད་ཀྱིས་བསྲེས་པ་མྱི་འབྱུང་སྲེ་དན་ན་ནྱི་སྲེ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།ཡྱིད་ཀྱིས་མ་བསྲེས་ན་ནྱི་
བསྲེས་ནས་ཡོད་པ་དྲེ་དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་རྱིག་པ་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པ་ནྱི་ལྡོག་པའྱི་རྱིམ་
པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་མྱིང་དོན་གྱིས་ཀ་མྲེད་པར་ཐལ་བ་ནྱི།། གལ་ཏྲེ་རང་རང་
གྱི་བརོད་པར་བྱྲེད་པ་སྲེ་སྨྲ་བར་བྱྲེད་པའྱི་ཁྱད་པར་ལ་བལྟོས་པ་སྲེ་ཁྱད་པར་དང་སྦྱར་བའྱི་དོན་ྱིད་དྲེ་ཁོ་ན་

དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པས་ ངྲེས་པ ར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་ལྟར་ དཔོད་པ་བས་ངྲེས་པར་འདོད་པ་ཡྱིན་ན། 
ད་ནྱི་སྲེ་དྲེའྱི་ཚེ་དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པའྱི་བར ོད་པ་ མྱིང་ཡང་ལྡོག་སྲེ་མྲེད་པར་འགྱུར་ན་དོན་ལྟ་ཅྱི་སྨྲོས་ཞྲེས་པའྱི་དོན་

ཏོ།།།དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་སྒྲ་དན་པ་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་གལ་ཏྲེ་དབང་པོའ ་ི
ཤྲེས་པས་དོན་ཐམས་ཅད་སྒྲ་བཅས་སུ་འཛིན་ན་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་དབང་ཤྲེས་ནྱི་མྱི་སྱིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེས་བརྡ་དན་པ་མྱི་སྱིད་པའྱི་
ཕྱིར་དང་བརྡ་མ་དན་པར་སྒྲ་བཅས་སུ་འཛིན་པ་ཡང་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་བརྡ་ཇྱི་ལྟར་མྱི་དན་ཞྲེ་ན་དྲེས་དོན་མ་མཐོང་
བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་གང་གྱི་ཕྱིར་དྲེས་བརྡའྱི་དུས་ཀྱི་དོན་དྲེ་འད་བ་ཐ་སད་ཀྱི་དུས་སུ་མཐོང་བ་ཡོད་ན་ནྱི་མཐོང་བ་དྲེ་ལས་
དོན་ྲེ་བ་དྲེ་ལ་སྔོན་མཐོང་བའྱི་སྒྲ་དན་པར་འགྱུ ར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་ འབྲེལ་བ་ཤྲེས་པས་མྲེ་མཐོང་བ་ན་དུ་བ་ལ་དན་པ་

སྲེ་བ་བཞྱིན་དུ་ལན་ཅྱིག་སྤྱོད་པ་མཐོང་བ་ལས་ལན་ཅྱིག་སྤྱོད་པ་ལ་དན་པ་སྲེ་བ་ཡྱིན་ ནོ།།།གལ་ཏྲེ་མཐོང་བ་ལས་དན་པ་

སྲེ་ན་དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་དོན་མཐོང་ནས་བརྡ་དན་ནོ་ཞྲེ་ན་མཐོང་བ་ྱིད་མྲེད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི་ཁྱྲེད་ལྟར་ན་འགོ་བ་འདྱིས་སྒྲ་
མྲེད་པར་དོན་དག་པ་མྱི་མཐོང་ ཞྱིང་ མ་མཐོང་ན་ ཡང་སྒྲ་མྱི་དན་ ཏྲེ་རྒྱུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།མ་དན་ན་སྒྲ་དོན་

སྦྱོར་བར་མྱི་ བྱྲེད་ལ་ཡྱིད་ཀྱིས་མ་སྦྱར་ ན་དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་རྟོགས་པ ར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ ཕྱིར་མཐོང་བ་མྲེད་པ་

གྲུབ་ལ་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་འགོ་བ་ལོང་བ་དང་དན་པ་མྲེད་པས་བརྒྱལ་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །འདྱི་འགོ་བ་ཐམས་

ཅད་ཀྱིས་དོན་འཛིན་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་སྒྲ་དང་སྦྱར་ནས་འཛིན་པར་འདོད་དྲེ་དྲེས་ན་མ་ལུས་པ་ཞྲེས་སྨྲོས་སོ།།།འདྱིར་དན་པ་

ཐམས་ཅད་མཐོང་བ་ལ་རྟྲེན་པར་ནྱི་ཚད་མས་གྲུབ་ཅྱིང་མཐོང་བ་ཐམས་ཅད་དན་པ་ལ་རྟྲེན་པར་ནྱི་ཁ ས་བླངས་ཏྲེ་མཐོང་བ་
ཐམས་ཅད་སྒྲ་སྦྱོར་གྱི་མཐོང་བར་ཁྱྲེད་འདོད་པའྱི་ 
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༼༤༦༽ 
ཕྱིར་རོ།།།གསུམ་པ་སོན་སྤོང་གྱི་ལན་དགག་པ་ནྱི་དོན་ྲེ་ བ་ྱིད་ཀྱིས་ནང་གྱི་འདུ་ བྱྲེད་ དྲེ་བརྡའྱི་བག་ཆགས་སད་
པ་དྲེ་ལས་དན་པ་སྲེ་བར་འགྱུར་གྱི་དོན་མཐོང་བས་ ནྱི་དན་པ་སྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་མཐོང་བ་མྲེད་ཀང་དན་པ་ཡོད་

ལ་དྲེས་སྦྱར་བ་ནྱི་དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་མཐོང་བས་ལོང་བར་མྱི་འགྱུར་རོ།།།རྱིང་པོ་ན་གནས་པ་ཡང་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ནྱི་རྟག་ཏུ་དན་
པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་ྲེ་བ་ྱིད་ཅྲེས་སྨྲོས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་འགོག་པ་ནྱི་དོན་ྲེ་བ་ཆོས་ཅན་མ་མཐོང་བཞྱིན་དུ་བརྡ་དན་སད་བྱྲེད་
མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྒྲ་དོན་དྲེའྱི་འབྲེལ་པ་ནྱི་བློས་མ་བྱས་པའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་གང་ལས་ཞྲེ་ན་བརྡ་བྱྲེད་པ་
མ་མཐོང་བ་ལ་སྒྲ་དོན་འབྲེལ་པར་སྣང་བ་མྲེད་པས་སོ།།།འབྲེལ་པ་མྲེད་པ་ཡང་བརྡ་མ་བྱས་པའྱི་སྒྲ་ལས་དོན་མྱི་རྟོགས་པ་
དང་།།དོན་ྲེ་བ་ཙམ་གྱིས་སྒྲ་མྱི་དན་པ་ལས་ཤྲེས་སོ།།།སྔར་དོན་གྱི་ྲེ་ བར་སྦྱོར་བས་བྱས་པའྱི་ཞྲེས་པ་དྲེར་ནྱི་སོབ་དཔོན་
གྱིས་སྒྲ་དོན་གྱི་འབྲེལ་པ་ངོ་བོ་ྱིད་དུ་ཁས་བླངས་ནས་དན་པ་སད་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བ་བྱས་
པ་ཡྱིན་ལ།།འདྱིར་ནྱི་སྒྲ་དོན་ལ་འབྲེལ་པ་མྲེད་པས་མཐོང་བ་ལས་དན་ནོ་ཞྲེས་དངོས་པོ་བའྱི་རྱིགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་བརོད་པ་
ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་མྲེ་དང་དུ་བ་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་འབྲེལ་པ་ཡྱིན་ཡང་གཅྱིག་ྲེ་བ་ཙམ་གཞན་དན་པའྱི་རྒྱུར་མྱི་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་
ནམ།།ཅྱིའྱི་ཕྱིར་འབྲེལ་པ་བཀག་ནས་དན་པ་སད་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་འགོག་ཅྲེ་ན།།དྲེ་ནྱི་ཤྲེས་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་བསྲེད་བྱ་སྲེད་
བྱྲེད་དུ་གནས་པ་ཡྱིན་ལ།།སྒྲ་དོན་གྱི་འབྲེལ་བ་ནྱི་བློ་རྟོག་པའྱི་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་ཡྱིན་པས་དོན་བརོད་བྱར་སྣང་བ་དྲེའྱི་ཚེ་སྒྲ་རོད་
བྱྲེད་དུ་དན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་གཞན་དུ་དོན་བརོད་བྱར་མྱི་སྣང་བར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།མྲེ་དང་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་བློ་ལ་མ་ལྟོས་
པར་རྒྱུ་འབས་སུ་གནས་པ་ཡྱིན་ལ།།དོན་གྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་སྒྲའྱི་བརོད་བྱ་དང་།།སྒྲའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་དོན ་གྱི་རོད་བྱྲེད་དུ་གནས་
པ་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་དྲེ་ལྟར་བློས་བཀོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་གང་པོས།།གང་ཕྱིར་མྱིང་བཅོས་བརོད་བྱ་
ཡྱི།།།ཆོས་དྲེ་དག་ཀང་བརྟགས་ཡྱིན་པས།།།སྒྲ་དོན་དག་གྱི་འབྲེལ་པ་ནྱི།།།ངོ་བོ་ྱིད་དུ་དྲེས་མྱི་བཞྲེད།།།ཅྲེས་གང་བཤད་པ་
ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་སམ་དུ་དོན་གྱིས་རྒྱུ ་དང་བརྡ་བྱྲེད་པས་རྲེན་བྱས་ནས་དོན་བརོད་བྱའྱི་ངོ་བོར་སྲེ་བ་ཡྱིན་ནོ་སམ་ན་བཤད་པ།།
དོན་ཆོས་ཅན་བརྡའྱི་དུས་སུ་རང་གྱི་ངོ་བོ་བརོད་བྱར་སྲེས་པ་ནྱི་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ།།དྲེ་ལྟ་ན་ནྱི་སྲེས་བུའ ྱི་བརྡ་

བྱྲེད་པར་འདོད་པས་དོན་འགྱུར་དགོས་པ་ལས་འགྱུ ར་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འགྱུར་ན་ནྱི་གཞན་ བརྡ་བྱྲེད་
པ་མ་མཐོང་བ་རྣམས་ ལ་ཡང་འབྲེལ་བར་སྣང་བ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དོན་དྲེ་བརོད་བྱ་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་རོ།།། 
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༼༤༧༽ 
བརྡ་མ་བྱས་པ་ལ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་མྱི་སྣང་ངོ་ཞྲེ་ན།།སྲེས་བུ་སོ་སོ་ལ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་དོན་དྲེ་ལ་བདག་སྲེ་རང་གྱི་ངོ་བོ་

མྲེད་པར་ཐལ་ཏྲེ་སྲེས་བུ་གཅྱིག་ལ་དོན་དྲེ་བརོད ་བྱ་དང་གཞན་ལ་ནྱི་བརོད་བྱ་མ་ཡྱིན་པར་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་

བདག་ྱིད་དུ་མར་ཐལ་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་བདག་མྲེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་བཤད་པ།།རྒྱུ་མ་དང་རྱི་ལམ་ལྟར་ བདག་ྱིད་
མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་གནས་པ་མྲེད་དྲེ་བདག་ྱིད་གང་དུ་ཡང་གྲུབ་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་བདག་མྲེད་པ ར་ཐལ་བ་ཡྱིན་

ནོ།།།འདྱི་སྐད་བརོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་བརྡ་རྱིག་པ་ལ་བརོད་བྱར་སྣང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་བརྡ་མ་རྱིག་པ་ལ་བརོད་བྱ་མ་ཡྱིན་པར་
ཡང་སྣང་ལ་དྲེ་ལས་བཟོག་པར་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཕན་ཚུན་བལྟོས་ནས་གྱིས་ཀར་ཡང་གནས་པ་མྲེད་པས་ཤྲེས་པའྱི་སྣང་
བ་ཙམ་ཞྱིག་ལུ ས་ཀྱི་དོན་ནྱི་བདག་མྲེད་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་བདག་ྱིད་གཅྱིག་ཀང་ཡྱིན་ལ།།དུ་མ་ཡང་ཡྱིན་ པ་ནྱི་མྱི་སྱིད་པའྱི་
ཕྱིར་རོ།།།བཞྱི་པ་མཐོང་ན་དག་པ་མཐོང་བ་ནྱི་འགོ་བ་ལོང་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པ་འདྱི་ཆོ ས་ཅན།།

སྒྲ་དང་མ་སྦྱར་བ་སྲེ་མ་འདྲེས་པའྱི་དོན་དག་པ་ྱིད་ མཐོང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་དོན་རང་མཚན་མཐོང་བས་ན་སྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་

རོ།།།འདྱི་ལ་སྒྲ་དང་འདྲེས་པར་འཛིན་པ་ལ་ནྱི་སྒྲ་དན་པས་ཁྱབ་པ་རང་རྱིག་གྱིས་འགྲུབ་སྲེ་མ་དན་ན་ནྱི་སྒྲ་བཅས་སུ་མྱི་འཛིན་
པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དོན་རང་མཚན་མཐོང་བ་ལ་ནྱི་དྲེས་སྒྲ་མ་དན་པས་ཁྱབ་སྲེ་གཞན་དུ་ན་བརྡ་མྱི་ཤྲེས་པའྱི་མཐོང་བས་
ཀང་སྒྲ་དན་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་གྱིས་འགལ་བ་དམྱིགས་པས་གཏན་ཚ ིགས་མྱི་མཐུན་
ཕོགས་སྒྲ་དང་འདྲེས་པར་འཛིན་པ་ལས་ལྡོག་པ་ན་སྒྲ་དང་མ་འདྲེས་པའྱི་དོན་འཛིན་པ་ྱིད་རྲེས་སུ་འགོ་བར་གྲུབ་བོ།།།མཐོང་
བའྱི་སྤྱྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ཞྱིང་མཐོང་བའྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་པས་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱིར་སྦྱོར་བ་ནྱི་གང་ཞྱིག་
དོན་མཐོང་བ་ཙམ་ཡྱིན་པ་དྲེས་ནྱི་སྒྲ་དང་མ་འདྲེས་པའྱི་དོན་མཐོ ང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ།།དཔྲེར་ན་འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་
པ་བཞྱིན་ནོ།།།གཟུགས་འཛིན་པ་འདྱི་ཡང་དོན་མཐོང་བ་ཙམ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་མངོན་སུམ་
གྱིས་དགག་པ་ལ་དོན་གསུམ་ལས།།དང་པོ་མམ་བཞག་གྱི་དབང་ཤྲེས་ལ་མངོན་སུམ་གྱིས་ཁྲེགས་པ་ནྱི་ཡང་ན་ཞྲེས་པས་
སོན་པར་བྱྲེད་དོ།།།དྲེས་གྲུབ་པ་གང་གྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་གཟུགས་ལ་སོགས་པ ་ཐམས་ཅད་ལས་ནྱི་ སྲེམས་རྟོག་པ་
བསྡུས་ནས་ཏྲེ་བཟོག་ནས་དྲེ་དག་ལ་གཡ ོ་སྲེ་འཕོ་བ་ མྲེད་པར་ནང་གྱི་བདག་ྱིད་ དྲེ་སྲེམས་ྱིད་ལ་སྲེམས་རྲེ་

གཅྱིག་ཏུ་གནས་པའྱི་ཚེ་ནའང་མྱིག་གྱིས་གཟུག ས་དག་མཐོང་བའྱི་བློ་དྲེ་ རྟོག་པ་མྲེད་པའྱི་དབང་སྲེས་
ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཚེ་དྲེ་རང་རྱིག་གྱིས་ 
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༼༤༨༽ 
ཤུགས་ལ་རྟོག་མྲེད་དུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་བཤད་པ་ནྱི་བརོད་པ་སྲེ་རྟོག་པའྱི་སྣང་བ་མྲེད་པའྱི་རྟོག་མྲེད་ཀྱི་སྣང་བ་དྲེ་

ནྱི་མམ་པར་བཞག་པའྱི་ཚེ་རང་ལ་མངོན་སུམ་ཡྱིན་པ་ལྟར་མམ་པར་བཞག་པའིྱི་སོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་
མངོན་སུམ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ རྟོག་བལ་འདྱི་ལ་ སྒྲུབ་བྱྲེད་གཞན་མྱི་དགོས་སོ།།།གལ་ཏྲེ་རྟོག་པ་ཡོད་ཀང་
བལྟར་མྱི་རུང་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན།།གྱིས་པ་རྟོག་པ་བལྟར་རུང་དུ་རྲེས་ཤྲེས་ཀྱིས་རྱིག་པ་ནྱི་བལྟར་མྱི་རུང་བ་ གང་གྱིས་
ཡོད་ཀང་མྱི་རྟོག ས་པར་འགྱུར་བ་ མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྣམ་ པར་རྟོག་པ་འདྱི་དག་གྱི་སྲེ་བ་དང་འགག་པ་ ནྱི་རང་རྱིག་
པས་རྱིག་པར་མྱི་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྱིག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་དགག་པ་གྱིས་ཀྱིས་རྣལ་མ་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་དོན་ནྱི་

འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་སྲེ་བ་དང་འགག་པ་ནྱི་རྟོག་པའྱི་རྒྱུན་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པ་ཡྱིན་ལ་ཇྱི་ལྟར་རྟོག་པའྱི་རྒྱུན་ཡོད་པ་རང་རྱིག་གྱིས་
དངོས་སུ་གྲུབ་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་མྲེད་པ་ནྱི་ཤུགས་ལ་འགྲུབ་སྲེ་མྲེད་པ་ཤུགས་ལ་མྱི་འགྲུབ་ན་ཡོ ད་པའང་དངོས་སུ་མྱི་འགྲུབ་པར་
ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལ་ཡོད་པ་གྲུབ་པ་ྱིད་སྨྲས་པ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་མམ་པར་བཞག་པ་ལས་སར་ཡང་ལངས་པའྱི ་ཚེ་

གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཅུང་ ཟད་རྣམ་པར་རྟོག་པར་བྱྲེད་ན་དྲེའྱི་ཚེ ་ཁོ་བོའ ་ིརྣམ་རྟོག་འདྱི་འདར་གྱུ ར་ཅྱིས་
རྱིག་སྲེ་ཅུང་ཟད་རྟོག་པའང་ཚོར་ན་ཆྲེན་པོ་ལྟ་ཅྱི་སྨྲོས་ཞྲེས་པའྱི་དོན་ཏོ།།།ཡང་ན་མྲེད་པ་གྲུབ་པ་ྱིད་སྨྲས་པ་ནྱི་ཡོད་པ་གྲུབ་
པ་དྲེས་ན་སྔར་བཤད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ག ྱི་དབང་པོ་ལས་བྱུང་བའྱི་རྟོགས་པ་སྲེ་ཤྲེས་པ་ལ་ནྱི་རྟོག་པ་ཡོད་པ་མྱིན་
པའང་རང་རྱིག་པས་གྲུབ་བོ།།།འགྲེལ་པ་ལས་ཡང་དྲེ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པས་ནྱི་ཡོད་པ་གྲུབ་པ་ྱིད་སོན་ཅྱིང་།།རྒྱུན་ཏྲེ་

རྒྱུད་སོམ་པར་བྱྲེད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པས་ནྱི་མྲེད་པ་གྲུབ་པ་ྱིད་སོན་ཏོ།།།གལ་ཏྲེ་གནས་སྐབས་དྲེ་གྱིས་ན་རྟོག་པ་

མྲེད་པ་དང་ཡོད་པར་མངོན་སུམ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ན་རྒྱུད་སོམ་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཤྲེས་པས་དྲེ་ལྟར་དན་པར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་
དྲེའྱི་རྒྱུ་ནྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།སྦྱོར་བ་ནྱི་རྒྱུན་གང་ཞྱིག་མངོ ན་སུམ་ཚད་མས་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་དྲེ་ནྱི་རྒྱུན་ཆད་པའྱི་ཚེ་
ནའང་ཤྲེས་པར་ནུས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་གཟུགས་ཀྱི་རྒྱུན་བཞྱིན་ནོ།།།རྟོག་པའྱི་ཡུལ་ཀང་མངོན་སུམ་ཚད་མས་ཡུལ་དུ་བྱས་
པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ།།།གང་གྱི་ཕྱིར་རྒྱུན་ཆད་པ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་འཇལ་ནུས་པ་ དྲེས་ན་
གཟུགས་མཐོང་བའྱི་བདག་ྱིད་འདྱི་རྟོག་པ་དང་གཅྱིག་ཏུ་མ་འདྲེས་པ་སྲེ་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་རང་རྱིག་པའྱི་

མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ།།གཟུགས་མཐོང་ བ་འདྱི་ལ་སྣང་དུ་རུང་བའྱི་བདག་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་
ཐ་དད་དུའང་མྱི་སྣང་བའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་ ནྱི་དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པ་ལ་རྟོག་པ འྱི་ 
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༼༤༩༽ 
ཐ་སད་གཞན་གྱིས་བྱས་པ་དྲེ་སྤངས་ཏྲེ་བཀག་པ་ཡྱིན་ ནོ།།།འདྱི་ལ་མམ་པར་བཞག་པའྱི་ཚེ་ནྱི་རང་རྱིག་གྱིས་རྟོག་པ་

དམྱིགས་པ་མྲེད་པ་ྱིད་རྟོག་པ་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་ཡྱིན་ལ།།རྟོག་པ་ཐ་དད་ལྡན་པ་ཡང་ས་ཕོགས་ལ་བུམ་པ་ལྟར་རང་རྱིག་པ་ལ་
སྣང་དུ་རུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གཏན་ཚིགས་ལས་ནྱི་ཕྱིས་ཐ་སད ་བྱྲེད་པའམ་ཡང་ན་སྲེམས་ནང་དུ་བསྡུས་པའྱི་ཚེ་བྱྲེད ་ཀང་སོན་
མྲེད་དྲེ་གཡོ་བ་མྲེད་པ་ནྱི་ཕྱི་རོལ་ལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་བྱྲེད་ན་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་མས་
སོ་ཞྲེ་ན་རྟོག་པ་མྲེད་པའྱི་དོན་རང་རྱིག་གྱིས་གྲུབ་ཅྱིང་ཐ་སད་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་བྱྲེད་པ་ལ་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་ཞྲེས་
བརོད་དྲེ་དོན་གྱི་མྲེད་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུ བ་པར་བཤད་པ་བཞྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་བློ་ལོག་གྱུར་ཏུ་འདོད་པ་དགག་པ་ལ་སྲེ་
འགག་རྱིག་པའྱི་རྣམ་རྟོག་དོན་མྲེད་པར་ཐལ་བ་དང་།།བདྲེ་སྡུག་ལས་ཕན་གནོད་མྱི་འབྱུང་བར་ཐལ་བ་དང་།།བློ་རང་ལ་ཡོད་
པ་མྱི་རྟོགས་པར་ཐལ་བ་གསུམ་ལས།།དང་པོ་དཔོད་པ་བ་ན་རྲེ།།བློ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་གང་གྱིས་དབང་ཤྲེས་རྟོག་
པར་འདོད་པ་ལ་གནོད་པར་འགྱུ ར་བ་ཡྱིན་ན་དྲེ་ནྱི་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡྱིན་ ནོ། །བསམ་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་

གལ་ཏྲེ་དབང་ཤྲེས་དང་རྟོག་པ་མངོན་གྱུར་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཆོས་ཅན་དང་གཏན་ཚིགས་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པས་མངོན་སུམ་
རྟོག་པར་ཁས་བླངས་པ་ལ་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པས་གནོད་པར་འགྱུར་ན་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་བློ ་ལ་ནྱི་མངོན་སུམ་དང་སྣང་བ་མྱི་
དམྱིགས་པ་མྱི་འཇུག་གོ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱི་ཡྱིན་ནོ།།།ད་ནྱི་དྲེ་ལ་སོབ་དཔོན་བརལ་ཞྱིང་བརྟག་པ་མཛད།།དྲེ་ལྟར་ན་ཞྲེས་པ་ནྱི་
ཁོང་དུ་ཆུད་པའྱི་ཚིག་ཡྱིན་ལ།།རྲེ་ཤྱིག་ནྱི་སོན་གྱི་རྱིམ་པ་སོན་པར་བྱྲེད་པ་སྲེ་དྲེ་ལ་རྲེ་ཤྱིག་དང་པོ་འདྱི་ནྱི་སྤང་དཀའ་བ་
ཡྱིན་ལ་སོན་གཞན་ཡང་འཆད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།སྲེ་བ་དང་འགག་པར་རྱིག་པ་ ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ལ།།
འདྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་མྱིང་ཐམས་ཅད་པ་མངོན་སུམ་གྱི་ཚིག་གྱིས་སྐབས་སུ་བབ་པ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ྱིད་འཛིན་པར་བྱྲེད་པའྱི་
སྒྲ་ཡྱིན་ཞྱིང་།།དོན་ནམ་བློ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་དངོས་པོ་ལ་ནྱི་རྣམ་པར་བརྟག་པ་གསུམ་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་གྱིས ་ཁོ་ན་ལ་བརྟག་
པ་མཛད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།རྣམ་པར་བརྟགས་པ འྱི་དོན་དང་པོ་འགོག་པ་ནྱི་ད ོན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལས་ཐ་དད་
པར་ནང་དུ་སྲེ་བདག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་གཞྱིར་གསལ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་སྲེ་དགག་བྱའྱི་ཁྱབ་བྱྲེད་དང་འགལ་བ་དམྱིགས་

པས་དོན་ཡྱིན་པ་བཀག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གཏན་ཚིགས་གྱིས་པ་སྨྲས་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ ་དྲེ་དོན་ཡྱིན་ན་ནྱི་འདོད་པ་སྲེ་བསམ་པའྱི་

དབང་གྱིས་སྲེ་འགག་ མྱི་བྱྲེད་པར་འགྱུར་ན་བྱྲེད་པ་ནྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དོན་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱི་ཡང་ཁྱབ་བྱྲེད་
འགལ་བ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།བརྟག་པ་གྱིས་པ་འགོག་པ་ནྱི་བློ་ནྱི་སྔར་བསན་པ་ 
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༼༥༠༽ 
གྱིས་པོ་འདྱིར་འགྱུར་བ་སྲེ་གནས་པ་ཡྱིན་ན་བློ་དྲེ་ནྱི་འཇུག་ཏུ་ཟྱིན་ཀ ང་གསལ་བ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་

མངོན་སུམ་སྲེ་མངོན་གྱུར་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་མུན་ཁུང་གྱི་གཟུགས་བཞྱིན་ནོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་རྟོག་པ་དྲེ་བློར་འདོད་ཀང་བློ་མ་

ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་བློའ ་ིམཚན་ྱིད་ནང་ན་གསལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་ན་གསལ་བ་ནྱི་བློའ ་ི
མཚན་ྱིད་དུ་མྱི་རུང་སྲེ་ཁྱབ་ཆྲེས་པའྱི་ཕྱིར་འདྱི་ལྟར་གསལ་བའྱི་དོན་རྣམས་ཀང་གསལ་བྱྲེད་ཤྲེས་པའྱི་རྲེས་སུ་འབ ངས་
ནས་ནང་ན་གསལ་ལ།།དྲེ་བཞྱིན་དུ་དོན་དྲེ་འདོད་པའྱི་མཐུས་ནང་དུ་སྲེ་འགག་ཀང་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན་བཤད་པ་ གསལ་
བའྱི་དོན་ཡང་ཤྲེས་པའྱི་རྲེས་སུ་འབངས་ནས་གྱིས་པོ་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་གལ་ཏྲེ་འགྱུར་ན་དབང་པོའ ་ི
གཟུང་དོན་རྣམས་ཀང་གྱིས་པོ་དྲེར་འགྱུར་ན་དྲེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།། །འདྱི་གྱིས་པོ་དྲེ་ལས་གཞན་པའྱི་
དངོས་པོ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་དོན་དང་བརོད་པའྱི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་དྲེ་བ རོད་པ་དང་འདྲེས་པའྱི་
རྣམ་པར་མས་སུ་མྱོང་བའྱི་རྟོག་པ་ནྱི་ དངོས་པོ་མྲེད་པར་འགྱུར་ན་དྲེ་ཡང་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ནྱི་

བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་མྱོང་བ་དྲེ་ལས་ ཞྲེས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན་ནོ།།།ཕན་པ་སྲེ་རང་རྱིག་ལ་སྱིམ་པར་སྣང་བ་དང་། 
གནོད་པ་སྲེ་གདུང་བར་སྣང་བར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་ནྱི་ཐལ་བའྱི་དམ་བཅའ་འོ།།།བློ་ཡྱིན་ ལ་དྲེ་ཡང་ཁྱྲེད་ལོག་
གྱུར་ཏུ་འདོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་སོ།།།སྲེས་བུ་གཞན་ གྱིས་བདྲེ་སྡུག་མྱོང་བ་རང་ལ་ལོག་ཏུ་གྱུར་
པས་ཕན་གནོད་མྱི་ནུས་པ་བཞྱིན་ ནོ་ཞྲེས་པ་ནྱི་དཔྲེའོ།།།འདྱིར་བདྲེ་སྡུག་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཙམ་ལས་ནྱི་ཕན་གནོད་འབྱུང་བ་

མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྣལ་འབྱོར་པའྱི་ཤྲེས་པ་ལ་གཞན་གྱི་བདྲེ་སྡུག་མངོན་དུ་གྱུར་ཀང་ མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འོན་ཀང་རང་རྱིག་པའྱི་
མངོན་སུམ་ལ་མངོན་དུ་གྱུར་ན་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ལའང་ལོག་ཏུ་གྱུར་ན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ལས།།དང་པོ་
ཐལ་བ་ནྱི་འདྱི་དག་མངོན་སུམ་གྱིས་ མྱི་ཤྲེས་ན་ རང་ལ་ཡོད་པ་རྟོགས་པ་མྱི་སྱིད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྲེ་
ཇྱི་ལྟར་ནྱི་སྱིད་པ་འགོག་པའྱི་ཚིག་གོ།།གྱིས་པ་ལན་དགག་པ་ལ་དོན་ལྔ་ལས།།དང་པོ་དོན་ཤྲེས་པ་མ་གྲུབ་པ་ནྱི་ དོན་མ་
ཤྲེས་པར་ཞྲེས་པ་སྲེ་རང་རྒྱུད་ཆོས་ཅན་བློ་ཡོད་དྲེ་དོན་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དཔོད་པ་བ་ གང་གྱིས་ཞྲེས་
པ་ནྱི་རྒྱལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་པོ་ཡྱིན་ནོ།།།རང་གྱིས་རྒྱལ་བའྱི་སྒྲ་བསྒྲགས་པ ་ནྱི་གྱིས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།བླུན་པོ་ནྱི་རང་
གྱིས་སྨྲས་པའྱི་དོན་ཡང་གོ་བར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ཙམ་དུ་རྣ་གཏད་པར་མྱི་འོས་པ་འདྱི་ལ་སོན་ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་ན།། དོན་
ཤྲེས་པ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་སྲེ་དྲེ་གྱིས་ནྱི་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་ཡྱིན་ 
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༼༥༡༽ 
པས་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་མྱི་རུང་ངོ་ཞྲེས་པའྱི་དོན་ཏོ།།།ལ་རྣམས་ནྱི་རོངས་པ་རྣམས་སོ།།།གྱིས་པ་དབང་དང་དོན་

འཁྲུལ་བ་ནྱི་དོན་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་པའོ།།།མྱི་འཁྲུལ་ན་ཞྲེས་པ་ནྱི་ཁྱབ་པ་མྲེད་པའྱི་དོན་ཏོ།།།གསུམ་པ་ཡྱིད་མ་གྲུབ་པ་ནྱི ་
ཡྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་པའོ།།།དྲེ་ཡང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་ཡྱིད་རྟགས་སུ་འགོད་ན་ཆོས་རྟགས་སུ་བཀོད་པའྱི་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ་
ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི་དྲེ་ཡང་ཞྲེས་པ་སྲེ་གང་ལས་རྱིག་པ་ནྱི་ཆོས་མངོན་པ་ལས།།དྲུག་པོ་འདས་མ་ཐག་པ་ཡྱི།།།རྣམ་ཤྲེས་གང་

ཡྱིན་དྲེ་ཡྱིད་དོ།།།ཞྲེས་བཤད་པའྱི་རྲེས་སུ་འབང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་མ་ཐག་པ་སྔ་མ་དྲེ་ལ་ཡྱིད་ཀྱི་བྱ་བ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་ནྱི་
སྔ་མ་དྲེ་ཡུལ་གཞན་སྒྲ་ལ་སྲེམས་གཏད་པ་དང་ག ྱིད་ལ་སོགས་པས་ནུས་པ་མས་པར་གྱུར་ ན་ཡུལ་གཞན་
གཟུགས་ལ་ཤྲེས་པ་མྱི་སྲེ་བ ར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་སྲེ་ཡྱིད་ཀྱི་བྱ་བ་ནྱི་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་ན་དྲེ་
ཡང་སྔ་མ་ལ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ཡང་མ་གྲུབ་བོ་ནྱི་བློ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།བཞྱི་པ་ཡུལ་གསལ་བ་མྱི་

འཐད་པ་ནྱི་ཡུལ་གསལ་བ་ཞྲེས་པའོ།།།དྲེ་ལ་ཡུལ་གསལ་བའྱི་བློ་ཡྱིན་པ་འགོད་ན་ནྱི་བློ ས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་མ་གྲུབ་ལ།།
ཡུལ་ཀང་ཡྱིན་ལ་གསལ་བའང་ཡྱིན་པའྱི་དོན་འགོད་ན་ནྱི་བློ་ལ་འཁྲུལ་ཏྲེ་ འབྲེལ་པ་མྲེད་པའྱི་ ཕྱིར་ རོ། །གཞན་ཡང་དྲེ་
རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མོང་བ་ཡྱིན་པས་གཞན་གྱི་བློ་ཡ ང་དཔོག་པར་འགྱུར་ན་དྲེ་ཡང་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།ལྔ་

པ་རྟགས་འབྲེལ་མྲེད་དུ་བསན་ནས་དོན་བསྡུ་བ་ནིྱི་རྟགས་དྲེ་དག་གྲུབ་ཏུ་ཆུག་ཀང་བློ་ནིྱི་རྲེས་སུ་དཔོག་པ་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ་བློ་དང་འ བྲེལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ རོ། །དྲེ་གང་ལས་ཞྲེ་ན་བློ་ནྱི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པས་གང་དུ་ཡང་ མ་གྲུབ་པས་
ན་འབྲེལ་བ་ངྲེས་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།བློ་མངོན་གྱུར་ཏུ་གྲུབ་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་འདྱི་ནྱི་བརོད་པ་སྲེ་རྟོག་པ་མྲེད་པ་
ཡང་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ ཏྲེ་གཡོ་བ་མྲེད་པར་གནས་པ་ན་རྟོག་པ་དང་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་མངོན་སུམ་

གྱིས་གྲུབ་ཅྱིང་ཐ་དད་པ་མྲེད་པ་ནྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟར་མཚན་ྱིད་པ་ལོག་པར་རྟོགས་པ་བསལ་
ནས་སྤྱོད་ཡུལ་ལ་ལོག་པར་རྟོགས་པ་བསལ་བའྱི་ཕྱིར་གྱིས་པ་སྤྱོད་ཡུལ་རང་མཚན་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་མངོན་སུམ་བརོད་དུ་
མྲེད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་སྒྲུབ་པ་དང་།།སྒྲ་རྟོག་དངོས་པོ་འཛིན་པ་དགག་པ་དང་།།གསལ་བ་ལ་རྲེས་འགོ་དགག་པ་དང་།།མྱི་གསལ་
བའྱི་སྤྱྱི་དགག་པ་དང་།།སྐབས་ཀྱི་དོན་བསྡུ་བ་དང་ལྔ་ལས།།དང་པོ་ནྱི་དབང་པོའ ་ིབྱ་བ་མྲེད་པ འྱི་སྲེས་བུ་ལ་སྒྲ་རོད་པ་

ཡྱིས་དོན་རྣམས་ནྱི་དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་མཐོང་བ་བཞྱིན་བློ་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་མངོན་སུམ་ དྲེ་ནྱི་
སྒྲས་བརོད་མྲེད་རྟོགས་ བྱྲེད་ཡྱིན་ ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཚིག་རྣམ་པར་སྦྱར་བས་ཏྲེ།། 
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༼༥༢༽ 
དོན་ནྱི་དབང་པོའ ་ིགཟུང་དོན་ཆོས་ཅན་སྒྲའྱི་བརོད་བྱ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྟོག་པ་ལ་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་རྣམ་པར་
འགྲེལ་པ་ན་ཡང་ཞྲེས་པ་ནྱི་ལོག་པར་རྟོགས་པ་གཞན་སྲེལ་བ་སོག་པའོ།།།འདྱིར་དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་གལ་ཏྲེ་རྟོག་

པས་དངོས་པོ་འཛིན་ན་མྱིག་བཙུམས་ནས་སྒྲ་བརོད་པའྱི་ཚེ་ན་ཡང་སྒྲ་ལས་བྱུང་བའྱི་རྟོག་པས་དངོས་པོ་འཛིན་པར་འགྱུར་ན་
དྲེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དངོས་པོ་འཛིན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།མྱིག་ཕྲེ་བ་ལ་སོག ས་པའྱི་དུས་སུ་གསལ་བར་བཟུང་བ་དྲེ་ཡང་
རྟོག་པས་བཟུང་བས་རྟོག་པས་དངོས་པོ་འཛིན་ནམ་སམ་དུ་དོགས་པ་བསལ་བའྱི་ཕྱིར་དབང་པོའ ་ིབྱ་བ་མྲེད་པ་སྨྲོས་
སོ།།།མངོན་སུམ་གྱི་ཡུལ་རྟོག་པ་ལ་མྱི་སྣང་ཡང་སྒྲའྱི་བརོད་བྱ་ཡྱིན་པ་ཅྱི་འགལ་ཞྲེ་ན ་གང་གྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སྨྲས་ཏྲེ་སྒྲ་བརོད་

པ་ལས་བྱུང་བ་སྲེ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ཤྲེས་པ་ལ་སྒྲ་དང་འདྲེས་པར་མྱི་སྣང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་སྒྲའྱི་དོན་ མ་ཡྱིན་ ཏྲེ་རྟ་

ཡང་བ་ལང་གྱི་སྒྲའྱི་ཐ་སད་དུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དབང་ཤྲེས་ཀྱི་གཟུང་དོན་རྣམས་ཀང་སྒྲ་དང་འདྲེས་པར་མྱི་སྣང་བས་སྒྲའྱི་
དོན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེས་ན་བརོད་དུ་མྲེད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་གྲུབ་བོ།།།གྱིས་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་དངོས་ པོ་གཅྱིག་ྱིད་ྲེ་བ་དང་རྱིང་བ་
ལས་གསལ་བ་དང་མྱི་གསལ་བར་སྣང་ཡང་གྱིས་ཀ་དངོས་པོ་ཡྱིན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་འདྱིར་ཡང་དངོས་པོ་གཅྱིག་ྱིད་ཤྲེས་པ་
གྱིས་ལ་གསལ་བ་དང་མྱི་གསལ་བར་སྣང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེས་ན་སྒྲ་རྟོག་དངོས་པོ་འཛིན་ནོ་ཞྲེ་ན་བཤད་པ ་སྒྲའྱི་ཡུལ་ྱིད་ནྱི་
དངོས་པ ོ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དངོས་པོ་དྲེ་ནྱི་མཐོང་བ་སྲེ་དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པ་ལ་མྱི་གསལ་བ་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་གསལ་

བར་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།རྣམ་པ་ཐ་དད་ཀང་གཅྱིག་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་དྲེ་ྱིད་དྲེ་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དོན་

བྱྲེད་ནུས་མྱི་ནུས་ཀྱི་སྣང་བ་ཐ་དད་པ་འདྱི་ཙམ་དུ་ཟད་པའྱི་ཕྱིར་ རོ། །དྲེའྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་སྣང་བ་ཐ་དད་ཙམ་ནྱི་ཐ་

དད་དུ་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྒྲོ་བཏགས་ཀྱི་སྣང་བ་ཐ་དད་ཀང་ཐ་དད་དུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་ནུས་པ་ཐ་དད་
དང་ལྡན་པའྱི་སྣང་བ་ཐ་དད་ནྱི་ཐ་དད་མཚན་ྱིད་པར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་ནོ།།།ྲེ་བ་དང་རྱིང་བ་ན་གནས་པ་ལ་ནྱི་སྣང་
བ་ཐ་དད་པ་ཙམ་ལས་ནུས་པ་ཐ་དད་མྲེད་དྲེ་དྲེས་ན་ཐ་དད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱིར་ནྱི་ སྒྲོ་བཏགས་ཀྱི་སྣང་བ་ལ་ནུས་པ་ཐ་དད་
མྲེད་ཀང་དྲེ་ཐ་དད་དུ་མྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་འོན་ཀང་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་འགོག་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ལ་ནྱི་སྣང་བ་ཐ་དད་པ་ཙམ་ཀང་འཁྲུལ་བ་མྲེད་
དོ།།།ཡང་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་སྒྲ་རྟོག་དངོས་པོའ ་ིཡུལ་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་གཞན་སོག་པའོ།།།དྲེ་ྱིད་སྨྲས་པ་ནྱི་ཕྱི་

རོལ་ན་དོན་བྱྲེད་ནུས་པའྱི་དངོས་པ ོ་མྲེད་ཀང་སྒྲ་བརོད་པའྱི་སྒྲ་ལས་བྱུང་བའྱི་སྒྲོ་བཏགས་ཀྱི་སྣང་བ་མྱི་མས་
པས་ཤྲེས་པ་འདྱི་ནྱི་མྲེད་པའྱི་དོན་སྣ ང་བ་རྱི་ལམ་གྱི་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་ད ང་སྒྲོ་བཏགས་འཛིན་པར་ཁྱད་པར་
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༼༥༣༽ 
ཡང་དངོས་པོའ ་ིཡུལ་ཅན་མ་ཡྱིན་ནོ།།།འོ་ན་ནྱི་ཕྱི་རོལ་ལ་ལྟོས་ནས་དངོས་པོའ ་ིཡུལ་ཅན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་ཕྱི་རོལ་ན་གཟུགས་
ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་ཀང་རྟོག་པའྱི་ ཤྲེས་པ་ དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་འཛིན་པ་མ་ཡྱིན་ ཏྲེ་དྲེ་
ཡོད་མྲེད་ཀྱི་རྲེས་སུ་མྱི་བྱྲེད་པ་ སྲེ་དྲེ་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར ་དྱི་ལ་རོའ ་ིབླ ོས་མྱི་འཛིན་པ ་བཞྱིན་ནོ། །གང་

ཞྱིག་གང་འཛིན་པ་དྲེ་ནྱི་དྲེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཟུགས་ལ་མྱིག་གྱི་ བློ་བཞྱིན་ནོ། །།འདྱི་སྐད་དུ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་

ཡྱིན་པ་ལ་ནྱི་འབྲེལ་བ་དགོས་ཏྲེ་གཞན་དུ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།སྦྱོར་བ་ནྱི་ཤྲེས་པ་གང་ཞྱིག་དོན་
གང་གྱི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མྱི་བྱྲེད་པ་དྲེས་ནྱི་དྲེ་འཛིན་པར་མྱི་ནུ ས་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་རོ་འཛིན་གྱིས་དྱི་བཞྱིན་ནོ།།།སྒྲ་ལས་བྱུང་བའྱི་
ཤྲེས་པ་ཡང་དབང་པོའ ་ིགཟུང་དོན་གྱི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མྱི་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཁྱབ་བྱྲེད་མྱི་དམྱིགས་པའོ།།།གལ་ཏྲེ་ཅྱིའྱི་
ཕྱིར་འཛིན་པ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་དགོས་ཞྲེ་ན་གཟུང་འཛིན་ནྱི་རྒྱུ་འབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི ་རང་གྱི་རྣམ་པ་
སྲེམས་པ་ལ་གཏོད་པ་སྲེ་འཇོག་པར་ནུས་པའྱི་ ཕྱིར་ཤྲེས་པའྱི་ཡུལ་ ནྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ གང་རྲེས་སུ་འགོ་ བ་དང་
ལྡོག་པའྱི་རྲེས་སུ་མ ྱི་བྱྲེད་པ་ སྲེ་ཡོད་མྲེད་དུ་བྱྲེད་མཁན་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་དྲེའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་གང་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་
དྲེ་ནྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ འྱི་ཕྱིར་རོ།།།སྦྱོར་བ་ནྱི་གང་ཞྱིག་གང་གྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་

པ་དྲེ་ནྱི་དྲེའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་དྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ།།།དབང་ཤྲེས་ཀྱི་གཟུང་དོན་རྣམས་ཀང་སྒྲ་
ལས་བྱུང་བའྱི་རྟོག་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཁྱབ་བྱྲེད་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གཏན་ཚིགས་ དྲེ་དག་གྱི་ཕྱིར་སྒྲ་
ལས་བྱུང་བ་ཞྲེས་པས་ནྱི་དོན་སྡུད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱིར་ངག་དྲེ་དག་གྱིས་བསན་པའྱི་དོན་བཤད་པ་ལ་དོན་ལྔ་ལས། །དང་པོ་

རྟོག་པའྱི་ཡུལ་སྒྲ་དོན་གྱི་རང་བཞྱིན་ངོས་གཟུང་བ་ནྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་རྣམས་ནྱི་སྔོན་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་དོན་དུ་རྟོག་པའྱི་
བག་ཆགས་ཡོངས་སུ་སྱིན་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་དོན་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྲེ ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟར་དུ་སྲེས་པ་དྲེ་ྱིད་སྒྲའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ་
ཞྲེས་སྔོན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཁ་ཅྱིག་ཟྲེར་བ་དྲེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་བདྲེ་སྡུག་ལྟར་རང་རྱིག་ལ་གསལ་ཞྱིང་སྒྲ་དང་འདྲེར་མྱི་རུང་
བའྱི་ཕྱིར་དང་།།།སྒྲ་དོན་ནྱི་དྲེ་ལས་བཟོག་པར་གནས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཅྱི་སྲེ་དྲེ་བློ་མ་ཡྱིན་ན་བདྲེ་སྡུག་ཀང་ བློ་ཡྱིན་པར་བརྟག་
པར་མྱི་ནུས་ཏྲེ།།ནང་གྱི་སྲེ་མཆྲེད་ན་བདག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་གཞྱིར་གསལ་བར་ནྱི་གྱིས་ཀར་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།གཞན་ཡང་དྲེ་བློ་ཡྱིན་ཡང་རྟོག་པས་བློ་ྱིད་དུ་མ་ངྲེས་ལ་ངྲེས་པར་མ་བྱས་པ་ཡང་རྟོག་པའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ལ་རྟོག་པའྱི་
ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་སྒྲའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།ངྲེས་པ་རྣམས་ཀྱི་མ་ངྲེས་པ།།།དྲེ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་དྲེ་ཡུལ་
ཡྱིན།།། 
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༼༥༤༽ 
ཞྲེས་གང་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་བློ་དོན་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྲེས་པ་ལ་རང་གྱིས་ཕྱི་རོལ་དུ་སྒྲོ་འདོགས་ལ་སྒྲོ་འདོགས་ཀྱི་
འཛིན་སངས་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱི་རོལ་དུ་ངྲེས་པར་བྱས་པ་དྲེ་ནྱི་སྒྲའྱི་དོན་ཡྱིན་ཏྲེ་སྒྲ་དང་འདྲེར་རུང ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ཡང་རྟོག་པས་
རང་གྱི་རང་བཞྱིན་སྔར་མྱོང་ནས་དྲེ་ཕྱིས་དོན་དུ་སྒྲོ་འདོགས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་ཡྱིན་པས་སྒྲོ་འདོགས་པའྱི་དུས་
ན་འགག་པ འྱི་ཕྱིར་རོ།།།འོན་ཀང་རང་མས་སུ་མྱོང་བའྱི་དུས་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཚེ་དོན་དུ་སྒྲོ་འདོགས་ལ་སྒྲོ་བཏགས་པ་དྲེ་ཡང་དོན་
དང་ཤྲེས་པ་གྱིས་ཀའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་བཙོ་བསྲེག་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་བྱ་བ་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།ནང་གྱི་སྲེ་
མཆྲེད་ན་གསལ་བར་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ནྱི་དངོས་མྲེད་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ་དྲེའྱི་གནས་ལུ གས་ནྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྲུབ་
པ་མྲེད་ཀྱི་བློས་ཇྱི་ལྟར་བཀོད་པ་ལྟར་ཡྱིན་པས་བློས་འདྱི་མྲེ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ ་ཞྲེས་མྲེ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལྡོག་པ་གཅྱིག་གྱི་མཐར་
ཐུག་པར་བཟུང་བའྱི་ཕྱིར་ལྡོག་པ་གཅྱིག་གྱི་མཐར་ཐུག་ཅྱིང་མྲེ་དང་མྲེ་མ་ཡྱིན་གྱིས་ཀས་སོང་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་
རྣམ་འགྲེལ་ལས།།སྒྲ་དོན་འདྱི་དང་གཞྱི་མཐུན་ྱིད།།།ཡོད་པ་མྱིན་ཡང་ཇྱི་ལྟར་བུར།།།གགས་པ་བཞྱིན་དུ་བརོད་པ་
སྲེ།།།དངོས་ལ་འདྱི་ནྱི་མྱི ་སྱིད་དོ།།།ཞྲེས་གང་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་དྲེ་རྟོག་པས་ཇྱི་ལྟར་འཛིན་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་སྔོན་གྱི་
སོབ་དཔོན་ཁ་ཅྱིག་སྒྲོ་བཏགས་དྲེ་དང་པོར་མྲེད་དངོས་སུ་རྟོགས་པར་བྱས་ནས་དྲེའྱི་རྲེས་སུ་མྲེ་མ་ཡྱིན་གྱིས་སོང་པར་
ཤུགས་ལ་རྟོགས་པར་བྱྲེད་དྲེ་དྲེས་ན་སྒྲོ་བཏགས་པ་སྒྲའྱི་དོན་ཡྱིན་ན་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པ་ ཁོ་ན་རྟོགས་ཀྱི་གཞན་སྲེལ་བ་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ནོ་ཟྲེར་བ་དྲེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་འདྱི་ལྟར་གཅྱིག་སྒྲུབ་པར་རྟོགས་པའྱི་དུས་སུ་གཞན་བཅད་པའྱི་དགག་པ་མ་རྟོགས་ན་དྲེ་སྒྲུབ་
པར་མ་ངྲེས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་གཞན་མ་བཅད་ན་གཞན་དུ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་གང་གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པར་འཛིན་པ་དྲེ་
ནྱི་གཞན་བཅད་པ་ལ་འཁྲུལ་བ་མྲེ ད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་འདྱི་མྲེ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་འཛིན་པ་དྲེའྱི་ཚེ་མྲེ་མ་ཡྱིན་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་
ཡྱིན་པ་བཅད་པའྱི་དགག་པའང་བཟུང་བ་ྱིད་དྲེ་གཞན་དུ་ན་མྲེ་ཁོ་ནར་མ་བཟུང་བར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གསུམ་པ་དྲེ་ལས་
ཕྱི་རོལ་ཇྱི་ལྟར་རྱིག་པའྱི་ཚུལ་ལ་སྔོན་གྱི་སོབ་དཔོན་གང་དག་སྒྲོ་བཏགས་ཀྱི་མྲེ་དང་མྱི་རྟག་པ་ དངོས་སུ་བཟུང་བས་ཕྱི་རོལ་
གྱི་མྲེ་དང་མྱི་རྟག་པ་ཤུགས་ལ་ངྲེས་ལ་ངྲེས་པའྱི་རྟོག་པ་དྲེ ས་ནྱི་ཕྱི་རོལ་ཆ་ཤས་འཛིན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྟོག་པ་ལ་ནྱི་ངྲེས་པ་ལས་
གཞན་པའྱི་འཛིན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་དྲེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་འདྱི་ལྟར་དྲེས་དྲེའྱི་སྒྲ་དོན་མ་བཟུང་བར་ཕྱི་རོལ་འཛིན་ན་
མྲེར་རྟོག་པས་ཀང་ཆུར་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ།།།ཅྱི་སྲེ་སྒྲ་དོན་བཟུང་ནས་ཕྱི་རོལ་འཛིན་ན་དྲེས་ཕྱི་རོལ་མྱི་འཛིན་པར་འགྱུར་
ཏྲེ་ 
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༼༥༥༽ 
སྒྲ་དོན་ལ་མྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འོན་ཏྲེ་འཁྲུལ་བས་སྒྲ་དོན་ལ་མྲེ་སྒྲོ་བཏགས་པས་ཕྱི་རོལ་འཛིན་ནོ་ཞྲེ་ན།།དྲེའྱི་ཚེ་སྱིག་རྒྱུ་ལ་
ཆུར་འཛིན་པས་ཀང་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཆུ་འཛིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ ་ལྟར་དུ་སྒྲོ་བཏགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གཞན་ཡང་དྲེས་ཕྱི་རོལ་ཇྱི་ལྟར་
གནས་པ་ལྟར་བཟུང་ན་རྱིལ་པོ་བཟུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་ཕྱི་རོལ་ནྱི་ཆ་ཤས་སུ་མྱི་གནས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འོན་ཏྲེ་ཇྱི་ལྟར་གནས་པ་
ལྟར་མ་བཟུང་ན་ཕྱི་རོལ་དང་འད་བ་སྒྲོ་བཏགས་པའྱི་ཕྱིར་ཆ་ཤས་ཀང་མ་བཟུང་བར་འགྱུར་རོ།།།དྲེས་ན་དམ་པའྱི་དོན་ ནྱི་འདྱི་
ཡྱིན་ཏྲེ་རྣམ་པར་རྟོག་པས་སྒྲོ་བཏགས་ཀྱི་སྤྱྱི་མྲེ་དང་མྲེ་མ་ཡྱིན་གྱིས་ཀས་སོང་པ་དྲེ་ལ་མྲེ་དང་མྲེ་མ་ཡྱིན་གྱིས་སོང་པའྱི་
སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པ་གྱིས་ཀ་དུས་ཅྱིག་ཅར་འཛིན་པ ་ཡྱིན་ལ།།དྲེས་སྤྱྱི་ལ་མྲེར་བཟུང་བས་ཕྱི་རོལ་གྱི་མྲེ་ཤུགས་ལ་བཟུང་
བར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་སྒྲོ་བཏགས་ལ་མྲེ་ྱིད་མྲེད་པས་དྲེར་མྲེ་དངོས་སུ་མ་བཟུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་སྤྱྱི་ལ་མྲེ་མ་ཡྱིན་གྱི་སོང་པ་
བཟུང་བས་ཕྱི་རོལ་གྱི་མྲེ་མ་ཡྱིན་གྱིས་སོང་པ་ཤུགས་ལ་བཟུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་སྤྱྱི་ནྱི་མྲེ་མ་ཡྱིན་གྱིས་སོང་པར་གནས་ལ་དྲེ་
དངོས་སུ་བཟུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་སྒྲུབ་པ་ནྱི་དངོས་ཤུགས་གྱིས་ཀས་མ་བཟུང་བའྱི་ཕྱིར་ཇྱི་ལྟར་ན་རྟོ ག་པ་སྒྲུབ ་པའྱི་
ཡུལ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་ཡོད་པ་འཛིན་ན་མ་རྱིག་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བའྱི་ཡང་ཕྱིར་རོ།།།འདྱི་ལྟར་ཕྱི་རོལ་དང་སྒྲོ་བཏགས་སྒྲུབ་
པས་མྱི་འད་ལ་དགག་པས་འད་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་སྒྲོ་བཏགས་ཀྱི་སྲེང་ན་དགག་པ་ལ་བློ་དོན་མཐུན་པ་ཡོད་ཅྱིང་ཕྱི་རོལ་གྱི་
དགག་པ་དང་གཅྱིག་ཏུ་ཞྲེན་པས་ཕྱི་རོལ་གྱི་དགག་པའྱི་ཡང་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་ལ།།སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྱི་རོལ་དང་གཅྱིག་ཏུ་ཞྲེན་ཀང་སྒྲོ་
བཏགས་ཀྱི་སྲེང་ན་སྒྲུབ་པ་མྲེད་པས་ཕྱི་རོལ་སྒྲུབ་པའྱི་ཡུ ལ་ཅན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྒྲོ་བཏགས་ཀྱི་སྲེང་ན་བློ་དང་དོན་མཐུན་པ་མྲེད་
པའྱི་ཕྱིར་དང་།།བློ་དོན་མྱི་མཐུན་པ་ཡང་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་དང་ཡུ ལ་དང་ཡུལ་ཅན་དུ་ཐལ་
བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འོན་ཏྲེ་རྟོག་པ་རྣམས་སྒྲོ་བཏགས་བཟུང་བ་ལ་མ་བལྟོས་པར་ཕྱི་རོལ་འཛིན་ན་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།དྲེ་དངོས་སྒྲོ་
བཏགས་རྟོགས་པ་ཡྱིས།།།གཞན་ལས་ལྡོག་པ་རྟོགས་ཕྱིར་ཡང་།།།ཞྲེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་རྟོག་པ་རྣམས་ཕྱི་
རོལ་ལ་གཞན་སྲེལ་བ་ཙམ་ཞྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ནྱི་མྱི་འཛིན་པར་དགོངས་ཏྲེ་ཡོད་ཀང་ཤྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་འཛིན་པ་
མ་ཡྱིན་ཞྲེས་བཤད་དོ།།།དྲེས་ན་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་མ་རྱིག་པའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པས་མ་རྱིག་པའྱི་བག་ཆགས་ལས་ཐམས་
ཅད་དུ་མྲེད་པ་འཛིན་པ་ཡྱིན་ལ།།མས་སུ་མྱོང་བའྱི་བག་ཆགས་ལས་ཡུལ་དུས་སོ ་སོར་ངྲེས་པ་འཛིན་པར་འགྱུར་གྱི་མ་
རྱིག་པའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་ཀང་ཐམས་ཅད་དུ་ཅྱི་རུང་རུང་འཛིན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་ཕྱི་རོལ་གྱི་གཞན་ལས་ལྡོག་པའྱི་སྒྲུབ་
པའྱི་ཆ་དྲེ་ནྱི་སྒྲ་དང་རྟོག་པས་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་ནས་སྲེས་བུ་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པ་ 
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༼༥༦༽ 
ཡྱིན་ཏྲེ་ཇྱི་སྐད་དུ་སྲེལ་བ་གྲུབ་པ་ལས།།ཕྱི་རོལ་ཡང་རྣམ་པར་རྟོག་པའྱི་བྱྲེད་པས་ཁྱབ་པར་ འགྱུར་གྱི།།དངོས་པོའ ་ིཆ་ལ་རྲེག་
པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བཤད་དོ།།།དྲེ་ལྟར་རྟོག་པ་གང་ལ་འཇུག་པ་དྲེ་ལ་སྒྲའང་འཇུག་སྲེ་སྒྲས་ཀང་དྲེ་ལྟ་བུ་སྲེས་བུའྱི་བློ་ལ་སོན་
པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གདམས་སོ།།།བཞྱི་པ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལྡོག་པའྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་རྟོག་པ་རྣམས་རང་གྱི་མཚན་
ྱིད་རྟོགས་པར་ལག་པར་རོམ་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་རྟོགས་པ་མ་ཡྱིན་ནམ།།གཞན་ལས་ལྡོག་པ་རྟོགས་སོ་ཞྲེས་མས་སུ་མྱོང་བ་ནྱི་
མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན།།དྲེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་འདྱིས་དངོས་ཤུགས་གྱིས་ཀ་ལ་གཞན་ལས་ལྡོག་པ་སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་རྟོགས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་
གང་ལས་ཞྲེ་ན་རྟོག་པ་ཆོས་ཅན་འདྱི་གཞན་ལས་ལྡོག་པ་སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་དམ་དགག་པའྱི ་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ་ཕྱི་རོལ་དང་ཤྱིན་
ཏུ་མྱི་འད་བ་ལ་ཕྱི་རོལ་དུ་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར་བུམ་པ་ལ་རྟོག་པ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་སྒྲའྱི་དོན་ཕྱི་རོལ་དང་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་འད་བ་ལ་དྲེར་
འཛིན་པར་ནྱི་རང་རྱིག་གྱིས་གྲུབ་ཅྱིང་དྲེ་ལྟར་འཛིན་པ་དྲེ་རྒྱུ་མཚན་མྲེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་གང་ལ་བཀག་པ་མྲེད་པར་ཐལ་
བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡང་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་དང་དགག་པ་འཛིན་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།དྲེས་ན་གཏན་ཚིགས་འདྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སྒྲུབ་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ལ་འཇུག་ན་ནྱི་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་རྒྱུ་མཚན་མྲེད་པར་
འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ཁྱབ་བྱྲེད་མྱི་དམྱིགས་པས་གཏན་ཚིགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་ན་ མཐུན་ཕོགས་སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་
དང་དགག་པའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱིས་ཁྱབ་པར་འགྱུར་རོ།།།ཅྱི་སྲེ་དྲེ་ལྟར་འཛིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་སྒྲུབ་པ་འཛིན་པ ་ཡྱིན་ནོ་སམ་ན་དྲེའྱི་
ཚེ་དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པ་རྣམས་ཀང་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་འད་བ་ལ་ཕྱི་རོལ་དུ་འཛིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་གཞན་ལས་ལྡོག་པ་རྟོགས་པ ས་ཁྱབ་
པར་འགྱུར་རོ།།།དྲེ་ལ་སྒྲོ་བཏགས་པའྱི་སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་དངོས་སུ་བཟུང་ནས་ཕྱི་རོལ་གྱི་དྲེ་མ་ཡྱིན་བཅད་པ་མྲེད་པར་དགག་
པའྱི་གཞན་སྲེལ་བ་སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་དྲེ་ནྱི་ཤུགས་ལ་འཛིན་ཅྱིང་གཞན་ལས་ལྡོག་པ་སྒྲུབ་པ་སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་དྲེ་ནྱི་སྲེས་བུ་ལ་
འཇུག་པའྱི་ཡུལ་དུ་སོན་པར་བྱྲེད་དྲེ།།།གཏན་ཚིགས་ཐྱིགས་པ་ལས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དྲེ་ལས་ ནྱི་དངོས་པོ་ྱིད་ལ་འཇུག་པར་
འགྱུར་རོ་ཞྲེས་གང་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་ཅན་དང་བསྒྲུབ་བྱ་སྔ་མ་ྱིད་ལ་ཡུལ་ངྲེས་པ་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་
བ་དང་།།དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྲེད་པ་གྱིས་ཀར་ཞྲེན་ནས་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་ཡང་བརོད་དྲེ་བསྒྲུབ་པ་དང་དགག་པར་
དུས་གཅྱིག་ཏུ་ཞྲེན་ནས་འཛིན་པའྱི་དོ ན་ཏོ།།།དྲེ་དག་དྲེ་ལྟར་འཛིན་པ་ནྱི་རང་རྱིག་གྱིས་གྲུབ་ཅྱིང་།།ཁྱབ་པ་ནྱི་སྔ་མ་ཁོ་ན་ལྟར་
ཤྲེས་པར་བྱའོ།།།ལྔ་པ་རོད་པ་སྤོང་བ་ནྱི་དོན་འདྱི་ལ་བམ་ཟྲེ་བདྲེ་བྱྲེད་དགའ་བ་ན་རྲེ།།རྟོག་པའྱི་བློ་ལ་ནྱི་དགག་པ་ 
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༼༥༧༽ 
མྱི་སྣང་ལ་གང་མྱི་སྣང་བ་དྲེ་ལ་ནྱི་དགག་པ་སྒྲོ་གདགས་སུ་མྱི་རུང་ངོ་།།།གཞན་ཡང་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་བཀག་པ་ཤྱིང་གྱི་
རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཁྱྲེད་ལ་ཡང་དངོས་པོའ ་ིཆོས་གཅྱིག་བཟུང་བས་ཀུན་བཟུང་བར་འགྱུར་ལ།།མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་དྲེ་རྟོགས་པས་
ཤྱིང་རྟོགས་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ཤྱིང་གྱི་ཅྱི་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར ་རོ།།།ཅྱི་སྲེ་མྱི་གསལ་བར་བཟུང་བས་ཕྱི་རོལ་མྱི་འཛིན་ན་ནྱི་
མྱིག་ཤྲེས་ཀྱིས་རྒྱང་རྱིང་པོ་ན་གནས་པའྱི་དོན་མྱི་འཛིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ།།དྲེའྱི་ཕྱིར་རྟོག་པས་སྣང་བའྱི་ཡུལ་དུ་མྱི་གསལ་བའྱི་
སྒྲུབ་པ་སྒྲོ་བཏགས་པ་དྲེ་དངོས་སུ་བཟུང་ནས་ཤུགས་ལ་ཕྱི་རོལ་གྱི་གཞན་ལས་ལྡོག་པའྱི་སྒྲུབ་པ་འཛིན་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ ས་
སྨྲས་ཏྲེ་ཇྱི་སྐད་དུ་སྲེལ་བ་གྲུབ་པ་ལས།།བློ་གང་ལ་ནྱི་གང་སྣང་མྲེད།།།དྲེ་ལ་དྲེ་སྒྲོ་འདོགས་པའང་མྲེད།།།ཅྲེས་བྱ་བ་དང་།།ཤྱིང་
མྱིན་བཀག་པ་ཤྱིང་གྱི་ནྱི།།།རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྟོགས་ན།།།ཤྱིང་རྟོགས་མྱི་འགྱུར་གལ་ཏྲེ་དྲེར།།།འགྱུར་ན་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་བ་
ཡྱིན།།།ཞྲེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།སོན་དྲེ་ནྱི་མྲེད་དྲེ་འདྱི་ལྟར་དྲེ་ལ་དགག་པ་མྱི་སྣང་ན་སྒྲོ་བཏགས་ཀྱི་སྤྱྱིའང་མྱི་སྣང་བར་འགྱུར་
ཏྲེ་དྲེ་ྱིད་དགག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདོད་པར་ནྱི་མྱི་ནུས་ཏྲེ་བརོད་པ་དང་འདྲེར་རུང་བ་སྣང་བ་ཞྲེས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།དགག་པ་སྒྲོ་མ་བཏགས་ན་ནྱི་སྒྲུབ་པའང་མ་བཟུང་བར་ཐལ་བ་བརོད་ཟྱིན་ལ།།ཤྱིང་མ་ཡྱིན་བཀག་པ་ཤྱིང་གྱི་ར ང་བཞྱིན་
མ་ཡྱིན་པས།།དྲེ་རྟོགས་པས་ཤྱིང་རྟོགས་པར་ནྱི་ཁོ་བོ་ཅག་ཀང་མྱི་འདོད་ཀྱི།།འོན་ཀང་ཤྱིང་སྒྲུབ་པ་ནྱི་མངོན་སུམ་ཁོ་ནས་
འཛིན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འོན་ཀང་རྟོག་པས་ནྱི་དྲེ་བཀག་པ་རྟོགས་པས་ཤྱིང་གྱི་བཟོག་ཕོགས་སུ་འཛིན་པའྱི་སྒྲོ་འདོགས་བསལ་
ནས་སྲེས་བུ་ཤྱིང་ལ་འཇུག་པར་བྱྲེད་པ་ལ་ཤྱིང་རྟོགས་པ་ཞྲེ ས་བརོད་དྲེ་ཤྱིང་སྒྲུབ་པ་འཛིན་ན་ནྱི་སྔར་བཤད་པའྱི་སོན་དྲེ་དག་
སྤང་དཀའ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གང་ཡང་མྱི་གསལ་བར་འཛིན་པ་ནྱི་ཕྱི་རོལ་མྱི་འཛིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་མྱི་སྨྲའྱི་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་
ནྱི་བློ་དོན་མཐུན་པ་དང་མྱི་མཐུན་པ་ལས་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་རྟོག་པས་སྒྲོ་མ་བཏགས་ཡོད་ཀང་མ་བཟུང་བའྱི་ཕྱིར་དང ་།།སྒྲོ་
བཏགས་བཟུང་ཡང་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།རྣམ་པ་ཙམ་འཛིན་པས་དངོས་པོའ ་ིཡུལ་ཅན་ཡྱིན་ན་ནྱི་རྱི་ལམ་གྱི་ཤྲེས་པ་ལའང་ཧ་
ཅང་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རྟོག་པ་ནྱི་དངོས་པོ་མྲེད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་གྲུབ་བོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་སྒྲ་ལས་བྱུང་བའྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ནྱི་དངོས་
པོའ ་ིཡུལ་ཅན་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་དོ ན་དྲེ་དག་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གཞན་སྲེལ་བའྱི་སོས་པ་ལག་མ་རྣམས་ནྱི་
ཚིག་ཤྱིན་ཏུ་མངས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ཕྱིར་དངོས་དངོས་མྲེད་རྟྲེན་ཅན་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེར་བཤད་པར་བྱའོ།།།དྲེ་ལྟར་སྒྲ་དང་
རྟོག་པ་དངོས་པོའ ་ིཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པ་བཀག་ནས་ཡང་མངོན་སུམ་བརོད་དུ་མྲེད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ྱིད་གསལ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱི ར།།
གསུམ་པ་གསལ་བ་ལ་རྲེས་འགོ་དགག་པ་ནྱི།།སྒྲ་སྦྱོར་ བ་ 
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༼༥༨༽ 
ཡང་དགོས་པ་དོན་རྟོག ས་པར་བྱ་བའྱི་ ཕྱིར་སྦྱར་ བ་ཡྱིན་ན་བརྡ་བྱས་པ་གང་ལས་སྒྲ་དང་འབྲེལ་བར་མཐོང་བ་དྲེ་

ཕྱིས་ཐ་སད་ཀྱི་ཚེ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་ ཡྱིན་ན་དབང་པོའ ་ིདོན་ནྱི་ཆོས་ཅན་བརྡ་བྱས་པ་ལ་དགོས་པ་མྲེད་དྲེ་
རྲེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་ འདྱི་ལྟར་ཡུལ་དུས་གཅྱིག ་ཏུ་
མཐོང་བའྱི་ཁྱད་པར་དྲེ་ནྱི་ཡུལ་དུས་གཞན་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་སྲེ་གང་དུ་ཡང་གཏན་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་
དྲེ་དག་གཅྱིག་ཏུ་ཞྲེན་པ་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན་ གསལ་བའྱི་བདག་ྱིད་རྣམས་ནྱི་ཆོས ་ཅན་གཅྱིག་ཏུ་ཞྲེ ན་ཀང་ཕན་ཚུན་
གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་ར ྲེས་སུ་འགོ་བ་སྲེ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ ཏྲེ།།བཙོ་སྲེག་ལ་སོགས་པའྱི་ནུས་པ་དང་ཁ་དོག་ལ་སོ གས་

པའྱི་སྣང་བ་སྲེ་རྣམ་པ་སོགས་པ་སྲེ་སྲེ་གནས་འཇྱིག་པ་ཐ་དད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཕྱིར་ རོ།།།བརྡའྱི་དུས་དང་ཐ་

སད་ཀྱི་དུས་ཀྱི་སྒྲ་དོན་གྱིས་ལ་ནྱི་གསུམ་པོ་དྲེ་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ཕྱི ར་རྲེས་སུ་འགོ་བ་ཞྲེས་བརོད་དོ།།།དྲེ་ལྟར་ན་དབང་པོའ ་ི
གཟུང་དོན་རྣམས་བརྡ་བྱས་པ་ལ་དགོས་པ་མྲེད་པས་བརོད་བྱ་མ་ཡྱིན་ལ་བརོད་བྱ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་མངོན་སུམ་བརོད་དུ་
མྲེད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།བཞྱི་པ་མྱི་གསལ་བའྱི་སྤྱྱི་དགག་པ་ནྱི།།རྱིགས་པ་ཅན་ལ་སོགས་པ་
གཟྲེགས་ཟན་གྱིས་ཀུན་བརྟགས་པའྱི་སྤྱྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་འཛིན་པར་འདོད་དྲེ།།དྲེ་ལ་དང་པོ་སོན་བརོད་པ་ནྱི་ གསལ་བ་
རྣམས་ཆོས་ཅན་འདྱི་ལ་དྲེ་ལ ས་ཐ་དད་པའྱི་སྤྱྱི་ག ཞན་དུ་གྱུར་པ་ནྱི་མྲེད་དྲེ།།དྲེ་ལ་འཛིན་པའྱི ་བློ་ཐ་དད་པ་མྲེད་

པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གསལ་བ་གང་ལ་སྒྲ་གཅྱིག་འཇུག་པ ར་འགྱུར་བ འྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་རྲེས་སུ་འགོ་བ་སྲེ་ཁྱབ་

པའྱི་དོན་ནྱི་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་མྲེད་དོ།།།ཁྱབ་བྱ་དོན་ཐ་དད་པ་ལ་ནྱི་ཁྱབ་བྱྲེད་བློ་ཐ་དད་པ་མཐོང་སྲེ་ འབྱུང་
པིོའྱི་གཟུགས་དང་མགུལ་ཆྱིངས་བཞྱིན་ནོ། །།དྲེས་ན་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་རྣམས་ལ་སྣང་རུང་གྱི་སྤྱྱི་ཡོད་ན་ནྱི་དྲེའྱི་

ཕྱིར་བློ་ཐ་དད་པ་ྱིད་དུ་ཐལ་ལ།།དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དོན་ཐ་དད ་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།བློ་དྲེ་ཐ་དད་པ་མྲེད་ཀང་དོན་ཐ་དད་ ཡོད་པར་རྟོག་ན་ནྱི་ཧ་ ཅང་ཐ ལ་བར་འགྱུར་ རོ། །ཇྱི་ལྟ་བུའྱི་ཐལ་

བར་འགྱུར་ཞྲེ་ན་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པའྱི་བློ་མྲེད་ཀང་ཐ་དད་དུ་ཡོད་ན་དབྱྱིབས་དང་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་མྲེད་པ་རྣམས་
ཀང་ཐ་དད་ཡྱིན་པས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་ྱིད་ལ་གཅྱིག་ ཏུ་ངྲེས་ཏྲེ་གྲུབ་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་གཅྱིག་
ཏུ་མ་གྲུབ་ན་ཐ་དད་པ་མ་རྟོགས་ཏྲེ་དུ་མར་ཡང་གྲུབ་པ་མྲེད་དྲེ།།དུ་མ་ནྱི་གཅྱིག་བསགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

རོ།།།དྲེས་ན་བརྟན་གཡོའ ་ིའགོ་བ་གཅྱིག་དང་དུ་མ་ དང་བལ་བར་འགྱུར་བ་ནྱི་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།། 
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༼༥༩༽ 
གྱིས་པ་སོན་སྤོང་གྱི་ལན་དགག་པ་ནྱི།།སྣང་དུ་རུང་བ་དྲེ་ལྟ་མོད་ཀྱི་སྣང་ཡ ང་མྱི་རྟོག ས་ ཏྲེ་མྱི་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་ཐ་
དད་པར་ཡང་ངྲེས་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་སྤྱྱི་དྲེ་ནྱི་མྱི་རྟོགས་པ་མྱིན་པར་ཐལ་ཏྲེ་སྤྱྱི་དྲེ་ལས་གསལ་བ་

གཞན་ལ་བློ་དང་སྒྲ་ཐུན་མོང་བ་གཅྱིག་འཇུག་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།བློ་དང་སྒྲ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་སྲེ་ཐུན་མོང་

བ་ནྱི་དྲེ་ལ་མྱི་རྟྲེན་པའྱི་ཁྱད་པར་འདྱི་ དག་ཁྱྲེད་ལྟར་ན་སྤྱྱི་མ ཐོང་བའྱི་ སོབས་ཀ ྱིས་རྲེས་སུ་འགོ་བ་ སྲེ་ཐམས་
ཅད་བ་ལང་ཙམ་དུ་གཅྱིག་གོ་ཞྲེས་འཛིན་པར་འདོད་ན་ཇྱི་ ལྟར་མྱི་རྟོགས་ཞྲེས་ བྱ། །ཁྱད་པར་གང་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་
གང་ལ་སྒྲ་དང་བློ་འ ཇུག་པ་ཁྱད་པར་དྲེ་མ་རྟོགས་པར་ནྱི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དོན་དྲེ་དྲེ་ལྟར་རྟོགས་པར་ མྱི་
འགྱུར་ཏྲེ། དབྱུག་པ་ཅན་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །།འདྱི་སྐད་དུ་དོན་གང་དང་འབྲེལ་བར་འཛིན་པ་ལ་ནྱི་དོན་དྲེ་

རྟོགས་པས་ཁྱབ་པ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་སྲེང་དུ་གྲུབ་ཅྱིང་།།གསལ་བ་རྣམས་ཀང་ཁྱྲེད་སྤྱྱི་དང་འབྲེལ་བར་འཛིན་པར་འདོད་དྲེ་སྒྲ་བློ་
མཚུངས་པ་གཅྱིག་གྱིས་གསལ་བ་རྣམས་རྟོགས་པར་འདོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ནྱི་ངྲེས་དགོས་སོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།ལྔ་པ་སྐབས་ཀྱི་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི།།སྤྱྱི་འཛིན་པ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཕྱིར་དབང་པོ་ལ ས་སྲེས་བློ་ཐ མས་ ཅད་ ཅྲེས་པ་ནྱི་
ཆོས་ཅན་ནོ།།།ཁྱད་པར་ཡུལ་ཅན་ྱིད་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ འྱི་ཆོས་སོ།།།དྲེ་ལ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གྱིས་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཏྲེ་
སྒྲའྱི་བརོད་བྱ་ཡྱིན་པ་ལ་ནྱི་རྲེས་འགོ་དགོས་པ་ལས་དྲེའང་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ དབང་པོའ ་ིབློ་ནྱི་ཞྲེས་ྲེ་བར་བསྡུ་བར་

བྱའོ།།།དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་དོན་གང་ཞྱིག་བརྡའྱི་དུས་སུ་སྒྲ་གང་དང་འབྲེལ་བར་མ་མཐོང་བ་དྲེ་
ནྱི་སྒྲ་དྲེའྱི་བརོད་བྱ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་བ་ལང་གྱི ་སྒྲ་དང་རྟ་བཞྱིན་ནོ།།།དབང་པོའ ་ིདོན་ཐམས་ཅད་ཀང་སྒྲ་ཐམས་ཅད་དང་
འབྲེལ་པར་མ་མཐོང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཁྱབ་བྱྲེད་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་ལ་སྒྲ་དང་འབྲེལ་པར་སྣང་བའྱི་དོན་ལ་ནྱི་
རང་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར་སྒྲ་དོན་གྱི་འབྲེལ་པ་ལའང་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པས་ཁྱབ་བོ།།།བརྡ་མ ་བྱས་པའྱི་སྒྲ་དང་
ཡང་དོན་འབྲེལ་པར་སྣང་ན་ནྱི་བརྡ་མ་བྱས་པའྱི་སྒྲ་བློས་མ་བཀོད་པས་སྒྲ་དོན་གྱི་འབྲེལ་པ་ངོ་བོ་ྱིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་
རོ།།།བརྡ་བྱས་པ་བཅོས་བུའྱི་སྒྲ་དང་འབྲེལ་པར་སྣང་བ་ལ་ནྱི་སྔོན་སྒྲ་དྲེ་དང་འབྲེལ་པར་མཐོང་བས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར་ཁྱབ་བྱྲེད་
མྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པའང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་གང་གྱི་ཕྱིར་དབང་པོའ ་ིགཟུང་དོན་རྣམས་ནྱི་བརྡ་གཟོ་བ་ན་
འགག་པའྱི་ཕྱིར་བརྡ་བྱ་བར་མྱི་ནུས་ལ།།ནུས་སུ་ཟྱིན་ཀང་ཐ་སད་ཀྱི་དུས་སུ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པས་རྟོག་ལྡན་དགོས་པ་མྲེད་པའྱི་
བརྡ་བྱྲེད་པ་ལ་མྱི་འཇུག་གོ།།འཇུག་ན་ཡང་གང་ལ་བརྡ་བྱས་པ་དྲེ་ནྱི་འདས་པ་ཡྱིན་ལ།།ཐ་ 
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༼༦ ༠༽ 
སད་ཀྱི་དུས་སུ་རྟོགས་པ་དྲེ་ཡང་སྔོན་མ་མཐོང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལ་བརྡ་བྱས་པ་མྲེད་པས་དྲེ་ནྱི་སྒྲ་དང་འབྲེལ་པར་གཟུང་
མྱི་ནུས་སོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་དབང་པོའ ་ིགཟུང་དོན་རྣམས་ནྱི་སྒྲ་དང་འབྲེལ་པར་མྱི་སྣང་བས་སྒྲའྱི་བརོད་བྱ་མ་ཡྱིན་ལ།།རྟོག་པའྱི་
ཡུལ་ནྱི་དྲེ་ལས་བཟོག་པར་གནས་པའྱི་ཕྱིར་དབང་ཤྲེས་དང་རྟོ ག་པ་ཡུལ་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་པས་མངོན་སུམ་བརོད་དུ་མྲེད་པའྱི་
ཡུལ་ཅན་དུ་གྲུབ་ལ་བརོད་དུ་མྲེད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཡང་རྟོག་པ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གནས་སོ།།།གསུམ་པ་རྟོག་
མྲེད་ལ་སོན་སྤང་བའྱི་རོལ་བ་ནྱི།།འོ་ན་ཞྲེས་པ་ནྱི་རྟོག་པ་མྲེད་པ་མ་བཟོད་པའྱི་ཚིག་གོ།།ད་ནྱི་སྲེ་དྲེ་ལྟར་འདོད་པ་དྲེའྱི ་ཚེ་
མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན་ཇྱི་ལྟར་འཇུག་ལྡོག་གྱི་ ཐ་སད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེས་འཇུག་ལྡོག་བྱྲེད་པ་མྱི་སྱིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དོན་
མ་ངྲེས་པ་སྲེ་གཏན་ལ་མ་ཕྲེབས་པའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདྱིའོ་ཞྲེས་ བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ནྱི་འཇུག་

ལྡོག་ངྲེས་པ་བྱྲེད་པར་སོན་ཏྲེ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ནྱི་སྲེད་པར་བྱྲེད་པའོ།།།བསམ་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ངྲེས་པས་ནྱི་འཇུག་

ཡུལ་སོན་པར་མྱི་ནུས་ལ།།གང་མ་ངྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་འཇུག་པའྱི ་ཡུལ་ཀང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ།།སྐད་ཅྱིག་དང་སྐད་ཅྱིག་འཛིན་པའྱི་བློ་
བཞྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་ངྲེས་པར་བྱས་པ་ནྱི་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ནོ།།།འཇུག་པའྱི་ཡུལ་མྱི་སོན་པ་ཡང་ཚད་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་བློ་
ཐམས་ཅད་ཀང་ཚད་མར་ཐ ལ་བའྱི་ཕྱིར་མངོན་སུམ་ནྱི་ངྲེས་པ་ྱིད་དུ་ཁས་བླངས་དགོས་སོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་
ལན་ནྱི་མ་ངྲེས་ཀང་འཇུག་ལྡོག་མྱི་བྱྲེད་པར་ཐལ་བའྱི་སོན་འདྱི་ནྱི་མྲེད་དྲེ་ག ང་གྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལས་རྱིམ་གྱིས་ཐ་སད་
རབ་ཏུ་འཇུག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གང་ལས་ཞྲེ་ན་བདྲེ་སྡུག་གྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་དན་པ་ལ ས་སྲེས་པའྱི་བླང་དོར་དུ་མངོན་པར་
འདོད་པ་ཡྱིས་འཇུག་ལྡོག་ལུ ས་ཀྱི་ཐ་སད་བྱྲེད་དོ།།།དན་པ་དྲེ་ཡང་གང་ལས་བྱུང་ཞྲེ་ན་སྔོན་བདྲེ་སྡུག་སྒྲུབ་པར་ མྱོང་
བའྱི་མཐུ་སྲེ་ནུས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དུས་ནྱི་དྲེ་མཐོང་ྱིད་ན་བྱྲེད་ལ།།ཡུལ་ནྱི་མཐོང་རྣམས་ལ་བྱྲེད་

དོ།།།དྲེ་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ན་ལྟ་བ་ཙམ་ཡྱིན་པས་ནྱི་རྟོག་པའྱི་ངྲེས་པ་འགོག་པ་ཡྱིན་ལ་ཡ ང་གྱི་སྒྲས་ནྱི་དྲེ་ངྲེས་པ་མ་ཡྱིན་

ཡང་འཇུག་ལྡོག་གྱི་རྱིམ་པ་ནྱི་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།མྱོང་བ་གྱིས་མཚམས་སྦྱ ོར་བའྱི་དན་པ ་ནྱི་

སྔོན་གྱི་བདྲེ་བ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་དྲེ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྔ་ཕྱི་གཅྱིག་ཏུ་སྲེ་བ་སྲེ་མངོན་སུམ་གྱིས་སད་པ་ ཡྱིན་ནོ།།དན་པ་
ལས་ནྱི་དོན་ལ་འད ོད་པ་དང་ཅྱིག་ཤོས་ སྲེ་མྱི་འདོད་པར་སྣང་བ་སྲེ་བ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ལས་ནྱི་ཐ་སད་དོ།།།གལ་ཏྲེ་ མྱོང་བ་
ལས་དན་པ་སྲེ་བ་དྲེ་གང་ལས་ཞྲེ་ན་གསལ་བར་མས་སུ་མྱོང་ བ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་མྱི་གསལ་བར་མྱོང་བའམ་
མས་སུ་མྱོང་བ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་དན་པའྱི་ས་བོན་འཇོག་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་ཆོས་ྱིད་ནྱི་རང་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེ་ 



རྣམ་འགྲེལ ་རྒྱན་གྱི་ མྲེ་ཏོག།   65 

༼༦༡༽ 
ལྟར་དན་པའྱི་ས་བོན་འཇོག་པར་བྱྲེད་པ་མངོན་སུམ་དུ་བསན་ནས་དན་པ་སད་པའྱི་རྒྱུ་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་སོན་པ་ནྱི་སྔོན་
མྱོང་བ་དྲེ་དང་འད་བ་མཐོང་བ་ལས་ས་བོན་འདྱི་ད ན་པ་མངོན་དུ་རྒྱུ་སད་པ་སྲེ་གྲུབ་པས་མངོན་པར་འདོད་པ་ཡྱིན་

ལ་བག་ཆགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡང་ཡྱི ན་པས་ན་མངོན་པ ར་འདོད་པའྱི་བག་ཆགས་ ཏྲེ་དྲེ་འཇུག་ཅྱིང་དྲེ་ལ ས་
ཀང་སྲེས་བུ་འཇུག་པ་ཡྱིན་ནོ། །དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་མངོན་སུམ་རྟོག་པ་དང་རྟོག་པ་མྲེད་པར་སྨྲ་བ་གྱི་ག་ལྟར་

ན་ཡང་དང་པོ་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་སོན་པ་ནྱི་མངོན་སུམ་ཡྱིན་པར་མཚུངས་ཤྱིང་དངོས་སུ་འཇུག་པར་བྱྲེད་པ་ཡང་འདོད་པ་ཡྱིན་
པར་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་དང་དན་པ་དང་འདོད་པས་མངོན་སུམ་དང་འཇུག་པའྱི་བར་དུ་བཅད་པར་ཡང་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར་མངོན་སུམ་དོན་ྲེ་བ་ངྲེས་པའྱི་རྟོག་པར་འདོད་པ་ལྟར་ན་ཡང་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་འཇུག་པར་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་ལྟར་ངྲེས་པ་སྲེད་ནུས་ཀྱི་མངོན་སུམ་ནྱི་དྲེ ་མ་སྲེས་ཀྱི་སྔོན་རོལ་དུ་ཚད་མ་ྱིད་དུ་
གནས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དོན་ཐོབ་བྱྲེད་ཀྱི་ནུས་པ་དྲེ་ལ་ཡོད་པས་དྲེས་སྲེས་བུ་དོན་ལ་མྱི་སླུ་བར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།དང་པོ་ྱིད་དུ་
འཇུག་པའྱི་ཡུལ་སོན་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།སྔོན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཁ་ཅྱིག་ན་རྲེ།།གོམས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་མངོན་སུམ་རྣམས་ནྱི་
ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་འཇུག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཟྲེར་བ་དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ།།གང་གྱི་ཕྱིར་འདྱི་ལ་ཚད་མའྱི་མཚན་ྱིད་འཇུག་
པའྱི་ཡུལ་སོན་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།སྲེས་བུའྱི་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་བློ་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་ཚད་མ་ྱིད་
དུ་མ་ངྲེས་པ་ལས་འཇུག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གནས་སོ།།།དྲེ་ལྟར་བྱྲེ་ བག་ཏུ་སྨྲ་བ་དབང་པོ་ྱིད་དོན་འཛིན་པའྱི་ཚད་མར་འདོད་
པའྱི་ལོག་པར་རྟོགས་པ་བསལ་བའྱི་ཕྱིར་དབང་པོའ ་ིམངོན་སུམ་བཤད་ནས།།བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གཟུགས་ཤྲེས་པ་ནྱི་
རྣམ་པ་གྱིས་ཏྲེ་དབང་པོ་ལ་རྟྲེན་པ་དང་ཡྱིད་དོ་ཞྲེས་གསུངས་པའྱི་དགོངས་པ་བསན་པའྱི་ཕྱིར།།ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་ཡྱིད་
ཀང་དོན་དང་ཞྲེས་དོན་འཛིན་པའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་བཤད་པ་ལ་རྣ་མ་ཕུག་པ་སོན་བརོད་དྲེ།།དྲེས་དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་བཟུང་
བ་འཛིན་ན་ནྱི་ཚད་མར་མྱི་རུང་ལ།།མ་བཟུང་བ་འཛིན་ན་ནྱི་འོན་ལོང་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ལའང་ཡྱིད་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་
སྨྲ་སྲེ་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།སྔར་མྱོང་བ་ནྱི་འཛིན་པ་ན།།།ཡྱིད་ནྱི་ཚད་མ་ྱིད་མྱི་འགྱུར།། །མ་བཟུང་འཛིན་ན་ལོང་བ་
ལས།།།སོགས་པ་ཡྱིས་ཀང་དོན་མཐོང་འགྱུར།།།ཞྲེས་གང་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟ་བུའྱི་རོད་པ་ སྤང་བར་བཞྲེད་ནས་ཡྱིད་

ཀྱི་མངོན་སུམ་སོན་པ་ན་དོན་བཞྱི་ལས།།དང་པོ་དྲེའྱི་ངོ་བོ་ངོས་འཛིན་པ་སོན་པ་ནྱི་དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པའྱི་དྲེ་མ་ཐག་
རྲེན་ལས་བྱུང་ ཞྱིང་། དབང་ཤྲེས་ 
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༼༦༢༽ 
དྲེའྱི་གཟུང་དོན་གྱི་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བའྱི་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་པ་འཛིན་པར་ བྱྲེད་པའྱི་ཡྱིད་ཀ ང་མངོན་སུ མ་ ཡྱིན་

ནོ།།།དྲེ་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ན་དབང་ཤྲེས་རང་གྱི་ཡུལ་ གྱི་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བའྱི་དོན་གྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་དྲེའྱི་ལན་
ཅྱིག་བྱྲེད་པ་ཅན་ཏྲེ་དྲེའྱི་དམྱིགས་རྲེན་གྱིས་བསྲེད་པའྱི་འབས་བུ་ཡྱིད་ཀང་མངོན་སུམ་ཡྱིན་ནོ། །། རྲེན་གྱི་
ཁྱད་པར་གྱིས་པ་ནྱི་དབང་པོའ ་ིརྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་མཚུངས་པ་དྲེ་མ་ཐག་པའྱི་རྲེན་ག ྱིས་བསྲེད་ པ་ སྲེ་

འདྱི་ཤྲེས་པར་མཚུངས་པའང་ཡྱིན་ལ་བར་ཆོད་མྲེད་པའང་ཡྱིན་པས་ན་དྲེ་སྐད་ཅྲེས་བརོད་དོ།།།གང་གྱི་ཕྱིར་འདྱི་དབང་པོའ ་ི
ཤྲེས་པ་ལས་སྲེས་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ལོང་བས་མཐོང་བའྱི་སོན་མྲེད་དྲེ་དབང་པོ་མྲེད་པར་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་

རོ།།།ཡུལ་གྱི་རྒྱུན་གཞན་པ་ྱིད་ཀང་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་འདྱི་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་གཟུང་དོན་གྱི་རྒྱུན་གྱི་ནང་དུ་གཏོགས་པའྱི་

སྐད་ཅྱིག་མ་འཛིན་གྱི་སྲེ་མཆྲེད་ཀྱི་རས་གཞན་ལྟ་ཞོག་དཀར་པོའ ་ིརྒྱུན་དྲེ་ྱིད་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་པ་ལ་སྔོན་པོར་སྲེས ་པ་ལྟ་བུ་
ལ་ཡང་འདྱི་དང་པོར་མྱི་འཛིན་ཏྲེ་འཛིན་ན་ནྱི་འོན་ལོང་མྲེད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདྱིས་ནྱི་བཟུང་བ་འཛིན་པས་ཚད་མ་
མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བ་ཡང་སྤངས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་རོད་པ་སྤང་བ་ལའང་རོད་པ་དང་པོ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་གྱི་གཟུང་
དོན་ཆོས་ཅན་དྲེ་སྲེད་པའིྱི་ལན་ཅྱིག་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ པར་འགྱུར་ཏྲེ་དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པ་དྲེ་དང་འབས་བུ་སྲེད་པར་བྱྲེད་

པའྱི་དུས་མཚུ ངས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་དོན་དྲེ་ཡྱིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་ རང་གྱི་ཤྲེས་པའྱི་དུས་
ན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན་ཞྲེས་ཡུལ་དང་ཤྲེས་པ་དུས་མམ་པར་འདོད་པས་དྲེ་ལྟར་རོད་པར་དོགས་པ་ལ་དྲེ་དག་ལན་ཅྱིག་
བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དབང་ཤྲེས་དང་ཡྱིད་ཀྱི་ཡུལ་གྱིས་ཀ་ཡང་དུས་མཚུངས་ཏྲེ་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར་རོ་
ཞྲེས་གསུངས་སོ།།།དྲེ་ྱིད་གསལ་བར་སོན་པ་ནྱི་ཤྲེས་ པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་ཡུལ་ནྱི་ཤྲེས་པ་དང་ལན་ཅྱིག་སྲེ་དུས་
གཅྱིག་ཏུ་འབྱུང་བར་འགལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་འདྱིར་ལན་ཅྱིག་པ་ལ་ནྱི་དྲེ་སྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པས་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་ ལ་འགལ་བས་

ཁྱབ་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་སྲེད་བྱྲེད་དུ་འགལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།ནུས་པ་མྲེད་པ་ྱིད་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་རྲེ་ཤྱིག་འབས་བུའྱི ་སྔར་ནྱི་རྒྱུ་མྲེད་

པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཡོད་ན་ནྱི་དུས་མམ་པ་མས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།མྲེད་པ་ལ་ཡང་ ནུས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་འབས་བུ་ལ་ྲེ་བ ར་སྦྱོར་
བ་མྲེད་པས་སྔར་སྲེད་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་ནོ།།།ནུས་པ་ཡོད་པའྱི་དུས་ཏྲེ་རྒྱུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའྱི་དུས་ན་ཡང་ྲེ་བར་སྦྱོར་
བ་མྲེད་དྲེ་འབས་བུ་ རོག ས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་སྔར་ནྱི་ནུས་པ་མྲེད་པས་ཕན་འདོགས་པ་མ་ཡྱིན་ལ།།ཕྱིས་

ནྱི་འབས་བུ་རོགས་ཟྱིན་པས་ཕན་འདོགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་སྲེད་བྱྲེད་ནྱི་འབས་བུ་དང་ལན་ཅྱིག་ཏུ་འགལ་ལོ་ཞྲེས་སོ ན་པ་
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ཡྱིན་ནོ།།།རོད་པ་གྱིས་པ་ནྱི་གཟུང་ 



68   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༦༣༽ 
འཛིན་ནྱི་ལག་པ ་དང་སྐྱུ་རུ་ར་གྱིས་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ནམ།།ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱི་དུས་ན་གཅྱིག་མྲེད་པའྱི་ དུས་ཐ་དད་པ་ཇྱི་
ལྟར་གཟུང་ཞྲེ་ན་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་རོལ་བའོ།།།རྒྱུ་ྱིད་ལ་གཟུང་བར་རྱིག་ལ་འཐད་པ་ཤྲེས་པ་ནྱི་རྱིགས་པ་ཤྲེས་པ་
སྲེ་གཟུང་འཛིན་ནྱི་སྣང་བའྱི་རྲེ ས་སུ་མྱི་འབང་བར་རྱིགས་པའྱི་རྲེས་སུ་འབང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཅྱི་འད་བའྱི་རྒྱུ་ལ་ཞྲེ་ན་ཤྲེས་པ་

ལ་རྣམ་པ་སྲེ་རང་དང་འད་བའྱི་རྣམ་པ་འཇོག་སྲེ་འགོད་པར་ནུས་པ་ཡོད་པ་དྲེ་འད་བ་ལ་རྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱིར་སྐམ་

པ་དང་ལགས་སྦྲམ་ལ་སོགས་པ་གཟུང་འཛིན་གྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནྱི་རྒྱུ་འབས་སུ་གྱུར་པ་ཁོ་ ན་ལས་ཡྱིན་ལ་དོན་གྱི་སྣང་
བ་ཡང་དྲེ་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དྲེས་བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་ར་བའྱི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པས་མ་བཟུང་བའྱི་དོན་
བརོད་པའྱི་ཕྱིར་བར་སྐབས་སུ་སྦྱར་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་ཡུལ་སྔ་མ་འཛིན་པའྱི་ལུ གས་དགག་པ་ནྱི།།
ཁ་ཅྱིག་འདྱི་དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་བཟུང་ཟྱིན་གྱི་ཡུལ་འཛིན་པ ར་སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་གང་པོ་བཞྲེད་པར་སྨྲ་བ་འགོག་པ་ནྱི་ འདྱི་
ཚད་མ་སྔ་མའྱི་ཡུལ་འ ཛིན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ ཚད་མའྱི་དབྱྲེ་བར་ཞལ་གྱིས་བཞྲེས་ཤྱིང་ཚད་མ་ནྱི་ཤྲེས་པ་

གཞན་གྱིས་མ་རྟོགས་པའྱི་ཡུལ་ ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ།།གཞན་དུ་ སྲེ་བཟུང་ཟྱིན་འཛིན་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཧ་ཅང་
ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཐལ་བ་ྱིད་བཤད་པ་ནྱི་མཐོང་བའྱི་འདུ་བྱྲེད་ཅྲེས་གསུངས་ཏྲེ་འདྱིར་དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་

མངོན་སུམ་གྱི་བྱ་བ་ནྱི་མཐོང་བ་ཡྱིན་ལ་རྟོག་པའྱི་བྱ་བ་ནྱི་རྟོག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཁོ་བོ་རྟོག་པར་བྱྲེད་ཀྱི་མཐོང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་
བྱ་བར་ནྱི་རང་རྱིག་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།མངོན་སུམ་གྱི་རྲེས་སུ་བྱུང་བའྱི ་རྟོག་པ་རྣམས་ནྱི་རང་གྱི་བྱ་བ་སྤངས་ནས་
མཐོང་ངོ་ཞྲེས་མཐོང་བའྱི་བྱ་བ་འཛིན་ཏྲེ་དྲེས་ན་དྲེས་བྱ་བ་དྲེ་འཛིན་པ་དྲེ་སྱིད་དུ་མངོན་སུམ་གྱི་མཐོང་བའྱི་འདུ་བྱྲེད་མ་
མས་པར་བལྟའོ།།།དྲེ་མ་མས་པ་དྲེ་སྱིད་དུ་དང་པོར་སྲེས་པའྱི་མངོན་སུམ་ངྲེས་པ་འདྲེན་ནུས་དྲེ་ངྲེས་པ་སྲེད་པའྱི་སྔོན་

རོལ་དུ་ཚད་མ་ྱིད་ཡྱིན་ལ་མངོན་སུམ་ཕྱི་མ་རྣམས་ནྱི་བྱ་བ་མྲེད་པའྱི་བློ་རྣམ་གངས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འཁྲུལ་བའྱི་རྒྱུས་ངྲེས་པ་
སྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པ་ཡང་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་མྱི་སོན་པས་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྱིག་རྒྱུ་འཛིན་པའྱི་མངོན་སུམ་བཞྱིན་
ནོ།།།དྲེས་ན་མཐོང་བས་བསྲེད་པའྱི་དན་པའྱི་འདུ་བྱྲེད་མ་མས་ཏྲེ་མ་ཞྱིག་པའམ་ གཟུང་བའྱི་དངོས་པོ་འཛིན་པ་ནྱི་དན་
པ་ལས་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པར་ཁྱད་པར་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་ཐྱིགས་པ་ལས་མངོན་སུམ་གྱི་སྐད་ཅྱིག་ཕྱི་མ་རྣམས་

གྲུབ་པ་དང་བདྲེ་བ་ཐ་དད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་གང་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་གང་ཅུང་ཟད་མ་འཁྲུལ་བའྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་
ཐམས་ཅད་ཚད་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཚད་མའྱི་གངས་ངྲེས་པ་མྲེད་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས།། 
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༼༦༤༽ 
ཡང་ཡང་ཤྲེས་པའང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ།།།ཐུག་པ་མྲེད་འགྱུར་དན་སོགས་བཞྱིན།།།ཞྲེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།སོན་གཞན་ཡང་བཤད་
པ་ནྱི་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པའམ་འཇུག་པ འྱི་ཡུལ་སོན་པ འྱི་ བྱ་བ་རོག ས་པའྱི་ལས་ལ་འཇུག་པ ་ཆོས་ཅན་སྒྲུབ་པར་
བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ བྱ་བ་ཡང་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་ པའྱི་ཚུལ་ཏྲེ་ལུ གས་ལས་འདས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཞན་གྱིས་
སྔོན་མ་བྱས་པ་ཁྱད་པར་དུ་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་པ་ལ་ནྱི་གཞན་གྱིས་སྔོན་མ་བྱས་པ་ཁྱད་པར་དུ་

བྱྲེད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་ཚད་མའྱི་སྒྲ་ནྱི་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ལ་འཇུག་ལ།།འདྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཅྱི་ལྟར་ ཅུང་ཟད་མྱི་
བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ན་ཅུང་ཟད་མྱི་བྱྲེད་ན་ཡང་ཅྱི་ལྟར་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན།།གང་གྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་མྱི་འཐད་པ་
དྲེའྱི་ཕྱིར་གཟུང་བ་འཛིན་པ་ནྱི་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་གྱི་ཚད་མ་ནྱི་མ་རྟོགས་པའྱི་དུལ་ཅན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གནས་སོ།།།གཞན་ཡང་
དབང་པོ་དང་ཡྱིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་གྱི་བློ་རྣམས་ནྱི་རྱིམ་གྱིས་འབྱུང་བར་འགལ་ནས་ཅྱིག་ཅར་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་
དོན་གཅྱིག་པོ་དྲེ་རྒྱུར་གྱུར་པ་ཅན་ཏྲེ་དོན་གཅྱིག་གྱི ས་བསྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཡང་གྱི་སྒྲ་སྔ་མ་དང་ཕྱི་མ་གྱིས་ནྱི་སོན་

གཞན་སོག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་རྲེན་ལ་ལྟོས་ནས་རྱིམ་གྱིས་སྲེད་དོ་སམ་ན་རྲེན་འདྱི་ལ་ཛྙཱ་ན་ཤྱི་ནྱི་དབང་ཤྲེས ་ཀྱི་གཟུང་
དོན་དྲེ་རྟག་པ་ཡྱིནཔས་ཡྱིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་གྱི་དུས་ནའང་མ་འགགས་པར་ཡོད་པ་ལ།།དབང་ཤྲེས་ཀྱི་དུས་ན་ཡྱིད་ཀྱི་མངོན་
སུམ་མྲེད་པ་ནྱི་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་གཟུང་དོན་དྲེ་རྲེན་ལ་ལྟོས་ནས་ཡྱིད་ཤྲེས་སྲེད་དོ་ཞྲེ་ན།།རྟག་པ་དྲེ་རྲེན་གཞན་ལ་ལྟོས་པར་མྱི་
འཐད་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།མྱི་ལྟོས་ནའང་རྱིམ་གྱིས་མྱི ་སྲེ་བ་དང་།།ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བ་ྱིད་ཡྱིན་ན་གཞན་མྱི་རྟག་པ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་
ཞྲེས་འཆད་དོ།།།གཞན་གྱི་ཁྱད་པར་དུ་བྱར་ མྲེད་ པ་ནྱི་ དྲེ་ལ་ལྟོས་པར་མྱི་འཐད་ལ།།མྱི་ ལྟོས་ན་ཡང་དྲེ་ལས་
རྱིམ་གྱིས་སྲེ་བ་མྱི་འཐད་དོ། །དྲེ་ལ་ཁྱད་པར་དུ་བྱར་མྲེད་པ་ནྱི་དོན་དྲེ་སྔོན་ྱིད་དུ་གྲུབ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ལ།།ཡང་གྱི་སྒྲ་ནྱི་

འགལ་བའྱི་བསྒྲུབ་བྱ ་གཅྱིག་ལ་གཏན་ཚིགས་གྱིས་སོག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།བཞྱི་པ་ཡུལ་གཞན་འཛིན་པའྱི་ཚུལ་བརོད་པ་ནྱི།།
གཟུང་དོན་དྲེ་ལྟོས་བཅས་ཡྱིན་པས་རྲེན་གྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་ཡུལ་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་བོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི་ ཁྱད་
པར་དུ་ཞྲེས་པ་སྲེ་གཞན་ནྱི་དབང་པོའ ་ིགཟུང་དོན་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་ཁྱད་པར་དུ་ བྱར་མྲེད་པ་ཡྱིན་ལ་འདྱི་ནྱི་བྱར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་

རོ།།།གཞན་ཡང་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་དོན་རྣམས་ནྱི་སྐད་ ཅྱིག་མ་ྱིད་ཀྱིས་འད ས་ ཏྲེ་འགགས་པ འྱི་ཕྱིར་དྲེའྱི་ཚེ་མྲེད་པ་
ཡྱིན་ལ་མྲེད་པ་ནྱི་འ ཛིན་པ་མ་ཡྱིན་ ནོ། །དབང་ཤྲེས་ལའང་ཐལ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྣང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་མྱི་འཛིན་ཀང་

རྣམ་པ་གཏད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་འཛིན་པའྱི་ཕྱི ར་དང་།།འདྱིའྱི་རྣམ་པ་གཏོད་བྱྲེད་ནྱི་དབང་ 
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༼༦༥༽ 
ཤྲེས་ཀྱི་གཟུང་དོན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དབང་པོའ ་ིགཟུང་དོན་ལས་མྱི་སྲེ་བ་ དྲེའྱི་ཕྱིར་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་རྲེན་
གྱིས་བསྲེད་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེས་ན་དོན་ག ཞན་འཛིན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཡང་ན་འདྱི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལས་ལྟོས་པ་མ་ཡྱིན་

ཡང་དྲེ་མ་ཐག་པའྱི་རྲེན་སོ་སོ་ལས་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར་དོན་སོ་སོ་རྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དོན་འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་
ཆོས་མཆོག་ན་རྲེ།།གྲུབ་པའྱི་མཐའ་ལས་གགས་པའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་གང་པོས་བཤད་པ་ལ་སོན་
བཀོད་པ་སྤང་བའྱི་ཕྱིར་འདྱི་བཤད་པ་ཡྱིན་ལ་འདྱི་སོ་སོ་སྲེ་བོ་ལ་ནྱི་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་གྱི་འཕགས་པ་ལ་ཚད་མར་བརོད་པ་ཡྱིན་
ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།ཁ་ཅྱིག་ན་རྲེ།།སོ་སོ་སྲེ་བོའ ་ིཚེ་ནའང་དབང་པོའ ་ིམངོན་སུམ་དང་བསོམས་ནས་ཚད་མའྱི་བྱ་བ་གཅྱིག་བྱྲེད་
པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།ཡྱིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་སྲེ་བའྱི་ཚུལ་ལ་ཊྱི་ཀ་བྱྲེད་གཞན་གྱི་འདོད་པ་ནྱི་སྲེ་བདུན་རྒྱན་གྱི་མྲེ་ཏོག་དུ་
བལྟའོ།།།ཡྱིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་བཤད་ནས་དཔོད་པ་བ་བློ་ལོག་གྱུར་དུ་འདོད་པ་དང་བྱྲེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་རང་རྱིག་མྲེད་པར་འདོད་
པའྱི་ལོག་རྟོགས་བསལ་བའྱི་ཕྱིར།།རང་རྱིག་མངོན་སུམ་འཆད་པ་ན་རང་བཞྱིན་ངོས་གཟུང་བ་དང་།།དྲེ་ལ་རྟོག་པ་དགག་པ་
དང་།།རྱིག་བྱ་ཤྲེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་སྒྲུབ་པ་དང་གསུམ་ལས།།དང་པོ་ནྱི ་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་ཞྲེས་པ་སྲེ་སོགས་པའྱི་སྒྲས་

ནྱི་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པ་གཟུང་ངོ་།།།དྲེ་དག་རང་གྱིས་རང་རྱིག་པ་ནྱི་ཇྱི་ལྟ་བར་མས་སུ་མྱོང་བ་སྲེ་དྲེ་ལྟ་བུ་ནྱི་

མངོན་སུམ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱིས་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་ཤྲེས་པ་བྲེམ་པོ་དང་དངོས་མྲེད་ལས་ལོག་ནས ་རྱིག་པར་སྲེས་པ་ཙམ་རང་རྱིག་

གྱི་དོན་དུ་འདོད་པ་བསལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་ནྱི་རང་མ་རྱིག་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀང་རང་རྱིག་ཁས་ལྲེན་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་དང་
གཞན་རྱིག་ཀང་རང་རྱིག་ཏུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གང་ཡང་དབུ་མ་རྒྱན་ལས།།རྣམ་ཤྲེས་བྲེམ་པོའ ་ིརང་བཞྱིན་ལས།།།བཟོག་
པ་རབ་ཏུ་སྲེ་བ་སྲེ།།།བྲེམ་མྱིན་རང་བཞྱིན་གང་ཡྱིན་པ།།།དྲེ་ཡྱི་བདག་ྱིད་ཤྲེས་པ་ཡྱིན།།།ཞྲེས་བཤད་པ་དྲེའྱི་དོན་ཀང་ཁོ་བོ་
ཅག་འདོད་པ་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ྱིད་ལས་དྲེ་ལྟ་བས་ན་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་རང་གསལ་བའྱི་བདག་
ྱིད་ནྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་རང་རྱིག་པ་ཞྲེས་བྱའོ་ཞྲེས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ན་ཀང་གྱི་སྒྲ་ནྱི་མ ངོན་སུམ་
སྔ་མ་གྱིས་སྡུད་པ་ཡྱིན་ལ།།བདྲེ་སོགས་སྨྲོས་པ་ནྱི་རོད་པ་མྲེད་པའྱི་མྱོང་བ་བསན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།སོབ་དཔོན་ཕོགས་

ཀྱི་གང་པོས་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་ནྱི་གསལ་བ་ྱིད་དོ་ཞྲེས་གསུངས་པའྱི་གཞུང་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་
ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་རང་རྱིག་ྱིད་དུ་བཞྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ལ་དོན་གསུམ་ལས་དང་པོ་བརྡ་མྱི་ནུས་པ་ནྱི་བདྲེ་བ་
ལ་སོག ས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན་ནོ།།། 
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༼༦༦༽ 
རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱའོ།།།དྲེ་གང་གྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་བདྲེ་སོགས་རྣམས་ལ་རང་རྱིག་གྱིས་བརྡ་མྱི་ནུས་པའྱི་

ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ།།གང་ཞྱིག་གང་ལ་རྟོག་པ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལ་ནྱི་ དྲེས་བརྡ་བྱྲེད་ནུས་པས་
ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།བརྡ་མྱི་ནུས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་སྨྲས་པ་ནྱི་དྲེ་དག་གྱི་བདག་ྱིད ་གཞན་ལ་རྟྲེན་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱི ར་ཞྲེས་

པ་སྲེ་རང་ྱིད་རང་དང་ཐ་དད་མྲེད་པའམ་དུས་གསུམ་དུ་མྱི་སོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དྲེ་ལ་བདྲེ་སྡུག་སྲེས་པ་
རྣམས་ནྱི་རང་རྱིག་གྱིས་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པ་ད ང་བརོད་པ་གཟོ་བ་དང་སྒྲ་འགོད་པ་སྲེ་གསུམ་དུ་སོད་པ་མྱི་སྱིད་པས་མ་སྲེས་པ་
ྱིད་ཡུལ་དུ་བྱ་སྲེ་བརོད་པར་གཟོས་ནས་སྒྲ་བཀོད་དྲེ་སྲེས་པ་སྒྲའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འཛིན་གང་ན་དྲེ་ཡང་མྱི་སྱིད་དྲེ་འདྱི་ལྟར་
རང་གྱིས་རང་ལ་འགོད་པའམ་ཤྲེས་པ་གཞན་གྱིས་ཡྱིན།།རང་གྱིས་ཡྱིན་ནའང་སྲེས་པའམ་མ་སྲེས་པ་ ཡྱིན་གང་།།གྱིས་པ་
འགོག་པའྱི་གཞྱི་དང་བྱ་བ་དང་བྱྲེད་པ་གསུམ་བདྲེ་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།རང་རྱིག་པས་ཞྲེས་པ་དང་།།རང་རྱིག་པས་ཞྲེས་
པ་དང་།།རང་རྱིག་དྲེ་ནྱི་བདྲེ་སྡུག་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་ཀྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་དྲེ་མ་སྲེས་ན་དྲེའང་མ་སྲེས་པས་དྲེས་དྲེ་ཡུལ་དུ་མ་

བྱས་པས་བརོད་པར་གཟོ་བ་དང་སྒྲ་བཀོད་པ་མྲེད་དོ།།།འདྱི ་ལྟར་བརྡ་སྦྱོར་བ་ནྱི་སྒྲའྱི་བརོད་བྱར་འཛིན་པ་ཡྱིན་ལ།།ཡུལ་དུ་
བྱྲེད་པ་ནྱི་འཛིན་པ་ཙམ་ཡྱིན་ནོ།།།འཛིན་པའྱི་བྱྲེ་བག་ལ་ནྱི་འཛིན་པའྱི་སྤྱྱིས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར་གང་ཞྱིག་གང་གྱིས་ཡུལ་དུ་མ་
བྱས་པ་དྲེ་ནྱི་དྲེས་སྒྲ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་བརོད་བྱར་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་བ་ལང་གྱི་ཤྲེས་པས་རྟ་བཞྱིན་ནོ།།།ངྲེས་ པའྱི་བདག་
ྱིད་མ་སྲེས་པ་ཡང་རང་རྱིག་པས་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།སྲེས་པ་
ལ་བྱྲེད་པ་འགོག་པའྱི་གཞྱི་དང་བྱ་བ་དང་བྱྲེད་པ་གསུམ་རང་རྱིག་འདྱི་ཞྲེས་པ་དང་།།སྲེས་པ་འདྱི་དག་ལ་ཞྲེས་པ་དང་།།
བདག་ྱིད་ལ་ཞྲེས་པ་སྲེ་འཇུག་པ་ནྱི་སྦྱོར་བའོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་བརྡ་བྱྲེད་པ་ལ་ནྱི་བྱ་བའྱི་ཡུལ་གཟུང་ཆར་སྣང་བས་ཁྱབ་

པ་ལས་དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་གང་ཞྱིག་གང་ལ་གཟུང་བའྱི་ཆ་ྱིད་དུ་མྱི་སྣང་བ་དྲེ་ནྱི་དྲེས་སྒྲ་
དང་སྦྱར་ནས་འཛིན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་བ་ལང་གྱི་ཤྲེས་པས་རྟ་བཞྱིན་ནོ།།།བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་རང་རྱིག་ལ་གཟུང་
བའྱི་ཆར་མྱི་སྣང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཁྱབ་བྱྲེད་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་ལྟར་བརོད་བྱའྱི་ཁྱབ་བྱྲེད་ཐ་དད་པར་སྣང་བ་
དང་འགལ་བ་ཐ་དད་མྲེད་པར་སྣང་བ་ནྱི་བདྲེ་སོགས་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ལ་ནྱི་ཐ་དད་དུ་སྣང་ནས་རང་རྱིག་ནྱི་བརྡ་བྱྲེད་པར་
འགལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གཞན་ཡང་རང་གྱིས་རང་ལ་བརྡ་སྦྱོར་ན་གཟུང་འཛིན་མྲེ ད་པའྱི་བརྡར་འགྱུར་ན་དྲེ་ནྱི་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།ཡང་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་འདྱི་དག་ལ་ཞྲེས་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གཏན་ཚིགས་སོག་པའོ།།།དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་བདྲེ་ 
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༼༦༧༽ 
སོགས་དྲེའྱི་ར ང་བཞྱིན་སྔོན་མཐོང་ན་གཟོ་བ་དང་འགོད་པ་སྔོན་བྱྲེད་པར་འགྱུར་བ་ལས་སྔོན་མ་ མཐོང་བའྱི་ ཕྱིར་
དང་།།མཐོང་བ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཚེ་ནྱི་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྒྲ་བརོད་པར་གཟོ་བ་ན་ཡུལ་བདྲེ་སོགས་དང་རང་རྱིག་དྲེ་ཐ་དད་
མྲེད་པས་ན་བདྲེ་སོགས་སུ་མ་ཟད་རང་རྱིག་པ་ཡང་འགགས་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་དུ་ཐལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གཟུང་བ་
དང་འཛིན་པ་གང་དག་སྒྲ་གང་འགོད་པའྱི་དུས་ན་ཞྱིག་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་དག་གྱིས་ནྱི་བརྡ་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་བ་

ལང་གྱི་སྒྲ་འགོད་པའྱི་དུས་ལས་སྔར་འགགས་ནས་ཡུན་རྱིང་དུ་ལོན་པའྱི་བ་ལང་དང་ལ་སྦྱྱིན་བདག་སྦྱྱིན་ནོ།།།བདྲེ་སོགས་
དང་རང་རྱིག་ཀང་དྲེ་ལ་སྒྲ་འགོད་པའྱི་དུས་ན་ཞྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་
འོག་རོལ་དུ་བྱུང་བའྱི་ཤྲེས་པ་གཞན་གྱིས་བརྡ་བྱྲེད་དོ་སམ་ན་གཞན་གྱིས་ཀ ང་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་དུས་ཐ་དད་ལ་ནྱི་གཅྱིག་

སྲེས་པའྱི་ཚེ་གཅྱིག་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།དུས་གཅྱིག་པ་ལ་ནྱི་འབྲེལ་བ་མྲེད་པས་དྲེས་དྲེ་དངོས་སུ་རྱིག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
བརྡ་མྱི་ནུས་ཏྲེ་རྱིག་པ་དང་མ་རྱིག་པ་གྱིས་ཀས་བརྡ་ནུས་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་ལ་བརྡ་ནུས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།གྱིས་པ་བརྡ་དོན་མྲེད་པ་ནྱི་ཡང་སྲེ་ཕྱིས་ཐ་སད་ཀྱི་དུས་སུ་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པ འྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ལ་ནྱི་བརྡ་
བྱས་པ་དོན་ཏྲེ་དགོས་པ་མྲེད་པའྱི་ཡང་ཕྱིར་བརྡ་མྱི་བྱྲེད་དོ།།།ཡང་གྱི་སྒྲ་ནྱི་རང་རྱིག་ལ་རྟོག་པ་མྱི་སྱིད་པ་ལ་གཏན་

ཚིགས་སོག་པའོ།།།དྲེ་ལྟར་བརྡ་མྱི་ནུས་པར་བསྒྲུབས་ནས།།གསུམ་པ་དྲེས་ན་རྟོག་པ་མྲེད་པར་བསན་པ་ནྱི ་བརྡ་མྱི་ནུས་པ་
དྲེ་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་སོ།།།བདྲེ་སྡུག་དྲེ་དག་རང་རྱིག་ནྱི་ཆོས་ཅན་ནོ།།།བརོད་པ་ནྱི་སྒྲ་སྤྱྱི་སྲེ་རྲེས་
འབྲེལ་ ཅན་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་དྲེ་སྣང་བ་མ་ཡྱིན་པ་སྲེ་བསྒྲུབ་བྱའོ།།།བརྡ་མྱི་ནུས་པའྱི་ ཕྱིར་ཞྲེས་པ་ནྱི་དྲེ་ཕྱིར་གྱི་འགྲེལ་
པའོ།།།གང་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཞྲེས་ཚིག་རྣམ་པར་སྦྱར་རོ།།།སྦྱོར་བ་ནྱི་གང་ཞྱིག་སྒྲ་གང་གྱི་བརོད་བྱར་བརྡ་ངྲེས་པར་

མ་སྦྱར་བ་དྲེ་ནྱི་དྲེས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་གཟུང་བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་བ་ལང་གྱི་སྒྲས་རྟ་བཞྱིན་ནོ།།།བདྲེ་བ་ལ་སོགས་
པའྱི་བདག་ྱིད་ཀང་སྒྲ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བརོད་བྱར་བརྡ་མ་སྦྱར་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཁྱབ་པར་བྱྲེ ད་པ་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་
འདྱི་ལྟར་སྒྲའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འཛིན་པ་ནྱི་བརྡའྱི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་བརྡ་འཛིན་པས་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་ནོ།། །མངོན་
སུམ་གྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་རྟོག་པ་མྲེད་པར་བསྒྲུབས་པའྱི་ཕྱིར་དང་རང་ྱིད་རང་ལ་མ་འཁྲུལ་ཞྱིང་སྒྲོ་

འདོགས་གཅོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གསུམ་པ་རྲེག་བྱ་ཤྲེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་རྱིགས་པ་ཅན་ལ་རྒྱུ་མཚུངས་པའྱི་གཏན་
ཚིགས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པ་དང་།།གངས་ཅན་ལ་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པ་གྱིས་ལས།།དང་ 
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༼༦༨༽ 
པོ་ལ་ཁ་ཅྱིག་ན་རྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་རྱིགས་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་ཚིག་གྱི་དོན་བཅུ་དྲུག་འདོད་དྲེ།།འདྱི་ལྟར་ཚད་མ་ད ང་།།གཞལ་
བྱ་དང་།།ཐྲེ་ཚོམ་དང་།།དགོས་པ་དང་།།དཔྲེ་དང་།།གྲུབ་མཐའ་དང་།།ཡན་ལག་དང་།།རྟོག་གྲེ་དང་།།གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་།།
རོད་པ་དང་།།རོད་པ་དང་།།སུན་ཅྱི་ཕྱིན་དུ་བརལ་བ་དང་།།གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་དང་།།ཚིག་དོར།།ལྟག་ཆོས་དང་།།ཚར་
གཅད་པའྱི་གནས་རྣམས་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་དག་རྒྱས་པ་ནྱི་ཞྱིབ་མོ་རྣ མ་པར་འཐག་པར་བལྟ་བར་བྱའོ།།།དྲེ་ལ་འདྱིའྱི་ལུགས་ཀྱི་
བདག་ནྱི།།གཞན་དག་ཀང་ནྱི་འདྱིར་བདག་ྱིད།།།འདོད་དང་སང་སོགས་ཡོན་ཏན་ཅན།།།རྟྲེན་དང་ཀུན་འཇུག་ཟ་བ་པོ།།།རང་
ྱིད་བྲེམ་པོའ ་ིངོ་བོར་འདོད།།།ཅྲེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་རྟྲེན་པའྱི་ཡོན་ཏན་ནྱི་བཅུ་གསུམ་སྲེ།།མྱིག་ལ་སོགས་པ འྱི་བློ་ལྔ་
དང་།།བདྲེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་།།འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་དང་།།དགྲེ་བ་དང་སྱིག་པ་དང་།།འདུས་བྱས་པ་དང་འབད་པ་སྲེ་
འབད་པ་ནྱི་བརོན་འགྲུས་སོ།།།དྲེས་ན་དྲེ་དག་ན་རྲེ།།བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནྱི་ རང་དང་གཞན་རྱིག་པ་ཤྲེས་

པའྱི་རང་བཞྱིན་ ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་ བུམ་པ་ལྟར་གཟུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།འོ་ན་དྲེ་དག་ཕྱི་རོལ་གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་སྣང་

བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན།།མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་བདག་གྱི་དོན་ཏྲེ་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་འདུ་བ་ཅན་གྱི་ཤྲེས་པས་རྱིག་པར་ བྱ་བ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།བསམ་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་བདྲེ་སོགས་དང་མྱིག་ལ་སོགས་པའྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི།།ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་བདག་གྱི་

གཞྱི་གཅྱིག་ལ་འདུས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གང་གྱི་ཕྱིར་རྱིག་བྱ་རྱིག་བྱྲེད ་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་འདུས་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དྲེ་དག་ཕྱི་རོལ་དུ་ནྱི་མྱི་
སྣང་གྱི་ཤྲེས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་འགོག་པ་ལ་དོན་ལྔ་ལས།།དང་པོ་རྟགས་དགོད་པ་ནྱི་ དྲེ་དག་གྱི་འདོད་པ་དིྲེ་
ཡང་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་གང་ལས་ཞྲེ་ན་བདྲེ་སོག ས་ཆོས་ཅན་ཅྱིའྱི་ ཕྱིར་ཤྲེས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་དང་ཐ་
དད་མྲེད་པའྱི་རྒྱུས་བསྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན་གཞྱི་གཞན་དུ་ས་ལུ འྱི་མྱུ་གུ་ དང་ནས་ཀྱི་མྱུ་གུ་ལ་

སོགས་པ་དྲེ་དང་དྲེ་མྱིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་ ཅན་དྲེ་དག་ནྱི་དྲེའྱི་དངོས་རྒྱུ་དང་དྲེ་མྱིན་པའྱི་དངོས་རྒྱུ་ལས་སྲེས་པ་

དྲེས་ན་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེའྱི་དངོས་རྒྱུ་ལས་སྲེས་པ་ནྱི་དྲེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ །།།གལ་ཏྲེ་དྲེའྱི་དངོས་རྒྱུ་ལས་སྲེས་པ་
རྣམས་ཀང་དྲེ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་དངོས་པོ་འགའ་ཡང་དྲེ་ཡྱིན་དུ་རྣམ་པར་བརྟག་པར་མྱི་ནུས་ཏྲེ་དྲེའྱི་དངོས་རྒྱུ་དང་དྲེ་མྱིན་གྱི་
དངོས་རྒྱུ་ལས་སྲེས་པ་གྱིས་ཀ་དྲེ་མྱིན་དུ་གནས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལྟར་རྒྱུ་མཚུངས་པས་རང་བཞྱིན་མཚུངས་པར་སྒྲུབ་པའྱི་
རང་བཞྱིན་གྱི་རྟགས་བཀོད་པ་ན་ཁ་ཅྱིག་འདྱི་སམ་དུ་རྒྱུ་མཚུངས་པ་དྲེ་ཡང་ཚོགས་པ་མཚུངས་པའམ་ྲེར་ལྲེན་མཚུངས་ 
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༼༦༩༽ 
པ་གཏན་ཚིགས་སུ་འགོད་གང་།།དང་པོ་ལྟར་ན་སྣང་བ་ནས་གྱིབ་ཁང་དུ་ཞུགས་པའྱི་ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པ་ལས་སྲེས་
པའྱི་རྲེན་གསུམ་ནུས་པ་ཐོགས་མྲེད་གསུམ་པོ་དྲེ་བྲེམ་པོའམ་རྱིག་པར་རང་བཞྱིན་མཚུངས་པར་ འགྱུར་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དབང་
སོགས་ཅྱི་ཕྱིར་ཤྲེས་མ་ཡྱིན་བྱ་བ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་བས་གཏན་ཚིགས་མ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ལྟར་ན་ཡང་འདུས་
བྱས་སྐད་ཅྱིག་མ་སོ་སོར་འབས་བུ་སྲེད་ནུས་པ་རྣམས་ལ་རྒྱུ་དང་རྲེན་གྱི་ཁྱད་པར་མྲེད་དྲེ།།འདྱི་ལྟར་རྒྱུ་ལོག་པ་དང་མ་ལོག་
པར་ཕན་འདོགས་པའམ་དངོས་དང་བརྒྱུད ་པས་སམ་གཙོ་བོ་དང་དྲེ་མ་ཡྱིན་པའམ།།རང་དང་འད་བ་དང་མྱི་འད་བ་སྲེད་
པའམ།།ནུས་པ་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་དང་འཇུག་བྱྲེད་ཡྱིན་པས་རྒྱུ་དང་རྲེན་དུ་རྟོག་གང་ན་མཚན་ྱིད་དྲེ་དག་ཀང་ཕན་
ཚུན་དུ་ཁྱབ་ཆྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རྒྱུའམ་རྲེན་གཅྱིག་པ་བཀོད་ན་ནྱི་དོན་ལ་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཅྱི་སྲེ་དོན་ལ་དྲེ ་གྱིས་ལ་ཁྱད་པར་
ཡོད་ན་ཡང་བདྲེ་སོགས་དང་ཤྲེས་པ་ནྱི་རྒྱུ་རྲེན་གཅྱིག་པ་ྱིད་དུ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་མ་གྲུབ་པ་ྱིད་དུ་ཡྱིན་ལ་སོབ་དཔོན་གྱིས་
ཚོགས་པ་གཅྱིག་པ་ྱིད་དུ་བསྒྲུབས་པ་ཡང་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན།།དོན་འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ན་རྲེ།།དང་པོ་
ནྱི་ཁས་མྱི་ལྲེན་པས་མ་ངྲེས་པའྱི་སོན་མྲེ ད་ལ་སོབ་དཔོན་གྱིས་ཚོགས་པ་གཅྱིག་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་བསྒྲུབས་པ་དྲེ་ནྱི་རྣམ་
པར་ཤྲེས་པ་ྱིད་ྲེར་ལྲེན་དུ་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་དོན་དུ་དབང་པོ་དང་ཡུལ་ཀང་རྒྱུར་བསན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་གསུམ་ཚོགས་པའྱི་སྲེང་
དུ་རྒྱུ་རྲེན་གྱི་མཚན་ྱིད་གསལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་ྲེར་ལྲེན་གྱི་རྒྱུ་གཅྱིག་ལས་སྲེས ་པ་ྱིད་གཏན་ཚིགས་སུ་
འགོད་ཀང་མ་གྲུབ་པའྱི་སོན་མྲེད་དྲེ་འདྱི་ལྟར་སྐད་ཅྱིག་ལ་ནྱི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ཁོང་དུ་མྱི་ཆུད་པས་རྒྱུ་འབས་སུ་མྱི་ངྲེས་པའྱི་
ཕྱིར་རྒྱུན་ལ་འཇོག་པ་ན་ྲེར་ལྲེན་རྒྱུའྱི་མཚན་ྱིད་འབས་བུའྱི་ཕོགས་ནས་དཔད་ན་འབས་བུའྱི་ཁྱད་པར་ཐམས་ཅད་ནང་དུ་
སྡུད་པར་ནུས་པའྱི་བདག་ྱིད་གང་གྱིས་སྲེད་པ་དྲེ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་མྱིག་ཤྲེས་ཀྱིས་མྱིག་དང་ཡུལ་ལ་སོགས་པས་ཕན་པར་
བྱ་བའྱི་ཁྱད་པར་ཐམས་ཅད་ནྱི་རྱིག་ཙམ་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ལ་དྲེར་ནྱི་དྲེ་མ་ཐག་པ་སྔ་མ་ལས་སྲེ་བས་དྲེ་དྲེའྱི་ྲེར་ལྲེན་ཡྱིན་
པ་བཞྱིན་ནོ།།།ཡང་ན་གང་སྲེ་བ་ན་གང་གྱི་རྒྱུན་ལྡོག་པར་འགྱུར་བ་དྲེ་ནྱི་དྲེའྱི་ྲེར་ལྲེན་ཡྱིན་ཏྲེ ་བུམ་པ་སྲེ་བ་ན་འཇྱི་བ་ལྡོག་པ་
བཞྱིན་ནོ།།།དྲེ་བཞྱིན་དུ་ས་བོན་ཀྱི་སྦུན་པ་དང་ལྤགས་པ་དང་སྱིང་པོའ ་ིཆ་གསུམ་ལས་མྱུ་གུ ་ནྱི་སྱིང་པོའ ་ིཆ་ལས་འབྱུ ང་བས་
དྲེ་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གཙུབ་ཤྱིང་གྱི་རྲེ་མོའ ་ིཆ་ལས་མྲེ་འབྱུང་བས་དྲེའང་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།མྲེ་རྡོའ ་ིཟུར་ལགས་ལག་གྱིས་
བཅག་པའྱི་འཛེལ་མ་ལས་མྲེ་འབྱུང་བའྱི་རང་གྱི་སྲེ་གནས་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།བུད་ཤྱིང་གྱི་སྱིང་པོའ ་ིཆ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་མྲེར་
འགྱུར་ལ་རྡུལ་གྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཆ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་དུ་བར་འགྱུར་ཞྱིང་།།མྲེ་ཡང་ཆ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་སོལ་བར་ 
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༼༧༠༽ 
འགྱུར་ལ།།ཤུན་པའྱི་ཆ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ།།དྲེ་དག་ཀང་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གཞན་ཡང་ཆུའྱི་ ས་བོན་དུ་གྱུར་པའྱི་
ཟ་བའྱི་འོད་ཟྲེར་ཆུ་ཤྲེལ་དང་ཕད་པས་ནུས་པ་སད་པར་གྱུར་པ་ལས་ཆུ་སྲེ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ལ་ཡང་ཆུ་སྲེད་པའྱི་འོད་ཀྱི་ཚོགས་
ནྱི་ལོག་པ་ཡྱིན་ལ་མཐོང་བའྱི་འོད་ཀྱི་ཚོགས་ནྱི་གཞན་ཡྱིན་ནོ།།།མྲེ་ཤྲེལ་དང་ཕད་པས་ནུས་པ་སད་པའྱི་ྱི་མའྱི་འོད་ལས་མྲེ་
འབྱུང་བའང་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཡྱིན་ནོ།།།རླུང་ལ་ཡང་སྱིན་བལ་ལ་སོགས་པ་སྲེང་འོག་ཏུ་འགོ་བ་ལས་རླུང་གྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཡོད་པར་
རྲེས་སུ་དཔགས་པ་དྲེ་བསྱིལ་ཡབ་ཤུགས་དང་ལྡན་པར་གཡབས་པའྱི་ལན་ཅྱིག་བྱྲེད་པ་ལས་རླུང་གྱི་ཚོགས་འབྱུང་བ་ན་རླུང་
གྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་ནྱི་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།རླུང་དྲེ་ྱིད་རྱིག་པའྱི་བུ་གར་ཞུགས་པ་བརྡབས་པའྱི་ལན་ཅྱིག་བྱྲེ ད་པ་ཅན་ལས་སྒྲ་སྲེ་བ་
ཡྱིན་ཏྲེ་སྒྲ་སྲེད་བྱྲེད་ཀྱི་རླུང་ནྱི་ལྡོག་ལ་རླུང་གཞན་ནྱི་ནམ་མཁའ་ལ་འཕོ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།ཁ་ཅྱིག་ན་རྲེ།།ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པའྱི་
སྒྲ་ཕ་མོར་གྱུར་པ་ྱིད་སྒྲའྱི་ྲེར་ལྲེན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་དྲེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ན་སྒྲ་ཕ་མོ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་
པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་རྱིགས་མྱི་མཐུན་པ་ལས་ཇྱི་ལྟར་སྲེ་ཞྲེ་ན་གང་ཞྱིག་གང་ལས་སྲེ་བ་དྲེ་ནྱི་དྲེ་དང་རྱིགས་མཐུན་
པ་ཡྱིན་ལ།།དྲེ་ལས་བཟོག་པ་ནྱི་རྱིགས་མྱི་མཐུན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འོ་མ་ལ་ཡང་ཆུ་དང་སྱིང་པོའ ་ིཆ་གྱིས་ལས་དང་པོ་ལས་ཞོ་
དང་གྱིས་པ་ལས་སྱིས་མ་སྲེ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་།།དྲེའྱི་ཡང་སྱིས་མའྱི་ཆ་ལས་མར་དང་ཞོ ་ལས་དར་བ་སྲེ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཕོགས་འདྱིས་
གསྲེར་རྡོ་ལས་སོ་ཐོག་དང་རས་ཀྱི་ཆར་འགྱུར་བ་དང་ན་ག་རང་གའྱི་འབས་བུ་དང་མྲེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཀང་
རྒྱུ་དང་རྲེན་ཐ་དད་ལས་སྲེ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་ྲེར་ལྲེན་གཅྱིག་ལས་འབས་བུ་ཐ་དད་སྲེ་ན་ནྱི་གཅྱིག་དང་དུ་མ་རྒྱུ་མྲེད་པར་འགྱུར་
བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་གཏན་ཚིགས་འདྱི་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་མ་གྲུབ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་བདྲེ་སོགས་སྲེ་བ་ན་ཡུལ་གྱི་རྒྱུན་རྱིལ་པོ་
དང་ཕོགས་གཅྱིག་གྱིས་ཀ་ལོག་པ་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་དང་།།དབང་པོ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ལོག་ན་ཕྱིས་མྱིག་གྱི་རྣམ་ཤྲེས་མྱི་
སྲེ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་དང་།།ཕོགས་གཅྱིག་ལོག་ནའང་རྣམ་ཤྲེས་འགྱུར་བར་ཐལ་བ འྱི་ཕྱིར་རྣམ་ཤྲེས་ྱིད་ལྡོག་པ་ན་བདྲེ་
སོགས་སྲེ་བས་དྲེ་ྱིད་དྲེའྱི་ྲེར་ལྲེན་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེའྱི་མཚན་ྱིད་གྱིས་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་འབས་བུ་ཐ་དད་པ་དང་ཐ་
དད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ྲེར་ལྲེན་ཐ་དད་པ་དང་ཐ་དད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཁོ་ན་ལས་སྲེ་བ་ཡྱིན་ལ།།ལན་ཅྱིག་བྱྲེད་པ་རྣམས་ལས་ནྱི་
ཁྱད་པར་སྲེ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གང་ཞྱིག་གང་དང་རྒྱུ་ཐ་མྱི་དད་པ་དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལས་རང་བཞྱིན་ཐ་དད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་ས་ལུ འྱི་མྱུ་
གུ་གཅྱིག་ལས་གཞན་པ་བཞྱིན་ནོ།།།བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལས་རྒྱུ་ཐ་མྱི་དད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།བྱྲེ་བག་རྒྱུ་ཐ་
མྱི་དད་པ་ྱིད་ལ་ནྱི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པ་སྤྱྱིའྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་ལ།།རྒྱུ་ཐ་ད ད་མྲེད་ཀང་འབས་བུ་ཐ་ 



76   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༧༡༽ 
དད་དུ་འགྱུར་ན་ནྱི་སྣ་ཚོགས་རྒྱུ་མྲེད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་རྒྱུ་མྲེད་པར་འགྱུར་བས་གཏན་ཚིགས་རྒྱུ་
མཚུངས་པ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་རང་བཞྱིན་ཐ་དད་ལས་ལྡོག་པ་ན་ཐ་མྱི་དད་ཀྱིས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར་རང་བཞྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་
ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།དྲེ་ལ་རྒྱུའྱི་མཚན་ྱིད་སྔ་མ་ནྱི་ལྲེགས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཕྱི་མ་ནྱི་ཅུང་ཟད་མ་ཁྱབ་པ་དང་ཁྱབ་ཆྲེས་པ་ལྟ་
བུར་ཡང་སྣང་ངོ་།།།ཡང་ན་འདྱིའྱི་དོན་ནྱི་རྲེན་གསུམ་ཁྱད་པར་མྲེད་པ་ལས་སྲེས་པ་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ཏྲེ་གཞུང་དུ་དྲེ་ལྟར་དུ་
བསྒྲུབས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྲེན་གསུམ་ནུས་པ་ཐོགས ་མྲེད་ལ་ནྱི་འདྱི་མྱི་འཇུག་སྲེ་དབང་པོ་དང་
ཡུལ་ནུས་པ་ཐོགས་མྲེད་གྱིས་བྲེམ་པོ་ཡྱིན་པས་དམྱིགས་རྲེན་དང་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་ལས་མྱི་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལྟར་རྟགས་
བཀོད་ནས་གྱིས་པ་འད་བ་དང་མྱི་འད་བ་རྒྱུ་ལ་རྟྲེན་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་རྱིགས་པ་ཅན ་དྲེ་དག་ཀང་བརལ་ཞྱིང་བརྟ གས་པ་
ན་རྒྱུའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་བརྟྲེན་ཏྲེ་ལན་འདྲེབས་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་ཚིག་རྣམ་པར་སྦྱར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་བརལ་ཞྱིང་བརྟག་པ་

གང་ལ་ཇྱི་ལྟ་བུའྱི་ལན་འདྲེབས་པར་བྱྲེད་ཅྲེ་ན་འད་བ་ དྲེ་དང་འད་བ་དྲེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ རང་གྱི་ངོ་བོ་ཅན་གྱི་ད ངོས་པ ོ་
རྣམས་ཀ ྱི་འད་བ་དྲེའྱི་ར ང་བཞྱིན་ ཅན་དང་འད་བ་དྲེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་བ ཞྱིན་ལ་ དྲེ་དག་དྲེ་ལྟར་དུ་འབྱུང་བའྱི ་རྒྱུ་
མཚན་གང་ཡྱིན་ཞྲེས་དྱིས་པ་ན་འད་བ་དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་ གྱི་རྒྱུ་ལས་སྲེས་པ་ནྱི་ འད་བ་དྲེའྱི་ རང་བཞྱིན་དུ་ འབྱུང་
བ་ཡྱིན་ལ་འད་བ་དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་ ལས་སྲེས་པ་ ནྱི་འད་བ་དྲེའྱི་རང་བ ཞྱིན་མ་ཡ ྱིན་པ ར་འབྱུང་

བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ལན་འདྲེབས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟར་སྤྱྱིར་བརོད་ནས་བྱྲེ་ བག་ཏུ་བསན་པའྱི་ཕྱིར་དཔྲེར་ན་ཞྲེས་

གསུངས་ཏྲེ་ས་ལུའྱི་ས་བོན་ལ་སོགས་པ འྱི་འད་བ་དག་ལས་ནྱི་འབས་བུའང་འད་བ་དྲེ་སྲེད་པ་ཡྱིན་ལ ། དྲེ་
ལས་གཞན་པ་མྱི་འད་བ་དག་ལས་ནྱི་འབས་བུའང་གཞན་མྱི་འད་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ བྱ་བ་ལྟ་བུ་ སྲེ་ལྟ་བུའྱི་སྒྲ་ནྱི་དྲེ་
ལྟར་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།ཡང་ཇྱི་ལྟར་ན་རྒྱུའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་བརྟྲེན་ནས་འབས་བུ་རྣམ་པར་འཇོག་ཅྲེ་ན་ གོ་ བུར་བ་
ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་གལ་ཏྲེ་འབས་བུའྱི་དབྱྲེ་བ་རྒྱུས་མ་བྱས་ན་དྲེའྱི་ཚེ་གོ་བུར་བ་སྲེ་རྒྱུ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་དྲེ་འད་བ་དང་
མྱི་འད་བ་གྱིས་ཀ་ལས་སྲེ་ན་རྒྱུ་མ་ངྲེས་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་གྱི་རྒྱུ་མྲེད་པ་ཅན ་དུ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཞྲེ་ན་རྒྱུ་མ་ངྲེས་པ་ྱིད་ནྱི་
རྒྱུ་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་དང་ལྡོག་པ་མ་གྲུབ་པས་དྲེའྱི་འབས་བུ་མ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་མ་ཡྱིན་པ་དང་ལྡོག་པ་མ་གྲུབ་པས་དྲེ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཡང་འབས་བུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་འད་བ་དང་མྱི་འད་བས་ནྱི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའྱི་ཕྱིར་རྒྱུ་མྲེད་པར་ཐལ་བ་ཡྱིན་
ལ།།དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་ན་ཡང་གསུམ་ངྲེས་པ་མྱི་འཐད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རྒྱུའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་བརྟྲེན་པར་གྱིས་ཤྱིག་ཅྲེས་

སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།། 
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༼༧༢༽ 
དྲེ་ལ་ཡུལ་དང་དུས་ནྱི་ཞྱིང་ས་གཤྱིན་པ་དང་སོས་ཀ་ལ་སོགས་པའོ།།།རང་བ ཞྱིན་ནྱི་ཁབ་ལྲེན་གྱིས་ལགས་ལྲེན་པ་

དང་ཨ་རུ་ར་འཁྲུ་བ་དང་ཙནྡན་གང་བ་དང་།།མྲེ་དོ་བ་དང་།།འོ་ཐུག་ རོ་དང་བཅས་པ་དང་།།ཆུ་རོ་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པའོ།།།དྲེ་
ལྟར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཕྲེད་སྔ་མ་བཤད་ནས་ཕྲེད་ཕྱི་མ་བཤད་པའྱི་སོ་ནས།།དོན་གསུམ་པ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཚུལ་སྒྲུབ་པ་
སོན་པ་ན་དང་པོ་ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པ ་སོན་པ་ནྱི་ད ྲེ་ལ་ཞྲེས་པ་སྲེ་འདྱི་ཡུལ་ལས་སྲེ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་དང་ལྡོག་པ་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་
རོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ལ།།བདག་ྱིད་ཇྱི་ལྟ་བ་ ནྱི་གཟུགས་དང་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་སྲེ་འདྱིས་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་བདྲེ་སོགས་ཡུལ་མྲེད་

ཀང་སྲེ་བ་དྲེ་སྲེལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།ཚོགས་པ་མྲེད་པ་ནྱི་རུང་ཡུལ་ན་མྲེད་པའོ།།།དབང་པོ་དང་བལ་བ་ ནྱི་ལོང་བ་ལ་
སོགས་པ་ཡྱིན་ལ་ྲེ་བར་གནས་པ་ནྱི་མངོན་དུ་ཕོགས་པའོ།།།དབང་པོ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ ་བ་གཏན་ཚིགས་སུ་སྦྱར་ བ་འདྱི་
ནྱི་སྔ་ཕྱི་གྱིས་ལའང་སྦྱར་བར་བྱའོ།།།གྱིས་ཀ་ཚོགས་པ་ནྱི་རུང་བའྱི་ཡུལ་ན་གནས་པ ་དང་མས་པ་མྲེད་པའྱི་དབང་
པོ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའོ།།།གྱིད་ནྱི་རྣམ་ཤྲེས་དབང་པོ་ལ་སྡུད་པའོ།།།སོག ས་པས་ནྱི་མྱོས་པ་དང་བརྒྱལ་བ་ལ་སོགས་
པ་གཟུང་ངོ་།།།བསད་པ་ནྱི་འཁྲུལ་བ་སྲེ་དབང་ཤྲེ ས་སྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མས་པའོ།།།དྲེ་ལ་ཡུལ་ལོག་པར་ནྱི་གཞན་རྱིག་དང་

བདྲེ་སོགས་ལོག་པར་ནྱི་རང་རྱིག་གྱིས་གྲུབ་ཅྱིང་དབང་པོ་ནུས་པ་ཐོགས་མྲེད་དུ་ནྱི་ཤྲེས་པ་ཡོད་མྲེད་ལས་གྲུབ་ལ།།གྱིད་
ལོག་པའྱི་ཚེ་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་དང་བདྲེ་སྡུག་ཡོད་མྲེད་དུ་ནྱི་སད་དུས་ཀྱི་དན་པས་གྲུབ་བོ།།།དྲེས་ན་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་
གསུམ་པོ་དྲེ་ལས་སྲེས་པ་ཡྱིན་ལ་དབང་པོའ ་ིརྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྲེ་བ་ལ་ཡང་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ།།སྦྱོར་བ་ནྱི་གང་ཞྱིག་གང་མྲེད་པར་
ཤྱིན་ཏུ་མྱི་འབྱུང་བ་དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལས་སྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་ནོ།།།བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་དབང་པོའ ་ི
རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཡང་རྒྱུ་གསུམ་པོ་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་
གང་གྱི་ཕྱིར་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་རྒྱུ་གཅྱིག་པ་དྲེས་ན་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་ ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།ཇྱི་ལྟར་

གྱུར་པ་དྲེའྱི་ཚེ་དྲེ་ལྟར་དུ་འགྱུར་ཞྲེ་ན་རྒྱུའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོས་དྲེའྱི་འ བས་བུའ ྱི་རང་གྱི་ ངོ་བོ་ ཡང་དྲེ་ལྟར་དུ་ངྲེས་པར་
གྱུར་པ་དྲེའྱི་ཚེ་དྲེ་ལྟར་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ།།།བཞྱི་པ་མ་གྲུབ་པ་སྤང་བ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་ འདུས་ བྱས་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་བདག་གྱི་
ཡོན་ཏན་ཡོད་དྲེ་དྲེ་ནྱི་བདག་གྱི་སྲེང་དུ་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱིས་སྲེད་པར་བྱྲེད་ཅྱིང་ཕྱིས་དྲེ་ལས་ རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྲེ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་

ཇྱི་སྐད་ 
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༼༧༣༽ 
དུ་ཤྲེས་པ་ལས་སྲེས་པ་དང་ཤྲེས་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་འདུས་བྱས་པ ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ནྱི་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་གྱི་
བདྲེ་སོགས་ཀྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེས་ན་དྲེ་ལས་དྲེ་དག་བྲེམ་རྟོག་སོ་སོར་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་རྒྱུ་མཚུངས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་
མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་དྲེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྣམ་ཤྲེས་དྲེ་དྲེའྱི་ནུས་པ་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པར་མ་མཐོང་བའྱི་ ཕྱིར་
རོ།།།གསུམ་པོ་དྲེ་ཙམ་བྱུང་བ་ལ་ཡོད་མྲེད་དུ་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པ་གཞན་འདུས་བྱས་པ་རྒྱུར་བརྟག་ན་ནྱི་འགོ་བ་མ་ལུ ས་

པ་དྲེའྱི་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ།།།དྲེ་ལྟ་ནའང་སྱིད་པ་གསུམ་གྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཚོགས་ན་འབས་བུ་རྣམ་

ཤྲེས་གཅྱིག་སྲེའྱི་གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།།།ཐག་རྱིང་པོ་ན་གནས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་རྡུལ་གཅྱིག་མས་ན་ཤྲེས་པ་མྱི་སྲེད་
པར་འགྱུར་ཏྲེ་གཞན་དུ་ན་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།། །འདུས་བྱས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡང་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་
ཡང་གྱི་སྒྲ་ནྱི་སོན་སོག་པའོ།།།དྲེ་ཁྱྲེད་ཤྲེས་པ་མ་ཡྱིན་པར་འདོད་པ་དྲེ་ལྟ་ནའང་ ཤྲེས་པ་སྔ་མ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ལ་དྲེའྱི་
མཚན་ྱིད་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་རྒྱུ ར་རུང་བའྱི་ ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱིས་ཀང་ཤྲེས་པ་གང་གྱིས་གང་སྲེད་

པ་དྲེ་ནྱི་དྲེའྱི་འདུས་བྱས་པར་སོན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ནྱི་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་པས་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་ལའང་ཡོད་པར་
བསྒྲུབས་ཟྱིན་ཏོ།།།གལ་ཏྲེ་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའྱི་བདྲེ་སོགས་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཅན་དུ་བསྒྲུབས་པ་མ་
ཡྱིན་ན།།ཡྱིད་ཤྲེས་ཀྱི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའྱི་བདྲེ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཤྲེས་པ་སྔ་མར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་ཡང་འདུས་བྱས་
པར་ཡང་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཞྲེ་ན།།དོན་གྱིས་ཀའྱི་གཏན་ཚིགས་སྨྲས་པ་ནྱི་ ནང་ག ྱི་བྱྲེད་པ་ཡྱིད་ལས་བྱུང་བའྱི་བདྲེ་བ་
ལ་སོག ས་པ་རྣམས་ རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ག ོམས་ པ་ སྔ་མ་གཡྲེར་བ་དང་ཞན་པ་དང་སོགས་པ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་
ཏུ་གསལ་བ་ལ་སོགས་པར་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས་ནྱི་དྲེ་དང་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་བདྲེ་བ་འབྱུང་བས་དྲེ་ནྱི་དྲེའྱི་ ཁྱད་པར་གྱི་རྲེས་
སུ་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཁྱད་པར་དུ་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ལ་ནྱི ་འདུས་བྱས་པ་ཞྲེས་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱིར་གོམས་པའྱི་

སྒྲས་བག་ཆགས་བརོད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་གོམས་པར་བྱྲེད་པ་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།སྔོན་ཇྱི་ལྟར་གོམས་པ་
དྲེ་ལྟར་ཕྱིས་འབྱུང་བར་བྱྲེད་པ་ལ་ནྱི་ངྲེད་ལྟར་ན་ཁྱད་པར་གྱི་རྒྱུ་དང་ཁྱྲེད་ལྟར་ན་འདུས་བྱས་པ་ཞྲེས་བརོད་དོ་དྲེ་ནྱི་བལྟ བ་
ནས་བཀྲམ་པའྱི་རས་ཡུག་ཤུལ་དུ་རང་གུམ་པར་འགྱུར་བ་དང་འདའོ་ཞྲེས་ཁས་བླངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་མ་ཐག་པའྱི་རྲེན་
ཙམ་ལས་ནྱི་རྱིག་ཙམ་དུ་སྲེའྱི་གཡྲེར་ཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེས་ན་འདྱི་ནྱི་དྲེའྱི་བྱྲེ་བག་ཡྱིན་ནོ།།།དབང་ཤྲེས་ཀྱི་བདྲེ་སྡུག་ཀང་
འདུས་བྱས་པའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ཏྲེ་ནྱིམ་པ་ལ་སོགས་པ འྱི་རོ་ སྔར་མྱི་འདོད་ཀང་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས་ཕྱིས་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་
བདྲེ་བ་སྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།། 
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༼༧༤༽ 
ལྔ་པ་མ་ངྲེས་པ་སྤང་བ་ནྱི་རྒྱུ་མཚུངས་པ་ལ་རང་བཞྱིན་མཚུངས་པར་སྒྲུབ་ན་བདྲེ་སྡུག་གྱིས་ལའང ་ཁྱད་པར་མྲེད་པར་
འགྱུར་ཏྲེ་རྒྱུ་མཚུངས་པའྱི་ ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན་དྲེ་ལྟར་ཐལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྒྱུ་རྲེན་དྲེའྱི་ཚོག ས་པ་ྱིད་ཀྱི་ནང་ཚན་

གྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་ བྱས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་རྲེ ན་གསུམ་ཚོགས་པ་ཙམ་དུ་རྒྱུ་མཚུངས་པས་ཤྲེས་པར་ཁྱད་པར་

མྲེད་ཀང་བདྲེ་སྡུག་སྣ་ཚོགས་སུ་འགྱུར་བ་ནྱི་དམྱིགས་རྲེན་དྲེ་འདོད་པ་དང་མྱི་འདོད་པར་སྣང་བ་དང་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་འདོད་པ་
དང་མྱི་འདོད་པར་གོམས་པར་བྱས་པ་མྱིན་ཏྲེ་དྲེས་ན་དྲེ ་ལྟ་བུའྱི་རྒྱུ་མཚུངས་པར་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཡང་ཁྱྲེད་ཇྱི་ལྟར་བདག་
དང་ཡྱིད་དང་འདུས་བྱས་ལ་སོགས་པ་ཤྲེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚུངས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་གཟུང་ཡུལ་གཅྱིག་རྱིང་ན་ ཐྲེ་ཚོམ་ དང་ྲེ་
ན་གཏན་ལ་ཕྲེབ ས་པ་དང་སོགས་པ་སྲེ་ལོག་པ ་དང་ཡང་དག་པའྱི་ཤྲེས་པར་འགྱུར་བར་འདོད་པ་དྲེ་ བཞྱིན་དུ་འདྱི་

ཡང་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་གངས་ཅན་ལ་སྒྲུབ་པ ་ལའང་ཕོགས་སྔ་མ་དགོད་པ་ནྱི་གཞན་དག་ཅྲེས་པ་སྲེ་འདྱིར་དང་སོང་

སྲེར་སའྱི་རྲེས་སུ་འབང་བ་དག་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་བདག་དང་གཙོ་བོ་གྱིས་སུ་གངས་ཆད་པར་སྨྲའོ།།།དྲེ་ལ་དང་པོ་རང་
བཞྱིན་བཤད་པ་ནྱི་གཙོ་བོ་ནྱི་ྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་སྲེ་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་ནྱི་དབང་ཕྱུག་ནག་པོས། །རང་བཞྱིན་ལས་ཆྲེན་དྲེ་
ལས་ང་རྒྱལ་ཡྱིན།།།དྲེ་ལས་བཅུ་དྲུག་གྱི་ནྱི་ཚོགས་རྣམས་སོ།།།བཅུ་དྲུག་པོ་ནྱི་དྲེ་དག་རྣམས་ལས་ཀང་།།།ལྔ་པོ་རྣམས་ལས་
འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་ལྔ།།།ཞྲེས་འབྱུང་ངོ་།།།འདྱི་བཤད་པ་ལ་རང་བཞྱིན་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་དང་རྣམ་འགྱུར་འབས་བུའྱི་གཙོ་བོ་གྱིས་
ལས་དང་པོ་ནྱི་བདྲེ་སྡུག་བཏང་སོམས་གསུམ་མམ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ ་གསུམ་མམ་སྱིང་སོབས་རྡུལ་དང་མུན་པའྱི་
ཡོན་ཏན་གསུམ་ཆ་མམ་པ་རྟག་པ་གཅྱིག་པུ་བྲེམ་པོ་འགོ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཆྲེན་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཐམས་ཅད་
བྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ཅན་དང་སོང་སྲེར་སའྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཡང་མ་ཡྱིན་པས་མྱི་གསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེའྱི་གཞུང་ལས་དྲེས་སྲེ་བ་མཐོ ང་
གྱི་གཙོ་བོ་ནྱི་མྱི་མཐོང་ངོ་ཞྲེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་རྣམ་འགྱུར་ནྱི་ྱི་ཤུ་ར་གསུམ་ལས།།དྲེ་ལས་དང་པོ་ཆྲེན་པོ་
དང་།།།བློ་དང་ནང་གྱི་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་ཀང་བྱ་བ་མྲེ་ལོང་ངོས་གྱིས་པ་ལྟ་བུ་འབྱུང་སྲེ་དྲེའྱི་རྣམ་པ་ནྱི་འདྱི་བུམ་པའོ་ཞྲེས་ཞྲེན་པའྱི་
རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལས་ནྱི་བདག་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའོ་ཞྲེས་བདག་དང་གཅྱིག་ཏུ་རོམ་པའྱི་ང་རྒྱལ་འབྱུང་ངོ་།།།དྲེ་ལ་
གསུམ་ལས་དང་པོ་རྡུལ་ལས་གྱུར་པའྱི་ང་རྒྱལ་ལས་དབང་པོ་བཅུ་གཅྱིག་སྲེ་སྲེ་རྣ་བ་དང་པགས་པ་དང་།།མྱིག་དང་སྣ་དང་
ལྲེའྱི་དབང་པོ་སྲེ་བློའ ་ིདབང་པོ་ལྔ་དང་།།ལག་པ་དང་།།རྐང་པ་དང་རྐུབ་དང་འདོམས་དང་ཁའྱི་དབང་པོ་སྲེ་ལས་ཀྱི་དབ ང་པོ་ལྔ་
དང་།།གྱིས་ཀའྱི་དབང་པོ་ཡྱིད་དོ།།།འབྱུང་ 
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༼༧༥༽ 
བ་ལས་གྱུར་པའྱི་ང་རྒྱལ་ལས་དྲེ་ཙམ་ལྔ་སྲེ་སྒྲ་དང་དྱི་དང་རོ་དང་གཟུགས་དང་རྲེག་བྱ་དྲེ་ཙམ་མོ།།།དྲེ་ཙམ་ལྔ་ལས་འབྱུང་བ་
ལྔ་རྱིམ་པ་ལྟར་སྲེ་སྲེ་ནམ་མཁའ་དང་ས་དང་ཆུ་དང་མྲེ་དང་རླུང་ངོ་།།།རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ལས་གྱུར་པའྱི་ང་རྒྱལ་ནྱི་ང་རྒྱ ལ་སྔ་
མ་གྱིས་ཀྱིས་འབས་བུ་སྲེད་པའྱི་གོགས་བྱྲེད་ཀྱི་འབས་བུ་གུད་པ་མྱི་སྲེད་དོ།།།དྲེ་དག་ལས་རང་བཞྱིན་ནྱི་དོན་དམ་པ་དང་
རྣམ་འགྱུར་ནྱི་ཀུན་རོབ་ཏུ་འདོད་དྲེ་ཇྱི་སྐད་དུ།།ཡོན་ཏན་གསུམ་གྱི་རང་བཞྱིན་མཆོག།།མཐོང་བའྱི་ལམ་དུ་འགྱུར་མ་
ཡྱིན།།།མཐོང་བའྱི་ལམ་དུ་གང་གྱུར་པ།།།སྒྱུ་མ་བཞྱིན་དུ་།ཤྱིན་ཏུ་གསོག།།ཅྲེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།བདག་ནྱི་སྲེམས་པ་ཅན་
གྱི་སྲེས་བུ་སྲེ་རྟག་པ་དང་གཅྱིག་པུ་དང་ཁྱབ་པ་དང་བྱྲེད་པ་པོ་མ་ཡྱིན་ལ་ཟ་བ་པོ་ཡྱིན་པ་དང་།།རྟག་ཏུ་རང་བཞྱིན་རྒྱུའྱི་གཙོ་
བོའ ་ིཁུག་མ་ན་གནས་པས་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་དུ་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཚུལ་ལ་རྒྱུ་འབ ས་སུ་ཤྲེས་
པར་བྱྲེད་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་རྒྱུ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ་ཆྲེན་པོ་དང་ང་རྒྱལ་དང་དྲེ་ཙམ་ལྔ་ནྱི་རྒྱུ་འབས་གྱིས་ཀ་ཡྱིན་
ནོ།།།དབང་པོ་བཅུ་གཅྱིག་དང་འབྱུང་བ་ལྔ་ནྱི་འབས་བུ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ་སྲེས་བུ་ནྱི་རྒྱུ་འབས་གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཇྱི་སྐད་དུ།།ར་
བ་བྱྲེད་ཡྱིན་བྱ་བ་མྱིན།།།ཆྲེན་པོ་སོགས་བདུན་བྱ་དང་བྱྲེད།།།བཅུ་དྲུག་པོ་ནྱི་བྱ་བ་ཡྱིན།།།སྲེས་བུ་བྱ་མྱིན་བྱྲེད་པ་
མྱིན།།།ཞྲེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།སྲེས་བུ་གཙོ་བོ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པ་ཇྱི་ལྟར་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་འདྱིར་བདྲེ་སོགས་ནྱི་
རྣམ་པ་གསུམ་སྲེ་ཕྱི་རོལ་སྒྲ་ལ་སོགས་པའྱི་བདྲེ་སོགས་དང་།།བློ་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་བདྲེ་སོགས་དང་དྲེ་ལ་ཤར ་བ་གཟུགས་བརྙན་
གྱི་བདྲེ་སྡུག་གོ།།དྲེ་ལ་ཤྲེས་རྱིག་ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཚེ་བློའ ་ིམྲེ་ལོང་གྱི་ངོས་གཅྱིག་ལ་ཕྱི་རོལ་སྒྲ་སོགས་ཀྱི་
བདྲེ་སྡུག་གྱི་གཟུགས་བརྙན་དང་ངོས་གཅྱིག་ལ་ཤྲེས་རྱིག་གྱི་གཟུགས་བརྙན་ཤར་བའྱི་གཟུགས་བརྙན་གྱིས་པོ་འདྲེས་ནས་
གཟུགས་བརྙན་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པ་ཡྱིན་གྱི་བློ་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཇྱི་སྐད་དུ་བློ་ལ་ཤར་བའྱི་དོན་ནྱི་སྲེས་བུས་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་དོ་
ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།ཇྱི་ལྟར་འོ་མ་སྲེམས་པ་མྲེད་ན་ཡང་།།།བྲེའུ་འཕྲེལ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་པ་ལྟར།།།དྲེ་བཞྱིན་གཙོ་བོ་སྲེས་བུ་
རྣམ་འཕྲེལ་བའྱི།།།རྒྱུ་མཚན་ྱིད་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན།།།ཞྲེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།བཞྱི་པ་ཤྲེས ་པས་དོན་གྲུབ་པའྱི་
ཚུལ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་གཙོ་བོ་ནྱི་བྱྲེད་པ་ཐམས་ཅད་དང་བཅས་པ་དང་བདག་ནྱི།།རང་བཞྱིན་འཇུག་པ་ལས་ནྱི་ཡོན་ཏན་
རྣམས།།།མུན་པས་བསྒྲྱིབས་ཕྱིར་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་སྲེམས་ཀྱིས།།།བདག་གྱིས་བྱས་ཞྲེས་མྱི་མཁས་སྲེམས་པ་ཡྱིན།།།རྩྭ་འགྲུགས་
བྱྲེད་པའྱི་ནུས་པའང་ཡོད་མ་ཡྱིན།།།ཞྲེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་བྱྲེད་པ་ མྲེད་པས་དྲེ་གྱིས་ཐ་དད་པ་ཡྱིན་ཡང་གཅྱིག་ཏུ་བཟུང་
བས་ནྱི་འཁོར་བར་འགྱུར་ལ།།གང་གྱི་ཚེ་ཤྲེས་རྱིག་གྱི་རང་བཞྱིན་བྱ་བྱྲེད་ཐམས་ཅད་གྱིས་ 



རྣམ་འགྲེལ ་རྒྱན་གྱི་ མྲེ་ཏོག།   81 

༼༧༦༽ 
ལ་བ་ལ་སོགས་པ ་བདག་དང་གཙོ་བོའ ་ིརང་བཞྱིན་ཇྱི་ལྟ་བར་ཤྲེས་པ་དྲེའྱི་ཚེ་གོལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ྱིད་ྱི་ཤུ་ར་ལྔ་ཤྲེས་ན།།
རལ་པའམ་བྱྱིའུ་འམ་གཙུག་པུད་དམ།།བསྱི ་གནས་གང་དུ ་དགའ་བ་དྲེར།།།གོལ་འགྱུར་འདྱི་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད།།།ཅྲེས་འབྱུང་བ་
ཡྱིན་ནོ།།།དོན་དྲེ་ལྟར་དུ་འདོད་པ་ན་ཚིག་འདྱི་ལྟར་སྦྱར་ཏྲེ་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་ནང་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཤྲེས་པ་དང་རྒྱུ་མཚུངས་

པར་འགྱུར་བས་ནང་མ་ཡྱིན་ལ། ནང་མ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་སྲེམས་པ་ཅན་ཡང་ མ་ཡྱིན་གྱི། འོན་ཀང་བདྲེ་སོགས་

དྲེའྱི་བདག་ྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་བློའ ་ིམྲེ་ལོང་ལ་ཤྲེས་རྱིག་གྱིས་མས་སུ་མྱོང་བ་
ལས་བདྲེ་སོགས་དྲེ་མས་སུ་མྱོང་བ་ཤྲེས་པ་ལྟ་བུར་འཇྱིག་རྟྲེན་པས་རྟོགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བདྲེ་སོགས་ཕྱི་རོལ་
གྱི་དོན་དུ་འདོད་པ་དྲེ་ལྟར་ན་ཡང་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་དགག་པ་ལ་དོན་གསུམ་སྲེ།།གོམས་པས་ འགྱུར་བའྱི་རྟགས་

ཀྱིས་བློ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པ་དང་།།མྱོང་བའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྲེམས་པ་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པ་དང་།།བདྲེ་སོགས་དོན་གྱིས་བཞག་པར་
འདོད་པ་དགག་པའོ།།།དང་པོ་ནྱི་བདྲེ་སོགས་ཆོས་ཅན་དོན་གྱི་རང་བཞྱིན་མྱིན་ པའྱི་བློ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཕྱི་ར ོལ་སྒྲ་ལ་

སོགས་པ་ཁྱད་པར་སྲེ་མྱི་འད་བ་མྲེད་པ་གཅྱིག་ལ་ཡང་དགའ་དང་ཡོངས་སུ་གདུང་བ་ སྲེ་བདྲེ་སྡུག་དག་གོམས་
ཏྲེ་བསོམས་པ་ལས་ཁྱད་པར་སྲེ་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ རོ།།།ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན་གང་གྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་
སྒྲ་ལ་སོག ས་པའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་ན་ ནྱི་དོན་ཁྱད ་པར་མྲེད་པ་གཅྱིག་ལ་ཕན་པ་དང་གནོད་པ་དང་བཏང་སོམས་
སུ་གོམས་པར་བྱས་པའྱི་ཁྱད་པར་ལས་བདྲེ་སྡུག་གོང་ནས་གོང་དུའང་གཞན་གཞན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཁྱད་པར་དུ་མྱི་
འགྱུར་ཏྲེ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ལྟར་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་བཞྱིན་ནོ། །ཕྱི་རོལ་དྲེའྱི་ཁྱད་པར་ལ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་གཏན་

ཚིགས་སོ།།།བདྲེ་སོགས་དྲེ་དག་ནྱི་ཞྲེས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན་ནོ།།།བློ་ྱིད་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ འོ།།།ཤྲེས་བྱ་འབྱྲེད་པའྱི་ཤྲེས་ རབ་ནྱི་
དཔྲེ་སྲེ་སོགས་པ་ནྱི་བརྲེ་བ་དང་ཡྱིད་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་གཟུང་ངོ་།།།དྲེ་ལ་ཐལ་འགྱུར་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཕྱི་རོལ་དུ་སྣང་

བ་ལ་ནྱི་གོམས་པའྱི་རྲེས་སུ་མྱི་བྱྲེད་པར་ཕྱི་རོལ་གྱི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པར་ཁྱབ་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་བོ།།།དྲེ་ནྱི་རང་རྒྱུད་ཀྱི་
གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡྱིན་པས་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོ ས་ལོ ག་པའྱི་དོན་ལ་རྟགས་ལོག་པའྱི་གོམས་པའྱི་རྲེས་སུ་མྱི་བྱྲེད་པས་
ཁྱབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་ཐལ་འགྱུར་ནྱི་འགལ་བ ས་ཁྱབ་པ་དམྱིགས་པ་དང་རང་རྒྱུད་ནྱི་དོན་ཡྱིན་པ་འགོག་ན་ཁྱབ་
བྱྲེད་འགལ་དམྱིགས་དང་བློར་སྒྲུབ་ན་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་འཆད་དོ།།།དྲེ་ལྟར་བདྲེ་སོགས་ནང་བློ ་
ཡྱིན་པར་གྲུབ་ཀང་དྲེ་སྲེམས་པ་ཅན་དུ་གངས་ཅན་ལ་མ་གྲུབ་པས་དྲེ་ 
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༼༧༧༽ 
སྒྲུབ་པ་ལ་དོན་བཞྱིའྱི་དང་པོ་རྟགས་དང་ཐལ་བ་ལན་ཅྱིག་ཏུ་དགོད་པ་ནྱི་བདྲེ་སོགས་ཆོས་ཅན་ནང་ཡྱིན་པར་མ་ཟད་ སྲེམས་
པའང་ཡྱིན་ཏྲེ་སྱིམ་གདུང་ལ་སོགས་པར ་མྱོང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན་སྲེམས་པ་ཅན་མ་
ཡྱིན་ན་ནྱི་མྱ ོང་བ་མྱིན་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདྱི་ནྱི་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།དྲེས་ན་ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི།།།དམྱིགས་

མྱོང་དག་ནྱི་ཐ་དད་ཡྱིན།།།དོན་དང་འད་བ་དམྱིགས་པ་སྲེ།།།རང་ྱིད་གསལ་བ་བདག་མྱོང་ཡྱིན།།།ཞྲེས་མདོ་སྲེ་པས་དམྱིགས་
པའྱི་བློ་དང་མྱོང་བའྱི་བློ་གྱིས་འདོད་པའྱི་མྱོང་བའྱི་བློ་ནྱི་སྲེམས་པ་ཅན་དུ་ཕ ལ་ཆྲེ་བས་འདོད་པས་དྲེ་གཏན་ཚིགས་སུ་
བཀོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་རྐང་པ་དང་པོའ ་ིའགྲེལ་པ་ནྱི་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཞྲེས་པ་སྲེ་གོ་སའོ།།།དོན་གྱིས་པ་གསལ་བ་
ཡུལ་ཅན་གྱི་མཚན་ྱིད་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་ནྱི་རྐང་པ་གྱིས་པའྱི་འགྲེལ་པ་སྲེ་གང་གྱི་ཕྱིར་ཡུལ་ཅན་ག ང་ཞྱིག་ཡུལ་
གང་གྱི་རྣམ་པ་མྱོང་བ་སྲེ་ཆ་བྱད་འཛིན་པ་མ་ཡྱིན་ པ་དྲེ་ནྱི་ཞྲེས་པ་དྲེ་འགྲེལ་པར་བྱྲེད་དོ།།།མྱོང་བ་མྱིན་ཕྱིར་འགྲེལ་

བ་ནྱི་དྲེའྱི་མྱོང་བར་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ བདྲེ་བས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཆ་བྱད་མ་བཟུང་བས་དྲེ་དྲེའྱི་མྱོང་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པ་
བཞྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་ཁྱྲེད་རྣམ་པའྱི་གཏོང་ལྲེན་གྱིས་རྟག་པ་འཇྱིག་པར་དོགས་ནས་ཤྲེས་རྱིག་རྣམ་མྲེད་དུ་འདོད་དྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་
དྲེ་གང་གྱིའང་མྱོང་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་རྱིག་ འདྱི་སྒྲ་ལ་སོགས་པ ་འདྱིའྱི་མྱ ོང་བ ར་བྱྲེད་
པ་ཡྱིན་ནོ་ ཞྲེས་ བྱ་བའྱི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་འབྲེལ་བ འྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཤྲེས་རྱིག་ཡུལ་ལ་མངོན་པར་གསལ་བ་
ལ་འདོད་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན་དབང་པོ་དང་སོགས་ པ་སྲེ་བློ་ཡང་མྱོང་བྱྲེད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་ཤྲེས་རྱིག་

དྲེའྱི་མྱོང་བའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་འད་བ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །།ད་ནྱི་གུད་ན་གནས་པ་འགའ་ཞྱིག་སོབ་དཔོན་གྱིས་གངས་ཅན་
ལ་འད་བ་སྒྲུབ་པ་མྱི་འཐད་པར་མཐོང་ནས་སྨྲས་པ་ནྱི་ཡུལ་རྱིག་པའྱི་དུས་ལས་སྔར་འད་བ་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་མ་ཡྱིན་ན་
ནྱི་ཕྱིས་ཀང་སྲེ་རྱིག་པའྱི་དུས་ན་ཡང་མྱི ་འད་བ་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་མས་པ་མ ྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ དང་རྟག་ཏུ་འད་བ་མྱི་

རུང་བའྱི་ཕྱིར་དྲེ་དང་འད་བ་ཡང་སྲེམས་པ་ཅན་ ལ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུ ར་ དྲེས་ན་གངས་ཅན་ལ་མྱོང་བའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་

འད་བ་གཞག་པར་ནྱི་མྱི་ནུས་སོ་ཞྲེ་ན།།རྟག་པ་འཇྱིག་པ་འདྱི་ནྱི་གངས་ཅན་འདྱིའྱི་ྲེས་པ་མྱོང་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པ་ལས་

གཞན་ཡྱིན་ཏ ྲེ་འད་བ་མྲེད་པར་ནྱི་མྱ ོང་བ ར་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།དོན་འདྱི་ནྱི་གངས་ཅན་གྱི་ལྟ་བ་སྒྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་

གྱི་འགོག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་འདོད་པ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།གསུམ་པ་རྱིག་པ་ཡུལ་ཅན་གྱི་མཚན་ྱིད་དུ་འདོད་
པ་དགག་པ་ནྱི།།གང་གྱི་ཕྱིར་ཤྲེས་རྱིག་རྱིག་པར་ཡོད་པ་ྱིད་ནྱི་ ངྲེས་པའྱི་དོན་དྲེའྱི་མྱོང་བར་རྱིགས་ པ་མ་
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ཡྱིན་ཏྲེ་རྱིག་པ་ཙམ་དུ་ནྱི་དོན་ཐམས་ ཅད་ལ་ 



84   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༧༨༽ 
ཁྱད་པར་མྲེད་པས་ན་ཐམས་ཅད་རྱིག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ ན་བློ་དང་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་རྱིག་བྱར་ཁས་

མྱི་ལྲེན་པའྱི་ཕྱིར་ རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་ཤྲེས་རྱིག་དྲེ་ལ་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་སྦྱོར་བ་ནྱི་འབྲེལ་པ་ཡྱིན་ནོ། དྲེ་ལྟར་འད་བ་ནྱི་ཡུལ་

ཅན་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་ལ་སྱིམ་པར་མྱོང་བ་དང་གདུང་བར་མྱོང་བ་དང་གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པར་མྱོང་བ་ འདྱི་ྱིད་ཀང་
ཁོ་བོ་ཅག་གྱི་བདྲེ་བ་ལ་ སོགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ དྲེ་དག་སྲེམས་པ་ཅན་དུ་གྲུབ་སྲེ་ཤྲེས་རྱིག་ལ་ཡང་སྲེམས་པ་

ཅན་དུ་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་དྲེ་ཙམ་དུ་ཟད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་གཞན་དུ་ན་དྲེའང་དྲེར་རྣམ་པར་བརྟག་པར་མྱི་ནུས་སོ །།།བཞྱི་པ་དྲེ་
ལ་རོད་པ་སྤང་བ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་ ཡུལ་བདྲེ་སོགས་དང་འད་ བ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་ཕྱིར་མྱོང་བ་ཤྲེས་རྱིག་ཡུལ་དྲེ་
འཛིན་པའྱི་བདག་ྱིད་དུ་ཁྱྲེད་ཁས་ལྲེན་པ་ཡྱིན་ན་དྲེའྱི་ཚེ་ཁྱྲེད་ལ་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་མྱོང་བ་ སྲེམས་མ་ཡྱིན་
པར་འགྱུར་ཏྲེ་འད་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་བུམ་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན།།།དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དོན་དུ་ཐལ་བར་མྱི་

འགྱུར་རོ།།།འདྱི་ལྟར་ཁྱྲེད་ཀྱིས་ཕོག ས་ལ་ཡང་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་མྱོང་བ འྱི་ཤྲེས་རྱིག་ནྱི་དྲེ་དང་འད་བར་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ ཞྲེས་བསན་པའྱི་དོན་དུ་ མྱོང་བའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་འད་བ་དང་ཡུལ་གྱི་མཚན་ྱིད་དུ་འད་བྱྲེད་བཀོད་
པ་ཡྱིན་ནོ། །ངྲེད་ཀྱིས་ནྱི་བདྲེ་སོགས་དྲེ་ལ་ཡང་དགའ་བ་དང་ཡོངས་སུ་གདུང་བར་མཐོང་ངོ་། །།ཞྲེས་པས་ནྱི་

སྒྲ་ལ་སོགས་པ་འགོག་པ་ཡྱིན་ལ།།སྲེམས་པ་ཅན་དང་ག ཅྱིག་ཏུ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་ནང་དུ་མས་སུ་མྱོང་བ་ྱིད་དུ་
ཞྲེས་བྱ་བས་ཀང་སྲེམས་དང་ཐ་དད་དང་ཕྱི་རོལ་ན་གནས་པ་འགོག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་དོན་གྱི་རྣམ་པར་འདོད་པ་དགག་
པ་ནྱི་འདྱི་ཤྲེས་རྱིག་གྱིས་ལོངས་སྤྱད་པར་བྱ་བའྱི་དོན་དུ་བདྲེ་སྡུག་སྒྲ་ལ་སོགས་པའྱི་བློ་ལ་གཟུགས་བརྙན་གྱི་ཚུལ་དུ་གཏོད་
པར་འདོད་དྲེ་ཇྱི་སྐད་དུ།།སྲེས་བུའྱི་ྲེ་བར་སྤྱོད་པ་ནྱི།།།བསྒྲུབ་ཕྱིར་གཙོ་བོ་རབ་འཇུག་སྲེ།།།ལྟད་མོ་བ་དག་གྲུབ་བྱའྱི་
ཕྱིར།།།གར་གྱི་ལྟད་མོ་བྱྲེད་པ་བཞྱིན།།།ཞྲེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ།། །འདྱི་འགོག་པ་ལ་དོན་བདུན་ལས།།དང་པོ་རྟགས་དགོད་པ་ནྱི་
མྱོང་བ་འདྱིའྱི་ཞྲེས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན་ནོ།།།འཇོག་པར་ བྱྲེད་པ་ ཞྲེས་པ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱའོ།།།སྒྲ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ཁྱད་པར་
མྲེད་ཀང་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཏྲེ་སོག་ཆགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་རྔ་མོ་ལ་སོགས་པ་སྲེ་གོམས་པ་ལས་འགྱུར་བ་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་

ཏོ།།།སྦྱོར་བ་ནྱི་གང་གཞན་ལ་གཞན་དུ་སྣང་བ་དང་གོམས་པས་འགྱུར་བ་དྲེ་ནྱི་དོན་གྱིས་བཞག་པའྱི་རྣམ་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་
ན་ཡྱིད་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་ནོ།།།རོད་པ་གཞྱིར་གྱུར་པའྱི་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པའང་དྲེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཁྱབ་
པར་བྱྲེད་པ་འགལ་བ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་བློ་མྱོང་གྱི་ཁྱད་པར་དགག་པ་ནྱི་གོམས ་པས་ཁྱད་པར་ 



རྣམ་འགྲེལ ་རྒྱན་གྱི་ མྲེ་ཏོག།   85 

༼༧༩༽ 
དུ་འགྱུར་བ་དང་ལྡན་པ་ནྱི་བློའྱི་བདྲེ་སྡུག་ཡྱིན་ག ྱི་མྱོང་བ་ནྱི་བདྲེ་སོགས་དང་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་པས་གཏན་

ཚིགས་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན།།ཁྱད་པར་མྲེད་པ་ལ་ཁྱད་པར་འབྱྲེད་པ་དྲེ་སུན་དབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ བློ་ཞྲེས་ བྱ་བ་འདྱི་ཞྲེས་དྱི་བ་

མཛད་དོ།།།དྲེ་ལྟར་བཞྱི་ཀ་ཡང་མྱིང་གྱི་རྣམ་གང ས་སུ་གཟྱིགས་ནས་འདྱི་གྱིས་ལ་ཞྲེས་གསུངས་སོ།།།དྲེ་ལ་ཡུལ་གྱི་
རྣམ་པ་ཅན་ག ྱི་དོན་ནྱི་བྲེམ་པོ་རྣམ་བཅས་ཡྱིན་ལ་མྱོ ང་བ་མྲེད་པ་ནྱི་བློའ །ོ།།གཞན་ནྱི་ཤྲེས་རྱིག་རྣམ་མྲེད་དྲེ་རྣམ་

བཅས་ནྱི་མྱི་རྟག་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལ་ཁྱབ་ཆྲེས་སའྱི་སོན་བརོད་པ་ནྱི་མྲེ་ལོང་དང་ཤྲེལ་དང་རྡོ་དྭངས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་
བློར་འགྱུར་རོ།།།སོན་དྲེ་སྤང་བའྱི་དོན་དུ་ཁྱད་པར་ཡོད་ན་ཡང་བརོད་དགོས་སོ། །།རང་ྱིད་ཀྱིས་གཞན་གྱི་ཁྱད་

པར་དོགས་པར་བཀོད་དྲེ་འགོག་པ་ནྱི་ནང་གྱི་སྲེས་བུ་ཡུལ་ལ་སྤྱོད་པའྱི་བྱྲེད་པར་གྱུར་པ་ྱིད་དང་།།སོག ས་ པས་
བཟུང་བ་ཤྱིན་ཏུ་དང་བ་དང་ནང་ྱིད་ལ་སོགས་པ་ཡང་མྱི་རྱིགས་པ་ྱིད་དོ།།།དྲེ་ལ་ནང་གྱི་བྱྲེད་པ་ནྱི་བློ་དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ་ནང་གྱི་བྱྲེད་པ་དྲེ་ཅྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཅྲེས་འདྱི་ན་ནྱི་བློ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཇྱི་ལྟར་བློ་ལ་ཐྲེ་

ཚོམ་ཟ་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ནང་གྱི་བྱྲེད་པ་ཡང་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་སྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དྲེ་གྱིས་ནྱི་ཕན་ཚུན་རྟྲེན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཡང་ན་དྲེ་དག་བློའ ་ི
མཚན་ྱིད་དུ་བསྒྲག་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ བློ་རྟོགས་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཡན་ལག་སྲེ་གོ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ ཕྱིར་
རོ།།།དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་རྣམ་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་ནྱི་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་ཤྱིན་ཏུ་དང་བ་ནྱི་མྱིག་དང་ཤྲེལ་ལ་སོག ས་པའོ།།།དྲེ་ལ་

མྱིག་ལ་ནྱི་མཚན་ྱིད་ཀུན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ལ་ཤྲེལ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་དང་བ་དང་སྲེ ས་བུ་སྤྱོད་པའྱི་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་
པ་ཡོད་པས་དྲེ་དག་བློར་ཐལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་བློ་སྲེམས་པ་མྲེད་པ་དགག་པ་ནྱི་སྒྲ་ལ་སོགས་པའྱི་ ཡུལ་རྣམ་ པར་
འཇོག་པ་ཡང་ཞྲེས་པ་སྲེ་ཡང་གྱི་སྒྲ་ནྱི་དྲེ་བློའ ་ིམཚན་ྱིད་མྱིན་པར་མ་ཟད་པའོ།།།མཐར་ཐུག་པ་ནྱི་དྲེ་ཁོ་ནས་འཇོག་
པ་སྲེ་ཐ་དད་བྱྲེད་པའོ།།།དྲེས་ན་དོན་འཇོག་མྱི་ནུས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་སྲེམས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་འད་བ་ཙམ་ལས་དོན་
འཇོག་གོ་ཞྲེ་ན་མྲེ་ལོང་དང་མྱིག་ཕྲེ་ནས་གྱིད་ལོག་པའྱི་དབང་པོས་ཀང་དོན་འཇོག་པར་ ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།ཡང་ཁྱྲེད་ཀྱིས་སྔར་ཕྱི་རོལ་སྒྲ་ལ་སོགས་པའྱི་ བདྲེ་བ་ཁྱད་པར་ དུ་འགྱུར་བ་མྲེད་ཀང་། བློའ ་ིབདྲེ་བ་ཁྱད་
པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ བྱ་བ་ཁས་བླངས་པ་དྲེ་ཡང་ཚིག་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་རྱིགས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་འདྱི་
དག་གཙོ་བོའ ་ིརང་བཞྱིན་གཅྱིག་ལ་ཅྱིག་ཅར་འག ལ་བ འམ་ཡང་ན་ཕྱི་རོལ་ཁྱད་པར་དུ་མྱི་འགྱུར་ན་ནྱི་དྲེས་གཏད་
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པའྱི་གཟུགས་བརྙན་མྱི་འགྱུར་ལ་དྲེ་ཡང་བློ་དང་བདག་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པས་དྲེ་མྱི་འགྱུར་བ་དང་འགྱུར་བར་ཡང་ཁས ་བླངས་
པའྱི་ཕྱིར་ རོ།།།གང་གྱི་ཕྱིར་བློའ ་ིམཚན་ྱིད་མྲེད་པ་དང་།། 
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༼༨༠༽ 
ཡུལ་མྱི་འཇོག་པར་ཐལ་བ་དང་།།ཁས་བླངས་པ་ཡང་འགལ་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ག ཞན་དག་གངས་ཅན་ལ་ཡང་སྲེམས་པ་
ཡོད་པ་ལས་ཁྱད་པར་ཐ་དད་པ་ཅན་གྱི་བློ་ནྱི་ཡ ོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །བཞྱི་པ་བློ་མྱོང་གཅྱིག་ཏུ་མངོན་སུམ་གྱིས་

སྒྲུབ་པ་ནྱི་སྲེམས་པ་ཡོད་པ་དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་ལ ས་ལྡོག་ སྲེ་ཐ་དད་པའྱི་བློ་ནྱི་རྟོག ས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་མྲེད་པ་ཡྱིན་

ནོ།།།བློ་འདྱི་ནྱི་ཞྲེས་པས་ནྱི་བློའ ་ིརང་བཞྱིན་བསན་ནས་མྱིང་ནྱི་ཞྲེས་པས་ནྱི་དྲེ་ལ་གངས་ཅན་གྱིས་མྱིང་དུ་མ་བཏགས་

ཀང་དོན་ནྱི་དུ་མ་མྲེད་དྲེ་འོན་ཀང་སྲེམས་པ་ཅན་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ལྔ་པ་ཐ་དད་རྱི ག་པས་དགག་པ་ནྱི་མྱོང་
བ་ཤྲེས་རྱིག་ནྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་དྲེ་གྱིས་གཅྱིག་ཏུ་མྱོང་བ་ནྱི་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དྲེ་ལ་ཤྲེས་རྱིག ་ཡུལ་ལ་
ལོངས་སྤྱོད་པར་འདོད་ན་ནྱི་དྲེ་མངོན་སུམ་ཡྱིན་ད གོས་ཏྲེ།།དྲེ་མངོན་སུམ་མ་ཡྱིན་ན་ ནྱི་ལོངས་སྤྱད་པར་བྱ་བ་

དང་ལོངས་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་ མ་ཡྱིན་ པར་འགྱུར་ ཏྲེ་དཔྲེར་ན་གཞན་གྱི་སྤྱོད་བྱྲེད་ཀྱི་མངོན་
སུམ་བདག་གྱི་མངོན་སུམ་མ་ཡྱིན་པས་དྲེས་སྤྱད་བྱ་དང་སྤྱད་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་མ་ཡྱིན་པ ་བཞྱིན་ནོ།།།གཞན་ཡང་

ཡུལ་ཡོད་པ་ལས་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཕྱིར་གྱི་དོན་ཏྲེ་གང་གྱི་ཕྱིར་ཡུལ་ཡོད་པ་ཙམ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ ཡུལ་ལ་ལོངས་
སྤྱོད་པར་ཡང་འགྱུར་ཏྲེ་སྤྱོད་བྱྲེད་མངོ ན་སུམ་མ་ཡྱིན་ཀང་སྤྱད་པ་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་ན་ནྱི་ཡུལ་ཡོད་པ་ཙམ་ཡུལ་ལ་

སྤྱོད་པའྱི་དོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ།།།ཡང་ངག་གྱིས་ནྱི་སོན་གཞན་སྡུད་པའོ།།།གཞན་ཡང་ཡུལ་དྲེའྱི་ལོངས་སྤྱོད་པ་
མངོན་སུམ་སྲེ་མངོན་གྱུར་མ་ཡྱིན་པས་ལོངས་སྤྱོད་པའྱི་ཁྱད་པར་ཏྲེ་བྱྲེ་བག་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་རྣམ་འགྲེལ་
ལས།།དྲེས་ན་ལོག་གྱུར་དོན་ཐམས་ཅད།།།ཁྱད་པར་དུ་ནྱི་འགྲུབ་མྱི་འགྱུར།།།ཞྲེས་གང་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟ་ན་ཡོད་
ཀང་མྲེད་པ་དང་ཁྱད་པར་མྲེད་ པར་འགྱུར་ཏྲེ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱིར་ག ཞན་ག ྱི་ལོངས་སྤྱོད་བཞྱིན་ནོ། །།དྲེ་

རྟགས་ཀྱིས་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན།།རྟགས་ཅན་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ལོངས་སྤྱོད་པ་ཡང་རང་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་ པ་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ་གཞན་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་ཀང་གཞན་གྱི་ལོངས་སྤྱོད་དུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གཞན་ཡང་ རྟགས་མ་གྲུབ་སྲེ་མྱི་རྱིགས་
པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།རྟགས་དྲེ་ལས་ཀ ང་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་བཤད་པ་ནྱི་དཔོད་པ་བ་དགག་པའྱི་སྐབས་སུའོ།།།དྲུག་པ་སྐབ ས་ཀྱི་

དོན་བསྡུ་བ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་རྱིག་གྱི་སྲེ ས་བུ་ནྱི་ལོག་གྱུར་ཡྱིན་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པ་ནྱི་མངོན་སུམ་སྲེ་བློའ ་ིམྲེ་ལོང་ལ་གཟུགས་
བརྙན་གྱིས་ཚོགས་པ་ནྱི་ལོངས་སྤྱོད་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ནྱི་མངོན་སུམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན།། དྲེ་ལྟ་ན་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་ཡུལ་
དམྱིགས་པ་ནྱི་ལོངས་སྤྱོད་དོ།།།དྲེ་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པར་ཁས་ལྲེན་པ་ན་ལོངས་སྤྱད་བྱ་དང་སྤྱོ ད་བྱྲེད་དང་སྤྱོད་
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༼༨༡༽ 
གྱུར་བརྟགས་པ་ནྱི་དོན་ མྲེད་དོ་ཞྲེས་པ་ནྱི་དངོས་པོས་དངོས་པོ་མཚོན་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་སོན་གྱི་དངོས་པོས་ལོངས་

སྤྱོད་ཀྱི་དངོས་པོ་མངོན་གྱུར་དུ་མཚོན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་སྲེས་བུ ་དྲེ་ནྱི་མངོན་སུམ་དང་འཐད་པས་སོང་པ་དང་དགོས་པ་
མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རྱི་བོང་གྱི་རྭ་དང་འད་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་བུ་མྲེད་ཀང་མངོན་གྱུར་གྱི་སྲེམས་དང་བློ་ཐ་དད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་
གྱིས་པོ་དྲེ་ཡང་ཞྲེས་གསུངས་སོ།།།བདུན་པ་འདྲེས་པར་རྣམ་པར་མ་ཕྲེད་པར་རྟོག་པ་དགག་པ་ལ་དོན་བཞྱི་ལས།།དང་པོ་

ཕོགས་སྔ་མ་དགོད་པ་ནིྱི་ལགས་གོང་དང་ནྱི་ མྲེ་ཐ་དད་འདྲེས་པ་བཞྱིན་དུ་འདྱི་གྱིས་ཀང་འདྲེས་པས་ རྣམ་
དབྱྲེར་མྲེད་ཅྲེ་ ན་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ྱིད་སོན་པ་ནྱི་སྲེམས་པ་དང་ཞྲེས་པ་སྲེ་འདྲེས་པ་ནྱི་གཟུགས་བརྙན་
འདྲེས་པ་ཡྱིན་ལ།།བྱྲེ་བག་ནྱི་ཐ་དད་དོ།།།དྲེའྱི་རྒྱུ་ནྱི་སྲེས་བུའྱི་གཟུགས་བརྙན་དང་ལྡན་པའྱི་བློ་ནྱི་སྲེས་བུ་ལྟ་བུར་སྣང་བ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་དྲེ་ཡང་ཇྱི་ལྟར་ཐ་དད་ཅྲེ་ན་ལགས་ དྲེའྱི་ས་བ་དང་གཟུགས་དང་མྲེའྱི་ཁ་དོག་དང་རྲེག་པ་ནྱི་ཐ་

དད་དུ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཇྱིག་པ་ནྱི ་དྲེ་ལྟར་འདོད་པ་

ཡྱིན་ན་དངོས་ཀུན་ལ་དུ་མ་དང་གཅྱིག་གྱི་རྣམ་གཞག་མས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་སྲེས་བུ་དང་བློ་གཅྱིག་ཏུ་སྣང་ཡང་
ཐ་དད་ཡྱིན་ན་དོན་གཅྱིག་ཏུ་དམྱིགས་པ་ཐམས་ཅད ་ལ་ཐ་དད་འདྲེས་པར་དོགས་པ ས་གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པ་
མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་གཅྱིག་གྱི་རྣམ་གཞག་ནྱི་མས་པ་ཡྱིན་ནོ།། །བདྲེ་བ་དང་སྔོན་པོ་ལ་སོག ས་པ་ཐ་དད་
དུ་དམྱིགས་པ་དག་ཀང་ཐ་དད་མ་ཡྱིན་པ ར་ཁས་བླངས་ཏྲེ།།བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་སྒྲ་ལ་སོགས་པའྱི་བདག་ྱིད་

ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གང་སྨྲས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་ཐ་དད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་མས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གཅྱིག་དང་ཐ་དད་ཀྱི་ཐ་སད་མྲེད་ན་
ཡང་ཆུ་དོན་དུ་གྲེར་བ་མྲེ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་བས་སྡུག་བསྔལ་བ ས་འཚོ་བའྱི་ཕྱིར་ཨྲེ་མ་ཞྲེས་རྲེས་སུ་བརྲེ་བའྱི་ཚིག་

གསུངས་སོ།།།ཐ་དད་མྲེད་པར་རྱིག་པ་དྲེ་གཅྱིག་ཡྱིན་ན་དྲེ་ལྟར་གང་ མྱིན་ ནྱི་ཐ་དད་དུ་རྱིག་པ་སྲེ་དྲེས་ནྱི ་དྲེ་ཐ་
དད་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །གཅྱིག་ཏུ་རྱིག་པ་དྲེ་གཅྱིག་གྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ ྱིན་ན་ཐ་དད་ལ་ཡང་ཐ་དད་དུ་རྱིག་པ་དྲེ་
སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་འགྲུབ་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་གང་དུ་གཅྱིག་གྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་གྲུབ་པ་དྲེར་ནྱི་དུ་མའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀང་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་
ཕྱིར་རོ།།།དཀར་པོ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོག ས་པ་ཐ་ དད་དུ་སྣང་བ་དྲེ་ཐ་དད་མ་ཡྱིན་པས་ནྱི་འདྱིས་ཐ་དད་ཀྱི་རྒྱུ་
མཚན་སྤངས་པར་བསན་ཏོ།།།བློ་མྱོང་ནྱི་ཐ་དད་མྲེད་སྣང་ཐ་དད་ དུ་འདོད་པས་ནྱི་འདྱིས་གཅྱིག་གྱི་རྒྱུ་མཚན་སྤངས་
པར་བསན་ནོ།།།དྲེས་ན་ཁྱྲེད་ལ་ཐ་དད་ཐ་དད་མྲེད་རྟྲེན་ཅྱི་ སྲེ་རྒྱུ་འགའ་ཡང་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ར་བར་སྤྱྱིར་བསན་
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ཅྱིང་འགྲེལ་པས་ 
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༼༨༢༽ 
ཀང་བཤད་པའྱི་དོན་མཐའ་དག་ལྲེགས་པར་སྡུད་པའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཡྱིན་ནོ།། །གསུམ་པ་དཔྲེ་མ་གྲུབ་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་
གཅྱིག་ཏུ་སྣང་བ་གཅྱིག་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་ན་ལགས་དང་མྲེ་ཡང་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་འདོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི་བློ་
དང་སྲེས་བུར་མ་ཟད་ལགས་ཀྱི་གོང་བུ་ ལ་ཡང་རྲེན་མྲེ་དང་འབྲེལ་བ་ལས་དྲེ་ལྟར་སྲེས་པའྱི་དོན་ ཏྲེ་རས་
གཞན་དྲེ་ནྱི་གཅྱིག་ྱིད་དུ་མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་བ་ ཡྱིན་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཐ་དད་དུ་རྟོག།དྲེའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ཐ་དད་ མ་ཕྲེད་པ་
ནྱི་མ་ཡྱིན་ ནོ། །འདྱི་ལྟར་ཐ་དད་རྟོགས་པར་ས་བ་རྣམས་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་འབྱྲེད་དྲེ་སྔོན་པོ་དང་སྔོན་པོ་མ་ཡྱིན་པ་

བཞྱིན་ནོ།།།རྟོགས་པར་དཀའ་བ་རྣམས་ནྱི་འཐད་པས་འབྱྲེད་དྲེ་དངུལ་ཅུང་ཟད་དང་འདྲེས་པའྱི་གསྲེར་གྱི་གོང་བུ ་སྲེར་པོར་
རོ་གཅྱིག་ཏུ་སྣང་ཡང་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ནག་ཚུར་གྱིས་ཕྲེ་ན་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ནག་ཚུར་གྱི་རྲེན་གྱིས་
གསྲེར་དངུལ་ཐ་དད་དུ་སྲེས་པའང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ྲེར་ལྲེན་གྱི་རྒྱུ་གཅྱིག་ལས་འབས་བུ་འགལ་བ་གྱིས་སྲེ་བ་ནྱི་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།དྲེས་ན་འདྱིའྱི་གཅྱིག་ཏུ་སྣང་བ་ལ་ནྱི་འབས་བུ་ཐ་དད་པ་ལས་རྒྱུ་ཐ་དད་དུ་དཔོག་པའྱི་གནོད་བྱྲེད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ལ།།
ལགས་གོང་དང་མྲེ་གཅྱིག་ཏུ་སྣང་བ་ལ་ནྱི་གནོད་བྱྲེད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་དྲེ་གྱིས་རས་གཅྱིག་ན་དྲེ་ལྡོག་པ་ཇྱི་ལྟར་
ཞྲེ་ན་རྒྱུ་ཟད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ྱིད་སྨྲས་པ་ནྱི་ཡང་ཞྲེས་པ་སྲེ་རྒྱུ་ནྱི་མྲེ་སྲེ་ཏྱིལ་མར་ཟད་ན་སྒྲོན་མ་ལྡོག་པ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེ་
ལྡོག་པར་མ་ཟད་ལགས་དྲེའྱི་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་ལ་ལྟོས་ པ་ཅན་གྱི་གང་བའྱི་ར ྲེག་པ་ དང་ལྡན་པ་དང་ལ་སོགས་པ་ཁ་
དོག་ནག་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣ མས་ཀང་ རས་ག ཞན་ སྲེ་བ་ཡྱིན་ ནོ།།།བཞྱི་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི་གོམས་པས་འགྱུར་བ་
དང་མྱོང་བ་ཡྱིན་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དྲེའྱི་ ཕྱིར་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་འདྱི་ནང་དང་མྱོང་བ་སྲེ་སྲེམས་པ་ཅན་ཡང་ཡྱིན་ནོ།།།རང་རྱིག་

པའྱི་མངོན་སུམ་བཤད་ནས་འཇྱིག་རྟྲེན་རྒྱང་འཕྲེན་པ་དང་སྤྱོད་པ་བ་གྱིས་ཚེ་སྔ་ཕྱི་མྲེད་ཅྱིང་དྱི་མ་སྲེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་སྲེ་བ་བརྒྱུད་པ་དུ་མ་གོམས་པ་དང་དྱི་མ་ཟད་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་པའྱི་ཤྲེས་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་སྨྲ་བའྱི་ལོག་རྟོགས་
བསལ་བའྱི་ཕྱིར།།རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་འཆད་པ་ལ་དོན་གསུམ་གྱི་དང་པོ་རང་བཞྱིན་ངོས་གཟུང་བ་སོན་པ་ནྱི།།
བསོམས་པའྱི་སོབ ས་ཀྱིས་གསལ་བར་སྣང་གྱུ ར་པའྱི་ཤྲེས་ པ་གང་ ཞྱིག་སླུ་བ་ཅན་མ ྱིན་པའྱི་རྟ ོག་མྲེད་
དྲེ་ནྱི་མངོན་སུམ་ཡྱིན་ནོ། །བསོམས་པ་ལས་གསལ་སྣང་བྱུང་བའྱི་དཔྲེ་སོན་པ་ནྱི ་འཇྱིག ས་སོག ས་བཞྱིན་ དུ་ཞྲེས་

བྱ་བ་འདྱི་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ན་བདག་མྲེད་པ་ལ་གསལ་བར་སྣང་བའྱི་རྒྱུ་བསོམ་པའྱི་རྱིམ་པ་སོན་པར་བྱྲེད་པ་ནྱི་
བདག་མྲེད་པ་སོན་པར་བྱྲེད་པའྱི་བསན་བཅོས་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཤྲེས་པས་བཟུང་བ་ངྲེས་པའྱི་ 
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༼༨༣༽ 
དོན་ནྱི་བདག་མྲེད་པ་གྱིས་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ནྱི་བསོམ་པར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཏྱིང་ངྲེ་འཛི ན་རྒྱལ་པོ་ལས།།སོང་པ་བདྲེ་བར་

གཤྲེགས་པས་བསན་པ་ལྟར།།།ངྲེས་དོན་མདོ་སྲེ་དག་གྱི་བྱྲེ་བག་ཤྲེས།།།གང་ལས་སྲེམས་ཅན་གང་ཟག་སྲེས་བུ་
བསན།།།ཆོས་དྲེ་ཐམས་ཅད་དང་བའྱི་དོན་ཤྲེས་ཀྱིས།།།ཞྲེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེ་ཇྱི་ལྟར་བསོམ་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་ཐོས་བྱུང་
གྱིས་བཟུང་བའྱི་བདག་མྲེད་པ་དྲེ་རྱིགས་པ་སྲེ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྲེམས་པ་ནྱི་རྟགས་འཛིན་ཡྱིན་ལ།།དྲེ་ལ ས་ བྱུང་བ་
ནྱི་རྲེས་དཔག་སྲེ་བསམས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནྱི་བྱྲེ་བག་ཏུ་ཕྲེ་སྲེ་བློ་ལ་བཀོད་པ་ཡྱིན་ལ་

དྲེ་ནས་ནྱི་ཞྱི་གནས་དང་ལག་མཐོང་ཟུར་དུ་འབྲེལ་བ་བསོམ་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་ སོམ་པར་ བྱྲེད་དོ།།།དྲེ་ལྟར་ན་

རྟག་ཏུ་མམ་པར་བཞག་པ་དང་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་འབྱྲེད་པ་ལ་བརོན་པའྱི ་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱི་སོམ་པ་དྲེ་རོག ས་པ་ནྱི་
བསོམ་བྱའྱི་དོན་ལ་གསལ་སྣང་གྱི་ཤྲེས་པ་སྲེད་པའྱི་མཐུ་ཐོབ་པ་སྲེ་བདག་མྲེད་པའྱི་དོན་ལ་ གསལ་བར་སྣང་ཞྱིང་གསལ་

བར་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་རྟོག་པ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱིས་ནྱི་ར་བར་སླུ་བ་ཅན་

མྱིན་པའྱི་སྒྲས་བརོད་པའྱི་མ་འཁྲུལ་བ་ྱིད་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འཇྱིགས་པ་དང་མྱ་ངན་ལ་སོག ས་པ་གསལ་བ ར་
སྣང་བ་བཞྱིན་དུ་ཞྲེས་བྱ་བས་ནྱི་བསོམ་པ་དང་གསལ་སྣང་རྒྱུ་འབས་སུ་ཚད་མས་མཐོང་བའྱི་ཡུལ་བསན་ཏྲེ་དྲེར་རྒྱུ་

འབས་སུ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དྲེ་ལྟ ར་གང་ངྲེས་པའྱི་དོན་བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཤྲེས་པ་རྟོག་པ་དང་བལ་
ཞྱིང་མ་འཁྲུལ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཡང་མངོན་སུམ་ གྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ། །།གལ་ཏྲེ་དྲེ་དྲེ་ལྟར་བསོམས་པས་གསལ་

བར་སྣང་བས་རྟོག་པ་དང་བལ་མོད་མ་འཁྲུལ་བའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པར་གང་ལས་ཤྲེས་ཞྲེ་ན་གང་ཞྱིག་གང་གྱི་སོབས་ཀྱིས་རྱིང་བ་
དང་ཆོད་པ་དང་ཕ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡུལ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་འཇལ་བ་དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལ་ཚད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་མ་འོངས་པའྱི་
ནད་སྲེལ་བ་ལ་དང་སོང་རྣམས་ཀྱི་སན་གྱི་ཤྲེས་པའམ་ལས་བྱྱིན་གྱིས་བརབས་པའྱི་རྱི་ལམ་གྱིས་ཤྲེས་པ་བཞྱིན་ནོ།།།རྣལ་
འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱི་བྱུང་ཟྱིན་དང་འབྱུང་འགྱུར་མཁྱྲེན་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀང་ཡུལ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་འཇལ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་
ནྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་ཆོས་ཅན་རྣལ་འབྱོར་པའྱི་ཤྲེ ས་པ་དང་དྲེས་ཆོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡུལ་འ ཇལ་བའྱི་ཕོ གས་ནྱི་
ལུང་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཡུལ་དྲེ་དག་ཇྱི་ལྟར་གནས་པ་ལྟར་འཇལ་བར་ནྱི་སྔོན་དྲེ་ལྟ་བུ་མཁྱྲེན་པའྱི་ལུ ང་ལ་རྟྲེན་པའྱི་བློ་དང་
ད་ལྟར་བ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཚད་མ་ཚོགས་ནས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཇྱི་ལྟར་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་འོད་སྲུངས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ཀྲྱི་ཀྲྱིའྱི་རྱི་
ལམ་བཅུ་ལུ ང་བསན་པ་དང་།།བདག་ཅག་གྱི་སོན་པས་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཐོགས་མྲེད་དང་མ་གོལ་ལུ ང་བསན་པ་དང་།།
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དྲེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱལ་ 



94   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༨༤༽ 
པོ་མྱ་ངན་མྲེད་དང་དུས་འགྱིབ་པ་དང་ཁ་ཆྲེའྱི་ཡུལ་ལུང་བསན་པ་ལ་སོགས་པ་སྔོན་ཇྱི་སྐད་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཕྱིས་བྱུང་བ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཁྱབ་པ་ཡང་གང་ཞྱིག་སྔར་མ་རྟོགས་པའྱི་ཡུལ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་འཇལ་བ་དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལ་ཚད་མ་ྱིད་ཡྱིན་
ཏྲེ་དྲེ་ལས་གཞན་པའྱི་བློ་རྣམས་ཚད་མར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཀང་དྲེ་ཙམ་དུ་ཟད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་འད་བའྱི་མངོན་སུམ་དྲེ་
ཡང་གསལ་བ་ལ་དཔྲེར་བརོད་པ་ནྱི་འཕགས་པའྱི་བདྲེན་པ་མཐོང་བ་བཞྱིན་ ནོ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་དྲེ་ལ་སྔར་གྱི་ལས་

དང་ོན་མོངས་པའྱི་འབས་བུར་གྱུར་པའྱི་ྲེ་བར་ལྲེན་པའྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་ལོ།།།དྲེ་དག་ྱིད་སྲེད་པ་དང་ལན་ཅྱིག་
པས་མ་འོངས་པའྱི་ཕུང་པོའ ་ིརྒྱུར་གྱུར་པ་ནྱི་ཀུན་འབྱུང་ངོ་།།།ངྲེས་པར་ལྲེགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྱུར་པའྱི་སྲེམས་ནྱི་འགོག་
པའོ།།།དྲེ་ཐོབ་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་བདག་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་སྲེམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་ལམ་མོ།།།དྲེ་དག་
མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི་མངོན་སུམ་ཡྱིན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་དྲེ་ལྟའྱི་དོན་ཅན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་པའྱི་ཤྲེས་པ་མཐའ་དག་
མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མ་ྱིད་དོ།།།དྲེ་ལྟར་འཕགས་པའྱི་བདྲེན་པ་བཞྱི་པོ་རྣམས་ལ་གཞན་མུ་སྲེགས་བྱྲེ ད་ཀྱི་ལུ གས་སུན་ཕྱུང་
ནས་ཚད་མས་རྣམ་པར་དག་པ་རང་གྱི་ལུ གས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པ་དང་།།མྱི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཇྱི་ལྟ་བུར་བསོམ་པ་
དང་།།སྲེ་བ་བརྒྱུད་པ་དུ་མ་དུས་ཇྱི་སྱིད་ཀྱི་བར་དུ་བསོམ་པ་དང་།།རྒྱུ་གང་གྱིས་སོམ་པ་བྱང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་
སྱིང་རྲེ་དང་ན་རང་རྣམས་ཀྱི་འཁོར ་བ་ལ་ཡྱིད་བྱུང་བས་བསོམ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་པ་ནྱི ་རྣམ་འགྲེལ་དུ་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་བཞྱིན་ཤྲེས་པར་བྱའྱི་འདྱིར་ནྱི་ཤྲེས་རབ་གསུམ་གོམས་པར་བྱས་པའྱི་བདག་མྲེད་པའྱི་དོན་ལ་མངོན་

སུམ་སྲེ་བ་ྱིད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་ཙམ་ཞྱིག་སྒྲུབ་པར་འདོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་གསལ་སྣང་གྱི་རྟོགས་པ་སྒྲུབ་པ་ནྱི།། གལ་ཏྲེ་
འཇྱིགས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་གསལ་བར་སྣང་བར་གང་གྱིས་ཤྲེས་ཞྲེ་ན་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ལས་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་ནྱི་
འདོད་འཇྱིགས་ཞྲེས་པ་སྲེ་བརམས་པ་ནྱི་ཤྲེས་པ་རྣ ལ་མ་ལས་གཡོས་པ་སྲེ་ཆོམ་རྐུན་དང་འདོད་པའྱི་རྱི་ལམ་ལ་
སོག ས་པས་སྲེམས་བསད་པ་དྲེ་དག་ནྱི་ཆོས་ཅན།།དྲེ་ལ་ཆོས་ཅན་དྲེ་དག་ནྱི་མུན་པའྱི་ནང་ན་གནས་ པའམ་ངུས་པ་ལ་

སོགས་པའྱི་མྱ་ངན་གྱིས་མྱིག་མདོངས་པར་གྱུར་པ་གཟུང་གྱི་སྣང་བ་དང་བཅས་པར་ནྱི་མྱིག་གདངས་པའྱི་དབང་ཤྲེས་འཁྲུལ་
བ་ཡང་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར་དང་འདྱིར་ནྱི་བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡྱིད་གསལ་སྣང་དུ་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་གྱི་དབང་ཤྲེས་གསལ་སྣང་དུ་
བསྒྲུབས་པས་ནྱི་རྣལ་འབྱོར་པའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ཤྲེས་པ་གསལ་བ ར་སྣང་བ་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱི་ཕན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་དག་གྱིས་ཡུལ་
དྲེ་དང་དྲེ་དག་ཡང་དག་སྲེ་བདྲེན་པ་མྱིན་ 
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༼༨༥༽ 
པ་ཡྱིན་ནའང་མདུན་ན་གནས་པ་བཞྱིན་དུ་གསལ་བར་མཐོང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱའོ།།།བསད་པ་ཇྱི་
བཞྱིན་ནྱི་འཁྲུལ་བ་དང་མཐུན་པའོ།།།གུས་པར་བསྒྲུབ་པ་ནྱི་གྱིམས་པར་འཇུག་པ་སྲེ་སོ་ཞྱི ང་བ་སྤུ་ལངས་པའྱི་ལུ ས་ཀྱི་

གནས་སྐབས་སམ་སྡུག་པ་ལ་སོགས་པ་འདྲེན་པ་དང་།།འདྱི་ན་སུ་སུ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་དང་ང་རྒྱལ་དང་བཅས་པས་མཚོན་ཆ་ལ་
འཇུ་བ་ལ་སོགས་པ་སྲེ་འདྱི་དག་རབ་ཏུ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་སོ།།།ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན་ལོག་
གྱུར་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་གསལ་ལོག་གྱུར་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པའྱི་བློ་ཡོད་པ་དྲེ་ལ་དྲེ་སྐད་དུ་བརོད་དྲེ་དྲེ་ལ་ནྱི ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་
འཇུག་པ་སྲེ་གུས་པས་སྒྲུབ་པ ་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་གསལ་བར་མ་མཐོང་བ་དྲེ་དག་ལ་

ནྱི་གཏན་ཚིགས་དྲེ་འཇུག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་གསལ་བར་མཐོང་བས་ཁྱབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།བསྡུས་པའྱི་
དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་ལུ ས་ངག་གྱི་བྱ་བ་ནྱི་འདོད་པའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་གུས་པར་བསྒྲུབ་པའང་གསལ་
བར་མཐོང་བའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པར་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ལས་གཏན་ལ་ཕྲེབས་ནས་དྲེ་ལས་དྲེ་རྲེས་སུ་དཔོག་གོ་ཞྲེས་བརོད་པ་
ཡྱིན་ནོ།།།གང་གྱི་ཕྱིར་གོམས་པ་ལས་གསལ་སྣང་གྱི་འབ ས་བུ་འབྱུང་བར་དྲེ ་ལྟར་གྲུབ་པ་དྲེ་ཕྱིར་ཡང་དག་དང་དྲེ་མྱིན་
པ་ནྱི་བདྲེན་པ་དང་བརྫུན་པ་སྲེ་དྲེ་ལྟ་བུ་གང་དང་གང་ཤྱིན་ཏུ་སྲེ་གུས་པར་བསོམས་གྱུ ར་པ་དྲེ་ལ་ནྱི་དོན་དྲེ་ལ་

གསལ་ལ་མྱི་རྟོག་པའྱི་བློའ ་ིའ བས་བུ་འབྱུང་ངོ་།།།གང་གྱི་ཚེ་ཞྲེ་ན་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་སྲེ་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ཚེ་ན་འབྱུང་

ངོ་།།།གཏན་ཚིགས་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དོན་ཅན་གྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ཤྲེས་པ་གང་ཞྱིག་བསོམས་པས་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་
བ་དྲེ་ནྱི་ནམ་ཞྱིག་གསལ་བར་སྣང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་འཇྱིགས་པ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ཤྲེས་པ་བཞྱིན་
ནོ།།།བདག་ཅག་ལ་སོགས་པའྱི་མྱི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ཤྲེས་པ་ ཡང་བསོམས་པས་ཁྱད་པར་དུ་
འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཏྲེ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་གྲུབ་པ་ལས།།གང་གང་གནས་སྐབས་གཞན་དག་
དུ།།།ཁྱད་པར་དུ་ནྱི་རབ་འཇུག་པ།།།དྲེ་དྲེ་ཤྱིན་ཏུ་དྱི་མྲེད་པའང་།།།སྱིད་དྲེ་གསྲེར་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན།།།ཞྲེས་བཤད་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།གཏན་ཚིགས་འདྱི་མ་གྲུབ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ཤྲེས་པ་གོམས་པས་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བ་ནྱི་ཁོ་བོ་ཅག་གྱི་
རང་རྱིག་པས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།སོམ་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིད་བྱུང་བ་དང་སྱིང་རྲེ་ལ་སོགས་པ་ཡང་འགའ་ཞྱིག་ལ་སྱིད་པ་ཡྱིན་ལ་
འཇྱིག་རྟྲེན་ཕྱི་མ་ཡང་གཞན་དུ་བསྒྲུབས་པས་སོམ་པའྱི་དུས་ཀང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པའང་མ་ཡྱིན་ ཏྲེ་འདྱི་ལྟར་
བསོམས་པས་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་ཀང་གསལ་སྣང་མྱི་འབྱུང་ན་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ཤྲེས་པ་གོམས་པར་བྱྲེད་པ་ལ་གསལ་སྣང་མྱི་སྱིད་
པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ལ་རྒྱུ་གཞན་ནྱི་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ 
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༼༨༦༽ 
རོ།།།འཇྱིགས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་མཐོང་བའང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་བསོམས་པས་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བ་ལ་ནྱི་གསལ་སྣང་འབྱུང་
བས་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་ཁ་ཅྱིག་ཡྱིད་ཀྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི་མ་རྱིག་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པས་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་དག་པར་བྱྲེད་ནུས་
ཤྱིང་མ་རྱིག་པ་མངོན་སུམ་དུའང་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་དྲེ་ནྱི་མྱི་རུང་སྲེ་དྱི་མ་ནྱི་རྲེས་འགའ་བའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་
སྲེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།འདྱི་ལ་རྟོག་པ་ དང་བལ་ཞྱིང་མ་འཁྲུལ་བའྱི་མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ྱིད་
གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།མངོན་སུམ་ཀང་དོན་མྲེད་པ་འཛིན་པ འྱི་མ་རྱིག་པར་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་དངོས་པོའ ་ིངོ་བོ་
འཛིན་པ་ནྱི་ཤྲེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དང་དྲེའང་ལྡོག་པ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།རྣམ་ཤྲེས་ཡུལ་འཛིན་པ་ཡྱི་ཆོས།།།དྲེ་ནྱི་
ཇྱི་ལྟར་ཡོད་པ་བཞྱིན།།།འཛིན་འགྱུར་ཡོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི།།།འདྱིའྱི་སྲེད་པར་བྱྲེད་པའང་ཡྱིན།།།ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།འཚེ་བ་
མྲེད་དང་ཡང་དག་དོན།།།ངོ་བོ་ྱིད་ལས་ཕྱིན་ལོག་གྱིས།།།འབད་དུ་ཟྱིན་ཀང་མྱི་ཟོགས་ཏྲེ།།།བློ་ནྱི་དྲེ་ཕོགས་འཛིན་ཕྱིར་
རོ།།།ཞྲེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།རྣལ་འབྱོར་པའྱི་མངོན་སུམ་བྱུང་ཟྱིན་པ ་དང་འབྱུང་བ་རྒྱས་པར་སྒྲུབ་པ་ནྱི་སྲེ་བདུན་རྒྱན་གྱི་མྲེ་
ཏོག་ཏུ་ལྟའོ།།།རང་གྱི་སྲེ་པ་ཁ་ཅྱིག་འཇྱིགས་པ་ལ་སོགས་པ་གོམས་པ་ལ་མྱི་བདྲེན་པར་གསལ་བར་སྣང་དུ་ཆུག་ཀང་ཏྱིང་ངྲེ་
འཛིན་གོམས་པ་ལ་ནྱི་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེས་ན་དྲེ་ཕྱིར་ཡང་དག་ཡང་དག་མྱིན་ཞྲེས་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སྨྲ་ཞྲེ་ན།། འདྱི་ལྟར་ནྱི་ཁྱྲེད་རང་
ཡང་འདོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་མྱི་སྡུག་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ནྱི་རུས་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་འཛིན་ནོ།།།གསུམ་པ་རྟོག་བལ་གྱིས་སྤངས་
པ་སྒྲུབ་པ་ནྱི།།བསོམ་པའྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་ཡྱིན་ དུ་ཟྱིན་པ་ནྱི་དྲེ་གྱིས་རྒྱུ་འབས་སུ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལྟ་ན་རྣམ་

པར་རྟོག་པ་མྲེད་པར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུ ར་ ཞྲེས་འདྱི་བའྱི་བསམ་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་གསལ་སྣང་དྲེའང་གང་ཞྱིག་གོམས་པའྱི་

དོན་ལ་སྲེའམ་མ་གོམས་པའྱི་དོན་ལ་སྲེ་གང་།།ཕྱི་མ་ལྟར་ན་ནྱི་བདག་བཅས་ཀྱི་དོན་ལ་གསལ་སྣང་སྲེ་བར་འགྱུར་ལ།།དང་པོ་
ལྟར་ན་ནྱི་བདག་མྲེད་པ་སྒྲ་བཅས་སུ་གོམས་པར་བྱས་པས་དྲེ་དང་འདྲེས་པའྱི་དོན་ལ་གསལ་སྣང་སྲེ་བར་འགྱུར་ལ།།དྲེ་ལྟ་
ནའང་རྟོག་མྲེད་དུ་མྱི་འཐད་དྲེ་སྒྲ་བཅས་སུ་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་རྟོག་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་རྣལ་འབྱོར་བའྱི་
ཤྲེས་པ་ནྱི་རྟོག་བཅས་སུ་འཐད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན།།དྲེ་ལྟར་མྱི་རྱིགས་པ་ནྱི ་གང་གྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་སོ ན་པར་

བྱྲེད་དྲེ་དོན་ནྱི་གཟུང་དོན་ནོ།།།རྣམ་པར་བསད་པའྱི་བློ་ཡང་རུང་ ཞྲེས་བྱ་བས་ནྱི་རྣམ་རྟོག་འཁྲུལ་བ་དང་མ་འཁྲུལ་བ་

ཐམས་ཅད་ལ་གསལ་སྣང་མྲེད་པར་སོན་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེས་ན་ཞྲེས་པ་ནྱི་མཇུག་སྡུད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་དམ་བཅས་པ་ཙམ་

ལས་དོན་མྱི་ 
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༼༨༧༽ 
འགྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན་འོ་ན་ནྱི་རྱིགས་པ་འདྱི་ལྟར་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་དྲེ་འད་བའྱི་དོན་ལྡན་མ ྱིན་པར་དན་ ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་མྱི་

གསལ་བར་དན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དྲེས་ན་གྱིད་ནང་གྱི་དན་པའྱི་རྣམ་རྟོག་ཆོས་ཅན་འདྱི་ལ་གསལ་སྣང་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་
སད་དུས་ཀྱི་དན་པས་མྱི་གསལ་བར་དན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལྟར་སྣང་བ་ཅན་ནྱི་གསལ་སྣང་དུ་དན་པ་མྲེད་པའོ།།།འདྱིར་

དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པ་ནྱི་གསལ་སྣ ང་དུ་དབང་པོ་ལས་སྲེ་བ་ཡྱིན་ ཏྲེ་དབང་ཤྲེས་འཁྲུལ་བ་རྣམས་ཀང་
གསལ་བར་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཡྱིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་ནྱི་དོན་ལས་སོ།།།ཡྱིད་ཀྱི་ཤྲེས་པ་མྱི་གསལ་བ་ཡང་གསལ་སྣང་དུ་ནྱི་དོན་
ལས་སྲེ་བ་ཡྱིན་ན།།རྣམ་པར་རྟོག་པའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ནྱི་དོན་མྱི་གསལ་བ་ཅན་དུ་རང་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ་གྱིད་ཀྱིས་ཀང་
གསལ་བར་བྱྲེད་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་གྱིད་ནང་གྱི་དན་པའྱི་རྣམ་རྟོག་ནྱི་སད་དུས་ཀྱི་དན་པས་མྱི་གསལ་བར་དན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་སྲེ་དན་པ་ལ་ནྱི་འཁྲུལ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན།།དྲེ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ་འདྱི་ལ་འཁྲུལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྲེད་
པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་གྱིད་ནང་གྱི་དན་པའྱི་རྟོག་པ་དོན་གསལ་སྣང་ཅན་དུ་འཇལ་བའྱི་བློ་མྲེད་པའྱི ་ཕྱིར་ཏྲེ་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།གནོད་
བྱྲེད་རྱིགས་པ་དམ་པ་ནྱི།།།མྲེད་ན་མས་མྱོང་སྤང་བྱ་མྱིན།།།ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།འདྱི་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་མྲེད་པར་ནྱི།།།དྲེ་སྤོང་བ་ནྱི་
རྱིགས་མ་ཡྱིན།།།ཞྲེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གཞན་ཡང་རྱི་ལམ་གྱི་སྣང་བ་གསལ་བ་དང་མྱི་གསལ་བ་ལ་སོགས་པ་སྣ ་
ཚོགས་པ་དྲེ་ནྱི་སད་དུས་ཀྱི་དན་པས་ཀང་དྲེ་ཁོ་ན་ལྟར་དན་ཏྲེ་དྲེ་ལ་འཁྲུལ་བ འྱི་རྒྱུ་མཚན་མྲེད་པར་ལ་ལ་འཁྲུལ་ལ་འགའ་
ཞྱིག་མ་འཁྲུལ་བར་རྟོག་པ་ནྱི་རྱིགས་པ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་གང་ཞྱིག་ཅྱི་འད་བའྱི་དོན་གྱི་རྣམ་པ་མས་སུ་མྱོང་
བར་དན་པ་དྲེ་ནྱི་དྲེ་འད་བའྱི་དོན་མྱོང་བ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་འཁྲུལ་བ་མྲེད་པའྱི་ད ན་པ་གཞན་བཞྱིན་ནོ།།།གྱིད་
སད་པའྱི་དན་པས་ཀང་རྱི་ལམ་གྱི་ཡུལ་འགའ་ཞྱིག་མྱི་གསལ་བར་དན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ནམ་ཡང་ན་རྒྱུ་
སྔོན་པོ་སྒྲུབ་པ་འབས་བུའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ནོ།།།གང་གྱི་ཕྱིར་ཡྱིད་ཀྱི་ཤྲེས་པ་གསལ་སྣང་དུ་སྲེད་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་རྟོག་པ་ལ་མཐུ་
རྔུགས་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དོན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སོན་པར་བྱྲེད་པའྱི་གྱིད་ཅྲེས་བྱ་བའྱི་བསད་པའམ་དྲེ་ལས་གཞན་གྱིས་
ཀང་ཞྲེས་བྱ་བས་ནྱི་སོལ་བ་ལ་དཀར་པོའ ་ིརྲེན་མྱི་འཇུག་པ་ལྟར་འདྱི་ལ་གསལ་སྣང་གྱི་རྲེན་མྱི་འཇུག་པར་བསན་

ཏོ།།།འདྱིས་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་ཡྱིད་ཀྱི་ཤྲེས་པ་མྱི་གསལ་བར་གནས་པའང་བསོམས་པས་འཇྱིགས་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་གསལ་བར་
བྱྲེད་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་རྟོག་ཀང་བསོམས་པས་གསལ་བར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་རྟོག་པ་དྲེའང་བསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་བསོམས་པས་
འགག་པ་ཡྱིན་གྱི་གསལ་བར་ནྱི་བྱྲེད་མྱི་ནུས་སོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་གང་ཞྱིག་བརྡའྱི་དུས་ཀྱི་མཐོང་བ་དན་པ་དྲེ་ 
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༼༨༨༽ 
ནྱི་གང་གྱིས་ཀང་གསལ་བར་བྱྲེད་མྱི་ནུས་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་མཐོང་བ་འགགས་ནས་ཡུན་རྱི ང་དུ་ལོན་པའྱི་རྟོག་པ་བཞྱིན་ནོ།།།རྱི་

ལམ་གྱི་རྟོག་པ་ཡང་བརྡའྱི་དུས་སུ་མཐོང་བའྱི་དོན་དན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་འགལ་བས་ཁྱབ་པ་དམྱིགས་པའོ།།།དྲེས་ན་
གསལ་སྣང་དང་རྟོག་པ་ནྱི་ཕན་ཚུན་ཁྲེགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རྣལ་འབྱོར་པའྱི་ཤྲེས་པ་གསལ་བར་སྣང་བ་ཡྱིན་ན་ནྱི་རྣམ་པར་
རྟོག་པའྱི་དྱི་མ་མྲེད་པ་ྱིད་དུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་གྲུབ་པ་ལས།།གསྲེར་སྦྱོང་བ་དཔྲེར་མཛད་ནས།།།དྲེ་བཞྱིན་
རྣལ་འབྱོར་བྱ་བ་ཡྱིས།།།སྲེམས་སྦྱོང་ལྷུར་ནྱི་ལྲེན་པ་གང་།།།དྲེ་ནྱི་སྲེམས་དྲེ་དྱི་མྲེད་པར།།།འགྱུར་བར་ངྲེས་པར་ཤྲེས་པར་
གྱིས།།།ཞྲེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟར་མངོན་སུམ་ཡང་དག་པའྱི་རང་བཞྱིན་བཤད་ནས་སོབ་དཔོ ན་ཕོགས་ཀྱི་གང་པོ་དང་
རང་ྱིད་འདོད་པ་གཅྱིག་ཏུ་བསན་པའྱི་ཕྱིར།།དོན་གྱིས་པ་མཚན་ྱིད་ཀྱི་གཅད་བྱ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་སོན་པར་བྱྲེད་པ་ན་
དོན་གསུམ་གྱི་དང་པོ་རོད་པའྱི་ལན་དུ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གྱིས་སུ་བསན་པ་ནྱི་སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་གང་པོའ ་ིརྲེས་སུ་
འབང་བ་རྟོག་པ་དང་བལ་བ་ཙམ་ཞྱི ག་མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ྱིད་དུ་འདོད་པས་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་སོད་པ་འགའ་ཞྱིག་རོ ད་པ་ནྱི་
གསལ་སྣང་ལ་རྟོག་བལ་གྱིས་ཁྱབ་ཅྱིང་དྲེའང་མངོན་སུམ་ཡྱིན་པ།།འོ་ན་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་སྲེ་ལན་ནྱི་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་བ ་མ་ཡྱིན་
ཏྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་དྲེ་མངོན་སུམ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བ་ རྣམ་པ་གྱིས་སུ ་བརོད་དོ་ཞྲེས་
སྦྱར་རོ།།།རྲེ་ཤྱིག་གཅྱིག་ནྱི་རྣམ་རྟོག་སྲེ་དྲེ་ལ་དངོས་པོ ་མྱི་སྣང་བའྱི་བློ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་ྲེ་བར་བསད་པ་ནྱི་
རྟོག་མྲེད་འཁྲུལ་བ་སྲེ་དྲེ་ནྱི་སླུ་བ་སྲེ་དོན་མྱི་འཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་བློ་གང་ཞྱིག་

མངོན་པར་འདོད་པའྱི་དོན་ལ་སླུ་བའམ་མྱི་སླུ་ཡང་རུང་སྲེ་དངོས་པོ་འཛིན་པས་སོང་པ་དྲེ་ནྱི་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་
བརོད་པར་འགྱུར་རོ།།།གྱིས་པ་དྲེ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྱི་ཡང་ཇྱི་ལྟར་ན་དངོས་པོ་མྱི་སྣང་བས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མངོན་སུམ་
ལྟར་སྣང་དུ་འགྱུར་ཞྲེ་ན་གང་གྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་དངོས་པོ་དྲེ་མྲེད་ན་མངོན་སུམ་དྲེའྱི་གཟུང་བའྱི་སྣང་བ་
མས་པ་སྲེ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ལ་གཟུང་བ་མྲེད་ན་ཡང་འཛིན་པ་མྲེད ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བརོད་ཟྱིན་པ་ནྱི་གང་ཞྱིག་ཤྲེས་པའྱི་

སྣང་བ་བདག་ྱིད་ཀྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་མངོན་སུམ་ཡང་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེར་རོ།།།དྲེ་
ལྟ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་དབང་པོ་སྣང་བ་མ་ཡྱིན་པའོ་དངོས་པོ་ དང་མཐུན་པ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་དྲེ་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་རྲེས་སུ་མྱི་བྱྲེད་པ་

སྲེ་འདྱིའང་དྲེ་ནྱི་བརོད་མྲེད་རྟོགས་བྱྲེད་ཡྱིན་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེར་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ།།།རྣམ་པར་རྟོག་པར་མ་ཟད ་ྲེ་བར་
བསད་པ་ཡང་ 
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༼༨༩༽ 
མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ཡྱིན་ཏྲེ་དབང་སྲེས་ཡྱིན་ཀང་ངོ་། །དབང་པོ་ལས་སྲེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ་ནྱི་དབང་པོ་

ལས་སྲེས་པ་གཞན་ ལས་དྲེ་དབང་པོ་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པར་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་རྣམ་པར་འགྲེལ་

པ་ན་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་དབང་ཤྲེས་འཁྲུལ་བ་འཛིན་པ་ཡྱིན་ལ་ཡང་གྱི་སྒྲ་ནྱི་ཀང་འཆད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་ཡོངས་སུ་བཅད་པའྱི་

དོན་ལ་སླུ་བས་ནྱི་དངོས་པོ་དང་མཐུན་པ་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་མཐུན་ ན་ནྱི་དངོས་པོ་ལ་མྱི་སླུ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དངོས་
པོ་དང་མཐུན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་ཀང་མངོན་སུམ་ ལྟར་སྣང་དུ་ སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་མངོན་སུམ་ཡང་

དག་པ་ནྱི་དངོས་པོ་དང་མཐུན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།མྱི་མཐུན་པ་ནྱི་འདྱིས་ཇྱི་ལྟར་བཅད་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་ཕྱི་རོལ་ན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།སླུ་བས་དངོས་པོ་སྣང་བ་མ་ཡྱིན་པར་བརོད་པ་འདྱིས་ནྱི་རྱི་ལམ་གྱི་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ཡྱིད་ཀྱིས་བསད་པ་
ཡང་སླུ་བས་དངོས་པོ་མྱི་སྣང་བར་བཤད་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེས་ཀང་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དུ ་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་

བསད་པ་དབང་པོ་ལས་སྲེས་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་གྱིས་ལས།།དང་པོ་རྱིགས་པས་བསྒྲུབ་པ ་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་ཞྲེས་པ་སྲེ་འད ྱི་ལྟ་བུ་

ནྱི་ཡྱིད་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་ལ་གསལ་བར་སྣང་བ་ནྱི་སྱིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་འཁྲུལ་བ་དང་འདའོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།། །དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་
ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ནྱི་འདྱི་ལ་དབང་པོ་ལས་སྲེས་པ འྱི་མཚན་ྱིད་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་དྲེ་དབང་པོ་ ཡོད་མྲེད་ཀྱི་རྲེས་སུ་
བྱྲེད་པ་དང་འགྱུར་ན་འགྱུར་བ་ནྱི་མྱིག་བཅྱིར་བ་བཏང་ན་གྱིས་འཛིན་འཇྱིག་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་བོ་སམ་

ན་རྟྲེན་དུ་སྲེ་རྟྲེན་པ་འབས་བུར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚ ན་ནྱི་དབང་ཤྲེས་གཞན་ལ་ཡང་དྲེ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་
ཞྲེས་གསུངས་སོ།།།སྦྱོར་བ་ནྱི་གང་ལ་གང་གྱི་ཐ་སད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་དྲེ་ལ་ནྱི་དྲེའྱི་ཐ་སད་དུ་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་ཆུ་
འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་བུམ་པའྱི་ཐ་སད་དུ་བྱྲེད་པ་བཞྱིན་ནོ།།།གྱིས་འཛིན་གྱི་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པ ་ཡང་དབང་པོ་ལས་
སྲེས་པའྱི་ཐ་སད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་དབང་པོ་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་དང་དབང་པོ་འགྱུར་ན་འགྱུར་བ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་
བ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཏྲེ་ཐ་སད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་ ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏོ།།།གལ་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་འདྱི་མ་
གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཅྱིག་འཛིན་གྱི་རྲེས་སུ་བྱུང་བའྱི་ཡྱིད་ཀྱིས་གངས་གྱིས་སུ་སྒྲོ་བཏགས་པ་ཡྱིན་པས་ཡྱིད་ཀྱི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་
པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན།།དྲེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ནམ་མཁའ་དྱི་མ་མྲེད་པ་ལ་ཡུལ་ཐ་དད་ན་གནས་པའྱི་ཟ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱིས་ྱིད་སྣང་
བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གངས་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་ནྱི་དྲེ་ལྟར་དུ་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་བུམ་པ་གཅྱིག་ལ་གངས་བཅུར་བཏགས་ཀང་བུམ་པ་ནྱི་
གཅྱིག་ྱིད་དུ་སྣང་བ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་འདྱི་གཅྱིག་ལ་གྱིས་སུ་ 
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༼༩༠༽ 
ཞྲེན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་གྱིས་སུ་སྣང་བ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གནས་སོ།།།ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ཡང་སྨྲས་པ་ནྱི་ ཡྱིད་ལས་
སྲེས་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་སོ།།།སྦྲུལ་ལ་སོག ས་པ་ནྱི་དཔྲེའོ།།།དབང་པོའ ་ིའགྱུར་བ་ཡོད་ཀང་ལྡོག་པ་ ནྱི་མྲེད་
པ་སྲེ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པར་ཐལ་བ་ཡྱིན་ལ།།ལོག་ཀང་མྱི་ ལྡོག་པ་ནྱི་ཡོད་པ་སྲེ་ལྡོག་པ་མྲེད་པར་ཐལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གང་ཞྱིག་

ཡྱིད་ལས་སྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་དབང་པོ་འགྱུར་བ་དང་ལྡོག་པའྱི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་སྦྲུལ་དུ་འཁྲུལ་བ་བཞྱིན་
ནོ།།།གྱིས་འཛིན་གྱི་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཡྱིད་ལས་སྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཁྱབ་བྱྲེད་འགལ་བས་དམྱིགས་པའྱི་
ཐལ་བའྱི་གཏན་ཚིགས་སོ།།།ཐལ་བ་བཟོག་པ་ནྱི་གང་ཞྱིག་དབང་པོ འ ་ིརྲེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པའྱི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་དྲེ་ནྱི་ཡྱིད་
ལས་སྲེས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་སྔོན་པོ་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་བཞྱིན་ནོ།།།གྱིས་འཛིན་གྱི་ཤྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དབང་
པོའ ་ིརྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་འགལ་བས་ཁྱབ་པ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དོན་འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་ཆོས་
མཆོག་ཡྱིད་ཀྱི་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་ན་ཡུལ་དཔད་པས་མྱི་བདྲེན་པར་ཤྲེས་པའྱི་ཚེ་ དབང་པོའ ་ིརྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་
ཀང་ལྡོག་པར་ཐལ་བའྱི་ ཕྱིར་དང་། །མྱི་བདྲེན་པར་མ་ཤྲེས་ན་དབང་པོའ ་ིརྣམ་འགྱུ ར་ལོག་ཀང་མྱི་ལྡོག་པར་
ཐལ་ལོ་ཞྲེས་བཤད་ནས་དྲེ་ལ་ཡན་ལག་ཅན་གཅྱིག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་ནམ་མཁའ་དམའ་བར་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པའྱི ་རྟོ ག་པ་

དཔད་པས་མྱི་བདྲེན་པར་ཤྲེས་ཀང་མྱི་ལྡོག་པས་མ་ངྲེས་སོ་ཞྲེ་ན།།རྟོག་པ་འཁྲུལ་བ་ལ་ནྱི་མཐོང་བ་ལ་ལྟོས་པ་དང་མྱི་ལྟོས་པ་
གྱིས་ལས་དང་པོ་ནྱི་ནམ་མཁའ་དམའ་བར་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་སྲེ་དཔད་པས་མྱི་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ལ།།གྱིས་པ་ནྱི་སྦྲུལ་དུ་
འཛིན་པ་སྲེ་འདྱི་ནྱི་མཐོང་བའྱི་རྒྱུ་ལྲེགས་པར་མ་ཚང་བ་ན་སྲེ་ བ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་འཛིན་གྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིད་ཀྱིས་གངས་གྱིས་
སུ་སྒྲོ་བཏགས་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་སྦྲུལ་འཛིན་ལྟར་ཡུལ་དཔད་པས་མྱི་བདྲེན་པར་ཤྲེས་པ་ན་ལྡོག་པར་ཐལ་བ་ཡྱིན་ན་མ་ལོག་པའྱི་
ཕྱིར་ཡྱིད་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་འཆད་དོ།།།གང་གྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་སོན་དུ་ཐལ་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར་འདྱི་ དབང་པོ་ལས་སྲེས་
པ་ཡྱིན་ལ་སྲེས་ཀང་ མངོན་སུམ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་དྲེ་ལྟར་སྣང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ལུང་གྱིས་བསྒྲུབ་པ་ནྱི་འདྱི་
མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས།།མྱིང་དང་རྱིགས་སོགས་སྦྱོར་བ་ཡྱི།།།རྟོག་པ་

དང་བལ་མངོན་སུམ་མོ།།།ཞྲེས་བྱ་བའྱི་མཚན་ྱིད་འདྱི་ལ་རབ་རྱིབ་ལས་བྱུ ང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་རྟོག་མྲེད་ནྱི་མངོན་སུམ་མ་
ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་དམྱིགས་ཀྱིས་བསལ་ནས་མངོན་སུམ་མ་འཁྲུལ་བ་དང་བཅས་པར་བསན་པའྱི་དོན་དུ་རྣམ་
པར་རྟོག་པའྱི་སྲེ་ཚན་ལ ས་ལོག ས་ཤྱིག་ཏུ་བཅད་དྲེ་མངོན་སུམ་ ལྟར་སྣང་བར་གསུངས་ སོ། །ཇྱི་ལྟར་
བཅད་པ་ནྱི་འོ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྲེ།།འཁྲུལ་ 
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༼༩༡༽ 
དང་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་དང་།།།རྲེས་དཔག་རྲེས་སུ་དཔག་ལས་བྱུང་།།།དན་དང་མངོན་པར་འདོད་པའོ།།།ཞྲེས་ཡོངས་སུ་རོགས་
པའྱི་ཚིག་སྦྱར་ནས།།དྲེའྱི་རྲེས་སུ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་རབ་རྱིབ་བཅས་ཞྲེས ་རབ་རྱིབ་ཀྱིས་མཆོད་པའྱི་བསད་པ་
སྲེ་རྟོག་མྲེད་དོ།།།གཞན་དུ་རབ་རྱིབ་ལས་བྱུང་བ་ཡང་རྟོག་པ་ཡྱིན་ན་དྲེ་ནྱི་འཁྲུལ་བ་སྨྲོས་པས་བཟུང་བ ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རྟོག་པ་
ལས་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་བྱས་པ ་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ།།།དོན་མྲེད་པ་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་བྱྲེད་ན་ཡང་སྨྲ་བ་པོ་མྱི་མཁས་པར་འགྱུར་
ལ།།འཁྲུལ་བའྱི་དབྱྲེ་བ་བརོད་པར་འདོད་ན་ཡང་ཐུག་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་རབ་རྱིབ་ནྱི་རྟོག་མྲེད་མངོན་སུམ་ལྟར་
སྣང་བ་གཞན་རྣམས་ཀྱི་མཚོན་བྱྲེད་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལས་གཞན་རོད་པ་སྒྲུབ་པར་ཡང་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཇྱི་སྐད་དུ་ཞྲེ་ན་
མྱིག་ལ་སོགས་པའྱི་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་འདྱི་སྐད་དུ་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་པ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྣང་བའྱི་ཤྲེས་པ་ཡང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དྲེ་

ལྟར་དྲེ་དག་ཡུལ་ཡྱིན་ན་དྲེ་ལྟ་ན་ནྱི་འོ་ན་མྱིག་ལ་སོགས་པ འྱི ་རྡུལ་ཕ་རབ་རྣམས་ ཀང་ཟ་བ་གྱིས་སུ་སྣང་བ་ དང་
སྔོན་པོ་ ལ་སོག ས་པར་སྣང་བའྱི་ཡུལ་ྱིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ད་

ནྱི་དོན་གསུམ་པ་ཚད་མ་དང་འབས་བུའྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལ་དོན་གསུམ་སྲེ།།དགོས་པའྱི་དོན་དང་བསྡུས་པའྱི་དོན་དང་
ཚིག་གྱི་དོན་ནོ།།།དང་པོ་ལའང་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པའྱི་གསུང་རབ་བཤད་པའྱི་དགོས་པ ་ནྱི།།མདོ་ལས།།འདུ་བྱྲེད་ཐམས་ཅད་
སྐད་ཅྱིག་མ།།།མྱི་གནས་བྱྲེད་པ་ག་ལ་ཡོད།།།འདྱི་དག་འབྱུང་བ་དྲེ་ྱིད་ནྱི།།།བྱ་བ་དྲེ་ྱིད་བྱྲེད་པར་བརོད།།།ཅྲེས་བྱ་བ་དང་
བྱྲེད་པ་གཅྱིག་ཏུ་གསུངས་སོ།།།འདྱིའྱི་དོན་རྒྱུ་འབས་རས་གཅྱིག་ཏུ་བཤད་ན་ནྱི་གངས་ཅན་གྱི་ལྟ་བར་འགྱུར་བས་བྱ་བ་དང་
བྱྲེད་པ་ནྱི་མཚོན་བྱ་དང་མཚན་ྱིད་དྲེ་འདྱིར་རྣམ་པར་གཞག་འཇོག་དང་བསྲེད་བྱ་སྲེད་བྱྲེད་དང་།།ཤྲེས་བྱ་ཤྲེས་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་
འབས་གསུམ་ལས་ཚད་མ་དང་འབས་བུ་ནྱི་དང་པོ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་གསུང་རབ་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་གཞན་གྱི་ལོག་
པར་རྟོགས་པ་བསལ་བའྱི་དགོས་པ་ནྱི།།སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གྲེན་གྱི་རོད་པ་སྒྲུབ་པ་ལས་ མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་དོན་མཐོང་བ་
ནྱི་དྲེ་རྱིག་པའྱི་རྲེས་དཔག་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་འབྱུང་སྲེ་འདྱིའང་རྟགས་ཤྲེས་པ་རྲེས་དཔག་དང་རྲེས་སུ་དཔག་བྱ་ཤྲེས་པ་ནྱི་འབས་
བུ་སྲེ་ཚད་འབས་ཐ་དད་དུ་བཞྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་བཞྱིན་དུ་དཔོད་པ་བ་ལ་སོགས་པ་ན་རྲེ།།འཇྱིག་རྟྲེན་ན་ཤྱིང་དང་ས་རྲེ་ལྟར་
བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ནྱི་ཐ་དད་དུ་གགས་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཚད་མ་དང་འབས་བུ་ནྱི་ཐ་དད་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་ཚད་མའྱི་དྲེ་ྱིད་ནྱི་
འཇལ་བྱྲེད་སྲེས་བུ་དང་གཞལ་བྱ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དང་།།ཚད་མ་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་།།རྟོགས་པ་ནྱི་དོན་ཡོངས་
སུ་ཆོད་པ་སྲེ་བཞྱིར་ངྲེས་སོ།།། 
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༼༩༢༽ 
གང་གྱི་ཚེ་ཤྲེས་པ་ཁོ་ན་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཚེའང་སྔ ་མ་སྔ་མ་ཚད་མ་དང་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་འབས་བུའོ་ཞྲེས་སྨྲ་སྲེ་དྲེ་ལྟ་བུ་ལ་
སོགས་པའྱི་ལོག་པར་རྟོགས་པ་བསལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་བསྡུས་པའྱི་དོན་ནྱི།།དོན་རྱིག་པའྱི་ཚད་འབས་བཀོད་ནས་
དགག་པ་དང་།།རྣམ་རྱིག་པའྱི་ཚད་འབས་བཀོད་ནས་སྒྲུབ་པ་གྱིས་སུ་གནས་པའྱི།།དང་པོ་ལའང་དགོད་པ་དང་དགག་པ་
གྱིས་ལས་དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ་དྱི་བ་དང་ལན་གྱིས་ཚད་འབས་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་།།འད་བས་དོན་རྟོགས་སུ་རྣམ་པར་
འཇོག་པ་དང་།།མྱི་འད་བ་ལ་དྲེ་མྱི་རུང་བའོ།།།གསུམ་པ་ཚིག་གྱི་དོན་ལ།།དང་པོ་དྱི་ལྲེན་གྱི་ཚིག་དོན་ནྱི་ཡང་བཤད་མ་ཐག་
པའྱི་ཚད་མ་འདྱིའྱི་འབས་བུ་གང་ཡྱིན་ ཞྲེས་དྱིས་པ་ལ།།གཞལ་ བྱ་རྟོག ས་པའོ་ཞྲེས་ལན་བཏབ་བོ།།།གཞལ་བྱ་

རྟོགས་པ་དྲེ་ནྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཡང་འ བས་བུ་ ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ད་ནྱི་ དྲེ་ལས་ཐ་དད་པའྱི་ཚད་མ་གང་ཞྱིག་
ཡྱིན་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཚད་འབས་ཐ་དད་དུ་བསམས་ནས་དྱིས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་སོབ་དཔོན་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་ལ་རྣམ་པར་གཞག་
པར་བྱ་བ་དང་རྣམ་པར་འཇོག་པར་བྱྲེད་པ་ལྡོག་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་འཇོག་གོ་ཞྲེས་ག སུངས་པ་ནྱི་བྱྲེད་པ་པོ་གང་ལས་མཚོན་
བྱྲེད་གཞན་ལ་ལྟོས་པའྱི་བར་ཆད་མྲེད་པར་བྱ་བ་གཞལ་བྱ་རྟ ོགས་པ་འདྱིའྱི་དྲེ་ྱིད་ དྲེ་གཞལ་བྱ་རྟོགས་པ་དྲེ་རྣམ་
པར་གཞག་པ་གང་གྱིས་འགྲུབ་པ་དྲེ་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ།།།བསམ་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་བྱྲེད་པ་པོ་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་བྱ་བ་བྱྲེ་

བག་ཏུ་བྱྲེད་པ་དྲེ་ནྱི་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ལ་འདྱིར ་ནྱི་དོན་རྟོགས་བྱྲེ་བག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་དྲེ་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་འད་བས་
དོན་རྟོགས་སུ་རྣམ་པར་འཇོག་པ་ནྱི།།ཚུལ་དྲེ་ལྟར་དུ་གནས་པ་དྲེ་ལ་ཤྲེས་པ་འདྱིའྱི་དོན་དང་བྱྲེ་བག་ཏུ་འབྲེལ་བྱྲེད་པ་
ནྱི་དོན་གྱི་རང་བཞྱིན་ཏྲེ་འད་བ་མྱིན་པ་འགའ་ཡང་མྲེད་དོ།།།མྲེད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་གཞལ་ བྱ་རྟོག ས་པའྱི་ ཚད་མ་
ནྱི་གཞལ་བྱའྱི་ར ང་བཞྱིན་ཏྲེ་དྲེ་དང་འད་བ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་སྐད་སོན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་མདོ་སྲེ་པ་རྣམས་ཀྱི་ལུ གས་ལ་ཤྲེས་

པ་ནྱི་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དང་གཟུང་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱིས་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་དང་པོ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་
རྣམ་འགྲེལ་ལས།།འཛིན་པའྱི་བདག་ྱིད་ནྱི་ཡོད་དུ་ཟྱིན་ཀང་དོན་གཞན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་རྣམས་ལ་ལྟོས་པ་མ་
ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པ་ནྱི་ཕྱི་རོལ་ལ་ཚད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཕྱི་རོལ་དང་འད་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འད་བར་
ཡང་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་རྟོགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ དྲེ་གཞན་དུ་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འད་བ་དྲེ་
བྱྲེད་པ་ཡྱིན་པར་ཡང་བྱ་བ་དོན་རྟོགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ལས་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་བཞྱིན་དུ་འད་བ་དྲེ་ཤྲེས་པ་
ཡྱིན་པར་ཡང་ 
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༼༩༣༽ 
གསལ་བའྱི་གཏན་ཚིགས་ལས་དཔོག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་ལའང་ཤྲེས་པར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་དྲེ་ཙམ་དུ་ཟད་
པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་གཞན་དུ་ན་དྲེའང་ཤྲེས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་གསུམ་པོ་དྲེ་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་གཟུང་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་པོ་དྲེ་འད་བའྱི་ཆ་ནྱི་ཚད་མ་དང་དོན་རྟོགས་པའྱི་ཆ་ནྱི་འབས་བུ་
ཡྱིན་ལ།།ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་རྡུལ་ཕ་རབ་ཏུ་གནས་པ་ནྱི་གཞལ་བྱ་ཡྱིན་ནོ །།།འཛིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི་གཟུང་བ་ལ་
ཚད་མ་ཡྱིན་གྱི་དོན་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་འད་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་གང་དག་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི་དོན་དང་འད་བ་དང་
དོན་ལ་ཚད་མར་འདོད་པ་དྲེ་དག་ནྱི་ཅྱིའང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་འད་བ་ནྱི་རྣམ་པ་འད་བ་ལ་བརོད་པ་ན་འདྱི་ལ་ནྱི་དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།གལ་ཏྲེ་འད་བ་དོན་རྟོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བརོད་པ་ལ་ནྱི་དོན་མྲེད་དྲེ་ཤྲེས་པ་སྲེད་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་ྱིད་ཀྱིས་དྲེར་འཇོག་ནུས་
པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན།།བཤད་པ།།གང་གྱི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་མ་
ཡྱིན་ལ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ ཕྱིར་ ཡང་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་དོན་རྟོགས་ལ་སོགས་པ་ བྱ་བ་
ཐམས་ ཅད་ཀྱི་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་གྱི། འོན་ཀང་བྱྲེད་པ་གང་ལས་བྱ་བ་ག ང་འགྲུབ་པ་དྲེ་ནྱི་དྲེའྱི་སྒྲུབ་

བྱྲེད་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་སྲེ་བའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དང་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་རྣམ་པར་འཇོག་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་
རྱིགས་པ་ལྟར་འཇོག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཚུལ་དྲེ་ལྟར་དུ་གནས་པ་དྲེ་ལ་མས་སུ་མྱོང་བ་ སྲེ་འཛིན་པ་ཙ མ་དུ་ལས་ ཏྲེ་ཡུལ་
ཐམས་ ཅད་ལ་འད་བའྱི་བདག་ྱིད་ཀྱི་ཤྲེས་པ་ ནྱི་ འད་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་གྱིས་ལ ས་སོ་སོ་ ལ་རྣམ་པར་
འབྱྲེད་པ་ཡུལ་ངྲེས་པ་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་དུ་འགྱུར་བ ར་བྱ་དགོས་སོ། །འདྱི་ནྱི་སྔོན་པོ་འདྱིའོ་ ཞྲེས་བྱ ་བ་ནྱི་

ཤྲེས་པས་ཡུལ་ངྲེས་པ་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པ་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་མྱི་འད་བ་ལ་དྲེ་མྱི་རུང་བ་ལ།།སྤྱྱིར་བསན་པ་དང་སོ་
སོར་བཤད་པ་གྱིས་ལས།།དང་པོ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་ཤྲེལ་གྱི་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ྱིད་ལ་རྲེན་སོ་སོ་དང་འབྲེལ་བས་ཤྲེལ་ཐ་དད་དུ་
རྟོགས་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཤྲེས་པ་ཡང་རྲེན་ཐ་དད་དང་འབྲེལ་བས་ཐ་དད་དུ་འཇོག་པ་ཡྱིན ་ནོ་ཞྲེ་ན་ཤྲེས་པ་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་
མ་ཡྱིན་པ་དབང་པོ་དང་དོན་ཕད་པ་ ནྱི་དབང་པོ་དོན་དང་འབྲེལ་བའོ།།།སོགས་པ་ནྱི་ཡྱིད་དྲེ་དྲེ་འད་བའྱི་ཤྲེས་པའྱི་

རྒྱུ་རྣམས་ལ་ནྱི་བྱྲེ་བག་སྲེ་ཐ་དད་མྲེད་མོད་ཀྱི་རྲེ་ཤྱིག་ཡོད་དུ་ཟྱིན་ཀང་ལ ས་ཀྱི་ བྱྲེ་ བག་ལ་ རྱིག་ཙམ་དུ་བདག་
ྱིད་ཐ་དད་པ་སྲེ་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཤྲེས་པ་བྱྲེ་ བག་སྲེ་ཐ་དད་དུ་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པ་པོ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ བྱྲེད་པའྱི་
དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ལ་ནྱི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་བྱྲེ་བག་ཏུ་སྒྲུབ་པའྱི་ 
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༼༩༤༽ 
རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁྱབ་པ་ལས་དྲེ་དག་ལ་ནྱི་དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་ཤྲེས་པ་ལ་འབྲེལ་

ཀང་དྲེ་དག་ལ་བྱྲེད་པ་དྲེ་ཁྱད་པར་མྲེད་ན་བྱ་བ་དྲེའྱི་ཁྱད་པར་ཡང་མྱི་འགྲུབ་པ འྱི་ཕྱིར་དྲེ་དག་རྣམ་འཇོག་གྱི་བྱྲེད་

པར་ག་ལ་འགྱུར།།འདྱི་སམ་དུ་དོན་རྣམས་ནྱི་ཤྲེས་པ་སོ་སོ ་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་ཐ་དད་དུ་གནས་པས་དྲེས་དོན་རྟོགས་
སུ་འཇོག་གོ་ཞྲེ་ན་དོན་ལ་ནྱི་དྲེ་ལྟ་བུ་ཡོད་ཀང་ཤྲེས་པ་དྲེ་དྲེ་ལྟར་དུ་འཇོག་པའྱི་ཡན་ལག་མ་ཡྱིན་པས་ཤྲེས་པ་དྲེའྱི་
བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དོན་གྱི་བྱྲེད་པས་ནྱི་ཤྲེས་པའྱི་བྱ་བ་སྒྲུབ་པར་མྱི་འཐད་ པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གང་གྱི་ཕྱིར་མྱི་འད་བ་རྣམས་

ལ་དོན་རྟོགས་རྣམ་འཇོག་མྱི་རུང་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཤྲེས་པ་འདྱིའྱི་བདག་ྱིད་དྲེ་ངོ་བོར་གྱུར་པའྱི་བྱྲེ་བག་སྲེ་འད་བ་གང་
ལས་ཤྲེས་པ་འདྱིའྱི་རྟོགས་པ་ནྱི་དོན་འདྱིའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པ་འདྱིའྱི་ལས་ལ་བསན་མ་ཐག་པའྱི་
ངྲེས་པ་ཐ་དད་འདྱིར་འགྱུར་བ་དྲེ་ནྱི་དོན་རྟོགས་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྒྲ་དྲེ་དག་ནྱི་དོན་བྱྲེ་བག་ཏུ་གསལ་
བར་མྱི་སོན་པའྱི་ཚིག་དག་གྱི་པ་ཡྱིན་པས་མ་ནྱིང་གྱི་སྒྲ་ཤས་ཆྲེ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་ ཤྲེས་པའྱི་དོན་དང་ཡུལ་ཅན་དུ་

འབྲེལ་པ་འདྱི་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གྱིས་པ་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ་དོན་བཞྱི་ལས།།དང་པོ་དབང་པོས་བྱས་པ་ལ་ྲེ་བའྱི་རྒྱུ་མྲེད་
པ་ནྱི།།དབང་པོ་གསལ་མྱི་ག སལ་དང་ཡུལ་ྲེ་རྱིང་དང་ཟས་ཟོས་པ་དང་མ་ཟོས་པ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་ཤྲེས་པ ་གསལ་

མྱི་གསལ་ལ་སོག ས་པའྱི་ བྱྲེ་བག་ཏུ་ བྱྲེད་པ་པོ་ཡ ྱིན་ཡང་ དྲེ་དག་གྱིས་བྱས་པའྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཆོས་གསལ་མྱི་གསལ་

ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་དྲེ་ལྟར་དོན་དང་འབྲེལ་བར་ བྱྲེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་དྲེ་ དག་ལ་དོན་ལ་ྲེ་ བ་སྲེ་

འབྲེལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ རོ། །གྱིས་པ་དོན་གྱིས་བྱས་པ་བསན་པར་མྱི་ནུས་པ་ནྱི།།དོན་གྱིས་ བྱས་
པའྱི་མས་སུ་མྱོང་བ་ སྲེ་ཤྲེས་པའྱི་བྱྲེ་བག་གང་ ལས་དོན་སོ་སོར་རྟོགས་པའྱི་རྟོགས་པ་འདྱིར་འགྱུ ར་བ་
ཡྱིན་གྱི་ཞྲེས་པའོ།།།དྲེ་ཡོད་ཀང་བསན་པར་མྱི་ནུས་པ་ནྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་བསན་པར་ནུས་པས་མ་

ཁྱབ་སྲེ་མ་གོམས་པའྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་ནོར་བུ་དང་རྲེས་སུ་དཔག་པས་གྲུབ་པའྱི་མྱིག་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་དོན་ངྲེས་
པར་རྟོགས་པའྱི་རྟོགས་པ་མཐོང་བའྱི་གཏན་ཚིགས་ལས་ཤྲེས་སོ་ཞྲེ་ན། རྱིགས་པ་སྨྲ་བ་འདྱི་མཚོན་བྱྲེད་ཀྱི་བདག་ྱིད་
ངྲེས་པར་རྟ ོགས་པ་མྲེད་པས་མཚོན་བྱ་སྔོ་འཛིན་འདྱི་ནྱི་སྔོན་པོ་འདྱིའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡ ྱིན་གྱི་སྲེར་པོའ ་ིནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ་ཞྲེས་མཚོན་བྱའྱི་དངོས་པོ་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་ལྲེགས་ པར་བཞག་པ་ནྱི་བསྱིང་ཚིག་གོ།།དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་འདྱིར་ཡུལ་

དང་ཡུལ་ཅན་སོ་སོར་ངྲེས་པ་བསྒྲུབ་པ་ན་དོན་རྟོགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དྲེ་རྟོགས་པའྱི་སྤྱྱིའམ་བྱྲེ་བག་འགོད་པ་ཡྱིན་གང་དྲེ་
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༼༩༥༽ 
ངྲེས་པ་ཡྱིན་ལ།།བྱྲེ་བག་འགོད་ན་ནྱི་བྱྲེ་བག་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར་བྱྲེ་བག་རྟོགས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བར་འགྱུར་ ན་དྲེའང་ཆོས་རྟགས་སུ་

བཀོད་པའྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དྲེས་ན་མྱིག་ལ་སོགས་པ་དང་མཚུངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ལ་ནྱི་རྣམ་པར་འཇོག་པ་
འབས་བུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་དང་འདྱི་ལ་ནྱི་དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གསུམ་པ་དྲེས་ན་འད་བ་ཚད་མར་གྲུབ་ཅྱིང་དྲེའང་འབས་བུ་དང་
དོན་གཅྱིག་པ་ནྱི་འད་བ་ལས་གཞན་ལ་དོན་དང་འབྲེལ་བྱྲེད་ཁྲེགས་པ ་དྲེ་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་སྲེ་རང་བཞྱིན་ནྱི་འད་བ་དང་གཞན་

ནྱི་འད་བ་ལས་གཞན་ཏྲེ་ལས་ནྱི་ཡུལ་ལོ།།།འད་བ་དྲེ་ཡང་ཤྲེས་པ་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་ པ་དྲེས་ན་འབས་ བུ་ཚད་

མ་ལས་དོན་ག ཞན་མ ྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་བྱྲེད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ནྱི་བྱྲེད་པ་པོ་གཞན་གྱི་དབང་དང་རང་ྱིད་བྱ་བ་དང་ལྡན་པ་

དང་གཙོར་གྱུར་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ྲེ་བར་སྦྱོར་བ་གསུམ་དགོས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་ །ཤྱིང་སྲེས་བུས་བྱྱིན་གྱིས་བརབས་ཤྱིང་
འབར་བའྱི་བྱ་བ་དང་ལྡན་པ་ཚོས་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་སྦྱོར་བར་མཐོང་བ་བཞྱིན་ནོ།།།འད་བ་ལ་ནྱི་གསུམ་པོ་མྲེད་པས་བྱྲེད་པར་
མྱི་རུང་ངོ་ཞྲེ་ན།།མ་ཡྱིན་ཏྲེ་འདྱི་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པའྱི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ྱིད་སྨྲས་པ་ནྱི་ དྲེའྱི་བདག་
ྱིད་འཛིན་དྲེ་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།རང་ྱིད་བྱ་བའྱི་ལས་དང་ལྡན་པ་སྨྲས་པ་ནྱི་འདྱི་དོན་རྟ ོགས་པའྱི་བད ག་ྱིད་
ཀྱི་བྱ་བ་བྱྲེད་པ་རང་གྱི་ལས་ཏྲེ་ཡུལ་ལ་དྲེ་བྱྲེད་པ་དང་བཅས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་ངོ་། །ལྟ་བུའྱི་སྒྲ་ནྱི་དཔད་ན་ཆོས་

ཐམས་ཅད་བྱྲེད་པ་མྲེད་པར་བསན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་དང་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཐ་དད་མྲེད་ན་དྲེ ་བྱྲེད་པར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཞྲེ་
ན་གཙོར་གྱུར་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ་སྨྲོས་པ་ནྱི་འད་བ་རང་ྱིད་ཐ་དད་ཀྱི་བྱྲེད་པོ་མ ྱིན་ན་ཡ ང་འད་བ་དྲེ་མྱོང་བའྱི་
དབང་གྱིས་འད་བྱྲེད་ཀྱི་དོན་རྟོགས་པར་དྲེར་གཞག་ པའྱི་གཙོར་གྱུར་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ འྱི ་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་བདག་

ྱིད་འཛིན་དྲེ་ནྱི་ཞྲེས་པ་མན་ཆད་ནྱི་སྔ་ན་མྲེད་པའྱི་དོན་བརོད་པས་བར་སྐབས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཡྱིན་ལ།།དྲེ་ཡན་ཆད་
ནྱི་བསྡུ་བའྱི་ཚིགས་བཅད་དུ་གསལ་ལོ།།།བཞྱི་པ་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཚད་མར་རྟོག་པ་དགག་པ་ལའང་སྤྱྱིར་དགག་པ་
དང་སོ་སོར་དགག་པ་གྱིས་ལས།།དང་པོ་ནྱི་འད་བ་ཁོ་ན་དོན་རྟོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བརོད་པ་ འདྱིས་ནྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་
སྤངས་པ་ནྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པའོ།།།དྲེ་གང་ལས་ཞྲེ་ན་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་ལས་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་ཡུལ་ངྲེས་པ་དང་

འབྲེལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དྲེའང་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་གྱིས་དོན་
རྟོགས་སུ་མཚོན་ན་མཚོན་བྱྲེད་གཞན་གྱིས་བར་དུ་མ་ཆོད་པ་མ་ཡྱིན་ནས་གཞན་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་
གཞན་ལ་ལྟོས་ཀང་མཚོན་བྱྲེད་ཚད་མ་ཡྱིན་ན་ཅྱི་འགལ་སམ་ན་བྱྲེད་པ་པོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ།།།དྲེ་ྱིད་ཀང་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་ 
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༼༩༦༽ 
བྱྲེད་པ་པོ་ཐམས་ཅད་རང་རང་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་སྲེད་བྱྲེད་དང་འཇོག་བྱྲེད་ལ་སོགས་པར་ྲེ་བར་སྦྱོར་ཡ ང་ཐ་
མའྱི་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་ཐ་མ་ནྱི་བརྒྱུ ད་པའྱི་མཚོན་བྱྲེད་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་འདྱིས་དོན་རྟོགས་སུ་དངོས་སུ་མཚོན་ནུས་
པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདྱི་ཐ་མའང་ཡྱིན་ལ་བྱ་བའང་དྲེ་ྱིད་ བྱྲེ་བག་ཏུ་བྱྲེད་པ་པོ་ ཡྱིན་པས་ན་དྲེ་སྐད་དུ་བརོད་དྲེ་དམ་པ་ནྱི་

བཟང་པོའ །ོ།།དྲེས་ན་དབང་པོ་ལ་སོག ས་པ་ཡོད་ཀང་ ཤྲེས་པ་འདྱིའྱི་བྱྲེ་བག་ཏུ་བྱྲེད་པ་པོ་ འད་བ་དྲེ་ནྱི་ བྱྲེད་
པ་པོ་ཡྱིན།།དྲེ་དག་ནྱི་ཡུལ་སོ་སོ་ལ་བྱྲེ་བག་ སྲེ་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པ་ལ་དབང་པོ་དང་དོན་ལ་ལྟ་བ་

དང་ཁྱད་པར་གྱི་ཤྲེས་པ་དང་ཕད་པ་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་དགག་པ་བཞྱི་ལས།།དང་པོ་ན་ཐོས་བྱྲེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་རྣམ་ཤྲེས་
རྟྲེན་པ་དང་བཅས་པའྱི་དབང་པོས་དོན་མཐོང་ཞྱིང་ཤྲེས་པས་ནྱི་རྱིག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པས་མཐོང་བ་ཡྱིན་ན་ནྱི་དྲེ་ནྱི་
ཐོགས་མྲེད་ཡྱིན་པས་ཆོད་པའྱི་དོན་ལའང་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སྨྲ་སྲེ་མཛོད་ལས།།མྱིག་གྱིས་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་
རྟྲེན་བཅས།།།དྲེ་ལ་རྟྲེན་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་མྱིན།།།གང་ཕྱིར་བར་དུ་ཆོད་པ་ཡྱི།།།གཟུགས་ནྱི་མཐོང་བ་མྱིན་ཕྱིར་རོ།།།ཞྲེས་འབྱུང་
བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་དབང་པོ་དོན་གྱི་ལྟ་བྱྲེད་དུ་འདོད་པ་ནྱི་ཤྲེས་པ་ཁོ་ན་དོན་གྱི་འཇལ་བྱྲེད་དུ་བསན་པས་ཁྲེགས་སོ།།།སོབ་
དཔོན་དབྱྱིག་གྲེན་གྱིས་ནྱི་ཆུ་དང་ཤྲེལ་ལ་སོགས་དྭངས་པས་ཆོད་པའང་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་དང་།།རྡུལ་ཕ་རབ་ལ་སོགས་པའྱི་
མ་ཆོད་པ་རྣམས་ཀང་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ངྲེས་པ་དྲེ་མྱི་རུང་ངོ་ཞྲེས་བཀག་གོ།།འདྱི ར་ནྱི་དབང་པོ་དོན་རྟོགས་སུ་འབྱྲེད་བྱྲེད་
ཡྱིན་པ་འགོག་པ་ནྱི་དབང་པོ་ནྱི་འདྱི་དཀར་འཛིན་ཡྱིན་པ་ལ་སོགས་པར་ཤྲེས་པ་ བྱྲེ་བག་ཏུ་འབྱྲེད་པར་བྱྲེད་པ་པོ་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ་སྲེར་འཛིན་ལ་སོགས་པ ་ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད ་ཀྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་གང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དྲེས་ནྱི་དོན་

རྟོགས་བྱྲེ་བག་ཏུ་འབྱྲེད་མྱི་ནུས་སོ་ཞྲེས་སོ ན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།ཀུན་གྱི་མཚུངས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་འབྱུང་བ་
ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ནྱི་དཔོད་པ་བ་ན་རྲེ།།དང་པོ་དོན་ལ་ལྟ་བ་པོ།།།ཤྲེས་པ་རྟོག་པ་མྲེད་པ་ཅན།།།བྱྱིས་དང་ལྐུགས་སོགས་བློ་
འད་བ།།།དག་པ་དངོས་ལས་སྲེས་པར་འདོད།།།དྲེ་ཡྱི་འོག་ཏུ་བློ་གང་གྱིས།།།དངོས་ཆོས་རྱིག་ལ་སོགས ་རྣམས་སུ།།།བློ་ནྱི་
ཞྲེན་པར་བྱྲེད་པ་གང་།།།དྲེ་ནྱི་འབས་བུ་ྱིད་དུ་འདོད།།།ཅྲེས་ཟྲེར་རོ།།།དྲེ་ལ་འད་བ་མྲེད་ན་ནྱི་ལྟ་བ་ྱིད་དུ་མྱི་འགྲུབ་བོ་ཞྲེས་
གསུངས་པ་ནྱི་འད་བ་དྲེའྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་མྱི་འདའང་ལྟ་ན་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་དགོངས་པ་
ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་ནྱི་རྱིགས་པ་ཅན་དང་བྱྲེ་བག་པ་གྱིས་ཁྱད་པར་གྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི།།ཚད་མ་དང་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཤྲེས་པ་
འབས་བུར་འདོད་དྲེ་ཇྱི་སྐད་དུ་ཁྱད་པར་མ་བཟུང་བར་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་བློར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་ 
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༼༩༧༽ 
ཡྱིན་ནོ།།།ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་ཀང་གང་ཞྲེ་ན་འདྱི་རས་དང་ཡོན་ཏན་ལས་དང་སྤྱྱི།།བྱྲེ་བག་འདུ་བ་རྣམ་པ་དྲུག ་ཅྲེས་
ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཚིག་གྱི་དོན་དྲུག་ཏུ་སྨྲའོ།།།དྲེ་ལ་རས་ནྱི་རྡུལ་ཕ་མོ་ཆ་ཤས་མྲེད་པ་དང་ཡན་ལག་ཅན་གྱིས་ཡྱིན་ལ།།
ཡོན་ཏན་ནྱི།།གཟུགས་དྱི་རོ་རྲེག་གངས་དང་བོང་ཚོད་དང་།།སོ་སོ་བ་དང་ཕད་པ་བྱྲེ་བ་གཞན།།གཞན་མྱིན་ཞྲེས་པ་བཅུ་
གཅྱིག་ནྱི་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་རས་ལ་རྟྲེན་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཡྱིན་ལ་གང་ཟག་གྱི ་བདག་ལ་རྟྲེན་པའྱི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གསུམ་ནྱི་བཤད་
ཟྱིན་ཏོ།།།ལས་ནྱི་འདྲེགས་པ་དང་འཇོག་པ་དང་བརང་པ་དང་བཀུམ་པ་དང་འགོ་བ་སྲེ་ལྔ་ཡྱིན་ལ་སྤྱྱི་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་ཏོ།།།བྱྲེ་
བག་ནྱི་གསྲེར་གྱི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའོ།།།འདུ་བ་ནྱི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་རས་དང་ཡུལ་ཐ་མྱི་དད་དུ་
གནས་པར་བྱྲེད་པའྱི་འབྲེལ་བའོ།།།དྲེ་དག་ལས་དང་པོ་ནྱི་ཁྱད་པར་ཅན་ཡྱིན་ལ་ཕྱི་མ་རྣམས་ནྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་ཏྲེ་འདྱི་གྱིས་
ཀང་རས་ཐ་དད་དུ་འདོད་དོ།།།འདྱི་དགག་པ་ལ་དོན་གྱིས་ལས།།དང་པོ་དོན་དངོས་ནྱི་ དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཁྱད་པར་གྱི་ཤྲེས་
པ་ཡང་ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་དུ་མ་ བྱས་ ཏྲེ་དྲེ་དང་མྱི་འད་ན་དྲེ་གྱིས་ཀྱི ་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་འདྱི་ནྱི་ཁྱད་པར་

གྱི་ཤྲེས་པའོ།།།འདྱི་ནྱི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་དྲེ་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དང་འད་ན་

ནྱི་འད་བ་ྱིད་ཚད་མར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གཞན་ཡང་ས་རྲེ་ནྱི་རྟག་པ་ལ་ཞུགས་ནས་ཆད་པ་ནྱི་ཙནྡན་ཆད་པ་མྱི་འཐད་པ་
བཞྱིན་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་འབས་བུ་དང་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཚད་མ་དག་ཡུལ་ཐ་དད་པ་ ནྱི་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་
རོ། །ཅྱི་སྲེ་ཡུལ་ཐ་མྱི་དད་ན་ནྱི་བློ་གྱིས་དོན་མྲེད ་དྲེ་ཁྱད་པར་གྱི་ཤྲེས་པས་དོན་རྟོགས་པས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཤྲེས་

པ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གཞན་ཡང་དྲེ་གྱིས་ཡུལ་གཅྱིག་ན་ནྱི ་རྒྱུ་གཅྱིག་པས་བློ ་གྱིས་ཀང་ཅྱིག་ཅར་འབྱུང་

བར་འགྱུར་ལ།།བཀག་པ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་དུའོ།།།ཅྱི་སྲེ་ཅྱིག་ཅར་འབྱུང་ན་ནྱི་གཡས་གཡོན་གྱི་རྭ་བཞྱིན་དུ་རྒྱུ་

འབས་མྱི་རུང་ངོ་།།།དྲེ་དག་ནྱི་དོན་ལ་ལྟ་བའྱི་ཤྲེས་པ་དགག་པ་ལའང་ཅྱི་རྱིགས་པར་སྦྱར་བར་བྱའོ།།།གྱིས་པ་རང་ལ་
མཚུངས་པ་སྤང་བ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་དུས་གཅྱིག་པས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྱི་རུང་ན་ཁྱྲེད་ཀྱི་ཚད་འབས་ཀང་མྱི་རུ ང་ངོ་ཞྲེ་ན།།
ཤྲེས་པའྱི་ཆ་མྱི་འད་བ་ལས་ལོག་པ་དང་བློའ ་ིརང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པའྱི་འད་བ་དང་བློའ ་ིརང་བཞྱིན་ དག་ནྱི་བྱ་

བྱྲེད་དུ་འཐད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་བསྲེད་བྱ་སྲེད་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པར་རྣམ་པར་གཞག་འཇོག་ལ་རྟྲེན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལྟ་ན་ཤྲེས་

པའྱི་ཆ་གྱིས་པོ་དྲེ་དངོས་པ ོ་ཐ་དད་མྲེད་ པས་བྱ་ བྱྲེད་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་ལ་དྲེ་གྱིས་གཅྱིག་པ་ནྱི་འགལ་བ ་ཡྱིན་ཏྲེ་

བསྒྲུབ་བྱ་ནྱི་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ནྱི་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ལྡོག་མཚམས་ལས་
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༼༩༨༽ 
པའྱི་ཆོས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །།བྱ་བྱྲེད་ཀྱི་ཐ་སད་འདྱི་དངོས་པ ོ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ལ་ཐ་དད་དུ་གནས་པ་ནྱི་
མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་བརྟགས་པ་བའྱི་ཐ་དད་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་བདག་གྱིས་བདག་འཚོག་གོ་ཞྲེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་བྱ་

བ་དང་བྱྲེད་པ་ནྱི་མྲེ་དང་འབས་ཆྲེན་བཞྱིན་ཐམས་ཅད་དུ་ཐ་དད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་མྱི་ཐ་དད་པའང་ཡོད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི ་དངོས་
པོ་ཐ་དད་པ་མྲེད་ཀང་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་བདག་གྱིས་བདག་ྱིད་འཚོ ག་པར་མྱི་ནུས་པ་དང་བཙོག་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་

ལས་ལོག་པར་དོན་ལ་གནས་པ་གྱིས་ལ་བརྟྲེན་ནས་དྲེ་འད་བའྱི་རྣམ་གཞག་བྱས་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་
འཆད་དོ།།།ཛྙཱ་ན་ཤྱི་ནྱི་མར་མྲེས་རང་གསལ་བ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་འཆད་དོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་ཡྱིད་ཀྱི་ཐ་སད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་རྣམ་པར་
གཞག་འཇོག་བྱྲེད་པ་ནྱི་དོན་ལ་ཐ་དད་མྲེད་ཀང་མྱི་འགལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།བཞྱི་པ་ནྱི་བྱྲེ་བག་པ་དག་ཚད་མ་ཤྲེས་པར་ནྱི་མྱི་
འདོད་ཀྱི་བདག་དང་ཡྱིད་ཕད་པའམ་དབང་པོ་དང་དོན་འབྲེལ་བའྱི་ཕད་པ་ལ་འདོད་དྲེ།།འདྱི་ནྱི་སྔོན་པོ་དང་ཕད་པ་དང་སྲེར་པོ་
དང་ཕད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་སོ་ནས་དོན་གྱི་རྣམ་པ་དང་འད་བར་བྱྲེ་བག་ཏུ་བྱྲེད་པ་པོ་ཡྱིན་པར་སྨྲ ་བ་དྲེ་ལ་མྱིག་ལ་སོགས་པར་
མ་ཟད་ཀྱི་ཕད་པ་ཡང་ཞྲེས་གསུངས་སོ།།།གལ་ཏྲེ་ཕད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཚད་མར་འགྱུར་ན་ལྡོག་པའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་
ལ་ཚད་མར་འགྱུར་ན་བདག་ྱིད་ཐམས་ ཅད་ཀྱིས་ ཕད་ཀང་ ལྡོག་པའྱི་ཆོས་འགའ་ ཞྱིག་ཁོ་ན་རྟོག ས་པའྱི་
ཕྱིར་ཏྲེ་དྲེས་ན་ཕད་པ་དྲེ་ལྡོག་པ་ཀུན་ལ་ཁྱད་པར་མྲེད་ན་ཡང་བློས་འགའ་ཞྱིག་རྟོགས་ལ་འགའ་ཞྱིག་མ་རྟོགས་པའྱི ་
ཁྱད་པར་འདྱི་ནྱི་བློའ ་ིསྣ ང་བ་ སྲེ་རྣམ་པ་དོན་དང་འད་བས་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་བྱྲེད་པ་པོ་དྲེ་ཁ ོ་ན་ཚད་མར་ རྱིགས་
སོ།།།གལ་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་འད་བ་ལའང་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན་འདྱིར་ནྱི་རང་ངྲེས་པའྱི་རྲེན་ཚང་བའྱི་འད་བ་ཚད་མར་འདོད་དྲེ།།རྣམ་

འགྲེལ་ལས་ཚད་མ་དག་ནྱི་ངྲེས་པའྱི་འབས་བུ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་གང་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཁྱྲེད་ཀྱིས་ནྱི་ཕད་པ་ཙམ་
ཞྱིག་ཚད་མར་ཁས་བླངས་ཀྱི་ངྲེས་པའྱི་རྲེན་ཚང་བ་ནྱི་ཁས་མ་བླངས་པའྱི་ཕྱིར་དང་འདྱི་ཤྲེས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་ཚད་མར་
འདོད་ཀྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཆོས་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཀང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གཞན་ཡང་སྤྱྱི་དང་ཕད་པར་ངྲེ ས་པས་ཁྱད་པར་
རྟོགས་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།ཁྱད་པར་དང་ཕད་པར་ངྲེས་པ་ནྱི་དྲེ་རྟོགས་པ་མ་ཤྲེས་པར་མྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་རྟོགས་
པའྱི་མཚོན་བྱྲེད་དུ་མྱི་རུང་ངོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱི་ཡྱིན་ནོ།།།དོན་འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་རྱིན་ཆྲེན་འབྱུང་
གནས་ཞྱི་བ་ཇྱི་ལྟར་ྱི་མའྱི་འོད་ཟྲེར་དོན་དང ་ཕད་ནས་དོན་གྱི་གསལ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་བ་བཞྱིན་དུ་ཤྲེས་པ་ཡང་དོན་དང་ཕད་
ནས་དོན་གྱི་གསལ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་འདོད་པ་བཀོད་ནས་དྲེ་འགོག་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་མྱིག་ཤྲེས་གཟུགས་དང་ 
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༼༩༩༽ 
ཕད་པ་བཞྱིན་དྱི་ལ་སོགས་པའྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་གཞན་དང་ཡང་ཕད་པས་དྲེ་དག་ལའང་ཚད་མར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །།དྲེ་ལྟར་
དོན་རྱིག་པའྱི་ཚད་འབས་བཀོད་ནས་གྱིས་པ་དྲེ་དགག་པ་ལ་དོན་གསུམ་སྲེ།།སྲེས་ལ་འད་བ་འཁྲུལ་བ་དང་།།ངྲེས་པའྱི་སྔོན་
དུ་མྱི་འགྲུབ་པ་དང་།།དཔད་ན་འད་བ་མྱི་སྱིད་པའོ།།།དང་པོ་ནྱི་དོན་རྱིག་པའྱི་ཚད་འབས་དོན་དྲེ་ལྟར་དུ་གནས་པ་ དྲེ་ནས་
གང་འབས་ བུ་དོན་ར ྱིག་འདིྱིའྱི་ངོ་བོ་ནྱི་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྲེས་དྱིས་པ་ན་རང་རྱིག་པའྱི་མངོན་སུམ་དུ་གྱུ ར་པའྱི་
ཞྲེས་ལན་བཏབ་བོ།།།མྱོང་བའང་ཡྱིན་ལ་ཡོད་པའང་ཡྱིན་པ་འདྱི་དོན་བྱྲེ་བག་པ་དྲེ་ར ྱིག་པ་ཡྱིན་པར་གང་ གྱིས་
ཞྲེས་དྱིས་པ་ན་བྱྲེ་བག་པ་དྲེ་ལས་སྲེས་པ་དང་དྲེ་དང་འད་བ་དག་གྱིས་དོན་རྱིག་ཏུ་འཇོག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ལན་བཏབ་
བོ།།།དྲེ་ལ་སོབ་དཔོན་རྣམ་རྱིག་སྲེམ ས་ཙམ་པའྱི་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་བཟུང་སྲེ་མཚན་ྱིད་ཁྱབ་ཆྲེས་པའྱི་སོན་བརོད་པ་ནྱི་ འོ་ན་
ནྱི་གྱིས་ཀྱི་རྣམ་པའམ་སྔོན་པོའ ་ིརྣམ་པ་ལ་སོགས་པར་ཡུལ་མཚུངས་པའྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་མ་ཐག་ པ་སྔ་མ་དྲེ་ཕྱི་མའྱི་
ཡུལ་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་ཡུལ་གྱི་མཚན་ྱིད་འད་བར་སྲེད་བྱྲེད་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཕྱི་མ་ནྱི་སྔ་མའྱི་ཡུལ་ཅན་ དུ་འགྱུར་ཏྲེ་སྲེས་

ལ་འད་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གཞན་ཡང་ཕོགས་གཅྱིག་གྱི་འད་བས་རུང་ན་ནྱི་ཀུན་ཀུན་གྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་འགྱུར་ལ།།ཐམས་
ཅད་ཀྱིས་འད་བ་དགོས་ན་ནྱི་ཤྲེས་པ་ཤྲེས་པ་ྱིད་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་བྲེམ་པོས་ཀང་འད་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་
གཅད་བྱ་མྲེད་ན་འགའ་གཅོད་བྱྲེད་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་བཞྱིན་མྱོང་བྱའྱི་དོན་མྲེད་ན་འགའ་ཡང་མྱོང་བྱྲེད་དུ་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པ་
ནྱི་འོ་ན་ད་འདྱིས་ཡུལ་ག ང་ཞྱིག་ མས་སུ་མྱོང་། །།དྲེ་ལ་སོབ་དཔོན་གྱིས་ཁོ་བོ་ཅག་ཀང་མས་སུ་མྱོང་བའྱི་

ཚུལ་འདྱི་ྱིད་ཅྱི་དོན་རྱིག་ཡྱིན་ནམ།།སྲེམས་རྱིག་པ་ཡྱིན་ཞྲེས་རྲེས་སུ་སྲེ་ཕྱི་ནས་རྟོགས་པར་འདོད་པ་མ་ ཡྱིན་
ནམ།།དྲེས་ན་ད་ལྟ་ནྱི་ཁྱྲེད་ཀྱི་དོན་རྱིག་པའྱི་རྣམ་གཞག་ད་དུང་བྱ་བར་རྱིགས་སོ།།།དྲེ་ལ་གཟུགས་ འདྱི་བལྟས་པའམ་སྒྲ་

འདྱི་མན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ངྲེས་པའྱི་རྣམ་པ་སོན་པ་ཡྱིན་པའམ་མཐོང་བའམ་ཐོས་པ་དག་ལས་ ཞྲེས་བྱ་བ ས་ནྱི་

ངྲེས་པ་དྲེ་གང་ལས་སྲེ་བའྱི་འབྱུང་ཁུང་གྱི་རྒྱུ་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་ཡུལ་གང་ལ་དྲེ་འད་བའྱི་ངྲེས་པའྱི་ཤྲེས་ པ་སྲེ་

བར་འགྱུར་བ་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་ངྲེས་པའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་དྲེ་དག་ནྱི་ངྲེས་པའྱི་དོན་དྲེའྱི་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།བསམ་པ་ནྱི་

འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་དོན་དྲེ་ལས་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།དྲེ་དང་འད་བའྱི་ཕྱིར་དང་།།དོན་དྲེ་དང་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་དང་
དྲེའྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་ཁོང་དུ་ཆུ ད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་འགོག་པ་ན་ཇྱི་ ལྟར་སྔོ་འཛིན་དྲེ་སྔོན་པིོ་དྲེའྱི་མཐོང་
བ་ཡྱིན་ 
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༼༡༠༠༽ 
ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་དཔོད་པའྱི་རྣམ་པ་སོན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཚུལ་དྲེ་ཡུལ་དང་ཤྲེས་པ་དྲེ་དག་གྱི་ྲེ་བ་སྲེ་འབྲེལ་བ་དྲེ་ྱིད་ད པོད་
པ་མ་ཡྱིན་ནམ།།དྲེས་ན་ངྲེས་པ་དྲེ་ྱིད་ནྱི་ངྲེས་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་མྱི་རུང་ངོ་།།།གཞན་ཡང་ལྟ་བ་པོའ ་ིཇྱི་སྐད་
བཤད་པའྱི་ངྲེས་པ་འདྱི་ནྱི་ཡུལ་དང་ཤྲེས་པ་དྲེ་དག་ གྱི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པ་ལ་བརྟྲེན་ནས་སྲེ་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་
ཏྲེ་འབྲེལ་བ་དྲེ་གྲུབ་པ་མྲེད་ན་ནྱི་ངྲེས་པ་དྲེར་མྱི་འ གྱུར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ལྡོག་པ་ལ་རྒྱུ་འབས་སུ་སྒྲུབ་པ ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་

ན་ངྲེས་པ་དྲེ་ཡུལ་ཅན་གྱི ་མཚོན་བྱྲེད་ཡྱིན་ན་ནྱི་མཚོན་བྱ་མ་གྲུབ་ཀྱི་སྔོན་རོལ་དུ་འགྲུབ་དགོས་པ་ལས་དྲེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་མཚོན་བྱྲེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་ལ་མདོ་སྲེ་པའྱི་དོན་དང་འད་བ་མྱི་སྱིད་པ་དང་།།གཅྲེར་བུ་བའྱི་
དོན་དང་འད་བ་མྱི་སྱིད་པ་དང་།།བྱྲེ་བག་པའྱི་དོན་དང་འད་བ་མྱི་སྱིད་པ་ག སུམ་ལས།།དང་པོ་ནྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ ཞྲེས་པ་

སྲེ་རགས་པའྱི་རྣམ་པ་ནྱི་ཆ་ཤས་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ལ་རྡུ ལ་ཕ་རབ་རྲེ་རྲེ་བ་ནྱི་ཆ་ཤས་མྲེད་པ་ཡྱིན་ན་ཆ་བཅས་ཀྱི་འད་བ་ནྱི་
ཆ་མྲེད་ལ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་འགལ་བའྱི་སྣང་བའང་འགལ་བས་བསྲེད་པར་རྟོག་ན་ནྱི་འགལ་བའྱི་ཆོས ་ལྡན་དུ་ཁྱད་
པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྣང་བར་འགྱུར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་སྣང་བ་འདྱི་ནྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་རྲེ་རྲེས་གཏད་པའྱི་སྣང་
བ་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་ཚོགས་པས་གཏད་པའྱི་སྣང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེས་ན་རྲེ་རྲེ་ནྱི་ཆ་ཤས་མྲེད་ཀང་ཚོགས་པ་ནྱི་ཆ་བཅས་སུ་
གནས་པའྱི་ཕྱིར་འགལ་བའྱི་ཆོས་མྲེད་དྲེ་དྲེས་ན་དྲེ་དང་འད་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་ རང་བཞྱིན་མང་པ ོ་ཚོག ས་པ་རྣ མས་ལ་
ཡང་ཞྲེས་པ་ནྱི་རྲེ་རྲེའྱི་རྣམ་པར་མ་ཟད་ཅྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏྲེ་ དྲེ་ལྟར་རགས་པར་སྣང་བ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་
ཤྲེས་པ་ལ་ཞྲེས་གསུངས་སོ།།།གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་ལ་སྣང་བ་འདྱི་ཆ་དུ་མ་དང་བཅས་པས་འགལ་བའྱི་ཆོས་ལྡན་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་

རུང་ངོ་ཞྲེ་ན་ཤྲེས་པའྱི་སྣང་བ་མཐའ་དག་གཅྱིག་ཏུ་ནྱི་བརོད་པར་མྱི་འདོ ད་ཀྱི།།འོན་ཀང་དུ་མ་འཛིན་པ་ལ་ནྱི་གཅྱིག་ངྲེས་པར་
འཛིན་དགོས་ཏྲེ་གཞན་དུ་ན་དུ་མ་མ་བཟུང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་འདྱི་ལྟར་བརོད་པར་འདོད་དྲེ་དུ་མ་བཟུང་བ་ལ་
ནྱི་གཅྱིག་བཟུང་བས་ཁྱབ་པས་གཅྱིག་བཟུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དུ་མ་བཟུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ ་རང་བཞྱིན་ག ཅྱིག་ནྱི་དུ་མ་
དང་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་ རོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་མ་བཟུང་ན་ཡང་གཅྱིག་མ་བཟུང་བར་འགྱུར་རོ།།།དོན་ནྱི་དུ་མ་དང་འད་བ་ལ་ནྱི་

དུ་མ་བཟུང་དགོས་ལ་དྲེ་བཟུང་བ་ལ་ཡང་གཅྱིག་བཟུང་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་གཅྱིག་བཟུང་ན་ནྱི་དུ་མ་བཟུང་བར་འགལ་ལ།། དུ་མ་
བཟུང་ན་ཡང་གཅྱིག་བཟུང་བར་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རྱིགས་པ་དྲེས་དུ་མ་དང་འད་བ་མྱི་སྱིད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་སོབ་དཔོན་ཆོས་
མཆོག་གྱི་ཡྱིན་ནོ།།།ཡང་ན་ཤྲེས་པ་ལ་གནས་པ་ག ཅྱིག་ 
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༼༡༠༡༽ 
ཡྱིན་པ་ནྱི་མདོ་སྲེ་པ་གཞན་རྱིག་མངོན་སུམ་རས་གཅྱིག་ཏུ་འདོད་པའོ།།།དྲེ་དང་ནྱི་གཏོད་བྱྲེད་རྡུལ་དུ་མ་འགལ་བ་ཡྱིན་

ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ནྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་དུ་མ་རྣམས་ལ་རགས་པའྱི་སྣང་བ་གཅྱིག་གྱིས་བཀབ་པ་ལྟར་ཡོད་པས་དྲེ་
དང་འདའོ་ཞྲེ་ན།།རྡུལ་མང་པོ་རྣམས་ལ་ཡང་ རྣམ་པ ་དྲེ་ ལྟ་བུའྱི་འད་བྱྲེད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དོན་ཤྲེས་དྲེ་དག་འད་བ་མ་

ཡྱིན་ཏྲེ་གཅྱིག་ལ་ནྱི་ཡན་ལག་ཅན་འགོག་པ འྱི་རྱིགས་པས་གནོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གསུམ ་པ་བྱྲེ་བག་པའྱི་དོན་དང་འད་བ་མྱི་
སྱིད་པ་ལ་བཞྱི་ལས།།དང་པོ་བྱ་བ་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ནྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་དུ་མས་བརམས་པའྱི་རགས་པ་ཡན་ལག་ཅན་གཅྱིག་
དང་འད་བ་ཡྱིན་གྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་ནྱི་ཡུལ་དུ་མྱི་འདོད་དོ་ཞྲེ་ན་ཡུལ་རག ས་པ་གཅྱིག་དྲེ་ ལྟར་སྣང་བ་ཡང་ འཐད་པ་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་སོ་སོ་ནྱི་ཐ་དད་དྲེ་རས་ནྱི་ཆུ་ཚགས་སོ།།།གྱིས་པ་སྣང་བ་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ནྱི་གཅྱིག་
བསྒྲྱིབས་ན་ཡང་ཞྲེས་པ་སྲེ་འགའ་ཡང་མ་བསྒྲྱིབས་པ་ནྱི་མ་བསྒྲྱིབས་པ་དང་རས་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་

ཡན་ལག་བསྒྲྱིབས་ཀྱི་ཡན་ལག་ ཅན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ ཏྲེ་དྲེས་ན་གཅྱིག་བསྒྲྱིབས་ན་ཐམས་ཅད་བསྒྲྱིབས་པར་ཇྱི་ལྟར་
ཐལ་ཞྲེ་ན། ཕྲེད་བསྒྲྱིབས་ཀང་འདྱི་སྔ་ མཁོ་ སྲེ་མ་བསྒྲྱིབས་པའྱི་དུས་བཞྱིན་དུ་མཐོང་བར་ཐལ་ཏྲེ་མ་བ སྒྲྱིབས་
པ་དང་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་ཡན་ལག་མཐོང་བའྱི་ཐབས་ཀྱི་སོ་ནས་ཡན་ལག་ཅན་དྲེ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་དྲེ་མ་
མཐོང་བ་ལ་དྲེ་རྟོགས་པར་མྱི་འགྱུར་ ཏྲེ་དྲེས་ན་སྔ་མཁོ་བཞྱིན་དུ་མཐོང་བར་ཐལ་ལོ་ཞྲེས་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སྨྲ་ ཞྲེ་ན་ཡན་
ལག་མ་མཐོང་བས་ནྱི་ཡན་ལག་ཅན་མྱི་མཐོང་བར་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཡན་ལག་ཅན་ལ་བསྒྲྱིབས་པ་དང་མ་བསྒྲྱིབས་པ་

ཐ་དད་གྱིས་མྲེད་པས་ན་རྣམ་པ་ཐ མས་ཅད་ དུ་བསྒྲྱིབས་པའྱི་ཡན་ལག་དང་འབྲེལ་བ་དང་མ་འབྲེལ་བ་དང་མ་
བསྒྲྱིབས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ཡན་ལག་ཅན་མ་རྟོག ས་པ ར་ཐལ་བ་ལས་དྲེ་ལྟར་གྱིས་སུ་རྟོགས་ཤྱིང་ངྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་ནོ།།།གཞན་ཡང་ཡན་ལག་གྱི་སོ་ནས་དྲེ་མཐོང་བ་ཞྲེས་གང་སྨྲས་པ་དྲེ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་མཐོང་བ་

ལས་སམ་ཡན་ལག་ཅུང་ཟད་ཅྱིག་མཐོང་བ་ལས་ཡྱིན་གང་དང་པོ་འགོག་པ་ནྱི ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཚུ་རོལ་མཐོང་བ་

གཅྱིག་གྱིས་ཅྱིག་ ཅར་ཞྲེས་པ་ཡྱིན་ལ།།གྱིས་པ་འགོག་པ་ནྱི་ཡན་ལག་ཅུང་ ཟད་ཅྱིག་ཅྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་བཞྱིན་ དུ་
ནྱི་མ་བསྒྲྱིབས་པ་བཞྱིན་དུའོ།།།རགས་པ་ནྱི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའྱི་རགས་པ་གཅྱིག་མཐོང་བར་འ གྱུར་
རོ།།།གསུམ་པ་ཡོན་ཏན་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ནྱི་གཅྱིག་ ཁ་བསྒྱུར་ན་ཡང་ ཞྲེས་པ་སྲེ་གཅྱིག་མ་བསྒྱུར་ན་བསྒྱུར་བ་དྲེ་ཡང་

མ་བསྒྱུར་བར་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།བཞྱི་པ་སྤྱྱིའྱི་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི་འགལ་བའྱི་ཆོས་དང་ལྡན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་སྲེ་གང་འགལ་
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བའྱི་ཆོས་དང་ལྡན་པ་དྲེ་ནྱི་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ 
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༼༡ ༠༢༽ 
དཔྲེར་ན་སྣང་བ་དང་མུན་པ་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་ནོ།།།གཅྱིག་ཏུ་འདོད་པའྱི་ཡན་ལག་ཅན་རྣམས་ཀང་འགལ་བའྱི་ཆོ ས་དང་
ལྡན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་འགལ་བ ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱིས་དོན་གྱི་སྲེང་དུ་གཅྱིག་འགོག་པ འམ་དུ་མ་
སྒྲུབ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པས་གཏན་ཚིགས་དང་རྲེས་དཔག་ལ་ཡུལ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་
བློ་གོས་རོངས་པ་ལ་གཅྱིག་གྱི་ཐ་སད་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དོན་གྱིས་པ་རྣམ་རྱིག་པའྱི་ཚད་འབས ་བཀོད་
ནས་སྒྲུབ་པ་ལ།།སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ན་རྲེ།།རྣམ་རྱིག་པའྱི་ཚད་འབས་ནྱི་རྣམ་བརྫུན་པའྱི་ཚུལ་ལ་བརྟྲེན་ནས་འཇོག་སྲེ་
འདྱི་ལྟར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཡོད་ན་ཚངས་པས་ཀང་ཤྲེས་པ་འགའ་ཞྱིག་འཁྲུལ་བར་བརྟག་པར་མྱི་ནུས་སོ།།།མྱི་བདྲེན་པ་ཡང་
སྣང་ན་ནྱི་བརྒྱ་བྱྱིན་གྱིས་ཀང་དྲེ་ཤྲེས་པས་མ་སྤྲུལ་ཞྲེས་བསོན་པར་མྱི་ནུས་སོ།།།མྱོང་བ་ཐམས་ཅད་བདྲེན་པར་ནྱི་སུས་ཀང་
གཞག་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་ཤྲེས་པས་མྱི་བདྲེན་པ་གསལ་བར་བྱས་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་དོ།།།དྲེས་ན་འདྱིར་རྣམ་བདྲེན་པའྱི་ཚུལ་
བཟུང་ནས་སྣང་བ་འདྱི་ཤྲེས་པའྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཏུ་རྟོགས་པ་ནྱི་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སོབ་དཔོན་ནྱི་འདྱི་འཁྲུལ་བའྱི་སྣང་བར་
འཆད་པ་ན་དངོས་པོ་འཛིན་ན་ནྱི་འཁྲུལ་བའྱི་སྣང་བར་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གཞན་ཡང་སྣང་བ་འདྱི་ཤྲེས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ནྱི་
མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ།།གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་ནྱི་ཐ་སད་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་འདྱི་ལྟར་སྣང་བ་གང་ཞྱིག་གང་དུ་མ་དམྱིགས་
པ་དྲེ་ནྱི་དྲེ་ན་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་ས་ཕོགས་དག་པ་ན་བུམ་པ་བཞྱིན་ནོ།།།སྣང་བའྱི ་སྔོན་པོ་ཡང་སྣང་བའྱི་བདྲེ་བ་ལ་
སོགས་པ་ཤྲེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་མ་དམྱིགས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟར་ན་སྔོན་པོ་སྐད་ཅྱིག་ཏུ་མ་དམྱིགས་པར་མངོན་
སུམ་གྱིས་གྲུབ་པས་སྐད་ཅྱིག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན།།དྲེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྣམ་པ་མྲེད་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་ནྱི་དྲེ་ཡྱིན་མྱིན་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་
བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གཞན་ཡང་གང་དག་འགལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་མྱོང་བ་དྲེ་དག་ནྱི་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་བདྲེ་
སྡུག་བཞྱིན་ནོ།།།སྔོན་པོ་དང་བདྲེ་བ་ཡང་ཕན་ཚུན་སྤངས་ནས་དུས་གཅྱིག་ཏུ་འགལ་བར་མྱོང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཁྱབ་
པར་བྱྲེད་པ་འགལ་བ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་གང་ཞྱིག་གང་ཡོངས་སུ་སྤངས་ནས་རྱིག་པ་དྲེ་ནྱི་དོན་དམ་པར་དྲེ་ལ ས་ཐ་དད་པ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།བམ་ཟྲེ་བདྲེ་བྱྲེད་དགའ་བ་ན་རྲེ།།སྣང་བ་འདྱི་དག་མྲེད་ཀང་སྣང་བ་ཡྱིན་ན་གང་པོ་ཆྲེ་མཆྲེ་བ་
དྲུག་པ་ཡང་སྣང་བར་འགྱུར་ལ་འཁྲུལ་བས་སྒྲོ་བཏགས་པ ས་སྣང་བ་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་ཅན་ཡྱིན་ན་དངོས་པོར་འགྱུར་ཞྱིང་རྒྱུ་མྲེད་
ཡྱིན་ན་རྲེས་འགའ་བ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ།།།དྲེས་ན་སྲེམས་ཙམ་གྱི་ཚད་འབས་ནྱི་སྣང་བ་ཤྲེས་པའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པ་རྣམ་
བདྲེན་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་བརྟྲེན་ 
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༼༡ ༠༣༽ 
ནས་གཞག་པར་བྱའོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།ཁོ་བོ་ཅག་ནྱི་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱི་རྲེས་སུ་འབངས་ནས་འཆད་པ་ན་དོན་བ ཞྱི་སྲེ།།
ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་གྱིས་མྲེད་པར་བསན་པ་དང་།།སྣང་བ་སྲེམས་ཙམ་དུ་སྒྲུབ་པ་ད ང་།།གྲུབ་པའྱི་དོན་བསྡུ་བ་དང་།།
སྲེམས་ཙམ་ལ་རོད་པ་སྤོང་བའོ།།།དང་པོ་ལའང་དོན་བདུན་ཡོད་པའྱི་དང་པོ་གྱིས་མྲེད་པའྱི་དོན་དགོད་པ་ནྱི།།འད་བ་མྲེད་
ཅྱིང་ཡོད་ཀང་འཁྲུལ་བ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་བློ་ཡྱིས་མས་སུ་མྱོང་ བར་བྱ་བ་དྲེ་ནྱི་གཟུང་བ་དོན་གཞན་དུ་མྲེད་
དོ།།།བློ་དྲེའྱི་མྱོང་བ་གཞན་ཏྲེ་ཤྲེས་པའྱི་གཟུང་འཛིན་ཀང་ཡོད་པར་མྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ལ་ཡང་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྱི་

མཚན་ྱིད་ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་དྲེ་མྲེད་དྲེ་འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱིར་ རོ།།།གང་གྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཤྲེས་པ ་དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་
གཞན་མྲེད་པར་རང་ྱིད་གསལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་ནྱི་བཤད་ཟྱིན་པ་དང་

འཆད་འགྱུར་གྱི་རྱིགས་པས་བརྟགས་ན་འཇྱིག་པས་ཀུན་རོབ་ཡྱིན་ལ་གྱིས་མྲེད་པ་ནྱི་དཔད་བཟོད་པས་དོན་དམ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཇྱི་
སྐད་དུ་ཡྲེ་ཤྲེས་སྱིང་པོའ ་ིཀུན་ལས་བཏུས་ལས།།གཟུང་དང་འཛིན་པ་ལས་གོལ་བའྱི།།།རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དོན་དམ་ྱིད།།།འདྱི་
ནྱི་རྣལ་འབྱོར་དཔོད་པའྱི་གཞུང་།།།རྒྱ་མཚོའྱི་ཕ་རོལ་སོན་རྣམས་འདོད།།།ཅྲེས་འབྱུ ང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་དངོས་པོར་མྲེད་ན་ནྱི་
གྲེན་པོར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་ནམ་མཁའྱི་པདྨ་བཞྱིན་ནོ།།།ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ྱིད་མྲེད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་གྲེན་པོའ ་ི
ཡུལ་བདག་མྲེད་པ་གྱིས་ཤྲེས་བྱའྱི་གནས་ལུ གས་སུ་འགྲུབ་པར་འདོད་དྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་འདྱི་མ་འཁྲུལ་བར་ཤུགས་ལ་ཁས་
བླངས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་མྲེད་པ་དྲེ་རང་རྱིག་གྱིས་གྲུབ་ཀང་ཐམས་ཅད་དྲེ་ྱིད་མཐོང་བར་ནྱི་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་གྱིས་སྣང་གྱི་
ས་བོན་དང་འབྲེལ་བས་གྱིས་མྲེད་དུ་མྱི་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་གྱིས་སུ་སྣང་བ་འདྱི་ྱིད་དཔད་ན་གྱིས་མྲེད་དུ་
གནས་པ་ཡྱིན་པས་ཆོས་ཅན་ནྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།སྦྱོར་བ་ནྱི་གང་ཞྱིག་གནོད་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་པ་ དྲེ་ནྱི་ཡོད་པའྱི་ཐ་
སད་དུ་རུང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་གང་བ་དང་ཚ་བའྱི་རྲེག་པ་བཞྱིན་ནོ།།།ཡོད་པའྱི་དོན་གསལ་བ་གྱིས་མྲེད་པའྱི་ཤྲེས་པ་འདྱི་
ཡང་མྲེད་པའྱི་དོན་གསལ་བ་མ་རྱིག་པ་ལ་གནོད་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་དོན་དམ་
པའྱི་ཚད་མ་ནྱི་རང་རྱིག་རང་གསལ་བ་ྱིད་དུ་གནས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ན་འཁྲུལ་བ་དང་མྱི་སྱིད་པས་ཡུལ་
གྱི་མཚན་ྱིད་བཀག་པའྱི་ཕྱིར་ཐ་དད་པའྱི་དོན་འགའ་ཞྱིག་ཀང་མས་སུ་མྱོང་བ་མ་ཡྱིན་ལ་ མྱོང་བ་

འདྱིའྱི་ཡང་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་ཡང་ཞྲེས་གསུངས་སོ།།།དོན་དང་ཤྲེས་པའྱི་གཟུང་

འཛིན་གྱིས་ཀ་ཁྲེགས་པ་དྲེའྱི་ 
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༼༡ ༠༤༽ 
ཕྱིར་མས་སུ་མྱོང་བ་ནྱི་བློའ ་ིབདག་ྱིད་ཁ ོ་ན་ ཡྱིན་ གྱི་དོན་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་དོན་དུ་བརྟགས་པ་ལྟར་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་བདག་ྱིད་ཅྲེས་བྱ་བ་ནྱི་གཞན་འགོག་པ་ལྷུར་བྱྲེད་པའྱི་སྒྲ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་ན་མྱོང་བ་ དྲེ་ཡང་གཞན་
འགའ་ཞྱིག་ནྱི་མ་ཡྱིན་ ནོ། །གལ་ཏྲེ་བློ་བློ་གཞན་གྱི་གཟུང་བྱ་མ་ཡྱིན་ན་བདྲེ ་བ་ལ་སོགས་པ་འདྱིའྱི་ མངོན་ སུམ་དུ་
སོ་སོར་རྱིག་པར་བྱ་བ་ྱིད་ གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན།།དྲེ་ཡང་འདྱིའྱི་བདག་ྱིད་དྲེ་རང་རྱིག་པའྱི་མངོན་སུམ་ཁོ་ན་ཡྱིན་

ནོ།།།གང་གྱི་ཕྱིར་རྱིག་པར་བྱ་བ་དྲེ་ནྱི་རྱིག་བྱྲེད་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རང་ྱིད་རབ་ཏུ་གསལ་བར་
བྱྲེད་པ་ཡྱིན་པ་དྲེས་ན་བདག་ྱིད་གསལ་བར་ བྱྲེད་པ་ ཞྲེས་ཀང་བརོད་དྲེ།།གསལ་བའྱི་མར་མྲེ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེ་

ནྱི་དྲེ་ལྟ་མོད་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་འདྱི་གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་དྲེའྱི་རང་གྱི་ ངོ་བོ་ནྱི་

ཤྲེས་པའྱི་སྣང་བ་སྔོན་པོའ ་ིརྣམ་པར་བག་ཆགས་ཀྱིས་སྲེས་པ་དྲེ ་མྱོང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་ཡང་དངོས་པོ་གཞན་དགག་པ་ལྷུར་

བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་གྱིས་མྲེད་གྱིས་སུ་སྣང་བར་དཔྲེས་བསན་པ་ནྱི།།འདྱི་དག་དངོས་པོར་མྲེད་ན་ནྱི་གསལ་བར་
མྱི་སྣང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་རྱི་བོང་གྱི་རྭ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་གང་གྱི་ལུ གས་ལ་ རྱིག་བྱ་དང་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་རྣམ་པ་གྱིས་མྲེད་ཀང་

སྐྲ་སོག ས་དང་ཤྲེས་པ་ཐ་དད་པ་བཞྱིན་དུ་སྣང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།མྲེད་ཀང་སྣང་བ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན ་གང་ཚེ་སྲེ་གང་གྱི་ཕྱིར་
གཟུང་འཛིན་རྣམ་པར་ཕྲེ་བའྱི་མཚ ན་ྱིད་རྣ མ་པར་བསད་ དྲེ་མྱི་བདྲེན་པ་ཅན་ཇྱི་ལྟར་མ་རྱིག་པའྱི་བག་

ཆགས་ཀྱིས་བསད་པའྱི་འཁྲུལ་བས་མཐོང་གྱུར་པ་ དྲེ་ལྟར་འདྱི་ རྣམ་པར་གཞག་པར་བྱས་པ་དྲེ་ཚེ་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་པ་

དྲེའྱི་ཕྱིར་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་དང་དྲེ་མྱོང་བའྱི་རང་རྱིག་སྲེ་བློའ ་ིདབྱྲེ་བ ་གསུམ་ལ་བརད་པ་དྲེ་བྱ་བ་མྱིན་ཏྲེ་རྱི་བོང་

གྱི་རྭ་གསལ་བའྱི་ནུས་པ་མྲེད་ལ་གཞན་གསལ་བའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གསུམ་པ་དྲེས་ན་འབས་བུ་རང་རྱིག་ཏུ་
བསན་པ་ནྱི།།གང་གྱི་ཚེ་ཤྲེས་པ་ལས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱིའྱི་དོན་མྲེད་པ་དྲེའྱི་ཚེ་ཤྲེས་པ་ལས་གཞན་རྱིག་པའྱི་རྱིག་པ་ མྲེད་
པའྱི་ཕྱིར་ རང་ྱིད་ར ྱིག་པ་ ནྱི་ཚད་མའྱི་འབས་བུ ར་འགྱུར་རོ།།།སྦྱོར་བ་ནྱི་གང་ཞྱིག་རང་རྱིག་པ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་གཞན་

རྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་ནོ།།།རོད་པའྱི་གནས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཤྲེས་པ ་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་རྱིག་པ་
ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་རང་བཞྱིན་འགལ་བ་དམྱིགས་པའོ།།།འདྱི་ལ་ཡུལ་རང་དང་རང་མ་ཡྱིན་པ་ཕན་ཚུན་སྤངས་ཏྲེ་གནས་
པའྱི་འགལ་བ་ཡྱིན་པ་ན་དྲེ་རྱིག་པ་ཡང་དྲེ་ལྟར་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཡུལ་ཐ་དད་ཀང་ཡུལ་ཅན་གཅྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་མྱིག་ལ་
སོགས་པའྱི་ཤྲེས་པ་དུ་མ་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་ 
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༼༡ ༠༥༽ 
གཟུགས་ཐ་དད་པ་དུ་མ་ཡང་མྱིག་ཤྲེས་གཅྱིག་གྱིས་འཛིན་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ནྱི་ཐ་དད་དུ་ངྲེས་ལ་
མ་གྲུབ་བོ།།།དྲེས་ན་རང་རྱིག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་གཞན་རྱིག་པ་ལས་ལྡོག་པ་ན་དྲེ་མྲེད་པས་ཁྱབ་པར་འགྱུར་རོ།།།དྲེ་རྣམ་པར་
འགྲེལ་པ་ནྱི་གང་དག་གྱི་ལུ གས་ཀྱིས་བློ་ྱིད་ཅྲེས་པ་སྲེ་གཞན་མ ྲེད་པ་ནྱི་དཔད་ནའོ།།།ངྲེས་ཤྲེས་ཀྱིས་དོན་དུ་

རྟོགས་པ་ནྱི་རང་རྱིག་པ་དྲེའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །།ངྲེས་པའྱི་དོན་རང་རྱིག་པས་འཇོག་པའྱི་ཚུལ་སྨྲས་པ་ནྱི་

གང་གྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་སིྲེ་འདོད་པ་དང་མྱི་འདོད་པ་ ནྱི་སྱིམ་གདུང་ངོ་།།།དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ཡུལ་ནྱི་བདྲེ་སྡུག་གྱི་རྒྱུའོ།།།དྲེས་

ན་ངྲེས་ཤྲེས་ཀྱི་ཡུལ་ན་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཡོད་ཀང་ དོན་རྣམས་ནིྱི་རང་རྱིག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ དུ་འགྲུབ་ སྲེ་སྣང་

བའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ྱིད་འབས་བུར་ར ྱིགས་སོ། །བཞྱི་པ་དོན་བཞྱིན་འཇོག་པ་རྱིགས་པས་དགག་པ་ནྱི།།ཤྲེས་པས་དོན་
གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཅྲེས་པ་སྲེ་དོན་གཅྱིག་ལ་ནྱི་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་དང་མྱི་འོང་བ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་

ལ།།རྣམ་པ་ནྱི་ཞྲེས་པས་ནྱི་བསལ་བ་སོན ་པར་བྱྲེད་དོ།།།འདོད་པ་དང་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་འཆྱི་ལྟས་དང་ན་བ་ལ་ སོག ས་
པའྱི་ཚེ་སྔོན་དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པ་བདྲེ་བར་སྲེ་བ་དྲེ་ནྱི་ཕྱིས་བདྲེ་བ ་འཚམས་སྦྱོར་བ་མྲེད་དྲེ་རྲེས་སུ་འཇུག་པ་མྲེ ད་པར་
སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་ལྟར་རྒྱུད་གཅྱིག་ལ་བསན་ནས་རྒྱུད་ཐ་དད་ལའང་
དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་དོན་འཇོག་པ་སོན་པ་ནྱི་རྒྱུད་གཞན་ལ་ ཡང་ཞྲེས་པ་སྲེ་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ངྲེས་ཤྲེས་ཀྱིས་དོན་དུ་
རྟོགས་པ་ནྱི་དྲེ་འད་བས་དཔད་ན་རང་ར ྱིག་པ་ཁོ་ནས་བཀོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིར་འཐད་པ་འདྱིས་ཕྱི་

རོལ་གྱི་དོན་འགོག་པར་འདོད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་དོན་ཡོད་ཀང་རང་རྱིག་པ་འབས་བུར་རྱིགས་ཀྱི་དོན་རྱིག་པ་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ་དོན་རྣམས་ནྱི་ཤྲེས་པ་རྟོག་མྲེད་མ་འཁྲུལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་བཀོད་པ་ལྟར་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།ལྔ་པ་དཔད་ན་རང་རྱིག་ཡྱིན་ཡང་འཁྲུལ་བ་ལ་དོན་རྱིག་ཏུ་བསན་པ་ནྱི།།དོན་རྟོགས་པ་ འདྱིའྱི་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད ་པ་ སྲེ་
ཚད་མ་ནྱི་ཡུལ་གྱི་རྣ མ་པར་སྣང་བ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྲེ་གཏན་ཚིགས་ནྱི་རང་རྱིག་པ་འདྱི་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་ཇྱི་ལྟ་
བ་བཞྱིན་དུ་སྣང་བ་སྲེ་གསལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་སྐད་སོན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་གལ་ཏྲེ་སྔོན་པོའ ་ིརྣམ་པ་སྣང་ན་ནྱི་དྲེའྱི་ཚེ་མྱོང་

བ་འདྱི་སྔོན་པོའ ་ིཡུལ་ཅན་དུ་བརྟགས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་སྲེར་པོ་ལ་སོགས་རྣམ་པ་གཞན་ལ་ཡང་སྦྱར་རོ།།།དྲེས་ན་ཤྲེས་
པ་རྣམ་པ་དང་བཅས་པ་ལ་གཟུང་བའྱི་རྣམ་པའྱི་དབང་གྱིས་དོན་གྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་འཇོག་པས་ན་དྲེ་ྱིད་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ།།།རྣམ་
པ་ 
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༼༡ ༠༦༽ 
ཤྲེས་པར་སྨྲ་བ་ལ་རང་ྱིད་གཞལ་བྱ་དང་།།འཛིན་པའྱི་རྣམ་པ་ཚད་མ་དང་།།རང་རྱིག་པ་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ནོ།།།ཕྱི་རོལ་གྱི་
དོན་སྨྲ་བ་ལ་དོན་གཞལ་བྱ་དང་གཟུང་བའྱི་རྣམ་པ་ཚད་མ་དང་།།དོན་རྱིག་པ་ནྱི་ འབས་བུ་ཡྱིན་ལ།།ཡང་དྲེ་ལ་འབས་བུའྱི་
ཚུལ་གྱིས་པ་དོན་གཞལ་བྱ་དང་།།གཟུང་བའྱི་རྣམ་པ་ཚད་མ་དང་།།དཔད་ན་རང་རྱིག་པ་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་
གཞུང་འདྱིས་ནྱི་དོན་རྱིག་པའྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་པ་དྲེ་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་ཕྱི་རོལ་ལ་ལྟོས་ནས་དཔད་ན་རང་
རྱིག་པ་འབས་བུ་ཡྱིན་ན་འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་མདོ་སྲེ་པའྱི་སྐབས་སུ་དོན་རྱིག་འབས་བུར་བརོད་ཅྲེ་ན ་དོན་གནས་པ་སྲེ་ཡུལ་

འཇོག་པ་ནྱི་རང་རྱིག་པའྱི་ར ང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཕྱིར་རང་ར ྱིག་པ་འབས་བུ་ཡྱིན་ཡ ང་
འབས་བུ་སྲེ་རྲེས་སུ་སྲེས་པའྱི་ངྲེས་ཤྲེས་ཀྱིས་དོན་རྱིག་ཏུ་ཞྲེན་པ་ ལས་འདྱི་ནྱི་དོན་རྱིག་ཏུ་བལྟའོ། །ཚད་འབས་
གྱིས་ཀ་དོན་ལ་ཞུགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྲེ་ྱིད་ཀ ྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི་གལ་ཏྲེ་ཚད་མ་ཕྱི་རོལ་ལ་ཡྱིན་ཞྱིང་འབས་བུ་

རང་རྱིག་ཡྱིན་ན་ཡུལ་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ན་དྲེ་ལྟ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་རང་རྱིག་པ་འབས་བུ་
ཡྱིན་ཞྲེ་ན་དོན་རྱིག་དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་གང་ཞྱིག་ཅྲེ ས་རང་བཞྱིན་ སྲེམས་པ་ཡྱིན་ན་ ནྱི་ར ང་ྱིད་རྱིག་པ་འ བས་
བུར་བཤད་དྲེ་དོན་རྱིག་ནྱི་རང་རྱིག་པ་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལ་དོན་དུ་སྨྲ་བ་འདྱི་ནྱི་ཤྲེས་པ་དོན་དྲེ་
དང་འདའམ་གཞན་འད་སྲེ་མྱི་འདའང་རུ ང་ཤྲེས་ པ་དྲེ་ལྟར་ཏྲེ་གཟུང་འཛིན་དུ་སྣང་བའྱི་རྒྱུ་དོན་ཡྱིན་ པས་ན་
དོན་གཞལ་བྱར་འད ོད་ཀྱི་འད་བར་བྱྲེད་པ་ལས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་འད་བར་ངྲེས་པ་ནྱི་གྱིས་ཀ་མཐོང་བ་ལ་རག་ལས་པ་

ཡྱིན་ལ་རྣམ་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཕོགས་ལ་དོན་ནྱི་སྔར་གང་གྱིས་ཀང་མཐོང་བ་མྲེད་ན་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་འད་བར་བརྟག།གུད་ན་
གནས་པས་མྱི་འད་བའྱི་དོན་རྱིག་སྨྲ་བ་མྱི་འཐད་པར་མཐོང་ནས་སོབ་དཔོན་ལ་སྨྲས་པ་ནྱི ་ཇྱི་ལྟར་རྣམ་པ་འགའ་ཞྱིག་
ལྟར་ཏྲེ་རྒྱུ་འགའ་ལས་དོན་དངོས་ཏྲེ་འད་བ་མྲེད་པར་དོན་སྣང་ན་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་དོན་འ ཛིན་ཏྲེ་སྲེད་བྱྲེད་ཙམ་ལས་

འཛིན་ན་ནྱི་དབང་པོ་དང་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་ལའང་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ ་ཞྲེ་ན་སོབ་དཔོན་གྱིས་བདྲེན་ངས་ཀང་དྲེ་འད་ མྱི་
ཤྲེས་ སོ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་འདོད་པ་ལ་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་གྱི་ཁོ་བོ་ཅག་ནྱི ་དྲེ་ལྟར་མྱི་འདོད་དོ་ཞྲེས་སོབ་དཔོན་

ཆོས་མཆོག་འཆད་དོ།།།ཡང་ན་དྲེ་དག་གྱི་དོན་འདྱིའྱི་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཚད་མ་ནྱི་ཡུལ་གྱི་རྣ མ་པ་འཛིན་བྱྲེ ད་ཡྱིན་
ལ།།རྣམ་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་འདྱི་སྣང་བ་ ནྱི་རྣམ་པ་ལ་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པའོ།།།དྲེ་དཔད་ན་རང་རྱིག་ཡྱིན་པས་ཚད་
འབས་གྱིས་ཀ་ཤྲེས་པ་ལ་འཇུག་ལ།།མ་དཔད་ན་དོན་རྱིག་ཡྱིན་པས་དྲེ་གྱིས་ཀ་དོན་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་གྱིས་ ཡུལ་
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༼༡༠༧༽ 
ནྱི་རྱི་ལམ་གྱི་སྣང་བ་ཡྱིན་ལ།།ངས་ཀང་དྲེ་འད་མྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི་རང་མཚན་འཛིན་པ་མྱི་ཤྲེས་པ་སྲེ་འོན་ཀང་སྒྲོ་བ ཏགས་ཀྱི་

དོན་འཛིན་པར་འདོད་དོ་ཞྲེས་བཤད་པར་བྱ་སྲེ་དྲེ་ལྟར་བཤད་ན་ཀུན་ལ ས་བཏུས་ལས།།གང་ཚེ་སྣང་བ་དྲེ་གཞལ་བྱ།།།ཚད་
མ་དང་དྲེའྱི་འབས་བུ་ནྱི།།།འཛིན་དང་རྣམ་རྱིག་དྲེ་ཡྱི་ཕྱིར།།།དྲེ་གསུམ་ཐ་དད་དུ་མ་བྱས།།།ཞྲེས་གང་འབྱུང་བ་དྲེ་ཡང་ལྲེགས་
པར་བཤད་པར་འགྱུར་རོ།།།དྲུག་པ་དོན་མྲེད་པ་ལ་རོད་པ་སྤང་བ་ནྱི།། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་མྲེད་ན་ཞྲེས་པ་སྲེ་འཁྲུལ་བ་ལ་ཇྱི་
ལྟར་སྣང་བ་བཞྱིན་ཡྱིན་གྱི་དྲེ་ཁ ོ་ན་ྱིད་ དྲེ་གཟུང་འཛིན་བདྲེན་པ་བ་ནིྱི་མ་ཡྱིན་པར་ཇྱི་ལྟར་འཁྲུལ་བས་མཐོང་

གྱུར་པ་ཞྲེས་པ་དྲེར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་འགའ་ཞྱིག་ ནྱི་གཟུང་བ་ཡྱིན་ལ།།ནང་དུ་ཡོངས་ སུ་
གཅོད་པ་ནྱི་འཛིན་པའོ།།།དྲེ་གྱིས་ནྱི་ཤྲེས་པ་རང་རྱིག་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་སྲེ་བ་ན་ དྲེ་ལྟར་མཚོན་ཅྱིང་རྟོགས་

པར་འགྱུར་ཏྲེ་འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལྟར་གྱུར་པའྱི་བདག་ྱིད་ཀྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ལ་ཚད་མ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་
འཁྲུལ་བས་མཚོན་པ་དྲེ་ལྟར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་སྐད་དུ་ཁྱབ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཟུང་འཛིན་བདྲེན་པ་བཀག་པས་

ཁྱབ་བྱ་མ་ཡྱིན་པའྱི་འཁྲུལ་བ་ཇྱི་ལྟ་བའྱི་ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་ཚད་མས་མྱི་ཁྲེགས་སོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།བདུན་པ་གཟུང་
འཛིན་འཁྲུལ་བར་བསྒྲུབ་པ་ལ་དོན་གསུམ་ཡོད་པའྱི་དང་པོ་འཁྲུལ་བའྱི་དཔྲེ་ནྱི།།གཟུང་འཛིན་རྱིགས་པས་ཁྲེགས་པའྱི ་བློའྱི་
བདག་ྱིད་ལ་གསུམ་དུ་དབྱྲེར་མྲེད་ཀང་གཟུ ང་བ་དང་འཛིན་པ་དང་འཛིན་པ་དྲེ་རྱིག་པ་རྣམས་ཐ་དད་
བཅས་པ་བཞྱིན་མ་རྱིག་པས་མཐོང་བ་སྲེ་ཤྲེས་པ་ཕྱིན་ཅྱི་ལ ོག་ ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྟོག ས་པར་འགྱུ ར་ཏྲེ།།

རྣམ་འགྲེལ་ལས།།གཟུང་བའྱི་རྣམ་པ་རྣམ་པར་ཆད་པར་སྣང་བ་ལ་ནྱི་ཤྲེས་པའྱི་རྣམ་པ་ཆད་པར་འཛིན་པར་སྣང་གྱི་རང་གྱི ་
རང་བཞྱིན་ལ་ནྱི་རྣམ་པར་མ་ཆད་པར་མས་སུ་མྱོང་བར་སྣང་ངོ་ཞྲེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱིས་ནྱི་འཛིན་པ་དང་དྲེ་རྱིག་པ་ནྱི་
ཐ་མྱི་དད་དུ་མྱོང་བར་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འཁྲུལ་བའྱི་དབང་གྱིས་གཞན་དུ་གནས་པ་ཡང་གཞན་དུ་སྣང་བ་ནྱི་ དཔྲེར་ ན་ཞྲེས་

པ་སྲེ་དྲེ་སན་ལ་སོགས་པ འྱི་མཐུས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྲེས་པ་འགོག་པ་ནྱི ་མྱིག་མ་བསད་པ ་ཞྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་འད་བའྱི་

དོགས་པ་མྲེད་པའྱི་དཔྲེའྱི་ཇྱི་ལྟར་ཞྲེས་པ་སྲེ་མྱང་ངམ་ ནྱི་ཤྱིང་དང་ཆུ་མྲེད་པའྱི་ཕོགས་སོ།།།ཇྱི་ལྟར་དྲེ་དག་དྲེ་ལྟར་སྣང་བ་

དྲེ་བཞྱིན་དུ་གཞལ་བྱ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ཀང་འཁྲུལ་བ་ལ་སྣང་བ་བཞྱིན་ བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་འཁྲུལ་བར་
བསྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་ནྱི།།གཞན་ དུ་བློ་གྱིས་མྲེད་གཅྱིག་གྱི་ངོ་བོ་ལ་རང་བཞྱིན་ དུ་མར་སྣང་བའྱི་ རྣམ་ པ་ཇྱི་
ལྟར་བདྲེན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་བདྲེན་ན་ནྱི་གཅྱིག་པ་ ྱིད་དྲེ་མས་པར་འགྱུར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་རྣམ་ 
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༼༡ ༠༨༽ 
པ་གསུམ་པོ་ྱིད་གཅྱིག་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན།།གཞན་གྱིས་གཞན་ྱིད་ནྱི་དུ་མའྱི་དྲེ་ྱིད་མས་པ ་སྲེ་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་

བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པོ་དྲེ་ནྱི་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཅྱི ག་གྱི་དངོས་པོར་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་མ་གྲུབ་བོ་

ཞྲེ་ན་བློས་དངོས་པོ་ཐ་དད་མྲེད་པ་འགལ་བའྱི་ཆོས་དང་བལ་བ་མཐོང་ན་ཐ་དད་མྲེད་པར་ངྲེས་པར་འ གྱུར་ ན་
དྲེ་ལྟ་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་དཔོད་བྱྲེད་གཅྱིག་དང་དུ་མ་ གང་གྱིས་སྣང་བའྱི་དངོས་པོ་འདྱི་རྣམ་པ ར་
དཔད་ན་དངོས་པོར་མྲེད་དྲེ་གང་གྱི་ཕྱིར་ན་ཞྲེས་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་སོ།།།འདྱི་སྐད་སོན་པ ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་

ནྱི་རྱིགས་པས་ཁྲེགས་ལ་ཤྲེས་པ་འདྱི་ཡང་དུ་མར་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་ལ་དུ་མར་ཡང་མྲེད་དྲེ་གཅྱིག་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་གྱིས་སུ་སྣང་བ་འདྱི་དག་ནྱི་དངོས་པོ་མྲེད་པར་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱི་ཡྱིན་
ནོ།།།ཛྙཱ་ན་ཤྱི་ནྱི་གང་གྱིས་ཞྲེས་པས་གྱིས་མྲེད་ཀྱི་ཤྲེས་པ་བཀག་ནས་དབུ་མ་པའྱི་ཚུལ་ལ་ཞུགས་པར་འཆད་དོ།།།ཡང་ན་
གཟུང་འཛིན་འདྱི་དག་མྱི་བདྲེན་པ་ལས་གཞན་དུ་བདྲེན་ན་རྲེ་ཤྱིག་གཟུང་བ་བདྲེན་དགོས་ན་མྱིག་གྱི་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་གྱི་
ངོ་བོ་ལ་དཀར་དམར་ལ་སོགས་པ་རང་བཞྱིན་དུ་མར་སྣང་བའྱི་རྣམ་པ་ཞྲེས་བསན་ནས་དངོས་མ ཐོང་ ཞྲེས་པས་
ནྱི་གཅྱིག་དང་བལ་བར་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་དྲེ་གཅྱིག་དང་བལ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་མ་དང་ཡང་བལ་ལོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི ་གང་གྱིས་ཞྲེས་

པས་སོན་པར་བྱྲེད་དོ།།།དྲེ་ལྟར་གཟུང་བ་མྲེད་ན་འཛིན་པ་ཡང་མྲེད་ལ་དྲེ་མྲེད་ན་དྲེ་རྱིག་པའྱི་རང་རྱིག་ཀང་མྲེད་ པའྱི་ཕྱིར་
གྱིས་ལ་གནོད་པ་ཡོད་ཅྱིང་གསལ་བར་མས་སུ་མྱོང་བས་གྱིས་མྲེད་པའྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི་བདྲེན་པར་ཡོད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།གསུམ་པ་འཁྲུལ་བའྱི་རྒྱུ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནྱི།།ཆོས་མཐུན་པ་ནྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་ཞྲེན་པ་ཡྱིས་ ནྱི་དྲེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པའྱི་

མཚན་ྱིད་གསུམ་པ་ཡྱིན་པ་སྲེམས་ཙམ་པའྱི་ལུ གས་འདྱིར་ནྱི་ཆོས་མཐུན་པ་མཐོང་བ་དྲེ་མྲེད་དྲེ་གཟུང་འཛིན་ནམ་

ཕྱིའྱི་དོན་བདྲེན་པ་བ་དྲེའྱི་བདག་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བསམ་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་གལ་ཏྲེ་གཟུང་འཛིན་དུ་འཁྲུལ་བ་

ལ་ནྱི་དྲེ་བདྲེན་པ་བ་མཐོང་དགོས་ཏྲེ་་ཕྱིས་ལ་དངུལ་དུ་འཁྲུལ་བ་ལ་དྲེ་བདྲེན་པ་བ་མཐོང་དགོས་པ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་ཚུ་
རོལ་མཐོང་བས་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་དུ་བདྲེན་པ་མཐོང་ནས་ཕྱིས་དྲེ་དང་འད་བའྱི་ཤྲེས་པ་མྱོང་ན་དྲེའྱི་ཚེ་སྔར་བདྲེན་པ་མཐོང་
བ་དང་ཕྱིས་དྲེ་དང་འད་བ་མཐོང་བ་གྱིས་རྟོག་པས་འཚམས་སྦྱར་བས་འཁྲུལ་བ་འཐད་པར་འགྱུར་ན་སྲེམས་ཙམ་དུ་སྨྲ་བ་ལ་
ནྱི་དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་འཁྲུལ་བ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན།།དྲེ་འད་བའྱི་འཁྲུལ་བ་ཡ ང་ཡོད་ན་ཞྲེས་པ་ནྱི་གཞན་ཡང་ཡོད་དོ་ཞྲེས་སོན་

པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཆོས་འད་བ་མཐོང་བ་ལ་ལྟོས་པའྱི་འཁྲུལ་བ་དྲེ་ནྱི་རྟོག་པ་ཡྱིན་གྱི་རྟོག་མྲེད་འཁྲུལ་བ་ནྱི་དྲེ་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་
འདྱི་ལྟར་ནང་ན་གནས་པའྱི་ 
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༼༡ ༠༩༽ 
བསད་པ་ལས་བྱུང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་འད་བ་མཐོང་བ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་རང་བཞྱིན་གྱིས་ ཕྱིན་ཅྱི་ ལོག་
ཏུ་སྣང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་ྲེས་པས་བསྲེད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཆོས་མཐུ ན་མཐོང་སོགས་ཞྲེས་བྱ་

བའྱི་དོན་ནྱི་སྔར་ནྱི་གང་དུ་སྒྲ་གདགས་པར་བྱ་བ་དྲེར་མཐོང་བ་ཡྱིན་ལ།།ཕྱིས་ནྱི་སྒྲོ་འདོགས་པའྱི་ཡུལ་མཐོང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་
ཆོས་མཐུན་པ་མཐོང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།སོགས་པ་ནྱི་དྲེ་ནས་དྲེ་གྱིས་ཀྱི་འད་བ་སྒྲོ་འདོགས་པ་ ཡྱིན་ལ།།དྲེ་ནས་ནྱི་གཅྱིག་ཏུ་སྒྲོ་
འདོགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་རྱིམ་གྱིས་རྱིམ་གྱིས་འགྱུར་བར་མཚོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དཔྲེར་ན ་རབ་རྱིབ་ལས་སྲེས་པའྱི་ཤྲེས་པ་སྐྲ་

ཤད་དང་སྦྲང་བུའྱི་ཚོགས་སྣང་བའྱི་འཁྲུལ་བ་དྲེའང་དྲེ་དང་འད་བ་མཐོང་ནས་འཁྲུལ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་

ནོ།།།གྱིས་པ་སྣང་བ་སྲེམས་ཙམ་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་བཤད་ཟྱིན་པའྱི་རྱིགས་པ་དན་པ་ལ་སྦྱར་བ་དང་།།ལན་ཅྱིག་དམྱིགས་པ་ངྲེས་
པས་སྒྲུབ་པ་དང་།།རྱིག་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པ་གསུམ་ལས།།དང་པོ་ནྱི་འདྱི་རྣམ་པར་རྱིག་པ་ཙམ་ཞྲེས་པ་ནྱི་དོན་

དགག་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་ཕྱིའྱི་དོན་མྲེད་ན་ནྱི་ཚད་མ་ལ་སོག ས་པ་ཇྱི་ལྟར་འཁྲུལ་བ་ལ་སྣ ང་བ་བཞྱིན་དུ་
འགྱུར་ན་སྲེམས་ཙམ་དྲེ་ྱིད་ཇྱི་ལྟར་འགྲུབ་ཅྲེ་ན་ ཞྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་སོབ་དཔོན་གྱིས་དུས་མམ་པ་རྣམ་མྲེད་

པའྱི་གཟུང་འཛིན་དང་དུས་མྱི་མམ་པ་རྣམ་བཅས་པའྱི་གཟུང་འཛིན་གྱིས་ཀ་སྔར་བཀག་པས་སྲེམས་ཙམ་དུ་སྒྲུབ་བོ་ཞྲེས་
སྨྲས་པ་ནྱི་རོད་པའྱི་འདྱི་ལ་ཞྲེས་པ་སྲེ་བཤད་ཟྱིན་པ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི ་མངོན་སུམ་དང་མདོ་སྲེ་པ་དགག་པའྱི་སྐབས་

སུའོ།།།གྱིས་པ་ལ་རྟགས་དགོད་པ་དང་།།དྲེ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་དགག་པ ་དང་།།དྲེའྱི་མ་ངྲེས་པ་སྤང་བ་དང་།།མ་གྲུབ་པ་སྤང་
བ་བཞྱི་ལས།།དང་པོ་ནྱི་གཞན་ཡང་ཞྲེས་པ་ནྱི་རྣམ་མྲེད་པའྱི་ཕོགས་ལ་འཐད་པ་གཞན་སྡུད་པའོ།།།ལན་ ཅྱིག་སྲེ་དུས་
གཅྱིག་ཏུ་དམྱིགས་པ་ངྲེས་པའྱི་ ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཏྲེ་སྔོ་དང་དྲེ་བློ་ནྱི་ཆོས་ཅན་ནོ།།།གཞན་ཏྲེ་ཐ་དད་
མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ འོ།།།བསྒྲུབ་བྱ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྱི་གང་གྱི་ཕྱིར་ཐ་དད་སྣང་བ་ྱིད་ཡྱིན་ཡང་ དྲེ་ལྟར་
བདྲེན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི་སྔོན་པོ་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་འདྱི་ལྟར་འདྱི་དག་ཐ་དད་པ་བཀག་པ་ཙམ་ཞྱིག་བསྒྲུབ་

པར་བྱ་བ་ཡྱིན་གྱི་གཅྱིག་པར་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་གནོད་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདྱི་ལྟར་དུ་མར་སྣང་བ་གཅྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཡན་ལག་
ཅན་ཀང་གཅྱིག་ཏུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།སྣ་ཚོགས་དངོས་པོའ ་ིདོན་རྣམས་ལ།།།གལ་ཏྲེ་གཅྱིག་ྱིད་མྱི་རྱིགས་
ན།།།རྲེ་ཤྱིག་གཅྱིག་པུའྱི་བློ་དྲེ་ྱིད།།།སྣ་ཚོགས་སུ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ སྣང་།།།ཞྲེས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེ་བཞྱིན་དུ་རགས་པའྱི་སྣང་བ་
ཤྲེས་པ་གཅྱིག་ཏུ་བདྲེན་ན་འགལ་བ་འདུས་པ་གསུམ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་དང་སྣང་བའྱི་ཤྲེས་པའྱི་རྡུལ་ཕན་དུ་བདྲེན་ན་དྲུག་
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༼༡༡ ༠༽ 
ཅར་སྦྱར་བ་ན་ཞྲེས་བྱ་བས་གནོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་དག་ནྱི་ལུ ས་ཅན་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཡྱིན་གྱི་ལུ ས་མྲེད་པ་ལ ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་
ལུ ས་ཅན་གྱི་དོན་ནྱི་ཚད་དང་ལྡན་པ་མང་པོ་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཡུལ་ཐ་དད་དུ་གནས་པ་ཡྱིན་ན་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཡང་དྲེ་ལྟར་དུ་
ཁྱྲེད་ཀྱིས་ཁས་བླངས་པའྱི་ཕྱིར་སོན་མཚུངས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གཞན་ཡང་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཤྲེས་པའྱི་རྡུལ་ཕན་ཆ་མྲེད་དུ་
བདྲེན་ན་རགས་པར་སྣང་བ་རྡུལ་ཕན་ཆད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཤྲེས ་པའྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཆ་མྲེད་དུ་བདྲེན་ན་རགས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་དང་།།ཤྲེས་པའྱི་རྡུལ་ཕན་དུ་མ་འདུས་པ་ནྱི་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་གྱིས་མ་བཟུང་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་ནང་ཕན་ཚུན་ནྱི་འབྲེལ་བ་
མྲེད་པས་གཟུང་འཛིན་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་བདག་གཅྱིག་པའྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན་དྲེ་ནྱི་བཀག་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་
ལས་བྱུང་བ་ཡང་དུས་མམ་པ་ལ་མྱི་རུང་ངོ་།།།གལ་ཏྲེ་རགས་པར་སྣང་བ་ནྱི་རྟོག་པས་སྤྲུལ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་
གསལ་སྣང་མྲེད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་ཐ་དད་དུ་མྲེད་པ་ཙམ་ཞྱིག་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ནོ།།།གཏན་ཚིགས་བ ཤད་པ་
ནྱི་དྲེ་དག་ཅྲེས་པ་ཡྱིན་ལ།།དཔྲེ་ནྱི་ཟ་བ་གྱིས་ཞྲེས་པ་སྲེ་དྲེ་དག་ཕན་ཚུན་དང་ཤྲེས་པ་ལས་ཐ་དད་མྲེད་པ་བཞྱིན་དུ་

འདྱིའང་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་འཁྲུལ་བའྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཡུལ་དཔྲེར་བརོད་དོ།།།གཏན་ཚིགས་ྱིད་གསལ་བར་འཆད་པ་ནྱི་ཤྲེ ས་པ་
དང་ཤྲེས་བྱ་འདྱི་དག་ལས་ཞྲེས་པ་སྲེ་ཡ་བལ་དུ་དམྱིགས་པ་ནྱི་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏྲེ་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།ཤྲེས་པ་

མྲེད་པའྱི་ཡུལ་འགའ་འམ།།།ཡུལ་མྲེད་པ་ཡྱི་ཤྲེ ས་པ་འགའ།།།མྱོང་བར་འགྱུར་བ་མ་མཐོང་བ།།།དྲེས་ན་དྲེ་དག་ཐ་དད་
མྲེད།།།ཅྲེས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ།།།གཏན་ཚིགས་འདྱིའྱི་སོན་རྒྱས་པར་སྤང་བ་ནྱི་སྲེ་བདུན་རྒྱན་གྱི་མྲེ་ཏོག་ཏུ་བལྟ་བར་
བྱའོ།།།གྱིས་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ཐ་དད་པ་ ཞྲེས་པ་སྲེ་དོན་ནྱི་འབྲེལ་བ་མྲེད་པར་ནྱི་ཐ་དད་ལན་ཅྱིག་དམྱིགས་པ་ངྲེས་པ་མྱི་

རུང་སྲེ་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་དང་ལན་ཅྱིག་དམྱིགས་པ་ངྲེས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཐ་དད་ཀྱི་ལན་ཅྱིག་དམྱིགས་ངྲེས་ཏྲེ་
བདག་གཅྱིག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་དུ་ནྱི་རང་ྱིད་མྱི་འདོད་ལ།།དྲེ་ལས་བྱུང་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་མྲེ་དང་དུ་བ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་
འབྲེལ་བ་མྲེད་པར་ནྱི་ལན་ཅྱིག་དམྱིགས་ངྲེས་མྱི་རུང་ལ་རྒྱུ་མཚན་འབྲེལ་ བ་ཡང་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཐ་དད་ལ་ནྱི་དྲེ་འཇུག་པ་མྲེད་
དོ།།།གསུམ་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་འབྲེལ་བ་མྲེད་པ་ལ་ལན་ཅྱིག་ད མྱིགས་ངྲེས་མྲེད་ན་གཟུགས་དང་སྣང་བ་ལ་དྲེ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་
ཞྲེ་ན་གཟུགས་དང་སྣང་བ་དག་ལ་ནྱི་ གཟུགས་དྲེའྱི་ཤྲེས་པ་སྲེད་པར་རུང་སྲེ་ནུས་པ་དྲེ་ནྱི་སྣང་བས་བྱས་པས་
སམ།།དབང་པོའྱི་ཤྲེས་པ་སྲེད་པར་རུང་བ་དྲེ་ནྱི་སྣང་བས་བྱས་པས་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་འ བྲེལ་བ་ཡོད་པའྱི་
ཕྱིར་སྣང་བ་མྲེད་པར་གཟུག ས་དམྱིག ས་པར་ མྱི་འགྱུར་ ནས་དྲེ་གྱིས་ལན་ཅྱིག་དམྱིགས་པ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་
འབས་བུ་ 
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༼༡༡༡༽ 
གཟུགས་སམ་མྱིག་ནིྱི་རྒྱུ་སྣང་བ་ལ་འཁྲུལ་པ་མྲེད་ པའྱི་ཕྱིར་ རོ། །འབས་བུ་རྒྱུ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བས་དྲེར་འགྱུར་ན་མྲེ་

དང་དུ་བ་ཡང་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་སྣང་བ་ནྱི་གཟུགས་དང་བར་ཆད་མྲེད་པའྱི་རྒྱུ་འབས་ཡྱིན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་དྲེ་ལ་
ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འོ་ན་ནྱི་ལན་ཅྱིག་དཔོད་པའྱི་རྲེག་པ་དང་གཟུགས་ཀང་དྲེར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་སྣང་བ་ནྱི་ གཟུགས་དང་
ལན་ཅྱིག་གཟུང་བའྱི་མཚ ན་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ ལན་ཅྱིག་ཏུ་གཟུང་བར་འགྱུར་རོ།།།དྲེ་ལྟར་བཤད་པ་དྲེ་དག་

ནྱི་སོབ་དཔོན་གྱིས་ལན་ཅྱིག་དམྱིགས་ངྲེས་ཐ་དད་ལ་ཞུགས་པར་ཁས་བླངས་པས་འཁྲུལ་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ།།།བཤད་པ་གྱིས་
པ་འདྱི་ནྱི་ལྲེགས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཡང་ན་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཏྲེ་དྲེ་དག་ལ་ནྱི་ཞྲེས་པ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་བ སན་པ་
ཡྱིན་ནོ།།།སྔོན་པོའ ་ིཞྲེས་པས་ནྱི་མཚུངས་པར་བསན་ནས་ཐ་དད་པ་ལ་ནྱི་ཞྲེས་པས་ནྱི་དྲེ་མྱི་རུང་བའྱི་དཔྲེ་ཡྱིན་
ནོ།།།བཞྱི་པ་ལ་དོན་གསུམ་ལས་དང་པོ་སྲེམས་མ་གྲུབ་ན་དོན་མྱི་འགྲུབ་པར་ཐལ་བ་བརོད་པ་ནྱི་ ཡུལ་ནྱི་ཞྲེས་པས་སོན་
པར་བྱྲེད་དྲེ་ཕྱིས་ཡྱིན་པ་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལ་སོབ་དཔོན་ཤྲེས་པ་དང་ཤྲེས་བྱ་རྱིག་པ་དུས་ཐ་དད་པ་
འགོག་པ་ནྱི་ཡུལ་ལ་དམྱིག ས་པའྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་རང་རྱིག་པའྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དོན་མཐོང་
གྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་མྱི་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ།།།དྲེ་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ན་ཡུལ་ཡོད་པ ས་ནྱི་ཡུལ་དམྱིག ས་པ་ སྲེ་གནས་
པ་མ་ཡྱིན་གྱི་འ ོན་ཀ ང་དྲེའྱི་དམྱིགས་པ་ཡོད་པ ས་སོ། །དམྱིགས་པ་དྲེ་ཡང་མངོན་སུམ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་
བས་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་ཐ་སད་འཇུག་ པར་མྱི་འགྱུར་རོ། ཤྲེས་པ་དྲེ་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་ན་དོན་མྱི་
འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཤྲེས་པ་དང་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ ཅད་ཀྱི་ཐ་སད་ནུབ་པར་འགྱུར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་དྲེ་གྱིས་མ་གྲུབ་ཀང་
ཡོད་པའྱི་ཐ་སད་ནུབ་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་ཡོད་ཀང་ཞྲེས་གསུངས་སོ།།།དྲེ་དག་གྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་རང་གྱིས་

རང་ྱིད་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་འཛིན་བྱྲེད་དུ་གྲུབ་ན་ནྱི་དྲེས་དོན་དྲེ་རྣམ་པར་འཇོག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།།།མྱི་རྱིགས་
པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་རྱིག་པ་ཞྲེས་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་སོ།།།རྱིག་པར་བྱྲེད་པ འྱི་གང་ཟག་ཀང་མྲེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་

ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཐལ་བའྱི་དམ་བཅའོ།།།གྱིས་པ་སྲེམས་གཞན་གྱིས་དམྱིགས་པ་དགག་པ་ནྱི།། རྱིག་པ་དྲེ་རྱིག་པ་གཞན་
གྱིས་དམྱིགས་སོ་ཞྲེ་ན་དྲེ་ལ་ཡུལ་དྲེ་རང་དམྱིག ས་པའྱི་ཚེ་ན་ནྱི་མ་གྲུབ་པ་ ཡྱིན་ཏྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་རྱིག་པ་མ་
གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གཞན་དམྱིགས་པ་སྲེ་དམྱིགས་པ་ཕྱི་མའྱི་དུས་སུ་ནྱི་དོན་དྲེ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཚེ་རང་གྱི་
ཤྲེས་པ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་གཞན་གྱིས་ཁས་བླངས་པ་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་དོན་དྲེ་ དམྱིགས་ཀང་
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དམྱིགས་པ་དྲེའྱི་ཚེ་ནྱི་མ་གྲུབ་ལ་གཞན་ ཏྲེ་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཚེ་གྲུབ་བོ་ཞྲེས་ 
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༼༡༡༢༽ 
ལྲེགས་པར་ཐ་སད་དུ་ བྱས་པ་བཞད་གད་དུ་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་ཡོད་པའྱི་དུས་ན་ནྱི་དོན་མ་ཤྲེས་ལ།།ཤྲེས་པ་མྲེད་

པའྱི་དུས་ན་ནྱི་དོན་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།ཤྲེས་པ་ལ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་ནྱི ་རྱིག་པ་ཡང་ཕྱི་མ་གཞན་ག ྱིས་
དམྱིགས་པར་རྟོག་ན་ནྱི་ཡུལ་ལ་ཤྲེས་པ་མ་གྲུབ་པར་ཡུལ་གྲུབ་པ་མྱི་རུང་བར་མ་ཟད་རྱིག་པ་ཕྱི་མ་ དྲེ་ཡང་མ་གྲུབ་ན་
ནྱི་རྱིག་པ་སྔ་མའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ད མྱིགས་པ་གཞན་ གསུམ་པའྱི་རྲེས་སུ་འབང་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར་
རྲེ་ཤྱིག་དམྱིགས་པ་ཞྲེས་པ་ནྱི་ཐལ་བའྱི་དམ་བཅའ་སྲེ ་ཕྱི་མ་གཅྱིག་མ་གྲུབ་ན་ཞྲེས་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་སོ།།། འདྱི་

སྐད་དུ་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་ཡོད་པས་དོན་དམྱིགས་ན་ནྱི་ཕྱི་མ་དོན་མྲེད་པ་ཡྱིན་ན་སྔ་མ་ཙམ་ལས་ནྱི་དོན ་མ་གྲུབ་པས་ཕྱི་མ་རྣམས་
ཚོལ་བ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ཡང་ཐུག་པ་མྲེད་ན་ནྱི་དོན་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱི་འགྲུབ་བོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་དམྱིགས་པ་མཐར་
ཐུག་པ་དྲེའྱི་ཚེ་ཐམས་ཅད་དམྱིགས་སོ་ཞྲེ་ན་དམྱིགས་ པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རང་

མ་རྱིག་པས་རང་གྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་དོན་དུ་རང་ལ་དམྱིགས་པའྱི ་ཤྲེས་པ་སྲེད་དགོས་ལ་གཅྱིག་གྱིས་མྱི་སྲེད་ན་གཞན་གྱིས་
ཀང་མྱི་སྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་རང་མ་རྱིག་པར་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལྟར་མཐར་ཐུག་པ་མྲེད་ན་ཡང་ འགོ་བ་ལོང་བ་
དང་ལྐུགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དོན་མཐོང་བ་དང་ཐ་སད་འདོགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གསུམ་པ་སྲེམས་རང་གྱིས་རྱིག་ན་
ལན་ཅྱིག་དམྱིགས་ངྲེས་གྲུབ་པ་ནྱི།།འགའ་ཞྱིག་ཏུ་མཐར་ཐུག་པ་ སྲེ་རང་རྱིག་པར་ཁས་ལྲེན་ན་ནྱི་མཐར་ཐུག་པ་དྲེས་
རང་དང་ཡུལ་ ཅྱིག་ཅར་དམྱིག ས་པའྱི་ཕྱིར་ག ཞན་ སྔ་མ་རྣམས་ཀང་དྲེ་བཞྱིན་དུ་འགྱུ ར་ཏྲེ་བྱྲེ་བག་གྱི་རྒྱུ་
མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེའྱི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་གྲུབ་སྲེ་ཡུལ་དང་ཤྲེས་པ་དམྱིགས་པ་ནྱི་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་ག ྱི་བྱ་བ་
ཡྱིན་ལ་གཅྱིག་པོ་དྲེ་ཡང་སྐད་ཅྱིག་ཡྱིན་ན་དུས་གྱིས་པར་མྱི་སོད་པས་རྱིམ་པ་མྱི་རྱིགས་པའྱི་ ཕྱིར་དང་།།རྟག་པ་
ཡྱིན་ནའང་དྲེ་ལ་རྲེན་གཞན་གྱིས་ཀང་ཁྱད་པར་སྲེ་བོགས་དབྱུང་དུ་མྲེད་པས་རང་གྱི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཅྱིག་ཅར་བྱྲེད་

པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་གཏན་ཚ ིགས་འདྱི་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།གང་ཞྱིག་གང་དང་ལན་ཅྱིག་དམྱིག ས་པ་ངྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་དྲེ་

ལས་ཐ་དད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་ཟ་བ་གཅྱིག་ལས་གྱིས་པ་བཞྱིན་ནོ།།།སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་གཟུང་བའྱི་རྣམ་པ་ཡང་ཤྲེས་
པ་དང་ལན་ཅྱིག་དམྱིགས་པ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་འགལ་བ་དམྱིགས་པས་ཐ་དད་པ་འགོག་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།གྱིས་པ་རྱིག་པའྱི་རྟགས་ལ་དོན་གྱིས་ལས།།དང་པོ་རྟགས་དགོད་པ་ནྱི་རྱིག་པ་ཡང་ཞྲེས་པའྱི་ཡང་གྱི་སྒྲ་ནྱི་སྣང་བ་

སྲེམས་ལས་ཐ་དད་དུ་མྲེད་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་གཞན་སོ གས་པའོ།།།རྱིག་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་སྒྲའྱི་དོན་ན་ དྲེ་ལྟར་ག སལ་བ་
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༼༡༡༣༽ 
དྲེ་གསལ་བ་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པ འྱི་ཚུལ་གྱིས་གསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་མར ་མྲེ་བཞྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་གསལ་བ་ལ་ནྱི་གཞན་

གསལ་བའང་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན་གསལ་བ་དྲེ་གཞན་འགའ་ ཞྱིག་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་བདག་ གྱི་བདྲེ་སྡུག་རྱིག་པ་སྲེ་གསལ་བ་

བཞྱིན་ནོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་གང་ཞྱིག་རང་གསལ་བ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་གཞན་གྱི་གསལ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཞྲེས་སྔར་གཞན་རྱིག་དགག་
པའྱི་སྐབས་སུ་ཇྱི་ལྟར་བཤད་པ་ལྟར་འདྱིར་ཡང་བཤད་ དོ།།།གསལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་རྱིག་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་

གཏན་ཚིགས་ཏྲེ་ཡང་གྱི་སྒྲ་ནྱི་ལན་ཅྱིག་དམྱིགས་ངྲེས་སུ་མ་ཟད་པའོ།།།སྣང་བ་ དྲེ་ནྱི་ཞྲེས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན་ཏྲེ་དོན་གཞན་
མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ འོ།།།གལ་ཏྲེ་གསལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་རྱིག་ཀང་གཞན་ཡྱིན་པ་ཅྱི་འགལ་ཞྲེ་ན་ཤྲེས་པས་གཞན་

གསལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་རྱིག་ན་རང་མ་རྱིག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཡུལ་རང་དང་རང་མ་ཡྱིན་པ་ཐ་དད་པས་ཡུལ་ཅན་ཡང་ཐ་དད་དུ་
འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་གཏན་ཚིགས་དྲེ་དོན་གཞན་ལས་ལྡོག་པ་ན་གཞན་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པར་འགྱུར་རོ།།།འདྱི་ལ་
རྒྱན་མཛད་པ་ནྱི་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་གྱིས་རྱིག་བྱྲེད་གཅྱིག་གྱིས་རྱིག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་གཏན་ཚིགས་སུ་འགོད་ལ།།
སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ནྱི་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་མ་རྱིག་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་འབྲེལ་བར་གསལ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་གཏན་ཚིགས་སུ་
བཀོད་ནས་འབྲེལ་བར་གསལ་བ་ལ་ནྱི་འབྲེལ་བས་ཁྱབ་སྲེ་འབྲེལ་མྲེད་ཀང་འབྲེལ་བ ར་གསལ་ན་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ལ་
གསལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དུས་མམ་པ་ལ་དྲེ་བྱུང་ཀང་མྱི་རུང་བས་འབྲེལ་བར་སྣང་བ་ནྱི་མ་རྱིག་པས་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་
དངོས་པོར་མྲེད་དོ་ཞྲེས་འཆད་དོ།།།གྱིས་པ་འབས་བུ་བསྡུ་བ་ནྱི།།གཏན་ཚིགས་དྲེ ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་མྱ ོང་བས་
ཞྲེས་པ་སྲེ་གཞན་མ་ཡྱིན་པ་ལ་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་དང་མྱོང་བའྱི་ཐ་སད་མཛད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ཡང་

གསལ་བ་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པ་ དྲེའྱི་ཕྱིར་ཤྲེས་པ་དྲེ་ལྟར་སྣང་བ་ན་ཡང་ར ང་དང་གཞན་ ལྟ་བུ་དྲེ་གསལ་
བར་བྱྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ག སལ་བ འྱི་སྒྲོན་མ་བཞྱིན་ནོ། །གང་ཞྱིག་གསལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་རྱིག་པ་དྲེ་ནྱི་གསལ་

བའྱི་ཤྲེས་པ་ལས་གཞན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ།།དཔྲེ ར་ན་བདྲེ་བར་གསལ་བ་བཞྱིན་ནོ།།།གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་གསལ་བའྱི་རང་
བཞྱིན་དུ་རྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་འགལ་བས་ཁྱབ་པ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དོན་གསུམ་པ་སྲེམས་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའྱི་དོན་
བསྡུ་བ་ལ་དོན་བཞྱི་ཡོད་པའྱི་དང་པོ།།རང་རྱིག་པའྱི་ཚད་འབས་གསལ་བ་ལ་དཔྲེར་བརོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་དྲེ་དག་ནྱི་
རྣམ་མྲེད་པའྱི་འདོད་པ་གཟུང་བ་དོན་གཞན་ཁྲེགས་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་སྲེམས་ཙམ་པའྱི་ལུ གས་ལ་འཛིན་པའྱི་རྣམ་ པ་སྲེ་ཚད་
མ་རང་རྱིག་པའྱི་ སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ སྲེ་ཚད་མར་འདོད་དྲེ། འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ལ ས་ནྱི་རང་རྱིག་པ་དྲེའྱི་
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དངོས་ 



132   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༡༡༤༽ 
པོ་རྣམ་པར་འཇོག་སྲེ་འཇལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །རང་གྱིས་རང་འཇལ་བའྱི་དཔྲེ་དཔྲེར་ན་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་
པ་རང་གྱིས་རང་ཚོར་བ་བཞྱིན་ནོ།།།འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་དྲེར་བདག་ཡུལ་དུ་བཞག་པ་ན་ གསུམ་རུང་བའྱི་

ཚུལ་འདྱི་ནྱི་རང་རྱིག་གྱི་ཚད་འབས་ཀུན་ལ་སྦྱར་བར་བྱའོ།།།སྲེམས་ཙམ་པ་དྲེ་ལའང་མས་སུ་མྱོང་ བ་ཐམས་

ཅད་ནྱི་བདག་ྱིད་མྱོང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་རང་གྱི་བདག་ྱིད་མྱོང་བར་ རུང་སྲེ་

ནུས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།རང་གྱིས་རང་མྱོང་བར་ནུས་པ་དྲེ་ཕྱིར་རང་ལ་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པར་རུང་སྲེ་ནུས་པ་དྲེ་ནྱི་ཚ ད་མ་

ཡྱིན་ལ་ཤྲེས་པ་བདག་ྱིད་ནྱི་གཞལ་བྱ་ཡྱིན་ཞྱིང་རང་རྱིག་པ་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ཚད་མའྱི་རྣམ་

གངས་བསན་པ་ནྱི།།སྲེམས་ཙམ་པའྱི་ལུ གས་ལ་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པ་དང་བདག་ལ་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པར་རུང་བར་
ཞྲེས་ཀང་བརོད་ཅྱིང་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྱི་བདག་ྱིད་ དང་ཚད་མ་དང་འདྱིས་རང་གྱི་བདག་ྱིད་རྱིག་པར་
བྱྲེད་པར་སྦྱར་ན་ནྱི་ཚད་མའྱི་རྣམ་གངས་སུ་འགྱུར་ལ།།འདྱི་རང་གྱི་བདག་ྱིད་རྱིག་པ་ཞྲེས་དངོས་པོ་བརོད་པར་བྱས་ན་ནྱི་
འབས་བུའྱི་རྣམ་གངས་སུ་འགྱུར་རོ།།།དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱི ན་ཏྲེ་སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་གང་པོས་རང་གྱི་བདག་ྱིད་རྱིག་པ་
ཚད་མའོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་དྲེ་ལ་རྱིག་པའྱི་སྒྲ་དངོས་པོ་བརོད་པར་བསམས་ནས་འོ་ན་ནྱི་ཚད་མ་དང་འབས་བུ་གཅྱིག་ཏུ་
འགྱུར་རོ་སམ་དུ་དགོས་པ་བཟོག་པའྱི་ཕྱིར་གཟུང་ཆ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྱི་བདག་ྱིད་དྲེ་ནྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ྱིད་ཀང་རང་
རྱིག་པར་བརོད་དོ་ཞྲེས་བྱྲེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སོ་ནས་བསན་པའྱི་ཕྱིར་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་བློ་ཚུལ་
གྱིས་སུ་གྲུབ་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་སྣང་བ་དོན་གཞན་ཁྲེགས་པ་དྲེའྱི་ཕྱི་ ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལོག་ན་མོ་ཡོད་དུ་ཆུག་ཀང་སྣ ང་བའྱི་

དོན་དང་དྲེའྱི་བློ་དག་ཐ་དད་མྱིན་ པར་གྲུབ་བོ།།།དྲེ་ལྟར་གྲུབ་པ་དྲེས་ན་བློ་ནྱི་ཚུལ་གྱིས་པ་ ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་ལ་

རྣམ་བདྲེན་པ་ལྟར་ན་ནྱི་བློ་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྱི་ཆ་བྱད་གྱིས་པ་ཅན་ཡྱིན་ལ།།རྣམ་བརྫུན་པ་ལྟར་ན་ནྱི་ལན་ཅྱིག་
དམྱིགས་ངྲེས་དང་གསལ་ཞྱིང་རྱིག་པས་བློ་ཐམས་ཅད་རང་རྱིག་རང་གསལ་དུ་གྲུབ་པ་ན་ཡུལ་ཤྲེས་པའྱི་ཤྲེས་པ་ད ང་བློ་
ཤྲེས་པའྱི་ཤྲེས་པ་གྱིས་སུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས།།ཡུལ་ཤྲེས་པ་དང་དྲེ་ཤྲེས་པའྱི།།།དབྱྲེ་བས་བློ་ཡྱི་
ཚུལ་གྱིས་ྱིད།།།ཅྲེས་གང་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།བཞྱི་པ་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་པ་ནྱི།། གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྲེ་དྲེ་ལ་སོབ་

དཔོན་གཟུ་བོར་གྱུར་པས་སྨྲས་པ་ནྱི་ཕྱི་རོལ་ནྱི་འབས་བུ་རྣམ་ཤྲེས་ལྡོག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ལས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་
རོ།།།དྲེ་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ནྱི་དཔྲེར་ན་རྒྱུ་གཞན་ཡོད་ཀང་མྱིག་གྱི་རྣམ་ཤྲེས་འགྱུར་བ་ལས་མྱིག་རྲེས་སུ་དཔོག་པ་བཞྱིན་དུ་
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ནུས་པའྱི་རྒྱུ་གཞན་དབང་པོ་དང་ཡྱིད་ཡོད་ 



134   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༡༡༥༽ 
ཀང་འབས་བུ་བུམ་འཛིན་གྱི་ཤྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རྒྱུ་གཞན་ཡོད་པར་དཔོག་ལ། དྲེའང་ཕྱིའྱི་དོན་ཡྱིན་
ནོ།།།འདྱིར་སྦྱོར་བ་ནྱི་གང་ཞྱིག་ནུས་པའྱི་རྒྱུ་གཞན་ཡོད་ཀང་འབས་བུ་ཤྲེས་པ་མྱི་སྲེ་བ་དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལས་ཐ་དད་པའྱི་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་

པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་མྱུ་གུ་བཞྱིན་ནོ།།།མྱིག་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་རྣམས་ཀང་རྒྱུ་གཞན་ཚང་ཡང་ཤྲེས་པ་ནྱི་རྲེས་
འགའ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ྱིད་དོན་གཞན་རྟོགས་པ ར་བྱྲེད་པས་འབས་རྟགས་སུ་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོབ་
དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤྱི་ལ་འཆད་དོ།།།དྲེ་ལ་སྲེམས་ཙམ་དུ་སྨྲ་བ་འགའ་ཞྱིག་ཤྲེས་པ་དོན་སྣང་དུ་སྲེད་པའྱི་ྲེ་བར་ལྲེན་པའྱི་
ཁྱད་པར་སྲེ་བྱྲེ་བག་དོན་སྣང་གྱི་བག་ཆགས་ཡོངས་སུ་སྱིན་པ་མྲེད་པས་འ བས་བུ་ཤྲེས་པ་ལྡོག་པ ར་མྱི་ སྨྲ་ན་ནྱི་
དྲེས་དྲེ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ལས་སྨྲ་བའྱི་ཕྱིར་རྒྱུ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དོན་བཞྱི་པ་སྲེམས་ཙམ་ལ་

རོད་པ་སྤང་བ་ལ་གྱིས་ལས།།དང་པོ་རྣམ་རྱིག་པ་ལ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གྱི་དབྱྲེ་བ་མྲེད་པར་ཐལ་བ་སྤང་བ་ནྱི།།སྲེམས་ཙམ་པ་
དྲེ་ཡང་འཁྲུལ་བ་དང་མ་འཁྲུལ་བར་ཇྱི་ལྟར་སྨྲ་ སྲེ་ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་བར་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཅྱི་
ཞྱིག་བྱྲེད་པ་ན་དྲེ་འད་བའྱི་སོན་དུ་འགྱུར་ཞྲེ་ན་ཤྲེས་པ་ཐམས་ ཅད་ཀྱི་ཡུལ་བཟོག་ སྲེ་བཀག་པ་ནའོ།།།དྲེ་ལ་སོབ་

དཔོན་གྱིས་ཚད་མ་དང་ཅྱིག་ཤོས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སོན་པ་ནྱི་རྱི་ལམ་གྱི་མྲེ་ཆུ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བ་ནྱི ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་
མྱི་མཁས་པས་ཀང་བློ་དྲེས་བཅུག་པའྱི་ཐ་སད་ལ་ ཡྱིད་བརྟན་དུ་མྲེད་པར་མཐོང་བ འྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའང་གང་

ལས་ཞྲེ་ན་བག་ཆགས་མཚམས་སྦྱོར་བ་མྲེད་པ་ ནྱི་བློ་ལ་སྣང་བ་ཙམ་ཞྱིག་བྱུང་ཡང་ཞུགས་པའྱི་ཚེ་ཐོབ་པའྱི་སྣང་བ་
སྲེད་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཞྲེས་པ་གཞན་ནྱི་བག་ཆགས་བརྟན་པ་ ལས་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་
དུ་འབས་བུར་སྣང་བའྱི་ཤྲེས་པ་མྱི་འབལ་བར་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བ་ནྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་ ཏྲེ་ཐ་སད་དྲེ་ཀུན་རོབ་ཀྱི་སྣང་བ་

ལ་མྱི་སླུ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་འཁོར་བ་པའྱི་བློ་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་བར་ཁྱད་པར་མྲེད་པ་དྲེ་ལྟ་ནའང་།།བག་ཆགས་

བརྟན་པ་དང་མྱི་བརྟན་པ་ལས་སྲེས་པའྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི་དོན་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པ་དང་མྱི་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཚད་མ་དང་ཚད་མ ་མ་ཡྱིན་
པར་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ཐ་སད་པའྱི་ཚད་མ་བཤད་པའྱི་དགོས་པ་བརོད་པ་ནྱི།།དོན་དམ་པའྱི་
ཚད་མ་ྱིད་བཤད་པར་བྱ་བ་ྱིད་མ་ཡྱིན་ནམ་ཐ་སད་པའྱི་ཚད་མས་ནྱི་དོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན་ འདྱི་ནྱི་གཞུང་ཀུན་ཏུ་ཐ་སད་དྲེ་
བྱྱིས་པའྱི་ཚད་མའོ།།།སོ་སོ་སྲེ་བོའ ་ིཚད་མ་འདྱི་ལ་ཡང་ཕ་རོལ་ཏྲེ་ཕྱི་རོལ་པའྱི་རོངས་པས་རྟག་ཆད་དུ་སྨྲ་བའྱི་
བསན་བཅོས་དུ་མ་བྱས་ནས་འཇྱིག་རྟྲེན་པ་རྣམས་སླུ་ བར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་བཟོག་པའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་ཏྲེ་འཇྱིག་རྟྲེན་ཕ་
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༼༡༡༦༽ 
ལ་ཡྱི་བླ་མས་བརྟགས་པ་ཡྱི།།།མུན་པ་མུན་ནག་ལྱིང་ཐོག་སྟུག་གྱུར་པ།།།ཚད་མ་མཁྱྲེན་པས་རྱིགས་པའྱི་སྒྲོ ན་མ་
ཡྱི།།།ཚོགས་ཀྱིས་བསལ་ནས་ལས་དང་འབས་བུ་གསུང ས།།།ཞྲེས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ།།།ཡང་འདྱི་ལས་ནྱི་དོན་དམ་པའྱི་ཚད་
མ་ལ་འཇུག་པ ་ཡྱིན་ཏྲེ་དབུ་མ་སྱིང་པོ་ལས།།ཡང་དག་ཀུན་རོབ་རྣམས་ཀྱི་སྐས།།།མྲེད་པར་ཡང་དག་ཁང་པ་ཡྱི།།།སྲེང་དུ་འགོ་
བར་བྱ་བ་ནྱི།།།མཁས་ལ་རུང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།ཞྲེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །།དོན་དམ་པའྱི་ཚད་མ་དྲེ་ཡང་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་ཐ་སད་
པའྱི་ཚད་མའྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཤྲེས་པས་བདག་མྲེད་པའྱི་དོན་ལ་བསམས་པ་ལ ས་བྱུང་བའྱི་ཤྲེས་རབ་གོམས་པར་
བྱས་པས་འ ཁྲུལ་བས་དབྲེན་ ཞྱིང་དྱི་མ་ གྱིས་མྲེད་པ་ཡོངས་སུ་དག་པའྱི་བློ་སྤངས་རྟོགས་ལས་ལྡོག་པ་མྲེད་
པ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།བདག་ལྟའྱི་ས་བོན་སྤངས་པའྱི་ཕྱིར།།།སར་མྱི་ལྡོག་པ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ།།།ཞྲེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།ཡྲེ་
ཤྲེས་དྲེ་མངོན་པར་འདོད་པའྱི་དོན་ཀང་ཡྱིན་ལ་དམ་པའང་ཡྱིན་པས་དོན་དམ་པའོ།།།དོན་དམ་པའྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་གཟུང་
འཛིན་གྱིས་དང་བལ་བའམ་དོན་དམ་ཐམས་ཅད་འཛིན་པ་ཡྱིན་ཡང་རུང་སྲེ་མངོན་སུམ་གྱི་ ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ།།།ཆ་ཙམ་
ཞྱིག་བསན་པ་ནྱི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་དུའོ།།།དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་ཐ་སད་པའྱི་ཚད་མས་ཡོངས་སུ་བཅད་པ་མྱི་

རྟག་པ་དང་བདག་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་གོམས་པར་བྱས་པས་དོན་དམ་པའྱི་ཚད་མ་འབྱུང་བར་འགྱུར་གྱི་ལོག་པའྱི་
ཤྲེས་པའྱི་ཡུལ་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་གོམས་པ་ལས་ནྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཡང་དག་པའྱི་རྟོག་གྲེ་འདྱི་དོ ན་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ནོ་
ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ལྲེའུ་ནྱི་པ་རྲེ་ཚེ་ད་ཞྲེས་པ་ཡོངས་སུ་བཅད་པ་ཞྲེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ།།།རྣམ་པར་ངྲེས་པའྱི་འགྲེལ་
བཤད་རྒྱན་གྱི་མྲེ་ཏོག་ཅྲེས་བྱ་བ་ལས་མངོན་སུམ་གྱི་ལྲེའུ་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།།།།།།ལོག་པར་རྟོགས་པ་བཞྱི་བསལ་བའྱི་སོ་
ནས་མངོན་སུམ་བཤད་ནས་དོན་གྱིས་པ་ལོག་གྱུར་ལ་འཇུག་པའྱི་རྲེས་དཔག་འཆད་པ་ལ་རྲེས་དཔག་གྱིས་ཀྱི་སྤྱྱིའྱི་དབྱྲེ་
བ་དང་།།རང་དོན་བྱྲེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་དང་།།དྲེའྱི་རྒྱུ་རྟགས་བཤད་པ་གསུམ་ལས།།གངས་ལ་ལོག་པར་རྟོགས་པ་བསལ་བའྱི་
དོན་དུ་དང་པོ་དབྱྲེ་བ་དངོས་སོན་པ་ན་རྲེས་དཔག་རྣམ་གྱིས། ཞྲེས་གསུངས་སོ།།།འདྱིར་རྲེས་དཔག་གྱིས་ 
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༼༡༡༧༽ 
ཀྱི་སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་གཅྱིག་བསན་ནས་དབྱྲེ་བ་བསན་པར་བྱ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་དང་སྒྲ་ལ་མཚན་ྱིད་ཐུན་མོང་བ་གཅྱིག་
མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པོ་དྲེ་ཡང་རང་གྱི་དོན་དང་ གཞན་གྱི་ད ོན་ནོ། །།དྲེ་ལ་རང་དོན་ནྱི་ཤྲེས་པའྱི་ རང་བཞྱིན་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དངོས་སུ་གཞན་གྱི་རྟོགས་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་དངོ ས་སུ་སྒྲ་ལས་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གཞན་དོན་ནྱི ་
རོད་པ་སྒྲའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ག ཞན་མ་ ཡྱིན་པ་ རང་གྱི་རྟོགས་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྒྲ་ནྱི་རྟོགས་པའྱི་

འབས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་ཤྲེས་པ་ནྱི་རང་གྱི་དོན་དང་སྒྲ་ནྱི་དངོས་སུ་གཞན་གྱི་དོན་དུ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་གྱིས་
ལས་རང་དང་གཞན་གྱི ་མངོན་པར་འདོད་པའྱི་དོན་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པ་གཞན་དོན་གྱི་སྒྲ་ལོགས་སུ་བཤད་མྱི་
དགོས་པའྱི་རོད་པ་སྤང་བ་ལ།།དང་པོ་རོལ་བ་ནྱི་གལ་ཏྲེ ་སྒྲ་གཞན་དོན་ཡྱིན་ཡང་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་མྱི་རོད་དྲེ་དགོས་པ་

དང་མཚན་ྱིད་གྱིས་ཀ་ལ་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ རོ་ཞྲེ་ན་ཁྱད་པར་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་འཇུག་པ་ཐ་ད ད་པའྱི་
ཕྱིར་རོ།།།ཐ་དད་པ་ྱིད་སོན་པ་ནྱི་རང་དོན་རྲེས་དཔག་གྱི་དོན་ནྱི་རྟགས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱ་ག ོ་བ་སྲེ་རྟོགས་པར་བྱྲེད་པ་
ཡྱིན་ལ་གཞན་དོན་རྲེས་དཔག་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་དྲེའྱི་རྟགས་སྒྲས་བརོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ད་དུང་དུ་ལོགས་སུ་བསན་

པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རང་དོན་དུ་མ་བརོད་པའྱི་མཚན་ྱིད་གཞན་བརོད་པར་ བྱར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ རོ།།།དྲེ་ྱིད་

གསལ་བར་འཆད་པ་ནྱི་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་གང་གཞྱི་འག འ་ཞྱིག་ཏུ་ཚད་མ་གྱིས་ཀྱིས་མཐོང་བ་ཞྲེས་བྱ་བས་ནྱི་
ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་བརོད་དོ།།།མཐོང་བ་དྲེ་མྲེ་ལ་སོགས་པ་གང་དང་ཚུལ་གྱིས་ཀྱིས་འབྲེལ་པ་དྲེ་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་

འདྱིས་ནྱི་རྲེས་སུ་དཔག་པའྱི་དུས་སུ་གནོད་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མས་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ངྲེས་པ་དང་།།དྲེ་གྱིས་དན་པ་ཡང་བཤད་པ་
ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་འད་བའྱི་གང་ཟག་དྲེ ་ལ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དྲེ་རྟགས་དྲེས་གང་དུ་མཐོང་བ་དྲེ་ྱིད་དུ་གོ་བར་བྱྲེད་ པ་ཡྱིན་
ནོ་ཞྲེས་དྲེ་ལྟར་རང་དོན་ལས་རྟགས་ཀྱི་དངོས་པོ་རྟོག ས་པ་ཡྱིན་ནོ། །རང་དོན་གྱི་ལྲེའུ་དྲེ་ལས་གོ་བར་བྱྲེད་
པའྱི་མཚན་ྱིད་བརོད་པས་གཞན་དོན་ལས་རྟོག ས་པར་འདོད་པའྱི་ སྒྲུབ་པའྱི་ངག་གྱི་ཚུལ་བསན་པར་
བྱས་པ་ྱིད་དྲེ་རང་དོན་གྱིས་གཞན་དུ་བརོད་དྲེ་སྒྲུབ་པའྱི་ངག་མ་བརོད་ན་གོ་བར་བྱྲེད་པའྱི་ཆོས་ ཚུལ་གསུམ་

མ་བསན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ རོ། །དྲེ་ལྟར་རང་དོན་གྱིས་ཚུལ་གསུམ་སོན་ན་ནྱི་ཚུལ་གསུམ་སོན་པའྱི་

ངག་གྱིས་བསན་དགོས་ཞྲེས་བསན་ནས་ད་ནྱི་ངག་དྲེ་བསན་ན་ཡང་གཞན་དོན་གྱི་ལྲེའུ་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོན་པ་
ནྱི་ཚུལ་གསུམ་གྱི་དོན་གང་ཇྱི་ ལྟ་བར་ཤྲེས་པའྱི་ཚིག་ཤྲེས་པ འྱི་གང་ཟག་དྲེ་དག་ནྱི་ཚིག་དྲེ་རྟོག ས་པར་བྱ་
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༼༡༡༨༽ 
གྱིས་པ་ལན་ནྱི་རོལ་བ་དྲེ་དག་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་བཀོད་པ་དྲེ་ལྟར་བདྲེན་མོད་ཀྱི་འ ོན་ཀ ང་ ཇྱི་ལྟར་ཡང་དག་པའྱི་ཤྲེས་པ་
མཁས་པའྱི་དོན་དུ་མ་ཡྱིན་གྱི་རོངས་པའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་འདྱི་ཡང་ཡྱིན་ནོ།།།བྱྱིས་པ་ནྱི་རྱིགས་པ་ཅན་ལ་
སོགས་པ་སྲེ་དྲེ་དག་རྟགས་ལས་བ སྒྲུབ་བྱའྱི་དངོས་པོ་ ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་རྟོག ས་ཀང་ རྟགས་དྲེའྱི་ཆོས་ཏྲེ་ངོ་བོ་ྱིད་མ་
ཁྱབ་སྲེ་ཆད་པ་དང་ལྡོག་སྲེ་ལག་པ་དག་གྱིས་སྨྲ་བ་མཐོང་ སྲེ་ དོན་ཤྲེས་ཀང་བརོད་པ་ལ་མྱི་མཁས་པའྱི་ཕྱིར་བྱྱིས་

པ་ཞྲེས་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་སྒྲ་མྱི་རྟག་སྲེ་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་བུམ་པ་བཞྱིན་བུམ་ པ་བྱས་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་སྒྲའང་བྱས་སོ་དྲེའྱི་
ཕྱིར་སྒྲ་མྱི་རྟག་ཅྲེས་བརོད་པ་ཡན་ལག་ལྔ་དང་ལྡན་པའྱི་ངག་འདྱི་ལ་ཆད་པ་སོན ་པ་ནྱི་ མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ་སྲེ།།འབྲེལ་པ་

གྱིས་མྱི་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། །ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ལ་ལག་པ་སོན་པ་ནྱི་བུམ་པ་བྱས་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་སྒྲའང་བྱས་སོ་ཞྲེས་

བྱ་བ་ནྱི་དཔྲེ་ལ་མཐོང་བའྱི་རྟགས་ཆོས་ཅན་ལ་སར་ཡང་ྲེར་བར་གཏོད་པ་སྲེ་དྲེ་ནྱི་ཕོགས་ཆོས་དང་ཟོས་པ་ཡྱིན་

ནོ།།།བསྒྲུབ་བྱ་ནྱི་འཇུག་སྡུད་དང་ཟོས་པ་སྲེ་དྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་གྱིས་དང་སྦྱར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ནྱི་དམ་བཅའ་དང་ཕོགས་

ཆོས་བརོད་པ་ལས་རྟོགས་པས་དོན་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྦྱོར་བ་ནྱི་གང་དོན་མྲེད་པ་དྲེ་ནྱི་མཁས་ པས་སྒྲུབ་པའྱི་ངག་ཏུ་བརོད་པར་
མྱི་བྱ་སྲེ་དཔྲེར་ན་སྲེའུ་བཅུའྱི་ངག་བཞྱིན་ནོ།།།ྲེ་བར་སྦྱར་བ་དང་མཇུག་སྡུད་ཀང་དོན་མྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཁྱབ་
པར་བྱྲེད་པ་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་རང་དོན་བྱྲེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་མཚན་ྱིད་དང་འབས་བུ་ལན་ཅྱིག་ཏུ་བཤད་
པ་དང་།།འཁྲུལ་བ་དང་ཚད་མ་མྱི་འགལ་བར་བཤད་པ་དང་།།ཚད་མ་གྱིས་ཀ་དངོས་པོའ ་ིཡུལ་ཅན་དུ་བཤད་པ་དང་།།དྲེ་
སོབ་དཔོན་གྱི་ལུང་དང་འགལ་བ་སྤང་བ་དང་།།སྤྱོད་ཡུལ་སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་བཤད་པ་དང་།།ཡུལ་ཅན་གྱིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་
བཤད་པ་དང་དོན་དྲུག་ལས།།དང་པོ་ནྱི་གྱིས་ཡོད་པ་དྲེ་ལ་རང་དོན་ ནྱི་ཚུལ་གསུམ་རྟགས་ལས་ ལོག་གྱུར་གྱི་
དོན་མཐོང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྒྲུབ ་པ་དང་རྲེས་སུ་བརོད་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་མངོན་སུམ་བཞྱིན་དུ་ཤྲེས་པར་བྱའོ།།།དྲེ་ལྟར་མཚན་ྱིད་
བསན་ནས་འབས་བུ་ལ་ལོག་པར་རྟོགས་པ་སྲེལ་བ་ནྱི་ འདྱིའྱི་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ནྱི་ཁྱད་པར་རོ།།།དྲེ་ལ་

དོན་དང་འད་བ་ནྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་ལ།།དོན་རྟོགས་པ་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་མདོ ་སྲེ་པ་དང་བྱྲེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་གྱིས་ནྱི་ཕྱི་རོལ་
གྱི་དོན་ལ་ཚད་མར་འདོད་ལ།།སྲེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ནྱི་དུ་བར་སྣང་བས་མྲེར་སྣང་བའྱི་བག་ཆགས་སད་པར་བྱྲེད་པར་འདོད་
དྲེ་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།དྲེར་ནྱི་བག་ཆགས་སྱིང་པོ་ཅན།།།གསལ་བར་སྣང་བ་ཅན་བློ་ཡྱི།།།སྲེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ནྱི་དཔོག་པར་
བྱྲེད།།།ཅྲེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།ཁ་ 
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༼༡༡༩༽ 
ཅྱིག་ན་རྲེ།།རྲེས་སུ་དཔག་པ་ནྱི་མྱི་རྟག་སྲེ་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་རྟགས་ལ་བརྟྲེན་པའྱི་རྲེས་དཔག་གྱི་ཚད་མ་
དང་གཞལ་བྱ་དང་གཏན་ཚིགས་གསུམ་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་དྲེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་ངོ་བོ་གཅྱིག་
ན་རང་རྱིག་ཏུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་དང་།།གཏན་ཚིགས་དང་ རས་གཅྱིག་ན་རྒྱུ་འབས་རས་གཅྱིག་ཏུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་དྲེ་
ལ་ཡང་རྲེས་དཔག་རང་ྱིད་ལ་རང་འཇུག་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་གཞན་ལ་གཞན་འཇུག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།སྤྱོད་ཡུལ་ལ་ལོག་
པར་རྟོགས་པ་བསལ་བ་ནྱི་མངོན་སུམ་དུ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡུལ་མྲེད་པར་བཤད་པ་ྱིད་ཡྱིན་ལ།།གལ་ཏྲེ་འདྱི་མྲེད་པ་འཛིན་ན་
ནྱི་ཚད་མ་མྱི་རུང་ལ།།ཚད་མ་ཡྱིན་ན་ཡང་ཇྱི་ལྟར་མྲེད་པ་འཛིན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཚད་མ་ནྱི་དངོས་པོ་ལ་མྱི་སླུ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་
ཞྲེ་ན།།སྤྱོད་ཡུལ་ལ་ལོག་པར་རྟོགས་པའྱི་ལག་མ་བསལ་བའྱི་ཕྱིར།།དོན་གྱིས་པ་བཤད་པ་ལ་བཞྱི་ཡོད་པའྱི་དང་པོ་མྱི་
འགལ་བ་སྤྱྱིར་བཤད་པ་ནྱི་རྲེས་དཔག་དྲེ་ནྱི་འཁྲུལ་ཀ ང་ཚད་མ་ྱིད་ དོ།།།ཇྱི་ལྟར་འཁྲུལ་ཞྲེ་ན་མྲེ་དྲེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྤྱྱི་
ལ་དྲེར་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འཁྲུལ་ན་ཇྱི་ལྟར་ཚད་མ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན།།དོན་དང་ འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འཁྲུལ་བ་ྱིད་བཤད་

པ་ནྱི་རང་གྱི་སྣང་བ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་རྟོག་པ་ྱིད་ཀྱི་སོབས་ཀྱིས་མྲེའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྲེས་པ་དྲེ་ལའོ།།།དྲེ་ལ་འདྱིའྱི་དོན་རྣམ་
པར་རྟོག་པས་རང་གྱི་སྣང་བ་དྲེ་དོན་དུ་འཛིན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ལ་དོན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དོན་དུ་བྱྲེད་པའང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་

གཞན་ནྱི་གཞན་དུ་བྱ་བར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དོན་དང་སྦྱོར་བའང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་བཟུང་བ་དང་སྦྱོར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།དོན་དུ་སྒྲོ་འདོགས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རང་དང་ཕྱི་རོལ་གྱིས་ཀ་མས་ སུ་མ་མྱོང་ལ།།མས་སུ་མ་མྱོང་བའྱི་དོན་ནྱི་སྒྲ་
གདགས་སུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་འདྱིའྱི་དོན་ནྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པས་རང་གྱི་རྣམ་པ་དང་།།སྒྲོ་བཏགས་པ་ཐ་དད་དུ་མ་
ཕྲེད་པ་ལ་བརོད་དོ་ཞྲེས་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་འཆད་དོ།།།འཇུག་པ་ནྱི་འདྱི་ཞྲེན་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་འཛིན་པ་ཡྱིན་ནོ་
ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དྲེས་ན་གཟུང་ཡུལ་ནྱི་སྒྲོ་བཏགས་པ་འབའ་ཞྱིག་ཡྱིན་པས་དྲེ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་ འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་ཡང་ཕྱི་

རོལ་ལ་ནྱི་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱིར་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ། །།རྲེས་སུ་དཔག་པ་དོན་དང་འབྲེལ་བ་དྲེ་ྱིད་ལྡོག་པའྱི་སོ་ནས་བསན་

པའྱི་ཕྱིར་གྱིས་པ་རྟགས་ཆོས་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་ནྱི།། འདྱི་ལྟར་རང་བཞྱིན་དང་འབས་བུ་ཆོས་ཅན་
ངོ་བོ་དང་རྒྱུ་མྲེད་ན་མ ྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཐ་མྱི་དད་ པ་དང་ འབས་བུ་འགྲུབ་བྱྲེད་དྲེ་སྲེད་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།ཇྱི་ལྟར་རྒྱུ་མྲེད་ན་འབས་བུ་མྱི་འབྱུང་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་འབས་བུ་རང་བཞྱིན་དྲེ་དག་མྲེད་ན་ 
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༼༡༢༠༽ 
དྲེ་ལས་སྲེས་པའྱི་ཤྲེས་པ་མྲེད་དོ་ ཞྲེས་འབྲེལ་ཏོ།།།འདྱི་དུ་བ་དང་བྱས་པའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་འཛིན་པ་ལ་ནྱི་མྱི་བརོད་ཀྱི་

འོན་ཀང་རྟགས་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བར་འཛིན་པ་ལ་བརོད་དོ།།།དྲེ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་རྟགས་ལས་སྲེ་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་རྟགས་
ཅན་ལས་ཀང་སྲེ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལས་ནྱི་རྲེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཤྲེས་པ་དངོས་སུ་སྲེ་བ་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་མྱི་འཁྲུལ་བར་དན་
པ་ལས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱི་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་བཞྱིན་དུ་དྲེ་དག་མྲེད་ན་ དྲེ་ལས་བྱུང་བའྱི་ངོ་བོ་
དང་རྒྱུ་རྟོགས་པའྱི་རྲེས་སུ་དཔག་པ་མྲེད་དོ།།།ཇྱི་ལྟར་འབས་བུ་དང་རང་བཞྱིན་དྲེ་དག་ལ་རང་བཞྱིན་འབྲེལ་བ ་དྲེ་
བཞྱིན་དུ་སྣང་བ་བལྟར་རུང་བའྱི་དངོས་པོ་ཡོད་ན་དྲེ་ལས་གཞན་ གྱི་རྒྱུ་མ་ཚང་བ་མྲེད་པ་ནྱི་ཚང་བ་སྲེ་

དགག་པ་གྱིས་ཀྱི་རྣལ་མ་སོན་པ འྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་འད་བའིྱི་མཐོང་བ་ལྡོག་པ་མྱི་སྱིད་ པས་ནྱི་སྣང་རུང་གྱི་ཡོད་པ་ལ་

དམྱིགས་པས་ཁྱབ་པའྱི་ལྡོག་པའྱི་ཁྱབ་པ་བཤད་ནས་འདྱི་མྲེད་པ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བར་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་རྲེས་དཔག་ལ་
སྣང་བ་དོན་དུ་མྲེད་ཀང་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་བས་མྱི་སླུ་བར་བསན་པ་ནྱི།།རྲེས་དཔག་དངོས་པོ་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་
རྲེས་སུ་དཔག་པ་ལ་སྣང་བ་དྲེ་ྱིད་ནྱི་ད ོན་བྱྲེད་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་དྲེ་ནྱི་མ ངོན་
སུམ་གྱིས་གཞན་དུ་སྲེ་གསལ་བ་དང་དོན་བྱྲེད་ནུས་པར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་དང་།།འགལ་བར་སྣང་བ་དག་ཀང ་གཅྱིག་

ཡྱིན་ན་ནྱི་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལྟར་ན་རྟགས་ཅན་རྲེས་དཔག་གྱི་བློ་ཆོས་ཅན་དངོས་པོ་དྲེར་སྣང་བ་ ཡྱིས་
སོང་ཡང་དྲེ་ལ་སླུ་ བྱྲེད་ྱིད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་བརྒྱུད་པས་དངོས་པོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འབྲེལ་བ་ྱིད་སོན་པ་

ནྱི་འདྱི་ལྟར་མྲེ་དང་མྱི་རྟག་པའྱི་དངོས་གང་ཇ ྱི་ལྟ་བ་དྲེ་ནྱི་དྲེ་འདའྱི་རྟགས་སྲེམས་ ཏྲེ་བ སྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ལ་མྱི་
འཁྲུལ་བར་འཛིན་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ་རྟགས་སྲེམས་དྲེ་ལ ས་རྒྱུ་དང་རང་བཞྱིན་དྲེ་ལྟ་བི འྱི་དངོས་ལ་རྟགས་འཛིན་དྲེས་
བསྲེད་པའྱི་རྟགས་ཅན་བླ ོ་སྲེ་སྲེ་དྲེ་ལྟར་ན་རྟག ས་ དང་རྟགས་འཛིན་གྱིས་ལས་བརྒྱུད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་སོབ་

དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱི་ཡྱིན་ནོ།།།གཞན་དག་ནྱི་གཞན་དུ་འཆད་དྲེ་འདྱི་ལྟར་དངོས་གང་ནྱི་ཕོགས་ཆོས་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ལས་དྲེ་
འཛིན་པ་དང་དྲེ་ལས་ནྱི་རྲེས་དཔག་ཡྱིན་ཏྲེ་ཕོགས་ཆོས་ཀང་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།ཡང་རྲེས་
དཔག་དྲེ་དངོས་པོ་ལ་སླུ་བྱྲེད་ྱིད་མྱིན་ཡང་འཁྲུལ་བ་ ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེའྱི་ངོ་བོས་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་སོ།།།བཞྱི་

པ་འཁྲུལ་ཀང་མྱི་སླུ་བ་དཔྲེས་བསན་པ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ནྱི་ཚད་མར་མྱི་རུང་སྲེ་མྲེད་པ་འཛིན་པའྱི་བློ་འཁྲུལ་བ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།མ་བཟུང་བའྱི་ཐོབ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན་དྲེའྱི་ལན་ ནོར་བུ་ཞྲེས་བྱ་བས་སོན་པར་བྱྲེད་དྲེ་བློ་དྲེ་
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གྱིས་འོད་ལ་ནྱི་ལོག་པའྱི་ཤྲེས་པར་ཁྱད ་པར་ 
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༼༡༢༡༽ 
མྲེད་ཀང་མངོན་པར་རྒྱུག་པའྱི་སྲེས་བུ་དྲེས་ཇྱི་ལྟར་དོན་བྱྲེད་པའྱི་ནོར་བུ་ཐོབ་པ་དང་མྱི་ཐོབ་པའྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་
ཡོད་དྲེ་འབྲེལ་བ་དང་མ་འབྲེལ་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེར་སྣང་ནྱི་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་ལ་རྟྲེན་པའྱི་བློའ །ོ།།གཟུང་བའྱི་
ཡུལ་ཇྱི་བཞྱིན་ཏྲེ་དངོས་པོའ ་ིདོན་ ཅན་མ་ཡྱིན་ཡང་ ཞྲེས་ཚིག་རྣམ་པར་སྦྱར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་མྲེད་པ་འཛིན་པ་དང་མ་

བཟུང་བ་མྱི་ཐོབ་བོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་དྲེ་ནྱི་འདྱིས་མ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱིར་སོབ་དཔོན་ཤཱཀ་བློ་ན་རྲེ།།ནོར་བུའྱི་འོད་ལ་ནོར་བུར་
འཛིན་པ་ནྱི་རྲེས་དཔག་ཏུ་དགོངས་ནས་རྲེས་དཔག་ཚད་མར་བསྒྲུབ་པའྱི་གསལ་བའྱི་དཔྲེར་བཀོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་དྲེ་
ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ།།རྲེས་དཔག་ཐམས་ཅད་ཚད་མ་ཡྱིན་པར་འདོད་པ་ལ་བྱྲེ་བག་ཚད་མའྱི་དཔྲེར་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་
ནོར་བུའྱི་འོད་ལ་དྲེར་ཤྲེས་པ་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་ཡང་འབྲེལ་བས་སླུ་བ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་རྲེས་སུ་དཔག་པ་
ཡང་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱི་སོབ་དཔོན་བཞྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་ཚ ད་མ་ཡྱིན་པ་དགག་པ་རྒྱས་པར་ནྱི་སྲེ་བདུན་རྒྱན་གྱི་མྲེ་
ཏོག་ཏུ་བལྟའོ།།།གསུམ་པ་ནྱི་དོན་བྱྲེད་པ་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཚད་མ་ག ྱི་ག་ཆོས་ཅན།།
དངོས་པ ོའ ་ིཡུལ་ ཅན་ཡྱིན་ཏ ྲེ་ ཚད་མ་ལ་སོགས་པའྱི ་དཔོད་པ་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཏྲེ་དོན་ནྱི་ཤྲེས་པ་གང་

ཞྱིག་སྲེས་བུའྱི་དོན་སྒྲུབ་པར ་བྱྲེད་པ་ལ་རྣམ་པར་དཔོད་པ་དྲེ་ནྱི་ཡྱིན་མ་ཡྱིན་ནའང་དྲེ་ལ་གཟུང་བའྱི་ཡུལ་ལ་མ་ཡྱིན་གྱི་
འཇུག་པའྱི་ཡུལ་ལ་དཔོད་པའྱི་ཕྱིར་དང་དྲེའང་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ལ་རྟྲེན་པའྱི་རྲེས་
དཔག་གྱིས་ཀང་དུ་བ་དང་གང་རྲེག་ལ་སོགས་པས་སོང་བའྱི་ས་ཕོགས་ལ་དཔོད་ཅྱིང་འཇུག་སྲེ་དྲེ ས་ན་མ་ཁྱབ་པའྱི་སོན་
མྲེད་དོ།།།འདྱིར་དཔོད་པའྱི་དོན་ནྱི་འཇུག་ལྡོག་གྱི་ཡུལ་སོ ན་པ་ལ་བརོད་པ་ན་མངོན་སུམ་རྣམས་ཀང་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་དཔོད་པ་ཅན་
ཡྱིན་ནོ།།།འོ་ན་ནྱི་རྟོག་པ་དང་ལྡན་པས་ཤྲེས་པ་དཔད་པར་མྱི་བྱ་སྲེ་དྲེ་ནྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་གྱི་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན།།བླང་དོར་གྱི་དོན་ལ་རྟོག་པ་སྔོན་ དུ་གཏོང་བ་ དྲེ་ལ་ཅུང་ཟད་ཡོངས་སུ་རྟོག་པ་ནྱི་བདྲེ་བ་དང་
སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ རྣམས་ནྱི་དྲེ་ལྟར་དུ་ཤྲེས་ནས་བླང་དོར་དུ་ཇྱི་ལྟར་འོས་པར་སྒྲུབ་པ ར་
འདོད་པས་དཔོད་པ་ཡྱིན་གྱི་དོན་མྲེད་པ་ལ་ཞྲེན་ཅྱིང་ཆགས་པས་ ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་ཇྱི་

ལྟར་རྟོག་པ་དང་ལྡན་པ་བླང་དོར་གྱི་དོན་ལ་དཔོད་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་དྲེ་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་ལ་ཡང་དཔོད་དྲེ་འདྱི་ལྟར་བླང་དོར་གྱི་
དོན་ལ་ལྟ་བའྱི་ཤྲེས་པ་མྱི་སླུ་བ་ནྱི་བླང་བར་བྱ་བ་དང་།།སླུ་བ་ནྱི་སྤང་བར་བྱ་བར་དཔོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་སོབ་དཔོན་
ཆོས་མཆོག་གྱི་ཡྱིན་ནོ།།།ཡང་ན་གཞུང་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་དཔོད་ཚུལ་སོན་པར་བཤད་དོ།།།གལ་ཏྲེ་དངོས་ 
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༼༡༢༢༽ 
པོ་ྱིད་དུ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རྲེས་དཔག་གྱི་གཟུང་ཡུལ་ཡང་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན་ རྲེས་སུ་དཔག་པའྱི་སྣང་བ་ ཞྲེས་
གསུངས་ཏྲེ་དོན་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པས་འགགས་ཀང་ ཞྲེས་བྱ་བས་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱི་སྣང་བ་བཞྱིན་དུ་དོན་ལས་སྲེས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དོན་དུ་མྱི་འགྱུར་བར་བསན་ཏོ།།།དྲེ་ལས་ཀང་ཞྲེས་བྱ་བས་ནྱི་རང་ྱིད་ཀྱིས་དོན་བྱྲེད་མྱི་ནུས་པས་

དོན་མ་ཡྱིན་པར་བསན་ཏོ།།།གཏན་ཚིགས་གྱིས་པོ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་སྣང་ཙམ་དུ་ཡོད་ཀང་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།རྟོག་པ་དང་

ལྡན་པ་དངོས་པོ་ལ་དཔོད་པ་དྲེས་ན་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་འདྱིའྱི་ཡང་ཚད་མར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་པ་ནྱི་མངོན་སུམ་

དུ་མ་ཟད་པའོ།།།འདྱིས་ནྱི་ཚད་མ་གྱིས་ཀ་དངོས་པོའ ་ིཡུལ་ཅན་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་འགྲེལ་པར་བྱྲེད་དོ།།།དྲེ་ལྟར་དཔོད་པ་ནྱི་ཞྲེས་
བྱ་བས་ཚད་མ་གྱིས་ཀ་དངོས་པོའ ་ིཡུལ་ཅན་དུ་བསྒྲུབས་ནས་ད་ནྱི་རྲེས་སུ་དཔག་པ་བྱྲེ་བག་ཏུ་བསྒྲུབ་པ འྱི་ཕྱིར་མྲེ་དང་མྱི་
རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོ་དྲེ་དང་འབྲེལ་བའྱི་དངོས་པོའ ་ིརྟགས་ལ་ ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་འདྱི་གཏན་ཚིགས་དངོས་

པོས་བསྲེད་ན་ནྱི་འདྱི་ཅྱི་ཞྱིག་དང་འབྲེལ་ཞྲེས་དངོས་པོ་ལ་དཔོད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།བཞྱི་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་ཚད་མ་གྱིས་
ཀ་དངོས་པོའ ་ིཡུལ་ཅན་ཡྱིན་ན་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས།།འབས་བུ་སྔར་བཞྱིན་ཡུལ་དང་ནྱི།།།ངོ་བོ་མཚུངས་མྱིན་དྲེ་གྱིས་
ཀྱི།།།ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།དྲེ་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ན་མངོན་སུམ་དང་རྲེས་དཔག་གྱིས་ཀྱི་ཡུལ་ནྱི་ཐ་དད་པ་སྲེ་དྲེའྱི་རྣམ་པ་དང་བྱྲེ་
བག་གྱི་སོ་ནས་སོ་ཞྲེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན།།སོབ་དཔོན་གྱིས་ནྱི་སྣང་བ འྱི་ཡུལ་ཐ་དད་པས་གཟུང་བའྱི་
ཡུལ་གཅྱིག་ལ་གསལ་བ་དང་མྱི་གསལ་བར་སྣང་བ་ཐ་དད་དྲེ་མྱི་འཐད་དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་གཟུང་དོན་གྱི་དབྱྲེ་བ་
བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དངོས་པོ་གཅྱིག་ལ་ཡང་ཐག་ྲེ་རྱིང་གྱི་བྱྲེ་བག་གྱིས་གྱིས་པོ་དྲེ་འགལ་བ་མྲེད་པས་དོན་བྱྲེད་ནུས་

པ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ་དང་འཁྲུལ་བའྱི་སྣང་བ་ཐ་དད་ཀྱིས་གཟུང་ཡུལ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་འགོག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ན་
ཕན་ཚུན་ཞྲེས་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཏྲེ་དྲེ་དག་ནྱི་ཆོས་ཅན་ནོ།།།གཅྱིག་པར་ནྱི་བ སྒྲུབ་བྱའོ།།།དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་
ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་བཤད་པ་ནྱི་སོབ་དཔོན་གྱིས་སོ།།།ཚད་མའྱི་བྱ་བ་ནྱི་འཇུག་པ འྱི་ཡུལ་སོན ་པ་སྲེ་དྲེའྱི་ཡུལ་ནྱི་འཇུག་པའྱི་

ཡུལ་ལོ།།།འཇུག་ཡུལ་ནྱི་དངོས་པོའ ་ིརང་བཞྱིན་དུ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་ཐྱིགས་པ་ལས།།རྣམ་པར་རྟོག་པ་དྲེ་ལས་
ནྱི་དངོས་པོ་ྱིད་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་གང་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གཟུང་ཡུལ་ཐ་དད་པའྱི་ཚུལ་སོན་པ་ནྱི་ ཐ་དད་ཅྲེས་
པས་ཏྲེ་ཐ་མྱི་དད་པ་ནྱི་གཅྱིག་གོ།།དྲེས་ན་ཐ་དད་པའྱི་ཚིག་ནྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་འགོག་པ་ལྷུར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་གྱི་ དུ་མ་ྱིད་དུ་

སྒྲུབ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ར ྲེས་སུ་ 



རྣམ་འགྲེལ ་རྒྱན་གྱི་ མྲེ་ཏོག།   145 

༼༡༢༣༽ 
དཔག་པའྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་སོ།།།ཇྱི་ལྟར་ཡུལ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་མངོན་སུམ་གྱི་སྣང་བ་དོན་གྱི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་

པ་བཞྱིན་ དུ་རྟོག་པ་དྲེའྱི་སྣང་བ འྱི་ཡུལ་ནྱི་ རང་གྱི་ ཡུལ་དུ་འདོད་པ་ཕྱི་རོལ་དྲེའྱི་ཞྲེས་གསུངས་སོ།།།གལ་ཏྲེ་
གསལ་བ་ལ་རྟྲེན་པའྱི་རྟག་པ འྱི་སྤྱྱི་འདྱིའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་སྤྱྱི་ཡང་དངོས་པོ་ སྲེ་གསལ་བ་ལ ས་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་རང་

གྱི་མཚན་ྱིད་མྱི་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་སྤྱྱི་རྣམས་ཀང་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཡུལ་མྲེད་པར་གྲུབ་བོ།།།དྲེས་ན་ཡུལ་གཅྱིག་ཏུ་མ་གྲུབ་པ་
ལ་ཐ་དད་དུ་བཏགས་པས་ཐ་དད་ནྱི་བཏགས་པ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།རྱིགས་པ་ཅན་བདག་ལ་སོགས་པ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀང་རྲེས་
དཔག་གྱིས་འཛིན་པས་རྲེས་དཔག་ཀང་རང་མཚན་གྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་སྨྲ ་བ་དགག་པ འྱི་ཕྱིར།།དོན་ལྔ་པ་བཤད་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་
བློ་གྱི་གའྱི་ཚད་མའྱི་ ཡུལ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཁོ་ན་ལྡོག་པའྱི་དབྱྲེ་བ་ལས་སྤྱྱིར་འཇོག་པ་
ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བསན་པའྱི་དོན་དུ་བཤད་པ་མྲེ་དྲེ་མྱིན་རང་བཞྱིན་གཞན་ལ ས་ལྡོག་ སྲེ་ཐ་དད་པའྱི་མྲེའྱི་དངོས་པོ་
ཙམ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་བྱྲེ་བག་དགག་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཕྱིར་རྟགས ་སྤྱྱིའྱི་ཡུལ་ ཅན་ དུ་
བཤད་དྲེ་ཁྱད་པར་ཏྲེ་བྱྲེ་བག་གནས་ཏྲེ་ངྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་སྤྱྱིའྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་འཐད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་ལྟར་མྲེ་དྲེའྱི་

རང་བཞྱིན་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་བོ་ཞྲེས་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བསན་ན་བྱྲེ་བག་འཇོག་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་རང་བཞྱིན་ནྱི་
བྱྲེ་བག་གྱི་མཐར་ཐུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་མྲེ་དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལྡོག་པ་ནྱི་མྲེ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱད་པར་མྲེད་
པའྱི་ཕྱིར་དྲེའྱི་སོ་ནས་སྤྱྱིའྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་བཤད་དོ།།།སྤྱྱི་དྲེ་ཡང་བྱྲེ་བག་པ་ནྱི་གསལ་བ་ལས་ཐ་དད་དང་།།གངས་ཅན་གྱི་རང་
བཞྱིན་གྱིས་རྣམ་འགྱུར་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའྱི་ཐ་མྱི་དད་པ་ལ་འདོད་དྲེ་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།གང་དག་རྱིགས་ནྱི་གསལ་བ་
ལས།།།གཞན་ནམ་གཞན་མྱིན་འདོད་ྱིད་དྲེའྱི།།།སྔོན་མྲེད་གསལ་བ་རྣམས་ལ་ནྱི།།།སྤྱྱིའྱི་བློ་གོས་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན།།།ཞྲེས་བཤད་
པ་ཡྱིན་ནོ།།།སོབ་དཔོན་གྱིས་ནྱི་སྒྲོ་བཏགས་པ་དང་མྲེད་པར་དགག་པ་དང་འད་བ་གསུམ ་ལ་སྤྱྱིར་བཤད་པ་ལས་འདྱི་ནྱི་རྣམ་
འགྲེལ་ལས།།དོན་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་སྤྱྱི་གང་ཡྱིན།།།གཞན་ལས་ལྡོག་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན།།།ཞྲེས་བྱ་བ་དང་སྤྱྱི་དྲེ་ཡང་ལྡོག་པ་ཅན་
རྣམས་ཀྱི་འད་བ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བཤད་པ་དྲེའྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་བཞྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ན་བཙོ་བསྲེག་ལ་
སོགས་པའྱི་དགོས་པ་གང་དང་ལྡ ན་པའྱི་དོན་དྲེ་བློ ས་ཤྲེས་པ ར་འདོད་པའྱི་གང་ཟག་དྲེ་ལ་མྲེ་དྲེ་ལས་བཟོག་
པ་ལས་ཐ་དད་པའྱི་དོན་ཙམ་རྟགས་ཀ ྱིས་ྲེ་བར་འཇོག་ སྲེ་སོན ་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་འདྱི་སྤྱྱིའྱི་ཡུལ་ ཅན་དུ་
བཤད་དོ།།།དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ 
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༼༡༢༤༽ 
ཏྲེ་གསལ་བ་རྣམས་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཡོད་པའྱི་སྤྱྱི་གཅྱིག་འདྱིས་འཇལ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ ཀང་སྤྱྱིའྱི་དོན་ནྱི་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་
དོན་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ྱིད་སོན་པ་ནྱི་རྟགས་དྲེ་ལས་ཐ་དད་ པ་སྲེ་ཁྱད་པར་གནས་ཏྲེ་རྟོགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ སྤྱྱིའྱི་ཡུལ་

ཅན་ཡྱིན་གྱི་དངོས་པ ོ་ཡོད་པའྱི་བསྐལ་ ཏྲེ་མྱི་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར་ནྱི་སྤྱྱིའྱི་ཡུལ་ཅན་ མ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་སྐད་དུ་

དངོས་པོ་ཡོད་པར་སོན་ཀང་མ་ངྲེས་པར་སོན་པའྱི་ཕྱིར་རྲེས་སུ་དཔག་པ་སྤྱྱིའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཡང་
ཅྱིའྱི་ཕྱིར་རྟགས་ལས་ཁྱད་པར་མྱི་རྟོགས་ཞྲེ་ན་དུ་བ་ལ་སོགས་པའིྱི་རྟགས་རྟོགས་པ་ཡང་དྲེ་ལྟ་བུ་ སྲེ་སྤྱྱིའྱི་རང་

བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྤྱྱི་དྲེ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཀྱི་སྤྱྱི་དང་འབྲེལ་བ་ ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་

རྟགས་ལས་རྟོགས་པ་ཡང་སྤྱྱིར་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།རྟགས་གྱིས་པ་ནྱི་དྲེ་གྱིས་ཀ་ཡང་དཔྲེ་ལ་ རྲེས་སུ་འགོ་བ་ལ་
ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར་དང་ཁྱད་པར་ནྱི་རྲེས་སུ་མྱི་འགོ་བའྱི་ཕྱིར་རྟགས་ལས་རྟོགས་པ་ནྱི་སྤྱྱི་ྱིད་དུ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲུག་
པ་ནྱི་ཅྱིག་ཤོས་མངོན་སུམ་ནྱི་ཆོས་ཅན་སོ་སོར་གན ས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ག ྱི་རྣམ་པ་ཅན་ ཏྲེ་གཞན་དུ་དོགས་པ་དང་
བལ་བའྱི་དོན་རྟོགས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་མཐོང་བའྱི་ཁྱད་པར་ལས་གཞན་མ་མཐོང་བ་འཛིན་པས་དབྲེན་པ འྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཡང་

དྲེ་ནྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ་ གཏ ན་ཚིགས་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་དོན་རང་ྱིད་ལས་རྟོགས་པ ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་ རོ།།།རྟོགས་པ་གང་ལ་ཡན་ལག་གཞན་ ལས་རྟོག ས་པ་ཡོད་པ་དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལྟ་སྲེ་སོ་སོར་ངྲེས་པའྱི་ཡུལ་
ཅན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཞན་དྲེ་ ལ་དྲེ་སྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ནུས་པ་མྲེད་པ་ཡང་དྲེ་ལས་དྲེ་མྱི་རྟོགས་པ་
ལས་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་དངོས་པོའ ་ིཡུལ་ཅན་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་ དོན་ལ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་གྱིས་ཀའྱི་ཚད་ མ་ནྱི་
ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གསུམ་པ་རྟགས་བཤད་པ་ལ་མཚན་ྱིད་དང་དབྱྲེ་བ་དང་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་གསུམ་ལས།།
དང་པོ་ལའང་མདོར་བསན་པ་ནྱི་ཚུལ་གསུམ་རྟགས་ལས་ཞྲེས་གང་བཤད་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་པོ་དྲེ་ནྱི་རྲེས་སུ་ དཔག་
བྱ་ལ་ཡོད་པར་ངྲེས་པ་ནྱི་ཕོགས་ཆོས་ཡྱིན་ལ་དྲེ་དང་མཚུངས་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པར་ངྲེས་པ་ནྱི་རྲེས་འགོ་

ཡྱིན་ཞྱིང་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་མྲེད་པ་ལ་རྟགས་མྲེད་པར་ ངྲེས་པ་ནྱི་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ངྲེས་པ་སྨྲོས་པ་ནྱི་ཚུལ་གསུམ་དོན་

ལ་ཡོད་ཀང་མ་ངྲེས་པ་དྲེ་སྱིད་དུ་དྲེ་ལས་བསྒྲུབ་བྱ་མྱི་རྟོགས་སོ་ཞྲེས་བསན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་
སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་།།ལྡོག་པའྱི་ཚུལ་ 
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༼༡༢༥༽ 
བཤད་པ་གྱིས་ལས།།དང་པོ་ལའང་ཚུལ་གྱིས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་ཕོགས་ཆོས་ཆོས་ཅན་གྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ལ་སོན་མྲེད་
པ་དང་།།རྲེས་འགོའ ་ིངྲེས་གཟུང་གྱིས་ཕོགས་ཆོས་མྱི་འགོག་པ་དཔྲེས་བསན་པའོ།།།དང་པོ་ནྱི ་རྲེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་
བ་ནྱི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དང་ཚོགས་དོན་གསུམ་ཡྱིན་པ་ལས་ཕོགས་ཆོས་སོ ན་པ འྱི་སྐབས་འདྱིར་ནྱི་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་

དོན་དུ་འདོད་པའྱི་བྱྲེ་ བག་ མྲེ་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡ ན་པའྱི་ཆོས་ ཅན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་མངོན་ སུམ་
མམ་བྱས་པ་ལ་སོགས་པ་རྲེས་དཔག་གྱིས་མ ཐོང་བ་ ནྱི་ཕོགས་ཆོས་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་ཚོགས་པའྱི་སྤྱྱི་ལ་ནྱི་རྟགས་མ་

གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།དྲེ་ལ་གྲུབ་ན་ཡང་རྟགས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་ཟྱིན་ནས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཆོས་ལ་ཡང་རྲེས་སུ་འགོ་
ལྡོག་སོན་པའྱི་ཚེ་ཡོད་པར་འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ཆོས་ཅན་ྱིད་རྲེས་སུ་དཔག་བྱར་བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ཚད་མས་གྲུབ་
པ་ཡྱིན་པར་མ་ཟད་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་ཅན་དྲེ་དང་ཆོས་ཡོད་དུ་མཐུན་པ་སྲེ་འད་བའྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་ཡང ་ཚད་

མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ྱིད་ཀྱི་སྒྲ་ནྱི་ལྡོག་པ་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ལ་དོན་ལྔ་ལས།།དང་པོ་རོལ་བ་བཀོད་ནས་རྣམ་པར་

གཅོད་ཚུལ་དུ་མ་བསན་པ་ནྱི།།རྟགས་དྲེ་ཆོས་ ཅན་ག ྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ ཏྲེ་བཅད་པ་ནྱི་གཞན་དཔྲེའྱི་ཆོས་ཅན་
ལ་ཡོད་པར་འགལ་ལ་ཁྱད་པར་དུ་མྱི་བྱྲེད་ དྲེ་མྱི་གཅོད་ན་ཡང་རྲེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བའྱི་ཆ ོས་ མ་ཡྱིན་
པར་འགྱུར་ཏྲེ་རྒྱལ་པོའ ་ིསྲེས་བུ་རྲེ་བོ་རྒྱལ་པོས་རྣམ་པར་བཅད་པས་གཞན་ན་མྲེད་པ་བཞྱིན་ ནོ་ཞྲེ་ན་གཞན་ལ་ཡོད་པར་
འགལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་མྱི་ལྡ ན་ཏྲེ་མ་འབྲེལ་བ་རྣམ་པར་ གཅོད་པས་ཞྲེས་གསུངས་སོ།།།རྣམ་པར་གཅོད་ཚུལ་དུ་མ་ྱིད་

སོན་པ་ནྱི་བརོད་བྱྲེད་སྒྲའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཚིག་ཕད་ནྱི།།གང་ཞྱིག་རང་ལ་དོན་མྲེད་ཅྱིང་།།།དོན་གྱི་མྱིང་ནྱི་གསལ་བྱྲེད་པ།།།ཚིག་

གྱི་ཕད་ཅྲེས་བྱ་བ་སྲེ།།།དྲེ་ལྡན་ཕད་དང་བཅས་པ་ཡྱིན།།།ཞྲེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱིར་ནྱི་ྱིད་དམ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏྲེ ་ཐ་དད་
པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཅྱི་འད་བའྱི་ཐ་དད་པར་བྱྲེད་ཅྲེ་ན་དྲེ་ལ་མྱི་ལྡན་པ་དང་། གཞན་ལ་ལྡན་པ་དང་། དྲེ་ལ་

གཏན་མྱི་ལྡན་ཏྲེ་མྱི་སྱིད་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་སྲེ་འགོག་པར་བྱྲེད་དོ།།།ྱིད་ཀྱི་སྒྲས་ནྱི་རྣམ་པར་གཅོད་པ་གསུམ་ཁོ་

ནར་ངྲེས་པར་འཛིན་པ་ཡྱིན་ལ་དང་གྱི་སྒྲ་ནྱི་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་སྡུད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཡང་ཇྱི་ལྟར་ན་ཚིག་ཕད་གཅྱིག་གྱིས་དོན་འགལ་བ་
གསུམ་སོན་པར་ནུས་ཞྲེ་ན་སྦྱར་ས་ཐ་དད་པ་ལས་སོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི་ཁྱད་པར ་ཆོས་དང་ཁྱད་པར་ཅན་ཆོས་ཅན་དང་བྱ་བ་ནྱི་
འབྱུང་འགྱུར་བརོད་པའྱི་སྒྲ་སྲེ་སྱིད་པའོ།།།དྲེ་དག་དང་ལན་ཅྱིག་ཏུ་བརོད་པ་ནྱི་ལ་ལ་དུ་བ་ཡོད་པ་ཁོ་ནའོ།།།དུ་བ་ནྱི་ལ་ཁོ་ན་ལ་
ཡོད་དོ།།།དུ་བ་ནྱི་ལ་ལ་སྱིད་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་པ་བཞྱིན་ནོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་ཚིག་ཕད་ནྱི་སྒྲའྱི་ཁམས་ཀྱི་ 
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༼༡༢༦༽ 
དོན་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་པས་དོན་དྲེ་དང་དྲེ་དག་དང་དྲེ་ལྟ་བུར་ཡོད་པར་ཁོ་ནའྱི་སྒྲས་གསལ་བར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་
ཡྱིན་ནོ།།།འོ་ན་ཚིག་ཕད་མ་སྦྱར་བའྱི་ཚེ་རྣམ་གཅོད་ཇྱི་ལྟར་རྟོགས་ཞྲེ་ན་གྱིས་པ་སྒྲ་མ་སྦྱར་ཀང་བརོད་འདོད་ལས་རྟོགས་
པའྱི་ཚུལ་ནྱི།།དྲེ་སྦྱར་མྲེད་ཀང་གང་དུ་ར ོད་པར་འདོད་པ་ལས་དྲེ་དང་དྲེའྱི་དོན་ནྱི་རྟ ོགས་པར་འགྱུ ར་བ་ཡྱིན་

ཏྲེ་བརོད་འདོད་དང་ལྡན་པའྱི་ངག་ལ་ནྱི་འབས་བུ་རྣམ་ གཅོད་ཡོད་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ཡང་གསུམ་ལས་མྲེད་པའྱི ་ཕྱིར་
རོ།།།དཔྲེར་ན་ཆུ་འོན་ཅྱིག་ཅྲེས་སྨྲས་པ་ན་ཆུ་ལས་གཞན་པ་ཁྱྲེར་འོང་ན་ནྱི་ཆུ་སྨྲོས་པ་དོན་མྲེད་དོ།།།ཁྱྲེར་ཏྲེ་མ་འོངས་ན་ནྱི་

འོན་ཅྱིག་ཅྲེས་སྨྲོས་པ་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ།།།དྲེས་ན་འདྱི་ལ་ཆུ་ཁོ་ན་ཁྱྲེར་འོང་དགོས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཞྲེས་མ་སྦྱར་ཀང་
གཞན་དང་ཁྱྲེར་ཏྲེ་མྱི་འོང་བ་རྣམ་པར་བཅད་པ་གོ་བ་བཞྱིན་ནོ།།།མ་བརོད་པའྱི་རྣམ་པར་གཅོད་པ་གསུམ་ཀ་དཔྲེས་སོན་པ་ནྱི ་
དཔྲེར་ན་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་ལ་གཞན་གྱིས་རྟོགས་པར་བྱ་བའྱི་དོན་དུ་ངག་སྨྲ་བ་ནྱི་ཕ་ རོལ་གྱིས་གང་དོགས་པར་

བྱས་པ་དྲེ་ྱིད་གཅད་དགོས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་སྔོན་རྒྱལ་པོ་སབས་སྲེང་ལ་བུ ་ནག་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་བྱུང་བ་དྲེ་ནྱི་འཕོང་
སྲེན་པར་འཇྱིག་རྟྲེན་ན་གགས་པ་མྲེད་པས་འཕོང་མྱི་སྲེན་མྱི་དོགས་པ་གཅད་དགོས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་བུ་ སྱིད་སྒྲུབ་ནྱི་
འཕོང་སྲེན་པར་གགས་པའྱི་ཕྱིར་མྱི་སྲེན་པའྱི་དོགས་པ་མྲེད་ལ་དྲེ་འད་བའྱི་འཕོང་སྲེན་པ་གཞན་ལ་ཡོད་དམ་མྲེད་ཅྲེས་

གཞན་དང་ཐུན་མོང་དུ་དོགས་པས་དྲེ་གཅད་དགོས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།སྔོན་པོ་ལས་གཞན་པའྱི་མཚོ་སྲེས་ནྱི་གྲུབ་ལ ་སྔོན་པོ་
མཚོ་སྲེས་ལ་སྱིད་དམ་མྱི་སྱིད་ཅྲེས་དོགས་པ་ན་དྲེ་གཅད་དགོས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཕོགས་འདྱིས་ངག་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་

གཅོད་གསུམ་བལྟ་སྲེ་སོག་ནར་འགོ་བའྱི་ལམ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་ན་དྲེ་ྱིད་མ་ཡྱིན་ནམ་སམ་པ་དང་གཞན་ཡྱིན་ནམ་
སམ་པ་དང་དྲེ་ལས་དྲེར་ཕྱིན་པ་མྱི་སྱིད་དམ་སམ་པའྱི་དོགས་པ་གསུམ་གཅོད་པ་བཞྱིན་ཏྲེ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པ་གཞན་ལ་ཡང་
སྦྱོར།།གལ་ཏྲེ་འཕོང་སྲེན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ངག་ལས་ངག་དྲེའྱི་བརོད་བྱར་མ་ གྱུར་པ་འཕོང་མྱི་སྲེན་པ་བཅད་པ་རྟོགས་ན་འོ་ན་
ནྱི་གཏོང་ཕོད་པ་བཅད་པ་ཡང་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་སྒྲའྱི་བརོད་བྱ་ལས་གཞན་ཡྱིན་པར་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན་རྣམ་
པར་གཅོད་པར་བྱྲེད་པ་གསུམ་པོ་དྲེར་ཡང་རང་རང་གྱི་བརོད་བྱ་དང་འགལ་བའྱི་ཟ་བོ་རྣམ་གཅོད་པའྱི་ད ོན་ རྣམས་
ལ་ནྱི་རྟོག ས་པ་སྲེ་བར་འགྱུར་གྱི་གཞན་ཙམ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་འཇྱིག་རྟྲེན་ན་ཐ་དད་དུ་འབྱྲེད་པའྱི་ཚིག་

ཕད་ཀྱིས་འགལ་ཟ་ྱིད་གཅོད་ཀྱི་གཞན་ཙམ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལྟར་གགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་དཔྲེར་ན་སྒྲ་ལས་

དོན་ངྲེས་པར་རྟོགས་པ་འཇྱིག་རྟྲེན་གྱི་གགས་པའྱི་རྲེས་སུ་འབང་བ་ལས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་མྲེད ་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་གཞན་བཅད་
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པ་རྟོགས་པ་ 
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༼༡༢༧༽ 
ཡང་གགས་པ་ལས་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གགས་པ་ྱིད་ཀང་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་དྲེ་ལ་གཞན་ཙམ་གཅོད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་ཀང་
འགལ་ཟ་གཅོད་པའྱི་ ནུས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའང་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་ སྒྲ་ནྱི་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་བརོད་འདོད་ལ་སྣང་བ་ྱིད་

སྒྲས་བརོད་ཀྱི་མྱི་སྣང་བ་མ་ཡྱིན་ལ་བརོད་འདོད་ཀང་འགལ་ཟ་བཅད་པ་ལ་ཞུགས་པ འྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདྱི་ལྟར་འགལ་ཟ་མྱི་
གཅོད་ན་ནྱི་དྲེ་བརོད་པར་འདོད་པ་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་འགལ་ཟ་མ་བཅད་པར་དྲེ་བསན་པར་མྱི་ནུས་ལ།།གཞན་ཙམ་མ་
བཅད་ཀང་དྲེ་བསན་པར་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་ལ་དབང་བློ་བསྒྲུབ་བྱ་གཅྱིག་ྱིད་ལ་གཏན་ཚིགས་གསུམ་
སྡུད་པར་བྱྲེད་པ་དྲེ་ནྱི་ལྲེགས་པར་མྱི་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་མྱི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ལ་སོན་མྲེད་པ་ནྱི་གང་གྱིས་འདྱི་གཞན་
ལྡན་རྣམ་གཅོད་དུ་འགྱུར་བ་ཇྱི་ལྟར་སྱིད་སྒྲུབ་འཕོང་སྲེན་པར་གགས་ཟྱིན་པས་འཕོང་སྲེན་ པ་གཞན་ལས་རྣམ་པར་གཅོད་
དགོས་པ་དྲེ་ལྟར་གཏན་ཚིགས་ནྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་སུ་སྔར་མ་གགས་ཏྲེ་རྟོག་གྲེའྱི་བསན་བཅོས་ལས་གཞན་གྱིས་སྔོན་དྲེ་
ལྟར་མ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་ནག་པ་འཕོང་སྲེན་པ་དང་འད་བར་འདྱི་མྱི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲར་འགྱུར་རོ་
ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི་དྲེས་ན་མ ྱི་ལྡན་རྣམ་ག ཅོད་པས་ཆ ོས་ཅན་ཆ ོས་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་སྲེ་གཅོད་བྱྲེད་དུ་
བལྟའོ།།།དྲེས་ན་ཆོས་ཅན་དྲེའྱི་ཁྱད་པར་དུ་བཅད་པ་ཅན་གྱི་ཆོས་དཔྲེ་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྱི་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།བཞྱི་

པ་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ལ་སོན་བརོད་པ་ནྱི་གཞན་དང་ལྡན་པ་ཞྲེས་པ་སྲེ་འདྱི་ལྟར་སྒྲའྱི་བྱས་པ་གཅྱིག་གཏན་ཚིགས་
དྲེར་འགྱུར་ན་ག ཞན་བུམ་པའྱི་བྱས་པ་གཏན་ཚ ིགས་ དྲེ་ྱིད་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུ ར་ན་རང་བཞྱིན་མཚུངས་པ་གཅྱིག་

ལ་གཅྱིག་ནྱི་ཡྱིན་ལ་གཞན་ནྱི་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་གྱི་སོབ་དཔོན་དུལ་བའྱི་ལ་སྒྲ་བྱས་པ་ཡྱིན་
ན་བུམ་པ་མ་བྱས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་འཆད་པ་དྲེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྲེས་སུ་དཔག་བྱ་ལ་ཡྲེ་མྲེད་པ་དྲེ ་ནྱི་ཚུལ་དང་པོའ ་ིགཏན་
ཚིགས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱི་ར་བའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི་རྲེས་སུ་དཔག་བྱ་ལ་ཡོད་པ་དྲེ་ནྱི་བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ར་བས་མ་
སྨྲས་པས་དྲེ་ལ་རྣམ་གཅོད་གང་ཡྱིན་གྱི་རོད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།སོན་གཞན་ཡང ་ཁྱད་པར་དང་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཁོ་ནའྱི་སྒྲ་

གང་དང་སྦྱར་ཀང་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་དུ་འགྱུར་ན་ཚིག་ཕད་ཀྱི་སྦྱར་ས་ལ་ཁྱད་པར་མྲེད་པར་འགྱུ ར་རོ་ ཞྲེས་བྱ་

བའྱི་དོན་ཏོ།།།ལྔ་པ་དྲེ་ྱིད་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ལ་སྦྱོར་བ་ནྱི་རྟགས་མ་འབྲེལ་རྣམ་གཅོད་དུ་བསན་པ་ འདྱིས་ནྱི་བསྒྲུབ་པར་
བྱ་བའྱི་ཆོས་ལ་ཡང་མ་འབྲེལ་རྣམ་གཅོད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ ངྲེས་
པར་བྱའོ།།།དྲེས་ ན་ཆོས་ཅན་དྲེས་ཆོས་ཁྱད་པར་དུ་བཅད་ནས་ཡོད་ཀང་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།མྱི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀྱི་ཡོན་
ཏན་གཞན་ཡང་སོན་པ་ནྱི་དྲེ་ 
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༼༡༢༨༽ 
བཞྱིན་དུ་ སྤྱྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་གྲུབ་ཟྱིན་སྒྲུབ་པའྱི་སོན་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་ནྱི་མྱི་ལྡན་ རྣམ་གཅོད་དུ་སྔར་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབས་
པའྱི་ཕྱིར་ རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་ཆོས་ཅན་ལ་མ་འབྲེལ་བ་རྣམ་པར་བཅད་པའྱི་ཆོས་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ལ་གང་གྱིས་ཀང་ཁྱད་པར་

དུ་མ་བྱས་པའྱི་ཆོས་རང་པ་ནྱི་ཁྱབ་པ་སོན་པའྱི་དུས་སུ་བ སྒྲུབ་བྱར་ྲེ་བར་བཏགས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྤྱྱི་ཡང་དྲེ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་
བ་ནྱི་སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་གང་པོ་རྲེས་འབང་དང་བཅས་པའྱི་ལུ གས་ཡྱིན་ནོ།།།སྔོ ན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་ཆོས་རང་པ་
བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་ལ།།ཡང་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་རྟགས་དང་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་དྲེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས།།ཁ་ཅྱིག་
གཏན་ཚིགས་མྱི་འཁྲུལ་བས།།།ཆོས་གཞན་དཔག་པར་བྱ་བར་འདོད།།།ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དག་གྲུབ་ཕྱིར།།།འབྲེལ་བ་དཔག་
བྱར་ཁ་ཅྱིག་འདོད།།།ཅྲེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་ཆོས་རང་པ་དང་འབྲེལ་བ་ནྱི་གཞྱི་གཞན་དུ་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར།།གྲུབ་ཟྱིན་
སྒྲུབ་པའྱི་སོན་དུ་འགྱུར་ལ་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་བྱར་བྱྲེད་པ་ལ་ནྱི་སོན་མྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན་ དྲེ་དང་
མཚུངས་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ྱིད་ལ་ཡོད་པ་ཞྲེས་སྦྱར་ནས་ཆོས་ཅན་ ལ་མྲེད་པར་ཐལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཞན་མྱི་

མཐུན་ཕོགས་ལ་དགག་པའྱི་དོན་དུ་ངྲེས་གཟུང་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་ རོ། །གལ་ཏྲེ་གཞན་དུ་ཁྱད་པར་མྲེད་པ་ལ་གཅྱིག་ལ་

འགོག་པ་གཞན་ལ་མྱི་འགོག་པ་དྲེ་གང་ལས་ཤྲེ་ན། །ཆོས་ཅན་དྲེ་ལ་སྔར་ཡོད་པར་གྲུབ་པ་སྲེ་བསན་པ་དྲེ་ྱིད་དྲེ་དང་

ཞྲེས་སྡུད་པ་དང་བཅས་པའྱི་ངྲེས་པར་གཟུང་བས་ ནྱི་གཞན་ མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་གཅོད་པ་ཡྱིན་གྱི་

བསྡུས་པ་དྲེ་ལ་ཡོད་པ་ནྱི་མྱི་གཅོད་དྲེ་དྲེ་ལ་ཡོད་པར་བསྡུས་པ་ྱིད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ྱིད་དཔྲེས་སོན་པ་ནྱི ་
དཔྲེར་ན་ཞྲེས་བྱ་བ་སྲེ་དང་སོང་རྒྱས་པའྱི་གཞུང་ལས་ན་ར་དང་ལན་ཅྱིག་བསྡུས་པའྱི་སྲེད་མ ྲེད་ཀྱི་བུའྱི་ངྲེས་གཟུང་

གྱིས་དང་སོང་ནོར་ལ་ལ་བུ་གཞན་གཅོད་ཀྱི་ན་རྱིན་མྱི་གཅོད་དྲེ་ལན་ཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་པ་དྲེ་བཀག་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་
བཞྱིན་དུ་ལ་བྱྱིན་དང་ཆོས་སྦྱྱིན་ཁོ་ན་ལ་ཟན་བྱྱིན་ཅྱིག་ཅྲེས་བྱ་བ་འདྱིའང་ཡྱིན་ནོ།།།ལྡོག་པའྱི་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་དོན་བཞྱི་སྲེ།།
ངོ་བོ་ངྲེས་གཟུང་བ་དང་།།དྲེ་ངྲེས་པར་བྱྲེ ད་པའྱི་ཚུལ་དང་།།ལྡོག་པ་སྨྲོས་པའྱི་དགོས་པ་དང་།།ལྡོག་པ་ལ་ལོག་རྟོགས་དགག་
པའོ།།།དང་པོ་ནྱི་འདྱི་ལ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་། དྲེ་དང་རྱིགས་མཐུན་པ་ལ་ཡོད་པ་ ཚུལ་གྱིས་དང་ལྡན་པའྱི་
གཏན་ཚིགས་དྲེ་མཐུན་ཕོགས་དྲེའྱི་དངོས་པོ་མྲེད་པ་ལ་མྲེད་པ་ྱིད་ནྱི་ཚུལ་གསུམ་པ་སྲེ་ ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།། 
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༼༡༢༩༽ 
གྱིས་པ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལས་ད ོན་ག ཞན་དང་དྲེའྱི་རང་ བཞྱིན་དག་རབ་ཏུ་སྲེ་བ་ སྲེ་འབས་བུ་དང་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་
དྲེ་ཙམ་དང་འབྲེལ་པ་མངོན་སུམ་དང་མ་དམྱིགས་པ་དང་གནོད་པ་ཅན་གྱིས་གྲུབ་ན་མྱི་མཐུན་དཔྲེ་ལ་བལྟར་རུང་
བའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་ངོ་ བོ་མྱི་དམྱིག ས་པས་ དྲེ་དྲེ་ན་མྲེད་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་གྱི་
གཞན་མྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པས་ནྱི་ལྡོག་པ་མ་ཡྱིན་ ནོ།།།དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་གང་དག་རྟགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་འཇུག་མྱི་

སྱིད་པ་ལྡོག་པའྱི་ཚུལ་དུ་སྨྲ་བ་དྲེ་དག་ལ་མྱི་དམྱིགས་པ་གྱིས་ཀྱིས་ལྡོག་པ་མྱི་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་འབས་བུ་དང་ཁྱབ་བྱ་
ཡོད་སར་མྱི་དམྱིགས་པ་གྱིས་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།མྲེ ད་པར་གྲུབ་ཀང་དྲེ་གྱིས་དང་རས་གཅྱིག་པའྱི་ལྡོག་པ་མྱི་འགྲུབ་
སྲེ་རྒྱ་མཚོར་མྲེ་མ་དམྱིགས་པས་དུ་བ་ཤྲེས་བྱ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་འཇུག་མྱི་སྱིད་པའྱི་ལྡོག་པའང་འགྲུབ་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འོ་
ན་མྱི་དམྱིག ས་པའྱི་ལྡོག་པ་ཇྱི་ལྟར་ངྲེས་པར་བྱྲེད་ཅྲེ་ན་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་མྲེད་པ་ལས་ བཟོག་པ་ཡོད་པ་ལ་རྟགས་མ་
དམྱིགས་པ་ལས་བཟོག་པ་མངོན་སུམ་འཇུག་པ་ྱིད་ལྡོག་པ་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་ལྟར་དམྱིགས་པའྱི་

རྒྱུ་གཞན་ཡོད་ཅྱིང་སྣང་རུང་གྱི་དངོས་པོ་ཡང་ྲེ་བ་ལ་གལ་ཏྲེ་མངོན་སུམ་མྱི་འཇུག་ན་ནྱི་འགར་ཡང་འཇུག་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་
མངོན་སུམ་ནྱི་དྲེ་ཙམ་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་ལ་ལར་རྒྱུ ་མཚན་དྲེ་ཙམ་གྱིས་མངོན་སུམ་འཇུག་ན་ནྱི་
འདྱིར་ཡང་དངོས་པོ་དྲེ་ཡོད་ན་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ལྡོག་པ་ངྲེས་སོ།།།དྲེས་ན་སྣང་རུང་གྱི་ཡོད་པ་ལ་དམྱིགས་པས་
ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར་ཁྱབ་བྱྲེད་དམྱིགས་པ་མྲེད་པ་ལས་ཁྱབ་བྱ་དོན་མྲེད་པར་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་ལ་དང་པོ་གཞན་ཕོགས་
དགག་པ་ནྱི་སོབ་དཔོན་དབང་ཕྱུག་སྲེ་ན་རྲེ།།དྲེ་དང་མཐུན་པ་ྱིད་ལ་ཡོད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ དྲེ་ཙམ་གྱིས་མྱི་མཐུན་

ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དུ་གྲུབ་པས་མྲེད་པ་ལ་མྲེད་པ་ྱིད་བརོད་པ་ནྱི་ དོན་མྲེད་པ་

ཡྱིན་མོད་ཀྱི་ཡང་དྲེ་བརོད་པ་ནྱི ་ངྲེས་པར་བྱ་བའྱི་ ཕྱིར་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་དུ་ངྲེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་མྱི་མཐུན་

ཕོགས་གསུམ་ལས་མྲེད་པ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ རྟགས་མྲེད་པ་ྱིད་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ གྱི་གཞན་གྱིས་ལ་མྲེད་པ་

ནྱི་ལྡོག་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བར་རོ།།།དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་འདྱི་ལྟར་གཞན་པ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཡྱིན་ན་ནྱི་བྱས་པ་མྱི་རྟག་པ་

ལས་ཆོས་གཞན་ལུ ས་ཅན་ལ་ཞུགས་པས་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མྱི་སྱིད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་དང་།།འགལ་བ་ཙམ་མྱི་
མཐུན་ཕོགས་ཡྱིན་ན་ཡང་མྲེས་དོ་བ་མྱི་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་གང་བའྱི་རྲེག་པ་ཁོ་ན་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཡྱིན་པས་དྲེ་ཁོ་ན་ ལས་
ལྡོག་དགོས་ལ།།དྲེ་ནྱི་རྲེག་བྱ་བཏང་སོམས་པ་ལ་ཞུགས་ 
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༼༡༣༠༽ 
པ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་ཏྲེ་ཇྱི་སྐད་དུ་དྲེས་བྱས་པའྱི་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ལས་འགལ་བ་ལས་རྣམ་པར་
གཅོད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་དང་།།གཏན་ཚིགས་མྲེད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་སོབ་དཔོན་གྱིས་
མྲེད་པ་ལ་མྲེད་པར་བཤད་པའྱི་དོན་དྲེ་ལྟར་དུ་རྟོག་པ ་དྲེ་ལ་ཆོས་ག ཞན་ལུ ས་ཅན་ལ་བྱས་པ་ཡོད་པ་འགོག ་པ་ སྲེ་

དགག་དགོས་སམ་སམ་པའྱི་དོག ས་པ་ནྱི་མྲེད་དོ། །དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་དྲེ་ལྟ་ན་ནྱི་བྱས་པ་མྱི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་

གཅྱིག་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་འགྱུར་ན་དྲེ་ནྱི ་མྱི་ སྱིད་པ་ྱིད་ ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཕྱིར་རོ།།།དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་གཞན་

པ་གང་ཞྱིག་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དང་བལ་བ་དྲེ་ནྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཡྱིན་ལ་ལུ ས་ཅན་མ་བལ་བའྱི་ཕྱིར་མཐུན་ཕོགས་ྱིད་ཡྱིན་
ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་མྱི་སྱིད་པར་ཐལ་བའྱི་སོན་མྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གང་ཡང་འགལ་བ་ལས་རྣམ་པར་གཅོད་པར་ཐལ་ལོ་
ཞྲེས་གང་སྨྲས་པ་དྲེ་ཡང་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ་གང ་གྱི་ཕྱིར་འགལ་བ་ལ་གཏན་ཚིགས་འག ོག་པ་དྲེ་ཡང་གལ་ཏྲེ་དྲེ་ཁོ་ན་ལ་
བྱྲེ་བག་ཏུ་འགོག་པར་འདོད་ན་ནྱི་སོན་ དུ་འགྱུར་རོ།།།ཅྱི་འད་བའྱི་ཞྲེ་ན་འགལ་བ་ཁོ་ན་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཡྱིན་པ ་གང་
གྱིས་དྲེ་ཁ ོ་ན་ལས་མྲེའྱི་གཏན་ཚིགས་ལྡོག་པའྱི་ཕྱིར་བཏང་སོམས་པ་ལས་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་མྲེས་ དོ་བ་རྟོགས་
པར་མྱི་འགྱུར་བ འྱི་སོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ན་དྲེ་དང་མཐུན་པ་ཁོ་ ན་ལ་ཡོད་པ་ཞྲེས་ བརོད་པས་ནྱི་འགལ་བ་ཁོ་
ན་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སུ་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་འོན་ཀང་ཆོས་ཅན་དྲེ་དང་མཐུན་པ་ལ ས་ལྡོག་པ་ མྲེད་པ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་

ཀང་དྲེ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ་ཡང་གྱི་སྒྲས་ནྱི་གཞན་པ་ཡང་གཟུང་ངོ་།།།ཡྱིན་པ་དྲེས་ན་འདྱི་ལ་འགལ་བ་ལས་རྣམ་པར་གཅོད་

པར་ཐལ་ལོ་ཞྲེས་ཁྱྲེད་ཀྱིས་གང་བརོད་པའྱི་སོན་དྲེ་ནྱི་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་སོན་དྲེ་སྤང་བའྱི་ཕྱིར་ཚུལ་གསུམ་པ་ནྱི་མྱི་བརོད་པ་ྱིད་
དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཚིག་རྣམ་པར་སྦྱར་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གཞུང་འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་གྱི་དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་སོབ་དཔོན་
ཕོགས་ཀྱི་གང་པོས་མྲེད་པ་ལ་མྲེད་པ་ྱིད་ཅྲེ ས་བཤད་པའྱི་དོན་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་མྲེད་པ་ཙམ་ལ་རྟགས་མྲེད་པ་ནྱི་གཏན་
ཚིགས་ཀྱི་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ལ་མྲེད་པ་དང་གཞན་པ་དང་འགལ་བ་དག་ཀང་མྲེད་པ་ཙམ་དུ་འད་བའྱི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་ཀང་མྱི་
མཐུན་ཕོགས་ཡྱིན་ནོ།།།འགལ་བ་ཁོ་ན་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཡྱིན་ན་དྲེ་ཁོ་ན་འགོག་པར་འགྱུར་ལ།།གཞན་པ་ཙམ་མྱི་མཐུན་
ཕོགས་ཡྱིན་ན་ཡང་བྱས་པ་མྱི་རྟག་ལ་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ལྡོག་པའྱི་ཡུལ་མྱི་རྟག་པ་ལས་གཞན་ནྱི་མྲེད་པ་ཁོ་
ན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ལྡོག་པ་གཞན་ལ་ནྱི་བྱས་པ་ཞུགས་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་དྲེ་དང་ལྡན་པའྱི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་
ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ཡང་ལུ ས་ཅན་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་དྲེ་ལྟ་ན་ནྱི་དྲེ་དང་ལྡན་པས་མྱི་མཐུན ་ཕོགས་ཡྱིན་ལ་མྱི་རྟག་པ་དང་ལྡན་པས་
མཐུན་ཕོགས་སུའང་འགྱུར་ན་དྲེ་ལྟར་ནྱི་ 
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༼༡༣༡༽ 
བྱ་བར་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྱིགས་དང་ལྡན་པས་བམ་ཟྲེ་ཡྱིན་ལ་བསྔོ་བསངས་དང་ལྡན་པས་དྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ནྱི་གཞན་པར་མྱི་
ནུས་པ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་གང་མྱི་རྟག་པ་དང་མྱི་ལྡན་པ་དྲེ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཡྱིན་གྱི་ལྡན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ ་ཞྲེས་གནས་
སོ།།།གྱིས་པ་རང་ལུ གས་གཞག་པ་ནྱི།།འོ་ན་མྲེད་པ་ལ་མྲེད་པ་ྱིད་བརོད་པའྱི་དགོས་པ་གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་
གྱི་སྦྱོར་བ་བསན་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ ཕྱིར་ དྲེ་སྨྲོས་པ་དོན་མྲེད་པའྱི་སོན་མྲེད་དོ།།།ཅྱི་འད་བའྱི་སྦྱོར་བ་ཞྲེ་ན་རྲེས་
སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པ་དག་ལས་ ཐམས་ཅད་ྲེ་བར་བསྡུས་པའྱི་ཁྱབ་པ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་དོན་གྱིས་ག ོ་བ་ནྱི་

ཤུགས་ལའོ།།།ཁྱབ་པ་དང་ལྡན་པ་གཅྱིག་བརོད་པས་གྱིས་པ་འཕྲེན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་

ཏྲེ་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་ནྱི་ངྲེས་གཟུང་གྱིས་ཕན་ཚུན་གོ་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་ངྲེས་གཟུང་མྲེད་པའྱི་སྦྱོར་བ་ནྱི་ཕོགས་
གྱིས་ལ་ཡོད་མྲེད་ཙམ་བརོད་པར་འགྱུར་རོ།།།དྲེ་ཡང་ཤྱིང་ཁུང་གཅྱིག་ལས་སྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པས་དྲེ་
གཅད་པའྱི་ཕྱིར་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་དང ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་མྲེད་པ་དྲེ་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་
སོ།།།དྲེ་ལ་གཏན་ཚིགས་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ྱིད་ལ་ཡོད་པ་ནྱི་དྲེ་དང་འབྲེལ་བ་ལས་ཡྱིན་ཞྱིང་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་
ལས་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ངྲེས་པར་ལྡོག་པ་ཡང་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་དང་འབྲེལ་བ་ལས་ཡྱིན་ལ་འབྲེལ་བ་
ཡང་རྲེས་འགོ་དང་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ནྱི་གཅྱིག་བརོད་པས་གྱིས་པ་འཕྲེན་པས་གཅྱིག་ྱིད་སྦྱར་གྱི་
གྱིས་ཀ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གྱི་སྦྱོར་བ་ནྱི་ངྲེས་གཟུང་དང་ལྡན་པར་སྦྱར་བར་བྱའོ་ཞྲེས་བསབ་
པའྱི་ཕྱིར་ངག་གྱིས་ཀ་ངྲེས་གཟུང་དང་བཅས་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།བཞྱི་ པ་ལ་གསུམ་སྲེ་མན་བྱ་ལ་ལྡོག་པ་ད གག་པ་
དང་།།ཚུལ་གྱིས་སུ་ཐལ་བ་སྤང་བ་དང་།།མྲེད་པ་ལྡོག་གཞྱིར་མྱི་འདོད་པ་དགག་པའོ།།།དང་པོ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་ མན་པ ར་བྱ་
བ་ྱིད་ལྡོག་པ་ཅན་ཡྱིན་ཡང་གོ་བར་ བྱྲེད་པ་ྱིད་མ་ཡྱིན་ པའྱི་ཕྱིར་ལྡོག་པ་རྟོགས་པས་རྲེས་འགོ་རྟོགས་པ་ནྱི་

འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ ན།།དྲེ་ནྱི་གོ་བར་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ལྡོག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ནྱི་རྟག་མྱི་རྟག་འགའ་
ལས་ཀང་ལྡོག་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་དྲེ་གང་ལས་ལྡོག་པ་དྲེ་ལ་ནྱི་ཐྲེ་ཚོམ་སྲེད་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་འོན་ཀང་

རང་ྱིད་ཡོད་པས་དྲེ་མྲེད་པས་གོ་བར་འགྱུར་ལ་འགལ་ཟ་མྲེད་པར་གོ་ན་ཡང་ཅྱིག་ཤོས་ཡོད་པར་གོ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱི ར་
དྲེས་ཐྲེ་ཚོམ་སྒྲུབ་པར་མྱི་འགྱུར་ན་འདྱི་ནྱི་ཐྲེ་ཚོམ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །།རྟགས་གང་ཞྱིག་གང་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་སྲེད་

པར་བྱྲེད་པ་དྲེ་ནྱི་ལྡོག་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་སྨྲ་བས་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་འགོག་པ་བཞྱིན་ནོ།།།མན་པར་བྱ་བ་ཡང་
རང་ཡུལ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ 
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༼༡༣༢༽ 
སྲེད་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཁྱ བ་པར་བྱྲེད་འགལ་བ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ལྡོག་པ་དང་ལྡན་པ་ ཞྲེས་བྱ་བས་ནྱི་དྲེ་ྱིད་

གསལ་བར་སོན་པར་བྱྲེད་དྲེ་བྱས་པ་རྟག་པ་ལས་ལྡོག་པའྱི ་ཕྱིར་རང་གྱི་ཡུལ་རྟག་པར་ཐྲེ་ཚོམ་མྱི་ཟ་ལ་དྲེ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་ན་
ནྱི་དྲེ་སྤངས་པའྱི་མྱི་རྟག་པ་ལའང་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་དྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་གང་ལ་ལྡོག་པ་ཡོད་པ་དྲེ་ནྱི་ཐྲེ་ཚོམ་གྱི ་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ལ།།གང་ཞྱིག་
ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ལས་ལྡོག་པར་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་མན་པར་བྱ་བ་རྟག་པ་ལས་
ལྡོག་པས་དྲེ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་ཀང་མྱི་རྟག་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་སྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་མན་པར་བྱ་བ་ནྱི་ དངོས་པོའ ་ིཆོས་ཡྱིན་
ལ། དྲེ་ནྱི་དངོས་པོ་ཐ མས་ ཅད་ལས་ལྡོག་ པར་འགལ་ཏྲེ་དངོས་པོའ ་ིཆོས་ྱིད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་
རོ། །དྲེས་ན་དྲེ་རྟགས་པ་ལས་ལྡོག་ན་ནྱི་མྱི་རྟག་པ་ལ་ངྲེས་པར་ཞུགས་པར་ཐལ་ཏྲེ་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་

ལྟ་ནའང་དྲེ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་མྱི་སྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་གང་ལ་ཞུགས་པ་དྲེ་ྲེ་བར་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་དངོས་པོའ ་ིཆོས་རྣམས་
གཅྱིག་ལས་ལྡོག་ན་ནྱི་གཞན་ལ་ངྲེས་པར་ཞུགས་པས་དྲེ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་ལ་གང་ཞྱིག་གང་ལས་ཀང་ལྡོག་པར་མ་ངྲེས་པ་དྲེ་
ནྱི་གྱིས་ཀ་ལ་འཇུག་པར་དོགས་པས་ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་ྱིད་དོ།།།དྲེ་ྱིད་སྨྲས་པ་ནྱི་ དྲེས་ན་གྱིས་ཀ་ལ་ཡོད་པར་ དོགས་
པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།འོ་ན་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་མན་བྱས་རྟག་པ་སྒྲུབ་ན་ཕོགས་ཆོ ས་དང་ལྡོག་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་དང་
ལྡན་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན།།འདྱི་གང་ལ་ཡང་རྲེས་སུ་འགོ་བ་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་འདྱི་

སྐད་དུ་ལྡོག་པའྱི་སྒྲ་འདྱི་ནྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་མཐོང་བ་འགོག་པ་ལྷུར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་གྱི་ལྡོག་པ་ངྲེས་པ་སོན་པ་
ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ།།ཀུན་ལས་བཏུས་ལས།།ཚུལ་རྲེ་རྲེ་དང་གྱིས་གྱིས་པ།།།རྟགས་དོན་མྲེད་པར་དོན་གྱིས་བྱས།།།ཞྲེས་འབྱུང་
བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར ་ལྡོག་པའྱི་རྣམ་པ་འདྱི་ལྟ་བུ་ ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་བརོད་ཟྱིན་པ་ནྱི་དོན་

གཞན་དང་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེར་རོ།།།སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ནྱི་ལྡོག་པའྱི་འོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་བདག་གཅྱིག་པ་དང་དྲེ་ལས ་བྱུང་བ་ངྲེས་པ་

ྱིད་ཀྱིས་ལྡོག་པ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྱི་ལྡོག་པ་ངྲེས་པ་ནྱི་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་ཤན་ཏྱི་བ་ལ་
སོགས་པ་ཡོད་པ་ཙམ་རྟག་པ་ལ་གནོད་པ་ཅན་གྱིས་ཁྲེགས་པ་ན་མན་བྱའྱི་ཡོད་པའང་ཁྲེགས་ལ་རྟག་པ་ལ་ཁྲེགས་ན་ཕུང་
པོ་གསུམ་པ་མྲེད་པས་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱི ར་འདྱི་མཁས་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ཏྲེ་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།དཔྲེ་ལ་
དྲེ་ཡྱི་ངོ་བོ་དང་།།།རྒྱུ་དངོས་དྲེ་དག་མྱི་ཤྲེས་ལ།།།སོན་ཏྲེ་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ནྱི།།།གཏན་ཚིགས་འབའ་ཞྱིག་བརོད་པར་
ཟད།།།ཅྲེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་མཁས་པ་ནྱི་གནོད་པ་ཅན་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་དྲེ་ནྱི་མདོ་དང་ 
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༼༡༣༣༽ 
རྣམ་འགྲེལ་མཛད་པ་གྱིས་ཀའྱི་བཞྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ།།འདྱི་ལྟར་མན་པར་བྱ་བ་ཙམ་ནྱི་སྒྲ་སན་གྱིས་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་།།
མན་བྱའྱི་དངོས་པོ་ནྱི་སྒྲ་དང་ལྡོག་པ་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།ཅྱི་སྲེ་ཡོད་ན་ཡང་གཏན་ཚིགས་རྣམས་ནྱི་རང་ལ་ཁྱབ་པ་
གྲུབ་ནས་གཞན་དྲེ་ལྟར་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ན་གནོད་པ་ཅན་གྱིས་མན་བྱ་ལ་མྱི་རྟག ་པས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པའྱི་ཚེ་སྒྲའང་མྱི་
རྟག་པར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དྲེས་གཞན་ཅྱི་ཞྱིག་སྒྲུབ་ཏུ་ཡོད།།གང་ཞྱིག་རྟགས་ཀྱིས་ཚུལ་གྲུབ་པའྱི་དུས་སུ་མ་གྲུབ་པ་དྲེ་ནྱི་རྟགས་
ཀྱིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ན་སྒྲའྱི་མྱི་རྟག་པ་ྱིད་ནྱི་མན་བྱའྱི་རྲེས་འགོ་གྲུབ་པའྱི་དུས་ྱིད་ན་གྲུབ་པས་མན་བྱའྱི་རྟགས་ལ་
མྱི་ལྟོས་སོ།།།དྲེ་ལྟར་ཡོད་པ་ལའང་མཚུངས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཡོད་པ་མྱི་རྟག་པར་གྲུབ་པ་ལ་སྒྲ་མྱི་རྟག་པར་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པ་
མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་མན་བྱའམ་གཞན་ཡང་རུང་སྲེ་གང་ཞྱིག་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་གོ་བར་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་
ཁྱབ་པ་གྲུབ་པའྱི་ཚེ་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་པས་གཏན་ཚིགས་ལ་བྱྲེད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས།།
གང་དག་ཐུན་མོང་མྱིན་པ་དང་།།།སྤྱྱི་དང་འགལ་བ་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི།།།ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ་དྲེ་ལ།།།ཐྲེ་ཚོམ་སྲེད་པའྱི་
རྟགས་རྣམས་ཡྱིན།།།ཞྲེས་བཤད་དོ།།།གྱིས་པ་ནྱི་ཚུལ་གྱིས་སྒྲ་གཅྱིག་གྱིས་སོན་པ་འོ་ན་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་བ་
མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་ཐ་དད་པ་ནྱི་གཞལ་བྱ་ལ་རྲེས་འགོ་ཡོད་ཀང་ལྡོག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།རྲེས་འགོ་ནྱི་རྟགས་

ཡོད་པ་དང་ལྡོག་པ་ནྱི་རྟགས་མྲེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ།།ཇྱི་སྐད་དུ་རྱིགས་པའྱི་ཐྱིགས་པ་ལས་རྲེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པ་
གྱིས་ནྱི་ཕན་ཚུན་རྣམ་པར་གཅོད་པའྱི་ངོ་བོ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་འབྱུ ང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་གང་དག་ཚུལ་གསུམ་
ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་སྨྲ་བ་དྲེ་དག་གྱིས་ནྱི་རྱིགས་པའྱི་ཐྱིགས་པ་ལ་ཡང་འབད་པ་མ་བྱས་པར་ངྲེས་སོ།།།དྲེས་ན་གང་ཞྱིག་གྲུབ་པ་ན་
གང་གྱིས་ཁྱད་པར་མ་གྲུབ་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་ནྱི་འདྱིར་ཡང་དགོད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཞྱི་ཐ་དད་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པ་དག་ནྱི་
བློ་གཅྱིག་གྱིས་དུས་གཅྱིག་ལ་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་སྒྲའྱི་སྦྱོར་བ་བསྡུས་ཏྲེ་བརོད་ པར་བྱའྱི་སྦྱོར་བ་གཅྱིག་

གྱིས་བརོད་པའྱི་དོན་གྱི་ཚུལ་ཞྲེས་ཚིག་རྣམ་པར་སྦྱར་རོ།།།ངག་གཅྱིག་གྱིས་སོན་པ་ལ་རྱིགས་པའྱི་སོའ ་ིལུ ང་འགོད་པ་ནྱི ་
དྲེ་སྐད་དུ་ཞྲེས་པ་སྲེ་ཡང་ནའྱི་སྒྲ་ནྱི་དྲེ་ྱིད་ལས་འགའ་ཞྱིག་ལ་འགའ་ཞྱིག་རབ་ཏུ་ གགས་པར་འགྱུར་བས་གང་ཡང་རུང་

བ་སྨྲས་པ་ཡང་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བཤད་ནས་ཡང་ན་ཞྲེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྔར་མ་གགས་ཀང་ཤུགས་ལ་གོ་བས་གྱིས་ཀ་
བརོད་མྱི་དགོས་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།གསུམ་པ་ལ་དོན་གསུམ་ཡོད་པའྱི་དང་པོ་རོད་པ་སྨྲ་བ་པོའ ་ིགང་ཟག་སད་པ་ནྱི་རྐང་
མྱིག་གྱི་རྲེས་སུ་ 
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༼༡༣༤༽ 
འབང་བའྱི་གསལ་བྱྲེད་པ་གཞན་དག་མྲེད་པ་ལ་མྲེད་པ་ྱིད་ ཀྱི་ལྡོག་པ་དྲེ་ནྱི་མྱི་འགྲུབ་སྲེ་མ ྲེད་པ་ནྱི་ གནས་

གཞིྱིའྱི་ནུས་པ་དང་།།སོག ས་པ་སྲེ་འབྱུང་ཁུངས་ལ་སོགས་པའྱི་ནུས་པ་ཅན་དུ་མྱི་འ ཐད་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ཡོད་པའམ་

མྲེད་པའྱི་གཞྱིར་མྱི་རུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་ནམ་མཁའ་མྲེད་པར་སྨྲ་བའྱི་སངས་རྒྱས་པ་འགའ་ཞྱིག་ལ་བྱས་པ འྱི་གཏ ན་
ཚིགས་མ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ལྡོག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།དྲེ་ལ་རྲེ་ཤྱིག་བཞད་གད་དུ་བྱྲེད་པ་ནྱི ་རྲེ་ཤྱིག་ཅྲེ ས་པ་སྲེ་

ཕྱུགས་རྣམས་ནྱི་སྔ་མ་མྱི་དན་ཞྱིང་ཕྱི་མ་ཅྱིར་འགྱུར་མྱི་ཤྲེས ་ཀང་མྱི་ར ྱིགས་པར་མཐོང་ན་དྲེ་ལ་ མྱི་སྤྱོད་པ་ཡྱིན་
ན་འདྱི་ནྱི་གཞན་གྱི་དྲེ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་སོ་ཞྲེས་འགོག་པ་དྲེའྱི་ཚེ་རང་སྤྱོད་པའྱི་ཕྱིར་ ཕྱུགས་པས་ཀང་བླུན་པ་ཡྱིན་
ནོ། །སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་གང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཆྲེན་པོའ ་ིཡང་ཆྲེན་པོ་ལ་སོད་པའྱི་ ཕྱིར་ འདྱི་ལས་བདག་ྱིད་མྱི་
ཤྲེས་པ་གཞན་ཅྱི་ཡོད་དྲེ་དྲེའྱི་བྱ་བ་ནྱི་དྲེ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྱིས ་པ་བརོད་བྱྲེད་ཀྱི་སྒྲ་འགལ་བ་ནྱི།།།འདྱི་ལྡོག་
པའྱི་དོན་ས ོན་པར་ བྱྲེད་པའྱི་ཚིག་ མྲེད་པ་ལ་མྲེད་པ་ྱིད་མྱི་འཐད་ཅྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་མྲེད་པ་
ལ་ཐ་སད་མྱི་འཐད་པར་སོན་ཅྱིང་ ཞྲེས་བྱ་བས་ནྱི་རང་ྱིད་མྲེད་པ་ལ་སྤྱོད་པ་བསན་ནོ།།།གཞན་དག་དྲེ་ལ་ཐ་སད་
བྱྲེད་པ་འགོག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བས་ནྱི་གཞན་འགོག་པ་བསན་ནོ།།།དྲེ་ཡང་རྱིགས་མྱི་རྱིགས་བརྟག་པ་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་

ཕྱིར་རྒྱལ་པོའ ་ིཆོས་ལུག ས་ཡྱིན་ནོ། །།གཞན་ཡང་བདག་ྱིད་མྲེད་པ་ལ་བརམས་ནས་མྱི་སྨྲ་ན་ནྱི་གཞན་གྱིས་

རྟོགས་པར་མྱི་ནུས་ལ།།སྨྲ་ན་ཡང་ མྲེད་པ་ལ་སྨྲ་འཇུག་པའྱི་སོན་འདྱི་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གསུམ་པ་བརོད་བྱའྱི་དོན་མྱི་

འཐད་པ་ལ་དོན་བཞྱི་སྲེ།།མྱི་སྱིད་པའྱི་དོན་གྲུབ་པར་ཐལ་བ་དང་།།མྲེད་པ་ལ་ཐ་སད་མྱི་སྱིད་པར་ཐལ་བ་དང་།།འགོ་བ་ལ་
དགག་པའྱི་དོན་མྲེད་པར་ཐལ་བ་དང་།།དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡུ ལ་བཤད་པ་དང་བཞྱི་ལས།།དང་པོ་ནྱི་ མྲེད་པ་ལ་ཞྲེས་པ་སྲེ་སྒྲུབ་
པ་ནྱི་ཡོད་པ་སྲེ་ཡོད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་དངོས་མྲེད་ བཀག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་

དངོས་འགལ་རྣམས་གྱི་ག་གཅྱིག་ལ་དགག་མྱི་ནུས་པས་མྲེད་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་མྲེད་པ་བཀག་ན་ནྱི་དྲེ་ཡོད་པར་ཁས་
བླངས་པར་འགྱུར་ན་དྲེ་ཡང་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གཞན་ཡང་ཁྱྲེད་ལྡོག་པའྱི་ ལྡོག་པ་དགག་པ་དྲེ་
ྱིད་ཚིག་གང་གྱིས་ཇྱི་ ལྟར་དུ་བརོད་པར་འདོད།།དྲེ་ལ་མྲེད་པ་ལས་ལྡོག་པ་མ ྲེད་དོ་ཞྲེས་ བྱ་བ་འདྱིས་བརོད་དོ་ཞྲེ་

ན་དྲེ་ལྟ་ན་ནྱི་མྲེད་པ་དྲེ་ལྡོག་པ་བཀག་པའྱི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་བསན་ལ།།ལྡོག་པའྱི་འབྱུང་ཁུངས་ནྱི་བཀག་པའྱི་ཕྱིར་ནུས་པ་
མྲེད་པ་དྲེ་གཅྱིག་གྱི་ནྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་གཞན་གྱི་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ཡང་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དོན་དྲེ་ྱིད་
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ལག་དང་བཅས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་དྲེ་སྨྲས་ 
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༼༡༣༥༽ 
པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ལྡ ོག་པ་མྲེད་པ་ནྱི་དྲེ་སྒྲུབ་པ་སྲེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་པ་དྲེས་ན་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དངོས་ཡོད་ནྱི་མྲེད་
ལའང་ཡོད་པ་ཡྱིན་ལ།།མྲེད་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ད ངོས་པ ོ་མྲེད་པ་ནྱི་ཡོད་པ་མྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ནྱི་བླུན་པོའ ་ི
ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་ཕྱུགས་ལོང་བ་ནྱི་རྣམ་པར་བསྱིངས་ཞྲེས་འདོན་པ་ལྟར་ན་ལོང་བས་ནྱི་ཅྱིའང་མྱི་ཤྲེས་པར་
སོན་ལ་བསྱིངས་པས་ནྱི་ལོག་པ འྱི་རྒྱལ་ཅན་དུ་སོན་ཏོ་ཞྲེས་ཛྙཱ་ན་ཤྱི་འཆད་དོ།།།གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་ལ་གཏན་ཚིག ས་
འཇུག་པར་ཏྲེ་ཞུགས་པར་ཐལ་བ་ནྱི་དམ་བཅའ་འོ།།།ཞུགས་པ་དྲེ་ཡང་མྱིན་ན་འདྱི་ྱིད་དགག་ཡྱིན་ ཏྲེ་བཀག་པ་

ཡྱིན་པས་ལྡོག་པ་ཅྱི་འགོག དྲེ་ལྟར་ན་སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པ་གྱིས་ཀ་གཞྱི་གཅྱིག་མྱི་བྱ་བར་མྱི་ནུས་སོ་ཞྲེས་བསན་པ་

ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ནྱི་སྒྲུབ་དང་ཞྲེས་པ་སྲེ་སྒྲ་ལས་བྱུང་བ་ནྱི་ལོ་མ་ལས་བྱུང་བའྱི་སྤྱྱིལ་པོ་ལྟར་རང་བཞྱིན་བརོད་པ་
ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་ནུས་པ་མྲེད་པ་ནྱི་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་སྒྲ་ཐམས་ཅད་ ཀྱིས་བརོད་དུ་མྱི་རུང་བས་མྱི་སྨྲ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་

རོ།།།གསུམ་པ་ནྱི་རྲེ་ཤྱིག་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ནྱི་དགག་པ་མྲེད་དྲེ་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དགག་པ་དྲེ་ནྱི ་མྲེད་པའང་
ཡོད་པ་མྱིན་ཏྲེ་གཞྱི་ལ་སོགས་པར་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།རྣམ་པ་གསུམ་པ་ཡང་མྲེད་པའྱི་ རྱིགས་པ་འདྱི་ཡྱིས་འགོ་
བ་ལ་དགག་པའྱི་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་ རོ།།།དྲེ་ལ་གལ་ཏྲེ་དགག་པ་ནྱི་ཡུལ་དུས་སུ ་འགོག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྒྱུན་ཀ་

དང་གངས་ལ་མྱུ་གུ་མྱུ་གུ་མྱི་སྲེའོ་ཞྲེས་དགག་པ་བྱྲེད་པ་བཞྱིན་ཏྲེ་ཇྱི་སྐད་དུ་དགག་པ་བསྡུས་པ་ལས།།འདྱི་ན་ད་ལྟ་འདྱི་མྲེད་
ཅྲེས།།།དགག་པ་ཡུལ་དང་དུས་ལའོ་ཞྲེས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ ་ཞྲེ་ན།།དྲེ་ལ་ཡང་ཇྱི་ལྟར་དྲེ་ཡོད་པའམ་མྲེད་པ་ལ་འགོག་

ཅྲེས་རྣམ་པར་དཔད་པ་སྔ་མ་ྱིད་འཇུག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།བཞྱི་པ་ལ་དོན་བཞྱི་ལས།།དང་པོ་དྲེའྱི་ཡུལ་སྒྲ་དོན་ཡྱིན་པར་བསན་པ་
ནྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཡོད་མྲེད་ལ་དགག་པ་མྱི་ནུས་ལ་དགག་པ་བྱྲེད་ཡང་ཡྱིན་པ་ དྲེའྱི་ཕྱིར་སྒྲ་དོན་ལ་བརྟྲེན་ནས་འ དྱིར་
སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པ འྱི་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་འདོད་ དྲེ་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཅྱི་འད་བ་ལ་ཞྲེ་ན་དངོས་པོ་ལ་རྟྲེན་པ་དང་

དངོས་མ ྲེད་ལ་རྟྲེན་པ་ཅན་ཏྲེ་གཞལ་བྱ་ལ་སོགས་པ་གྱིས་ཀ་ལ་རྟྲེན་པའྱི་སྒྲ་དོན་ཀང་གཞལ་བྱ་དྲེ་གྱིས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་
པའྱི་ཕྱིར་འདྱི་གྱིས་སུ་འདུས་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཕྱི་རོལ་རྟྲེན་ མྱིན་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་ཁ་ཅྱིག་ན་རྲེ།།དགག་པ་དང་སྒྲུབ་

པ་ནྱི་ཕྱི་རོལ་ལ་རྟྲེན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་དྲེ་ལ་འདྱི་སྐད་དུ་དྱི་བར་བྱ་སྲེ་དྲེ་སྒྲ་དོན་ལ་བྱྲེད་པར་བཤད་པས་ཕྱི་རོལ་ལ་མྱི་
རྟྲེན་པར་མ་བརོད་དམ་བརོད་ན་ཡང་འདྱིས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ།།དྲེས་ན་ཕྱི་རོལ་ལོག་ཀང་འདྱི་མྱི་ལྡོག་པས་ཕྱི་རོལ་ལ་རྟྲེན་པ་མྱིན་
པའམ་ཡང་ན་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་དང་མྱི་ནུས་པ་དང་།།གསལ་བ་དང་མྱི་གསལ་བ་དང་།།ལྡོག་པ་ དུ་མ་དང་གཅྱིག་གྱི་མཐར་
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ཐུག་པར་སྣང་བས་ཕྱི་ 
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༼༡༣༦༽ 
རོལ་རྟྲེན་མྱིན་ཏྲེ་དྲེ་དང་འད་བ་མྱིན་པ་ལ་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལ་ཕྱི་རོལ་དང་འད་བ་མྲེད་ན་དྲེ་ལ་དགག་སྒྲུབ་བྱས་
པའྱི་ཚེ་དགག་པ་དང་སྒྲུབ་པ་ཕྱི་རོལ་དུ་མྱི་སྣང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན།། དྲེ་ལ་ཕྱི་རོལ་དང་འད་བ་མྲེད་ཀང་ཆོས་ཅན་སྒྲ་

དོན་དྲེ་ཕྱི་རོལ་དྲེ་དག་དང་ནྱི་འབྲེལ་བ་སྲེ་དྲེ་ལྟ་བུར་སྣང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ།།ཆོས་མཐུན་མཐོང་སོགས་ཅན་ྱིད་ལ།།།ལྟོས་

མྲེད་ཅྲེས་གང་བཤད་པ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་རྣམ་པར་རྟོག་པ་རྣམས་ནྱི་གཞན་ལས་ལྡོག་པར་སྣང་བ་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པའྱི་སྤྱྱི་
སྒྲ་བཏགས་ནས་ཀུན་ཏུ་བཏགས་པའྱི་སྤྱྱི་དྲེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པ ར་རོམ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དོན་འདྱི་ལ་ཁ་ཅྱིག་ན་རྲེ།།
ཕྱི་རོལ་དང་སྒྲའྱི་དོན་དྲེ་མ་ཡྱིན་གྱིས་སོང་པའྱི་དགག་པས་འད་བས་དྲེ་ལ་དྲེར་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཞན་དུ་ན་མྲེའྱི་སྒྲ་དོན་ལ་
ཕྱི་རོལ་གྱི་མྲེར་འཁྲུལ་བ་བཞྱིན་དུ་ཆུར་ཡང་འཁྲུལ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གང་ཡང་འད་བ་མྲེད་པར་བཤད་པ་
དྲེ་ནྱི་སྒྲུབ་པ་ཁོ་ནའྱི་འད་བ་མྲེད་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ།།།སྒྲའྱི་དོན་དྲེ་ཡང་གང་གྱིས་གྲུབ་ཅྲེ་ན་ཡོད་མྲེད་

ཀྱི་སྒྲ་འཇུག་པ་སྲེ་སྦྱོར་བ་ྱིད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ ཕྱིར་ཡོད་དོ་ཞྲེས་ འདོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་མྲེད་ན་དྲེ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།གལ་ཏྲེ་ཡོད་ན་ནྱི་དོན་བྱྲེད་ནུས་པའྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན་ཡྱི ད་ཀྱི་ཐ་སད་རྟྲེན་པའྱི་ཡོད་པར་འདོད་ཀྱི་དོན་དམ་

པར་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་ལྟར་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཅན་སྒྲའྱི་དོན་དྲེ་དངོས་པོ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཤྲེས་པའམ་དོན་གྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་གང་ན་
འདྱི་བློ་དང་བློའ ་ིསྣང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་དག་ནྱི་རང་རྱིག་པའྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་འདྱི་ནྱི་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའྱི ་ཕྱིར་
རོ།།།གཞན་ཡང་སྒྲ་དོན་ནྱི་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ལས་ལྡོག་པའྱི་རྣམ་པར་སྣང་ལ་དྲེ་དག་ནྱི་དྲེ་ལྟར་མྱི་སྣང་བའྱི་ཡང་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་བཞྱིན་
དུ་འདྱི་ཕྱི་རོལ་ཀང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཕྱི་རོལ་ནྱི་དུ་མ་ལས་ལོག་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།འདྱི་ནྱི་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་གཅྱིག་པུ་ལས་ལྡོག་པ ར་སྣང་
བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་ཐ་སད་རྟྲེན་པ་སྲེ ་ཐ་སད་ཀྱི་ཡུལ་སྒྲོ་བཏགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དྲེས་ན་
དགག་པ་དང་སྒྲུབ་པའྱི་ཡུལ་དྲེ་ནྱི་བློ་མ་ཡྱིན་བློའ ་ིསྣང་བ་མ་ཡྱིན་ཕྱི་རོལ་མ་ཡྱིན་སྒྲོ་བཏགས་པ་ཙམ་ཀང་མ་ཡྱིན་གྱི།།འོན་
ཀང་སྒྲོ་བཏགས་པ་ལ་ཕྱི་རོལ་དུ་ངྲེས་པར་བྱས་པ་དྲེ་ལ་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་ཐ་སད་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །།དཔྲེར་ན་ཐག་པའྱི་རས་སྦྲུལ་དུ་
མོས་པ་ལ་སྦྲུལ་སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པ་བྱྲེད་པའྱི་ཡུལ་ནྱི་བློ་ མ་ཡྱིན་བློའ ་ིསྣང་བ་མ་ཡྱིན་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྦྲུལ་ལ་རྲེག་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་
གྱི།།འོན་ཀང་སྒྲོ་བཏགས་པའྱི་སྦྲུལ་གང་ཞྱིག་ཕྱི་རོལ་དུ་ངྲེས་པ་དྲེ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་སྱིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་
རྣམ་པ་གཞན་ལའང་སྦྱར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་གདོན་མྱི་ཟ་བར་སྒྲོ་བཏགས་པ་ལྡོག་པ་གཅྱིག་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྒྲའྱི་དོན་ཁོ་ན་དགག་
སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཅན་དུ་གཟུང་བར་བྱའོ།།།གྱིས་པ་ཕྱི་རོལ་ཡྱིན་ 
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༼༡༣༧༽ 
པ་དགག་པ་ནྱི་ཕྱི་རོལ་དང་མྱི་འད་བའྱི་སྒྲ་དོན་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལྟ་མ ྱིན་ན་ཞྲེས་བྱ་བའམ་ཡང་ན་དྲེ་ལྟ་མྱིན་ཏྲེ་ཕྱི ་རོལ་
ལ་བྱྲེད་ན་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་ཚེ་ཆོས་གཅྱིག་སྒྲུབ་དང་ ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཕྱི་རོལ་ལམ་ཕྱི་རོལ་དང་འད་བ་གང་ལ་བྱྲེད་

ཀང་རུང་སྲེ་ཕྱི་རོལ་ལ་ནྱི་སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པ་ཐམས་ཅད་བདག་ྱིད་ཐ་དད་མྲེད་པས་གཅྱིག་གྲུབ་ན་ཀུན་གྲུབ་པའམ་གཅྱིག་
ལོག་ན་ཀུན་ལྡོག་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་ཆོས་དྲེ་ད ག་གཅྱིག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན་བྱས་པ་དང་མྱི་རྟག་
པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་དྲེ་དག་ཐ་དད་ཡྱིན་ ན་ཚ་བ་དང་གང་བ་བསྒྲུབས་པ་བཞྱིན་དུ་སྒྲུབ་པ་ གཞྱི་གཅྱིག་ལ་མྱི་
འདུ་བར་འགྱུར་ལ།།ཡང་རྟག་པ་དང་མྱི་རྟག་པ་བཀག་པ་བཞྱིན་དུ་བཀག་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་མྱི་འདུ་བར་

འགྱུར་རོ།།།དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་བྱས་པ་དང་མྱི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་སྒྲུབ་པ་དང་མ་བྱས་པ་དང་རྟག་པ་ལ་སོ གས་པའྱི་
དགག་པ་དག་དོན་གྱི་སྲེང་ན་ཐ་དད་དུ་གནས་ན་ཐ་དད་ལ་གཞྱི་མཐུན་མྱི་སྱིད་དྲེ་གཅྱིག་ཡོད་པའྱི་ས་ན་གཅྱིག་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།དྲེས་ན་སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པ་དྲེ་དག་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་འདུས་པ་མྱི་སྱིད་པར་འགྱུར་ན་བུམ་པ་དང་ནམ་མ ཁའ་ལ་སོགས་པ་
ལ་འདུས་པ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཐ་དད་མྲེད་ལ་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ར་བའྱི་སོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་ཕྱི་རོལ་ལམ་
ཕྱི་རོལ་ཅྱི་འད་བ་ནྱི་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཅན་དུ་མྱི་གཟུང་ངོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་དགག་སྒྲུབ་ཇྱི་ལྟར་སྣང་བའྱི་
ཚུལ་བཤད་པ་ནྱི།།མྱི་རྟག་པར་སྣང་བ་ལ་སོགས་པ་སྣ་ཚོགས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་གཞྱིར་གྱུར་པའྱི་ཆོས་ཅན་ བུ མ་པའྱི་
སྒྲ་དོན་ལྟ་བུ་གཅྱིག་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏ ྲེ་གཅྱིག་སྒྲུབ་པ་ སྲེ་སྒྲོ་བཏགས་ན་ནྱི་དྲེ་རྟྲེན་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་པར་སྣང་བ་
ཡྱིན་ལ།།དྲེ་ལས་གཞན་རྣ མས་བཏང་སོམས་ལྟ་བུ་ ནྱི་འདྱི་གཞན་རྣམས་ནྱི་ཡྱིན་ནམ་མ་ཡྱིན་ཡང་བླ་སྲེ་མྱི་རྟག་པ་ནྱི་

ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་འཛིན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འགོག་ན་སྲེ་བཀག་པ་སྒྲོ་འདོགས་ན་ནྱི་གང་བཀག་པ་དྲེས་དབྲེན་པར་སྣང་ལ་དྲེ་ཡང་
དྲེ་ལས་གཞན་པ་འགལ་ཟ་དྲེ་བློ་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པ་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་བྱས་པ་འགོག་ན་བྱས་པ་བློ་ལ་སྣང་བ་བཞྱིན་
ནོ།།།སྒྲུབ་པ་ལ་ནྱི་གཅྱིག་སྒྲུབ་ན་འགལ་ཟ་ལ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་མྱི་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར་འ དྱི་མ་སྨྲོས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ལྟ་བུའྱི་སྒྲ་སྦྱར་བ་

ནྱི་དོན་ལ་ནྱི་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ལྡན་པ་དང་བལ་བ་མྲེད་ཀྱི་བློ་འཁྲུལ་བ་ལ་གཟུགས་བརྙན་གྱི་ཚུལ་དུ་སྣང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟ་བུར་མྲེད་པ་སྲེ་སྒྲོ་བཏགས་པའྱི་དོན་ཅན་ག ྱི་ཐ་སད་སྣ་ཚོགས་བྱྲེད་དྲེ་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་དགག་པ་དང་
སྒྲུབ་པ་ཇྱི་ལྟར་སྣང་བའྱི་ཚུལ་ནྱི་དྲེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ།།།བཞྱི་པ་སྒྲ་དོན་ལ་འཁྲུལ་བ་མྱི་ལྡོག་པའྱི་རྒྱུ་བཤད་པ་ལ་དོན་གྱིས་ལས།།
དང་པོ་ཐ་དད་དུ་འཁྲུལ་བ་མྱི་ལྡོག་པའྱི་རྒྱུ་བཤད་པ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་དྲེ་ཡང་ ཐོག་མ་མྲེད་ 



རྣམ་འགྲེལ ་རྒྱན་གྱི་ མྲེ་ཏོག།   163 

༼༡༣༨༽ 
པའྱི་བག་ཆགས་ཏྲེ་རྣམ་རྟོག་སྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ལས་ བྱུང་བ འྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་པ་རྣམས་སྤྱོད་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་རྲེ་

ཤྱིག་བློ་གཞན་གྱིས་གནོད་པ་མྲེད་དྲེ་བདྲེན་བརྫུན་འབྱྲེད་མཁན་ནྱི་རྟོག་པ་ཡྱིན་ན་དྲེ་ྱིད་དྲེ་ལྟར་དུ་འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱིར་

རོ།།།འཁྲུལ་བའྱི་རྒྱུ་དང་པོ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་བློ་སྔ་མ་སྔ་མས་བསན་ཅྱིང་བཀོད་པ་དྲེ་བཞྱིན་ྱིད་དུ་དྲེ་བདྲེན་བརྫུན་མ་
བརྟགས་པར་ཐ་སད་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན་དྲེ་མ་བྱས་པ་དང་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ ་ལས་ཐ་དད ་དོན་
རྟྲེན་དུ་ཁས་ལ ྲེན་ཏྲེ་ཐ་དད་དུ་རྟོག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ།།འདྱི་ལྟར་སྱིག་རྒྱུ་ནྱི་ཆུ་མ་ཡྱིན་ལས་མ་ལོག་པས་དྲེ་ལ་ཆུར་འཁྲུལ་བ་ལྡོག་

པ་ཡྱིན་ན་འཁྲུལ་བ་འདྱི་ནྱི་ཕན་ཚུན་ལྡོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡྱིན་པས་ཡུ ལ་སུན་ཕྱུང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་མྱི་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་
རྣམ་འགྲེལ་ལས།།དྲེ་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་མྲེད་པར་ནྱི།།།དྲེ་བློ་སྤོང་བ་རྱིགས་མ་ཡྱིན།།།ཞྲེས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ།།།ཐ་དད་དུ་འཛིན་
པ་དྲེ་བག་ཆགས་བརྟན་པོ་ལས་བྱུང་བ་ཡང་རྒྱུ་གསུམ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཐ་དད་དུ་འཁྲུལ་བ་མྱི་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཐ་དད་
པའྱི་དོན་ལ་རྟྲེན་པ་ྱིད་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་འབས་ཅན་ དང་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་འདྱི་ལ་གང་དག་དགག་སྒྲུབ་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་ཚིག་

སྦྱོར་བ་དྲེ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་མ་འབྲེལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཚིག་འདྱི་ནྱི་ཐ་དད་པའྱི་དོན་ལ་རྟྲེན་པ་དྲེ་ྱིད་འཆད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་ཆུ་འཛིན་པ་
དྲེའྱི་འབས་བུ་ཅན་དང་དྲེའྱི་འབས་བུ་མྲེད་པའྱི་སྣ མ་བུ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ནྱི་ཐ་དད་ཡྱིན་ནོ།།།གཏན་ཚིགས་གང་ལས་ཞྲེ་

ན་ཆུ་འཛིན་པར་ནུས་པ་དྲེ་ལ ས་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དོན་གཅྱིག་ཅྲེས་བྱ་བས་ནྱི་དུ་མ་ལས་ལོག་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་དོན་

གཅྱིག་ཅྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཡང་ན་ཆུ་འཛིན་པ་དྲེའྱི་འབས་བུ་ཅན་དྲེ་ནྱི་དྲེའྱི་འབས་བུ་མྲེད་པ་སྣམ་བུ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ལས་
ཐ་དད་དུ་དོན་གཅྱིག་པ་སྲེ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཞན་དུ་ན་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་དང་གཅྱིག་ཏུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་
དངོས་པོ་རྣམས་ཐ་དད་པའྱི་དོན་ལ་རྟྲེན་པར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་འཁྲུལ་བ་མྱི་ལྡོག་པའྱི་རྒྱུ་བཤད་པ་ནྱི།།དྲེ་
ལྟར་ཐ་དད་པའྱི་རྟྲེན་ཏྲེ་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་འཕྲེལ་བ་སྲེ་སྒྲུབ་པ་དང་འགྱིབ་སྲེ་དགག་པ་ལྟ་བུ ར་བྱྲེད་པའྱི་བློ་

བསད་པ་དྲེ་དང་དྲེ་དག་གྱིས་ ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ཟོས་པ་ནྱི་ལྡོག་པ་མང་བས་འཁྲུལ་བའང་མང་བར་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་

འཁྲུལ་བ་དྲེ་དག་གྱིས་སྲེ་རང་ྱིད་སྒྲ་དོན་ལ་ཕྱི་རོལ་དུ ་བསད་དྲེ་འཁྲུལ་པའང་ཤྲེས་མ་ཡ ྱིན་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།འཁྲུལ་བ་

དྲེ་མྱི་ལྡོག་པའྱི་རྒྱུ་དང་པོ་ནྱི་འཁྲུལ་བ་འདྱི་ལ་མྱི་སླུ་བ་འབྲེལ་བ་འགའ་ལས་ཞྲེས་པ་སྲེ་སྒྲ་དོན་ལ་ཕྱི་རོལ་དུ་བཟུང་ནས་

ཞུགས་པའྱི་ཚེ་དོན་འགའ་ཞྱིག་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།རྒྱུ་གྱིས་པ་ནྱི་སྒྲ་དོན་དྲེ་ཕྱི་རོལ ་དྲེ་དང་ལྡན་པ་

ྱིད་མྱིན་ཡ ང་ཕྱི་རོལ་མཐོང་བར་སྦྱ ོར་བ་ནྱི་རོམ་པ་སྲེ་སྣང་བ་དང་བཏགས་པ་གཅྱིག་ཏུ་བྱྲེད་པ་དྲེས་ན་ཕྱི་རོལ་དུ་ 
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༼༡༣༩༽ 
འཁྲུལ་བ་མྱི་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་དྲེ་དག་དྲེ་ལྟར་དུ་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་ཡང་འཁྲུལ་བ་ལ་འཁྲུལ་བ་ྱིད་དུ་ངོ་མ་ཤྲེས་པ་
རྣམས་ནྱི་མྱི་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།སྒྲ་ལ་ཡང་དྲེ་ལྟར་གཅྱིག་བརོད་པ་ན་དྲེ་ རྟྲེན་དང་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་
ཚུལ་གྱིས་བསད་པ་རྣམས་སྦྱར་དུ་རུང་མོད་ཀྱི་སྒྲ་ལ་དྲེ་ལྟར་བཤད་པ་ལ་དགོས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་ཤུགས་ལ་གོ་ བའྱི་ཕྱིར་
མ་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་བཤད་པ་ལ་དབྱྲེ་བ་སྤྱྱིར་བསན་པ་དང་།།སོ་སོར་བཤད་པ་གྱིས་
ལས།།དང་པོ་ལ་དོན་བཞྱི་སྲེ།།དབྱྲེ ་བ་དངོས་དང་རང་བཞྱིན་གྱི་རྟགས་དང་ཆོས་ཐ་དད་པའྱི་ཚུལ་བཤད་པ་དང་།།འབས་བུ་
རྒྱུ་ལ་འབྲེལ་ཚུལ་དང་།།དྲེ་གྱིས་ལ་བརྟྲེན་པའྱི་བློ་ཚད་མར་བསན་པའོ།།།དང་པོ་ནྱི་མཚན་ྱིད་ཚུལ་གསུམ་པོ་ དྲེ་དང་
ལྡན་པའྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་རྟགས་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བས་ཏྲེ་རང་གྱི་སྒྲས་ནྱི་གསུམ་པོ་དྲེ་སོབས་མཚུངས་པར་སོན་པ་ཡྱིན ་ལ་འོའྱི་
སྒྲས་ཀང་གཞན་མྲེད་པར་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པོ་དྲེ་དཔྲེར་བརོད་པ་ནྱི་དཔྲེར་ན་ཞྲེས་པ་སྲེ་ཁྱད་པར་འགའ་ཞྱིག་
ནྱི་རོལ་བ་གྱིས་ཀ་ལ་སྣང་དུ་རུང་བའོ།།།མྲེད་པ་ནྱི་ཐ་སད་དྲེ་དམྱིགས་པའྱི་མཚ ན་ྱིད་དུ་གྱུར་པ་ ནྱི་ད མྱིགས་

པའྱི་རྲེན་གཞན་ཚང་བའྱི་ཚེ་ཡོད་ན་སྣང་བ་སྲེ་རྱིགས་པའྱི་ཐྱིགས་པ་ལས་རང་ བཞྱིན་གང་ཡོད་ལ་དམྱིགས་པའྱི་རྲེན་གཞན་
དག་ཡོད་ན་མངོན་སུམ་ཁོ་ནར་འགྱུར་བའོ་ཞྲེས་གང་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ྱིད་བཤད་པ་ནྱི་ གལ་ཏྲེ་དགག་བྱ་དྲེ་ཡོད་ན་
དམྱིགས་པའྱི་ཡ ོད་པ་ཅན་ནྱི་བསྐལ་པ་གསུམ་གྱིས་མ་བསྐལ་པ་སྲེ་གཞན་ནྱི་དགག་བྱ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་

ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་སྣང་དུ་རུང་ན་ནྱི་མ་དམྱི གས་པ་མ་ཡྱིན་ལ་མ་དམྱིགས་ན་ཡང་སྣང་རུང་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་སོབ་དཔོན་
ཆོས་མཆོག་ན་རྲེ།།སྣང་རུང་ནྱི་བཏགས་པ་ཡྱིན་ལ་ཤ་ཟ་ལ་སོགས་པའང་སྣང་བར་སྒྲོ་གདགས་སུ་རུང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་
ཡོད་ཀང་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་ཀང་མ་བསྐལ་ན་སྣང་དུ་རུང་བས་མྱི་དམྱིགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན།།དྲེ་ལ་ ནྱི་
མ་བསྐལ་པ་ྱིད་མ་གྲུབ་ལ་གང་མ་བསྐལ་པ་ྱིད་མ་གྲུབ་པ་དྲེ་ལ་ནྱི་དྲེ་མ་དམྱིགས་པ་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་
ནོ།།།འདྱིར་འགོ་བ་རྱིས་མཐུན་པའྱི་བུམ་པ་ནྱི་ཡོད་ན་སྣང་བ་ྱིད་ཡྱིན་ལ་ཡོད་ན་སྣང་བ་དྲེ་མ་དམྱིགས་པ་ཡང་ས་ཕོགས་ལ་
གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཤྱིང་ཤ་པས་ནྱི་ཤྱིང་ གྱི་ཐ་སད་དུ་རུང་བ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་དྲེ་སྔོན་ཐ་སད་དྲེ་གྲུབ་ཀང་རྱིང་པོ་ལ་སོགས་པ་

ཁོ་ན་ཐ་སད་དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འཁྲུལ་ནས་ཐུང་ངུ་ལ་ཐ་སད་འཇུག་པར་མྱི་བྱྲེད་པ་དྲེ་ལ་བརྡ་དན་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་

ལྟར་གསུམ་པོ་དྲེ་དཔྲེར་བརོད་ནས་གསུམ་ཁོ་ནར་གངས་ངྲེས་པ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་གསུམ་པོ་ དྲེ་ལ་ཞྲེས་པ་སྲེ་དངོས་པོ་ནྱི་སྒྲུབ་པ་

ཡྱིན་ལ་དགག་པ་ནྱི་ཐ་སད་དོ།།།དྲེའྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ལྟོས་ནས་གཏ ན་ 
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༼༡༤༠༽ 
ཚིགས་རྣམ་པར་འཇོག་པ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་ཐ་དད་པས་གཏན་ཚིགས་ཐ་དད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པ་
འགལ་བས་ཐ་དད་པ་ན་གཏན་ཚ ིགས་ཀང་གྱིས་ཡྱིན་ལ་སྒྲུབ་པ་ཡང་རང་ལས་ཐ་དད་པ་དང་ཐ་མྱི་དད་པའྱི ་ཕྱིར་གཏན་
ཚིགས་ཀང་གྱིས་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཡུལ་གསུམ་དུ་གནས་པས་གཏན་ཚིགས་གསུམ་དུ་གནས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ལ་དོན་
གསུམ་ལས།།དང་པོ་ཐ་དད་ཀུན་བརྟགས་ཡྱིན་པ་ནྱི་རྟགས་དྲེ་དག་ལས་གང་ལ་བསྒྲུབ་བྱ འྱི་ཆོས་དང ་རང་བཞྱིན་འ བྲེལ་
པ་ཡོད་ན་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ད ོན་ག ྱིས་བསྒྲུབ་བྱ འྱི་དོན་འཁྲུལ་པ་མྲེད་དྲེ་རང་བཞྱིན་ལ་ནྱི་རྟགས་དྲེ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་དྲེའྱི་
ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་ན་ ཞྲེས་བྱ་བས་ནྱི་དམ་བཅས་པའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་རྟགས་སུ་ཐལ་བ་བྱས་པ ་ཡྱིན་ལ་
དྲེ་ལྟར་ཐལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་དང་བསྒྲུབ་བྱ འྱི་ ཆོས་ཀ ྱི་བྱྲེ་ བག་སྲེ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཀུན་ཏྲེ་སྒྲོ་བཏགས་པའྱི་
ཕྱིར་ཏྲེ་དྲེ་གྱིས་ཚད་མ་གཅྱིག་པའྱི ་གྲེགས་བྱས་ནས་དུས་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལ་སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་
གང་པོའ ་ིཚིག་ཚད་མར་སོན་པ་ནྱི་འདྱིས་རྲེས་སུ་དཔག་པའྱི་རྟགས་དང་འདྱི་དང་འདྱི་ལ་རྲེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་
ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་ཐ་སད་ཐ་དད་འདྱི་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་བློ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་སྣང་བ་ཐ་དད་པ་ལས་ནྱི་ཕྱི་རོལ་

ངྲེས་པའྱི་ཡུལ་དུ་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་ལ་དྲེ་ཁོ་ན་ལ ས་དྲེ་དང་དྲེར་འཇོག་པ་ཡྱིན་གྱི་སྣང་བའྱི་ཡུལ་ལས་ནྱི་མ་ཡྱིན་

ནོ།།།གྱིས་པ་ཕྱི་རོལ་ལྡོག་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གཅྱིག་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་ཐ་སད་བློས་བཏགས་པ་ཡྱིན་ན་འོ་
ན་ནྱི་སྒྲོ་བཏགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བྱ ་སྒྲུབ་པ ར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་ཆོས་དང་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་ཐ་དད་བློས་ བཀོད་

ཀང་བྱས་པའྱི་དོན་ནྱི་མ་བཀོད་པས་དྲེས་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཐ་དད་དུ་བཏགས་པས་ཀང་དྲེ་ལྟར་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ ་བློའ ་ི
བྱྲེ་བག་ རང་དགའ་བ་ནྱི་དོན་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་སྲེ་དྲེ་ནྱི་དོན་དྲེ་ལྟར་དུ་འཇོག་པའྱི་རྟྲེན་ཏྲེ་རྒྱུ་མཚན་ནོ།།།རང་དགའ་བ་དྲེ་
དག་གྱིས་བཏགས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་བརྟགས་པ་དང་ཕྱི་རོལ་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ།།འདྱིས་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་སྒྲོ་བཏགས་ཁོ་

ན་གཏན་ཚིགས་སུ་འདོད་པ་དྲེ་བཀག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་དག་གྱིས་ནྱི་འདྱི་སྐད་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་བྱས་པ་དང་མྱི་རྟག་པ་ལ་
སོགས་པ་ངྲེས་པའྱི་ཡུལ་ན་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པས་དམ་བ ཅའ་རྟགས་སུ་བཀོད་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་ངྲེས་པའྱི་ཡུལ་ན་ཡང་
གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པ ་ནྱི་དོན་ལ་གནས་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་གཏན་ཚིགས་སུ་འགོད་པས་སྒྲོ་བཏགས་
པས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་ཡང་མྱི་འགྱུར་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་ལྡོག་འཚམས་ཐ་དད་ལས་ལོག་པ་རྟགས་དང་ཆོས་
སུ་འགྱུར་བའྱི་ཚུལ་ནྱི་ངྲེས་པའྱི་ཡུལ་ན་ཐ་དད་དུ་གནས་པ འྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི།། གང་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་སྲེ་འདྱི་ལྟར་དངོས་ ཀུན་
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ཆོས་ཅན་བློས་བཀོད་ 
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༼༡༤༡༽ 
པ་མ་ཡྱིན་པར་རང་བཞྱིན་གྱིས་རྱིགས་མཐུན་པ་དང་མྱི་མཐུན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཕན་ཚུན་མ་འདྲེས་པར་རང་
རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་གནས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཕྱིར་ལྡོག་འཚམས་ཀྱི་དོན་གང་དང་ག ང་ལས་དོན་དྲེ་

ལྡོག་པ་དྲེ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་བྱས་པ་ལ་སོགས་པ འྱི་རྱིགས་ ཀྱི་དབྱྲེ་བ་རྟོག་པས་བྱས་པས་དྲེས་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་
དྲེའྱི་ཁྱད་པར་རྟོགས་འགྱུར་བ་དག་རབ་ཏུ་བྱྲེད ་ དྲེ་སྒྲོ་བཏགས་པའྱི་རྱིགས་རྟོགས་ནས་རང་མཚན་གྱི་ཁྱད་པར་
ངྲེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་པ་དྲེས་ན་རང་མཚན་གྱི་ཁྱད་པར་གང་ཞྱིག་ སྒྲ་དང་རྟོག་པའྱི་
ཆོས་གང་ག ྱིས་གོ་བར་འགྱུ ར་བ་དྲེ་ ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་དྲེ་གྱིས་བརོད་བྱ་ལ་རྟྲེན་པས་ན་ཆོས་ཞྲེས་བརོད་དྲེ།།དྲེ་ནྱི་གྱིས་

པོ་དྲེ་ལས་གཞན་གྱིས་གོ་བར་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེས་ན་རང་མཚན་གྱི་ཁྱད་པར་དྲེ་དག་སྒྲ་རྟོག་གྱི་ཡུལ་དུ་ཐ་
དད་དུ་གནས་སོ།།།འདྱི་སྐད་སོན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་མངོན་སུམ་བཞྱིན་དུ་དུ་མ་ལས་ལོག་པའྱི་དངོས་པོའ ་ིརང་བཞྱིན་གཅྱིག་ནྱི་

རྟོག་པས་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་མྱི་ནུས་ཀྱི་འོན་ཀང་ལྡོག་འཚམས་ཐ་དད་ལས་ལོག་པའྱི་ལྡོག་པའྱི་བྱྲེ་བག་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་
ཡང་རྟོག་པ་གཅྱིག་གྱིས་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་ལ་རྟོག་པ་གཞན་མྱི་འཇུག་ལ་སྒྲ ་གཅྱིག་གྱིས་བརོད་པ་ལ་ཡང་སྒྲ་གཞན་མྱི་འཇུག་
པས་སྒྲ་དང་རྟོག་པ་དག་རྣམ་གངས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ།།རྣམ་འགྲེལ་ལས།།ཆ་ཤས་སྒྲོ་འདོགས་ཇྱི་སྲེད་པ།།།དྲེ་བསལ་ཕྱིར་ནྱི་
ངྲེས་པ་དང་།།།སྒྲ་ཡང་དྲེ་སྲེད་ཁོ་ན་དྲེས།།།དྲེ་དག་སྤྱོད་ཡུལ་ཐད་དད་ཅན།།།གཞན་དུ་དངོས་པོ་གཅྱིག་པུ་ལ།།།སྒྲའམ་བློ་
གཅྱིག་གྱིས་ཁྱབ་ན།།།ཡུལ་གཞན་མྲེད་པ་དྲེ་ཡྱི་ཕྱིར།།།རྣམ་གངས་མྲེད་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར།།།ཞྲེས་གང་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་
རྟག་པ་ལས་ལྡོག་པ་དང་མ་བྱས་པ་ལས་ལྡོག་པ ་ནྱི་རང་མཚན་ལ་བདག་གཅྱིག་ཏུ་གནས་པའྱི་ཕྱིར་གོ་བྱ་གོ་བྱྲེད་ནྱི་རང་
མཚན་གྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་ཡང་རྟོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཆོས་རྟགས་སུ་ བཀོད་པའྱི་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་
ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་ནྱི་འབས་བུ་ཡང་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ལ།།བཞྱི་པ་ནྱི་རྲེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ཤྲེས་པ་
ཞྲེས་པ་སྲེ་མ་སྲེས་པས་མྱི་སྣང་བ་ནྱི་མངོན་སུམ་དང་ཁྱད་པར་ཏྲེ་རྲེས་སུ་དཔག་བྱ་དངོས་ལ ས་མ་སྲེས་ཞྲེས་ཚིག་རྣམ་

པར་སྦྱར་རོ།།།གྱིས་པ་དབྱྲེ་བ་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ་མྱི་དམྱིགས་པ་དང་རང་བཞྱིན་དང་འབས་བུ་བཤད་པ་གསུམ་ལས།།
དང་པོ་ལ་དོན་གསུམ་སྲེ།།སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་དང་།།མྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་དང་།།དྲེ་གྱིས་ཀྱི་འབས་བུ་བཤད་
པའོ།།།དང་པོ་ལའང་སྤྱྱིའྱི་དོན་ལ་ཆོས་ཅན་དང་།།བསྒྲུབ་བྱ་དང་གཏན་ཚིགས་གསུམ་ལས།།དང་པོ་ནྱི་གཞྱིའྱི ་ཁྱད་པར་རོལ་
ཕྱིར་རོལ་གྱིས་ཀ་ལ་སྣང་དུ་རུང་བ་ཡྱིན་ 
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༼༡༤༢༽ 
ནོ།།།གྱིས་པ་ལ་དང་པོ་གཞན་ཕོགས་དགག་པ་ནྱི།།གང་དག་དོན་ལ་ཡོད་པའྱི་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་དུ་རུང་བའམ་མྲེད་པའྱི་སྒྲ་
བློས་ཞྲེན་རུང་སྒྲུབ་བོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་དྲེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་བློའ ་ིསྲེང་དུའང་དྲེ་སྒྲུབ་དགོས་པས་ཐུག་པ་མྲེད་པ་དང་དོན་སྒྲུ བ་ཏུ་ཐལ་
བའྱི་ཕྱིར་དང་མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པས་ཀང་དྲེར་ཡོད་པའྱི་ཐ་སད་དུ་བྱར་མྱི་རུང་དཔོག་པས་འདྱི་གཏན་ཚིགས་དང་རྲེས་
དཔག་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་དང་།།མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་དུ་མྱི་རུང་བ་ལ་དམྱིགས་པ་མ་ཁྱབ་པས་ལྡོག་ཁྱབ་མྲེད་པར་ཐལ་
བའྱི་ཕྱིར་དང་རྟགས་འདྱི་བརྡ་དན་བྱྲེད་པ་འབའ་ཞྱིག་མ་ཡྱིན་པར ་ཡང་འགྱུར་ཏྲེ་དོན་རྟོགས་པའྱི་རྲེས་དཔག་ཀང་སྲེད་པར་
བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པ་རང་གྱི་ལུ གས་བཤད་པ་ནྱི།།འདྱིའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་གཞལ་བྱ་ནྱི་དགག་བྱ་བཀག་པའྱི་མྲེད་དགག་
ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།འདྱིས་ནྱི་དངོས་ལ་དངོས་པོའ ་ིཆ།།།ཁས་བླངས་མྲེད་ཅན་དགག་པ་ནྱི།།། སྒྲུབ་བྱྲེད་ཅྲེས་བཤད་
པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལ་མྲེད་པའྱི་དོན་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེས་མྲེད་པ་མ་བཟུང་ཡང་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པར་འཛིན་
པའྱི་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་སྒྲ་དང་བློས་མྲེད་པ་ྱིད་བསྒྲུབ་བྱར་བཟུང་ཡང་དྲེ་དོན་ལ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱར་མྱི་
གནས་ཏྲེ་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་འདྱི་ལ་མྲེད་པའྱི་གཞལ ་བྱ་དོན་ལ་གནས་ཀང་དྲེ་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲུབ་མྱི་དགོས་པས་
གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་ཐ་སད་ སྒྲུབ་ཅྱིང་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ཡང་མྲེད་པ་ལ་བཅད་པའྱི་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཡྱིན་པས་ཐ་སད་ལ་སྒྲོ་འདོགས་
གཅོད་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སྤང་བ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་མྲེད་པ་གཞལ་བྱ་ཡྱིན་ན་དྲེས་ཚད་མ་སྲེད་པར་
འགྱུར་ལ་སྲེད་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པའང་གཞན་རྱིག་གྱི་གཞལ་བྱ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན།།འདྱིར་གཞན་རྱིག་གྱི་
དངོས་ཀྱི་གཞལ་བྱ་ལ་ཚད་མ་སྲེད་པས་ཁྱབ་པར་འདོད་ཀྱི་ཤུགས་ཀྱིས་གཞལ་བྱ་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཤུགས་ཀྱིས་འཇུག་པའྱི་
ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པ་ལ་འབྲེལ་བ་མྱི་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་རྣལ་འབྱོར་པའྱི ་ཤྲེས་པས་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་མྱི་
མཁྱྲེན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དངོས་པོ་མྲེད་པ་དང་ནྱི་འབྲེལ་བ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གསུམ་པ་གཏན་ཚིགས་ནྱི་གཞུང་འདྱི་ནས་བློ་
བཀག་པ་དང་དོན་དགག་པའྱི་དགག་པ་ྱིད་རྟགས་སུ་བཤད་ལ་གཏན་ཚིགས་ཐྱིགས་པ་ནས་ནྱི་བཟར་མྱི་རུང་བ་དང་རྲེག་ཏུ་
མྱི་རུང་བའྱི་དཔྲེས་མཚོན་ནས་ཤྲེས་པ་དང་ཤྲེ ས་བྱའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་མ་ཡྱིན་པར་དགག་པ་ྱིད་བཤད་དྲེ་ས་ཕོགས་དག་པ་
འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་དག་པ་ྱིད་རྟགས་སུ་བཤད་དོ།།།དྲེ་ལ་ཤྲེས་པ་དགག་པ་ནྱི་ཁྱབ་བྱྲེད་མྱི་དམྱིགས་པ་སྲེ་འདྱི་ནྱི་ཁྱབ་བྱ་དང་
ཁྱབ་བྱྲེད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལ་མ་རོངས་པའྱི་མཁས་པ་ལ་རྟགས་སུ་འགྱུར་རོ།།།དོན་བཀག་པའྱི་རང་བཞྱིན་མྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་
མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ལ་རོངས་པ་གངས་ཅན་ལ་ 
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༼༡༤༣༽ 
སོགས་པ་ལ་རྟགས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ་དོན་བལྟར་རུང་མྱི་དམྱིགས་པ་མྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་ཤྲེས་པ་ན་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་ལ་འཇུག་
པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་སྐད་དུའང་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱིས་གང་ཞྱིག་གང་ལ་མ་རོངས་པ་དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལ་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་མྱི་
དམྱིགས་པ་ལས་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་དུ་བྱྲེད་ལ།།གང་ཞྱིག་གང་ལ་རོངས་པ་དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལ་མྱི་དམྱིགས་པ་དྲེ་ྱིད་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་
ནོ་ཞྲེས་བཤད་དོ།།།མ་ཡྱིན་པར་དགག་པ་གྱིས་ནྱི་མྲེད་པ་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པས་དྲེ་ལ་གཏན་ཚིགས་སུ་མྱི་རུང་ངོ་ཞྲེས་
གཏན་ཚིགས་ཐྱིགས་པ་ལས་བཤད་དོ།།།དྲེས་ན་མྲེད་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན་འཛིན་པས་གྲུབ་ཟྱིན་པ འྱི་ཕྱིར་དང་།།རང་བཞྱིན་མྱི་
དམྱིགས་པ་གྲུབ་པའྱི་ཚེ་བསྒྲུབ་བྱའང་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།མ་ཡྱིན་པར་དགག་པ་གྱིས་དང་ནྱི་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་
གསུམ་ཆར་མྲེད་པའྱི་དོན་ལ་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་གསུམ་ཆར་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་ལ་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ཏྲེ ་དགག་
པའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཐ་སད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཞྲེས་གང་འཆད་པར་འགྱུར་རོ།།།དྲེ་ལ་རང་བཞྱིན་མྱི་དམྱིགས་པ་རང་བཞྱིན་དུ་
བསྡུས་པའྱི་དོན་ནྱི་རང་བཞྱིན་མྱི་དམྱིགས་པ་དང་མྲེད་པ་མཚན་ྱིད་དང་མཚོན་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རམ།།ཡང་ན་བསྒྲུབ་བྱའྱི་
ཆོས་ཐ་སད་དུ་རུང་བ་ནྱི་ཐ་སད་སྲེད་པར་ནུས་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ཡང་ས་ཕོགས་དག་པ་དང་བདག་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།མྱི་
དམྱིགས་པའྱི་དབྱྲེ་བར་བཀོད་པ་ནྱི་འདྱི་ལ་མྲེད་པ་ངྲེས་པའྱི་འབས་བུ་ཡོད་པས་མྱི་དམྱིགས་པ་གཞན་དང་འབས་བུ་འད་བའྱི་
ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལྟ་བུའྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་ལ་རྣམ་པ་གྱིས་ཏྲེ་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་རྲེས་སུ་དཔག་པས་གྲུབ་
པའོ།།།དང་པོ་ནྱི་དོན་གང་ཞྱིག་རྣམ་པ་དང་ལྡན་ཞྱིང་སྣང་དུ་རུང་བ་ལ་འཇུག་སྲེ ་མྱི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་མྲེད་ནྱི་
དམྱིགས་མ་དམྱིགས་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཕྱིར་དང་།།བསྐལ་པ་ནྱི་སྣང་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པ་ནྱི་དངོས་པོ་སྐད་ཅྱིག་
མར་ངྲེས་པ་ན་རྟག་པ་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པར་ངྲེས་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་
ནྱི་རང་བཞྱིན་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ལ།།རྲེས་དཔག་གྱིས་གྲུབ་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་འགལ་བ་དམྱིགས་པ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་བ་
ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་དགག་གཞྱི་དང་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད་པ་ནྱི་སྣང་བ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བས་དྲེ་འགོག་ན་སྣང་རུང་གྱི་ཁྱད་པར་སྦྱར་མྱི་
དགོས་ཏྲེ།།གཏན་ཚིགས་ཐྱིགས་པ་ལས་ཁྱད་པར་ཡང་བརོད་པར་མྱི་བྱའོ་ཞྲེས་གང་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཐ་དད་དུ་ཡོད ་པ་ལ་
ནྱི་སྣང་བས་མ་ཁྱབ་སྲེ་ཤ་ཟ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་དྲེ་ལ་ནྱི་དམྱིགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་གྱུར་པ་ཞྲེས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་
སོ།།།གྱིས་པ་གཞུང་གྱི་དོན་ལ་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ངོ་བོ་བཤད་པ་དང་དྲེ་ལ་འཁྲུལ་བ་དགག་པ་དང་།།སྦྱོར་བའྱི་དབྱྲེ་བ་
བཤད་པ་གསུམ་ལས།།དང་པོ་ནྱི་དཔོད་པ་བ་དམྱིགས་པའྱི་རྱིག་བྱར་མ་གྱུར་ 
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༼༡༤༤༽ 
པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ལ་སོགས་པའང་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་འགོག་པས་དྲེ་དགག་པའྱི་ཕྱིར་མྱི་དམྱིགས་པ་བྱྲེ་བག་པ་
འཛིན་པ་ནྱི་རྟགས་གང་ཞྱིག་མྲེད་པར་ ངྲེས་པའྱི་འབས་བུ་ཅན་ གྱི་མྱི་ད མྱིགས་པ་དྲེ་ནྱི་མྲེད་པ་གོ་བྱྲེད་ཡྱིན་གྱི་
གཞན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ནྱི་ཐ་སད་དྲེ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཞྱི་གཞན་དུ་ རྟགས་དྲེས་ཐ་སད་གྲུབ་པའྱི་གང་ཟག་ལ་མྲེད་
པའྱི་ཐ་སད་ཀྱི་ཡུལ་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡོད་པ་ནྱི་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེའྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་སྣང་བ་

མྱི་དམྱིགས་པ་དང་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་རྒྱུ་འབས་ཡྱིན་ཡང་གཞྱི་གཞན་དུ་དྲེ་ལ་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་རང་འདོད་ཀྱིས་བཅུག་པས་
གཞྱི་འདྱིར་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་འདྱིར་འདོད་པ་ཙམ་ལས་མྱི་འཇུག་ན་ནྱི་གཞན་དུའང་མྱི་འཇུག་པར་འགྱུར་བའྱི་
ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་རྒྱུ་འབས་བུ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་དྲེ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ་དོན་བཞྱི་ལས།།དང་པོ་དོན་
སྒྲུབ་པ་དགག་པ་ནྱི་སོབ་དཔོན་དབང་ཕྱུག་སྲེ་ལ་སོགས་པ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་མྲེད་དགག་ལ་བྱས ་ནས་མྲེད་པའྱི་
དོན་སྒྲུབ་པར་འདོད་དོ།།།དྲེ་ལ་དོན་བཀག་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་བྱྲེད་ན་ནྱི་ཆོས་རྟགས་སུ་བཀོད་པའྱི་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ལ་བློ་
བཀག་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་བྱྲེད་ན་ཐུག་པ་མྲེད་པའྱི་སོན་བརོད་པ་ནྱི་བློ ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རྟག ས་ཀྱིས་དོན་མྲེད་པ་
སྒྲུབ་ན་དམྱིགས་པ་སྲེ་ཤྲེས་པ་མྲེད་པ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་པ འྱི་གཏན་ཚིགས་ག ཞན་གྱིས་སྒྲུབ་དགོས་ཏྲེ་རང་

འཛིན་པའྱི་མངོན་སུམ་སྲེད་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་རྟགས་ཐུག་མྲེད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ར་བའྱི་མྲེ ད་པ་མྱི་
རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ནམ་མཁའྱི་མཐའ་མ་རྟོགས་ན་ད བུས་མྱི་རྟོགས་པ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་དོན་ནྱི་གཞན་གྱིས་གསལ་ལ་

ཤྲེས་པ་ནྱི་རང་གྱིས་གསལ་པ་དྲེ་བཞྱི ན་དུ་དོན་མྲེད་པ་ནྱི་གཞན་གྱིས་གསལ་ལ་ཤྲེས་པ་མྲེད་པ་ནྱི་རང་གྱིས་གསལ་ལོ་ཞྲེས་
སྨྲས་པ་ནྱི་ཅྱི་ས ྲེ་དམྱིག ས་པ་སྲེ་ཤྲེས་པ་མྲེད་པ་མ ྱི་དམྱིགས་པ་མྲེད་པར་རང་ྱིད་ཀྱིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ན་ནྱི་
དྲེ་བཞྱིན་དུ་དོན་གྱི་ཡོད་པ་མྲེད་པར་ཡང་ རང་ྱིད་ཀྱིས་འགྱུར་བས་མ ྱི་དམྱིག ས་པ་དོན་མྲེད་དོ། །དགོངས་

པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་དམྱིགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི་རང་ྱིད་གསལ་བར་འཐད་ན་མྲེད་པ་དག་ནྱི་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
གཅྱིག་རང་ྱིད་གསལ་ན་གཞན་ཡང་དྲེ་བཞྱིན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།། །ཅྱི་སྲེ་དག་པ་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་ གཞན་
དམྱིགས་པའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་བུམ་འཛིན་མྱི་དམྱིགས་ པ་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཤྲེས་པ་མྲེད་པ་མངོན་སུམ་ག ྱིས་གྲུབ་
པ་ཡྱིན་གྱི་མྱི་དམྱིགས་པ འྱི་རྟགས་ཀྱིས་ནྱི་སྒྲུབ་པ ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ ན། དྲེ་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་
གཞན་ས་ཕོགས་ཡ ོད་པར་གྲུབ་པས་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པ་ཅྱི་སྲེ་མ ྱི་འགྲུབ་ སྲེ་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་མྲེད་པ་ལ་ནྱི་
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༼༡༤༥༽ 
དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་དོན་མྲེད་དོ།།།གྱིས་པ་ཐ་སད་བསྒྲུབ་བྱར་བཤད་པ་ནྱི།།དྲེ་ལྟར་ན་གང་གྱི་ཚེ་རྣམ་པ་འདྱི་ལྟ་བུ་སྲེ་
སྣང་དུ་རུང་བའྱི་མྱི་དམྱིགས་པ་ྱིད་དོན་མྲེད་པ་རྣ མས་ཀྱི་མྲེད་པ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཚེ་ ཡུལ་གྲུབ་པས་ ཤྲེས་བྱ་

བ་ལ་ས་ཕོགས་དག་པ་ནྱི་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་ཀྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ལ།།དག་པ་འཛིན་པ་ནྱི་ཐ་སད་ ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ།།།སོབ་དཔོ ན་ནྱི་ལ་ལར་
རྒྱུ་དང་ལ་ལར་ཡུལ་དུ་ཐ་སད་བྱྲེད་དྲེ་རྒྱུ་མཚན་ྲེ་བར་བསན་པས་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་ཡུལ་བསན་པས་ཞུགས་པའྱི་ཞྲེས་གང་
བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་ཡུལ་དྲེ་མྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཤུགས་ལ་གྲུབ་པས་ཡུལ་ ཅན་མྲེད་དོ་སམ་པའྱི་ཤྲེས་པ་ དང་།།

མྲེད་པ་བརོད་པའྱི་སྒྲ་དང་དོགས་པ་མྲེད་པར་འགོ་འོང་བྱྲེད་པའྱི་འཇུག་པ་ལུ ས་ཀྱི་ཐ་སད་གསུམ་རང་གྱིས་རྟོགས་
པའམ་གཞན་ལ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ ཐ་སད་ཀྱི ་ཡུལ་རབ་ཏུ་བསན་པས་བརྡ་སྲེ་མྲེད་ངྲེས་ལ་འཇུག་
པའྱི་ཕྱིར་ རོ། །ཡུལ་ལས་ཐ་སད་དན་པའྱི་དཔྲེ་ནྱི་དཔྲེར་ན་ཞྲེས་པ་སྲེ་བ་ལང་ཆྲེན་པོ་ལ་ཐ་སད་ཞུགས་ཀང་ཆུང་ངུ་ལ་

འཇུག་པར་མྱི་བྱྲེད་པ་ལ་ཐ་སད་འདྱི་ནྱི་ལོག་ཤལ་ལ་སོགས་པ་འདུས་པ་ཙམ་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡྱིན་གྱི་ཆྲེན་པོ་ཁོ་
ནའྱི་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཐ་སད་ལ་འཇུག་པར་བྱྲེད་དོ།།།ཐ་སད་ཁོ་ན་སྒྲུབ་པ་ད ྲེ་ལྟ་ཡྱིན་དང་སྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་འདྱི་ལ་དཔྲེ་ཡོད་པ་
མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཞྲེས་དཔྲེ་མ་གྲུབ་པར་རོལ་བ་ དྲེ་ཡང་བསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཇྱི་ལྟ་བུའྱི་ཡུལ་ལ་སྔོན་རང་གྱིས་ཐ་སད་བྱས ་

པ་དྲེ་ཐམས་ཅད་ནྱི་དཔྲེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཡུལ་གྲུབ་ན་ཡུལ་ཅན་ཡང་གྲུབ་པས་ཐ་སད་ཀང་སྒྲུབ་ཏུ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན་འཇྱིག་རྟྲེན་
ནའང་ཡུལ་རྟོག ས་ཀང་ཞྲེས་གསུངས་སོ།།།དྲེ་དག་གྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་མྲེད་པའྱི་དོན་ནྱི་མངོན་སུམ་ཚད་མས་ཤུགས་

ལ་གྲུབ་པས་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་བ སྒྲུབ་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་གྱི་ཐ་སད་ྱིད་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཐ་སད་སྒྲུབ་པ་ལ་ནྱི་ཐུག་
མྲེད་ཀྱི་སོན་མྲེད་དྲེ་རྒྱུས་འབས་བུ་སྲེད་པ་ལ་ཐུག་མྲེད་སོན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།སོན་ཡྱིན་དུ་ཆུག་ཀང་ཤྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་
ཐ་སད་ནྱི་རྟགས་ཀྱིས་མྱི་བྱྲེད་པ་རང་གྱིས་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་དུ་རུང་ བ་ཡང་མངོན་སུམ་
གྱིས་ངྲེས་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན་དྲེ་ནྱི་དོན་ལ་ཡང་མཚུངས་སོ།།།ཐ་སད་ལ་མྱི་མཚུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་འཆད་པར་འགྱུར་
རོ།།།གསུམ་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སྤང་བ་ལ།།རོད་པ་དང་པོ་ནྱི ་གལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་ལོག་ སྲེ་བཀག་པ་ནྱི་དངོས་པོ་ མྲེད་པ་
ཡྱིན་ལ་མྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་དམྱིགས་ ཏྲེ་ཤྲེས་པ་ལ ོག་པ་ཡྱིན་ན་ མྱི་དམྱིགས་པ་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་དངོས་པོ་མྲེད་པ་
ཡྱིན་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་མྱི་དམྱིགས་པ་མྲེད་པའྱི་དོན་གྱི་དྲེ་ྱིད་ཡྱིན་པ་ལ་རོལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།བྱྲེ་བག་ དམྱིགས་པ་ལོག་ པས་
ནྱི་སྤྱྱི་དངོས་པོ་མྲེད་པར་ཡང་ ཇྱི་ལྟར་འགྱུ ར་ཏྲེ་ བྱྲེ་བག་བཀག་པས་ནྱི་སྤྱྱི་མྱི་ཁྲེགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཡང་ནྱི་ྲེས་པ་
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༼༡༤༦༽ 
འབས་བུ་ཡྱིན་ན་འབས་བུ་བཀག་པས་ནྱི་རྒྱུ་མྱི་ཁྲེགས་སོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི་འབས་བུ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་དམྱིགས་པ་ནྱི་
དོན་ཡྱིན་ལ་མྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་དོན་མྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི་སྣང་རུང་ དྲེ་འད་བའྱི་ཡོད་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་
ནྱི་དམྱིག ས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ ཅན་ཏྲེ་དམྱིགས་པ་ལས་ཡོད་པར་འཇོ ག་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།མ་མཐོང་ན་ཡོད་པར་གཞག་མྱི་

ནུས་པའྱི་ཕྱིར་དམྱིགས་པའྱི་ཤྲེས་པ་ལ་དོན་གྱི་ཡོད་པར་འདོགས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་སྣང་རུང་ཡོད་པར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ནྱི་མཐོང་བའྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཤྲེས་པ་ལ་དོན་གྱི་ཡོད་པར་བཏགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཡང་
དམྱིགས་པའྱི་རྒྱུ་གཞན་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཚང་བ་ན་དམྱིགས་པ་སྲེ་མཐོང་བར་རུང་སྲེ་ནུས་པའྱི་ར ང་
བཞྱིན་གྱི་ཡོད་པ་ནྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ལ་མྱི་འ ཁྲུལ་བའྱི་ ཕྱིར་དོན་གྱི་ཡོད་པ་ལ་དམྱིགས་པར་འདོགས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་

སྐད་དུ་མཐོང་བའྱི་རྲེན་གཞན་ཚང་ན་སྣང་རུང་གྱི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཙམ་ཤྲེས་པ་སྲེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་ཏྲེ་སྣང་རུང་གྱི ་དོན་
ཡོད་ཀང་མྱི་སྲེ་ན་ནྱི་ནམ་ཡང་མྱི་སྲེ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་དོན་གྱི་ཡོད་པ་ལ་དམྱིགས་པར་འདོགས་པ་ཡྱིན་ནོ་
ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟར་དོན་དང་ཤྲེས་པ་གྱིས་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་ཏུ་བཏགས་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི་དམྱིགས་པ་དོན་གྱི་
འབས་བུ་ཡྱིན་ཡང་དོན་གྱི་ཁྱབ་བྱྲེད་དུ་བསན་ནས་དྲེ་མྱི་དམྱི གས་པ་རང་བཞྱིན་མྱི་དམྱིགས་པར་སོན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་མྱི་
དམྱིགས་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་མྱི་དམྱིགས་པར་བཤད་དོ་ཞྲེས་གང་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ།།།བསྡུས་པའྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་
མྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་དོན་མྱི་དམྱིགས་ཡྱིན་པས་དོན་མྲེད་པའྱི་དྲེ་ྱིད་དུ་འཐད་ལ།།དམྱིགས་པ་ནྱི་བྱྲེ་བག་དང་འབས་བུ་ཡྱིན་ན་
ཡང་དམྱིགས་ཡུལ་གྱི ་ཁྱབ་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཁྱབ་བྱ་བཀག་པ་ལ་འཁྲུལ་བ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།རོད་པ་གྱིས་པ་
ནྱི་རྲེན་གཞན་ཚང་བའྱི་དུས་ཀྱི་ཡོད་པ་ནྱི་ཤྲེས་པ་ལ་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་དག་ནྱི་དྲེའྱི་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཡྱིན་ལ་ཚོགས་
པས་འབས་བུ་སྲེད་པ་ནྱི་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་ལ་བལྟོས་པའྱི་ཕྱིར་ རོ།།།དྲེས་ན་ཁྱབ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་མྲེད་
པ་ལས་ནྱི་དོན་མྲེད་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན།།དྲེ་ལྟར་ཐལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་ལ་ལྟོས་པའྱི་དུས་ན་དོ ན་མྲེད་
པའྱི་ཐ་སད་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་དོན་དྲེའྱི་འབས་བུ་ཤྲེས་པ་སྲེ་བའྱི་དུས་ན་མྲེད་པར་རྟ ོགས་པའྱི་ ཕྱིར་ཏྲེ་
དྲེའྱི་ཚེ་ནྱི་ཡོད་པ་ལ་དམྱིགས་པས་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཇྱི་ལྟར་དགག་པ་བྱྲེད་པ་དྲེའྱི་ཚེ་འབས་བུའྱི་དུས་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་ གཞན་ས་

ཕོགས་དམྱིགས་པ་ན་བུམ་པ་དྲེ་མྱི་དམྱིགས་པར་ འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་འདྱི་སྐད་དུ་ས་ཕོགས་

ཀྱིས་འབས་བུ་ཤྲེས་པ་སྲེད་པའྱི་ཚེ་ཡོད་ན་བུམ་པས་ཀང་ཅྱི་སྲེ་མྱི་སྲེད་དྲེ་རྒྱུ་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར ་རོ།།།དྲེས་ན་བུམ་པ་
ཡོད་ན་ནྱི་དྲེའྱི་ཚེ་བུམ་འཛིན་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར་ 
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༼༡༤༧༽ 
འབས་བུའྱི་དུས་སུ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ཡྱིན་ལ།།དྲེའྱི་ཚེ་ནྱི་ཁྱབ་བྱྲེད་མ་དམྱིགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།རོད་པ་
གསུམ་པ་ནྱི་མཐུ་དང་ལྡན་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་པའམ་ཤ་ཟ་ལ་སོགས་པས་མྱི་སྣང་བར་བྱྱིན་ག ྱིས་བརབས་པ འྱི་ཕྱིར་
འབས་བུའྱི་དུས་སུ་ཡོད་ཀང་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་ལ་དྲེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་གཞན་དུ་གྱུར་ཏྲེ་ཡུལ་མྱི་སྣང་
བའམ་དབང་པོ་འཛིན་ནུས་མྲེད་པར་བྱས་པ་མྲེད་པའོ།། །མྱི་འཐད་པ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཀང་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བྱྱིན་གྱིས་

བརབས་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདུས་བྱས་པ་ནྱི་དྲེ་ལྟ་བུར་བྱས་པ་སྲེ་དྲེའྱི་ཚེ ་བུམ་པ་མྱི་དམྱིགས་པར་འགྱུ ར་ཀང་

སྣང་རུང་གྱི་ཡོད་པ་ལ་དམྱིགས་པས་མ་ཁྱབ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྣང་དུ་མྱི་རུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་དྲེའྱི་ཚེ་ ཡང་
བྱྱིན་གྱིས་བརབས་པའྱི་རྣམ་པ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་དབང་པོས་གཟུང་བར་བྱ་བའྱི་ བུམ་པ་མྲེད་པ་ནྱི་དྲེ་ན་ཡོད ་པ་ྱིད་
དོ།།།དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་ཁོ་བོ་ཅག་གྱི ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་ནྱི་ས་ཕོགས་འདྱི་དང་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་ལ་འདུ་བའྱི་བུམ་པ་
ནྱི་འདྱི་ན་མྲེད་དྲེ་གཅྱིག་ལ་འདུ་བའྱི་བུམ་པ་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་པ་ན་དྲེ་ནྱི་འདྱི་ལ་འཁྲུལ་བ་མྲེད་པར་ཡོད་
པ་ཡྱིན་ལ།།མཐུས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བ་དྲེ་ནྱི་མྱི་འགོག་གོ་ ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་སྣང་རུང་གྱི་ཡོད་པ་ནྱི ་ཤྲེས་པ་ལ་
འཁྲུལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལ་ཤྲེས་པའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་ལ།།ཤྲེས་པ་མྲེད་ན་ནྱི་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་ཤྲེས་པའྱི་ཡུལ་དྲེ་
ྱིད་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་རོད་པའྱི་རྱིགས་པ་ལས།།དྲེའྱི་ངོ་བོ་ཡོད་པ་ལ་ནྱི་དྲེའྱི་ཚད་མས་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གང་བཤད་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།བཞྱི་པ་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པའྱི་དོན་བཤད་པ་ནྱི་སྣང ་རུང་གྱི་ཡོད་པ་ཤྲེས་པ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ་དྲེའྱི་ ཕྱིར་ཤྲེས་པ་དང་
འདྲེར་རུང་སྲེ་དྲེ་ལ་སྣང་དུ་རུང་བ་ྱིད་ཀྱི་དོན་ནྱི་འདྱིའྱི་ཡོད་པ འྱི་དོན་ཡྱིན་ལ་བཏགས་ནས་ནྱི་ཤྲེས་པ་ལ་ཡང་དོན་
གྱི་ཡོད་པར་བརོད་དོ།།།དོན་དང་ཤྲེས་པ་དྲེ་ལས་བཟོག་པའྱི་མྱི་དམྱིག ས་པ་ནྱི་མ ྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་

ཡུལ་ཅན་ནྱི་ཐ་སད་དོ།།།ཤྲེས་བྱའྱི་ཡོད་པ་ཤྲེས་པ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བར་བསན་པ་འདྱིས་ནྱི་འད ྱིར་རྒྱུ་འབས་བུ་ ལ་
འཁྲུལ་པ་དྲེས་ན་འབས་བུ་ལོག་པས་རྒྱུ་མྲེད་པར་མྱི་འགྲུབ་ཅྲེས་གང་སྨྲས་པ་དྲེ་ ཡང་བསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་འདྱི་ལྟར་ཤྲེས་

པ་ལ་སྣང་བ་ནྱི་ཡོད་པའྱི་ཁྱབ་བྱྲེད་ཡྱིན་པ་ལས་འདྱི་ལ་ནྱི་ཁྱབ་བྱྲེད་སྣང་བ་ྱིད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།རྒྱུ ་མྲེད་པ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་
བའྱི་འབས་བུ་མྲེད་པ་དྲེ་ལ་ཡང་རྒྱུ་མྲེད་པའྱི་དོན་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱི་སོབས་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་
ཕྱིར་རོ།།།འོན་ཀང་ཐ་སད་སྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ལ་ཐ་སད་ནྱི་མྱི་དམྱིགས་པ་དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡྱིན་པར་གྲུབ་ པ་

ཡྱིན་ཏྲེ་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་མྱི་བྱྲེད་པའྱི་གང་ཟག་ནྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་ན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འོན ་ཀང་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་འད་
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༼༡༤༨༽ 
ཀང་གཞྱི་གཞན་ལ་ནྱི་དྲེའྱི་རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་སོ་ནས་ སྔོན་གྲུབ་པ་དྲེ་གཞན་གྱིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་ ཤྱིང་དང་བ་
ལང་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་ནོ།།།སྒྲུབ་བྱྲེད་མྱི་དམྱིགས་པ་དྲེ་ྱིད་ཅྲེས་བྱ་བའྱི་དྱི་བ་ལ་ནྱི་ལན་མངོན་སུམ་ྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་
ཡྱིན་ཞྲེས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་སྦྱོར་བའྱི་དབྱྲེ་བ་བཤད་པ་ལ་དགག་པ་ཐམས་ཅད་མྱི་དམྱིགས་པས་བྱྲེད་

པའྱི་ཚུལ་མདོར་བསན་པ་ནས་ར་བའྱི་མྱི་དམྱིགས་པ་བཞྱིར་དབྱྲེ་བའྱི་བར་དོན་ལྔ་ལས།།དང་པོ་ནྱི་བཤད་ མ་ཐག་པའྱི་མྱི་
དམྱིགས་པ་དྲེ་ཡང་འཇུག་པའྱི་བྱྲེ་བག་གྱིས་རྣ མ་བཞྱི་ ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་དྲེ་ལ་སྒྲའྱི་འཇུག་པ་ནྱི་འཆད་པར་

འགྱུར་ལ།།དོན་གྱི་འཇུག་པ་ནྱི་དོན་གཞན་སྒྲུབ་པའྱི་སོ་ནས་འཇུག་པ་འགལ་བ་དང་འབས་བུ་གྲུབ་པ་གྱིས་དང་།།དགག་
པའྱི་སོ་ནས་འཇུག་པ་རྒྱུ་དང་རང་བཞྱིན་མྱི་དམྱིགས་པ་གྱིས་ཏྲེ་བཞྱི་ཡྱིན་ནོ །།།གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་བཞྱི་པོ་དྲེའྱི་གྱིས་ནྱི་
དམྱིགས་པ་ྱིད་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་མྱི་དམྱིགས་པ་རྣམ་པ་བཞྱི་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་ དགག་པ་གང་ཞྲེས་གསུངས་

ཏྲེ་འདྱི་ལ་བམ་ཟྲེ་བདྲེ་བྱྲེད་དགའ་བ་དགག་པ་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་དངོས་སུ་རྟོགས་པར་མྱི་ནུས་ཏྲེ་དངོས་མྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།དྲེས་ན་དྲེ་དངོས་སུ་རྟོ གས་པ་ནྱི་རྲེས་དཔག་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏྲེ་དགག་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་མྱི་འཛིན་པ་ནྱི་གཞུང་འདྱིའྱི་དོན་
ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།ཡང་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་དགག་པ་བྱྲེད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ནྱི་དོན་དྲེའྱི་དམྱིགས་པ་བཀག་པའྱི་མྱི་དམྱིགས་པས་
ཁྱབ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་འདྱིའྱི་དོན་དུ་འདོད་དྲེ་དྲེ་གྱིས་ཀ་ཡང་སྐབས་ཀྱི་དོན་མ་ཡྱིན་ནོ།།།ཁ་ཅྱིག་ནྱི ་རྲེས་དཔག་གྱིས་དགག་
པ་བྱྲེད་ཚད་ལ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་ཁྱབ་ལ།།རྟགས་ལ་མྲེད་དགག་དང་མ་ཡྱིན་དགག་གྱིས་ཡོད་ཅྲེས་འཆད་པར་
བྱྲེད་དོ།།།ཡང་ཛྙཱ་ན་ཤྱི་ཁ་ཅྱིག་མྱི་དམྱིགས་པ་ལས་གཞན་པ་འགལ་བ་རྟགས་སུ་བཀོད་པའྱི་དགག་རྟགས་འདོད་པ་འགོག་
པའྱི་གཞུང་དུ་བྱྲེད་པ་དྲེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་འགལ་བར་མྱི་དམྱིགས་པས་ངྲེ ས་པས་དྲེར་སྡུད་ན་སྒྲུབ་རྟགས་གྱིས་ཀང་དྲེར་སྡུད་
པར་འགྱུར་ཏྲེ་འབྲེལ་བར་ངྲེས་པ་མྱི་དམྱིགས་པ་ལ་རག་ལས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདྱི་མྲེད་པ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཐ་སད་བྱྲེད་པ་ལ་ཐ་སད་
དྲེ་མ་དམྱིགས་པས་བྱྲེད་ལ།།གཞན་ལ་མངོན་སུམ་གྱིས་བྱྲེད་པར་འདོད་པའང་མྱི་འཐད་དྲེ།།དྲེ་མངོན་སུམ་གྱི་དངོས་འབས་
མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་ལ་རྒྱུ་མཚན་གཞན་མྲེད་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་སོབ་དཔོན་
ཆོས་མཆོག་འདྱི་ལྟར་འཆད་དྲེ་དགག་པ་ནྱི་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་དྲེ་དྲེ་ལ་ཡང་དོན་དང་ཤྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་གྱིས་ལས་དང་
པོ་ནྱི་ཐམས་ཅད་དུ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་བྱྲེ ད་དྲེ་འདྱི་ལྟར་མྱི་དམྱིགས་པ་ཙམ་ལ ས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་མྱི་སྣང་བ་མ་
དམྱིགས་པས་འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱིར་དང་།།།སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པས་བྱྲེད་ 
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༼༡༤༩༽ 
ན་ནྱི་བྱྲེ་བག་པ་དྲེ་ལ་མྲེད་པས་ཁྱབ་པ་དན་པ་ལ་ལྟོས་པས་རྲེས་དཔག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཤྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་ནྱི་མངོན་
སུམ་གྱིས་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་འདྱི་ལྟར་མངོན་སུམ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་དམྱིགས་པ་སྒྲུབ་ པ་དང་འགོག་པའྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ འྱི་འབས་
བུ་སྲེད་པ་ན་རང་རྱིག་པའྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་བདག་ལ་བདྲེ་བ་མ་དམྱིགས་སོ་ཞྲེས་ངྲེས་པ་བསྲེད་པ་ན་དྲེ་ྱིད་དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཐ་
སད་ཡྱིན་ཏྲེ་དམྱིགས་པ་ནྱི་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དོན་ལ་བུམ་པ་མ་དམྱིགས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ངྲེས་པ་གཞན་རྱིག་
མངོན་སུམ་གྱིས་བསྲེད་པས་ནྱི་དོན་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་བུམ་འཛིན་མྲེད་པ་ལ་ཐ་སད་བྱས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
དང་།།བུམ་པ་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ཐ་སད་བྱྲེད་ན་ཡང་དྲེ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གཞན་ཡང་
དོན་ནྱི་མ་དམྱིགས་པར་ངྲེས་ཀང་ཡོད་མྲེད་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བས་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་བྱ ས་པ་ལས་མྲེད་པར་
ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།ཤྲེས་པ་ནྱི་མ་དམྱིགས་པར་ངྲེས་ན་ཡོད་མྲེད་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་མ་དམྱིགས་པ་ྱིད་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་
ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་བཞྱིན་དུ་བདྲེ་བའྱི་རྣམ་པ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་ན་ཡང་དྲེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་མྲེད་པ་རང་གྱིས་ངྲེས་པ་ཡྱིན་
ཏྲེ་དྲེ་མྲེད་པར་མ་ངྲེས་ན་ནྱི་བདྲེ་བར་ཡོངས་སུ་མ་བཅད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་ཇྱི་སྐད་དུ་ཤྲེས་པ་ནྱི་བདག་ྱིད་ཤྲེས་པ་
གཞན་ལས་རྣམ་པར་གཅོད་དོ་ཞྲེས་གང་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་དོན་དང་ཤྲེས་པ་ཡོད་པའྱི་ཐ་སད་ཀང་དམྱིགས་
པའྱི་གཏན་ཚིགས་ལས་བྱྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན།།འདྱི་ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་ཐ་སད་ལ་རོངས་པ་ལ་ནྱི་དོན་ཡོད་པའམ་ཡྱིན་པའྱི་
ཐ་སད་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་བྱྲེད་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏྲེ་བ་ལང་དང་ཤྱིང་གྱི་ཐ་སད་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་བྱྲེད་པ་བཞྱིན་ནོ།།།མ་རོངས་
པ་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་ལ་མ་ལྟོས་པར་མངོན་སུམ་ཁོ་ནས་དྲེ་ལྟར་དུ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལ་གཏན་ཚིགས་ལས་
མྲེད་པར་ངྲེས་པ་དང་ཡྱིན་པར་ངྲེས་པ་སྔ་ན་མྲེད་པ་སྲེས་ཀང་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་དོ ན་ལ་སྒྲོ་འདོགས་མངོན་སུམ་གྱིས་བཅད་ཟྱིན་པས་
རྟོགས་ཟྱིན་གྱི་དོན་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་ན་མྲེད་དོ་ཞྲེས་རྟོགས་ཟྱིན་རྟོགས་པར་བསམ་པས་ཀང་
རོམ་པས་སྔར་མ་རྟོགས་པའྱི་དོན་རྟོགས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཐ་སད་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པར་འདོད་ཀྱི་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་དོན་སྒྲུབ་པར་
བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་རྟགས་འདྱི་དག་ནྱི་དོན་དྲེ་དག་ཐ་སད་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ཡུལ་ྱིད་དུ་མྱི་དན་པ་དྲེ་དན་པར་བྱྲེད་པ་ཙམ་
ཡྱིན་ཏྲེ་ཇྱི་སྐད་དུ་ཡུལ་ཡོད་ན་ཡང་ཡུལ་ཅན་མྱི་དན་པ་དྲེ་དན་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་གང་འཆད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་རྟགས་ཐ་
སད་སྒྲུབ་དང་རྲེས་དཔག་ཐ་སད་ལ་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་བྱྲེད་ཡྱིན་ནོ ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་དོན་དམ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཡང་ན་མྲེད་པའྱི་སྒྲ་སྤྱྱི་
དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐ་སད་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་བྱྲེད་ལ།།མྲེད་པའྱི་དོན་སྤྱྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཐ་སད་ནྱི་ 
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༼༡༥༠༽ 
མངོན་སུམ་གྱིས་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་བཞྲེད་དོ།།།ཡང་ན་དོན་དང་ཤྲེས་པའྱི་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་གྱིས་ཀ་གོ་
བུར་བའྱི་རྲེས་དཔག་གྱིས་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པ་ལ་མྲེད་པས་ཁྱབ་པ་དན་བཞྱིན་པས་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པའྱི་
དུས་གྱིས་པར་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།མྲེད་པའྱི་དོན་ནྱི་མངོན་སུམ་ཚད་མས་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་
ལྟར་དགག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མྱི་དམྱིགས་པས་ཁྱབ་པ་དྲེ་ྱིད་གསལ་བར་སོན་པ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་དགག་པ་དྲེ་ ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་

ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་བྱྲེད་པའྱི་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྱི་སྒྲུབ་ན་ཡང་དགག་བྱ་དང་འགལ་བའམ་ཞྲེས་པ་སྲེ་

དྲེས་དགག་བྱ་འགོག་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ ནོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།འགལ་བས་ནྱི་འགོ ག་ནུས་པར་འགྱུར་ན་འགལ་བ་དྲེ་ཡང་
ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི་གང་རྲེག་རྒྱུ་མ་ཟད་པ་ཅན་འབྱུང་བ་ལ་ཚ་རྲེག་ཡོད་ན་གང་རྲེག་དྲེ་ཕྱི་མ་སྲེད་པའྱི་ནུས་མྲེད་དུ་
བྱས་ནས་དྲེའྱི་རྒྱུན་མྲེད་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་གྱིས་ནྱི་དངོས་པོ་བའྱི་འགལ་བར་རྟོགས་ལ་འགལ་བར་འཇོག་པའྱི་

རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ཡོད་ན་གཅྱིག་མྲེད་པ་དྲེ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་པ འྱི་རྟགས་ལས་ཐ་སད་དུ་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དགོ ངས་པ་

ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་རྒྱུ་མ་ཟད་པར ་ནྱི་འབས་བུ་མྱི་ལྡོག་ལ་རྒྱུ་ཟད་ན་ཡང་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་ལྡོག་པའྱི་ཕྱིར་འདྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་འགོག་པའྱི་
སོ་ནས་འགལ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་རྒྱུ་བཟོག་པའྱི་སོ་ནས་འགལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་ལ་སྔོན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཁ་ཅྱིག་ན་རྲེ།།
རྒྱུན་དོན་ལ་མྲེད་པས་འགལ་བ་དོན་ལ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།དྲེ་ལ་སོབ་ད པོན་ཆོས་མཆོག་ན་རྲེ།།ཇྱི་ལྟར་འབས་བུ་མ་སྲེས་
པ་ལ་བསྲེད་བྱ་སྲེད་བྱྲེད་གྱིས་མྲེད་ཀང་རྒྱུ་སྔ་བ་ལས་འབས་བུ་སྲེ་བ་དོན་ལ་ཡོད་པས་འབྲེལ་བ་དོན་ལ་ཡོད་པས་ལྟར་གང་
རྲེག་ལོག་པ་ལ་འགལ་བའྱི་དངོས་པོ་གྱིས་མྲེད་ཀང་མྲེས་གང་རྲེག་ནུས་མྲེད་དུ་བྱས་པ་དོན་ལ་ཡོད་པས་འགལ་བ་དོན་ལ་
ཡོད་དྲེ་དྲེས་ན་བྱས་པ་དང་བྱྲེད་པ་གྱིས་འགལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་ལ་ནྱི་མུན་པ འྱི་རྒྱུ་ཚོགས་ཚང་བ་ཡྱིན་
ལ།།གྱིས་པ་ལ་ནྱི་དྲེ་དང་ལྡན་པའྱི་སྣང་བས་ཚོགས་པ་དྲེ་ཕྱི་མ་སྲེད་མྱི་ནུས་པར་སྲེད་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་།།གསུམ་པ་ལ་མུན་པ་
ལྡོག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་སྣང་བ་དང་མུན་པའྱི་རྡུལ་གྱིས་གོ་ས་གཅྱིག་ན་ནྱི་མྱི་ གནས་ཏྲེ་རྡུལ་ཐམས་ཅད་རང་གྱི་ཡུལ་དུ་
གཞན་སྲེ་བའྱི་གྲེགས་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་གྱིས་འདྲེས་ནས་གནས་པའང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྱིམ་གྱིས་འགོ་བའྱི་སྣང་བས་རྱིམ་
གྱིས་མུན་པ་བཟོག་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་ཡུལ་འདབ་འབྱོར་དུ་གནས་པར་འདོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།འགལ་བ་གྱིས་
པ་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་སྤངས་ཏྲེ་ག ནས་པ འྱི་མཚན་ྱིད་ཀང་མཚན་ྱིད་པའྱི་འགལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་
བདག་གཅྱིག་པར་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དཔྲེར་བརོད་པ་ནྱི་ རྟག་པ་དང་ཞྲེས་པ་སྲེ་འགལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཅྱིག་ལ་ 
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༼༡༥༡༽ 
གཅྱིག་མྲེད་པ་དྲེ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་པ་ྱིད་ལས་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་སྣང་དུ་རུང་བ་རྣམས་མྱི་དམྱིགས་པ་ལས་མྲེད་པར་
ངྲེས་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་སྣང་དུ་མྱི་རུང་བ་རྟག་པ་དང་ཤ་ཟ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ལ་ཇྱི་ལྟར་མྲེད་པར་ངྲེས་ཞྲེ་ན།།ཤ་ཟ་ལ་སོགས་པ་ཐ་
དད་དུ་ཡོད་པ་འགོག་ན་ནྱི་མྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཐ་མྱི་དད་དུ་ཡོད་པ་འགོག་པ་ནྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པ་ཁོ་ན་
ཡྱིན་ཏྲེ་འདྱི་ལྟར་ས་ཕོགས་འདྱི་ཤ་ཟའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ན་རལ་པ་ཅན་དང་མཆྲེ་བ་ཅན་ལ་སོགས ་པའྱི་རྣམ་པའང་ཡང་ན་ས་
ཕོགས་ལས་བཟོག་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་སྣང་དགོས་ན་འདྱི་དྲེ་ལྟར་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་འགོག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་བཞྱིན་དུ་
མྱི་རྟག་པ་འདྱི་འཇྱིག་མྲེད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དུ་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།དངོས་པོ་འདྱི་དོན་བྱྲེད་ནུས་པས་སོང་བར་མ་
དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་དང་དྲེའྱི་ངོ་བོར་མྲེད་དོ ་ཞྲེས་འགོག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ངྲེས་པར་འགྱུར་བ་མྲེད་པར་མཐོང་ཞྲེས་བྱ་
བའྱི་སྦྱོར་བ་ཡང་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པར་འདུས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་ལན་ཅྱིག་མྱི་གནས་པའྱི་འགལ་བ་ནྱི་གཞན་ལ་གཞན་
འགོག་པ་ཡྱིན་པས་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་ལས་ཐ་སད་དུ་འགྱུར་མོད།།ཕན་ཚུན་སྤང་འགལ་ལ་ནྱི་བདག་གཅྱིག་པ ་དགག་པར་
བྱ་བ་ཡྱིན་པས་དྲེ་ཡང་གཅྱིག་གྱི་ངོ་བོར་དམྱིགས་པས་གཞན་ཁྲེགས་པའྱི་ཕྱིར་མྱི་དམྱིགས་པས་མྲེད་ཅྲེས་དམྱིགས་པ་
བཀག་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན།།ཕན་ཚུན་སྤང་འགལ་དྲེ་ལ་ཡང་ག ཅྱིག་ མྱི་རྟག་པ་དམྱིགས་པ་ ཁོ་ནས་
གཞན་རྟག་པ་མྱི་དམྱིག ས་པར་བརོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ གལ་ཏྲེ་གཅྱིག་པ་ྱིད་གཞན་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལྟ་མ་
ཡྱིན་ན་རྟག་པ་དམྱིགས་པ་མ་བཀག་པ་ཅན་ གྱི་མྱི་རྟག་པ་ལ་ནྱི་རྟག་པ་ མྲེད་པ་མྱི་འགྲུབ་སྲེ་རྟག་པ་ལའང་རྟག་པ་

ྱིད་མྲེད་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་རྟ ག་མྱི་རྟག་དང་དངོས་མྲེད་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་མྲེད་པ་དྲེ་དག་ནྱི་

ཐམས་ཅད་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་བ་ྱིད་མ་ཡྱིན་ནམ་ཇྱི་ལྟར་ན་མྲེད་པར་ངྲེས་ཞྲེ་ན་དྲེ་དག་ལ་རང་རང་གྱི་འགལ་ཟ་འཇལ་བར་
བྱྲེད་པའྱི་ཚད་མ་གྱིས་ཡོད་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེས་ཀང་དྲེ་ལ་འགལ་ཟ་དྲེ་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད་པ་དྲེ་གྱིས་ཀྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་
པས་དགག་ནུས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཞན་དུ་ན་དྲེ་ྱིད་དུ་ཡོངས་སུ་མ་བཅད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་རྣམ་པ་མྲེད་
པ་དག་དྲེ་ལ་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པའམ་མྲེད་པར་ནྱི་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་ཀང་དྲེའྱི་ངོ་བོར་ཡོད་མྲེད་ལ་ནྱི་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་པ་ྱིད་དྲེ་འགལ་
ཟ་ངྲེས་བྱྲེད་ཀྱི་བློ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་རྣམ་པ་གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པས་གཞན་མྲེད་པ་མྱི་འགྲུབ་པར་དམྱིགས་པ་ྱིད་དགག་
དགོས་ན་ཤྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་ཀང་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་བྱྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ ཞྲེ་ན།།དམྱིགས་པ་མ་བཀག་པར་ནྱི་
ཤྲེས་པའང་དགག་མྱི་ནུས་མོད་ཀྱི་འོན་ཀང་འདྱི་ལ་དམྱིགས་པ་བཀག་པ་ྱིད་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།སྔོན་ལ་
དམྱིགས་ 
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༼༡༥༢༽ 
པ་བཀག་ནས་ཕྱིས་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་བྱྲེད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཤྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་དྲེས་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ལ།། དོན་ལ་ནྱི་དྲེ་
ལས་བཟོག་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལྟར་དོན་གཞན་སྒྲུབ་པ་ལ་ད གག་པ་མྱི་དམྱིགས་པས་བྱྲེད་པར་བསྒྲུབས་ནས་དོན་གཞན་
དགག་པ་ལ་ཡང་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་གཅྱིག་བཀག་པས་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་གྲུབ་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་སུའོ།།།དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་
དགག་པ་ནྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ ངོ་བོ་ཡྱིན་ ལ་དྲེ་ཡང་གཏན་ཚིགས་སུ་བཀོད་པའྱི་ཕྱིར་མྱི་དམྱིགས་པ་གོ་

བྱྲེད་དུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་དོན་གཞན་འགོག་པ་ལ་རོད་པ་སྤང་བ་ལ།།དང་པོ་རོད་པ་དགོད་པ་ནྱི་གཞན་བཀག་ནས་
གཞན་འགོག་པ་དྲེ་དགག་བྱའྱི་རྒྱུ་འབས་བུ་གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པ་གསུམ་དུ་བརྟགས་ན་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི་ དོན་
གཞན་ཞྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ག་ལ་འགྱུར་ཞྲེ་ན་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གྱིས་པ་ལན་ནྱི་འབས་བུ་དངོས་སུ་སྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ ཡོད་པ་

དྲེ་ནྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་འདོད་ཀྱི་མྱི་ནུས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ན་དྲེ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་ཅྱི་སྲེ་བརོད།།དྲེ་ལ་ཡང་བྱ་

རོག་ལ་སོགས་པས་ཟོས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་གྲེགས་བྱར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན།། ནུས་པ་ལ་ནྱི་ཞྲེས་
གསུངས་ཏྲེ་འདྱི་སྐད་དུ་རྒྱུའྱི་ཐ་མའྱི་གནས་ སྐབས་ྱིད་ན་ནུས་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ལ་ཡང་རྒྱུན་ཡོངས་སུ་འགྱུར་
བ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་སྲེས་མ་ཐག་ཁོ་ནར་འབས་བུ་སྲེད་པའྱི་ཕྱིར་གྲེགས་མྱི་འཇུག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་ཐ་མ འྱི་སྐད་

ཅྱིག་མ་གཅྱིག་པུ་དྲེ་ལ་གྲེགས་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན་གྲེགས་ནྱི་སྐད ་ཅྱིག་སྔ་ཕྱི འྱི་ཆ་དང་བཅས་པ་ལ་འཇུག་པ ་ལས་རྒྱུ་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་
གཅྱིག་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ལ་ཡང་སྔ་ཕྱིའྱི་ཆ་ཤས་གྱིས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་སྲེས་མ་ཐག་ཏུ་འབས་བུ་སྲེད་ནས་ལྡོག་པས་གྲེགས་མྱི་

འཇུག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གཞན་ཡང་རྒྱུ་ལ་འབས་བུ་ས ྲེ་བ་དང་མྱི་མཐུན་པ་སྲེད་པ་དྲེ་ནྱི་ རྒྱུའྱི་གྲེགས་ཡྱིན་ན་དྲེ་ནྱི་

ནུས་པ་ཐོགས་མྲེད་ལ་བྱྲེད་པར་མྱི་ནུས་ཏྲེ་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།མ་ཚང་མྲེད་རྒྱུ་དྲེ་ལ་ནྱི།།།འབས་བུ་གང་གྱིས་བཟོག་པར་
ནུས།།།ཞྲེས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ལས་གཞན་བྱྲེད་པའམ་དངོས་པོ་མྲེད་པ་བྱྲེད ་ན་ནྱི་རྒྱུ་ལ་ཅུང་ཟད་མྱི་

བྱྲེད་ལ།།ཅུང་ཟད་མྱི་བྱྲེད་པ་ཡང་གྲེགས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གང་གྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལ་

གྲེགས་མྱི་འཇུག་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་རྒྱུ་ལས་འབས་བུས་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་སྐད་ཅྱིག་ཐ་མར་གྱུར་པ ་དྲེ་འད་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་
ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་བལྟར་མྱི་རུང་བའྱི་དང་ར་ཀུན་ནས་བསྐོར་བ་སྲེང་གྱི་ཆ་དང་བཅས་པ་ཆོས་ཅན་དུ་བྱས་ཏྲེ་སྲེང་
གྱི་ཆ་ལ་དུ་བ་མྲེད་པས་ས་གཞྱི་ལ་དྲེའྱི་རྒྱུ་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་དོ།།།འབས་བུ་དྲེ་ནྱི་རྒྱུ་ལ་ཁྱབ་པར་ བྱྲེད་པ་དང་
ལྡོག་སྲེ་ཁྱབ་ཆོས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རྒྱུ་དྲེའྱི་རང་ག ྱི་ངོ་བོ་དང་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་རྒྱུའྱི་རང་གྱི་རང་བཞྱིན་ཚ་
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༼༡༥༣༽ 
པ་དང་ཁྱབ་ཆྲེས་པ་མྲེད་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་འབས་བུ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་འབས་བུ་ མྱི་དམྱིག ས་པ་ནྱི་ྲེ་བར་བཏགས་ནས་
རང་བཞྱིན་མྱི་དམྱིག ས་པར་བཤད་ ཀྱི་དངོས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་རང་བཞྱིན་དུ་བཤད་པ་ དྲེ་
བཞྱིན་དུ་འབས་བུ་དྲེ་དང་འགལ་བ་དམྱིགས་པ་ ནྱི་ རང་བཞྱིན་མྱི་དམྱིགས་པར་བཤད་དོ་ཞྲེས་འབྲེལ་ ཏོ།།།གང་དུ་

གང་བ་དང་དྲེའྱི་རྒྱུ་ནྱི་མངོན་སུམ་མ་ཡྱིན་གྱི་མྲེ་ནྱི་སྣང་བ་དྲེ་ལ་འདྱི་འགོད་དྲེ་དྲེས་གང་རྲེག་ཁྲེགས་ཤྱིང་དྲེས་ཀང་དྲེའྱི་རྒྱུ་
ཁྲེགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འོ་ན་འབས་བུ་མྲེད་པ་རྒྱུ་མྲེད་པའྱི་གོ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཅྱི་སྲེ་བརོད་ཅྲེ་ན་ རྒྱུའྱི་རས་སྤྱྱི་ ཞྲེས་
གསུངས་ཏྲེ་འཇྱིག་རྟྲེན་པ་ལ་གགས་པའྱི་རྒྱུ་རྒྱུན་སྔ་མ་ལའོ།།།བཞྱི་པ་དོན་སྒྲུབ་ཐ་སད་སྒྲུབ་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་ནྱི་ རྒྱུ་མྱི་དམྱིགས་
པ་ནྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་རྒྱ་མཚོ་ཆྲེན་པོའ ་ིརངས་པ་ལ་དུ ་བར་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ན་དྲེ་ངྲེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་མྲེ་མྲེད་པ་རྟགས་སུ་བྱྲེད་པ་

བཞྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ན་མྲེའྱི་འཛེལ་མ་ཙམ་ཡང་ཡོད་ན་སྣང་ལ།།དུ་བ་ནྱི་མངོན་སུམ་ཚད་མས ་མྲེད་པར་མྱི་ངྲེས་པས་མྲེ་བཀག་ནས་དུ་
བ་མྲེད་པའྱི་དོན་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །རང་བཞྱིན་མ ྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་ཡུལ་ ཅན་ ཏྲེ་ཐ་སད་ སྒྲུབ་ཡྱིན་ཏྲེ་རང་ྱིད་ མྲེད་
པའྱི་དོན་ཁོ་ན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།རྒྱུ་དྲེའྱི་ངོ་བོ་ལ་ཁྱ བ་པའྱི་འབས་བུ་མྲེད་པས་ནྱི་ རྒྱུ་མྲེད་པའྱི་དོན་སྒྲུབ་པ་
ཡྱིན་ལ་ཡང་གྱི་སྒྲས་ནྱི་འབས་བུ་འགལ་བ་དམྱིགས་པ་ཡང་དོན་སྒྲུབ་ཏུ་སོན་པ་ཡྱིན་ ནོ། །ཁ་ཅྱིག་འབས་བུ་མྱི་དམྱིགས་པ་

ཐ་སད་སྒྲུབ་ཏུ་སྨྲ་བ་དྲེ་ནྱི་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ།།འདྱི་ལྟར་རྟགས་འཛིན་ཚད་མས་བསྒྲུབ་བྱའྱི་དོན་མ་གྲུབ་ན་དོན་སྒྲུབ་དང་དོན་
གྲུབ་ན་ཐ་སད་སྒྲུབ་ཡྱིན་པ་ནྱི་སྲེང་གྱི་ཆ་ལ་དུ་བ་མྲེད་པ་ངྲེས་པའྱི་ཚད་མས་ས་གཞྱི་ལ་མྲེ་མྲེད ་པ་མྱི་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་དང་སྲེང་
གྱི་ཆ་ལ་ནྱི་མྲེ་མངོན་སུམ་གྱིས་ཁྲེགས་པས་འབས་བུ་མ་དམྱིགས་པ་དོན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་གང་གཏན་ཚིགས་དང་
བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཚད་མ་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་ཐ་སད་སྒྲུབ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་དུ་བས་མྲེ་སྒྲུབ་པ་བཞྱིན་ནོ།།།འབས་བུ་མྱི་
དམྱིགས་པ་ཡང་དྲེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་འགལ་བ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་དྲེ་དག་ཚད་མ་མྱི་
གཅྱིག་ཀང་ཐ་སད་སྒྲུབ་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་པ ་ནྱི་ངྲེས་པར་ཡྱིན་པས་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་མྱི་སྱིད་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་
ནོ།།།སྨྲ་བ་པོ་གང་གྱི་ཚེ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་རྱི་གྱིས་ཀྱི་གཅྱིག་ལ་ནྱི་ཤྱིང་གྱི་ཚོགས་མཐོང་ལ་ཤྱིང་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་ མྲེད་དུ་མྱི་

རྟོགས་པ་ན་རྱི་གྱིས་པ་དྲེ་ལའང་ཤྱིང་གྱི་ཁྱད་པར་ཤ་པ་མྲེད་པར་ངྲེས་མྱི་ནུས་ལ་ཤྱིང་ནྱི་སྣང་རུང་དུ་ཡོད་པ་དྲེ་ལ་འདྱི་
འགོད་དྲེ་དྲེ་ལ་ཁྱབ་བྱྲེད་མྲེད་པར་ངྲེས་པའྱི་ཚད་མས་ཁྱབ་བྱ་མྲེད་པར་མྱི་ངྲེས་པས་ཁྱབ་བྱ་མྲེད་པའྱི་དོན་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།གང་གྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་པ་དྲེས་ན་བཤད་མ་ཐག་པའྱི་ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་ 
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༼༡༥༤༽ 
འགོག་པ་དང་འགོག་པའྱི་ཐ་སད་སྒྲུབ་པ་ལ་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་ྲེ་བར་བསྡུ་བར་བྱའོ།།།ལྔ་པ་ར་བའྱི་མྱི་དམྱིགས་པ་བཞྱིར་དབྱྲེ་བ་
ལ་དོན་ལྔ་ཡོད་པའྱི་དང་པོ་དོན་དངོས་ནྱི་དགག་པ་སྲེ་མྲེད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་མྱི་དམྱིག ས་པ་ལ་བཞྱིར་འ གྱུར་ གྱི་
ཡོད་པའྱི་ཐ་སད་འགོག་པའྱི་མྱི་སྣང་བ་མྱི ་དམྱིགས་པ་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱྲེ་བག་ཏུ་འབྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།སྦྱོར་བ་ནྱི་སྒྲའྱི་

སྦྱོར་བའམ་འཇུག་ཚུལ་ལོ།།།འདྱི་ནྱི་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།འགལ་དང་འབས་བུ་དག་གྲུབ་དང་།།།རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་བལྟར་རུང་
བའྱི།།།བདག་ྱིད་དག་ནྱི་མ་གྲུབ་པ།།།མྲེད་དོན་ཅན་མྱི་དམྱིགས་རྣམ་བཞྱི།།།ཞྲེས་འབྱུང་སྲེ་སོབ་དཔོན་ར ང་གྱི་ལུ གས་ཡྱིན་ལ་
གསུམ་དུ་སྡུད་པ་ནྱི་སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་གྱི་ལུ གས་ཡྱིན་ཏྲེ་བཞྱིའམ་གསུམ་པོ་དྲེས་བཀག་པ་ལས་མྱི་འདའ་བས་དྲེ་
གྱིས་སུ་འདུས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་རྟགས་འདྱི་དག་གྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པ་མ་གཏོགས་པ་ནྱི་དགག་བྱ་བལྟར་མྱི་རུང་བ་ལ་
སྦྱར་བར་བྱ་སྲེ་རུང་ན་ནྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པས་མྲེད་པ་གྲུ བ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཁྱབ་བྱྲེད་འགལ་དམྱིགས་ལ་ནྱི་གང་རྲེག་
ཀང་བལྟར་མྱི་རུང་བའོ།།།འདྱི་རང་བཞྱིན་འགལ་དམྱིགས་ཀྱི་ནང་དུ་འདུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་མྲེ་དང་འགལ་བའྱི་གང་རྲེག་ནྱི་
བ་མོའ ་ིརྲེག་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་འགྱུར་པའྱི་ཁྱབ་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།། །འགལ་བའྱི་འབས་བུ་གྲུབ་པ་ནྱི་ གྱིས་པ་སྲེ་
འདྱི་ལ་ནྱི་མྲེའང་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་དགོས་ཏྲེ་གྱིས་པོ་དྲེ་ནྱི་སྒྲུབ་པའྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་དགག་པའྱི་རྣམ་པ་ནྱི་ རྒྱུ་མ་
གྲུབ་པ་ཞྲེས་པ་སྲེ་འདྱིར་འདུས་པའྱི་རྒྱུ་འགལ་བ་དམྱིགས་པ་དང་།།རྒྱུ་འགལ་བའྱི་འབས་བུ་དམྱིགས་པ་གྱིས་ནྱི་འོག་ཏུ་

འཆད་དོ།།།བཞྱི་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་མ་གྲུབ་པ་ནྱི་ཞྲེས་པ་ཡྱིན་ལ་འདྱིའྱི་ནང་དུ་ཁྱབ་བྱྲེད་མ་དམྱིགས་པ་འདུས་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་ནྱི་ཤྱིང་ཤ་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཁྱབ་བྱྲེད་ཡྱིན་པས་དྲེ་བཀག་པ་ནྱི་ཤ་པའྱི་རང་བཞྱིན་ྱིད་བཀག་པ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པ་བཞྱི་པོ་དྲེ་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པར་བསྡུ་བ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་འབས་བུ་ལ་སོགས་པ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་འགོ ག་པ་ནྱི་
མྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ཡང་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་སམ་ན་མྲེད་པ་དང་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་དྲེ་ལ་མྲེད་པ་དང་ཐ་
སད་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་དམྱིགས་པ་འདྱི་ཐ མས་ ཅད་ ཀྱི་དྲེ་དག་དང་དྲེ་འགལ་བ འྱི་དགག་བྱ་རྣམས་ཆོས་ཅན་
བལྟར་རུང་བའྱི་བདག་ྱིད་དག་ཁོ་ན་ ཡྱིན་ཏྲེ་གཞྱི་གཞན་དུ་དམྱིགས་པའྱི་རྒྱུ་གཞན་ྲེ་བ་ སྲེ་ཚང་བ་ན་མངོན་

སུམ་གྱིས་མ་གྲུབ་པ་དང་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པ འྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན་གཞན་དག་ལ་སྲེ་དྲེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་རྒྱུ་
དང་འབས་བུ་དང་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པ་དང་འག ལ་བ་དག་ སྲེ་གསུམ་པོ་དྲེ་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ལ་རྒྱུ་

དང་འབས་བུ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་དགག་བྱ་ནྱི ་དྲེ་དག་དང་ཞྲེས་བྱ་བས་སོན་པ་ཡྱིན་ལ་འགལ་བ་དང་ 
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༼༡༥༥༽ 
འགལ་འབས་དམྱིགས་པ་གྱིས་ཀྱི་དགག་བྱ་ནྱི་འགལ་ཟ་ དྲེ་དག་དང་འགལ་བ་དག་ ཅྲེས་བྱ་བས་སོན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་

འགལ་འབས་དམྱིགས་པའྱི་དགག་བྱ་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་འགལ་བས་བརྒྱུད་ནས་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་
སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱི་ཡྱིན་ནོ།།།སྔོན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་བལྟར་རུང་བ་དྲེ་དག་མ་གྲུབ་པ་དང་། བལྟར་
རུང་བ་དྲེ་དག་དང་འགལ་བ་དག་གྲུབ་པ་ཞྲེས་ཅྱི་རྱིགས་པར་སྦྱོར་བར་བྱྲེད་དོ།།།སྦྱོར་བ་ནྱི་སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པ་

གང་ཞྱིག་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་ལ་དྲེ་དང་དྲེ་ནྱི་བལྟར་རུང་བའྱི་ཐ་སད་དུ་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན་ནོ།།།བསྒྲུབ་
བྱའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་རྒྱུ་ད ང་འབས་བུ་ལ་སོགས་པ་འདྱི་དག་གྱི་སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པའང་གཞྱི་གཞན་དུ་མངོན་
སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ།།།དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་གལ་ཏྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན་དྲེ་ལ་དགག་བྱ་
དྲེ་རྣམས་བལྟར་མྱི་རུང་བ་དྲེ་ལྟར་ན་ཡང་སྔོན་དཔྲེའྱི་སྲེང་དུ་གཅྱིག་ལོག་པས་གཞན་ལྡོག་པར་མངོན་སུམ་གྱིས ་གྲུབ་པའྱི་
ཕྱིར་རྒྱུ་འབས་དང་ཁྱབ་བྱ་ཁྱབ་བྱྲེད་དུ་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ་གཅྱིག་ཡོད་ན་གཞན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་འགལ་
བར་ཡང་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པས་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འགལ་བ་དང་རྒྱུ་འབས་སུ་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཡོད་པ་དང་མྲེད་
པར་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་བལྟར་མྱི་རུང་བ་ལ་ནྱི་གསུམ་པོ་དྲེ་མྱི་འགྲུ བ་པས་གཞྱི་གང་དུ་ཡང་དྲེ་དགག་པ་མྱི་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།དྲེས་ན་གཏན་ཚིགས་དྲེ་དག་གཞན་དུ་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པས་དྲེ་ལྟར་གྲུབ་པའྱི་རྲེས་སུ་འབངས་ཏྲེ་དྲེ་དག་འདྱིར་དན་
པར་བྱས་ཤྱིང་དགག་པ་བྱྲེད་པས་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པ་ལས་བརྒྱུད་ནས་འོངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་དྲེར་འདུས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་
ཆུ་ྱིད་དངོས་སུ་འོངས་ནས་བརྒྱུད་པ་མ་ཡྱིན་ཡང་ཟོ་བ་ལས་བརྒྱུད་ནས་འོངས་པས་ཟོ་ཆུ་བརྒྱུད་པ་ཞྲེས་བརོད་པ་བཞྱིན་
ནོ།།།དྲེ་ལྟར་གཏན་ཚིགས་འགོད་པའྱི་དུས་སུ་དྲེ་ལྟར་མ་དན་ན་ནྱི་འགལ་བ་དང་།།རྒྱུ་འབས་དང་ཁྱབ་བྱ་ཁྱབ་བྱྲེད་ྱིད་དུའང་
མྱི་ཤྲེས་ན་འགལ་བ་མཐོང་བ་དང་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱྲེད་མྲེད་པ་ལས་ཅྱིག་ཤོས་མྲེད་པར་འགྱུར ་རྲེ་སྐན།།དྲེས་ན་རོད་གཞྱི་ལ་
དགག་པ་བྱྲེད་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་དཔྲེ་ལ་གྲུབ་པའྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རྲེས་སུ་འབངས་ནས་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྣམ་འགྲེལ་
ལས།།གཞན་དུ་ཆོས་གཅྱིག་ཡོད་བརོད་པས།།།གཞན་མྲེད་དྲེ་ྱིད་གང་གྱིས་རྟོགས།།།གལ་ཏྲེ་འགལ་ལས་ཡྱིན་དྲེ་
ཡང་།།།ཅྱིས་འགྲུབ་ལན་ཅྱིག་མྱི་གནས་པའྱི།།།ཕྱིར་ཞྲེ་ན་ དྲེ་གང་ལས་འདོད།།།སྣང་བ་མཐོང་མྲེད་ཕྱིར་ཞྲེ་ན།།།དྲེ་ནྱི་ཚད་མ་
ྱིད་མ་ཡྱིན།།།ཞྲེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་དོན་དགག་པ་བྱྲེད་པའྱི་མྱི་དམྱིགས་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་སྒྲའྱི་སྦྱོར་བ་ཙམ་ཐ་
དད་ཀང་དོན་ནྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པར་འདུས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།ཀུན་ལ་སྦྱོར་བ་ཐ་དད་ 
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༼༡༥༦༽ 
ྱིད།།།ཡྱིན་གྱི་དོན་ལ་ཐ་དད་མྲེད།།།ཅྲེས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་དཔྲེ་ལ་དགག་བྱ་སྣང་དུ་རུང་བས་ཆོས་ཅན་ལ་
ཁྲེགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན།།རྟགས་དྲེ་དག་གང་ན་ཡོད་པ་ན་དགག་བྱ་སྣང་བ་མཐོང་བ་མྲེད་པ་དང་ སྲེ་མྲེད་
པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་གསུངས་སོ།།།གལ་ཏྲེ་ཡོད་ཀང་སྣང་དུ་མྱི་རུང་ངོ་ཞྲེ་ན།། དངོས་པོ་མ ྱི་དམྱིག ས་པ་ཡྱི་ནྱི།།།རྒྱུ་མྱི་
སྱིད་པར་གྱུར་པས་ ན། །ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་ཡོད་ཀང་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་དགག་བྱ་བསྐལ་པ་དང་རྲེན་གཞན་མ་ཚང་

བ་ཡྱིན་ན་དྲེ་ལྟར་ནྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་དགག་བྱའྱི་དངོས་པ ོ་མྲེད་པ་རྟོག ས་པར་འགྱུར་ ཞྲེས་ཁ་ཅྱིག་

འཆད་པ་དྲེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཆོས་ཅན་ལ་ནྱི་དགག་བྱ་མངོན་སུམ་ལ་བལྟར་མྱི ་རུང་བ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་སོབ་
དཔོན་ཆོས་མཆོག་སྔར་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་སྡུད་པར་འཆད་པ་ནྱི་སྣང་བ་མཐོང་བ་མྲེད་པ་དང་དངོས་པ ོ་མྱི་
དམྱིགས་པའྱི་དགག་པ ་རྟོགས་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་མྱི་དམྱིགས་པ་དང་ཕན་ཚུན་སྤངས་འགལ་གྱི་སྦྱོར་བ་རྣམས་ཡྱིན་ཏྲེ་ཕན་

ཚུན་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པས་ཁྲེགས་པའྱི་ཕྱི ར་རོ།།།རྒྱུ་མྱི་དམྱིགས་པ་དང་ལན་ཅྱིག་མྱི་གནས་པའྱི་འགལ་
བའྱི་སྦྱོར་བ་ལ་ནྱི་རྒྱུ་མྱི་སྱིད་པར་གྱུར་པ་ནྱི་དངོས་པོ་མྲེད་པར་རྟོགས་པ་ ཡྱིན་ཏྲེ་འགལ་བས་ཀང་རྒྱུ་བཀག་

ནས་ངོ་བོ་འགོག་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་དག་གྱི་ནང་དུ་འདུས་པའྱི་འབས་བུ་མྱི་དམྱིགས་པ་དང་རྒྱུ་དང་འགལ་བ་དམྱིགས་པ་ལ་
སོགས་པ་རྣམས་ཀང་མཐར་དྲེ་ལྟ་བུ་ཁོ་ནས་དགག་པ་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་ཚད་མས་གྲུབ་པས་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་
ཀྱིས་ནྱི་མྲེད་པར་ཡང་ཚད་མས་ཁྲེགས་པ་ྱིད་སྨྲ་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ།།རྣམ་འགྲེལ་ལས།།ཚད་མས་གྲུབ་པ་སྨྲ་རྣམས་ཀྱི།།།དོན་
གྱིས་བཟོག་པ་ྱིད་ལས་ཡྱིན།།།ཞྲེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་འབས་བུ་དང་རྒྱུ་དམྱིགས་ པ་གཏན་ཚིགས་སུ་མྱི་
མཚུངས་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྲེ་མྲེད་པར་ནྱི་དགག་བྱའོ།།།དྲེའྱི་རྒྱུ་ནྱི་འགོག་བྱྲེད་ཀྱིའོ།།།འཁྲུལ་པ་ནྱི་རྒྱུ་འབས་

ལའོ།།།རྒྱུ་གང་ལས་དགག་བྱ་ད ྲེ་མྲེད་པ་གོ་བར་འ གྱུར་བ་ མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྒྱུ་རྣམས་ནྱི་ཞྲེས་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་

སྦྱར་རོ།།།དྲེ་ལྟར་རྒྱུ་ཙམ་འཁྲུལ་བར་བསན་ནས་ནུས་པ་ཐ ་མ་མ་གྲུབ་པར་སོན་པ་ནྱི་ཐ་མ་ནྱི་འབས་བུ་ལ་ འཁྲུལ་ པ་མྲེད་
དོ་ཞྲེ་ན་དྲེ་ལས་ནྱི་རྲེས་སུ་དཔོག་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ དྲེ་ལས་ཞྲེས་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་སོ།།།དྲེ་ྱིད་རྒྱས་པར་འཆད་པ་

ནྱི་མཐའྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་དོན་ནྱི་གྲེགས་སྱིད་པ་དྲེ་ལས་ནྱི་རྲེས་སུ་དཔག་མྱི་ནུས་པས་གྲེགས་མྲེད་པ་དྲེས་དཔག་དགོས་ན་དྲེ་

ལ་དུས་དང་པོ་ལ་རྟགས་དྲེ་མཐོང་ཞྱིང་གྱིས་པ་ནྱི་རྒྱུ་འབས་བུ་འབྲེལ་པ་དན་ལ་གསུམ་པ་ལ་རྲེས་སུ་དཔག་བྱ་
རྟོགས་པ་འདྱི་ནྱི་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་ཐ་མ་ལས་ནྱི་མཐོང་བའྱི་དུས་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཚེ་འབས་བུ་སྲེ་བས་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཚེ་འབས་བུ་
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མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་ར ོ།།།དྲེ་ྱིད་སོན་ 



188   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༡༥༧༽ 
པ་ནྱི་མཐའྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་སྔོན་ར ོལ་ནྱི་འབྲེལ་བ་དན་པ འྱི་ཡང་ངོ་།།།གལ་ཏྲེ་འབས་བུ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ལ་མྱི་དཔོག་

ཀང་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་དཔོག་གོ་ཞྲེ་ན་རྒྱུའང་ལོག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ གང་གྱིས་རྒྱུ་ལས་དྲེ་
རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་མྲེད་དྲེ་འབས་བུ་ཞྲེས་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཏྲེ་མྲེད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཐ་མའྱི་ རྒྱུ་ལས་ནྱི་འབས་བུ་མྱི་
འགྲུབ་བོ།།།དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་གང་དག་འགལ་བའྱི་རྒྱུ་དམྱིགས་གཏན་ཚིགས་སུ་སྨྲ་བ་དྲེ་དག་གྱིས་ནྱི་གཏན་ཚ ིགས་ཀྱི་རང་

བཞྱིན་ཅུང་ཟད་ཀང་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་དྲེ་རྒྱུ་ཙམ་གྱིས་དགག་བྱ་དགག་མྱི་ནུས་ལ་མྲེ་བསྒྲུབས་ནས་འགོག་ན་ཕོགས་ཆོ ས་མྲེད་
པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།བཞྱི་པ་རྒྱུ་དང་འགལ་བ་གཏན་ཚིགས་སུ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་དངོས་པོས་རང་གྱི་འབས་བུ་དང་འགལ་བ་ལ་མྱི་
འགོག་ན་མྲེས་སྤུ་ལོང་བྱྲེད་མྱི་འགོག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་རྒྱུས་ནྱི་དགག་བྱ་དང་འགལ་བའྱི་འབས་བུ་བསྲེད་ནས་དགག་བྱ་
འགོག་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་དགག་བྱའྱི་རྒྱུ་བཀག་ནས་འགོག་གོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི་གཏན་ཚ ིགས་དྲེ་དགག་བྱའྱི་ རྒྱུ་ མཚན་
ཏྲེ་རྒྱུ་དག་དང་འགལ་ན་ནྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་གང་ཟག་འདྱི་ལ་ཞྲེས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན་ནོ།།།སོག ས་པའྱི་སྒྲས་ནྱི་སོ་ཏག་ཏག་
བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་གཟུང་ངོ་།།།བྱྲེ་བག་ནྱི་དགའ་བ་དང་དད་པ་ལ་སོགས་པས་བྱས་པ ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེའོ།།།གདུང་བ་ནྱི་

ལུ ས་དོས་པ་སྲེ་དྲེ་བྱྲེད་པའྱི་བྱྲེ་བག་ནྱི་མྲེ་སྲེ་དྲེ་དང་ྲེ་བ་གཏན་ཚིགས་སོ།།།མྲེ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ལས་གང་རྲེག་

མྲེད་པ་དཔོག་ལ་དྲེ་ལས་ནྱི་བ་སྤུ་ལངས་པ་མྲེད་པ་སྲེ་འདྱི་ཡང་གང་རྲེག་དང་བ་སྤུ་ལངས་པ་གྱིས་ཀ་བལྟར་མྱི་རུང་བ་ལས་
སྦྱོར་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་མྲེས་ཡོངས་སུ་གདུང་བ་དཔགས་ནས་དྲེས་སྤུ་ལོང་བྱྲེད་འགོག་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་རྒྱུ་མཚན་དག་
འགལ་ན་ཞྲེས་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བརོ ད་ཅྲེ་ན་སྤུ་ལོང་ ཞྲེས་ བྱྲེད་ པ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་ཡོངས་སུ་གདུང་བ་ནྱི་ལུ ས་དོས་
པའོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་འདྱི་འགལ་བའྱི་རྒྱུ་དམྱིགས་སུ་ཐལ་བར་མྱི་འགྱུར་རོ།། །འདྱིས་ནྱི་འགལ་བ་ད ྲེའྱི་འ བས་བུ་ལས་ཀང་
མྲེ་དྲེ་དང་འགལ་བ འྱི་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་འདྱི་ཡང་མྲེ་དང་གང་རྲེག་དང་སྤུ་ལོང་བྱྲེད་ལ་སོགས་པ་མྱི་སྣང་བ་དྲེར་སྦྱར་ བར་

བྱའོ།།།དྲེ་གྱིས་གང་དུ་འདུས་པ་ནྱི་དྲེ་དང་ཞྲེས་པ་སྲེ་དགག་བྱ་དང་རྟགས་བརྒྱུད་ནས་འགལ་བ་སྲེ་དྲེ་སྐད་དུ་བརོད་དྲེ་
དགག་བྱ་རྒྱུ་བཀག་ནས་འགོག་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།སྔར་བསན་པའྱི་ཚུལ་ དྲེ་ལྟར་ན་ཞྲེས་པའྱི་སྦྱོར་བ་ནྱི་དགག་སྒྲུབ་

བརོད་པའྱི་སྒྲའམ་དྲེས་བརོད་པའྱི་དོན་ནོ།།།དྲེ་ལ་དོན་གཞན ་བསྒྲུབ་པ་ལ་འགལ་བ་དང་འགལ་ཁྱབ་དང་འགལ་འབས་དང་
འགལ་བའྱི་རྒྱུ་དང་འགལ་བའྱི་ཁྱབ་བྱྲེད་དམྱིགས་པ་ལྔ་ཡོད་མོད་ཀྱི་ཐ་མ་གྱིས་དམྱིགས་པ་ནྱི་འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱིར་དང་།།།དོན་
གཞན་བཀག་པ་ལ་ཡང་ངོ་བོ་དང་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་དང་ཁྱབ་བྱྲེད་དང་ཁྱབ་བྱ་བཀག་པ་བཞྱི་ལས་ཐ་མ་འཁྲུལ་ཞྱིང་འབས་བུ་
མྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་ཕྲེད་ 



རྣམ་འགྲེལ ་རྒྱན་གྱི་ མྲེ་ཏོག།   189 

༼༡༥༨༽ 
ལ་འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱིར་རྣམ་པ་བཅུ་ྱིད་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ།།།ལྔ་པ་འགལ་འབས་ལ་ཁྱད་པར་བརོད་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་འགལ་

འབས་ནྱི་དགག་བྱ་འགོག་པ་ལ་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་དུ་བ་མཐོང་བ་དྲེ་ྱིད་དུའང་གང་རྲེག་མྱི་ཁྲེགས་ན་གཞན་དུ་ལྟ་ཅྱི་སྨྲོས་ཞྲེ་ན་
འགལ་འབས་ལ་ཡང་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་ཡང་ནྱི་འབས་བུ་ལ་སོགས་པ་སྡུད་པའམ་ཡང་ན་འགལ་བའྱི་རྒྱུ་དམྱིགས་འཁྲུལ་བ་

སྡུད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་མཁས་པ་དག་འཆད་དོ།།།ཡུལ་ནྱི་མྲེའྱི་དོད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་དང་དུས་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཚེ་དང་སོགས་ པས་

བཟུང་བ་དུ་བའྱི་ཁྱད་པར་དག་ཏུ་འཕྱུར་བ་གང་རྲེག་བཟོག་པའྱི་མྲེ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ་སྲེ་གཙུབ་ཤྱིང་གཙུབས་པའྱི་དུ་བ་ལ་
སོགས་པ་མ་ཡྱིན་པའོ།།།འདྱི་དག་ནྱི་འགལ་བ་དང་འགལ་ཁྱབ་དམྱིགས་པ་ལ་སོགས་པ་ལའང་ཅྱི་རྱིགས་པར་རྲེས་སུ་
འགོའ །ོ།།གཞན་དུ་སྲེ་དྲེ་ལྟ་བུ་མྲེད་པ་དྲེའྱི་ཚེ་ནྱི་རྟགས་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་མྲེ་གང་བ་ནྱི་དགག་པའྱི་སྒྲ་གོང་
དུ་སྦྱར་བ་སྲེ་གང་རྲེག་མྲེད་པའོ་དྲེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཐལ་བ་རྟགས་སུ་བཀོད་ན་འགལ་འབས་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ཡང་འཁྲུལ་བ་
བཞྱིན་ནོ།།།ཐལ་བ་གཏན་ཚིགས་སུ་བྱས་པ་དྲེའྱི་ཚེ་ཡང་གསུམ་པོའ ་ིཁྱད་པར་ཅན་བཟུང་ན་ནྱི་གོ་བྱྲེད་ཡང་དག་ཡྱིན་

ནོ།།།འཇྱིག་རྟྲེན་རྒྱང་འཕྲེན་པ་སྣང་དུ་མྱི་རུང་བ་ལ་དང་དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པ འང་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་འགོག་པ་དྲེ་དགག་
པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར།།གྱིས་པ་མྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་འཆད་པ་ལ་དོན་གསུམ་སྲེ།།བསྐལ་པའྱི་དོན་མྱི་དམྱིགས་པས་དགག་
མྱི་ནུས་པ་དང་།།ལུ ང་ཚད་མར་རྟོག་པ་དགག་པ་དང་།།དྲེས་ན་སྣང་རུང་མྱི་དམྱིགས་པ་གོ་བྱྲེད་དུ་བསན་པ་གསུམ་ལས།།དང་
པོ་ལའང་བཞྱི་ཡོད་པའྱི་དང་པོ་བསྐལ་པའྱི་བྱྲེད་པ་སོན་པ་ནྱི ་བསྐལ་པ་རྣམས་ལ་ ནྱི།།མྲེད་པར་ངྲེས་པ་ཡོད་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་མྲེད་པ་ལ་ཚ ད་མ་ཡྱིན་ནོ།།།བློ་ལ་བསྐལ་པ་དྲེ་ཡང་གང་ཞྲེ་ན་ཡུལ་གཞན་དང་དུས་གཞན་ད ང་འགོ་
བའྱི་རང་བཞྱིན་གཞན་ཏྲེ་གསུམ་པོ་དྲེ་ལ་ནྱི་མ་མཐོང་བ་མྲེད་པ་གོ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་དྲེ་རང་གཞན་གྱི་
དམྱིགས་པ་ལོག་པས་དགག་མྱི་ནུས་པ་ནྱི་གལ་ཏ ྲེ་དྲེ་དག་ལ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བསྐལ་པ་ཞྲེས་བརོད་དྲེ་གང་ ཡོད་པ་དྲེ་ནྱི་
གདོན་མྱི་ཟ་བར་ཡུལ་དྲེ་ན་གནས་པ་འགའ་ཞྱིག་ག ྱིས་དམྱིགས་པ་ ཡྱིན་ལ།།རང་བཞྱིན་གྱིས་བསྐལ་པའྱི་ཤ་ཟ་

ཡང་རྱིགས་མཐུན་པ་དག་གྱིས་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་དུས་ཀྱིས་བསྐལ་པ་ཡང་ འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ན་
དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ ན་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ ཏྲེ ་མ་དམྱིག ས་ཏྲེ་དམྱིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལོག་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་
ན།།འདྱི་བཟོག་པའྱི་ཕྱིར་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་འདྱི་སྐད་དུ་ཐམས་ ཅད་ཀྱིས་མ་མཐོང་བ་ནྱི་རང་གཞན་གྱིས་ཀས་

ངྲེས་པར་མྱི་ནུས་ཏྲེ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མ་མཐོང་བ་མ་གྲུབ་པ་ དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་
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༼༡༥༩༽ 
གཏན་ཚིགས་ཏྲེ་ སྤོང་བ་ནྱི་མྱི་སྣང་བའྱི་དོན་ནོ།།།རང་ྱིད་ཀྱིས་མ་མཐོང་བ་དྲེ་ནྱི་ཞྲེས་སྦྱར་ནས་མྲེད་པ་ྱིད་དུ་ནྱི་
བརོད་པར་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གསུམ་པ་ཚད་མ་གསུམ་མྲེད་པས་དགག་མྱི་ནུས་པ་ནྱི་བསྐལ་པ་དྲེར་
ཡང་ཞྲེས་པ་སྲེ་གཅྱིག་འཇུག་པ་ལས་ཚད་མ་གསུམ་ཀ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ ཞྲེ་ན།།དང་པོ་ལུ ང་གྱིས་མ་ཁྱབ་པ་ནྱི་དྲེ་ནྱི་

དྲེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་བསྐལ་པ་འགའ་ ཞྱིག་ལ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་བསན་བཅོས་དང་ལུ ང་དང་གཙུག་ལག་ནྱི་རྣམ་གངས་
ཏྲེ་དྲེས་དབང་དུ་བྱས་པ་མྲེད་པ་ནྱི་དྲེས་བརོད་པས་མ་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ངག་དྲེ་ྱིད་བཤད་པ་ནྱི་བསན་བཅོས་
འཇུག་སྲེ་རོམ་པ་ནྱི་སྲེས་བུའྱི་ད ོན་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཐབས་འགའ་ཞྱིག་ལ་བརྟྲེན་ནས་ ཏྲེ་བརོད་བྱར་
བྱས་ནས་འཇུག་སྲེ་རོམ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་སྲེས་བུའྱི་དོན་ྲེ་བར་སོན་པ་ལྷུར་ལྲེན་པའྱི་བསན་བཅོས་

ཡྱིན་གྱི་མྱི་སོན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྲེའུ་བཅུའྱི་ངག་ལ་སོགས་པའང་བསན་བཅོས་སུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ྱིད་སོན་པ་ནྱི ་
སྲེས་བུའྱི་ད ོན་ས ོན་པ་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་འ བྲེལ་བ ་མྲེད་པ་ སྲེ་ྲེ་བར་མྱི་མཁོ་བའྱི་དོན་བརོད་པ་ནྱི་བླང་དོར་ལ་ཚད་

མར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལྟར་སྲེས་བུའྱི་དོན་མྱི་སོན་པ་ནྱི་བསན་བཅོས་མ་ཡྱིན་ལ་སྲེས་བུའྱི་དོན་སོན་པའ ིྱི་སྐབས་
དྲེར་ཡང་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་བསན་པར་མྱི་ནུས་ལ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་དགོས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་གཏན་

ཚིགས་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་དང ་པོ་སོན་པ་ནྱི་དཔྲེར་ན་ཞྲེས་པ་སྲེ་སྲེམས་ཀ ྱི་འཇུག་པ་ནྱི་རྒྱུ་བས་ཏྲེ་གཞན་ལ་མྲེད་པ་དྲེ་ནྱི་
བསན་པར་མྱི་ནུས་ལ་བསན་པ་ལ་དགོས་པ་ཡང་མྲེད་དོ།།།དྲེ་རྒྱུ་མཚན་འགའ་ཞྱིག་ལ་བརྟྲེན་ནས་སོན་ནོ་ཞྲེ་ན་ རྒྱུ་མཚན་
ངྲེས་པ་ལ ས་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་འདྱི་སྐད་དུ་དྲེ་རང་གྱི་ངོ་བོས་བསན་པར་ནྱི་མྱི་ནུས་ལ་རྒྱུ་མཚན་ལས་ཀང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་

ངྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དགོས་པ་མྲེད་པ་བཤད་པ་ནྱི་ ཡུལ་དང་ཞྲེས་པ་སྲེ་དུས་ཀྱིས་ཆ ོད་པ་
ནྱི་འདས་མ་འོངས་ཀྱི་དངོས་པོ་སྲེ་དྲེ་ལྟར་རྡོ་བ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་བརོད་བྱར ་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་མངོན་
སུམ་གྱིས་མ་ཁྱབ་པ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་གསུམ་གྱིས་བསྐལ་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་ནུས་པ་མྲེད་པས་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱི་དངོས་ཀྱི་རྒྱུ་མ་

ཡྱིན་པར་བསྒྲུབས་ནས་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པས་ནྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་ཅྱིང་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ནྱི་ཡུལ་ཅན་གྱིས་མ་ཁྱབ་པར་སོན་
པ་ཡྱིན་ལ་མཐུ་དང་ནུས་པ་རྣམ་གངས་གྱིས་སྨྲོས་པ་ནྱི་བརྒྱུད་ནས་སྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ནྱི་བརྒྱུད་པའྱི་རྒྱུ་ལ་ཡང་ཡོད་

པས་དྲེ་གཅད་པའྱི་ཕྱིར་རང་གྱི་མཐུ་སྨྲོས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་རྣམ་གངས་གྱིས་སྨྲོས་པ་ནྱི་དོན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།གལ་ཏྲེ་ནུས་པ་མྲེད་པ་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ན་བུམ་མྲེད་ཀང་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་དྲེ་ཡང་ མངོན་སུམ་གྱིས་ས་
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༼༡༦ ༠༽ 
སུམ་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཇྱི་སྐད་དུ་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱིས་དངོས་པོ་མྲེད་པའྱི་ཡུལ་ལ་མངོན་སུམ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་
ཞྲེས་གང་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་རྲེས་དཔག་གྱིས་མ་ཁྱབ་པ་ནྱི་རྟགས་གང་གྱིས་ཞྲེས་བྱ་བས་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་མྱིག་ནྱི་མྱི་

སྣང་ཡང་དྲེ་ལས་གཞན་དུ་མྱི་འཐད་པས་མྱིག་ཤྲེས་ཀྱིས་ཡོད་པར་རྲེས་སུ་དཔོག་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་འདྱིར་ནྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བར་
དྲེ་དག་གྱི་འབས་བུ་དམྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ མཐོང་བའྱི་དོན་རྣམས་ནྱི་མྱི་སྣང་བ་དྲེ་དག་གྱི་འབས་བུར་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་

བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ནྱི་སྣང་བ་དང་མྱི་སྣང་བས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་བཞྱིན་དུ་དོན་རྣམས་ནྱི་མྱི་
སྣང་བའྱི་ཐ་མྱི་དད་ཀྱི་ཁྱབ་བྱར་ཡང་མ་གྲུབ་པས་རང་བཞྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཀང་མྲེད་ལ་མ་དམྱིགས་པ་ཡང་འགོག་པ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་གསུམ་མྱི་འཇུག་པས་རྲེས་དཔག་གྱིས་མ་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་དྲེ་དག་ནྱི་ཁྱབ་བྱྲེད་མ་ཡྱི ན་
པའྱི་ཚད་མ་གསུམ་ཞྲེས་ཚིག་རྣམ་པར་སྦྱར་རོ།།།བཞྱི་པ་ཤྲེས་བྱྲེད་མྲེད་པས་དགག་མྱི་ནུས་པ་ནྱི ་གང་ཡང་སྤོང་ བར་
བྱྲེད་པ་དྲེ་ཕྱིན་ཅྱི་ ལོག་པ་ཡྱིན་ ནོ་ ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་གང་དང་དྲེ་ནྱི་རྟག་ཏུ་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལ་ སྲེམས་ཞྲེས་པ་ལ་
སོགས་པ་ནྱི་དབང་པོ་ལས་འད ས་པ་ཡྱིན་ལ།།སྦྱྱིན་ པ་ལ་སོགས་པ་ལ་མངོན་མཐོ་ལ་མྱིའྱི་རྒྱུ་སྤོང་བ་ནྱི་རང་བཞྱིན་
མྱི་སྤོང་ཡང་ཁྱད་པར་སྤོང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་དག་ཡོད་པ་དང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ལ་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ ཞྲེས་བྱ་
བ་ནྱི་གྱིས་ཀའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་འགོག་པ་ནྱི་དྲེ་ལས་དྲེ་འབྱུང་བ་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ལ་ མངོན་
སུམ་གྱི་དོན་ལ་ཡང་འ བས་ བུ་དྲེ་མ་ཐག་པ་ྱིད ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་འབས་བུ་ མངོན་མཐོ་དྲེ་དང་ལྡན་པ་མ་
ཡྱིན་པ་ནྱི་འབས་བུ་གཞན་དང་ལྡན་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ལ་ཤྲེས་བྱྲེད་མྲེད་པའྱི་གཏན་ཚིགས ་ཆོས་མཚུ ངས་པར་ཞུགས་

པས་ན་དྲེ་ཕྱིན་ཅྱི་ ལོག་པ་ཡྱིན་ ནོ། །།དྲེ་ྱིད་གསལ་བར་འཆད་པ་ནྱི་རྒྱུ་ལས་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྲེ་མངོན་སུམ་

གྱིས་གྲུབ་པའྱི་དོན་ར་ལ་སོགས་པས་འཆྱི་བ་སྲེད་པ་ལ་ཤྲེ ས་བྱྲེད་ད་ལྟར་བ་མྲེད་ཀང་ནུས་པ་སྱིན་པ་ན་འཆྱི་བ་སྲེད་པ་དྲེ་
བཞྱིན་དུ་འདྱི་ཡང་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་དྲེ་ལས་དྲེ་འབྱུང་བ་ལ་འགལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ དབང་པོ་ལས་འདས་པ་དང་རང་

བཞྱིན་གྱི་ཁྱད་པར་འདྱི་ལ་བལྟར་རུང་གྱི་ཁྱད་པར་དང་བལ་བའྱི ་མྱི་དམྱིག ས་པ་ཙམ་ནྱི་མྲེད་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་ ཚད་མ་
མ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་དྲེ་དག་དགག་པར་མྱི་ནུས་པར་བསན་ནས་སྒྲུབ་པར་ཡང་མྱི་ནུས་པར་སོན་པ་ནྱི་ དྲེ་ཞྲེས་པ་ལ་མྲེད་

པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་རྟོག་ལྡན་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་ཚད་མ་སྱིད་པ་གྱིས་ནྱི་མྱི་སྤང་བ་ལ་གཏ ན་

ཚིགས་སུ་སྡུད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྱིད་པ་ནྱི་རང་གྱིས་དུས་གཞན་དུ་ཤྲེས་ པར་འགྱུར་བའམ་ཤྲེས་པའྱི་སྲེས་བུ་གཞན་གྱིས་སོན་སྱིད་
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༼༡༦༡༽ 
བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཕྱིར་མྱི་སྤང་ངོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གང་གྱི་ཕྱིར་འབས་བུ་ཆོད་པ་ཡང་སྲེད་པ་ དྲེའྱི་
ཕྱིར་དབང་པོ་ལས་འདས་པ་འདྱི་ ལ་མངོན་མཐོའ ་ིརྒྱུ་ལ་སོགས་པ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁྱད་པར་རམ་ཆགས་བལ་ལ་སོགས་

པ་དོན་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པའྱི་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པ་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དོན་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ཤྲེས་བྱྲེད་ནྱི ་མཐོང་བ་ཡྱིན་ན་དྲེ་

གསལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འབས་བུ་མ་དམྱིགས་པས་དྲེ་དག་མྲེད་པའང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ལ་དྲེས་མ་ཁྱབ་པས་ཞྲེས་
སོན་པ་ནྱི་རྒྱུ་རྣམས་ཀང་ཞྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་མ་མཐོང་བ་དང་འབས་བུ་མྲེད་པ་ དྲེ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་མྱི་སྣང་བ་དྲེ་མྲེད་
པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྱིམ་གྱིས་ཏྲེ་མཐར་རྱིག་སུག་ན་གནས་པ་ལ་སོགས་པ འྱི་དོན་འགའ་ཞྱིག་ཚད་མ་གྱིས་ལ་ག སལ་
བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལུང་ཚད་མ་དགག་པ་ལ་སྲེས་བུས་བྱས་པའྱི་ལུ ང་དགག་པ་དང་།།མ་བྱ ས་པའྱི་

ལུང་དགག་པ་དང་།།སྒྲ་ཐམས་ཅད་རང་གྱི་དོན་ལ་ཚད་མར་འདོད་པ་དགག་པ་གསུམ་ལས།།དང་པོ་ལའང་གསུམ་ཡོད་པའྱི་
དང་པོ་སྒྲ་དོན་ཇྱི་ལྟ་བར་མྱི་སོན་པ་ནྱི་ཁྱྲེད་ཀྱིས་ལུང་ལོག་ན་དོན་ལྡོག་གོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་དྲེ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ་ གང་གྱི་ཕྱིར་སྒྲ་
དྲེ་དག་ལས་དོན་ག ྱི་རང་བཞྱིན་ མྲེད་པར་ངྲེས་པ ར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྒྲ་རྣམས་ཞྲེས་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་

ཏྲེ་དོན་ཡོད་མྲེད་དུ་ངྲེས་པར་འགྱུར་བ་ལ་ནྱི་དོན་ཇྱི་ལྟ་བར་འཇུག་པས་ཁྱབ་པས་ན་ཁྱབ་བྱྲེད་མྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་སྒྲ་
འཇུག་པ་དོན་གྱིས་མ་བྱས་ན་གང་གྱིས་བྱས་ཞྲེ་ན་སྒྲ་དྲེ་དག་ནྱི་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་སྨྲ་བ་པོའ ་ིཞྲེས་པ་དྲེར་བཤད་ཟྱིན་
ཏོ།།།འོ་ན་ནྱི་འདོད་པའྱི་དོན་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བས་དྲེའང་མྱི་འཁྲུལ་ལོ་ཞྲེ་ན་སྲེས་བུའྱི་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་འདོད་པ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་

དོན་ཇྱི་ལྟ་བར་འཇུག་པས་དྲེ་གཅད་པའྱི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་ལ་ནྱི་ཁྱབ་པ་མྲེད་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་བའྱི་
འབྲེལ་པ་མྲེད་ཀང་བརོད་བྱ་རོད་བྱྲེད་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ལས་གོ་ བ་ཡྱིན་ནོ་སམ་ན་དྲེ་དང་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་བརྟགས་པ་ཡྱིན་

ལ་བརྟགས་པའྱི་འབྲེལ་བ་ལས་དོན་འགྲུབ་པ་ནྱི་མྲེད་ལ་དངོས་པོ་བའྱི་འབྲེལ་བ་ནྱི་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་འབྲེལ་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ་མྱི་
གོའ ་ོཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་སོན་པའྱི་སྲེས་བུ་ཤྲེས་པར་མྱི་ནུས་པ་ནྱི་ར་ར་ཀ་པ་ལ་སོགས་པ་ན་རྲེ།།ཁོ་བོ་ཅག་སྒྲ་
ཐམས་ཅད་ནྱི་ལུ ང་དུ་མྱི་འདོད ་ཀྱི་འོན་ཀང་གང་དཀའ་དུབ་དང་ཤྲེས་པས་རྡུལ་དང་མུན་པ་ལས་གོལ་བའྱི་ཤྲེས་པ་དྱི་མ་མྲེད་
པ་དུས་གསུམ་ལ་ཐོགས་མྲེད་པར་འཇུག་པ་དྲེ་དག་ནྱི་ཡྱིད་ཆྲེས་པ་ཡྱིན་པས་དྲེའྱི་ཚིག་ནྱི་ལུང་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།དྲེ་ྱིད་
སྨྲས་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྲེ་སོགས་པའྱི་སྒྲས་ནྱི་བདྲེན་པར་སྨྲ་བའྱི་རྒྱུ་ཁོ་བ་མྲེད་པ་ལ་སོ གས་པ་གཟུང་ངོ་།།།དྲེ་ལ་

གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་འདྱི་སྐད་དུ་དྲེ་ལྟ་བུ་ཤྲེས་ན་ དྲེ་ནྱི་བདྲེན་པའྱི་ 



196   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༡༦༢༽ 
དོན་རོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་འདྱི་ནྱི་ཁོ་བོ་ཡང་འདོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འོན་ཀང་དྲེའྱི་ཚིག་ཁོ་བོ་ཅག་གྱི་འཇུག་པའྱི་

ཡན་ལག་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་འདྱི་ལྟར་ངྲེས་པས་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་ནྱི་འཇུག་པའྱི་ཡན་ལག ་ཡྱིན་པ་ན་དྲེ་དང་དྲེའྱི་ཚིག་ནྱི་ངྲེས་པར་མྱི་
ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ན་བླང་དོར་གྱི་དོན་ལ་ངྲེས་པར་ རྟོག་པ་སྔོན་དུ་གཏ ོང་བ་ཅན་ ལུང་ ངམ་
ལུང་མ་ཡྱིན་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་པའྱི་ཚིག་གྱི་ཚུལ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་ཐམས་ཅད་དུ་འདོད་པའྱི་དོན་མྱི་མཐུན་ཕོགས་

དང་བཅས་པ་བརོད་པར་བྱྲེད་དྲེ ་དགྲེ་མྱི་དགྲེ་རྙྲེད་མ་རྙྲེད་ཞྲེས་བརོད་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་འདྱིར་ཡང་ལུ ང་མ་ཡྱིན་པ་ཞྲེས་མྱི་
མཐུན་ཕོགས་དང་བཅས་ཏྲེ་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཡང་ན་ལུང་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཚོལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྤང་བྱའྱི་ཡུལ་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་
ཕྱིར་རོ།།།འདྱིར་རྟོག་པ་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་འཇུག་པའྱི་ཡན་ལག་ནྱི་དཔད་བྱ་མ་ཡྱིན་གྱི་རྟོག་ལྡན་གྱི ་ཡྱིན་པ་ན་རྟོག་པ་དང་ལྡན་
པ་ནྱི་དོན་དུ་གྲེར་བྱ་མྲེད་ན་མྱི་འཇུག་ཅྱིང་ཡོད་ན་འཇུག་གོ།།དྲེ་ལུ ང་དང་ལུ ང་མ་ཡྱིན་པ་ ཚོལ་བ་ཡང་དོན་དུ་གྲེར་བྱ་ལ་
འཇུག་པར་འདོད་པས་ཡྱིན་གྱི་དགོས་པ་གཞན་འདོད་པས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་ལུ ང་ལ་བརྟྲེན་ནས་འཇུག་པ་དོན་

དུ་གྲེར་བ་མྲེད་པར་ཡང་དྲེ་ལ་ཡོངས་སུ་རྟོག་ན་ནྱི་དགོས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེན་པས་ཡོངས་སུ་རྟོག་པར་འགྱུར་ན་རྟོག་ལྡན་
ནྱི་ཞྲེན་པ ས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྟོག་ལྡན་ྱིད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཡང་ཡོན་ཏན་མྲེད་པའམ་ཡོད་ཀང་མ་ངྲེས་པའྱི་
ཚིག་ལས་འཇུག་ན་ནྱི་ལམ་པོ་ཆྲེའྱི་མྱིའྱི་ཚིག་ལས་ཀང་འཇུག་པར་འགྱུར་ལ་ད ྲེ་སྲེས་བུ འྱི་ཡོན་ཏན་བརྟགས་ནས་
འཇུག་ན་ནྱི་འཇུག་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ།།དྲེ་ལྟ་བུ་ ཞྲེས་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་སོ།།།གལ་ཏྲེ་འཇུག་བྱྲེད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མ་

ངྲེས་པ་འཇུག་པའྱི་ཡན་ལག་མ་ཡྱིན་ན་བསན་བཅོས་མྱི་ཤྲེས་པ་ཐ་སད་པའྱི་ཚད་མ་ལས་འཇུག་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་དྲེས་
ཀང་ཤྲེས་པ་དྲེ་དག་མྱི་སླུ་བའྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པར་རང་རང་ངམ་གཞན་གྱིས་ངྲེས་ནས་འཇུག་པའྱི་ཕྱི ར་སོན་མྲེད་དོ།།།མྱི་
འདོད་དྲེ་སྤོང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་འོན་ཀང་འཇུག་པའྱི་ཡ ན་ལག་ཏུ་མྱི་འདོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་གཏན་ཚིགས་ནྱི་ དྲེ་ འད་བ་
ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་སོན་ཡོན་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་མྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་ཤྲེས་པར་མྱི་ནུས་ཞྲེ་ན།། འདྱི་ལྟར་
ཞྲེས་པས་ནྱི་རྟགས་མྲེད་པར་བསན་ནས་མངོན་སུམ་མྲེད་པར་སོན་པ་ནྱི་དྲེ་དག་ནྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་ཆོས་ནྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དོ།།།དྲེས་

ན་དྲེ་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་དཔག་དགོས་ན་རང་ལས་ཞྲེས་རྣམ་པར་བརྟག་པ་གསུངས་ཏྲེ་རང་ནྱི་དཔག་པའྱི་ཡུལ་ལོ།། །ཕལ་
ཆྲེར་ནྱི་མྱི་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ལུ ས་ཀྱི་ཐ་སད་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་བས་དྲེ་ལྟ་བུ་བསལ་

ནས་ཕལ་ཆྲེར་སོན་ཡོན་ལ་འཁྲུལ་བར་སོན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི ་སྲེས་བུའྱི་འད ོད་པས་འཇུག་པ ས་ག ཞན་ དུ་སྲེ་དཔག་

བྱ་དང་དཔོག་བྱྲེད་མྱི་ 
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༼༡༦༣༽ 
མཐུན་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་དོན་དང་མཐུན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་བསམ་པ་ཞྲེས་པ་ནྱི་གཏན་
ཚིགས་སོ།།།དྲེས་ན་རྟགས་འཆ ོལ་བའྱི་ ཕྱིར་ འདྱི་ཇྱི་ལྟར་སོན་ཡོན་ངྲེས་པ་མྲེད་པ་རྟོག ས་པར་བྱྲེད་ དྲེ་

འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་ཡྱིད་ཆྲེས་པས་བྱས་པའྱི་ལུ ང་ནྱི་རྟོག་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚད་མ་མ་
ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་མ་བྱས་པའྱི་རྱིག་བྱྲེད་དགག་པ་ལ་སྒྲའྱི་ངོ་བོ་རྟག་ཅྱིང་མ་བྱས་པ་དགག་པ་དང་།།
མ་བྱས་ན་རོད་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བ་དང་།།རོད་བྱྲེད་ཡྱིན་ན་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ངྲེས་པ་འཇྱིག་པ་གསུམ་ལས།།དང་པོ་ལའང་
དོན་དངོས་ནྱི་དཔོད་པ་བ་རྣམས་གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨྲ་བར་བྱྲེད་དྲེ་དྲེ་ལ་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་ནྱི་རྱིག་བྱྲེད་དྲེ་

དྲེ་ཡང་བྱྲེད་པ་པོ་མྱི་དན་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་མ་བྱས་པར་དཔོག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།བྱྲེད་པ་པོ་རྣམས་མྱི་དན་
ཕྱིར།།།སྲེས་བུས་མ་བྱས་ཀང་འདོད་ལོ།།།འདྱི་ལའང་རྲེས་སུ་བརོད་པ་ཡོད།།།དྲེས་ན་ངན་པའྱི་མུན་པས་ཁྱབ།།།ཞྲེས་འབྱུང་
བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པ་ཡྱིན་པ་ནྱི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའྱི་རྒྱུ་ལས་མ་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་དྲེ་ྱིད་ལས།།ཚིག་
རྣམས་ལོག་པར་སྨྲ་བའྱི་རྒྱུ།།།ྲེས་རྣམས་སྲེས་བུ་ལ་བརྟྲེན་ཕྱིར།།།སྲེས་བུས་མ་བྱས་བདྲེན་དོན་ཅན།།།ཞྲེས་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་རབ་
རོད་བྱྲེད།།།ཞྲེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་སོབ་དཔོན་གྱིས་སྲེས་བུས་མ་བྱས་ན་ཤྲེས་རབ་ད ང་བརྲེ་བ་ལ་སོགས་ལས་མ་
སྲེས་པས་བརྫུན་པའྱི་དོན་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་དགག་པ་མཛད་དྲེ་དྲེ་ྱིད་ལས།།ཚིག་རྣམས་བདྲེན་པར་སྨྲ་བའྱི་རྒྱུ།།།ཡོན་
ཏན་སྲེས་བུ་ལ་བརྟྲེན་ཕྱིར།།།སྲེས་བུས་མ་བྱས་ལོག་པའྱི་དོན།།།ཅྱིས་མྱིན་ཞྲེས་ནྱི་གཞན་དག་བརོད།།།ཅྲེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་
ནོ།།།དོན་དྲེ་ལྟར་འདོད་པ་དྲེ་ལ་སོ བ་དཔོན་གྱིས་དྲེ་ལྟར་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་དྲེ་ནྱི་མྱི་འཐད་པའྱི་ ཕྱིར་
རོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ།།།སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་སྲེ་སྒྲའྱི་རང་བཞྱིན་རྟག་པའྱི་ཕྱིར་རམ།།ཚིག་བཀོད་པའྱི་བདག་
ྱིད་དྲེ་སྲེས་བུས་ངག་ཏུ་མ་བསྲེབས་པའྱི་ཕྱིར་རམ།།སྒྲ་དོན་གྱི་འབྲེལ་བ་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ འྱི་ཕྱིར་མ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་
རྟོག་གང་ན་རྣམ་པ་གསུམ་ཀ་ཡང་མྱི་སྱིད་དོ།།།དྲེ་ལ་ཕྱི་མ་འགོག་པ་ནྱི ་དོན་བརོད་པ་སྲེ་སོན་པ་ནྱི་སྲེས་ བུའྱི་བ རྡ་ྲེ་
བར་བསན་པ་སྲེ་བཏགས་པ་ལ་ལྟོས་ཕྱིར་འབྲེལ་བ་ནྱི་བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཡང་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་མ་བྱས་པའང་

མྱི་འཐད་པའོ།།།དྲེ་ྱིད་སོན་པ་ནྱི་དམྱིགས་པར་རུང་ བ འྱི་ངོ་བོ་ཐོབ་སྲེ་གག་པ་དང་།།དྲེ་མྱི་རུང་བའྱི་བདག་ྱིད་
གཏོང་སྲེ་མྱི་གག་པ་ནྱི་རང་བ ཞྱིན་གཞན་ས ྲེ་བ་དང་མས་པ་མྲེད་ན་ མྲེད་ དྲེ་སྲེ་འཇྱིག་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།སྦྱོར་བ་ནྱི་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་སྒྲ་ཆོས་ཅན་མྱི་རྟག་སྲེ་བློའ ་ི 
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༼༡༦༤༽ 
ཡུལ་དུ་གཏོང་ཐོབ་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་དྲེ་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན་ རྟག་ཏུ་དམྱིགས་པར་
རུང་བ་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་ན་རྲེས་འགའ་དམྱིགས་པ་ མྲེད་པར་འགྱུར་ལ།།རྟག་ཏུ་དམྱིགས་པར་མྱི་རུང་བ་ལ་
རྟག་ན་ནྱི་རྲེས་འགའ་མྱི་དམྱིག ས་པ་མྲེད་པར་ཐལ་བ ར་འགྱུར་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་དྲེའྱི་ཕྱིར་སྲེ་འཇྱིག་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་

གཏོང་ཐོབ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་རྟག་པ་ལ་རྲེན་གྱི་བྱྲེད་པ་དགག་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་རྟག་ཏུ་དམྱིགས་སུ་རུང་བའྱི་རང་བཞྱིན་
ཡྱིན་ཡང་ལན་ཅྱིག་བྱྲེད་པའྱི་རྲེན་གྱིས་རྲེས་འགའ་དམྱིགས་ན་ཅྱི་འགལ་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན་རྲེན ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་
ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེས་རྟག་པ་དྲེ་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྒྲ་ལས་གཞན་ལ་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན་དྲེ་

གཞན་གྱི་བྱྲེད་པ་པོར་འགྱུར་གྱི་སྒྲ་དྲེའྱི་རྲེན་ཞྲེས་ཇྱི་ལྟར་བརོད་དྲེ་རྲེན་དང་འབྲེལ་བ་མྱི་འཐད་དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་རྲེན་དྲེས་ནྱི་སྒྲ་ལས་ཕན་པ་དོན་གཞན་བྱྲེད་ལ་དྲེའང་སྒྲ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་དྲེའྱི་ཞྲེས་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་
ཕན་པ་སྒྲ་དྲེ་དང་འབྲེལ་བ་ཡྱིན་པར་འདོད་ན་ཡང་དྲེ་གྱིས་ཕན་ཚུན་དུ་ཕན་གདགས་བྱ་འདོག ས་བྱྲེད་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཅྱི་ཞྱིག་འབྲེལ་ཏྲེ་འབྲེལ་བ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་འཁར་གཞོང་དང་རྒྱ་ཤུག་ལྟར་དང་ཕན་པ་
གྱིས་རྟྲེན་དང་བརྟྲེན་པའྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ ན། གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་པུ་ད ྲེའྱི་བདག་ྱིད་ དུ་འགྱུར་

བའྱི་ཕན་པ་བྱས་པ་མྲེད་ན་ནྱི་རྟྲེན་དང་བརྟྲེན་པ་དྲེ་ཡང་མྱི་འགྲུབ་སྲེ་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་དང་དྲེ་ལྟར་དུ་ཐལ་བའྱི་

ཕྱིར་རོ།།།རྒྱ་ཤུག་ནྱི་འཁར་གཞོང་གྱིས་མྱི་ལྟུང་བའྱི་བདག་ྱིད་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ལ་ཕན་པ་ནྱི་སྒྲ་ལས་གཞན་ཁོ་ནས་སྲེ ད་པའྱི་
ཕྱིར་སྒྲས་ཕན་བཏགས་པ་མྲེད་ལ་དྲེས་ཀང་སྒྲ་ལ་ཕན་བཏགས་པ་མྲེད་དྲེ་མྱི ་རྟག་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་ཕན་པ་
བདག་ྱིད་སྒྲ་དང་ཕན་པ་དང་པོ་ལས་གཞན་ཡྱིན་པ ར་འདོད་ན་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ཕན་པ་དང་པོ་ལ་སྒྲ་དང་འབྲེལ་བ་མྱི་འགྲུབ་
ཅྲེས་བརལ་ཞྱིང་བརྟག་པ་ བྱས་པ་དྲེ་འདྱིར་ཡང་མཚུངས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཕན་པ་དྲེ་དང་སྒྲ་ལ་ཡང་འབྲེལ་བ་ཅྱི་ཞྱིག་
ཅྲེས་དྲེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པས་སོ།།།ཅྱི་སྲེ ་ཕན་པས་ཕན་པ་གྱིས་པ་བྱྲེད་ན་ནྱི་དྲེའྱི་ཚེ་ཐུག་པ་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་ཡང་གྱི་སྒྲ་

ནྱི་སོན་གཞན་སོན་པའོ།།།དྲེ་ལྟར་ཕན་པས་སྒྲ་ལ་ཕན་པ་ཐ་དད་བྱས་ན་ནྱི་ཐུག་པ་མྲེད་པ་དང་ཐ་མྱི་དད་བྱས་ན་ཡང་སྒྲ་བྱས་
པ་ྱིད་དུ་ཐལ་བས་འཇྱིགས་ནས་ཕན་པ་ནྱི་བསྲེད་བྱ་དང་སྒྲ་ནྱི་སྲེད་བྱྲེད་ཀྱི་དངོས་པོར་འདོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་

དོགས་ན་ནྱི་ལྟོས་པ་མྲེད་པའྱི་ ཕྱིར་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ།།རྟག་པས་འབས་བུ་སྲེད་ན་ནྱི་དྲེ་གཞན་གྱིས་བོགས་དབྱུང་དུ་

མྲེད་པས་རྟག་ཏུ་ཕན་པ་སྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།ཅྱི་སྲེ་ཡང་སྒྲས་ཕན་པ་སྲེད་པ་རྲེན་གཞན་ལ་ལྟོས་ན་
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༼༡༦༥༽ 
རྟག་པས་ཤྲེས་པ་སྲེད་པ་རྲེན་ལ་ལྟོས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དུ་མར་འགྱུར་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཕན་པ་སྲེད་པ་ཡང་རྲེན་ལ་ལྟོས་ན་ནྱི་
ཐུག་མྲེད་དུ་འགྱུར་བའྱི་བར་གྱི་ཐལ་བ་རྣམས་མཚུངས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གང་གྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་སོན་དུ་
འགྱུར་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པས་ནྱི་བྱས་པ་དང་མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་པར་དོན་སྡུད་པར་བྱྲེད་དྲེ ་སྒྲ་དམྱིགས་སུ་རུང་བ་ནྱི་རྱིག་

བྱྲེད་འདོན་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཁ་ནང་ན་བལྟར་རུང་དུ་གནས་པ་ཡྱིན་ལ་སྲེས་བུའ ྱི་བྱྲེད་པ་ནྱི།།ཁོག་པ་མགྱིན་པ་སྐན་དང་

ལྲེ།།།སྣ་དང་སྤྱྱི་བོ་སོ་དང་མཆུ།།།ཞྲེས་བྱ་བའྱི་གནས་དང་བྱྲེད་པ་ཕད་པ་ཡྱིན་ནོ།། །གྱིས་པ་མ་བྱས་ན་རོད་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པར་
འགྱུར་བ་ལ་དོན་གྱིས་ལས།།དང་པོ་ཐལ་བ་བརོད་པ་ནྱི་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྒྲ་རྟག་ན་ནྱི་དོན་དང་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་སྲེ་
འབྲེལ་བ་གྱིས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དོན་ག ཞན་རྟོག ས་ པར་ཡང་མྱི་འགྱུར་ར ོ། །ངྲེད་ལ་ཡང་དྲེ་ལྟར་དུ་ཐལ་བར་མྱི་
འགྱུར་ཏྲེ་བརྡ་བྱས་པ་ལས་གོ་བར་ཁས་ལྲེན་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།ཁྱྲེད་ནྱི་དྲེ་ལྟར་ཁས་མྱི་ལྲེན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་ སྒྲ་ནྱི་རོད་
བྱྲེད་དུ་ཡོད་པ་ྱིད་ལས་དོན་གོ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་དྲེ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་དང་འ བྲེལ་ཏྲེ་རྟོགས་པ་ མ་
ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ཙམ་དུ་ནྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱད་པར་ མྲེད་པ ས་སྒྲ་གཅྱིག་གྱིས་དོན་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ འྱི་
ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་སྒྲ་རྣམས་ནྱི་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་གྱི་གོ་བྱྲེད་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ཡང་དྲེ་ལས་སྲེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡྱིན་ཏྲེ་ཁྱྲེད་ལ་

རྒྱུ་མཚན་གཞན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ངྲེད་ནྱི་བརྡ་བྱས་པ་ྱིད་རྒྱུ་མཚན་དུ་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ལན་དགག་པ་ལ་དབང་
དང་པོ་ཡུལ་བཞྱིན་དུ་གོ་བ་དགག་པ་དང་།།ནུས་པ་ངྲེས་པ་གོ་བ་དགག་པ་དང་།།སྒྲོན་མ་དང་གཟུགས་བཞྱིན་དུ་གོ་བ་དགག་
པ་གསུམ་ལས།།དང་པོ་ལའང་གྱིས་ཡོད་པའྱི་དང་པོ་དབང་པོ་དང་དོན་བཞྱིན་དུ་ངྲེས་པ་ལས་དྲེ་དྲེ་ལས་སྲེ་དགོས་པ་ནྱི།།
གལ་ཏྲེ་ཡུལ་ལས་མ་སྲེས་པའྱི་དབང་པོ་ཡུལ་བྱྲེ་བག་པ འྱི་རྟོགས་བྱྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ།།དབང་པོ་ནྱི་བྱྲེ་བག་པའྱི་དོན་ལ་ཤྲེས་པ་
སྲེད་པར་རུང་བའྱི་ཕྱིར་དང་།།དོན་ཀང་དབང་པོ་བྱྲེ་བག་པའྱི་གཟུང་བར་རུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་ དབང་པོ་དང་ཡུལ་
བཞྱིན་དུ་སྒྲ་དང་དོན་ཀང་ཕན་ཚུན་རུ ང་བ་ྱིད་ཀྱིས་ངྲེས་པ་སྲེ་གོ་བར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དོན་ནྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པས་སྒྲ་

བྱྲེ་བག་པས་གོ་བར་རུང་བ་ཡྱིན་ལ།།སྒྲ་ཡང་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པས་དོན་གྱི་བྱྲེ་བག་གོ ་བར་རུང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཕན་ཚུན་རུང་བའྱི་
དོན་ནྱི་དྲེ་ཡྱིན་ནོ།།།ཇྱི་སྐད་དུ་རྱིག་བྱྲེད་པའྱི་གཞུང་ལས།།ཇྱི་ལྟར་དབང་པོ་དོན་རྣམས་ལ།།།རུང་བ་ཐོག་མ་མྲེད་དུས་
ཅན།།།དྲེ་བཞྱིན་སྒྲ་རྣམས་དོན་རྣམས་ལའང་།།།རུང་བ་ཐོག་མ་མྲེད་དུས་ཅན།།།ཞྲེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་དྲེ་ལྟར་ མ་
ཡྱིན་ཏྲེ་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་ཡུལ་དང་དབང་པོ་དྲེ་ལ་ཡང་དབང་ 



རྣམ་འགྲེལ ་རྒྱན་གྱི་ མྲེ་ཏོག།   201 

༼༡༦༦༽ 
པོ་ཡུལ་གཅྱིག་ལ་ སོ་ སོར་ ངྲེས་པ་ནྱི་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པ་པོའ ་ིདོན་དྲེས་བསྲེད་པ་ཞྲེས་པ་ལ་དོན་དྲེས་ཕན་
བཏགས་པ་ཞྲེས་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་སོ།།།ངྲེས་པར་དྲེ་ལྟར་ཁས་བླང་དགོས་ཏྲེ ་དྲེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན་ཡུལ་གྱིས་དབང་པོ་

ལ་ཕན་མྱི་འདོགས་པར་འགྱུར་ལ་ཕན་ མྱི་འདོག ས་པ་དྲེ་ནྱི་དབང་པོའ ་ིཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ལྟོས་པར་ བྱ་བར་ མྱི་
འགྱུར་ཏྲེ་ཡུལ་ག ཞན་སྒྲ་མྱིག་གྱི་ལྟོས་ས་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ།།།འདྱི་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཐྱིགས་པ་ལས།།འབས་བུ་རྣམ་

པ་གྱིས་པོ་ལན་ཅྱིག་བྱྲེད་པས་ཁྱད་པར་བསྲེད་པ་ལས་སྲེ་བ་དང་གཅྱིག་ཤོས་ཞྲེས་རྒྱུ་རྲེན་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་
བསྒྲུབས་ནས་འབས་བུ་བསྲེད་པ་དང་ཕ ན་ཚུན་ྲེ་བར་འདུས་པ་ཙམ་གྱིས་སྲེད་པ་གྱིས་བཤད་པའྱི་དང་པོ་ནྱི་སྣང་བ་ནས་
གྱིབ་ཁང་དུ་ཞུགས་པའྱི་མྱིག་ཤྲེས་ལ་སོགས་པ་སྲེ་བའྱི་ཚུལ་ཡྱིན་ལ།།གྱིས་པ་ནྱི་སྣང་བ་ནས་སྣང་བར་ཞུགས་པའྱི་མྱིག་
ཤྲེས་ལ་སོགས་པ་སྲེ་བའྱི་ཚུལ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་དང་པོའ ་ིདབང་དུ་བྱས་ནས་ཕན་མྱི་འདོགས་པ་ནྱི་ཞྲེས་གསུངས་པ་ཡྱིན ་ཏྲེ་དྲེ་
ལ་ནྱི་ལྟོས་པ་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་ཀྱིས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པ་ནྱི་ཕན་ཚུན་ཕན་མ་བཏགས་ཀང་ཚོགས་པ་ལ་ལྟོས་པ་
ཡྱིན་ཏྲེ་ཁ་ཡར་བར་མྱི་སྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་ལྟོས་ས་ལ་ནྱི་ཕན་འདོགས་པ་དང་མྱི་འདོགས་པ་གྱིས་སུ་འགྱུར་
རོ།།།དྲེས་ན་གཏན་ཚིགས་ཐྱིགས་པ་ལས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་མྲེད་པ་དག ་གྱིས་ཀང་ཤྲེས་པ་སྲེད་པར་བཤད་པས་རྒྱུ་མྱི་རྟག་
པས་འབས་བུ་སྲེད་པ་ལ་ནྱི་ཕན་ཚུན་འདུས་པ་ལ་ལྟོས་པས་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་གྱི་ཕན་ཚུན་ཕན་འདོགས་པས་ནྱི་ཁྱབ་པ་མ་ཡྱིན་
ནོ།།།རྟག་པ་ནྱི་རྒྱུའམ་འབས་བུ་ཡྱིན་ཀང་བླ་སྲེ་ལྟོས་པ་དང་ཕན་འདོགས་པ་གྱིས་ཀ་མྱི་རུང་ངོ་།། །གལ་ཏྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་
ཡུལ་བྱྲེ་བག་པ་དྲེ་ཁ ོ་ནས་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དྱི་བ་ལ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་དངོས་པོའ ་ི རང་བཞྱིན་ ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོ གས་པའྱི་

དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་དངོས་པོའ ་ིདྲེ་ཁོ་ན་སྲེམས་པ་བྱྲེད་པས་ནྱི་དངོས་པོ་རྣམས་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་དང་རྒྱུ་ཐ་དད་དང་ལྡན་ནོ་
ཞྲེས་བསམ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་གྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱིས་ནྱི་འདྱི་ལས་སྲེའྱི་གཞན་ལས་མྱི་སྲེ་བ་ཡྱི ན་ནོ་ཞྲེས་ནྱི་སྲེས་བུ་ཙམ་གྱིས་
བསམ་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཇྱི་སྐད་དུ་རྟྲེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བ་འབྱུང་བ་ནྱི་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པའོ་ཞྲེས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་
ཕྱིར་འདྱི་ནྱི་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པའྱི་ཆོས་ྱིད་ལན་དུ་བཏབ་པ་ཡྱིན་ལ།།དྲེ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་དོན་ཡྱིན་
པས་སུས་ཀང་བསོན་པར་མྱི ་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རྱིགས་པ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཡྱིན་ཏྲེ།།ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་གྲུབ་པར་བསོད་པ་
ལས།།རྣམ་གོལ་ནང་ན་མྱི་གཡོ་ལྟར།།།རྱིགས་པའྱི་ནང་ན་ཆོས་ྱིད་ལྟར།།།ཤྲེས་རབ་ནང་ན་ཀུན་མཁྱྲེན་ལྟར།།།ཁྱོད་ནྱི་ལུ ས་
ཅན་ཀུན་གྱི་མཆོག།།ཅྲེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་དྲེ་ལས་སྲེས་པས་སོ་སོར་ངྲེས་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་རུང་བ་ནྱི་

སོ་སོར་ངྲེས་པའོ།།།སྲེ་བ་ 
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༼༡༦༧༽ 
དྲེ་མྲེད་ན་ནྱི་སྒྲ་འདྱི་ནྱི་འདྱིའྱི་རོད་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་དང་འབྲེལ་བ་མྱི་འགྲུབ་ལ་དྲེས་ན་དྲེའྱི་

རྟོགས་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ།།།གྱིས་པ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ་བ་བརོད་པ་ནྱི་འབྲེལ་པ་མྱི་འཐད་པ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་མ་ཟད་
རྟག་པ་ནྱི་དོན་དང་ལྡན་པར་ཡ ང་མྱི་འགྱུར་ རོ།།།དྲེ་ྱིད་བཤད་པ་ནྱི་རྲེ་ཤྱིག་དོན་ལས་ནྱི་དོན་མཐོང་བ་དང་དྲེ་ལས་
ནྱི་ཕ་རོལ་གྱིས་ཤྲེས་པར་འདོད་པའྱི་བསན་འདོད་སྲེ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་འདོད་པ་དྲེས་ནྱི་དོན་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱིར་དོན་དྲེ་ལ་

བརྡ་རབ་ཏུ་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་ལ་བརྡ་སྦྱར་བ་དྲེས་དོན་དྲེ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་ དཔྲེར་ན་མྱིག་འཛུམས་པ་ལ་

སོགས་པའྱི་ལུས་ཀ ྱི་རྱིག་ བྱྲེད་དང་མཐོ་དང་རྒྱ་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །དངོས་པོ་གང་ཞྱིག་འདོད་པའྱི་རྱིམ་པ་དྲེ་

ལྟ་བུས་རང་བཞྱིན་ནམ་གནས་སྐབས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་དུ་རུང་བ་དྲེ་ནྱི་བརྡར་བྱ་བར་ནུས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ།།བརྡ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་རང་
གྱི་བསམ་པ་སོན་པར་བྱྲེད་པ་དོན་མཚོན་བྱྲེད་ཀྱི་མཚན་མ་ངྲེ ས་པར་སྦྱར་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དངོས་པོ་གང་ཞྱིག་བསམ་པའྱི་
མཐུས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་དུ་མྱི་རུང་བ་དྲེ་ནྱི་བརྡའྱི་དུས་དང་ཐ་སད་ཀྱི་དུས་དང་དྲེ་གྱིས་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་རྟག་ཏུ་རང་བཞྱིན་
འགྱུར་མྲེད་དུ་གནས་པས་བརྡ་བྱ་བར་མྱི་ནུས་སོ།།།འདྱི་སྒྲ་དོན་གྱི་འབྲེལ་བ་དངོས་པོ་ལ་གནས་པ་དྲེ་བརྡས་གསལ་བར་
བྱྲེད་པར་འདོད་པ་ཡྱིན་རྟག་པ་ལ་ནྱི་འབྲེལ་བ་གསལ་བར་བྱྲེད་པའྱི་བརྡ་མྱི་རུང་སྲེ་བསམ་པས་བསྒྱུར་དུ་མྱི་རུང་བས་བརྡ་
ཙམ་དུ་ཡང་བྱ་བར་མྱི་ནུས་ལ་བརྡ་མ་བྱས་པ་ལས་ནྱི་མྱི་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་དོན་ དྲེ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པ་
རྟག་པའྱི་སྒྲས་ནྱི་ཞྲེས་སྦྱར་ནས་སྦྱོར་བ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ།།གང་ཞྱིག་དོན་གང་ལས་ཀང ་མ་བྱུང་བ་དྲེ་ནྱི་བརྡ་ལ་བརྟྲེན་ནས་དོན་

དྲེ་རྟོགས་པར་ བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ དཔྲེར་ན་བུམ་པ ་ལ་སོག ས་པ་ལས་མ་བྱུང་བའྱི་ནམ་མཁའ་དོན་གྱི་རྟོགས་བྱྲེད་
མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ།།།རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་སྒྲ་རྣམས་ཀང་གང་གྱིས་ཀང་མ་བྱས་པར་ཁས་བླངས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་

མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཐལ་བའྱི་སྦྱོར་བ་ཡྱི ན་ནོ།།།གྱིས་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་ངྲེས་པ་ནྱི་གང་གྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་སྲེ་དོན་ལས་སྲེས་པའྱི་

སྒྲ་བཞྱིན་ངྲེས་པས་དོན་གྱི་གོ་བྱྲེད་དུ་མྱི་འདོད་ཀྱི་འོན་ཀང་ཤྲེས་པ་སྲེ་གོ་བར་ བྱྲེད་པའྱི་ནུ ས་པ་ངྲེས་པ ས་ དོན་གྱི་

གོ་བྱྲེད་དུ་འདོད་དོ།།།ནུས་པ་དྲེ་གང་གྱིས་དཔོག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ནྱི་དོན་བྱྲེ་བག་པའྱི་གོ་བྱྲེད་ཡྱིན ་ལ་དྲེ་ཡང་འདྱི་ནྱི་
འདྱི་ཁོ་ན་ཞྲེས་པས་སོན་པར་བྱྲེད་དོ།།།དྲེ་ལ་ནུས་པ་དྲེ་དོན་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པ་དག་གྱིས་ དོན་དྲེར་འབྲེལ་པ་སྲེ་
དོན་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་སོ།།།ནུས་པ་དྲེ་ ཡང་འ བས་བུ་ྱིད་དུ་ཐལ་བ་ནྱི་

དམ་བཅའ་ཡྱིན་ནོ།།།གཏན་ཚིགས་དྲེ་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེས་ན་ནུས་པ་དྲེས་དོན་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཚེ་ནུས་པ་ལ་དོན་གྱིས་ཕན་མ་
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༼༡༦༨༽ 
ཏུ་མྱི་ཤྲེས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་བྱྲེ་བག་ཏུ་ཤྲེས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཕན་བཏགས་ན་ནྱི་འབས་བུ་
ཡྱིན་ཏྲེ་འབས་བུ་གཞན་དག་ལ་ཡང་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་དྲེ་ཙམ་ནྱི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པའོ།།།འབས་བུ་དྲེ་ལས་འདས་ན་ ནྱི་ངྲེས་
པ་ྱིད་མྱི་འཐད་དྲེ་ཁྱྲེད་ལ་ངྲེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་མྲེད ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་ནུས་པ་ངྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་སྒྲའྱི་རང་
གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ནུས་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ལས་དོན་གཞན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ རོ།།།དོན་གཞན་ ྱིད་
ཡྱིན་པར་ཁས་ལྲེན་ན་ནྱི་ནུས་པ་དྲེ་ྱིད་ལས་དོན་རྣ མས་ལ ས་ཤྲེས་པ་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར་ ནུས་པ་དྲེ་ྱིད་རོད་བྱྲེད་དུ་

འགྱུར་གྱི་སྒྲ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།།།གཞན་ཡང་སྒྲ་དང་ནུས་པ་ཐ་དད་ན་ནུས་པ་ནྱི་སྒྲ་དྲེའྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་འབྲེལ་ པ་
ཡང་མྱི་འགྲུབ་སྲེ་སྒྲ་རྟག་པ་ནྱི་ནུས་པའྱི་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་གྱིས་ཀར་མྱི་རུང་བས་འབྲེལ་བ་མྱི་རུང་ པའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།ནུས་པ་སྒྲ་ལ་དོན་གཞན་མ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ དྲེ་སྒྲས་བརོད་པར་བྱ་བའམ།།སྒྲོན་མས་གསལ་
བར་བྱ་བའྱི་དབང་པོས་གཟུང་བར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་ངྲེས་པའྱི་ རང་བཞྱིན་དྲེ་ཐམས་ཅད་ནྱི་རང་གྱི་
རྒྱུའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དྲེ་རང་བཞྱིན་ལས་དྲེ་ལྟར་དུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཡུལ་དྲེ་ངྲེས་པའྱི་དོན་

དྲེའྱི་སྲེད་བྱྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ་སྲེད་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པ་ལའང་ངྲེས་ན་ནྱི་ཐམས་ཅད་ལ་ངྲེས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་སྒྲོན་མའྱི་

གསལ་བར་བྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་འོད་ཀྱིས་ཁྱབ་པའྱི་གཟུགས་དང་མྲེའྱི་སྲེག་པའྱི་ནུས་པ་བུད་ཤྱིང་ལ་ངྲེས་ཀང་དྲེ་དང་དྲེ་སྒྲོན་མ་
དང་མྲེས་བསྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་སྒྲ་དང་དབང་པོ་ལ་སོགས་པའང་རང་གྱི་རྒྱུ་ལས་ནུས་པ་ངྲེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་
མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྒྲོན་མ་དང་མྲེ་དང་འབྱུང་བཞྱི་དང་བརོད་འདོད་ལ་སོགས་པ་ལ་ངྲེས་པ་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ངྲེས་པ་རྒྱུ་མྲེད་
ཀང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་སྒྲའྱི་ནུས་པ་དོན་ལ་ངྲེས་ན་སྒྲའྱི་ནུས་དཔོན་གྱི་འབས་བུར་འགྱུར་པ་ ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་དོན་གསུམ་
གྱི་དང་པོ།།སྒྲ་དང་རྟགས་ཀྱིས་དོན་གོ་བ་བློས་མཐོང་ཞྱིང་དན་པ་ལ་ལྟོས་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་སྒྲས་དོན་རྟོགས་པ་འབྲེལ་བ ་ངྲེས་པ་

ལ་ལྟོས་ན་དྲེའྱི་ཚེ་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་བརྡ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་མ་བྱས་པའྱི་སྒྲ་རོད་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ན་འདྱིར་ནྱི ་
མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ འྱི་འབྲེལ་བ་ྱིད་ཀྱིས་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་དྲེས་ན་མ་བྱས་པའྱི་སྒྲས་དོན་རྟ ོགས་པར་མྱི་འགྱུ ར་ བའྱི་
སོན་མྲེད་དོ་ ཞྲེ་ན་ཞྲེས་པ་སྲེ་རུང་བ་ནྱི་བརྡ་ལ་མྱི་ལྟོས་པའོ།།།དྲེ་ལ་བརྡ་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་
རང་གྱི་ངོ་བོས་མ་ཡྱིན་ན་ཇྱི་ལྟར་རྟོགས་པར་བྱྲེད་ ཅྲེ་ན་སྒྲ་དང་རྟགས་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་རྟགས་ནྱི་དཔྲེ་སྲེ་དཔྲེར་ན་

རྟགས་ཕོགས་གྱིས་ལ་མཐོང་བ་དང་མ་མཐོང་བ་དང་དྲེ་གྱིས་དན་པ་ལ་ལྟོས་ནས་དོན་གོ་བར་བྱྲེད་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་སྒྲ་ཡང་
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དོན་དྲེ་ཡོད་པ་ལ་མཐོང་བ་དང་མྲེད་པ་ལ་མ་མཐོང་བ་ དང་དྲེ་ 



206   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༡༦༩༽ 
གྱིས་དན་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་ལ་མཐོང་བ་དང་མཐོང་བ་དན་པ་ལ་ལྟོས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་སྨྲ ས་པ་ནྱི་

གལ་ཏྲེ་འདྱི་དྲེ་གྱིས་ལ་མྱི་ལྟོས་ན་ནྱི་སྒྲ་དྲེ་དོན་དྲེ་ལ་བརྡ་བྱྲེད་པ་ མ་མཐོང་བ་དང་། །མཐོང་ཡང་བརྲེད་ནས་མ་དན་པ་
དག་གྱིས་ཀང་སྒྲ་ལས་དོན་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ་དོན་རྟོགས་པ་ནྱི་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་གྱིས་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།མ་

མཐོང་བ་དན་པ་ལ་ལྟོས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་སྨྲས་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལ་མྱི་ལྟོས་ན་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་སྲེ་མ་མཐོང་བ་ལ་མ་དན་པའྱི་

ཚེ་ན་ཡང་སྒྲ་ལས་དོན་རྟོགས་པར་འགྱུར་ན་དྲེའྱི་ཚེ་ནྱི་དོན་ལ་ཐྲེ་ཚ ོམ་དུ་འགྱུ ར་བའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཕྱིར་མ་མཐོང་བ་

དན་པ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་གཅྱིག་ལས་གཞན་ལ་མཐོང་བར་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་དྲེ་ལ་ནྱི་ཅྱི་སྒྲ་འདྱིས་དོན་འདྱི་བརོད་པ་
ཡྱིན་ནམ་འོན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་བརོད་བྱ་མ་ཡྱིན་པར་ཡང་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་མ་མཐོང་བ་དན་པ་ལ་ལྟོས་སོ་ཞྲེས་
སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།མ་མཐོང་བ་ྱིད་ལ་ལྟོས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་སྨྲས་པ་ནྱི་གཅྱིག་ལས་གཞན་ལ་མ ་མཐོང་བ་ལ་མྱི་ལྟོས་ན་ནྱི་
མང་པོ་ལ་མཐོང་བ འྱི་སྒྲས་ཀང་དོན་གཅྱིག་གོ་བར་འགྱུར་ན་དྲེས་ནྱི་དོན་གཅྱིག་ལ་ ཐྲེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་བའྱི་ ཕྱིར་
གཞན་ལ་མ་མཐོང་བ་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་གཞན་ལ་མཐོང་བས་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་སྒྲ་ྱིད་ཐྲེ་ཚོམ་བསྲེད་
པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་གཅྱིག་ལ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་འདྱི་སྐད་དུ་གོ་ལ་སོགས་པའྱི་སྒྲ་གཅྱིག་བརོད་པ་ན་དྲེ་དོན་དུ་མ་ལ་མཐོང་བ་དྲེ་

ནྱི་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་ལ།།སྒྲ་དྲེ་དོན་གཅྱིག་ལ་མཐོང་བ་དྲེ་ནྱི་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་སྒྲ་ྱིད་ནྱི་ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་གྱི་
གཞན་ལ་མཐོང་བ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་པ་དྲེ་ནྱི་རྟོ གས་པ་པོའ ་ིསོན་ཡྱིན་གྱི་གཞན་ལ་
མཐོང་བས་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་ཡང་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་གཞན་ལ་མཐོང་ན་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་གཅྱིག་

ལ་མཐོང་བས་དོན་ངྲེས་པ་རྟོགས་པའྱི་རྟོགས་པ་པོ་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་དུ་མ་ལ་མཐོང་བའྱི་ཚེ་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རྟོགས་པ་
པོའ ་ིྲེས་པ་མ་ཡྱིན་ལ་སྒྲའྱི་སོན་ཀང་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་དྲེ་ལ་མ་མཐོང་བ་དང་གཞན་ལ་མཐོང་བ་ལས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་
ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་སྒྲ་དྲེ་ལ་ལྟོས་པར་ཡུལ་ཐ་དད་ཀྱི་དཔྲེས་བསན་པ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་ལྡོག་པའྱི་སོ་ནས་བརྡ་ལས་དོན་གོ་བར་
བསན་ནས་སྒྲུབ་པའྱི་སོ་ནས་ཀང་སོན་པ་ནྱི་བརྡ་མཐོང་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ད ོན་རྟོག ས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་གང་ལས་
ཞྲེ་ན་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ་ན་པ་པོས་ཁྱད་པར་གཞན་ལ་མཐོང་ན་ སྨྲ་བ་པོས་རྣམ་པ་གཞན་ ལ་སྦྱར་ ཡང་
ལོག་པ་སྲེ་གཞན་པོ་དྲེ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ དང་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ན་པ་པོས་སྒྲ་དྲེ་ཁྱད་པར་གང་ལ་མཐོང་བ་དྲེ་
ྱིད་སྒྲ་དྲེ་ལས་གོ་བའྱི་ཕྱིར་མཐོང་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་རྟོགས་པ་ཡྱིན ་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།མཐོང་བ་གཞན་དུ་ གྱུར་ན་
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སྲེ་བརྡ་གཞན་དུ་གྱུར་ན་དོན་ 



208   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༡༧༠༽ 
གཞན་ཡོངས་སུ་འཛིན་ཅྱིང་གོ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ན་ཡང་མཐོང་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རྟོགས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟར་

མཐོང་བའྱི་དབང་གྱིས་དོན་གཞན་འཛིན་པ་དང་རང་གྱིས་མཐོང་བའྱི་ཁྱད་པར་རྟོགས་པ་གྱིས་ཀྱི་དཔྲེ་སོ ན་པ་ནྱི་ཀ་ལྱི་ཞྲེས་
བྱ་བ་སྲེ་ཡུལ་དབུས་པ་མ་ག་དྷ་པས་ དུས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ལ་སྦྱར་བའྱི་ཀ་ལྱིའྱི་སྒྲ་ལས་ལོ་ཕོགས་འགོ་ལྡྱིང་བས་ བསོ་བ་
རྟོགས་ལ་དྲེ་གྱིས་ཀྱི་ཡུལ་དྲེ་དང་དྲེར་ཕྱིན་ནས་བརྡ་གཞན་དུ་གྱུར་ན་འགོ་ལྡྱིང་བས་ཀང་དུས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རྟོགས་ཤྱིང་
དབུས་པས་ཀང་བསོ་བ་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ།།།དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཡུལ་དབུས་པས་གསོད་པ་ལ་སྦྱར་བའྱི་མ་རྱིའྱི་སྒྲ་ལས་ཀང་

འགོ་ལྡྱིང་བས་ཆར་འབབ་པ་རྟོགས་ལ།།བརྡ་གཞན་དུ་བྱས་ན་ནྱི་གཞན་གྱི་དྲེ ་རྟོགས་པ་བཞྱིན་ ནོ།།།སོག ས་པ་ ནྱི་

ཅོ་ར་ལ་ཆོམ་རྐུན་དང་བཟའ་བཏུང་དུ་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་གོ་བ་བཞྱིན་ནོ།།།རང་གྱི་ངོ་བོས་རྟོགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་ དྲེའྱི་ཕྱིར་སྒྲ་འདྱི་
དག་མཐོང་བ་དང་མ་མཐོང་བ་ལ་ལྟོས་པ་ ཡྱིན་པ་ན་མཐོང་བ་དང་མ་མཐོང་བ་དྲེའྱི་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ འྱི་མྱི་
འཁྲུལ་བ་ྱིད་རྟོག ས་པ་ལ་བརྟྲེན་པ་ཡྱིན་ ཏྲེ་རྟགས་བཞྱིན་ནོ། །འདྱི་སྐད་དུ་བརྡ་མཐོང་བ་དང་མ་མཐོང་བའྱི་མྱི་

འཁྲུལ་བ་ཙམ་ལས་དོན་གོ་བར་བྱྲེད་པ་ནྱི་དྲེ་ནྱི་བརྡ་བྱས་པ་ཡྱིན་པས་མ་བྱས་པར་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་
པ་དྲེས་ན་སྒྲ་དོན་གྱི་འབྲེལ་བ་སྲེས་བུས་བྱས་པ་ནྱི་སྒྲ་བྱས་པ་ཡྱིན་དུ་ཆུག་ཀང་དོན་དང་འབྲེལ་བ་ནྱི་དངོས་པོ་བའྱི་འབྲེལ་བ་
ཡྱིན་གྱི་སྲེས་བུས་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་སམ་ན་བརྡ ་ྲེ་བར་བསན་པ་སྲེ་བཏགས་པ་མྲེད་ན་ནྱི་དོན་མྱི་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར་
དངོས་པོ་བའྱི་འབྲེལ་བ་མྲེད་དོ།།།གལ་ཏྲེ་བརྡས་ནྱི་དངོས་པོ་བའྱི་འབྲེལ་བ་གསལ་བར་བྱྲེད་དོ་སམ་ན་བརྡ་ ྲེ་བར་བསན་
ན་ནྱི་སྒྲ་རྣམས་དོན་ ལ་བཀག་པ་མྲེད་ དྲེ་འབྲེལ་བ་འཛིན་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་བཏགས་ཙམ་ྱིད་ན་གོ་བའྱི་ཕྱིར་དྲེ་

གསལ་བར་བྱས་པ་མྲེད་དོ།།།བརྡ་ཙམ་ལས་གོ་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཡུལ་ངྲེས་པ་མྲེད་པ་ལ་འཇུག་པ ་སྲེས་བུའྱི་འདོད་ པའྱི་
དབང་ྱིད་ཀྱིས་འདྱི་འཇུག་པས་འབྲེལ་བ་དངོས་པོ་བ་ རྣམ་པར་གནས་པ་སྲེལ་བ་ཡྱིན་ ནོ། །འདྱི་སྐད་དུ་དངོས་

པོ་བའྱི་འབྲེལ་བ་ནྱི་མྲེད་ཀྱི་འོན་ཀང་འདོད་པས་དོན་བརོད་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་བརྡ་ལས་གོ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།སྒྲ་དོན་གྱི་འབྲེལ་བ་དངོས་པོ་བའྱི་རོད་པ་འདྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།འབྲེལ་བ་སྲེས་བུས་བྱས་མྱིན་ན།།།བརྡ་

རྱིག་མྲེད་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར།།།བརྡ་ལས་དྲེ་ནྱི་གསལ་ཡྱིན་ན།།།བརྟགས་པ་གཞན་དག་ནུས་མྲེད་འགྱུར།།།ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་
སོགས་པ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ངྲེས་པ་འཇྱིག་པ་ལ་ངྲེས་པ་སྲེས་ནུས་མྱི་འགྲུབ་པ་ནས།།ཕོགས་
གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་བར་དུ་དོན་དྲུག་ལས།།དང་པོ་ནྱི་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་སྒྲ་དང་སྒྲ་དོན་གྱི་ 
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༼༡༧༡༽ 
འབྲེལ་བ་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་དྲེ་ནྱི་གང་གྱིས་ཀང་ངྲེས་པར་མྱི་ནུས་ སོ་ཞྲེས་བསན་པའྱི་ཕྱིར་བཤད་པ།།རྲེ་ཤྱིག་སྲེས་བུ ་
བདག་ྱིད་དང་གཞན་ནྱི་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་དོན་ རྱིག་པ ར་བྱྲེད་པ་མྱིན་ཏྲེ་འདྱི་ཆགས་བལ་མྱི་སྱིད་པར་འདོད་པས་

ཆགས་སོགས་ལྡན་པ འྱི་ཕྱིར་དང་རྱིག་བྱྲེད་ནྱི་དཀའ་དུབ་དང་མངོན་ཤྲེས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའྱི་དང་སོང་རྣམས་ཀྱི་

ཐུགས་ལ་གསལ་བར་ཁས་བླངས་པའྱི་ཕྱི ར་རོ།།།རྱིག་བྱྲེད་རང་ྱིད་ཀང་རང་ྱིད་རྱིག་པར་བྱྲེད་པ་མྱིན་ཏྲེ་ཤྲེ ས་པ་མ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་དོན་གང་ ལས་རྟོག ས་ཏྲེ་མྱི་རྟོགས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་སྒྲ་དོན་གྱི་འབྲེལ་

བ་སྲེས་བུས་མ་བྱས་ན་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་གཞུང་ལས་མཐོ་ར ྱིས་འདོད་པས་མྲེ་ ལ་སྦྱྱིན་ སྲེག་སྦྱྱིན་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱི་ལ་

རྱིག་བྱྲེད་ཚད་མར་བྱྲེད་པ་དག་གྱིས་སྔགས་དང་བཅས་པའྱི་བསྲེག་རས་མྲེ་ནང་དུ་ལྡུགས་པ་ལ་བརྟགས་པ་ཁོ་ན་ལྟར་ཡྱིན་
གྱི་ཁྱྱི་ཤ་ཟོ་ཅྱིག་ཅྲེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་དྲེའྱི་དོན་མ ྱིན་ནོ ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱི་ལ་ཚད་མ་ག ང་ཡྱིན།།དྲེ་དྲེ་ལ་འཇུག་པར་

དོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་འདྱིར་ཨག་ནྱི་ཧོ་ཏྲ་ཛུ་ཧུ་ཡ་ཏྲེ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ཨག ་ནྱི་མྲེ་དང་འགོ་བ་གྱིས་ལ་འཇུག་ལ་ཁྱྱིའང་འགོ་བ་
ཡྱིན་ནོ།།།ཧོ་ཏྲ་ནྱི་སྦྱྱིན་བསྲེག་དང་ཁྱྱི་ཤ་གྱིས་ལ་འཇུག་ལ།།ཛུ་ཧུ་ཡ་ཏྲེ་བསྲེག་པར་བྱ་བ་དང་བཟའ་བར་བྱ་བ་གྱིས་ལ་
འཇུག་གོ།།དྲེས་ན་མྲེ་ལ་སྦྱྱིན་སྲེག་བསྲེགས་པར་བྱ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ཡང་ན་འགོ་བའྱི་ཁྱྱི་ཤ་བཟའ་བར་བྱ་ཞྲེས་བྱ་བར་འགྱུར་
རོ།།།དྲེ་ལ་འབྲེལ་བ་སྲེས་བུས་བྱས་པ་ལྟར་ན་ནྱི་སྒྲ་དྲེ་སྲེས་བུས་གང་ལ་བརོད་པར་འདོད་པ་དྲེ་ལ་འཇུག་ལ།།སྲེས་བུས་མ་
བྱས་པ་ལྟར་ན་ནྱི་གཞན་དྲེ་ལའང་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་སྒྲ འྱི་གཞུང་ལས་ནྱི་གྱིས་ཀ་ལ་འཇུག་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་
སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་འཇྱིག་རྟྲེན་གྱི་གགས་པས་མྱི་འགྲུབ་པ་ལའང་གྱི ས་ཀྱི་དང་པོ་མདོར་བསན་པ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་གྱི་
དྲེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་གྱི་ཚིག་ལ་གགས་ སོ་ཞྲེ་ན་འཇྱིག་རྟྲེན་འདྱིར་དབང་པོ་ ལས་འདས་ པ འྱི་དོན་
མཐོང་བ་གང་ཞྱིག་ཡོད་དྲེ་རྟག་ཅྱིང་མ་བྱས་པ་ནྱི་དབང་པོ་ལས་འདས་པ་ཡྱིན་པས་དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་དོན་ཅན་དུ་འབྱྲེད་མྱི་

ཤྲེས་སོ།།།གཞན་ཡང་འཇྱིག་རྟྲེན་པའྱི་སྒྲ་རྣམས་ནྱི་སྣ་ཚོགས་པའྱི་དོན་ ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ་གོའ ་ིསྒྲ་དོན་དགུ་ལ་འཇུག་པ་བཞྱིན་

ནོ།།།དྲེས་ན་རྒྱུ་མཚན་གང་གྱིས་སྒྲ་འདྱི་དོན་འདྱི་དང་ལྡན་པར་རྣམ་པར་འབྱྲེད་ནུས་ཏྲེ་སྣ་ཚོགས་ལ་འཇུག་པའྱི་
འབས་ནྱི་རྱིག་བྱྲེད་དོན་གཅྱིག་པ་ཅན་དུ་གཏན་ལ་དབབ་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཡང་ན་ རྱིག་བྱྲེད་ལས་མཐོ་ར ྱིས་དང་

ལ་མོ་ལ་ སོག ས་པའྱི་སྒྲ་ནྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་ལ་གགས་པ་ མ་ཡྱིན་པའིྱི་དོན་བརོད་པ་མཐོང་སྲེ་མཐོ་རྱིས་ནྱི་བདྲེ་བ་

ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལ་མོ་ནྱི་གཙུབས་ཤྱིང་ཡྱིན་པར་སྨྲའོ།།།དྲེས་ན་རྱིག་བྱྲེད་དང་འགལ་བར་སྨྲ་བའྱི་ 
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༼༡༧༢༽ 
གགས་པ་ནྱི་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྱིག་བྱྲེད་ྱིད་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པས་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་དོན་སྒྲུབ་པ་ནྱི་རྱིགས་
པ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་འད་བའྱི་སྒྲ་གཞན་དག་ལ་ནྱི་ ད པོད་པ་བ་དང་འཇྱིག་རྟྲེན་པ་དྲེ་འད་བའྱི་རྣམ་རྟོག་ཐ་དད་ྱིད་
དུ་འགྱུར་ལ་རྱིག་བྱྲེད་དོན་དང་ལྡན་པར་ མ་གྲུབ་པ་དྲེ་ དོན་ལྡན་དུ་རབ་ཏུ་འགྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་
འཇྱིག་རྟྲེན་གྱི་ཚིག་ལ་ནྱི་དྲེ་སྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་དྲེ་ར ང་དོན་ལྡན་དུ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་བརལ་ཞྱིང་
བརྟག་པ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་ རོ།།།ཡང་ན་དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་གཞུང་གཞན་ལས་བཤད་པས་ཤྲེས་སོ་ཞྲེ་ན་ དྲེ་
འད་བའྱི་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་སྒྲ་གཞན་དག་ལ་ནྱི་ཁྱྱི་ཤ་ཟ་བ་ལ་རྟོག་པ་དྲེ་འད་བའྱི་རྣམ་རྟོག་ྱིད་དུ་འགྱུ ར་རོ།།།དྲེས་ན་

མྲེ་ལ་སྦྱྱིན་སྲེག་སྦྱྱིན་ལ་སོགས་པའྱི་སྒྲ་གང་ཞྱིག་ངྲེས་པའྱི ་དོན་དང་ལྡན་པར་མ་གྲུབ་པ་དྲེ་ ངྲེས་པའྱི་དོན་ལྡན་དུ་
རབ་ཏུ་གྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་བསན་པར་བྱ་བ་ལ་བརྡ་བྱས་པ་མྲེད་ན་རང་ཞྲེས་བྱ་བ་སྒྲ་གཞན་གྱིས་པ་དྲེ་

དོན་ལྡན་དུ་མ་གྲུབ་པས་དྲེ་ལ་ནུས་པ་མྲེད་དྲེ་དྲེས་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་དུ་གཏན་ལ་ཕྲེབས་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ བ རལ་
ཞྱིང་བརྟགས་པ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་འཆད་དྲེ་དྲེ་ནྱི་རྱིག་བྱྲེད་རྱིག་པར་བྱྲེད་མྱིན་ན་

ཞྲེས་པ་དྲེ་ལ་སྦྱར་ཏྲེ་བཤད་ན་ལྲེགས་སོ།།།གྱིས་པ་དྲེ་ངྲེས་པར་བཤད་པ་ནྱི ་གགས་པའང་ཞྲེས་པ་སྲེ་མིྱི་རྣམས་ཀྱི་
བརོད་པ་དྲེ་ནྱི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པས་བསྲེད་པས་ཚད་མར་མྱི་འད ོད་པས་སང་བ་དང་དྲེ་ལས་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་

སྒྲའྱི་དོན་ཡང་རྟོགས་པར་བྱྲེད་པའྱི་འདོད་པ་འདྱི་ ནྱི་ཅྱི་ཡ ྱིན།།གལ་ཏྲེ་གགས་པ་ལ ས་རལ་ ཏྲེ་མ་གགས་པ་

ཁྱྱི་ཤ་ཟ་བ་ལ་རྟོག་པ་ལ་རྒྱུ་ཅྱི་ཞྱིག་ཁྱྲེད་ལ་ཡོད་ཅྲེ་ན་སོབ་དཔོན་གྱིས་རབ་གགས་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་ཁྱྱི་ཤ་ཟ་བ་ལ་

རྟོག་པ་དང་འཇྱིག་རྟྲེན་གྱི་གགས་པ་ནྱི་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པར་མཚུངས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།གཞན་ཡང་གགས་པ་ྱིད་
ཀིྱིས་སྒྲ་དོན་ནྱི་སོ་སོར་ངྲེས་པ་ལ་དོག ས་པ་སྲེད ་པར་བྱྲེད་དྲེ་དྲེས་ན་ཇྱི་ལྟར་ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་དྲེ་ངྲེས་པའྱི་རྒྱུར་
བརྟག།ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་གང་གྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་གགས་པ་དྲེ་ལ་སྣ་ཚོགས་ཀ ྱི་དོན་ལ་སྒྲ་གཅྱིག་འཇུག་པ་མཐོང་
བའྱི་ཕྱིར་དང་དུ་མ་ལ་གཅྱིག་འཇུག་པ་དྲེ་ནྱི་ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ རོ།།།གལ་ཏྲེ་འཇྱིག་རྟྲེན་པ་གང་ ལ་ སྦྱྱིན་

སྲེག་ལ་གགས་པ་དྲེ་ལ་ནྱི་རྱིག ས་པ་སྲེ་ཚད་མས་གནོད་པ་མྲེད་དྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་གཟུང་ངོ་ཞྲེ་ན་འོ་ན་ནྱི་
རྱིགས་པ ས་དངོས་སུ་གནོད་པ་ཡོད་མྱིན་པའྱི་རླུང་གྱི་བུ་ སྲེ་སྲེས་བུ་གཤོབ་ཅན་གྱི་ཚིག་དྲེའང་ཚད་མར་ཅྱིས་
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མྱི་འཛིན་ཏྲེ་འདྱི་ལ་ནྱི་ཚད་མ་སྱིད་ལ་དབང་པོ་ལས་འདས་པ་ལ་ནྱི་ཚད་མ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གསུམ་པ་གནས་གསུམ་
པ་ལ་དཔོད་པའྱི་རྱིགས་པས་མྱི་འགྲུབ་པ་ནྱི་རྟག་ཅྱིང་མ་བྱས་པ་དང་དབང་པོ་ 
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༼༡༧༣༽ 
ལས་འདས་པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་དང་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་ནྱི ་ལུང་དོན་ག ྱི་རྟྲེན་ཅན་ཏྲེ་ལུ ང་ལ་རྟྲེན་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་

ལས་གཞན་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྱི་རྱིགས་པ་མ ྲེད་དོ།།།འོ་ན་ནྱི་ལུང་ལ་རྟྲེན་པའྱི་རྱིགས་པས་སྒྲ་འདྱི་དྲེ་ལ་འཇུག་

ལ་དྲེ་ལ་ནྱི་མྱི་འཇུག་པར་སྒྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན་དྲེའྱི་དོན་ཏྲེ་ལུང་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་ཡང་འདྱི་ལ་གནས་པ་མྲེད་དྲེ་སྒྲ་འདྱི་

ཅྱི་ཞྱིག་བསྒྲུབས་ལ་ཅྱི་ཞྱིག་བཀག་ཅྲེས་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་བའྱི་ ཕྱིར་སྒྲ་འདྱི་ལ་རྱིགས་པ་ སྱིད་པ་མ་ཡྱིན་ ནོ།།།འོ་ན་ནྱི་

གགས་པས་དྲེ་ལྟར་དུ་སྒྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན་དྲེའྱི་ཚེ་ནྱི་འདྱི་དྲེ་དང་དྲེ་གང་གྱི་རོད་བྱྲེད་ཡྱིན་ཞྲེས་ གདོན་མྱི་ཟ་བར་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་
འགྱུར་རོ། །སུ་ཞྱིག་ཅྲེ་ན་མྲེ་ལ་སྦྱྱིན་སྲེག་སྦྱྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་སྒྲ་འདྱི་ཡུལ་གང་ལ་འཇུག་པའྱི་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པ་མཐོང་
བ་མྲེད་པའྱི་མཁས་པ་རྣམས་སོ།།།རྒྱུ་གང་ལས་ཞྲེ་ན་སྒྲ་འདྱི་བརྡའྱི་དབང་གྱིས་རྣམ་པ་གཞན་ལ་འཇུག་པ ་མྱི་ སྱིད་པ་
མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།གགས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཀང་རང་ྱིད་སྣ་ཚོགས་གོ་བར་ནུས་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་དྲེ་

གྱིས་ཀྱི་དབང་གྱིས་དོན་སྣ་ཚོགས་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།བཞྱི་པ་རྱིག་བྱྲེད་རང་ྱིད་ཀྱིས་མྱི་འགྲུབ་པ་
ནྱི་གལ་ཏྲེ་རྱིག་བྱྲེད་རང་ྱིད་ཀྱིས་རྒྱལ་དཔོག་པའྱི་སོན་པ ་ལ་དྲེ་ལྟར་དུ་བཤད་ལ་དྲེས་ནྱི་ངྲེད་ལ་བཤད་དོ་ཞྲེ་ན་དོན་གཞན་
བཀོད་པའྱི་རྒྱན་གྱིས་དྲེ་འགོག་པ་ནྱི་འགའ་ཞྱིག་ཅྲེས་པ ་སྲེ་ཇྱི ་ལྟར་སོང་དུམ་ལ་སད་བཏགས་ནས་རང་ྱིད་ལམ་སོན་པ་

དྲེ་བཞྱིན་དུ་རྱིག་བྱྲེད་ལ་སད་བཏགས་ནས་རང་གྱིས་དྲེ་ལྟར་དུ་སོན་པ་ཡྱིན་ལ་ཁོ་བོ་ཡང་ཁྱྱི་ཤ་ཟ་བ་ལ་རང་གྱིས་སོན་པ་ཡྱིན་
ཏྲེ་དྲེ་དང་ཁོ་བོའ ་ིདྲེ་ལ་ཁྱད་པར་ནྱི་མྲེད་དོ།།།དྲེ་ྱིད་སོན་པ་ནྱི་ཁྱྲེད་དང་ངྲེད་ཀྱི་ དྲེ་གྱིས་ བྱྲེ་བག་བརྟག་པར་ གྱིས་
ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱིས་ནྱི་གཏམ་བརྒྱུད་ལས་ཀང་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་དོན་ངྲེས་པ་གཏན་ལ་མྱི་ཕྲེབས་སོ་
ཞྲེས་བརོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པའྱི་དོན་ངྲེས་པ་ནྱི་གགས་པ་དང་རྱིགས་པ་དང་གཏམ་བརྒྱུད་པས་ཀང་མ་
ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གཞན་ཡང་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་ཏུ་རུང་བའྱི་སྒྲ་དོན་ག ཅྱིག་གྱི་ག སལ་བར་
བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ངྲེས་པ་དྲེ་ྱིད་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་རྒྱུ་མཚན་གང་ལས་ཀང་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་དོ།།།འདྱིར་སྒྲ་

རྣམས་ཡུལ་ངྲེས་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་བརོད་འདོད་ཀྱིས་རོད་བྱྲེད་བརོད་བྱ་ལ་ངྲེས་པར་སྦྱར་བ་ཡྱིན་གྱི་དྲེ ་མ་གཏོགས་པ་ནྱི་

མྲེད་ན་གང་ཟག་གང་གྱིས་དབང་པོ་ལས་འད ས་པ འྱི་རྱིག་བྱྲེད་ལ་དྲེ་ཤྲེས་པར་ནུས།།དྲེས་ན་དོན་གང་ཞྱིག་བརོད་
པར་འདོད་པ་དྲེ་ནྱི་སྒྲ་དྲེ་ཡུལ་དྲེ་ལ་ངྲེས་པར་འཇུག་པ འྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏྲེ་བརོད་འདོད་ཀྱི་ཡུལ་ནྱི་བརོད་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།གཞན་གྱིས་དྲེ་ལྟར་དུ་ངྲེས་པར་བྱས་པ་དྲེ་གཞན་ལ་ 
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༼༡༧༤༽ 
གསལ་བར་བྱྲེད་པ་ནྱི་བརྡ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ཡང་རྱིམ་པ་ནས་རྱིམ་པར་མན་ངག་བརྒྱུད་པས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ངྲེས་པའྱི་དོན་

ཤྲེས་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ།།།ངྲེས་པའྱི་རྒྱུ་བརོད་འདོད་དང་དྲེའྱི་གསལ་བྱྲེད་བརྡ་ དྲེ་ནྱི་སྲེས་བུས་བྱས་པ་མྱིན་པ འྱི་ལུང་

ལ་མྲེད་དྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དྲེ་དོན་གཅྱིག་ལ་ངྲེས་པ་ཅན་དྲེ་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་ངྲེས་པའྱི་རྒྱུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ལྔ་པ་སྒྲའྱི་

རང་བཞྱིན་ངྲེས་པས་མྱི་འགྲུབ་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་བརྡ་དང་གགས་པའྱི་དབང་གྱིས་ངྲེས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་
ཀང་སྒྲ་ངོ་བོ་ྱིད་ཀ ྱིས་དྲེ་ལ་ངྲེས་པར་ཁས་ལྲེན་ནོ་ཞྲེ་ ན་འོ་ན་ནྱི་བརོད་འདོད་དྲེས་གཞན་དུ་བཤད་ནས་གཞ ན་ལ་

སྦྱོར་བ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཞྱིང་བརྡ་ཡང་དོན་ མྲེད་ པར་འགྱུར་བ་ལས་དྲེ་ལྟར་ནྱི་མ་ཡྱི ན་ཏྲེ་རྱིག་བྱྲེད་བརྟག་པ་

ལས།།གལ་ཏྲེ་རྱིག་བྱྲེད་དོན་ངྲེས་ན།།།མ་ཡྱིན་བཤད་པའྱི་བྱྲེ་བག་ལས།།།སྲེས་བུས་བྱས་ལ་དྲེ་མཐོང་སྲེ།།།པཱ་ཎྱི་ནྱིའྱི་མདོ་
བཞྱིན་ནོ།།།ཞྲེས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ།།།གང་ཞྱིག་དོན་གང་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་གསལ་བར་ནུས་པ་དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལ་བརྡ་བྱས་པ་དོན་མྲེད་
པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་གཟུགས་ལ་སྒྲོན་མ་བཞྱིན་ནོ།།།སྒྲ་རྣམས་ཀང་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་དོན་རྟོགས་པར་ཁས་བླངས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བ་
ནྱི་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་འགལ་བ་དམྱིགས་པའྱི་ཐལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་ངྲེས་པ་དྲེ་བརྡས་གསལ་བར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན་
གསལ་ནའང་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་གཞན་གྱིས་གསལ་བར་བྱྲེད་དགོས་ན་ནྱི་རང་གྱིས་ངྲེས་པ་འཇྱིག་གོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱི ན་

ནོ།།།སྒྲ་གང་ལ་འདོད་པས་རང་རྒྱུད་ དྲེ་རང་དབང་བྱྲེད་པ་དྲེ་ལ་ནྱི་ངྲེས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ག ང་ཞྱིག་ཡོད་དྲེ་འདོད་པ་
ལ་ངྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ངྲེས་པ་མྲེད་པ་དྲེས་ན་སྒྲས་འདྱི་ལས་མྱི་འདོད་པའྱི་ཁྱྱི་ཤ་བཟར་རུང་བའང་གསལ་
བར་འགྱུར་ཏྲེ་འདོད་པ་ནྱི་དྲེ་ལའང་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལྟར་དྲེ་དག་གྱིས་ནྱི་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པས་ལུ ང་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་

བཀག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲུག་པ་ཕོགས་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་མྱི་འགྲུབ་པ་ནྱི་ལུ ང་གང་ཞྱིག་མངོན་སུམ་དང་ལོག་ཏུ་གྱུར་
པའྱི་དོན་ལ་མྱི་སླུ་བ་དྲེ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་དོན་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་པ་ནྱི་ ཕོག ས་གཅྱིག་ ལ་མྱི་སླུ་བས་ ཕ ོགས་

གཞན་ལའང་ལུང་ཚད་མའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་དུ་སྨྲའོ།།།སྦྱོར་བ་ནྱི་ངག་གང་ཞྱིག་ལུང་འདྱིའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་

ཐམས་ཅད་ལ་མྱི་སླུ་བ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་མྲེ་ཁ་བའྱི་གྲེན་པོ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ངག་བཞྱིན་ནོ།།།རོད་པའྱི་གཞྱིར་གྱུར་པ་
མྲེ་ལ་སྦྱྱིན་སྲེག་སྦྱྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ངག་འདྱི་ཡང་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྨྲས་ཏྲེ་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།གང་
ཕྱིར་རྱིག་བྱྲེད་ཕོགས་གཅྱིག་ཕྱིར།།།གཞན་ཡང་དྲེ་འད་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར།།།མྲེ་ནྱི་གང་བཟོག་ངག་བདྲེན་བཞྱིན།།།དྲེ་སྐད་གཞན་ 
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༼༡༧༥༽ 
དག་ཟྲེར་རོ་ལོ།།།ཞྲེས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་ངག་དྲེས་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་དོན་གྱི་ཆ་ཤས་བརོད་པས་གཏན་ཚིགས་ མ་གྲུབ་པ་
ནྱི་མ་ཡྱིན་མོད་ཀྱི་འོན་ཀང་མ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ།།ཕོགས་གཅྱིག་ལ་སླུ་བས་ཐམས་ཅད་ལ་སླུ་བ་ཡང་རྲེས་སུ་དཔོག་པར་ཐལ་
བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གཞན་ཡང་གཏན་ཚིགས་དྲེ་སླུ་བའྱི་སྲེང་དུ་མ་མཐོང་ཙམ་གྱི་ལྡོག་པ་དང་ལྡན་ཀང་དྲེ་ཙམ་གྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་
མྱི་འཁྲུལ་བ་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ལུ ང་དྲེའྱི་དོན་དྲེ་ལས་མཐོ་རྱིས་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་མ་ངྲེས་ པ་ཡྱིན་
ནོ།།།གསུམ་པ་སྒྲ་ཐམས་ཅད་རང་གྱི་དོན་ལ་ཚད་མར་འདོད་པ་དགག་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་སྒྲ་སྦྱ ོར་བའྱི་ཤུག ས་ྱིད་ ལས་ངག་

གྱི་སྒྲ་ཐམས་ ཅད་དོན་དང་འ བྲེལ་པ འྱི་ཚད་མར་གྲུ བ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྣང་བའྱི་ཡུལ་མྲེད་ན་མྱི་སྦྱོར་བའྱི་ ཕྱིར་
རོ། །བསམ་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་ངག་གྱི ་སྒྲ་ལ་སྒྲོ་བཏགས་ཀྱི་སྤྱྱི་སྣང་བ་ཙམ་གྱིས་ཁྱབ་ན་ནྱི་དྲེ་ལ་ཚད་མར་འགྱུར་ཏྲེ་སྣང་བ་

ཙམ་ལ་ནྱི་ཚད་མ་གྱིས་ཀྱིས་མྱི་གནོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདྱི་ལྟར་མངོན་སུམ་ནྱི་དངོས་པོ་འཛིན་པ་ཡྱིན་པ་ནྱི་སྒྲོ་བཏགས་ཀྱི་
སྤྱྱི་ལ་མྱི་འཇུག་སྲེ་བརོད་བྱ་དང་རོད་བྱྲེད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་མངོན་སུམ་གྱིས་འཛིན་པར་ཐལ ་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ནའང་དྲེ་སྒྲོ་མ་
བཏགས་སུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ཡང་མྱི་འཇུག་སྲེ་དྲེའྱི་ཁྱབ་པ་མངོན་སུམ་ལ་རྟྲེན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།དྲེས་ན་ཆུ་ཀླུང་གྱི་ངོས་ན་བུ་རམ་གྱི་ཕུང་པོ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་སོར་མོའ ་ིརྲེ་མོ་ལ་གང་པོ་ཆྲེ་བརྒྱ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ་
ལ་སོགས་པའྱི་སྒྲའྱི་དོན་ལ་ཡང་ཚད་མ་གྱིས་ཀྱི་གནོད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་ངག་གྱི་སྒྲ་རྣམས་དབང་པོ་ལས་
འདས་པའྱི་རང་གྱི་དོན་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་ལ།།དྲེ་ལ་ཚད་མ་གཞན་ཡང་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་སྒྲ་ལས་བྱུང་བ་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ་
ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་སོབ་དཔོན་གྱིས་སྨྲས་པ་སྒྲ་སྣང་བ་ཙམ་ལ་མྱི་སླུ་བ་ད ང་དྲེ་ལ་ཚད་མ་གཞན་མྱི་འཇུག་པ་དྲེ་ལྟར་
ནྱི་རྱིགས་མོད་ཀྱི་འ ོན་ཀང་མྱི་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཇྱི་ལྟར་མྱི་རྱིགས་ཞྲེ་ན་སྣང་བ་ཙམ་དུ་གནས་པ་ དྲེ་ལྟ་བུ་ྱིད་
རབ་ཏུ་གྲུབ་ཀང་དྲེ་ནྱི་དོན་གྱི་གནས་ལུ གས་ཡྱིན་མྱིན་ཐྲེ་ཚོམ་ ཟ་བ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་གང་ལས་ཞྲེ་ན་
འདོད་པ་བཟོག་པ་མྲེད་པས་འཇྱིག་རྟྲེན་ན་ སྱིད་པ་ལས་གཞན་མྱི་སྱིད་པ་ཡང་སྒྲས་ཐ་སད་བྱྲེད་པ་མཐོང་
བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་ཚད་མ་ནྱི་དོན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་དང་མ་ཡྱིན་པར་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་པའྱི་དོན་

འཇལ་བ་ཡྱིན་ན་འདོད་པ་ཙམ་གྱིས་མྱི་སྱིད་པ་བརོད་པའྱི་སྒྲའྱི་དོན་རྣམས་ནྱི་དོན་ཡྱིན་པ་དང་མ་ཡྱིན་པར་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་
ཕྱིར་དང་སྣང་བ་ཙམ་ནྱི་ཚད་མའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཚད་མ་ནྱི་འཇུག་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ན་དྲེ་ལ་ནྱི་སུ་ཡང་མྱི་འཇུག་པ འྱི་ཕྱིར་
ཚད་མ་ནྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་མྱི་འཇུག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་སྒྲ་རྣམས་ཕྱི་རོལ་ལ་ནྱི་སླུ་བས་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་ལ་མྱི་སླུ་བའྱི་སྤྱྱི་
ལ་ནྱི་ཚད་ 
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༼༡༧༦༽ 
མ་དང་གཞལ་བྱའྱི་མཚན་ྱིད་མྲེད་པས་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ ་འཇུག་ཡུལ་སོན་པ་དང་ཡུལ་བདྲེན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གང་
དག་འདྱི་སྒྲ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་དགག་པའྱི་གཞུང་དུ་བྱྲེད་པ་དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་སྔོན་ྱིད་དུ་བཀག་
ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།ཕྱི་རོལ་གྱི་ཡུལ་མྲེད་ན་མྱི་སྦྱོར་བ་ལ་སོགས་ལ་དྲེ་ལྟར་རྱིགས་པ་ལ་སོགས་པ་བཤད་དུ་མྱི་རུ ང་བའྱི་
ཕྱིར་རོ།།།སྒྲ་དོན་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ལུང་ལོག་ཀང་ཞྲེས་བྱ་བས་ནྱི་མངོན་སུམ་དང་རྲེས་སུ་དཔག་པ་
བསྡུའོ།།།དོན་ནྱི་བསྐལ་པ་རྣམས་ཏྲེ་རྟོགས་པ་ནྱི་ཁོང་དུ་ཆུད་པའོ།།།གསུམ་པ།།དྲེས་ན་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པ་གོ་བྱྲེད་དུ་

བསན་པ་ནྱི་མངོན་སུམ་ལོག་པ་ ཞྲེས་པའོ།།།འབས་བུ་ལོག་པས་ནྱི་རྒྱུ་མྱི་ལྡོག་གོ་ཞྲེ་ན་སྣང་རུང་གྱི་ དོན་ཡོད་ན་དྲེ་

འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་མྲེད་པ་མྱི་སྱིད་དྲེ་རྒྱུ་མ་ཚང་བ་མྲེད་པ འྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བས་ནྱི་འབས་བུ་དོན་གྱི་ཁྱབ་བྱྲེད་དུ་
སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དོན་དྲེ་ལྟར་གནས་པ་དྲེ་ལ་ཚུ་རོལ་མཐོང་བས་ མྲེད་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ནྱི་བདག་ྱིད་ཀ ྱི་མངོན་སུ མ་
ལོག་པ་ཚད་མ་སྲེ་གཏན་ཚིགས་སུ་བྱ་བ་ཡྱིན་ལ་དྲེ ་བྱྲེད་པས་ནྱི་དྲེས་གཟུ ང་བར་འོས་པ་ྱིད་དགག་པར་
རྱིགས་ཀ ྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནྱི་གཟུང་བར་འོས་པ་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ ཐམས་ ཅད་འགོག་པ་ ནྱི་རྱིགས་
པ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པའྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་ནྱི་ཐམས་ཅད་གཟུང་བར་འོས་པས་ཚུ་རོལ་མཐོང་བ་སྨྲོས་

སོ།།།གསུམ་པ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་འབས་བུ་ལ་གསུམ་གྱི་དང་པོ་མྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་འབས་བུ་ནྱི་མྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་
པ་དྲེ་ནྱི་ཡོད་པའྱི་ཐ་སད་མྱི་འཇུག་པའྱི་འབས་བུ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ་ཡོད་པའྱི་ཐ་སད་འཇུག་པ་ནྱི་ཚད་མ་གྱིས་ཀྱི་བློ་
སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་ཡྱིན་པ་ལས་དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་འགྲེལ་པ་ན་བསྐལ་པ་ལ་བློ་གྱིས་མྲེད་པ་ནྱི་མྱི་སྣང་བ་མྱི་

དམྱིགས་པའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་ལ་ཡོད་པའྱི་ཐ་སད་ནྱི་ལྲེན་པ་ལ་སོགས་པའོ།།།ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་ཐ་སད ་དྲེ་དག་ནྱི་ཞྲེས་སྨྲས་ཏྲེ་

ཐ་སད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁྲེགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།གྱིས་པ་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་འབས་བུ་ནྱི་དྲེ་ལས་ གཞན་སྣང་བ་

མྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་འཇུག་པའྱི་འབས་ བུ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ་ཐ་སད་དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་
རོ། །དྲེ་འགྲེལ་པ་ན་ཡང་ཞྲེས་བྱ་བས་ནྱི་ཡོད་པའྱི་ཐ་སད་འགོག་པ་སྡུད་པའོ།།།ར་བར་རྒྱུ་མཚན་ཞྲེས་པ་ནྱི་འགྲེལ་པར་
ཡུལ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེས་ན་འདྱིས་ནྱི་གྱིས་ཀ་ལ་གྱིས་ཀའྱི་ཐ་སད་བྱ་བར་བསན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྒྱུ་མཚན་ནྱི ་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་
དང་ཡུལ་ནྱི་ས་ཕོགས་དག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་དྲེ་གྱིས་ཀའྱི་འབས་བུ་ནྱི་ཡང་གྱི་སྒྲ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་ མྱི་དམྱིགས་པ་
འདྱི་གྱིས་ཡ ོད་པའྱི་ཐ་སད་ 
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༼༡༧༧༽ 
ཅྲེས་གསུངས་ཏྲེ།།དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་ཡོད་པའྱི་ཐ་སད་ རང་གྱི་རྒྱུ་དམྱིགས་པ་མྲེད་པ་དང་ཡོད་པ་ ལས་བཟོག་པ་མྲེད་
པའྱི་ཐ་སད་ཀྱི་རྒྱུ་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡོད་པ་དག་གྱིས་སོ།།།མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཐ་སད་ཀྱི་རྒྱུ་མྲེད་

པའྱི་ཕྱིར་དང་།།སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པ་ནྱི་འགལ་བའྱི་རྒྱུ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་འགལ་ཟ་དྲེ་ཞུགས་པ་ན་འགལ་ཟ་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ནོ་
ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།གལ་ཏྲེ་མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པས་ཡོད་པའྱི་ཐ་སད་འགོག་ པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དྲེ་བློ་ལོག་པ་ཙམ་ལས་ནྱི་
དོན་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ཕྱིར་དང་ལྡོག་ན་ནྱི་མྱི་དམྱིགས་པ་ཙམ་མྲེད་པ་གོ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་རོ།།།དོན་མྱི་ལྡོག་ན་དྲེའྱི་ཐ་སད་ཀང་ཇྱི་
ལྟར་ལྡོག་ཅྲེ་ན་གཅྱིག་མྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་ལ་ནྱི་ཡོད་པར་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ ཕྱིར་ཐ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཡོད་པའྱི་ཐ་སད་མྱི་

ལྡོག་ཀང་ངྲེས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བའྱི་ཡོད་པའྱི་ཐ་སད་ནྱི་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཐྲེ་ཚོམ་དང་ངྲེས་པ་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།། །གཞན་སྣང་

བ་མྱི་དམྱིགས་པ་ལ་ནྱི་ཐྲེ་ཚོམ་ལས་བཟོག་པའྱི་མྲེད་ངྲེས་དམྱིགས་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཐྲེ་ཚོམ་དང་ཡོད་ངྲེས་ལྡོག་པ་ཡྱིན་

ནོ།།།དྲེའྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པས་ནྱི་ཡོད་པའྱི་ཐ་སད་གྱིས་ཀ་འགོ ག་པ་ཡྱིན་ལ།།མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་
པས་ནྱི་ཡོད་པའྱི་ཐ་སད་ཀྱི་བྱྲེ་བག་འགོག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།མྱི་དམྱིགས་པ་གྱིས་པོ་ དྲེ་ལ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་ལྡོག་པ་ནྱི་མྲེད་པ་སྲེ་
མཐོང་བ་ནྱི་ངྲེས་པའོ།།།སོགས་པ་ནྱི་སྒྲ་དང་ཐ་སད་དོ།།།ཐྲེ་ཚོམ་ནྱི་འགལ་བ་རྟགས་སུ་བཀོད་པའོ།།།རྟགས་གྱིས་པ་
ཤྲེས་པར་ བྱྲེད་པ་ཞྲེས་པ་ནྱི་མྱི་འཁྲུལ་བ་ནྱི་རྟགས་ཐ མས་ཅད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་པ་ན་འདྱི་ལ་ནྱི་དྲེའྱི་ཡན་ལག་མྱི་
འཁྲུལ་བ་མྲེད་དྲེ་དྲེས་ན་དྲེ་མ་ངྲེས་པ་ལས་མྱི་རྟོག ས་སོ།།།དང་པོ་ནྱི་ མྲེད་པ་དྲེ་ལ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དགོངས་པ་ནྱི་

འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་ཚད་མ་ནྱི་འཇུག་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ལ་འཇུག་པ་ཡང་ངྲེས་པའྱི་འབས་བུ་ཅན་ཡྱིན་ནོ།།།སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པས་ནྱི་
ས་ཕོགས་དང་བུམ་མྲེད་ངྲེས་པས་བུམ་པ་དོན་དུ་གྲེར་བ་ལྡོག་པར་བྱྲེད་ཅྱིང་བུམ་མྲེད་དོན་དུ་གྲེར་བ་འཇུག་པར་བྱྲེད་
པས་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ།།།མྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་ཚད་མ་གྱིས་ལོག་པ་ཙམ་ཡྱིན་པས་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།
ཡོད་མྲེད་ངྲེས་པའྱི་འབས་ཅན་མྱིན།།།ཕྱིར་ན་ཚད་མ་ྱིད་མྱི་འགྱུར།།།ཞྲེས་བྱ་བ་དང་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱིས་མྱི་སྣང་བ་
མྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པས་ན་དོན་གང་ལ་ཡང་སྲེས་བུ་འཇུག་པར་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཚད་མ་མ་
ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འོན་ཀང་འདྱི་ལ་ངྲེས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བའྱི་ཡོད་པའྱི་ཐ་སད་བཀག་པ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ་དང་ཐྲེ་
ཚོམ་ལས་འཇུག་པ་ནྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གང་ཡང་ཚད་མར་བཤད་ཀྱི་ཞྲེས་གསུངས་པ་དྲེ་ནྱི་འདྱི་ཡོད་པའྱི་ཐ་སད་བཀག་པ་
ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ་ཙམ་ལ་དགོངས་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ཙམ་ལས་འདྱི་གཏན་ཚིགས་དང་ཚད་མར་འགྱུར་བ་ནྱི་མ་ 
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༼༡༧༨༽ 
ཡྱིན་ཏྲེ་དུ་བ་ནམ་མཁའ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་ཀང་དྲེ་དྲེ་ལ་དྲེ་གྱིས་སུ་མྱི་འགྱུར་བ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་འདྱི་ནྱི་མྲེད་པའྱི་ཐ་ སད་ཀྱི་
རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གཞན་གྱིས་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཟ་ལ་བཤད་པ་ཙམ་ཡྱིན་ཏྲེ།།དྲེས་ན་འདྱི་ལ་
སྦྱོར་བའྱི་རབ་དབྱྲེ་ཡང་མ་བཤད་དོ་ཞྲེས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ།།།གནས་མ་བུ་པའྱི་སྲེ་པ་ལ་སོགས་པ་མྱི་རྟག་པ་ཐོ་བ་ལ་
སོགས་པ་ལས་ཕྱིས་འབྱུང་བ་ཡང་བྱས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་འདོད་དྲེ ་དྲེ་དགག་པའྱི་ཕྱིར།།དོན་གྱིས་པ་རང་བཞྱིན་གྱི་རྟགས་
བཤད་པ་ལ་དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་ངོས་གཟུང་བ་དང་།།ཁྱད་པར་གྱི་དབྱྲེ་བ་དང་།།གོ་བྱྲེད་ཁྱབ་པ་ངྲེས་པ་ལ་ལྟོས་པ་དང་།།སྒྲའྱི་
སྦྱོར་བའྱི་དབྱྲེ་བ་བཤད་པ་དང་།།རྟགས་དང་ཆོས་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་ལྔ་ལས།།དང་པོ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ འྱི་ བདག་ྱིད་ཀྱི་
གཏན་ཚིགས་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ །།།ཁྱད་པར་ཇྱི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་ཞྲེ་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་དྲེ་ཡོད་ཙམ་
དང་བསྒྲུབ་བྱ་མྱི་གྱིས་པར་རྲེས་འ བྲེལ་ ཅན་དྲེའོ།།།ཅྱིའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ཡོད་ཙམ་དང་ཞྲེས་བརོད་ཅྲེ་ན ་འདྱི་ལྟར་དོན་རྣམས་

ཀྱི་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་ནྱི་དོན་དྲེ་ཙམ་དྲེ་ར ྲེས་སུ་འ བྲེལ་བ་ཅན་ཁོ་ན་ ལ་འཐད་པ་ཡྱིན་ག ྱི་གཞན་ལ་རག་ལས་
ནས་ཕྱིས་འབྱུང་བ་ལ་ནྱི་འཐད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་ཆོས་དྲེ་ཡོད་ན་སྲེ་གྲུབ་ན་ཡོད་དྲེ་གྲུབ་པར་མ་གྱུར་པ་རྒྱུ་

གཞན་ལས་ཕྱིས་འབྱུང་བ་ལ་ནྱི་ སྒྲུབ་བྱྲེད་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་དྲེ་རང་བཞྱིན་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་ཕྱིས་གྲུབ་པ་ནྱི་སྔར་

གྲུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར།།དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་སྔ་མ་དང་ཕྱི་མ་ནྱི་ཐ་དད་ཡྱིན་ལ་ཐ་དད་པ་ནྱི་འགལ་བའྱི་
ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་གྲུབ་པ་དང་མ་གྲུབ་པ་ནྱི་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་འགལ་བ་ཡྱིན་པས་
གཅྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།གཞན་ཡང་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཐ་དད་པ་ནྱི་རྒྱུ་ཐ་དད་པ་ལས་ཡྱིན་ན་འདྱི་གྱིས་ཀང་རྒྱུ་ཐ ་དད་པ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་དང་།།སྔར་གྲུབ་པ་བདག་ྱིད་མྲེད་པ་ཅན་དུའང་འགྱུར་ཏྲེ་ཕྱིས་འབྱུང་བ་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་ན་ནྱི་དྲེ་སྔོན་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་འགལ་བའྱི་ཆོས་དང་ལྡན་པ་དང་རྒྱུ་ཐ་དད་པ་དང་བདག་མྲེད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་
ཏྲེ་བདག་མྱི་གཅྱིག་ཀང་ད་ལྟ་བ་ཕྱིས་འབྱུང་གྱི་རྒྱུ ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལ་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་ རྒྱུ་རྣམས་ཀང་
ཞྲེས་གསུངས་སོ།།།འཁྲུལ་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་བྱྲེད་དྲེ་ ཡོད་པ་ཙམ་དང་ བསྒྲུབ་བྱ་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བ་ྱིད་ ཀྱི་རང་
བཞྱིན་ནྱི་བདག་ྱིད་ཀྱི་གོ་བར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ཡོད་ཙམ་དང་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ཁྱད་པར་སྨྲོས་པ་ཡྱིན་

ནོ།།།ཡང་བྱྲེ་བག་པ་ནྱི་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ལ་སྒྲ་ཐ་དད་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་བྱས་མྱི་རྟག་ལ་སོགས་པའྱི་ 
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༼༡༧༩༽ 
དོན་ཐ་དད་དུ་འདོད་དྲེ་དྲེ་ལ་དྲེ་དག་ནྱི་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཡྱིན་གྱི་ཐ་དད་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བསན་པའྱི་ཕྱིར།།གྱིས་པ་དབྱྲེ་བ་སོན་
པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་དྲེ་ཡང་རང་གྱི་བདག་ྱིད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ྱིད་དུ་སྒྲས་ྲེ་བར་འགོད་པ་ན་ཁྱད་པར་ ལ་ལྟོས་
པ་ནྱི་འཇྱིག་པ་མྱི་རྟག་པ་ལ་རྒྱུ་རྲེན་གྱི་འབས་བུ་བྱས་པ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ལ།།དག་པ་བ་ནྱི་དྲེ་ལ་ཡོད་པ་སྲེ་དོན་

བྱྲེད་ནུས་པ་ྲེ་བར་འགོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་ལ་དང་པོ་སོན་པ་ནྱི་རང་ག ྱི་ངོ་བོ་གྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་ དོན་དུ་རྒྱུ་རྲེན་
གཞན་གྱི་ བྱྲེད་པ་ལ་ཞྲེས་བྱ་བས་བྱས་པ་ངོས་བཟུང་ནས་དྲེ་བྱས་པ་ཡྱིན་པ་དྲེས་ན་ངོ་བོ་ཙམ་བརོད་པ་ཡྱིན་
ཡང་མ་བརོད་པའྱི་ཁྱད་པར་གཞན་དྲེ་དག་ བློ་ཡུལ་དུ་ཤུགས་ལ་འཕྲེན་པར་ བྱྲེད་དྲེ་དཔྲེར་ན་ནུས་པ་བྱས་སོ་ཞྲེས་

བརོད་པ་ན་ར་མཁན་གྱིས་ཞྲེས་ནྱི་མ་བརོད་ཀང་སྨྲ་བ་པོའ ་ིབསམ་པའྱི་དབང་གྱིས་གོ་བ་བཞྱིན་ནོ།།།གང་དུ་ཁྱད་པར་མ་
བརོད་ཀང་གོ་བ་དྲེར་ནྱི་དྲེའྱི་སྒྲ་སྦྱར་བར་མྱི་བྱ་སྲེ་དཔྲེར་ན་འཚོའོ་ཞྲེས་བྱ་བས་སོག་གནས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བར་རྟོགས་པས་སོག་
གྱི་སྒྲ་སྦྱར་མྱི་དགོས་པ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་རྒྱུ་དག་གྱིས་བྱས་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་རྒྱུའྱི་འབས་བུ་ཞྲེས་ནྱི་མྱི་སྦྱར་རོ།།།ཁྱད་པར་
ལ་ལྟོས་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་འགོད་པ་ན་ཁྱད་པར་གྱི་སྒྲ ་དང་མ་སྦྱར་བ་ཡང་ཡོད་དོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་ར་བར་ནྱི་ཁྱད་
པར་རྟོགས་པ་འབས་བུའྱི་སྒྲ་དཔྲེར་བརོད་ལ།།འགྲེལ་པར་ནྱི་ཁྱད་པར་འཕྲེན་པ་བྱས་པའྱི་སྒྲ་དཔྲེར་བརོད་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།འདྱིས་ནྱི་ཁྱད་པར་བརོད་པ་རྲེན་གྱི་བྱྲེ་ བག་ཅྲེས་བྱ་བ་ལ་རྲེན་ྱིད་ཁྱད་པར་བརོད་པའྱི་སྒྲ་ཡྱིན་ནོ།།།ཁྱད་པ ར་

མྲེད་པ་ནྱི་མྱི་རྟག་པ་ལ་ཡོད་པ་ སྲེ་ཡོད་པའྱི་སྒྲས་ནྱི་དངོས་པོ་བརོད་ཀྱི་གཞན་མ་བརོད་པས་གཞན་མྱི་འཕྲེན་གྱི་དངོས་

པོ་དག་པ་བ་གོ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།ཐ་དད་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་བཅས་པ་སྔར་བཤད་ནས་ཐ་མྱི་དད་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་བཅས་པ་སོན་པ་ནྱི་
གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ རང་བཞྱིན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་ཡ ོངས་སུ་བཟུང་ནས་འགོད་པ་ནྱི་མྱི་རྟག་པ་ལ་སྲེ་
བ་སྲེ་སྲེ་ལྡན་གྱི་དངོས་པོ་སྲེ་སྲེ་བ་ནྱི་དངོས་པོའ ་ིརང་བཞྱིན་གྱི་ཆོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལྟར་རྣམ་པ་བཞྱིར་བཤད་པའྱི་
ཕོགས་འད ྱིས་ག ཞན་དུ་ཡང་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཤྱིང་གྱི་ཐ་སད་སྒྲུབ་པ་ལ་ཤྱིང་ཤ་པ་བཀོད་ན་དག་པ་བ་དང་།། རྱིའྱི་སྤོ་ལས་

སྲེས་པའྱི་ཤ་པ་བཀོད་ན་ཁྱད་པར་གཞན་སྒྲས་བརོད་པ་དང་།།འཛེར་དུམ་དང་བཅས་པའྱི་ཤ་པ་བཀོད་ན་ཐ་མྱི་དད་ཀྱི་ཁྱད་
པར་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ཏྲེ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པ་གཞན་ལ་ཡང་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ནྱི་འདྱི་སྐད་དུ་རང་བཞྱིན་
གྱི་རྟགས་ལ་སྒྲས་རང་གྱི་ངོ་བོ་བཀོད་པ་ཁོ་ན་དགོས་པ་མ ་ཡྱིན་གྱི་གཞན་བརོད་པའྱི་སྒྲ་དང་འབྲེལ་ཀང་རྟགས་བསྒྲུབ་བྱ་དང་
རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ན་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཏྲེ་ཁྱད་པར་བཀོད་པས་ནྱི་རོངས་པར་མྱི་བྱའོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།། 
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༼༡༨༠༽ 
གསུམ་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་བྱས་པ་དྲེ་ཡང་ཞྲེས་པ་སྲེ་ཁྱ བ་པ་དང་ཆོས་ཅན་ལ་རྟྲེན་པ་ནྱི་ཕོགས་ཆོས་ཏྲེ་དྲེ་གྱིས་

ཚད་མས་མ་ངྲེས་ན་ནྱི་ཚུལ་གསུམ་པོ་མ་ངྲེས་པ་དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་གོ་བར་བྱ་བ་ སྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་ག ོ་བར་བྱྲེད་
པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་རང་གསལ་བ་ྱིད་ཀྱིས་གཞན་ག སལ་བར་ བྱྲེད་པའྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་རང་
གྱི་དོན་ནྱི་གཞན་གསལ་བའོ།།།ཡང་དཔྲེར་ན་ཡྱི་གྲེའྱི་གོ་རྱིམ་མ་འཁྲུགས་པས་དོན་གོ་བར་བྱྲེད་པའྱི་སྒྲ་ནྱི་སྒྲའྱི་བཀོད་པ་དྲེ ་

མ་རྟོགས་ན་གོ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་རྟགས་རྣམས་ཀང་ཤྲེས་པ་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ།།ཇྱི་སྐད་དུ་རོད་པའྱི་རྱིགས་པ་རྣམ་
པར་འབྱྲེད་པ་ལས་དྲེས་ན་དྲེ་དག་ཤྲེས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཤྲེས་བྱའྱི་དོན་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།མ་ཤྲེས་པ་གསལ་བར་
བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པ་ལས་ཤྱིན་ཏུ་འདས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་འབྱུ ང་བ་བཞྱིན་ནོ།།།ཤྲེས་པ་ལ་ལྟོས་པ་དྲེའྱི་ ཕྱིར་
ངྲེས་པ་ྱིད་ཀ ྱི་ཞྲེས་པ་ནྱི་ཁྱབ་བྱྲེད་ལའང་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་གྱིས་ལྡོག་བྱ་ལྡོག་བྱྲེད་དུའང་སོན་པ་ནྱི ་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་
ཆོས་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ལ་ཁྱབ་བྱ་ཁྱབ་བྱྲེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ནྱི ་གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྲེ་མྲེད་ན་མྲེད་པ་དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་ན་ནྱི་ བསྒྲུབ་

བྱའྱི་ཆོས་འདྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་རྟགས་དྲེའྱི་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ན་ཁྱབ་བྱ་ཁྱབ་བྱྲེད་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་ན་གོ་བྱ་གོ་བྱྲེད་དུ་འགྲུབ་

ལ་ཁྱབ་བྱ་ཁྱབ་བྱྲེད་དུའང་ལྡོག་བྱ་ལྡོག་བྱྲེད་དུ་གྲུབ་ན་འགྲུབ་ཀྱི་གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱི་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་
ལྟ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་བསན་པ་འདྱིས་ནྱི་ཆོས་མཐུན་པ་དང་མྱི་མཐུན་པ་ྱིད་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་རྣམ་པ་
གྱིས་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་ མཚན་ྱིད་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་ཏྲེ་གོ་ བྱ་གོ་ བྱྲེད་དུ་འགྱུར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པ་ངྲེས་པ་
ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བཤད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །།བཞྱི་པ་ལ་དོན་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ངག་རང་དོན་དུ་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་

གལ་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན་སྒྲའྱི་སྦྱོར་བའྱི་དབང་གྱིས་གསུམ་པོ་དྲེ་ཡང་གྱིས་ སུ་
འགྱུར་རོ།།།དྲེ་ལ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཅན་དང་དཔྲེའྱི་ཆོས་ཅན་གྱིས་རྟགས་ཀྱིས་མཐུན་པར་སོན་པ་ནྱི་ ཆོས་མཐུ ན་པ་
ྱིད་ཅན་ཡྱིན་ལ།།མྱི་མཐུན་པར་སོན་ན་ནྱི་མྱི་ མཐུན་ པ་ྱིད་ཅན་ཡྱིན་ནོ།།། འདྱི་གྱིས་ནྱི་སྒྲ་སྦྱོར་བའྱི་ བྱྲེ་ བག་སྲེ་
ཁྱད་པར་མ་གཏོགས་པ་དོན་ཚུལ་གསུམ་བརོད་པར་ནྱི་ཁྱད་པར་མྲེད་དོ། །དྲེའྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་སྒྲུབ་པ་དང་དགག་

པ་དངོས་སུ་བརོད་པའྱི་སོ་ནས་སྒྲ་ཐ་དད་ཀང་དོན་ནྱི་ཐ་མྱི་དད་དྲེ་རྲེས་འགོ་དངོས་སུ་བརོད་ན་ལྡོག་པ་ཤུགས་ལ་གོ་ ལ།།ལྡོག་
པ་དངོས་སུ་བརོད་ན་ཡང་རྲེས་འགོ་ཤུགས་ལ་གོ་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ།།དཔྲེར་ན་ལ་སྦྱྱིན་ཚོན་པོ་ྱིན་པར་ཟན་མྱི་ཟ་ཞྲེས་ཟོས་པའྱི་
འབས་བུ་ཚོན་པོ་དངོས་སུ་བརོད་ཅྱིང་ྱིན་མོ་བཀག་པ་ན་དོན་གྱིས་མཚན་མོ་ཟ་བར་གོ་བ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་ངག་ 
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༼༡༨༡༽ 
འདྱིའྱི་བརོད་བྱ་ནྱི་གཞན་ཡྱིན་ལ་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཡང་གཞན་ཡྱིན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ངག་འདྱི་གྱིས་ཀྱིའང་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་
ཚུལ་གསུམ་གྱི་དོན་དུ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་སྒྲའྱི་ཁྱད་པར་འདྱི་ནྱི་གཞན་དོན་དུ་བརོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན་
སྦྱོར་བ་དྲེ་མཐོང་བ་གོམས་པ་ལས་ རང་ྱིད་ཀྱིས་རྟ གས་རྟོགས་པ་ན་ཡང་དྲེ་ ལྟར་ཏྲེ་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་སྦྱར་བའྱི་

སོ་ནས་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ འདྱི་རང་དོན་དུའང་འགྱུར་སྱིད་པས་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།གྱིས་པ་རྲེས་སུ་འགོ་

ལྡོག་རྟོགས་པ་གཅྱིག་པ་ནྱི་འདྱི་ལ་རྟོག་གྲེ་པ ་གཞན་ཐམས་ཅད་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གཅྱིག་སྦྱར་བས་གྱིས་ཀ་མྱི་རྟོགས་པས་
གྱིས་ཀ་རྟོགས་པར་བྱ་བའྱི་དོན་དུ་གྱིས་ཀ་བརོད་དགོས་སོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་འགོག་པ་ནྱི་ཆོས་མཐུ ན་པ་ཞྲེས་པ་སྲེ་དོན་
གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ཆོས་ མྱི་མཐུ ན་པ་ྱིད་དྲེ་ལྡོག་པ་རྟོགས་ཏྲེ་ལྡོག་པ་རྟོགས་པའྱི་བློ་ད ྲེ་མྲེད་ན་སྒྲ་ལས་བ སྒྲུབ་
བྱའྱི་གཏན་ཚིག ས་ལ་ར ྲེས་སུ་འགོ་བ་ཡང་ངྲེས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་

ལོག་པ་དྲེར་རྟགས་མྱི་ལྡོག་པར་དོགས་ན་རྟགས་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དང་བལ་བར་དོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ྱིད་ནྱི་རྲེས་འགོ་མ་
ངྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་རྲེས་འགོའ ་ིངག་གྱིས་རྲེས་འགོ་རྟོགས་ན་ལྡོག་པ་ཡང་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྟགས་བསྒྲུབ་
བྱའྱི་ཆོས་དང་མ་བལ་བར་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ །།།དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་མྱི་མཐུན་པ འྱི་ངག་ལས་ཀང་ཤུགས་ལ་རྲེས་
འགོ་རྟོགས་ཏྲེ་རྲེས་འགོ་རྟོགས་པ་དྲེ་མྲེད་ ན་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་ཡུལ་གང་དུ་གཏན་ཚིགས་ཡོད་པ་དྲེར་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཡོད་

པར་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་ན་ནྱི་དྲེ་ལོག་པའྱི་སར་དྲེ་ལྡོག་པར་ཡང་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བར་འགྱུར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་རྟོགས་པའྱི་ཚིག་གྱིས་ལྡོག་པ ་
རྟོགས་པ་ན་རྲེས་འགོ་ཡང་རྟོགས་པ་ྱིད་དྲེ།།དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་ལྡོག་པ་ྱིད་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་ནམ་
མཁའ་ལ་མྱི་རྟག་པ་དང་མྱིག་གྱི་གཟུང་བྱ་ལོག་ལ་མན་བྱ་ཡང་ལོག་པའྱི་ཕྱིར་མན་བྱ་ལ་གྱིས་པོ་དྲེ་རྲེས་སུ་འགོ་བར་
འགྱུར་ཏྲེ་ལྡོག་པ་ལ་རྲེས་འགོས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། །འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྱི་མ་མཐོང་བ་ཙམ་ནྱི་ལྡོག་པ་མ་ཡྱིན་ལ་འདྱི་ཡང་དྲེ་
ལྟ་བུའྱི་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་འབྲེལ་བ་ངྲེས་པ་ནྱི་རྲེས་འགོ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་པ་ན་འདྱི་ལ་ནྱི་དྲེ་མྲེད་པས་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱིས་ཀ་
མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་ནོ།།།འཆད་པར་འགྱུར་བ་ནྱི་མ་མཐོང་ཙམ་ལྡོག་པར་འདོད་པ་དགག་པར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་གྱིས་ཀ་

བརོད་མྱི་དགོས།།ཡང་རང་གྱི་སྲེ་པ་ཁ་ཅྱིག་དམ་བཅའ་དང་རྟགས་དང་དཔྲེ་སྲེ་ཡན་ལག་གསུམ་བརོད་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ངག་ཏུ་
འདོད་པ་དགག་པའྱི་ཕྱིར།།དོན་གསུམ་པ་ངག་བཤད་ནས་ཕོགས་བརོད་པ་དགག་པ་ནྱི་ གཏན་ཚིགས་དྲེ་དག་ཀང་
ཞྲེས་པ་སྲེ་གང་ཅུང་ཟད་ བྱས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་མཚོན་བྱྲེད་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་གཏན་ཚིགས་བསན་པའོ །།།དྲེ་ཐ མས་ཅད་
མྱི་རྟག་པ་སྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ་ 
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༼༡༨༢༽ 
ནྱི་མཚོན་བྱའྱི་ཚུལ་གྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་བསན་པའོ།།།དཔྲེར་ ན་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཁྱབ་པའྱི་ཡུལ་ལོ།།།སྒྲ་ཡང་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཕོགས་

ཆོས་ཏྲེ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱིར་ཐམས་ཅད་མྱི་རྟག་ཅྲེས་བྱས་པ་མྱི་རྟག་པ་ལ་ངྲེས་པར་

བསན་ཅྱིང་མྱི་རྟག་པ་དང་ལྡན་པའྱི་བྱས་པ་ཡང་སྒྲ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཤུགས་ྱིད་ཀྱིས་སྒྲ་མྱི་རྟག་པ ར་གོ་བར་འགྱུར་

རོ།།།སྦྱོར་བ་ནྱི་གང་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པ ་དྲེ་ནྱི་མཁས་པས་དངོས་སུ་བརོད་པར་མྱི་བྱ་ཞྱིང་བརོད་ནའང་ཟོས་པར་འགྱུར་བ་
ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་ལས་བྱྱིན་འདྱི་ན་མྲེད་པར་བརོད་པས་གཞན་ན་ཡོད་པར་གོ་བ་བཞྱིན་ནོ།།།དམ ་བཅའ་བ་ཡང་ཚུལ་གསུམ་
སོན་པས་ངག་ལས་གོ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།ལྡོག་པ་དང་ལྡན་པའྱི་སྦྱོར་བ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་མྱི་རྟག་པ་ྱིད་ཅྲེས་

བྱ་བས་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ལོག་པ་ནྱི་གཏན་ཚ ིགས་ལོག་པ་དང་བལ་བ་མྱི་སྱིད་དོ་ཞྲེས་དྲེ་དྲེ་ལ་ངྲེས་པར་སོན་པ་ཡྱིན་ལ།།
སྒྲ་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བས་ནྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་ལོག་པས་བ སྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཀང་མ་ལོག་པར་ཤུགས་ལ་བསན་ནས་ཕོགས་མྱི་བ རོད་པར་
སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ྱིད་གསལ་པར་སོན་པ་ནྱི་བྱས་པ་མྱི་རྟག་པ་དྲེའྱི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ འྱི་གཏན་ཚིགས་ྱིད་ཀྱིས་ན་
བྱས་པ་མྱི་རྟག་པ་དྲེ་མྲེད་ ན་མྲེད་པ་ྱིད་དང་།།སྒྲ་ལ་ཡང་ཡོད་པར་བསན་པ་ན་ སྒྲའྱི་དངོས་པོ་མྱི་རྟག་པ་

དྲེའྱི་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་ལྟར་ལྡོག་པ་གྲུབ་ན་རྲེས་སུ་འགོ་བ་ཡང་དོན་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་འགྲུབ་སྲེ་འགྲུབ་པ འྱི་རྒྱུ་
མཚན་འདྱི་ལྟར་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ།།གང་ཞྱིག་གང་གྱི་བདག་ྱིད་དུ་མ་ངྲེས་པ་དྲེ་ལོག་པས་གཞན་མྱི་ལྡོག་པའྱི་དཔྲེ་ནྱི་རོལ་བྱུང་

ལོག་པས་མྱི་རྟག་པ་མྱི་ལྡོག་པ་བཞྱིན་ཏྲེ་མྱི་རྟག་པ་ནྱི་རོལ་བྱུང་ཁོ་ནར ་མ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གང་གྱི་ཕྱིར་ངྲེས་པའྱི་ཡུལ་མ་
ཡྱིན་པ་ལོག་ཀང་ཆོས་གཞན་མྱི་ལྡོག་པ་དྲེས་ན་བདག་གཅྱིག་པའྱི་ངྲེས་པ་ཚད་མས་བསྒྲུབས་ནས་གཅྱིག་ལོག་པས་
གཅྱིག་ལྡོག་པ་བརོད་པར་བྱའྱི་གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཐམས་ཅད་ལོག་པའྱི་ཚེ་ཐམས་ཅད་ལྡོག་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་

རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་དམ་བཅའ་ནྱི་ཤུགས་ལ་གོ་ཞྱིང་དགོས་ནུས་མྲེད་པས་དངོས་སུ་བརོད་མྱི་དགོས་སོ་ཞྲེས་གནས་
སོ།།།དོན་ལྔ་པ་ལ་ལྟོས་མྲེད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པ་དང་།།གནོད་པ་ཅན་གྱི་རྱིགས་པས་སྒྲུབ་པ་དང་།།ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་
རྲེས་དཔག་དང་།།མངོན་སུམ་གྱིས་ཅྱི་རྱིགས་པར་སྒྲུབ་པ་དང་།།ལྟོས་མྲེད་ལ་རོད་པ་སྤང་བ་དང་།།ལྟོས་མྲེད་ ཀྱི་སྒྲུབ་ཚུལ་
གཞན་བཤད་པ་དང་དོན་ལྔ་ལས།།དང་པོ་ལའང་ལྟོས་མྲེད་ཀྱི་རྟགས་དགོད་པ་དང་།།ལྟོས་བཅས་ལ་སོན་བརོད་པ་དང་།།དྲེ་ལ་
རོད་པ་སྤང་བ་གསུམ་ལས།།དང་པོ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་ཁྱབ་པར་བྱ་བྱྲེད་དུ་བློས་ངྲེས་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་འདོད་པ་ ད་ནྱི་ངྲེས་པའྱི་བློ་
གང་གྱིས་ཁྱོད་གང་ཅུང་ཟད་བྱས་པ་དྲེ་ཐམས་ཅད་མྱི་རྟག་པའོ་ཞྲེས་དྲེ་སྐད་དུ་བརོད་པར་འགྱུར་བ་ དྲེ་ཇྱི་ 
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༼༡༨༣༽ 
ལྟར་དུ་ཚད་མས་ཤྲེས་པར་ བྱ་ཞྲེ་ན།།ཞྲེས་འདྱི་བ་ལ་འདྱི་ལྟར་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་འཇྱིག་པ་ཆོས་ཅན་བྱས་པ་ རང་གྱི་
ངོ་བོ་སྲེ་རང་བཞྱིན་དུ་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་ལས་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་

བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་དོན་ནྱི་བྱས་པ་དང་ྲེར་ལྲེན་གྱི་རྒྱུ་གཅྱིག་ལས་སྲེས་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་བཀོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་
ཏྲེ་བྱས་ཡོད་ལ་འཇྱིག་པས་ཁྱབ་པ་ནྱི་གནོད་པ་ཅན་གྱིས་སྒྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་འདྱིས་ནྱི་འཇྱིག་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་འཇྱིག་
པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་འགྲུབ་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་འདྱིས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ་ཞྲེ་ན།།འདྱི་ལ ་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་འཇྱིག་པ་ལ་
རྒྱུ་གཞན་ཡོད་ན་གནོད་པ་ཅན་གྱིས་སྐད་ཅྱིག་མར་མྱི་འགྲུབ་སྲེ་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་ནྱི་རྲེས་འགའ་བ་ཡྱིན་པས་འཇྱིག་པར་
མ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཇྱི་ལྟར་ན་མ་ངྲེས་པ་ངྲེས་པར་སྒྲུབ་པར་ནུས།།དྲེས་ན་འདྱིས་འཇྱིག་པ་ལ་རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་ཀང་
མྲེད་པ་དང་གལ་ཏྲེ་ཡོད་ན་ཡང་དྲེ་དང་དྲེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱི་བྱྲེད་པ་ནྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བསྒྲུབས་ནས་
གནོད་པ་ཅན་གྱི་ཡན་ལག་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའྱི་དོན་དུ་འདྱི་བཀོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེས་བྱས་ཡོད་ཐམས་ཅད་ལ་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་
པ་འགྲུབ་པ་ནྱི་འཇྱིག་པ་ལ་རྒྱུ་གཞན་མྲེད་པའྱི་ཡན་ལག་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བཞྲེད་དྲེ་སོས་ པ་ལག་མ་རྣམས་ནྱི་ཊྱི་ཀ་
འཐད་ལྡན་ྱིད་དུ་བལྟ་བར་བྱའོ།།།ཁ་ཅྱིག་ནྱི་འཇྱིག་པ་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པར་ཁས་ལྲེན་པ་ལ་ལྟོས་མྲེད་དང་གཏན་མྱི་འཇྱིག་
པར་འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་ཅན་བཀོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།དྲེ་འད་བའྱི་གཏན་ཚིགས་དྲེ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་ དངོས་པོ་འ ཇྱིག་པ་
དྲེའྱི་ངོ་བོ་ ནྱི་རྒྱུ་གཞན་ལ་ཞྲེས་སྦྱར་ནས་ལྟོས་པ་མྲེད་པ་དྲེ་བས་ན་ཞྲེས་ྲེ་བར་བསྡུ་སྲེ་འཇྱིག་པའྱི་ངང་ཅན་
དུ་མཐོང་བ་ནྱི་གཞན་གྱིས་བྱ་མྱི་དགོས་སོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་ཞྲེས་པ་སྲེ་གང་ལྟོས་པ་དང་
བཅས་པའྱི་ཆོས་དྲེ་ནྱི་ངྲེས་པར་འགྱུ ར་བ་སྲེ་ངྲེས་པ་མྲེད་པར་མཐོང་ སྲེ་ལྟོས་བཅས་ལ་ནྱི་ངྲེས་པ་མ་མཐོང་བའྱི་

ཕྱིར་དངོས་པོ་འཇྱིག་པ་ནྱི་གཞན་ལ་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་རྟག་པར་འགྱུར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་རྒྱུ་ལ་འབས་བུ་མ་ཁྱབ་པའྱི་

ཕྱིར་རོ།།།འདྱི་རྒྱུས་འབས་བུ་མངོན་པར་འདུས་བྱས་ཏྲེ་སྲེད་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་རྒྱུ་ྲེ་བ་ཙམ་ལས་འབས་བུ་འབྱུང་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་
འཇྱིག་རྒྱུ་ྲེ་བ་ཙམ་ལས་འཇྱིག་པར་འབྱུང་བར་འདོད་ལ་དྲེའང་ཐོ་བ་ལ་སོགས་པ་མང ་པོ་ཡོད་པས་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་འཇྱིག་པ་
ལ་ྲེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་མྱི་ྲེ་བ་འགའ་ཞྱིག་མྱི་འ ཇྱིག་པར་འགྱུར་ རོ། །འཇྱིག་པའྱི་རྒྱུ་
རྣམས་ནྱི་འབས་བུ་འཇྱིག་པ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཚོགས་པ་ཙམ་ལས་སྲེ་བ་དྲེ་ནྱི་མ་ཚང་བས་མྱི་སྲེ་ལ།།

ཚོགས་པ་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་ལས་སྲེ་བ་དྲེ་ནྱི་གྲེགས་བྱུང་ན་མྱི་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།རྒྱུ་འབས་བུ་ལ་འཁྲུལ་བ་ དྲེས་ན་ དྲེ་ལ་
འབས་བུ་ག ནས་པས་ཁྱབ་པ་མྲེད་པའྱི་ 
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༼༡༨༤༽ 
ཕྱིར་འཇྱིག་པ་རྒྱུ་གཞན་དང་ལྡན་པར་སྨྲ་བ་ནྱི་གནས་མ་བུ་པ་སྲེ་འཁྲུལ་པ་ནྱི་འཇྱིག་པ་ལའོ།།།གང་གྱི་ཕྱིར་འཇྱིག་པ་

ལ་རྒྱུ་གཞན་མྲེད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སྦྱར་ནས་སྦྱོར་བའྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་དངོས་པོ་གང་ཞྱིག་དྲེའྱི་ངོ་བོར་འ གྱུར་
བ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པ་དྲེ་ནྱི་དྲེའྱི་ངོ་བོར་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ དཔྲེར་ན་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཐ་མ་རང་གྱི་ འབས་
བུ་སྲེད་པ་ལ་གྲེགས་བྱྲེད་པ་མྱི་སྱིད་པ་ འབས་བུ་དང་ངྲེས་པར་ལྡན་པ་བཞྱིན་ནོ། །དངོས་པོ་རྣམས་འཇྱིག་པའྱི་ངོ་

བོར་འགྱུར་བའང་རྒྱུ་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ།།།ལྟོས་པ་མྲེད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ནྱི་སྒྲུབ་
པར་འགྱུར་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་ཀང་ཡུལ་དང་དུས་དང་གནས་སྐབས་གཞན་ལ་ལྟོས་ནས་འཇྱིག་ན་དྲེ་དག་ལ་ལྟོས་པས་ལྟོས་པ་
མྲེད་པ་ྱིད་དུ་མྱི་འགྱུར་རོ་སྲེ།།འདྱི་ལྟར་སྲེས་པའྱི་རྲེ ས་སུ་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་གནས་ཀང་དུས་གཞན་ལ་ལྟོས་ནས་འཇྱིག་པས་
ལྟོས་མྲེད་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་ལྟོས་མྲེད་གནས་པ་ལས་ལྡོག་པ་ན་མྱི་གནས་པའྱི་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པར་འགྱུར་
རོ།།།གཞན་ཡང་སྲེས་ནས་སྐད་ཅྱིག་གནས་ན་ལྟོས་མྲེད་ལྡོག་པར་མ་ཟད་མྱི་རྟག་པའང་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་འདྱི་ལྟར་སྲེས་ནས་
སྐད་ཅྱིག་གནས་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཚེ་ད་དུང་སྐད་ཅྱིག་གནས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ནམ་འོན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན།།ཡྱིན་ན་ནྱི་དུས་རྟག་ཏུ་
གཅྱིག་སོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་རྟག་པར་འགྱུར་རོ།།།མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་སྲེས་པའྱི་ཚེ་གཅྱིག་སོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ལ་གནས་
པའྱི་ཚེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་སྲེས་པ་དྲེ་སྔོན་ྱིད་དུ་ཞྱིག་པའྱི་ཕྱིར་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་ཏུ་ མྱི་གནས་པར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འོ་ན་དྲེ་ྱིད་
སྐད་ཅྱིག་མར་གནས་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཞྲེས་གང་འཆད་པ་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་རུང་ཞྲེ་ན།།འདྱི་ལ་སྔ་ཕྱིའྱི་ཆ་དང་བལ་བའྱི་དུས་རྡུལ་ཕ་
རབ་འཕོ་བ་དང་མམ་པ་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་ཡྱིན་ཏྲེ།།རྱིག་བྱྲེད་བརྟག་པ་ལས།།རྡུལ་ཕན་འདྲེས་པའྱི་དུས་ལ་ནྱི།།།སྐད་ཅྱིག་མ་ནྱི་
གཅྱིག་ཏུ་འདོད།།།ཡྱི་གྲེ ་བརོད་པའྱི་དུས་ལ་ནྱི།།།དུ་མ་ཞྱིག་ནྱི་འདའ་བར་མཐོང་།།།ཞྲེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་སྲེས་པའྱི་
རང་གྱི་དུས་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ྱིད་ལ་དྲེ་སྐད་དུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་གྱི་སྲེས་ནས་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་གནས་པ་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་ཏུ་གནས་
པའྱི་དོན་དུ་མྱི་བཞྲེད་དོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་བྱས་ཡོད་སྲེད་པར་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུས་ནྱི་ སྔོན་མྲེད་པའྱི་བྱས་ཡོད་དུས་གྱིས་པར་མྱི་སོད་
པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་བསྲེད་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ཡང་མྱི་རྟག་པའྱི་དོན་དུ་སོབ་དཔོན་བཞྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ཀང་ལྟོས་མྲེད་ལ་ཁྱབ་
པར་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱི་གཞུང་ལ་བརྟྲེན་ནས་ཁོ་བོས་བསྒྲུབས་ཏྲེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ འྱི་མྱི་རྟག་པའྱི་དོན་གྱི་དྲེ་
ཁོ་ན་ྱིད་གསལ་བར་བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་ལ་དོན་བཞྱི་ལས།།དང་པོ་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་ཚོགས་ཀྱིས་མ་ངྲེས་པ་སྤང་བ་ནྱི།།
གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྲེ་འདྱི་སྐད་དུ་མྱུ་གུ་སྲེད་པའྱི་ཚོགས་པ་དྲེ་དག་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་ཀང་མྱུ་གུ་སྲེད་པར་མ་ 
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༼༡༨༥༽ 
ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་ལྟོས་མྲེད་ངྲེས་པ་ལ་འཁྲུལ་ལོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ནོ། །།དྲེ་ལ་སོབ་དཔོན་གྱིས་ལྟོས་པ་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཚོགས་
པའྱི་སྐབས་དྲེར་ཡང་རྒྱུ་འགྱུར་བ་ སྲེ་ནུས་པ་འཕྲེལ་བ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ།།།དྲེ་དག་དྲེ་ལ་ལྟོས་
པ་དྲེ་ལྟར་དངོས་པོ་འཇྱིག་པ་ནྱི་ཞྲེས་སྦྱར་ནས་ནུས་པ་ཐོགས་མྲེད་ལ་ལྟོས་མྲེད་ཞུགས་ཀང་ངྲེས་པའང་ཡོད་དོ་ཞྲེས་

སོན་པ་ནྱི་ས་བོན་ལ་སོ གས་པ་དྲེ་ལ་ཡང་ཞྲེས་པ་སྲེ་ཐ་ མའྱི་དོན་ནྱི་འབས་བུ་སྲེད་པ་ལ་ཞྲེས་པས་འཆད་པ་ཡྱིན་

ནོ།།།དྲེ་ལ་རྒྱུ་དངོས་ནྱི་ནུས་པ་ཐ་མ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་ནྱི་རྒྱུའྱི་རྒྱུ་ལ་རྒྱུར་བཏགས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱིའང་ཤྱིང་རྟ་ཆྲེན་
པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཞྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་སོང་ྱིད་བདུན་ཅུ་པ་ལས།།འབས་ཡོད་འབས་དང་ལྡན་ པ་རྒྱུ།།།དྲེ་མྲེད་ན་ནྱི་རྒྱུ་མྱིན་
མཚུངས།།།ཞྲེས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་ཚོགས་པ་སྔ་མ་དྲེ་མྱུ་གུའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ན་མྱུ་གུ་དོན་དུ་གྲེར་བ་དག་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་
སྒྲུབ་ཅྲེ་ན་དྲེ་ནྱི་ནུས་པ་ཐ་མ་དྲེའྱི་དོན་ དུ་ཡྱིན་ལ་ཐ་མ་དྲེར་ནྱི་ཞྲེས་སྦྱར་དྲེ་མང་དུ་བཤད་ཟྱིན་པ་ནྱི་མྱི་དམྱིགས་

པར་རྒྱུ་ཐ་མ་ལས་འབས་བུ་རྲེས་སུ་དཔོག་པ་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེའྱི་ནང་དུའོ།།།གྱིས་པ་མྱི་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་ཚོགས་ཀྱིས་མ་
ངྲེས་པ་སྤང་བ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྲེ་ནས་ཀྱི་ས་བོན་ ནུས་པ་ཐ་མ་དྲེ་ས་ལུ འྱི་ས་བོན་དང་ས་ཆུ་དོད་གསུམ་དང་ལན་ཅྱིག་
ཏུ་གནས་པའྱི་ཚེ་ནས་ཀྱི་ས་བོན་དྲེ་ྱིད་ལས་ས་ལུའྱི་མྱུ་གུ་སྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་རྒྱུ་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་དང་རྒྱུ་རྲེན་གཞན་

གྱིས་ཀ་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དྲེ་བཟོག་པའྱི་ཕྱིར་ ཇྱི་ལྟར་ལྟོས་པ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ག ང་གྱི་
ཕྱིར་ནས་ཀྱི་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་ལ་ནྱི་ས་ལུའྱི་ས་བོན་ག ྱིས་ ས་ལུ འྱི་མྱུ་གུ་དྲེ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ འྱི་ནུས་
པའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་རྲེན་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་བས་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ལྟོས་པ་ཆྲེའོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དྲེ་ནྱི་

ཁྱྲེད་ལའང་མཚུངས་སོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་ནྱི་དྲེ་ལྟ་ན་ནྱི་འ ོ་ན་རྟགས་སུ་བཀོད་པའྱི་བྱས་པའམ་ཡོད་པ་ཞྲེས་པ་སྲེ་འཇྱིག་

པའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་སྲེད་པའྱི་རྒུ་ལ་ལྟོས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི ་དོན་ཏོ།།།དྲེ་འགོག་པ་ནྱི་ས་ལུའྱི་ས་བོན་ལ་ སོག ས་པའྱི་ རང་
གྱི་ངོ་བོ་ས་ལུ འྱི་མྱུ་གུ་སྲེད་ནུས་དྲེ་ཡང་རང་གྱི་རྒྱུ་ལས་སྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ ཕྱིར་ག ང་ཞྱིག་ ས་ལུ ་དྲེའྱི་རྒྱུ་ཅན་
མ་ཡྱིན་པའྱི་ནས་ཀྱི་ས་བོན་དྲེ་ནྱི་ས་ལུ འྱི་མྱུ་གུ་དྲེ་སྲེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེས་དྲེ་སྲེད་པར་ནུས་ལ་
གཞན་མྱི་ནུས་པར་ནྱི་རང་རང་གྱི་རྒྱུས་བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ངྲེས་པ་དྲེ་ཡང་མངོན་སུམ་དང་མྱི་དམྱིགས་
པའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོས་རྟ ོགས་ནས་དྲེ་སྐད་དུ་སྨྲ་བ་ཡྱིན་གྱི་འབས་བུ་གཏན་ཚིགས་སུ་བྱས་པ ་ཁོ་ན་ལས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཁྱབ་

པ་དན་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར་དང་རྒྱུ་འབས་སྒྲུབ་བྱྲེད་ནྱི་མངོན་སུམ་ཡྱིན་པ འྱི་ཕྱིར་རོ།།།གསུམ་པ་ངྲེས་པ་རྒྱུ་མྲེད་དགག་པ་
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༼༡༨༦༽ 
ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་གོ་བུར་བ་ནྱི་རྒྱུ་མྲེད་དྲེ་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པ་ནྱི་ཞྲེས་སྦྱར་ནས་རས་ངྲེས་པ་ནྱི་ས་ལུ ་ལས་དྲེའྱི་མྱུ་གུ་

སྲེ་བ་སྲེ་ལྟོས་པ་མྲེད་ན་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་ཐམས་ཅད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།རང་བཞྱིན་ངྲེས་པ་རྒྱུས་
བྱས་པ་དྲེ་བཞྱིན་ དུ་འཇྱིག་མྱི་འཇྱིག་འདྱི་ལ་ཡང་རྒྱུ་གང་གྱིས་དངོས་པོ་འདྱི་དག་ལ་ཞྲེས་སྦྱོར་རོ།།།འཇྱིག་རྟྲེན་
འདྱིར་འགའ་ཞྱིག་འཇྱིག་ལ་འགའ་ཞྱིག་མྱི་འཇྱིག་པར་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པ་རྒྱུའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་འགའ་ཡང་ མྲེད་ དྲེ་

མྱི་སྱིད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་རྒྱུ་ལས་སྲེ་བ་ཅན་གྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་ ནྱི་འཇྱིག་པ ར་

མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།བཞྱི་པ་སྲེ་བ་ཅན་ཁོ་ན་འཇྱིག་པར་རྟོག་པ་དགག་པ་ནྱི་ ག ལ་ཏྲེ་ཕུང་པོའ ་ིརྱིགས་སྲེ་བ་ཅན་ གྱི་ཞྲེས་

བྱ་བ་ནྱི་སའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་མྱི་སྲེ་བ་དྲེ་དག་ནྱི་བསྐལ་པའྱི་བར་དུ་གནས་སོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་སྲེ་བ་
འཇྱིག་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི་འྲེའྱི་ཞྲེས་པ་ཡྱིན་ལ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མ་སྲེས་ན་རྒྱུ་མྲེད་པས་ཡུལ་དང་དུས་
དང་རང་བཞྱིན་ངྲེས་པ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི་རྒྱུ་མྲེད་པ་ལ་ཞྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།མྲེད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་འཇྱིག་པའྱི་དངོས་

པོ་འདྱི་ལ་རྒྱུའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རྣམ་པར་དབྱྲེ་བ་འགའ་ཡང་མྲེད་ལ་ རྒྱུ་ལ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་འབས་ བུ་ལ་
ཡང་འཇྱིག་པ་དང་མྱི་འཇྱིག་པའྱི་དབྱྲེ་བ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེས་ན་མྱི་མཚུངས་ སོ། །དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་མྱུ་

གུ་ལ་ནྱི་རྒྱུ་ཐ་དད་ཡོད་པས་གང་གྱི་རྒྱུ་མྲེད་པ་དྲེ་ལས་དྲེའྱི་མྱུ་གུ་མྱི་སྲེ་བ་ཡྱིན་ལ་དངོས་པོ་ལ་ནྱི་འཇྱིག་པ་དང་མྱི་འཇྱིག་
པའྱི་རྒྱུ་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟ་ན་ནྱི་འོ་ན་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་རོད་པ་དྲེ་མྱི་མཚུངས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གནོད་པ་
ཅན་གྱིས་སྒྲུབ་པ་ལ་དོན་བཞྱི་ལས།།དང་པོ་དངོས་པོ་ལ་དོན་བྱྲེད་པས་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་རྲེན་ཚོག ས་པ་
ལས་ཞྲེས་པ་སྲེ་ངྲེས་པ་མྲེད་པ་ནྱི་ངྲེས་པར་མྱི་ནུས་པའོ།།།དྲེ་དག་ནྱི་ཞྲེས་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཏྲེ་མ་མཐོང་བ་རྣམས་

ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།གཟུགས་སྲེད་པའྱི་རྒྱུ་ལ་ནྱི་ཐོགས་བཅས་སྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་ལ།།སྲེམས་
སྲེད་པའྱི་རྒྱུ་ལ་ནྱི་ཐོགས་མྲེད་སྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱུ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་འཇྱིག་པ་སྲེད་ལ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་མྱི་
འཇྱིག་པ་སྲེད་དོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་ཞྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་དངོས་པོ་ལ་རྟག་པ་བསྲེད་པའྱི་རྒྱུ་འགོག་པའྱི་གཏན་
ཚིགས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་མྱི་འགྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན་མྱི་འགྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དངོས་པོའ ་ིཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་དོན་
ནྱི་འབས་བུ་སྲེ་བྱྲེད་པ་སྲེད་པའོ།།།དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་ནུས་པར་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་ྲེ་བར་བརོད་པ་མྲེད་པ་ ནྱི་དངོས་

མྲེད་དྲེ་དྲེ་གྱིས་ནྱི་མཚན་ྱིད་དངོས་འགལ་དུ་གནས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།གྱིས་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སྤང་བ་ལ།།



རྣམ་འགྲེལ ་རྒྱན་གྱི་ མྲེ་ཏོག།   227 

རོད་པ་དང་པོ་ནྱི་འོ་ན་ནྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་དག་བཅོམ་ 



228   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༡༨༧༽ 
པ་འདའ་ཀ་མའྱི་སྲེམས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་ཐ་མའོ།།།དྲེ་ལྟར་ཐལ་བ་ མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྲེམས་ཅན་ཏྲེ་སྲེམས་སུ་བགང་བའྱི་སྐད་
ཅྱིག་གཞན་སྲེམས་ཕྱི་མ་ྲེ་བར་ལྲེན་པའྱི་རྒྱུར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་མཐའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་ཡྱིན་ལ་དྲེས་འགའ་ཞྱིག་གྱི་

རྲེན་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དངོས་པོ་ྱིད་དོ།།།དྲེ་ཁམས་གསུམ་སུ་འབས་བུ་གང་གྱི་རྲེན་བྱྲེད་པ་དྲེ་སོན་པ་ནྱི་ཐ་མ་དྲེ་ཡང་ ཞྲེས་པ་
སྲེ་གཟུགས་མྲེད་པའྱི་དག་བཅོམ་གྱིས་ནྱི་ཐ་མ་ན་ཡང་ཤྲེས་བྱ་ ལ་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེད་པར་ནུས་ཏྲེ།།མྱི་
ནུས་ན་ནྱི་སྲེད་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པ་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པས་དྲེས་ཤྲེས་བྱ་ལ་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།། །ཁམས་གཞན་ འོག་མ་

གྱིས་སུ་ནྱི་རང་གྱི་ལུ ས་ཀྱི་བྱ་བ་དང་།།གཞན་གྱི་སྲེམས་ཤྲེས་པའྱི་རྲེན་བྱྲེད་དོ།།།རོད་པ་གྱིས་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་གཟུགས་མྲེད་
ཀྱི་སྲེམས་རྒྱུད་དྲེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བསྒྲྱིམ་པ་སྲེ་གཟྱིགས་པར་བཞྲེད་པ་མྲེད་ན་དྲེས་དྲེ་སྲེད་པར་མྱི་ནུས་པར་
འགྱུར་ཏྲེ་ཡྱིན་ལ་བྱྲེད་པ་མ་ཚང་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན།།དྲེ་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཞྲེས་སྨྲོས་སོ།།།ཅྱི་ལྟར་མྱི་སྱིད་ཅྲེ་ན་བསྒྲྱིམ་

པ་མྲེད་ན་ནྱི་མང་པོ་མྱི་ཤྲེས་ལ་ཆོས་ཏྲེ་ཤྲེས་བྱ་གཅྱིག་ མ་ཤྲེས་ན་ཡང་གཞན་གྱི་ད ོན་ལ་འཇུག་པ་ན་ སྲེམས་ཅན་
རྣམས་ཀྱི་བླང་དོར་མྱི་ཤྲེས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་བླང་དོར་ལ་ཐྲེ་ ཚོམ་སྲེ་
བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་འད་བའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནྱི་བླང་དོར་གྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་བླང་དོར་ལ་ འགའ་ཞྱིག་ཏུ་ཇྱི་ ཞྱིག་
ལྟར་དངོས་སམ་བརྒྱུད་པས་ཐམས་ཅད་ྲེ་བར་མཁོ་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་མ་ཤྲེས་པའྱི་དངོས་པོ་གཅྱིག་པོ་དྲེ་ནྱི་དངོས་སམ་
བརྒྱུད་པས་སྲེམས་ཅན་འགའ་ཞྱིག་ལ་ཕན་པའམ་འགའ་ཞྱིག་ལ་གནོད་པ་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་ དྲེ་མ་ཤྲེས་ ན་
སྲེམས་ཅན་དྲེའྱི་གཞན་དོན་བྱྲེད་པའྱི་ཡན་ལག་མ་ཚ ང་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ལ་གཞན་དོན་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་
པའྱི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་མྲེད་པ་སྲེ་ཚང་བ་དྲེ་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་བཞྱིན་གཤྲེགས་པ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ལ་ཐམས་ཅད་

ཀྱི་ཚེ་བསྒྲྱིམ་པ་དང་བཅས་ཏྲེ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ།།མདོ་སྲེ་རྒྱན་ལས་འཇྱིག་རྟྲེན་ཀུན་ལ་ྱིན་མཚན་དུ།།། ལན་དྲུག་ཏུ་ནྱི་སོ་
སོར་གཟྱིགས།།།ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་པ།།།ཕན་དགོངས་ཁྱོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ།།།ཞྲེས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ།།།ཅྱི་སྲེ་
བསྒྲྱིམ་པ་མྲེད་ཀང་དྲེ་དངོས་མྲེད་དུ་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི་ཐ་མ་ཞྲེས་པ་སྲེ་བསྒྲྱིམ་པའྱི་དུས་སུ་བྱུང་བའྱི་ཐ་མ་འགའ་
ཞྱིག་ནྱི་འབས་བི ་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།མྱི་ བྱྲེད་ཀ ང་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་མ་བལ་ན་ནུས་པས་ཀང་དངོས་པོའ ་ིམཚན་ྱིད་

ཚང་བ་གཅྱིག་པུ་ནྱི་སྲེད་བྱྲེད་དུ་ཁས་མྱི་ལྲེན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ།།སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ ་ལས།།རྲེན་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་ཀུན་
ནུས་པ།།།གང་ན་ཡང་ནྱི་ཡོད་མ་ཡྱིན།།།ཞྲེས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་ཁྱབ་བྱྲེད་དྲེ་རྟག་པ་ལ་དགག་པ་ནྱི།།ག ལ་ཏྲེ་རྟག་
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པ་ཡང་ཐ་མ་བཞྱིན་དུ་རྲེན་ལ་ལྟོས་ 



230   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༡༨༨༽ 
ནས་འབས་བུ་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ལྟོས་པའང་འབའ་ཞྱིག་པའྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་རྒྱས་

པར་བཤད་པ་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་ཞྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་ྱིད་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྱིམ་ག ྱིས་ནྱི་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་དུས་ཅུང་ཞྱིག་

བསད་ནས་འབས་བུ་སྲེད་པ་ནྱི་རྱིམ་གྱིས་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་པ་ན་དྲེ་ནྱི་སོད་པ་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ་རྲེན་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་ མྲེད་
པར་ཞྲེས་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་སོ།།།རང་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་མྱི་འགྱུར་རོ་སམ་ན་སྔར་ཞྲེས་གསུངས་སོ།།།བྱྲེད་པ་པོ་ཡྱིན་

ཀང་རྲེན་ལ་ལྟོས་ནས་ཕྱིས་རྱིམ་གྱིས་འབས་བུ་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན་འདྱི་ལ་རྱིག་བྱྲེད་སུན་འབྱྱི ན་པའྱི་ཚེ་རྟག་པ་ལྟོས་པར་མྱི་འཐད་
པར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ།།།དུས་མྱི་སྡུད་པར་འབས་བུ་སྲེད་པ་ནྱི་ཅྱིག་ཅར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་འགོག་པ་ན་ཅྱིག་ཅར་ཞྲེས་པ་སྲེ་

རྟག་པའྱི་དངོས་པོ་དྲེའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ནྱི་ཕྱིས་ཀ ང་ སྔར་བྱས་པ་དྲེ་མྱི་བྱྲེད་པར་མྱི་འཐད་དྲེ་སྔར་བྱས་པ་དྲེ་ྱིད་

ཕྱིས་ཀང་བྱྲེད་པ་དང་།།ཕྱིས་བྱས་པ་དྲེ་ྱིད་སྔར་ཀང་བྱྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་བྱྲེད་པ་པོའ ་ིནུས་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་ པའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།རྱིམ་དང་ཅྱིག་ཅར་གྱིས་ཀ་མྱི་འཐད་པ་དྲེས་ན་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་ལྡོག་པ་ནྱི་མྲེད་པའོ།།།བཞྱི་པ་དྲེ་དག་གྱིས་གྲུབ་པས་
དོན་བསྡུ་བ་ནྱི།།དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ ནྱི་དངོས་པོའ ་ིདྲེ་ྱིད་དཔོད་པའམ་ཡང་ན་འགོ ་བ་འདྱིར་དོན་
དམ་པ་མ་བཅོས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་ནྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་པ་དྲེས་སྐད་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་

མྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ལ་ཞྲེས་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་སོ།།།དྲེ་ལྟར་རྟག་པ་ལ་ཁྲེགས་པ་ན་མྱི་རྟག་པར་འགྱུར་བས་ན་འཇྱིག་པ་རྒྱུ་

མྲེད་པས་ནྱི་ལམ་སྦྱངས་ནས་གནོད་པ་ཅན་གྱིས་ནྱི་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་རོད་པའྱི་རྱིགས་པ་ལས་འདྱིར་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པར་
བྱྲེད་པ་ནྱི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་བཟོག་པ་ལ་གནོད་པ་ཅན་གྱི་ཚད་མ་ྲེ་བར་བསན་པ་སྲེ་ཞྲེས་གང་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་
ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཅྱི་རྱིགས་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་དོན་གསུམ་གྱི་དང་པོ་འདུས་བྱས་ངོས་གཟུང་བ་ནྱི་ ཡང་ན་ཞྲེས་པ་སྲེ་
སོན་ནྱི་ངྲེས་པ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་མྲེད་པའོ།།།ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་དྲེའྱི་རང་བ ཞྱིན་ཚད་མས་གྲུབ་པ་མ་
ཡྱིན་པ་ལ་ནྱི་འཇལ་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་མྲེད་པས་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་ལ་ནྱི་མྱི་རྟག་པ ་རྲེས་སུ་
འགོ་བར་སྒྲུབ་པ ར་མྱི་འདོད་ལ་ཁྱབ་པ་བསན་པ་དྲེ་དག་ནྱི་མྱི་རྟག་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་སྔར་བཀོད་པའྱི་སོན་
མྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འོ་ན་ནྱི་དོན་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའྱི་ཁྱབ་པ་བསན་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན་ ཁོ་བོ་ ཅག་གྱི་ཞྲེས་གསུངས་ཏོ་

དྲེས་ན་འགལ་བ་མྲེད་དོ།།།གྱིས་པ་དྲེ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་དང་པོ་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ནྱི་མཛོད་ལས།།
གཟུགས་ནྱི་དབང་པོ་ལྔ་དང་དོན།།།ལྔ་དང་རྣམ་རྱིག་བྱྲེད་མྱིན་ྱིད།།།ཅྲེས་འབྱུང་ 
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༼༡༨༩༽ 
བའྱི་དབང་པོ་ལྔ་ནྱི་འཕོ་བ་སྲེ་མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་ཏ ྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་ཇྱི་ལྟར་རྣམ་ཤྲེས་ལྡོག་པ་ལས་དབང་པོ་ཡོད་པར་དཔོག་

པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་ཤྲེས་ཆད་པ་ལས་རྒྱུ་ཡང་ཆད་པ་དང་གསལ་མྱི་གསལ་དུ་འགྱུར་བ་ལས་རྒྱུ་ཡང་འགྱུར་བར་དཔོག་སྲེ་
རྣམ་འགྲེལ་ལས།།ྲེར་ལྲེ ན་འགྱུར་བ་མྲེད་པར་ནྱི།།།ྲེར་ལྲེན་ཅན་དག་འགྱུར་བར་ནྱི།།།བྱྲེད་པར་མྱི་ནུས་དཔྲེར་འཇྱིམ་
པ།།།འགྱུར་བ་མྲེད་པར་བུམ་སོགས་བཞྱིན།།།ཞྲེས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེ་ྱིད་སྨྲས་པ་ནྱི་རྒྱུ་ དྲེ་དག་གྱི་རང་བཞྱིན་ཆད་

པ་དང་འགྱུར་བ་མྲེད་པ་དྲེ་ྱིད་ཡྱིན་ན་ནྱི་ འབས་བུ་ལའང་དྲེ་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱིར་དང་དབང་པོ་རྟག་ནྱི་རྲེན་ལ་ལྟོས་
ནས་འབས་བུ་དྲེ་ལྟར་དུ་བྱྲེད་པར་ཡང་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །འབས་བུ་རྣམ་ཤྲེས་མྱི་རྟག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི ས་ནྱི་
ཡུལ་ཀང་མྱི་རྟག་པར་བརྟག་པར་ནུས་མོད་ཀྱི་འོན་ཀང་མངོན་སུམ་གྱིས་ཤྲེས་པར་ནུས་སོ་བཤད་པ་ནྱི་ དྲེ་བཞྱིན་དུ་
ཡུལ་ཀང་མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྲེ་བ་དང་འགག་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཏྲེ་འགག་པ་ནྱི་དྲེ་འགགས་པའྱི་ས་ཕོགས་ལ་

སོགས་པ་དམྱིགས་པས་རྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ཚོར་བའྱི་ཕུང་པོ་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ནྱི།། བདྲེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་
ཞྲེས་པ་ཡྱིན་ལ།།གསུམ་པ་འདུ་ཤྲེས་ནྱི་མཚན་མ་སྲེ་སྤུ་རྱིས་ྲེ་བར་རྟོག་པ་སྲེ་དོན་རྣམས་ཀྱི་རྱིགས་གཅྱིག་པ་དང་ཐ་
དད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འབྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།བཞྱི་པ་འདུ་བྱྲེད་ནྱི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ འྱི་སྲེམས་བྱུང་བཞྱི་བཅུ་ར་དགུ་

ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་སྲེམས་བྱུང་ལྔ་བཅུ་ར་གཅྱིག་ལས་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྲེས་གྱིས་ཕུང་པོ་ལོགས་གཅྱིག་ཏུ་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ནྱི་དྲེ་གྱིས་ཁྱྱིམ་པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་རོད་པའྱི་ར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།ཚོར་བ་ལ་ཞྲེན་ཅྱིང་འདུ་ཤྲེས ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་
གྱུར་པ་རྣམས་འཁོར་བས་སྱིད་པའྱི་རྒྱུ་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།།སྲེམས་བྱུང་གཞན་རྣམས་པས་རགས་པའྱི་རྱིམ་པ་ཡོད་པའྱི་
ཕྱིར་ཏྲེ་མཛོད་ལས།།རོད་པའྱི་ར་བར་གྱུར་པ་དང་།།།འཁོར་བའྱི་རྒྱུ་ཕྱིར་རྱིམ་རྒྱུའྱི་ཕྱིར།།།སྲེམས་བྱུང་རྣམས་ལས་ཚོར་བ་
དང་།།།འདུ་ཤྲེས་ལོགས་ཤྱིག་ཕུང་པོར་གཞག།། ཅྲེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།ལྔ་པ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནྱི་ཡུལ་གཟུགས་ལ་སོགས་
པ་ལ་ྲེ་བར་དམྱིག ས་པ་སྲེ་འཛིན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་དག་ལ་ཡུལ་ཙམ་འཛིན་པའྱི་ཆ་ནས་རྣམ་ཤྲེས་དང་དྲེ་མྱོང་བར་སྲེས་

པའྱི་ཆ་ནས་ཚོར་བ་དང་།།དྲེས་མཚན་མ་འཇྱིག་པའྱི་ཆ་ནས་འདུ་ཤྲེས་དང་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་དང་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་
འབྱྲེད་པ་དང་དགྲེ་བ་ལ་སོ་བ་ལ་སོགས་པ འྱི་ཆ་ནས་ནྱི་འདུ་བྱྲེད་ཡྱིན་ལ་དྲེ་དག་སྲེ་བ་དང་འགག་པར་ནྱི་རང་རྱིག་པའྱི་མངོན་
སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དོན་དྲེ་དག་མཛོད་ལས།།ཚོར་བ་མྱོང་བ་འདུ་ཤྲེས་ནྱི།།།མཚན་མ་འཛིན་པའྱི་ བདག་ྱིད་
དོ།།།འདུ་བྱྲེད་ཕུང་པོ་བཞྱི་ལས་གཞན།།།རྣམ་ཤྲེས་སོ་སོར་རྣམ་རྱིག་པ།།།ཞྲེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།མྱི་རྟག་པ་ དྲེ་ལྟ་བུའྱི་
རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་ཕུང་ 
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༼༡༩༠༽ 
པོ་ལྔ་པོ་མཐོང་བ་དྲེ་དག་ནྱི་རང་གྱི་རྒྱུའྱི་རང་བཞྱིན་ མྱི་རྟག་པ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ངོ་བོར་སྒྲུབ་པར་ བྱྲེད་པ ར་རྟོགས་པ་
ཡྱིན་ལ།།དྲེས་ནྱི་རྣམ་པ་དྲེ་ལྟ་བུའ ྱི་སྲེ་བ་ཅན་ག ཞན་མ་མཐོང་བ་དག་ཀང་རང་གྱི་ངོ་བོ་འཇོག་པ་དྲེ་ ལ་རང་
གྱི་རྒྱུས་སྦྱོར་བར་བྱྲེད་པ ར་རྟོགས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་མཐོང་བ་དང་མ་མཐོང་བའྱི་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མྱི་རྟག་པས་

ཁྱབ་པ་གྲུབ་བོ།།།གསུམ་པ་དྲེ་གཞན་ལ་བསྒྲྲེ་བ་ནྱི་ཕུང་པོ་རྣམས་མྱི་རྟག་པ་ྱིད་དུ་བསྒྲུབས་པ་ འདྱིས་ནྱི་ཁ མས་ དང་སྲེ་
མཆྲེད་ཀང་མྱི་རྟག་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ འདྱི་ལྟར་དབང་པོ་ལྔ་དང་དོན་ལྔ་ནྱི་སྲེ་མཆྲེད་དང་ཁམས་བཅུ་ཡྱིན་ཏྲེ་དབང་

དོན་དྲེ་དག་ཁོ་ན་ལ།།སྲེ་མཆྲེད་དང་ནྱི་ཁམས་བཅུར་གཞག་ཅྲེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་ཕུང་པོ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་སྲེ་
མཆྲེད་དང་སྲེམས་ཀྱི་ཁམས་བདུན་ཡྱིན་ཏྲེ་ཡྱིད་ཀྱི་སྲེ་མཆྲེད་ཀང་དྲེ་ཡྱིན།།ཁམས་བདུན་དག་ཏུའང་འདོད་པ་སྲེ།།རྣམ་པར་
ཤྲེས་པ་དྲུག་དང་ཡྱིད་ཅྲེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་ཁམས་ནྱི་ཡྱིད་ད་ལྟར་བ་ཡྱིན་ལ།།ཡྱིད་ཀྱི་
ཁམས་ནྱི་སྲེམས་ཀྱི་ཁམས་དྲུག་པོ་དྲེ་ལྟར་བསྲེད་པའྱི་རྒྱུ་བདས་མ་ཐག་པའྱི་སྲེམས་རྣམས་ཡྱིན་ལ་དྲེའང་ད་ལྟར་བའྱི་རྟྲེན་དུ ་
སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཁམས་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ།།དྲུག་པོ་འདས་མ་ཐག་པ་ཡྱི།།།རྣམ་ཤྲེས་གང་ཡྱིན་དྲེ་ཡྱིད་དོ།།།དྲུག་
པའྱི་རྟྲེན་ནྱི་རབ་སྒྲུབ་ཕྱིར།།།ཁམས་ནྱི་བཅོ་བརྒྱད་དག་ཏུ་འདོད།།།ཅྲེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་ཆོས་ཀྱི་སྲེ་མཆྲེད་དང་
ཁམས་ནྱི།།དྲེ་གསུམ་རྣམ་རྱིག་བྱྲེད་མྱིན་དང་།།།འདུས་མ་བྱས་རྣམས་བཅས་པ་ནྱི།།།ཆོས་ཀྱི་སྲེ་མཆྲེད་ཁམས་ཞྲེས་
བྱ།།།ཞྲེས་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་འདུས་མ་བྱས་རྟག་པ་གསུམ་མྱི་རྟག་པར་འགྲུབ་ཅྲེ་ན།།དྲེ་ནྱི་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤྲེས་
དང་འདུ་བྱྲེད་དྲེ་ཕུང་པོ་གསུམ་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཆ ོས་ཀ ྱི་སྲེ་མཆྲེད་དང་ཁ མས་ཀ ང་ མྱི་རྟག་
པར་འགལ་བ་མྲེད་དྲེ་བྱྲེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བས་བརྟགས་པའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པ་དང་ནམ་མཁའ་དང་སོ་སོར་བརྟགས་

པ་དང་བརྟགས་མྱིན་གྱི་འགོག་པ་རྣམས་ནྱི་མདོ་སྲེ་པས་བཀག་པའྱི་ཕྱིར་ཁོ་བོ་ཅག་ཀང་ཁས་མྱི་ལྲེན་ནོ།།།གསུམ་པོ་དྲེའྱི་
བྱས་པ་མྱི་རྟག་པར་བསྒྲུབས་པ་འདྱིས་ནྱི་ཡོད་པ འང་མྱི་རྟག་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་དག་རྒྱུས་ཡོད་པར་བྱས་པའྱི་

ཆ་ནས་ཡོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།བཞྱི་པ་ལྟོས་མྲེད་ལ་རོད་པ་སྤང་བ་ལ་དོན་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ལྟོས་མྲེད་དོན་མྲེད་པར་ཐལ་
བ་སྤང་བ་ནྱི་འོ་ན་ཞྲེས་པ་སྲེ་གཏན་ཚིགས་ག ཞན་ནྱི ་དབང་པོ་རྣམས་གཏན་ཚིགས་དང་གཞན་རྣམས་ནྱི་མངོན་སུམ་

གྱིས་གྲུབ་པ་ལ་བརོད་དོ།།།དྲེ་འགོག་པ་ནྱི་དྲེ་འད་བའྱི་གཏ ན་ཚིགས་དང་མངོན་སུམ་ལས་ནྱི་འགའ་ཞྱིག་ མྱི་རྟག་པར་
གྲུབ་ཀང་རྣམ་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་ མ་མཐོང་བ་དག་ཅྲེས་སྦྱར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་འཇྱིག་ 
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༼༡༩༡༽ 
པ་ལ་རྒྱུ་གཞན་ཡོད་ན་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་ འཇྱིག་པ་ལ་ཞྲེན་སྨྲོས་ཏྲེ་གཟུགས་ལ་སོགས་
པ་འགའ་ཞྱིག་ཐོ་བ་ལ་སོགས་པ ་དང་ྲེ་བ་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་ ཡང་གཞན་ལ་རྒྱུ་དྲེ་མ་ཚང་བ་དང་གྲེགས་སྱིད་པས་དྲེ་མྱི་
འཇྱིག་པར་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གཏན་ཚིགས་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་ པ་མྲེད་པ་ྱིད་འདྱིས་ནྱི་ འཇྱིག་པར་མ་ངྲེས་པ་དྲེ་མྲེད་
པའྱི་ངྲེས་པའྱི་རང་གྱི་ངོ་བ ོ་ྱིད་དུ་སྒྲུབ་པར་ བྱྲེད་ དོ། །དྲེ་གང་ལས་ཞྲེ་ན་འཇྱིག་པ་འདྱི་ཡུལ་འགའ་ཞྱིག་ལ་
དུས་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ཚེ་ འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དང་ལྟོས་མྲེད་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འགལ་བ་ྱིད་བཤད་པ་ནྱི་གཏན་
ཚིགས་ལྟོས་པ་མྲེད་པ་དྲེ་ནྱི་དྲེ་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།ཇྱི་ལྟར་འགལ་ཞྲེ་ན་གལ་ཏྲེ་དུས་རྲེས་འགའ་འམ་རས་
འགའ་ཞྱིག་ལ་འཇྱིག་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན་ནྱི་འཇྱིག་པ་དུས་དང་རས་དྲེ་ལ་བལྟོས་པའྱི་ཕྱིར་ལྟོས་ མྲེད་དུ་
མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་རྲེས་འགའ་བ་ལ་ནྱི་ལྟོས་བཅས་ཀྱིས་ཁྱབ་ཅྱིང་དྲེ་དང་ལྟོས་མྲེད་འགལ་བས་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་ཁྱབ་བྱ་རྲེས་

འགའ་བ་དང་ཡང་ལྟོས་མྲེད་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལ་ལྟོས་མྲེད་རྲེས་འགའ་འཇྱིག་པ་དང་འགལ་བས་ནྱི་དྲེ་ལས་སྲེས་ཙམ་
ན་འཇྱིག་པས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་ལ།།འགའ་ཞྱིག་འཇྱིག་པ་དང་འགལ་བས་ནྱི་དྲེ་ལ་ཐམས་ཅད་འཇྱིག་པས་ཁྱ བ་པ་གྲུབ་བོ་ཞྲེས་
བཤད་པར་འགྱུར་རོ།།།གྱིས་པ་འཇྱིག་པ་རྒྱུ་མྲེད་དུ་ཐལ་བ་སྤང་བ་ནྱི ་འོ་ན་ནྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་དྲེ་ལྟར་དང་དྲེ་འད་བ་ྱིད་ནྱི་

མྱི་རྟག་པའོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་གང་ཞྱིག་ཕན་ཚུན་འཁྲུལ་བ་དྲེ་ནྱི་རྒྱུ་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ན་འདྱི་གྱིས་ནྱི་ཕན་ཚུན་མྱི་འཁྲུལ་
བས་རྒྱུ་ཐ་དད་མྲེད་དོ།།།ཡང་འབས་བུ ་ཐ་དད་པ་དྲེ་ནྱི་རྒྱུ་ཐ་དད་ཡྱིན་ན་ཡོད་པ་དང་མྱི་རྟག་པ་ནྱི་ཐ་མྱི་དད་པས་རྒྱུའང་ཐ་དད་
མྲེད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འོ་ན་ནྱི་ཡོད་པ་ལ་རྒྱུ་མྲེད་པས་དྲེའང་རྒྱུ་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།དྲེ་འགོག་པ་ན་གོ་བུར་བ་ནྱི་རྒྱུ་མྲེད་དོ་མྱུ་གུ་འདྱི་རས་འགའ་ཞྱིག་ ལ་ཡུལ་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་དུས་འགའ ་ཞྱིག་
གྱི་ཚེ་ལྡོག་པར་མྱི་འགྱུ ར་ནས་ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ།།།དོན་ནྱི་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྲེ་ནྱི་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྲེར་ཡོད་པར་

འགྱུར་ན་རྒྱུ་མྲེད་པ་ལ་ནྱི་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པ་མྲེད་པས་ཐམས་ཅད་ལ་མྱི་ལྡོག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ནམ་མཁའ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་
ཐ་ཚིག་གོ།།འདོད་པ་ལ་བསལ་བ་བརོད་པ་ནྱི་དུ་བ་ལ་སོ གས་པའྱི་དངོས་པོ་གང་ཡུལ་དུས་རང་བཞྱིན་གསུམ་པོ་འགའ་
ཞྱིག་ལ་རྟྲེན་པ་དང་འགའ་ཞྱིག་ལ་རྟྲེན་པ་མ་ཡྱིན་པར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ་རྟྲེན་པ་དྲེ་ནྱི་གསུམ་པོ་ གང་ལ་ཅུང་ཟད་ འབྲེལ་
བ་དང་མྱི་རྟྲེན་པ་དྲེ་ལ་འབྲེལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེས་ན་ཡོད་པ་འདྱི་འབྲེལ་པ་མ་ཡྱིན་ ན་ནྱི་ གསུམ་ ངྲེས་པ་ དང་ལྡན་
པར་མྱི་འགྱུར་རོ། །ལྡན་པ་ཡང་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།འོ་ན་ཡོད་པ་ལ་རྒྱུ་ཡོད་ན་འཇྱིག་པ་རྒྱུ་མྲེད་
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པར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུ ར་ཞྲེ་ ན།།སྲེས་པ་ སྲེ་གྲུབ་ 
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༼༡༩༢༽ 
པ་རྣམས་འཇྱིག་པ་དྲེའྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་རང་གྱི་རྒྱུ་ལས་གཞན་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་རྒྱུ་གཏན་མྲེད་པ་ྱིད་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་
བའྱི་དོན་ཏོ།།།གསུམ་པ་དངོས་པོ་ྱིད་འཇྱིག་པ་ཡྱིན་ཡང་བློ་ཞན་པས་མྱི་ངྲེས་པར་བསན་པ་ནྱི་གཞན་ཡང་ཞྲེས་པ་སྲེ་ན་

ཐོས་པ་ལྟར་འཇྱིག་པ་དངོས་མྲེད་དུ་ནྱི་མྱི་འདོད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།མ་རྱིག་པའྱི་མཐུས་སྣང་བཞྱིན་པའྱི་ཆོས་ཐམས་
ཅད་ཁོང་དུ་མྱི་ཆུད་པའྱི་བློ་ཞན་པ་རྣམས་ཀ ྱིས་མྱི་གནས་པ་འདྱིའྱི་ར ང་བཞྱིན་དྲེ་ནྱི་ཡོད་པའྱི་དུས་ལས་ཕྱིས་ངྲེས་
པར་འགྱུར་གྱི་སྔར་མཐོང་དུས་ན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཞན་པས་མཐོང་ཡང་རྣམ་པ་གསལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །ཕྱིས་ཞྱིག་པའྱི་དུས་སུ་ངྲེས་པ་དྲེས་ན་ཕྱིས་ངྲེས་པ་དྲེའྱི་དབང་གྱིས་མྱི་རྟག་པར་འཇོག་སྲེ་དྲེ་གྱིས་གཅྱིག་

ཡྱིན་ཡང་འཇྱིག་པ་ཕྱིས་བྱུང་བ་ལྟ་བུར་ཐ་སད་བྱྲེད་དྲེ་ཞྱིག་པའྱི་དངོས་མྲེད་ ྱིད་འཇྱིག་པར་རོམ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།མཐོང་བའྱི་
ཕྱིས་ངྲེས་པའྱི་དཔྲེ་སོན་པ་ནྱི་དུག་མྱི་ཤྲེས་པས་དྲེ་མཐོང་ཡང་འཆྱི་བའྱི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་ྱིད་ནྱི་དྲེའྱི་ཚེ་ངྲེས་པར་མྱི་
ནུས་ཀྱི་ཕྱིས་ལུ ས་ལ་ནད་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་མཐོང་བས་ ཞྲེས་པ་སྲེ་འདྱི་མཐོང་དུས་སུ་མྱི་ངྲེས་པ་སྱིད་པའྱི་དཔྲེ་

ཡྱིན་གྱི་དུག་གྱི་ནུས་པ་ཕྱིས་འབྱུང་དུ་འཇོག་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ནུས་པ་དང་ནུས་པ་ཅན་ཐ་མྱི་དད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འཇྱིག་པ་ཡོད་
པའྱི་རྒྱུ་ཁོ་ན་ལས་བྱུང་བ་དྲེ་བས་ན་ཡོད་པ འྱི་རྒྱུ་མ་ གཏོགས་པ་ཞྲེས་ཚིག་རྣམ་པར་སྦྱར་རོ།།།ལྔ་པ་ལྟོས་མྲེད་ཀྱི་
སྒྲུབ་ཚུལ་གཞན་བཤད་པ་ལ་དོན་བཞྱིའྱི་དང་པོ།།འཇྱིག་རྒྱུས་དངོས་པོ་མྱི་བྱྲེད་པ་ནྱི་ ཡང་ཇྱི་ལྟར་ ན་ཞྲེས་པ་སྲེ་རང་གྱི་རྒྱུ་

ཙམ་ལས་བྱུང་བར་གང་གྱིས་ཤྲེས་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དྲེ་ལ་འཇྱིག་པ་ དྲེའྱི་རྒྱུར་འདོད་པ་ཐོ་བ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ལ་འཇྱིག་

པ་སྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཡང་ དྲེ་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྨྲོས་སོ།།།དྲེ་ྱིད་བཤད་པ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ནུས་པ་མྲེད་
ཅྲེ་ན་ཞྲེས་བྱ་བས་སོན་པར་བྱྲེད་དྲེ་འདྱི་ལ་ཕ་རོལ་གྱིས་བུམ་པ་དང་ཐོ་བ་ལྡོག་བྱ་ལྡོག་བྱྲེད་དུ་མངོན་སུམ་དང་མྱི་དམྱིགས་

པས་གྲུབ་བོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་ན།།མངོན་སུམ་དང་མྱི་དམྱིགས་པས་གོ་མོར་སྲེས་པའམ།།དངོས་པོ་འཇྱིག་པའྱི་ངང་ཅན་ནམ།།
དངོས་པོ་ལྡོག་པ་ཙམ་དུ་ཐོ་བ་ལ་སོགས་པས་བྱས་པར་གྲུབ་གང་ན།།དྲེ་ལ་དང་པོ་ནྱི་བྱས་པར་གྲུབ་ཀང་དྲེས་བུམ་པའྱི་
འཇྱིག་པ་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་བུམ་པ་དང་གོ་མོ་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱིར་དུ་བའྱི་སྲེ་བ་མྲེའྱི་འཇྱིག་པ་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་
ལྟར་ན་ཡང་དངོས་པོ་དྲེ་དང་ཐ་མྱི་དད་དམ་ཐ་དད་གཞན་བྱྲེད།།དང་པོ་ནྱི་ དངོས་པོ་རང་གྱི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་ཟྱིན་པས་དྲེ་རྒྱུ་
གཞན་གྱིས་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།གཞན་བྱྲེད་ ན་ ཡང་དྲེ་ལ་འཇྱིག་པའམ་གཞན་ཡང་རུང་སྲེ་ཅུང་ཟད་བྱས་པ་
མྲེད་དྲེ་དྲེས་ན་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གཏན་ཚིགས་དྲེས་ན་ འཇྱིག་རྒྱུ་འདྱི་དྲེ་དང་དྲེ་མ་ཡྱིན་པ་ གཞན་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་ཅུང་
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༼༡༩༣༽ 
ཐུག་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་དགོངས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟར་ནུས་པ་མྲེད་པ་བསན་ནས་ད་ནྱི་ར་བའྱི་ ཡང་ གྱི་
སྒྲས་ནྱི་འཇྱིག་རྒྱུས་དངོས་པོ་མ ྲེད་པ་བྱྲེད་ ན་འཇྱིག་རྒྱུ་ལ་བྱ་བ་སྲེ་བྱྲེད་པ་རྒྱུ་བཀག་པར་འགྱུར་བའྱི་ཡང་ཕྱིར་
རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར།།གྱིས་པ་འཇྱིག་རྒྱུས་དངོས་མྲེད་མྱི་བྱྲེད་པ་ནྱི ་ཇྱི་ལྟར་ བྱ་བ་འགོག་ཅྲེ་ ན་ཞྲེས་པ་ལ་

འདྱི་ལྟར་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་བུམ་པ་ལོག་པའྱི་དངོས་མྲེད་ལ་འཇྱིག་པར་འདུ་ཤྲེས་པ་ནྱི་ན་ཐོས་སྲེ་པ་དག་ཡྱིན་ཏྲེ།།དྲེའྱི་

ལུ གས་ལ་ཐོ་བས་བུམ་པ་མྲེད་པ་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་ བྱ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཐལ་བ་དྲེར་གྱུར་པ་དྲེ་ལ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་

དོན་ནྱི་གཞན་གྱིས་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བའྱི་འབས་བུ་ལ་ནྱི་དངོས་པོས་ཁྱབ་པས་དངོས་པོ་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ལ་དངོས་པོ་
བྱྲེད་པ་ལ་ཡང་རྣམ་པར་དཔད་པ་བྱས་ཟྱིན་ཏོ།།།དྲེ་བས་ན་དངོས་པོ་མྲེད་པ་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་དངོས་པོ་མྱི་
བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་ བྱ་བ ར་ཐལ་བ་ཡྱིན་པས་རྒྱུ་རང་ྱིད་ལ་བྱ་བ་སྲེ་བྱྲེད་པ་དགག་པ་བྱས་པར་འགྱུ ར་རོ། །དངོས་
པོ་དང་དངོས་མྲེད་གྱིས་ཀ་མྱི་བྱྲེད་པ་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་སྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཐོ་བ་ལ་སོགས་པ་འདྱི་ལྟོས་པར་ བྱ་བར་ཇྱི་ལྟར་
འགྱུར་ཏྲེ་ལྟོས་པ་མྲེད་པ་དྲེས་ན་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གསུམ་པ་དྲེས་ན་འཇྱིག་པ་དངོས་པོའ ་ིངོ་བོ་ྱིད་དུ་གྲུབ་པ་ནྱི་ལྟོས་པ་

མྲེད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་གྲུབ་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དངོས་པོ་གང་ལ་འགྱུར་བ་སྲེ་འཇྱིག་པ་གྲུབ་པ་དྲེ་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་
ཀྱིས་འཇྱིག་པར་འགྱུར་ལ་དྲེ་ ལས་ག ཞན་མ་མཐོང་བ་རྣམས་ལའང་རང་གྱི་རྒྱུ་ཙམ་ལས་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་ འགྱུར་
བར་ཤྲེས་སོ།།།དྲེ་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ནྱི་འགའ་ཞྱིག་ལ་ཞྲེས་པ་སྲེ་འགྱུར་བ་ནྱི་འཇྱིག་པ་སྲེ་རང་གྱི་རྒྱུ་ཙམ་ལས་ངོ་བོ་
ྱིད་ཀྱིས་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།བཞྱི་པ་རང་བཞྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་གཞན་ལ་བསྒྲྲེ་བ་ནྱི།།དྲེ་ལྟར་འཇྱིག་པར་མ་ངྲེས་པའྱི་ཁྱབ་

བྱྲེད་ལྟོས་བཅས་དང་འགལ་བའྱི་ལྟོས་མྲེད་བྱས་ཡོད་ལ་གྲུབ་པས་དྲེ་ལ་མྱི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་ཅྱིང་།།ཡང་བྱས་ཡོད་ཀྱི་
ཁྱབ་བྱྲེད་དོན་བྱྲེད་པ་གྱིས་ཁྱབ་བྱ་དང་བཅས་ཏྲེ་རྟག་པ་ལས་ལྡོག་པ་ན་ཁྱབ་པར་བྱ་བ་སྐད་ཅྱིག་མའྱི་རང་བ ཞྱིན་དུ་གྲུབ་པ་
དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཤ་པས་ཤྱིང་སྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་ག ཞན་ད ག་ཀང་དྲེ་ཙམ་དང་རྲེས་སུ་ ཞྲེས་འབྲེལ་ཏོ།།།བློ་ནྱི་ཤ་པ་ཤྱིང་
དུ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པ་བདག་ྱིད་ཇྱི་ལྟ་བར་འཛིན་པའྱི་ཚད་མ་དག་གྱིས་ཞྲེས་མང་པོའ ་ིཚིག་སྨྲོས་པ་ནྱི་རང་

བཞྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་མཐའ་ཡས་པས་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ཚད་མ་ཡང་མཐའ་ཡས་པ ར་བསན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཅྱིའྱི་ཕྱིར་འབྲེལ་
བ་གྲུབ་པ་གོ་བྱྲེད་ཡྱིན་ཞྲེ་ན།།བྱས་པ་ལ་སོགས་པ་དངོས་པོའ ་ིདྲེ་ཙམ་དང་ ཞྲེས་སྦྱར་ནས་དྲེ་ནྱི་མྱི་རྟག་པ་དྲེ་ྱིད་ལ་

འབྲེལ་བ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལས་སྲེས་པའྱི་ཕྱི ར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར ་དངོས་པོ་ཙམ་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བའྱི་
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༼༡༩༤༽ 
བོར་ཡོད་པ་བརོད་པ་ཡྱིན་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་དྲེ་ཡང་བདག་ྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་བོར་ནས་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་པར་
འགྱུར་ཏྲེ་ཡོད་ན་ཡང་བདག་མྲེད་པའམ་གཞན་གྱི་བདག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་གྲུབ་པ་དང་མ་གྲུབ་པ་འགལ་བའྱི་ཆོ ས་དང་

ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ ་ལྟར་ན་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ལ་ནྱི་ཡང་དང་ཡང་བློ་སྦྱར་བར་བྱ་སྲེ་སྐད་ཅྱིག་
གྲུབ་པ་ལས།།དྲེ་ལྟར་འགོ་བ་མ་ལུ ས་སྐད་ཅྱིག་འཇྱིག།།བརྟགས་ཏྲེ་ཆགས་ལས་ཡྱིད་ནྱི་རྣམ་པར་འཇོག།།འགའ་ཡྱིས་འབད་
དྲེ་ཕད་པར་བྱས་ན་ཡང་།།།གང་ཚེ་མྱི་རྟག་ྱིད་ཀྱི་སོབས་ཀྱིས་འབལ།།།ཞྲེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །།བརྡ་སོད་པ་བ་ལ་སོ གས་དུ་
བ་བརྒྱ་བྱྱིན་གྱི་སྤྱྱི་བོ་ལས་ཀང་འབྱུང་བར་མཐོང་ནས་འབས་བུའྱི་གཏན་ཚིགས་འཁྲུལ་བར་སྨྲ་བ་དགག་པའྱི་ཕྱིར་འབས་
བུའྱི་གཏན་ཚིགས་འཆད་པ་ན།།དོན་གཞན་ལ་འབས་བུ་གཏན་ཚིགས་སུ་བསན་པ་དང་།།དྲེ་ལ་རོད་པ་སྤང་བ་དང་།།དུ་བ་མྲེ་
ལ་མྱི་འཁྲུལ་བར་སྒྲུབ་པ ་གསུམ་ལས།།དང་པོ་ནྱི་དོན་ག ཞན་རྟོག ས་པར་བྱ་བ་ སྲེ་བྱྲེད་པ་ལ་ནྱི་འབས་བུ་ཁོ་ན་

གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་ འདྱི་ལྟར་རྟགས་ནྱི་སྒྲོན་མ་བཞྱིན་དུ་རུང་བ་ཙམ་གྱིས་དོན་གྱི་གོ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་གྱི་
འོན་ཀང་མྱི་འཁྲུལ་བར་ཤྲེས་པ་ལས་ཡྱིན་པ་ན་དྲེ་ལ་འཁྲུལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ རོ། །དྲེ་ལ་འབས་བུའྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་

འགྱུར་བ་ལ་ནྱི་དྲེ་ལས་བྱུང་བའྱི་འབྲེལ་བ་ལ་བརྟྲེན་ནས་དོན་གཞན་རྒྱུ་རྟོགས་པར་བྱྲེད་པ་དགོས་སོ།།།གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལས་བྱུང་
བའྱི་འབྲེལ་བ་ལ་བརྟྲེན་ཀང་རྒྱུ་རྟོགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་མྲེད་བྱྲེད་ན་འབས་བུའྱི་རྟགས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཡོད་པ་ལ་མྱི་རྟག་པར་དཔོག་པ་
དྲེ་གྱིས་རྒྱུ་གཅྱིག་ཏུ་འཛིན་པ་དྲེ་བྱུང་གྱི་འབྲེལ་བ་ལས་ཞུ གས་ཀང་འབས་རྟགས་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་ལྡན་པ་ཅན་
དང་འདུ་བ་ཅན་ལ་སོགས་པ་ཡང་འཁྲུལ་བ་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན།།བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དྲེ་ལས་སྲེས་པ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་
དྲེ་དག་ཀང་དྲེ་ལས་སྲེས་ན་ནྱི་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་མྱི་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་ལ་མ་སྲེས་ན་ནྱི་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ྱིད་སྨྲས་པ་ནྱི་ རག་མ་
ལས་ཏྲེ་མ་འབྲེལ་བའྱི་ངོ་བོ་ཞྲེས་པ་འདྱི་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་རོད་པ་སྤང་བ་ལ་དོན་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་

ལ་སོགས་པར་མྱི་འཐད་པ་སྤང་བ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ལས་དོན་གཞན་གཅྱིག་འབས་བུའྱི་ གཏན་
ཚིགས་ཡྱིན་ན་འ ོ་ན་གཏན་ཚིགས་དྲེ་གྱིས་པོ་དྲེའྱི་ཆོས་སུ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་དུས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱིར་དང་ཆོས་

དང་ཆོས་ཅན་ནྱི་དུས་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན།།གྱིས་པོ་དྲེ་ལ་རྟྲེན་པས་ཆོས་སུ་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ཇྱི་
ལྟར་ཆོས་ལ་རང་བཞྱིན་དང་ཆོས་ཅན་ལ་གནས་སྐབས་ཀྱི་རྒྱུ་འབས་ཡྱིན་ཏྲེ་དུས་མམ་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། རྟྲེན་དང་

བརྟྲེན་པ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རྒྱུ་འབས་ཡྱིན་ཏྲེ་རྒྱུ ་འབས་ཡྱིན་པ་ 



240   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༡༩༥༽ 
དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་རྟྲེན་དང་བརྟྲེན་པར་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་ཐམས་ཅད་ཀང་དྲེ་ལྟར་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།རྒྱུ་དང་འབས་བུ་དང་རྟྲེན་དང་བརྟྲེན་པ་ནྱི་ཐ་དད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་ནྱི་ གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པའོ།།།དྲེ་ལ་ས་ཕོགས་དྲེ་ཡང་
ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་སྤང་རྱི་མྲེས་ཚིག་པ་ལྟ་བུ ་ལ་ནྱི་ས་ཕོགས་ྱིད་དུ་བའྱི་གཞྱི་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ།།བུད་ཤྱིང་རགས་པ་ལས་
འབར་བའྱི་ཚེ་ནྱི་བརྒྱུད་ནས་གཞྱི་ཡྱིན་པས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་རྟྲེན་དུ་འགྱུར་རྲེ་སྐན།།དྲེས་ན་
རྟྲེན་དང་བརྟྲེན་པ་ལ་ནྱི་རྒྱུ་འབས་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་ལ་རྒྱུ་འབས་ལ་ནྱི་དྲེས་ཁྱབ་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྒྱུ ་དང་འབས་བུ་ནྱི་སྤྱྱི་ཡྱིན་ལ་
ཅྱིག་ཤོས་ནྱི་དྲེའྱི་བྱྲེ་བག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པ་ཐམས་ཅད་གོ་བྱ་གོ་བྱྲེད་དུ་ཐལ་བ་སྤང་བ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྲེ་རྒྱུའྱི་
མྲེ་དང་ཙནྡན་གྱི་མྲེ་ལ་སོགས་པའྱི་ལྡོག་པའྱི་ཆོས་ཀྱི ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་གོ་ བྱ་དང་ འབས་བུའྱི་དུ་བ་དང་ལུ ས་ཅན་ལ་

སོགས་པའྱི་ལྡོག་ཆོས་ཐམས་ཅད་གོ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་ལྡོག་པའྱི་རྣམ་པ་ཐ མས་ཅད་བསྲེད་བྱ་ས ྲེད་བྱྲེད་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་ རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ཐལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྒྱུ་དྲེ་མྲེད་པར་འབྱུང་བ་དྲེ་ནྱི་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ་

མྲེད་པ་རྒྱུ་འབས་མ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་རྒྱུ་ལ་གནས་པ འྱི་རང་བཞྱིན་ཇྱི་སྲེད་ ཅྱིག་ ལ་མྲེད་ན་མ ྱི་འབྱུང་སྲེ་འབྲེལ་

པའྱི་འབས་ བུ་ནྱི་འབྲེལ་ཡུལ་རྒྱུའྱི་ཆོས་དྲེ་དག་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་དག་ནྱི་འབས་བུ་ྱིད་དུ་ ངྲེས་
པའྱི་ཕྱིར་ཙནྡན་གྱི་མྲེ་ནྱི་དུ་བ་ཙམ་གྱི་གོ་བྱ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།རྒྱུའྱི་གང་ཞྱིག་གོ་བྱ་ཡྱིན་པ་བཤད་ནས་འབས་བུའྱི་གང་ཞྱིག་གོ་
བྱྲེད་ཡྱིན་པ་འཆད་པ་ནྱི་འབས་བུ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས ་གང་དག་རྒྱུ་ལ་ཡོད་པའྱི་སྤྱྱིའྱི་ཆོས་དྲེ་དག་མྲེད་ན་མྱི་
འབྱུང་བ་དྲེ་དག་ཁོ་ན་གོ་བྱྲེད་ཡྱིན་གྱི་སྤྱྱིའྱི་ཆོས་དངོས་པོ་དང་ལུ ས་ཅན་ྱིད་ལ་སོགས་པ་ནྱི་གོ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་དག་

ནྱི་མྲེ་མྲེད་ཀང་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།སྔར་གྱི་དྲེ་དག་གྱི་འབས་བུ་ྱིད་དུ་ངྲེས་པ་ནྱི་འདྱིའྱི་ཡང་གཏན་ཚིགས་སུ་བལྟའོ།། །དྲེ་
དག་གྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་མྱི་འཁྲུལ་བ་ལས་ནྱི་གཏན་ཚ ིགས་ཡྱིན་ཞྱིང་དྲེ་ཡང་འབྲེལ་བ་ལས་ཡྱིན་པ་ན་ཙནྡན་གྱི་མྲེ་ནྱི་དུ་
ཙམ་གྱི་གོ་བྱ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་ལུ ས་ཅན་དང་དངོས་པོ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་མྲེ་ཙམ་གྱི་གོ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར་རོ།།།འབྲེལ་བ་མྲེད་པ་ྱིད་ཀང་ལྡོག་པ་མ་གྲུབ་པའྱི ་ཕྱིར་ཏྲེ་དྲེས་ན་གང་ཞྱིག་གང་དང་འབྲེལ་བ་དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལ་གཏན་ཚིགས་
ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གནས་སོ།།།གསུམ་པ་ཆ་ཤས་བསྲེད་བྱ་སྲེད་བྱྲེད་དུ་ཐལ་བ་སྤང་བ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་འབས་བུ་རྣམས་ནྱི་ ཆ་ཤས་
བསྲེད་བྱར་ཐལ་ཏྲེ་དུ་བ་མྲེ་ལས་སྲེས་ཀང་དྲེའྱི་ལུ ས་ཅན་དང་དངོས་པོ་མ་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར་དང་སྲེས་ན་ནྱི་དྲེའང་དྲེ་ལ་ གཏན་
ཚིགས་སུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱུ་རྣམས་ནྱི་ཆ་ཤས་སྲེད་བྱྲེད་དུ་འགྱུ ར་ཏྲེ་དུ་བ་མྲེ་ཙམ་གྱིས་བསྲེད་ཀང་དྲེ་

དང་རས་གཅྱིག་པའྱི་ཙནྡན་གྱི་མྲེས་མ་བསྲེད་ 
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༼༡༩༦༽ 
པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་སྲེད་ན་ནྱི་དྲེའང་དྲེ་ལ་གཏན་ཚིགས་སུ་ཐལ་བ འྱི་ཕྱིར་རོ་ ཞྲེ་ན།།དྲེ་ལྟར་ཐལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཙནྡན་གྱི་མྲེ་དྲེས་
བསྲེད་པར་བྱ་བའྱི་ཁྱད་པར་ཙནྡན་གྱི་དུ་བ་རྟགས་སུ་བཟུང་ན་ནྱི་གོ་བྱར་འདོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་ལ་ཡོད་པའྱི་

ཁྱད་པར་གོ་བྱར་བསྒྲུབས་ནས་འབས་བུ་ལ་ཡོད་པའྱི་སྤྱྱི་གོ་བྱྲེད་དུ་བཤད་པ་ རྟགས་ཀྱི་བྱྲེ་བག་ག ྱི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་
སྤྱྱི་ནྱི་དུ་བའྱི་ལུ ས་ཅན་དང་ཤྲེས་བྱ་ལ་སོགས་པ་སྲེ་དྲེ་མྲེའྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་བཟུང་ན་གོ་བྱྲེད་དུ་འདོད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །བྱྲེ་བག་དཔོག་པ་ལ་ལུ ས་ཅན་ལ་སོགས་པའིྱི་སྤྱྱི་ གང་གྱིས་ཀང་ཁྱད་པར་དུ་མ་བྱས་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་

བརོད་པར་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་དག་གྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་བསྲེད་བྱ་སྲེད་བྱྲེད་དུ་དངོས་པོ་ལ་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་གོ་བྱ་གོ་

བྱྲེད་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་དྲེར་ངྲེས་པ་ཡྱིན་པ་ན་བྱྲེ་བག་བསྲེད་བྱ་སྲེད་བྱྲེད་དུ་ངྲེས་ན་བྱྲེ་བག་གོ་བྱ་གོ་བྱྲེད་ཡྱིན་ལ།།སྤྱྱི་
བསྲེད་བྱ་སྲེད་བྱྲེད་དུ་ངྲེས་ན་ནྱི་སྤྱྱི་གོ་བྱ་གོ་བྱྲེད་ཡྱིན་ནོ།།།དངོས་པོའ ་ིལྡོག་ཆོས་ནྱི་བདག་ྱིད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྲེད་བྱ་
སྲེད་བྱྲེད་ཡྱིན་ཡང་གོ་བྱ་གོ་བྱྲེད་དུ་ནྱི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལ་བསྲེད་བྱ་སྲེད་བྱྲེད་དུ་ངྲེས་པར་གྱུར་ན་ཡྱིན་ནོ།།།གང་དུ་དངོས་པོ་ལ་
བསྲེད་བྱ་སྲེད་བྱྲེད་ཡོད་ཀང་གོ་བྱ་གོ་བྱྲེད་མྲེད་པ་དྲེ་ནྱི་མ་ངྲེས་པས་ཡྱིན་ལ་མ་ངྲེས་པས་ནྱི་བསྲེད་བྱ་སྲེད་བྱྲེད་ཆ་ཤས་ཅན་
དུ་ཐལ་བར་མྱི་འགྱུར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་ལུ ས་ཅན་ལ་སོགས་པའྱི་སྤྱྱི་ནྱི་མྲེ་ལས་སྲེ་བར་མ་ངྲེས་པའྱི ་ཕྱིར་གོ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་ལ་དུ་
བའྱི་ལུ ས་ཅན་ནྱི་སྲེ་བར་ངྲེས་པས་གོ་བྱྲེད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གནས་སོ།།།གསུམ་པ་དུ་བ་མྲེ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བར་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཐལ་བ་
བཀོད་ནས་རྒྱུ་འབས་སུ་སྒྲུབ་པ་ནས་རོད་པ་སྤང་བའྱི་བར་དུ་དོན་ཡོད་པ་ལས།།དང་པོ་ནྱི་བརྡ་སོད་པ་བ ་གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་འདྱི་

བ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གནོད་པ་ཅན་གྱི་ཐལ་བ་བ ཤད་པ་ནྱི་དྲེ་ལ་འཁྲུལ་ན་འདྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།སྣང་རུང་
དྲེའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་འབས་བུ་མྱི་དམྱིག ས་པ་ལས་རྒྱུ་གང་དག་དམྱིགས་ ན་འབས་བུ་གང་ཞྱིག་
དམྱིགས་ལ་དྲེ་དག་ལས་གཅྱིག་མྲེ་མ་ཚང་སྲེ་མ་དམྱིགས་ན་ཡང་འབས་བི ་མ་དམྱིགས་པ་སྲེ་ལྔ་ཚང་བ་དྲེ་ནྱི་
དྲེའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་དམྱིགས་པ་དང་མ་དམྱིགས་པ་དྲེ་ཡང་དུ་བ་ལ་ཡོད་ པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་དྲེའྱི་འབས་བུ་

ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་དང་པོ་དང་ཐ་མར་མ་དམྱིགས་པ་གྱིས་པ་གྱིས་དང་བར་དུ་དམྱིགས་པ་གཅྱིག་སྲེ་གསུམ་ནྱི་འབས་བུའྱི་
ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་ལ།།རྒྱུའྱི་ཡུལ་ཅན་ནྱི་དམྱིགས་པ་དང་མ་དམྱིགས་པ་གྱིས་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་མུན་ཁུང་དུ་སྒྲོ ན་མ་དང་བུམ་པ་
ལ་དྲེ་ལྟར་ལྔ་ཚང་བས་རྒྱུ་འབས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་བུམ་པ་མ་དམྱིགས་པ་དྲེ་ནྱི་བལྟར་རུང་མ་དམྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་དང་འབས་བུ་དམྱིགས་པ་ལ་ནྱི་དྲེ་དྲེ་ལས་གསར་དུ་སྲེ་བ་དམྱིགས་པ་དགོས་པ་ལས་དྲེ་ནྱི་སྔོན་ྱིད་དུ་སྲེས་ཟྱིན་པ་
མཐོང་ 
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༼༡༩༧༽ 
བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་བཞྱིན་དུ་ས་ཕོགས་སུ་མྲེ་དང་སྲེས་བུ་ལ་དྲེ་ལྟར་ལྔ་ཚང་བས་རྒྱུ་འབས་སུ་འགྱུར་བའང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ།།སྲེས་བུ་
ནྱི་ཡུལ་དྲེར་རྒྱུན་གསར་དུ་སྲེ་བ་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་འདྱི་ནྱི་འདྱིར་སྲེས་པ་ཡྱིན་ལ་འདྱི་ནྱི་སྔོན་ྱིད་ནས་ཡོད་པ་ཡྱིན་
ཞྱིང་འདྱི་ནྱི་ཡུལ་གཞན་ནས་འོངས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་འབྱྲེད་མྱི་ནུས་ན་དམྱིགས་ པ་དང་མྱི་དམྱིགས་པ་ཙམ་ལས་རྒྱུ་འབས་བུ་
མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་རྒྱུ་འབས་སུ་ངྲེས་པ་ལ་ནྱི་དྲེ་གྱིས་ཀ་དམྱིགས་པའྱི་སྔོན་རོལ་དུ་སྣང་བའྱི་ས་ཕོགས་དང་
ཤྲེས་པ་གཅྱིག་ལ་འདུར་རུང་བ་དགོས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ལན་ཅྱིག་དྲེ་ལྟར་སྲེ་སྲེ་བར་མཐོང་བ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གཙུབ་
ཤྱིང་གཙུབས་པའྱི་སོག ས་པ ས་ནྱི་མྲེ་ཤྲེལ་ལ་སོགས་པ་གཟུང་ངོ་།།།དྲེ་ན་མྲེ་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་འབས་བུའྱི་ཁྱད་
པར་བུད་ཤྱིང་འགྱུར་བ་སྲེ་ཚིག་པ ་དང་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁྱད་པར་དོ་བའྱི་རྲེག་པའྱི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་ ཞྲེས་

སྦྱར་ཏྲེ་ྱི་མའྱི་འོད་ཟྲེར་ལ་སོགས་པ་ལས་འབྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་དུ་བ་ལ་རང་གཞན་གྱི་རྒྱུ་དགག་པ་ནྱི ་འབས་བུ་
ཡང་ཞྲེས་པ་སྲེ་རྒྱུ་ཅན་ནྱི་འབས་བུའོ་དུ་བ་ཡང་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་དྲེའྱི་རྒྱུ་ཅན་ལ་ནྱི་དྲེ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བས་ཁྱབ་ཅྱིང་དྲེ་དང་ནྱི་
འཁྲུལ་བ་འགལ་བས་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་འགལ་བ་དམྱིགས་པའྱི་མྲེའྱི་རྒྱུ་ཅན་ཡྱིན་པ་བཀག་པ་ཡྱིན་ནོ།། །གལ་ཏྲེ་གོག་མཁར་
ལ་སོགས་པ་ག ཞན་གྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་ མཚུངས་པ་ནྱི་དྲེའྱི་རྒྱུ་ཅན་དུ་མྱི་འགྱུར་བའོ།།།རྒྱུའྱི་ནུས་པ་སོ་སོར་ངྲེས་པས་

གཅྱིག་ལས་སྲེ་ན་གཅྱིག་ལས་མྱི་སྲེའོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི ་ཡང་ན་ཞྲེས་པ་སྲེ་དུ་བ་མྲེ་ལས་སྲེ་ན་ནྱི་གཞན་དྲེ་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ལ་

གཞན་ལས་སྲེ་ན་ཡང་མྲེ་དྲེ་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པས་མྲེ ་དྲེའམ་དངོས་པོ་གཞན་ཡང་རུང་སྲེ་དུ་བ་དྲེ་སྲེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་
མ་ཡྱིན་པ་ལས་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་བར་འགྱུ ར་ཏྲེ་ར ང་གྱི་ ངོ་བོས་དུ་བ་དྲེ་སྲེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ པའྱི་མྲེ་

དང་གཞན་དྲེ་ནྱི་དུ་བ་དྲེ་སྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ མྲེ་དང་མྲེ་མ་ཡྱིན་གྱིས་ཀ་ལས་མྱི་སྲེ་བས་དྲེ ་རྒྱུ་མྲེད་པ་ཅན་
དུ་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེས་ན་སྣ་ཚོགས་རྒྱུ་མྲེད་དུ་འགྱུར་བ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་མྲེ་ལས་སྲེ་བའྱི་དུ་བ་དྲེ་ྱིད་ཅྲེས་པ་ལ་མྱི་
འད་བ་ལས་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་དང་འད་བར་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་ དྲེ་དང་འད་བ་
ལས་བྱུང་ན་ཞྲེས་སྒྱུར་ལ་སྦྱར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་མྱི་འད་བ་ལས་ཀང་འབས་བུ་དྲེ་དང་འ ད་བ་འབྱུང་ན་ནྱི་རྒྱུ་དྲེ་
དག་གྱི་ནུས་པ་མ་ངྲེས་ཏྲེ་ངྲེས་པ་དྲེ་མྲེད་པས་རྒྱུའྱི་འད་མྱི་འད་ཐ་དད་པ་དྲེ་འབས་བུ་འད་མྱི་འད་ཐ་དད་པར་
བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི་འབས་བུ་འད་མྱི་འད་དྲེ་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡང་མྲེད་པས་དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་

རྒྱུ་འད་མྱི་འད་ཡྱིན་པར་ངྲེས་སོ།།།གལ་ཏྲེ་མྱི་འད་བ་ལས་ཀང་འད་བ་འབྱུང་ན་ནུས་པ་འཆོ ལ་བས་འད་བ་ལས་ཀང་མྱི་འད་བ་
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འབྱུང་དགོས་ 



244   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༡༩༨༽ 
ཏྲེ་རྒྱུ་མཚན་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་འད་བ་དང་མྱི་འད་བ་ མཐའ་དག་ྱིད་སྣ་ཚོགས་ཏྲེ་དྲེ་རྒྱུ་མྲེད་པར་
འགྱུར་ཏྲེ་རང་རང་གྱི་རྒྱུ་ལས་མ་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཅྱི་སྲེ་གྱིས་པོ་དྲེ་གཞན་གྱི་རྒྱུ་ལས་སྲེའོ་ཞྲེ་ན་དྲེ་ྱིད་ནྱི་ནུས་པ་མ་

ངྲེས་པ་ཡྱིན་ན་གཞན་གྱི་རྒྱུ་ལས་ཀང་མྱི་སྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་མྲེད་ཀང་རང་གྱི་རྒྱུ་ཡོད་ན་འབྱུང་བས་ལྡོག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།རྒྱུ་མྲེད་པ་དྲེ་ལ་ཡང་གསུམ་ངྲེས་པ་མྱི་རུང་བའྱི་ྲེས་པ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །གང་གྱི་ཚེ་རྒྱུ་རྣམས་ཀྱི་ནུས་པ་མ་

ངྲེས་པ་དྲེའྱི་ཚེ་ཐམས་ཅད་ཐམས་ ཅད་ལས་སྲེ་བ ར་འགྱུར་ཏྲེ་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ལ་བཀག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་

རོ།།།ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ལས་མྱི་སྲེ་ན་ནྱི་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་ངྲེས་པས་མྱི་འད་བ་ལས་འད་བ་མྱི་འབྱུང་ངོ་།།།ཐམས་ཅད་ལས་
ཐམས་ཅད་སྲེ་བར་ཐལ་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར་རྒྱུ་ཐ་དད་པ་ མྱི་འད་བ་དང་ཐ་དད་པ་མ་ཡྱིན་པ་འད་བ་ལས་ཞྲེས་སྦྱར་ནས་

འགྱུར་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དོན་བཞྱི་པ་རྒྱུ་མྲེད་ན་རྲེས་འགའ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བ་ནྱི།།རྒྱུ་མྲེད་པ་ དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་
དངོས་པོ་ནྱི་རྟག་ཏུ་ཡོད་པའམ་མྲེད་པར་འགྱུར་ ཏྲེ་རྒྱུ་མྲེད་ན་གཞན་ ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཐལ་བ་ལས་

དངོས་པ ོ་རྣམས་རྲེས་འགའ་ཞྱིག་འབྱུ ང་བ འྱི་ཕྱིར་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ ནོ།།།འདྱིར་དགོངས་པ་ནྱི་

འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་རྒྱུ་མྲེད་པ་ནྱི་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་ཡྱིན་ལ་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་རྟག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ནུས་པ་ཐ་མ་
ལ་འབས་བུ་རྟག་ཏུ་ཡོད་པ་བཞྱིན་ནོ།།།གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་རྟག་ཏུ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ནམ་མཁའ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེ འྱི་
ཕྱིར་རྟག་འདྱི་ལ་དྲེ་གྱིས་ངྲེས་པས་ཁྱབ་པ་མྲེད་ཀང་མ་ངྲེས་པའྱི་རྣམ་པར་བརྟག་པས་ནྱི་ཁྱབ་པ་ཡོད་པས་དྲེ་ལྟ་བུ་ཐལ་བར་
འཕྲེན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ནྱི་དུ་བ་དྲེ་ཞྲེས་པ་སྲེ་ནམ་ཡང་མ ྱི་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུ ར་བ་ནྱི་རྟག་ཏུ་འབྱུང་
བར་འགྱུར་བ་སྲེ་དྲེ་འབྱུང་བ་ལ་རྒྱུ་མྲེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི ས་མ་ཚང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་འད ོད་ དྲེ་ད་ཡོད་པའྱི་
དུས་བཞྱིན་ནོ། །རྣམ་པར་བརྟག་པ་དང་པོ་བཤད་ནས་ཕྱི་མ་འཆད་པ་ནྱི་ཡང་ན་ནྱི་ཡོད་པའྱི་དུས་དྲེའྱི་ཚ ེ་ཡང་
འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ།།མྲེད་པའྱི་ དུས་དང་ རྒྱུ་མྲེད་དུ་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་ལ་མྱི་ལྟོས་ཀང་

རྲེས་འགའ་བ་ཡྱིན་པ་ཅྱི་འགལ་ཞྲེ་ན་དངོས་པ ོ་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་རྒྱུ ་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པའྱི་ཞྲེས་གསུངས་

སོ།།།དྲེ་ྱིད་གསལ་བར་སོན་པ་ནྱི་ཡུལ་དང་དུས་དྲེར་འབྱུང་དུ་རུང་བ་དང་མྱི་རུང་བ་འད་བ་སྲེ་ཁྱད་པར་མྲེད་པ་

ཅན་གྱི་འབས་བུ་དག་ནྱི་ཡུལ་དུས་དྲེ་དང་ལྡ ན་པ་དང་མྱི་ལྡན་པ་དག་ཏུ་ངྲེས་པ་དྲེ་མྱི་རུང་ལ།།དྲེ་ལྟར་ངྲེས་པའྱི་
རུང་བ་ྱིད་ཅྲེས་བྱ་བའྱི་ཅྱི་ནྱི་གཞན་མ་ཡྱིན་གྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དྲེ་ལ་དུས་ནྱི་ 
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༼༡༩༩༽ 
འདུས་བྱས་ལས་གཞན་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་འབས་བུ་དྲེ་སྲེ་བའྱི་རྒྱུ་གང་བ་དང་དོད་ཀྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་ལ་
རྒྱུན་ལ་སོགས་པའྱི་ཐ་སད་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དོན་ལྔ་པ་རྲེས་འགའ་བ་ཡྱིན་པས་རྒྱུས་བསྲེད་པ་ནྱི།།གཞན་མ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་
ཕྱིར་ཞྲེས་པ་སྲེ་ཡུལ་དུས་དྲེ་ན་ཡོད་པ་ྱིད་དྲེ་ལ་ལྟོས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་གོ།།གལ་ཏྲེ་ལྟོས་པའྱི་

དོན་ནྱི་ཕན་འདོགས་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན་ཡུལ་དུས་དྲེ་དག་གྱིས་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་མྱི་རུང་བ་དྲེ་བས་ན་དུ་བ་ནྱི་ཡུལ་དང་
དུས་ངྲེས་པའྱི་ ཕྱིར་རྒྱུ་དང་ལྡན་ལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་གང་ན་དུ་བ་དྲེ་ལན་ཅྱིག་སྲེ་བར་མཐོང་ལ་རྒྱུ་དྲེ་མ་ཚང་ན་མ་
མཐོང་བ་ནྱི་རྒྱུ་འདྱིའྱི་ནུས་པ་ད ྲེས་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་བསྲེད་བྱ་ལས་གཞན་དུ་སྲེ་གཞན་ནྱི་སྲེད་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལན་
འགའ་སྲེ་གཅྱིག་ཀང་སྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་ཆུ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ །།།དྲུག་པ་དུ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བ་བཀོད་ནས་

དོན་བསྡུ་བ་ནྱི།།དུ་བ་དྲེ་མྲེ་དྲེ་ལས་སྲེ་བར་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ན་ཞྲེས་སྦྱར་ནས་དུ་བ་མྲེས་བསྲེད་པ་ཡྱིན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་
རྒྱུ་མྲེ་ཡང་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་ལས་ཅྱིར་འགྱུར་ཞྲེ་ན་འབས་བུ་དུ་བ་དྲེ ་གཞན་ལས་ཀ ང་འབྱུང་ན་ནྱི་མྲེ་དྲེ་དུ་བ་སྲེད་

པ་དྲེའྱི་རང་བ ཞྱིན་ཞྲེས་སྨྲོས་སོ།།།ཡང་ན་མྲེ་ལས་གཞན་གྱིས་བསྲེད་པ་དྲེ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་ལ།།གཞན་པོ་དྲེ་ཡང་དུ་བ་སྲེད་

པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་དུ་བ་སྲེད་པ་དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་ྱིད་ཡྱིན་ན་ ནྱི་ གོག་མཁར་དྲེ་ྱིད་མྲེ་ཡྱིན་པ ས་དུ་བ་མྲེ་
ལ་འཁྲུལ་བ་མྲེད་དོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་མྲེའང་མྲེ་ྱིད་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དུ་བ་སྲེད་བྱྲེད་ཀྱི ་རང་བཞྱིན་དོར་བའྱི་ཕྱིར་

རོ།།།དྲེ་དོར་ཡང་མྲེ་ཡྱིན་ན་ཆུ་ཀླུང་ཀང་མྲེར་འགྱུར་ལ་དྲེ་ལ་མྲེའྱི་མཚན་ྱིད་མྲེད་ན་དྲེ་དོར་བ་ལ་ཡང་མྲེའྱི་མཚན་ྱིད་མྲེད་
དོ།།།དྲེ་བཞྱིན་དུ་དུ་བ་ལའང་སྦྱར་ཏྲེ་དྲེ་དག་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཡྱིན་པས་གཅྱིག་དོར་ན་གཅྱིག་ཀང་འདོར་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་
བྱ་བ་ནྱི་ཡུལ་དབུས་ཀྱི་མཁས་པ་ཛྙཱ་ན་ཤྱིའྱི་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།སྔར་བཤད་པ་དྲེ་དག་སྡུད་པ་ནྱི ་གལ་ཏྲེ་བརྒྱ་བྱྱིན་སྤྱྱི་
བོ་མྲེའྱི་ར ང་བཞྱིན་ཡྱིན་ན་སྲེ་མྲེས་བསྲེད་པར་བྱ་བ་དྲེ་སྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་སོ།། །དྲེ་ྱིད་མྲེར་
འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པ་ནྱི་ཐལ་བའྱི་དམ་བཅའ་འོ།།།འོན་ཏྲེ་དྲེ་ མྲེའྱི་ར ང་བཞྱིན་མྱིན་ ན་ཇྱི་ལྟར་དྲེ་ལ ས་དུ་བ་འབྱུ ང་ཅྱིའྱི་
ཕྱིར་མྲེ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་དུ་བ་མྱི་འབྱུང་ཞྲེ་ན་དུ་བ་རྒྱུའྱི་རང་བཞྱིན་ལས་སྲེ་བ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ཡང་མྲེ་ལ་དྲེ་སྲེད་པའྱི་ནུས་
པ་ཡོད་པར་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པས་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་གཞན་ལས་ བྱྲེ་བག་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དུ་བ་གཞན་ལས་འབྱུང་ན་
ནྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་སྲེ་བར་འགྱུར་ལ་དུ་བ་དུ་བའྱི་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་དག་གྱིས་ནྱི་འདྱི་སྐད་བསན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དུ་བའྱི་སྒྲས་

བརོད་པ་ཙམ་ནྱི་མྲེ་མ་ཡྱིན་ 
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༼༢༠༠༽ 
ལས་སྲེ་བ་འགོག་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་མགྱིན་པ་འགག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་མྲེ་ལས་སྲེས་པ་ཅྱི་འད་བ་དྲེ་འད་
བ་ཞྱིག་གཞན་ལས་སྲེ་བར་འགོག་པར་འདོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་འད་བ་གཞན་ལས་འབྱུ ང་ན་ནྱི་སྣ་ཚོགས་རྒྱུ་མྲེད་དུ་འགྱུར་བས་
གཞན་ལས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་རྒྱན་ལས།།དུ་བ་མྲེ་ལས་ཅྱི་འད་བ།།།རྣམ་པ་དྲེ་འད་དུ་ལས་མྱིན།།།ཞྲེས་གང་བཤད་པ་
ཡྱིན་ནོ།།།བདུན་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སྤང་བ་ལ་དོན་བཞྱི་ལས།།དང་པོ་རྲེན་དུ་མ་ལས་འབས་བུ་གཅྱིག་འབྱུང་བ་མྱི་འགལ་བ་ནྱི།།
རྒྱུ་ཐ་དད་པས་འབས་བུ་ཐ་དད་པ་འོ་ན་ད་ནྱི་ལན་ཅྱིག་ བྱྲེད་པ་ཐ་དད་པ་ རྣམས་ལས་འབས་བུ་ གཅྱིག་འབྱུང་སྲེ་
དྲེ་ྱིད་སོན་པ་ནྱི་དཔྲེར་ན་ཞྲེས་པའོ།།།དྲེ་འགོག་པ་ནྱི་དངོས་པོ་གཅྱིག་པུ་ཞྱིག་འབས་བུ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ འྱི་སྲེད་
བྱྲེད་དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་ཚོགས་པ་ནྱི་སྲེད་བྱྲེད་དང་སྲེད་བྱྲེད་དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།སྲེད་

བྱྲེད་དང་སྲེད་བྱྲེད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྨྲོས་པ་ནྱི་རྟག་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་འབས་བུ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་རྒྱུ་རྲེན་ཚོགས་པ་ཡྱིན་
ལ་རྒྱུ་རྲེན་སོ་སོ་བ་ནྱི་སྲེད་པར་བྱྲེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་འདོད་ལ་ཁོ་བོ་ཅག་ནྱི་སོ་སོ་བ་ནྱི་དྲེ་གྱིས་ཀར་མྱི་འདོད་དོ་ཞྲེས་
བསན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་རོད ་པའྱི་རྱིགས་པ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པ་ལས།།ཚོགས་པ་ལས་ནྱི་ཐམས་ཅད་འབྱུང་།།།གཅྱིག་ལས་གཅྱིག་ནྱི་
ཅུང་ཟད་མྲེད།།།ཚོགས་པ་གཅྱིག་པར་གྱུར་ན་ཡང་།།།དྲེ་ནྱི་དུ་མ་བྱྲེད་པར་བཤད།།།ཅྲེས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ།།།གང་གྱི་ཕྱིར་
སྲེད་བྱྲེད་ནྱི་ཚོགས་པ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་འབས་བུ་ལས་ཀང་ཚོགས་པ ་དྲེ་ཁོ་ན་རྲེས་སུ་དཔོག་གོ །ཅྱི་སྲེ་བྱྲེ་བག་དོན་དུ་

གྲེར་ན་ནྱི་དྲེ་ལས་ཡ་ཁྱལ་ཀང་རྲེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཚོགས་པ་དཔོག་ལ་ཡ་ཁྱལ་མ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་
ཚོགས་པ་དྲེ་ྱིད་འ བས་བུ འྱི་རང་ག ྱི་ངོ་བོ་ ཁྱད་པར་ཅན་གནས་ཏྲེ་གྲུབ་པའྱི་རྟྲེན་ཏྲེ་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་

དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་ཐ་མྱི་ཐ་དད་ཀྱི་ཁྱད་པར་དུ་མྱི་ལྡན་པའྱི་འབས་བུ་རས་གཅྱིག་ནྱི་རྒྱུ་ཚོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་ཐ་དད་ཀྱིས་བྱྲེད་
པར་རྲེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པ་ལས་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྱིག་པའྱི་རང་བཞྱིན་དང་གཟུགས་ལ་འཛིན་པ་དང་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་ནྱི་
ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་དང་མྱིག་གྱི་དབང་པོ་དང་གཟུགས་ཡོད་པ་དག་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་དང་མྲེད་པ་དག་ལ་ནྱི་མྲེད་པའྱི ་ཕྱིར་
རོ།།།དྲེས་ན་རྒྱུ་ཐ་དད་པས་འབས་བུ་ཐ་དད་པའྱི་དོན་རྒྱུ་དུ་མ་ཡྱིན་ན་འབས་བུ་དུ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྲེས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་
རྒྱུ་ཚོགས་པ་འད་བ་དང་མྱི་འད་བ་ལས་འབས་བུ་འད་བ་དང་མྱི་འད་བར་འགྱུར་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱི་བརོད་པར་འདོད་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་མངོན་སུམ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་ཁྱད་པར་དུ་མ་ལས་ནྱི་འབས་བུ་མྱིག་ཤྲེས་རས་གཅྱིག་སྲེ་བར་
མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་བཞྱིན་དུ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་པ་དག་ལས་བུམ་པ་ལ་ 
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༼༢༠༡༽ 
སོགས་པ་ལས་ར་མཁན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བདག་ྱིད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅྱི་དང་ཅྱི་ལྟ་བུ་བྱྲེད་པ་དྲེ་དང་དྲེ་ལྟ་བུ་རྣམ་པར་དཔད་
ལ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ།།།དྲེ་ལ་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ལ་ཚུ་རོལ་མཐོང་བས་རྲེས་སུ་འགོ་
ལྡོག་ཁོང་དུ་མྱི་ཆུད་པས་དྲེ་ལ་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་ཐ་སད་མྲེད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་དང་།།འབས་བུའྱི་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་ནྱི་རྒྱུར་འདོད་
པའྱི་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་ཁོ་ན་མྲེད་ན་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྒྱུ་དང་དུས་མམ་པའྱི་ཁམ ས་གསུམ་པ་མྲེད་ན་ཡང་མྲེད་པས་འབས་བུ་
ཐམས་ཅད་ཁམས་གསུམ་གྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབས་བུར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་རྒྱུ་དང་འབས་བུའྱི་རྒྱུན་ཚོགས་
པ་ལ་རྒྱུ་འབས་སུ་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་ཚོགས་པའྱི་སྤྱྱིས་འབས་བུ་སྲེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སོ་སོ་བ་ལས་གཞན་
པའྱི་སྤྱྱི་གཅྱིག་མྲེད་པས་འབས་བུ་མྱི་སྱིད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་ཚོགས་པ་རྣམས་སོ་སོར་འབས་བུ་སྲེད་པར་
བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་རྟོགས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གང་གྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་ཚོགས་པ་རྣམས་འབས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་འགྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ དྲེ་ྱིད་
ཀྱི་ཕྱིར་ལན་ ཅྱིག་བྱྲེད་པ་རྣམས་ཀ ང་རྣམ་གངས་མྲེད་པར་ ཏྲེ་སྔ་ཕྱིའྱི་རྱིམ་པ་མྲེད་པ་དང་སོ་སོར་བལ་བ་མ་ཡྱིན་
པར་འབས་བུ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་སོ་སོར་བལ་བ་དག་ཀང་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་དུས་ཐ་དད་ན་

གནས་པས་ཀང་སྲེད་པས་རྱིམ་གྱིས་སྲེད་པར་འགྱུར་རོ།།།གྱིས་པ་དངོས་རྒྱུ་མྱི་འད་ན་དངོས་འབས་ཀང་མྱི་འད་བ་ནྱི།།རྒྱུ་
མྱི་འད་ན་འབས་བུ་མྱི་འདའོ་ཞྲེས་ཇྱི་ལྟར་བརོད་དྲེ་གང་ཡང་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ལ་རྱིགས་ མྱི་མཐུ ན་པ་ལས་འབྱུང་བར་
མཐོང་བ་དྲེ་ལ་ཡང་ཨུཏྤ་ལ་ཞྲེས་དྲེ་སྐད་དུ་སྒྲ་མཚུངས་པས་བརོད་ཀང་ས་བོན་ལ ས་སྲེ་བ་ལས་ནྱི་རྣ མ་པ་

དང་དབྱྱིབས་དང་འབས་བུ་ལ་སོགས་པའྱི་རང་གྱི་ ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་ སྲེ་མྱི་འད་བ་ལ་རྒྱུ་ཐ་དད་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་

སོ།།།དཔྲེའྱི་ཐབས་ཀྱིས་ཀང་དྲེ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ནྱི་དཔྲེར་ན་ཞྲེས་པ་སྲེ་ས་བོན་ལས་སྲེ་བ་ནྱི་འབས་བུ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ལ་སོང་
བུ་ལས་སྲེ་བ་ནྱི་འབས་བུ་ཅན་ཏྲེ་འབས་བུའྱི་སོ་ནས་བ སན་ནས་རྣམ་པའྱི་སོ་ནས་སོན་པ་ནྱི ་དྲེ་ལྟ་བུ་ ནྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་སོང་

བུ་ལས་སྲེས་པ་ནྱི་སོམ་པ་དང་སྔོ་བོ་ཡྱིན་ལ་ས་བོན་ལས་སྲེས་པ་ནྱི་ཤུན་པ་ས་བ་དང་ཕ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་ས་བོན་ལས་
བྱུང་བ་ནྱི་སོང་བུ་ལས་སྲེས་པ་དང་སོང་བུ་ཁོ་ན་ལས་བྱུང་བ་གྱིས་མཐར་གཟུགས་ཁྱད་པར་མྲེད་ཀང་རྒྱུ་ཁྱད་པར་མྲེད་པ་
ལ་ནྱི་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་འབས་བུ་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་བརྒྱུད་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་དཔག་པར་མྱི་བྱའོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དྲེ་མ་ཐག་

པའྱི་རྒྱུ་དྲེ་ནྱི་འབས་བུ་འད་བ་ལ་རྒྱུའང་འད་བ་ཡྱིན་ ཏྲེ་དཔྲེར་ན་རྒྱུན་སྔ་ཕྱི་འད་བར་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བའྱི་ཞྲེས་

སྦྱར་ནས་འབས་བུ་གང་ལ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གང་གྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་པ་དྲེས་ན་རྒྱུ་གང་ལས་འབས་བུ་ཅྱི་འ ད་ བ་དངོས་
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༼༢༠༢༽ 
དངོས་ཀྱི་རྒྱུ་དྲེ་འད་བ་དཔོག་གྱི་བར་དུ་ཆོད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་ འད་བ་དང་མྱི་འད་བ་ནྱི་དྲེ་དང་དྲེ་ལ་འཁྲུལ་བ་
མྲེད་དོ། །གསུམ་པ་མྱི་འད་བར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་བཤད་པ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་མྱི་འདའང་འབས་བུ་འད་བ ་ཡོད་དྲེ་
ནགས་དང་ལྡུམ་རའྱི་རྒྱལ་མོ་ག་གོན་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་འད་བ་ལས་འད་བ་དཔོག་ན་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་ རྣམ་པ་ ཐ་དད་
པ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་དྲེ་དང་དྲེ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཐ་དད་དྲེ་དྲེ་ཁ་ན་ནྱི་ཐ་དད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་
ཏོ།།།འོན་ཀང་ཞྲེས་བྱ་བས་ནྱི་ཐ་དད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་སོན་པ ར་བྱྲེད་དྲེ་ནོར་བུ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་ལྱིད་དང་མཐུ་ཐ་དད་

པས་ཐ་དད་པར་འཇོག་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་གཞན་ལ་ཡང་སྦྱར་ཏྲེ་གལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་རང་བཞྱིན་ཐ་དད་པ་མ་ཡྱིན་ན་ལྱིད་དང་
ནུས་པའྱི་བར་དུ་ཡང་ཐ་དད་པར་མྱི་འགྱུར་ན་དྲེ་དག་ཐ་དད་པ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རང་བཞྱིན་ཐ་དད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།བཞྱི་པ་མྱི་མཐུ ན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་མྱི་འབྱུང་བར་བསན་པ་ནྱི།།དྲེ་ལྟར་དུ་མའྱི་སོ་ནས་ཐ་དད་དུ་འབྱྲེད་པ་ དྲེའྱི་ཕྱིར་ དྲེ་དག་

གྱིས་ཤྱིན་ཏུ་སྲེ་ལྲེགས་པར་རྣམ་པར་ཕྲེ་བའྱི་འབས་བུ་ འད་མྱི་འད་ནྱི་རྒྱུ་འད་མྱི་འད་ལ་འཁྲུལ་བ་མྲེད་དྲེ་རྒྱུ་
ཁྱད་པར་ཡོད་དྲེ་མྱི་འདའང་འབས་བུ་ཁྱད་པར་མྲེད་དྲེ་འད་ན་རྒྱུ་མྲེད་ཀྱི་སོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ ཕྱིར་རོ། །དོན་

དྲེ་དག་སྡུད་པ་ནྱི་རྲེས་སུ་འགོ་དང་ལྡོག་པ་ལས་འབས་བུ་གང་ཞྱིག་རྒྱུ་གང་གྱི་ར ྲེས་སུ་འག ོ་བར་མཐོང་བའྱི་

འབས་བུ་དྲེའྱི་རང་བ ཞྱིན་ནྱི་དྲེ་ཁོ་ནའྱི་རྒྱུ་ཅན་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དྲེ་དང་མྱི་མཐུན་པ་ནྱི་མྱི་འད་བས་ཏྲེ་དྲེ་ལས་
འབྱུང་རྲེ་སྐན།།།དོན་གསུམ་པ་རྟགས་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་ལ་འབས་བུ་དང་རང་བཞྱིན་གྱི་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་རྒྱུ་

མཚན་སྤྱྱིར་བཤད་པ་དང་།།རང་བཞྱིན་གྱི་བྱྲེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་དང་།།མ་མཐོང་བ་ཙམ་ལྡོག་པའྱི་དོན་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་
དང་།།གང་ཞྱིག་ལོག་པས་གང་ལྡོག་བཤད་པ་དང་།།དྲེ་དག་ལོག་པ་དགག་པ འྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་བས ན་པ་ལྔ་ཡོད་པའྱི་དང་པོ་
ནྱི་རྒྱུ་དང་འབས་བུའྱི་དངོས་པ ོ་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པ་ལས་རོད་གཞྱི་ལ་

མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བར་བྱྲེད་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་དྲེ་ངྲེས་པ ར་བལྟའྱི་གཏན་ཚིགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་དང་

མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་བ་ལས་ནྱི་དྲེ་ངྲེས་པ་མྱིན་ནོ།།།གཞན་དུ་སྲེ་འབྲེལ་བ་གྱིས་མྲེད་ན་གཞན་ནྱི་གཞན་དག་
དང་ལན་ཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པར་ཡོད་པའྱི་ངྲེས་པ་ དྲེ་གང་སྲེ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ།།།མྱི་རྟག་པ་དྲེ་དོན་གཞན་ཐོ་བ་ལ་

སོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཏྲེ་འབས་བུའྱི་ཆོས་སུ་ཁ ས་ལྲེན་པ་ཡྱིན་ ན་གོས་ལ་ཚོན་གྱིས་མ་ཁྱབ་པ་བཞྱིན་དུ་དྲེ་

ལའང་དྲེས་མ་ཁྱབ་པར་འགྱུར་རོ།།།དྲེ་ལ་ཚིགས་སུ་བཅ ད་པ་སྔ་མ་ནྱི་འབས་བུའྱི་ 
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༼༢༠༣༽ 
གཏན་ཚིགས་ྱིད་སྡུད་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ལ་ཕྱི་མ་རྣམས་ནྱི་འབས་བུ་དང་རང་བཞྱིན་འབྲེལ་པ་ལས་གོ་བར་བཤད་པ་ཐམས་
ཅད་སྡུད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ལ་ཆོས་གཞན་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་མྱི་རུང་བ་དང་དངོས་པོ་ྱིད་སྐད་ཅྱིག་
ཡྱིན་པ་དང་།།མ་ཡྱིན་ན་དོན་གཞན་དུ་ཐལ་བ་དང་།།རྒྱུ་འབས་ལ་དཔད་ནས་ཐ་དད་དགག་པ་བཞྱི་ཡོད་པའྱི་དང་པོ་ནྱི་
གཞན་ཡང་མྱི་རྟག་པའྱི་ཆོས་དྲེ་དོན་ག ཞན་ག ྱི་རྒྱུ་མཚན་ཏྲེ་རྒྱུ་ཅན་ཡྱིན་པར་གྱུར་ན་ངྲེས་པར་ཡོད་པའྱི་ངྲེས་
པ་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་མ་ཟད་མྱི་རྟག་པ་དྲེ་དྲེ་ལས་གཞན་ྱིད་དུའང་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ།།།སྐད་ཅྱིག་འཇྱིག་པ་

འདྱི་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་བཤད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན་བདྲེན་མོད་ཀྱི་རྒྱུ་ཐ་དད་ན་འབས་བུའང་ཐ་དད་པ་
ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་འབས་བུའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བབ་པས་དྲེའྱི་འཕོ་ལ་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་
ནྱི་དྲེའྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་སྔར་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་བྱས་པ་དྲེའྱི་ར ང་བཞྱིན་དུའོ།།།དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་དངོས་པོ་རྣ མས་ ཀྱི་ཞྲེས་པ་

སྲེ་ཆོས་འག ལ་བ་ནྱི་གྲུབ་མ་གྲུབ་བོ།།།རྒྱུ་ཐ་དད་པ་ཕྱི་མ་ནྱི་སྲེད་བྱྲེད་ཐ་དད་པ་སྲེ་སྔར་གྱི་རྒྱུ་ཐ་དད་པའྱི་དོན་འཆད་
པ་ཡྱིན་ལ།།ཆོས་འགལ་བ་དང་གྱིས་ཀའང་དངོས་པོ་ཐ་དད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བལྟའོ།། །རྱིལ་རས་གཅྱིག་ཏུ་འ གྱུར་ བ་
ནྱི་ཐ་དད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལས་ཅྱིར་འགྱུར་ཞྲེ་ན་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ དྲེས་ན་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་སྲེ་འཇྱིག་

རྱིམ་གྱིས་བྱྲེད་ན་ནྱི་དྲེ་དང་དྲེ་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་དང་།།འགའ་ཞྱིག་འགའ་ཞྱིག་ལ་ྲེ་བར་མྱི་སྦྱོར་ན་ནྱི་སྦྱོར་བྱྲེད་
གཞན་དྲེ་དང་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་གང་ཞྱིག་གང་ལ་མྲེད་པ་དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལ ས་གཞན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་
ཏྲེ་སྲེ་འཇྱིག་རྱིམ་པ་དང་ལྡན་པ་དང་།།ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་མྱི་སྲེད་ན་དྲེ་ལ་དྲེ་མྲེད་པས་དྲེ་དང་དྲེ་ ཅྱིག་ཅྲེས་བྱ་བ་
ྱིད་དུ་མྱི་འགྱུ ར་བའམ། ཅྱིག་ཅྲེས་བྱ་བའྱི་མྱིང་ཐ་ དད་པ་སྲེ་མྱིང་ཙམ་དུ་ཟད་དྲེ་ཐ་དད་ཀྱི་དོན་ཁས་བླངས་
ནས་ཅྱིག་ཅྲེས་དྲེ་ སྐད་དུ་བརོད་པའྱི་ཕྱི ར་རོ། །གྱིས་པ་དངོས་པོ་ྱིད་སྐད་ཅྱིག་ཡྱིན་པ་ལའང་གྱིས་ཡོད་པའྱི་དང་

པོ་གཅྱིག་ཏུ་གནས་ཀང་ཐ་དད་ཀྱི་སྒྲས་བརོད་པ་མྱི་འགལ་བ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་འགལ་བའྱི་ཆོས་གྲུབ་པས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་ན་དྲེ་
གྱིས་རྒྱུའྱི་དོན་ལ་ཐ་དད་པ་ྱིད་མྲེད་པ་ཁྱྲེད་ལའང་མྱི་རྟག་པ་བྱས་པ་དྲེའྱི་ རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པར་ ངྲེད་དང་

མཚུངས་ཏྲེ་དངོས་པོ་ཡོད་པའྱི་དུས་ན་མྱི་རྟག་པ་ མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ རོ།།།དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་མྱི་རྟག་པ་ནྱི་དངོས་
པོ་ལྡོག་པ་ཡྱིན་པས་དངོས་པོ་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན།། མྱི་རྟག་པ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་ཕྱིས་འབྱུང་མྲེད་པས་དྲེ་གྱིས་ལ་
འགལ་བའྱི་ཆོས་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏྲེ།།བཤད་ཟྱིན་པ་ནྱི་དྲེ་ 
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༼༢༠༤༽ 
ྱིད་སྐད་ཅྱིག་མར་གནས་པ་སྲེས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེར་རོ།།།དྲེས་ན་གཏན་ཚིགས་དང་བསྒྲུབ་བྱ་ནྱི་བདག་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ལ་
དངོས་པོ་ལྡོག་པར་འགྱུར་རོ་མྱི་རྟག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ངག་གྱིས་ཀང་མྱི་རྟག་པ་རྒྱུ་གཞན་ལ་ཕྱིས་འབྱུང་
བ་བརོད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་མཐོང་བའྱི་དོན་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་མྲེད་པར ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་འདྱི་བརོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་
ཕྱིས་འབྱུང་བ་གཞན་བརོད་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་དངོས་པོ་སྔ་མ་འཇྱིག་པའྱི་ངང་ཅན་ནྱི་ལྡོག་པར་མ་བསན་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།གལ་ཏྲེ་བུམ་པ་དང་མྱི་རྟག་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་ན་འོ་ན་བུ མ་པའྱི་མྱི་རྟག་པ་ཞྲེས་ཐ་དད་པར་རོད་པ་ཆོས་རོད་པའྱི་སྒྲ་དང་བུམ་
པ་མྱི་རྟག་པ་ཞྲེས་ཐ་མྱི་དད་དུ་རོད་པ་ཆོས་ཅན་བརོད་པའྱི་སྒྲ་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་ཐ་དད་ཅྲེ་ན་བཤད་པ་ ཆོས་དང་ཆོས་ ཅན་
གྱི་ཚིག་ཐ་དད་པ་ལ་ཡང་ གྱིས་ཀས་རྟག་པ་ལས་ལྡོག་པ་གཅྱིག་ྱིད་བརོད་པ་ཡྱིན་གྱི་ཚིག་ཐ་དད་པའྱི་ རྒྱུ་མཚན་
ནྱི་ཁྱད་པར་ཏྲེ་མྱི་རྟག་པའྱི་ལྡོག་པ་གཞན་དྲེ་ཆོས་བརོད་པའྱི་སྒྲས་ནྱི་ཆོས་ཅན་ལས་ཐ་དད་དུ་བསན་ནས་སྤོང་ བ་ཡྱིན་

ལ་ཆོས་ཅན་བརོད་པའྱི་སྒྲས་ནྱི་ཐ་མྱི་དད་དུ་བསན་ནས་མྱི་སྤོང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའྱི་འཕོས་པ་རྣམ་
འགྲེལ་དུ་བསན་པ་ནྱི།།གྱིས་ཀས་གཅྱིག་གཅྱིག་བརོད་མོད་ཀྱི།།།བརོད་བྱའྱི་གཞན་གྱི་ཁྱད་པར་གྱིས།།།རྣམ་དབྱྲེ་ཐ་

དད་འབྱྲེད་པ་ཡྱིས།།།ཐ་དད་དོན་བཞྱིན་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད། །།ཅྲེས་བྱ་བ་དང་།།ཡང་ཁྱད་པར་གཞན་ནྱི་སྤོང་བ་དང་།།།མྱི་སྤོང་བ་
དག་འདྱི་གྱིས་ནྱི།།།བརྡ་ཡྱི་བྱྲེ་བག་རྟོགས་པ་པོའ །ི།།འདོད་པའྱི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་གཞྱི།།།ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་
ཏྲེ་བློས་ཇྱི་ལྟར་དུ་བརོད་པར་འདོད་པ་དྲེ་ལྟར་དུ་སྣང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།གྱིས་པ་དྲེ་མྱི་རྟོ གས་པའྱི་རྒྱུ་དང་
རྟོགས་པའྱི་དུས་བཤད་པ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་ྱིད་འཇྱིག་པ་ཡྱིན་ན་འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་ཐ་སད་བྱྲེད་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་འཇྱིག་པ་
ཕྱིས་འབྱུང་དུ་རྟོགས་ཞྲེ་ན་འཇྱིག་པ་འདྱིའྱི་རང་བཞྱིན་དྲེ་ནྱི་མཐོང་བཞྱིན་དུ་ཡང་ མྱི་རྟོག ས་སོ་ ཞྲེས་འབྲེ ལ་

ལོ།།།དྲེ་ལ་མ་རྱིག་པས་བློ་བསད་པ་ནྱི་ཞན་པ་སྲེ་མྱི་རྟོགས་པའྱི་རྒྱུ་དང་པོ་ཡྱིན་ནོ།།།འོ་ན་ནྱི་ཞྱིག་པའྱི་ཚེ་ཡང་མྱི་རྟོགས་

པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་རྒྱུ་གྱིས་པ་ཕྱི་རོལ་ཡང་འཁྲུལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་སོན་པ་ནྱི་ ཡོད་པ་བར་མ་ཆད་དུ་དམྱིགས་པས་
རྟག་ཏུ་སྲེ་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚེའང་སྔར་མཐོང་བ་དྲེ་ལྟར་ཕྱིས་ཀང་ཡོད་པར་དོགས་པ་སྲེས་པ་དྲེས་
བློ་བསླུས་ཤྱིང་བྱིད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་ས་ཕོགས་ཡོད་པ་འབའ་ཞྱིག་པ་དམྱིགས་པས་བུམ་པ་མྲེད་པ་ངྲེས་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་
སྐད་ཅྱིག་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་རྣམས་དམྱིགས་པ་ན་སྔ་མ་རྣམས་མྲེད་པར་རྟོགས་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན།།རྒྱུ་གསུམ་པ་ འད་བ་གཞན་
འབྱུང་བས་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་འད་བ་ལས་ནྱི་དྲེ་ལ་སྔ་མ་མྲེད་པར་མྱི་ངྲེས་ཀྱི་གཅྱི ག་ཏུ་འཁྲུལ་བའྱི་རྟག་འཛིན་སྲེའོ་ ཞྲེས་བྱ་

བའྱི་དོན་ཏོ།།། 
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༼༢༠༥༽ 
དོན་འདྱི་ྱིད་སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་གང་པོས།།འད་བ་ཡྱིས་ནྱི་བསྒྲྱིབས་པའྱི་ཕྱིར།།།དྲེ་བཟུང་བ་ན་དྲེ་མྱི་འཛིན།།།ཞྲེས་བཤད་
པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟར་ནང་དང་ཕྱི་རོལ་གྱི་རྒྱུ་གསུམ་པོ་དྲེས་བསླུས་ཏྲེ་རྟག་པར་འཛིན་པའྱི་འཁྲུལ་བ་བསྲེ ད་པས་མྱི་རྟག་པ་མྱི་
རྟོགས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྐད་ཅྱིག་མ་གྲུབ་པ་ལས།།ལུ ས་དང་དབང་པོ་བློས་གཟུགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས།།།གནས་སྐབས་དོར་ཞྱིང་
གནས་སྐབས་མྱི་དམྱིགས་སོ།།།འོན་ཀང་སྲེ་བོ་བློ་མྱིག་མུན་པ་ཡྱིས།།།ཁྲེབས་པས་བདག་ནྱི་རྟག་སམ་རབ་ཏུ་ཤྲེས།།།ཞྲེས་
འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ།།།འོ་ན་གང་གྱི་ཚེ་རྟོགས་ཞྲེ་ན་སྐད་ཅྱིག་མ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་ཐ་མ་ནྱི་དུས་གྱིས་པ་ལ་འགག་

པའོ།།།དྲེ་མཐོང་བ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།འདྱི་ལྟར་རྟགས་མྲེད་བྱྱིས་བར་གྱིས།།།སྲེ་བོས་

ཕྱིས་འབྱུང་བ་དང་ནྱི།།།འབྲེལ་མྲེད་མར་མྲེ་ལ་སོགས་ཀྱི།།།འཇྱིག་པ་མཐོང་བས་ཡོངས་གཅོད་ྱིད།།།ཅྲེས་བཤད་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།དྲེས་ན་ཕྱིས་ངྲེས་པའྱི་དུས་དྲེའྱི་ཚེ་མྱི་རྟག་ྱིད་དུ་རྣམ་པར་གཞག་ག ོ་ཞྲེས་ སྦྱར་ཏྲེ་བཤད་ཟྱིན་པ ་ནྱི་མྱི་

ཤྲེས་པ་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེར་རོ།།།གསུམ་པ་མ་ཡྱིན་ན་དོན་གཞན་དུ་ཐལ་བ་ནྱི་དངོས་པོ་ྱིད་མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་པ་
དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ཕྱིས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ན་དྲེ་ལ་རྒྱུ་ཡོད་དམ་མྲེད་ཀང་བླ་སྲེ་དོན་གཞན་ཁ ོ་ནར་འགྱུ ར་ཏྲེ་དུས་ཐ་དད་

པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་ ནྱི་ དྲེ་དང་ལྡན་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ ལ་ ཐ་དད་དུ་མྱི་དགོས་
པའྱི་ཕྱིར་ རོ། །དྲེ་མྱི་རྟག་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དགོས་ན་ནྱི་མྱི་རྟག་པ་དྲེ་ྱིད་དངོས་པོ་འདྱིའྱི་རང་ག ྱི་བདག་ྱིད་
ཅྲེས་སྦྱར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་མྱི་རྟག་པ་དང་འབྲེལ་བས་མྱི་རྟག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་རང་བཞྱིན་ཏྲེ་རང་གྱི་ངོ་བོས་ཞྲེས་གསུངས་

ཏྲེ་མཁས་པ་ཐ་དད་དུ་ལྡན་ན་ཡང་རོངས་པ་ལས་མྱི་ཕྲེད་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་དགོངས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དངོས་པོ་དྲེ་དང་ལྡན་
པར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།བཞྱི་པ་རྒྱུ་འབས་ལ་དཔད་ནས་ཐ་དད་དགག་པ་ནྱི།། མྱི་རྟག་པ་ྱིད་དམ་ཆོས་
གཞན་བྱས་པ་དྲེ་ཡ ང་དོན་ཏྲེ་རྒྱུ་གཞན་ལས་བྱུང་ བ་ན་བདག་གཅྱིག་པར་ནྱི་མྱི་རུང་བས་རྒྱུ་ཡྱིན་པའང་ཞྲེས་
གསུངས་ཏྲེ་བྱས་པ་དྲེ་ལ་མྱི་རྟག་པ་ཡོད་པར་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་ལྟར་རྣམ་པར་རྟོག་པར་འགྱུར་བ་དྲེ་ལ་མྱི་རྟག་པ་བྱས་

པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་ཕྱིས་འབྱུང་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་རྒྱུ་ནྱི་སྔར་ཡོད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་སོན་པ ་ཡྱིན་ནོ།།།མྱི་རྟག་པ་བྱས་
པའྱི་འབས་ བུ་ཡྱིན་ན་ཡང་བྱས་པ་རྒྱུ་གཏན་ཚིགས་སུ་བྱས་པར་འགྱུར་ལ་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་མ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་འགྲེལ་བ་

ན་མྱི་རྟག་པ་དྲེ་ཞྲེས་སྦྱར་བས་རྒྱུ་བཀག་ནས་འབས་བུ་འགོག་པ་ནྱི་ཐོ་བ་ལ་སོགས་པ་ག ཞན་ག ྱི་ཕན་པ་ལ་ལྟོས་ པ་སྲེ་

བརྟྲེན་ནས་འབྱུང་བའྱི་འབས་བུ་མྱི་རྟག་པ་ཡང་རྒྱུ་བྱས་པ་ལ་ཞྲེས་སྦྱར་ནས་རྒྱུ་བྱས་པ་དྲེ་ཡོད་པའྱི་ཞྲེས་སྦྱར་
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རོ།།།གཞན་གྱི་ཕན་པ་ལ་ནྱི་མྱི་ 



254   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༢༠༦༽ 
ལྟོས་སོ་ཞྲེ་ན་དངོས་པོ་ཙམ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་རྒྱུ་གཞན་མྲེད་པ་དང་བྱས་པ་དྲེ་ཙམ་ག ྱི་རྲེས་སུ་འབྲེལ་ བ་ སྲེ་
རྲེས་སུ་འགོ་བ་གྲུབ་བོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ཙམ་དང་འབྲེལ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དངོས་པོའ ་ིརྒྱུ་ལས་དངོས་པོ་དང་དྲེ་ལས་འཇྱིག་པ་

འབྱུང་བས་སྐད་ཅྱིག་དང་པོ་ལ་དངོས་པོ་དང་གྱིས་པ་ལ་འཇྱིག་པ་དང་གསུམ་པ་ལ་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན།།དངོས་པོ་དྲེ་ལས་
འཇྱིག་པ་འགའ་ཞྱིག་བྱུང་ཡང་དངོས་པོ་དྲེ་ལ་འཇྱིག་པ་མྱི་དགོས་ཏྲེ་འཇྱིག་པ་དྲེས་དངོས་པོ་བརྟན་པ་དྲེ་བསྒྱུར་བར་

མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་དངོས་པོ་དྲེ་མས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཐལ་བ་སྔ་མ་དངོས་པོ་དྲེ་དང་ལྡན་པར་མྱི་འགྱུར་
བ་ྱིད་ལ་སོགས་པ་ནྱི་དྲེ་ཁོ་ན་བཞྱིན་དུ་འདྱིར་ཡང་འགྱུར་རོ།།།དྲེ་གྱིས་ཐ་དད་ཡྱིན་ན་གཏན་ཚིགས་མྱི་རུང་བ་ དྲེས་ན་
མྱི་འཇྱིག་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་དངོས་པ ོ་ ཡྱིན་ན་བྱས་པ་ལས་མྱི་རྟག་པ་ར ྲེས་སུ་དཔོག་ པར་བྱྲེད་ནུས་པ་མ་
ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་དག་གྱིས་ནྱི་འདྱི་སྐད་དུ་མྱི་རྟག་པ་དོན་གཞན་ཡྱིན་ན་དངོས་པོ་རྟག་པ་དང་དོན་གཞན་མ་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་ཐ་མྱི་དད་

པ་དང་དྲེ་ཙམ་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བར་གྲུབ་བོ་ཞྲེས་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་མ་མཐོང་བའྱི་ལྡོག་པ་དགག་པ་ལ།།དྲེ་
འཁྲུལ་བར་སྒྲུབ་པ་དང་།།མ་འཁྲུལ་བར་འདོད་པ་ལ་སོན་བ རོད་པ་གྱིས་ལས།།དང་པོ་ལའང་རྱིགས་པ་དང་ལུང་གྱིས་སྒྲུབ་
པ་གྱིས་སོ།།།དང་པོ་ལའང་གསུམ་ཡོད་པའྱི་དང་པོ་འཁྲུལ་བའྱི་དཔྲེ་སོན་པ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་བདག་གཅྱིག་པ འྱི་འབྲེལ་བ་མྲེད་
ཀང་ཇྱི་ལྟར་ར ྲེས་སུ་མྱི་དཔོག་ སྲེ་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལ་སྲེ་བ་ཅན་འ གའ་ཞྱིག་འཇྱིག་པར་མཐོང་བ་
ནྱི་རྲེས་འགོ་ཡྱིན་ལ་ལྡོག་པ་སོན་པ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་ཞྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེས་ན་བདག་གཅྱིག་པའྱི་འབྲེལ་བས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ་ ཞྲེ་ན་དྲེ་

འགོག་པ་ནྱི་མྱི་མཐུ ན་ཕོག ས་ཞྲེས་པ་སྲེ་ཕྲུ་བའྱི་ནང་དུ་ཆུད་པའིྱི་འབས་ནྱི་ཆ ོས་པ་ལ་འཁྲུལ་བ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་

ཚིག་རྣམ་པར་སྦྱར་རོ།།།དཔྲེ་དྲེ་ྱིད་སྒྲུབ་པ་ནྱི་མང་པོ་ཞྲེས་པ་སྲེ་ཙམ་གྱིས་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཁྱད་པར་གཞན་མྲེད་ན་ཞྲེས་བྱ་

བའྱི་དོན་ཏོ།།།དྲེ་ཁྱད་པར་དང་བཅས་ན་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་ཞྲེས་པ་སྲེ་ས་ལུ ་ལ་སོགས་པའྱི ་རང་
བཞྱིན་དུ་འད་བ་ཡྱིན་ལ་ཟོས་པ་འདྱི་དང་ཆོས་པའྱི་རྒྱུ ་མྲེ་དང་ཆུ་དང་ཕྲུ་བ་ལ་སོགས་པ་འད་བའྱི་ཕྱིར་གཞན་དྲེ འང་
ཆོས་ སོ་ཞྲེས་ བྱ་བ་ནྱི་མྱི་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་རོ།།།དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ ཏྲེ་ཁྱད་པར་དྲེ་མྲེད་ན་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ སྲེ་

གཏན་ཚིགས་དྲེ་ཡུལ་གཏན་ལ་ཕྲེབས་པའྱི་ལག་མ་ད ང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ཡང་འཁྲུལ་བ་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་

དཔྲེ་དྲེ་ྱིད་ལག་ལྡན་དུ་བསན་པ་ནྱི།།ཡང་ཞྲེས་པ་སྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་གང་ཞྱིག་བསྒྲུབ་བྱ་མྲེད་པ་ལ་མ་ མཐོང་བ་ཞྲེས་སྦྱར་

ནས་དྲེས་ན་ལྡོག་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ ཞྲེས་བྱ་བ་དང་དྲེ་འད་བའྱི་གཏན་ཚིགས་དྲེ་ལ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གསུམ་པ་དྲེས་ན་ལྡོག་པ་
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འབྲེལ་བ་ལ་ལྟོས་པར་བསན་པ་ནྱི།།མ་མཐོང་བ་ 



256   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༢༠༧༽ 
ཙམ་ལ་ཇྱི་ལྟར་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་ཞྲེ་ན་མྱི་དམྱིགས་པ་ ཞྲེས་སོས་ཏྲེ་ལྡོག་པར་བྱ་བ་དང་ལྡོག་པར་བྱྲེད་པ་གྱིས་རང་
བཞྱིན་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་གཏན་ཚིག ས་ དྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་གོ་བར་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།ལུ ང་གྱིས་གྲུབ་
པ་ལ་གྱིས་ལས།།དང་པོ་ལུ ང་དགོད་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་འབྲེལ་བ་ཁོ་ནས་གོའ ་ིམ་མཐོང་ཙམ་གྱིས་མ་ཡྱིན་པ་དྲེས་ན་ གཏན་
ཚིགས་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ལ་སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་ག ང་པོ་དྲེ་ཡྱིས་ངྲེས་པ ར་བརོད་པར་མཛད་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།གང་གྱི་དོན་དུ་ཞྲེ་ན་མ་གྲུབ་པ་དང་བཟོག་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་འགལ་བ་དང་འ ཁྲུལ་བ་ཅན་མ་ངྲེས་པའྱི་གྲེན་པོར་

ཏྲེ་དྲེ་དག་གཅད་པའྱི་དོན་དུའོ།།།གྱིས་པ་དྲེ་བཤད་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ འབྲེལ་བ་མྲེད་པར་ནྱི་རྲེས་སུ་འགོ་བ་དང་
ལྡོག་པ་ངྲེས་པར་གྲུབ་པ་མྲེད་པ་དྲེས་ན་རང་བཞྱིན་འབྲེལ་བ་དྲེ་ྱིད་ས ོན་པར་མཛད་པ་ནྱི་ རྲེས་སུ་འགོ་ ལྡོག་ལ་
ངྲེས་པ་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཚིག་གང་གྱིས་ཞྲེ་ན་རོལ་ཕྱིར་རོལ་གྱིས་ཀ་ལ་ཡང་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ནྱི་སྒྲུབ་
པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ཚིག་གྱིས་སོ།།།དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ཚིག་དྲེ་ལ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་འགལ་བའྱི་ཕོགས་དང་ མཐུན་
པ་ནྱི་རྲེས་འགོ་མ་མཐོང་ལ་ལྡོག་པ་མ་གྲུབ་པ་སྨྲ་བས་དག་བཅོམ་སྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་སྲེ་འགལ་བ་དང་རྲེས་འགོ་མྲེད་པར་

འད་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ལྡོག་པ་ངྲེས་པས་ནྱི་སྨྲ་བས་ཐམ ས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའྱི་ལྡོག་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་
དང་ཐུན་མོང་གྱི་མ་ངྲེས་པ་རྣམས་སོ།།།གྱི་ག་ལ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་སྲེ་བ་ཅན་དང་མྱི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ ་གཅྱིག་ལ་
གྲུབ་པ་འགོག་པའོ།།།རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཞྲེས་བྱ་བ ས་ནྱི་ཐ ྲེ་ཚོམ་ ཟ་བ་ ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་ལག་མ་དང་ལྡན་ པ་ནྱི་

བཤད་མ་ཐག་པ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་མན་བྱ འོ།།།གང་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་ཞྲེ་ན་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་དང་ཞྲེས་སྨྲོས་

ཏྲེ་ལག་ལྡན་ནྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་ལ།།ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་གྱིས་ ཀ་ལ་ཟ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོབ་དཔོན་ཆོས་
མཆོག་འཆད་དོ།།།ཡང་ན་གྱིས་པོ་དྲེ་ལས་ནྱི་གཞྱི་དྲེ་ཕོགས་གྱིས་སུ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟའོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟར་ན་རྲེས་སུ་
འགོ་ལྡོག་ངྲེས་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་འགྲེལ་པ་མྲེད་ན་མྲེད་པས་དྲེ་ངྲེས་པར་བརོད་པ་ྱིད་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་འབྲེལ་བ་བཞྲེད་པ་ཡྱིན་
ནོ་ཞྲེས་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ལ་དོན་གྱིས་ཏྲེ།།རང་གྱི་སྲེ་པ་ལ་ལུང་ལ་བརྟྲེན་པའྱི་ཐལ་བ་བརོད་པ་དང་།།ཐུན་མོང་དུ་
རྱིགས་པའྱི་གནོད་པ་བརོད་པའོ།།།དང་པོ་ལ་ལྡོག་ཁྱབ་མྱི་བརོད་པར་ཐལ་བ་ནས།།ས་ལ་རྲེག་བྱ་འགོག་པར་ཐལ་བ འྱི་བར་དུ་
དོན་དྲུག་ལས།།དང་པོ་ལ་དོན་གྱིས་ཏྲེ་མ་མཐོང་བའྱི་ལྡོག་པ་གྲུབ་ཟྱིན་པ་དང་།།མྲེ ད་ངྲེས་ཀྱི་ལྡོག་པ་མྱི་འགྲུབ་པའོ།།།དང་པོ་
ལའང་གྱིས་ཡོད་པའྱི་དང་པོ་མ་མཐོང་བ་དང་མཐོང་བའྱི་དོན་དུ་བརོད་མྱི་དགོས་པ་ནྱི་སོབ་དཔོན་ འབྲེལ་པ་མྲེད ་པར་
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མ་མཐོང་བ་ 



258   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༢༠༨༽ 
ཙམ་གྱིས་ལྡ ོག་པར་བཞྲེད་ན་ནྱི་སོན་དུ་མར་འགྱུར་བ་ལས་རྲེ་ཤྱིག་འག ལ་བ་དང་མ་ངྲེས་པའྱི་གྲེན་པོར་
རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱིས་ཀ་བརོད་པར་བྱ་བ་གང་ ཡྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་ར ྱིགས་ ཤྱིང་འཐད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་གྱིས་ནྱི་དྲེའྱི་
མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་སོབ་དཔོན་གྱིས་བཤད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལ་ཆོས་མྱི་མཐུན་པ་སྲེ་ལྡོག་པ་
སྨྲོས་པ་ནྱི་མ་ངྲེས་པའྱི་གྲེན་པོར་ ཡྱིན་ན་ཁྱྲེད་ལྟར་ན་ཆོས་མྱི་མཐུན་པ་སྨྲོས་པས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ།།གལ་ཏྲེ་ མ་མཐོང་བར་
སོན་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན་དྲེ་ནྱི་དྲེ་མ་སྨྲོས་ཀ ང་རྟོགས་ པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལམ་མཐོང་བ་དྲེ་
སྨྲོས་པའྱི་སྔར་ཕ་རོལ་པོ་ལ་དྲེ་ལ་རྟགས་མཐོང་བའྱི་འཁྲུལ་བ་ཡོད་པས་དྲེ་བཟོག་པའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་ཕ་རོལ་པོ་ དྲེ་ལ་
སྔར་ཞྲེས་གསུངས་སོ།།།གྱིས་པ་མ་མཐོང་བ་དན་པའྱི་དོན་དུ་བརོད་མྱི་དགོས་པ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་སྔོན་མཐོང་བ་ཚིག་གྱིས་
དན་པར་བྱྲེད་པ་བཞྱིན་མ་མཐོང་བའང་དན་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། མཐོང་བ་མ་རྟོགས་ཏྲེ་མ་དན་པ་ནྱི་རྟོགས་པའྱི་
ཡན་ལག་མ་ཡྱིན་པས་མཐོང་བ་དྲེ་ལ་ནྱི་དན་པའྱི་ རྒྱུར་བརོད་པར་རྱིགས་ན་མ་མཐོང་བའྱི་དོན་དུ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་
ཏྲེ་འདྱི་ལྟར་མ་མཐོང་བ་ནྱི་མཐོང་བ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ ཏྲེ་དྲེ་ལ་ནྱི་མ ཐོང་བས་ག ནོད་ དྲེ་ལྡོག་པར་འགྱུར་
རོ།།།མཐོང་བ་དྲེ་མྲེད་ན་ མ་མཐོང་བ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པས་གྲུབ་ཟྱིན་པ་དྲེ་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་དོན་ནྱི་མཐོང་བ་མྲེད་པ་ནྱི་

བརྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་བརྲེད་ན་ནྱི་དྲེའྱི་ཚེ་རྟགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་བ་ཡོད་པར་དོགས་པར་འགྱུར་རོ།།།དྲེ་མྲེད་ན་
མཐོང་བ་མྲེད་པ་མ་བརོད་པར་གྲུབ་པས་ཅྱི་ཞྱིག་དན་པར་བྱར་ཡོད།།གལ་ཏྲེ་ཡང་སྔོན་རྟགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་བ་
བྱུང་བར་དོགས་པ་དྲེའྱི་ཚེ་མ་མཐོང་བར་ཡང་དོགས་པར་གྱུར་ཀང་དྲེ་ཚིག་གྱིས་ནྱི་བཟོག་པར་མྱི་ནུས་ཏྲེ་ཚིག་ཚད་མ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པ་མྲེད་ངྲེས་ཀྱི་ལྡོག་པ་མྱི་འགྲུབ་པ་ལ་དོན་གསུམ་ཡོད་པའྱི ་དང་པོ་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་ཀྱི་དོན་དུ་
བརོད་ཀང་མྱི་ནུས་པ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྲེ་མྲེད་དོ་བའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ངྲེས་པ་དྲེའྱི་དོན་དུ་བརོད་དོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་ལ་མྱི་

དམྱིགས་པས་ངྲེས་པ་དྲེ་མྱི་འགྲུབ་ན་བརོད་པས་ཀང་མྱི་འགྲུབ་སྲེ་དྲེས་ཀང་མྱི་དམྱིགས་པ་ཙམ་ལས་ཁྱད་པར་མ་བརོད་པའྱི་
ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ །།།གྱིས་པ་འབྲེལ་བ་མྲེད་ན་ཆོས་དང་རང་ྱིད་མྲེད་པས་མྱི་འགྲུབ་པ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་ཚིག་གྱིས་ནྱི་
སྒྲུབ་བྱྲེད་ཁོ་ན་མྱི་དམྱིགས་པ་སོན་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་མ་དམྱིགས་པར་བསན་ནས་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པར་སོན་ནོ་ཞྲེ་
ན།།འབྲེལ་བ་མྲེད་པ་གཅྱིག་མྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་གང་ཡང་རུང་བ་གཅྱིག་མ་དམྱི གས་པས་ཐམས་ཅད་མྲེད་
པར་སྒྲུབ་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་ ཕྱིར་ རོ། །ཆོས་མ་དམྱིགས་པ་དྲེས་སྒྲུབ་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་དྲེ་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་ 
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༼༢༠༩༽ 
པ་ཡྱིན་ན་མྲེད་ངྲེས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་འཐད་པ་ལ་དྲེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་མྲེད་པའྱི་གཞྱི་ཐམས་ཅད་ནྱི་བལྟར་མྱི་རུང་བའྱི་

ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་བལྟར་རུང་བའྱི་བསྒྲུབ ་བྱ་མྲེད་པ་འགའ་ཞྱིག་ལ་རྟགས་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པས་བལྟར་མྱི་རུང་བའྱི་
བསྒྲུབ་བྱ་མྲེད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རྟགས་མྲེད་པར་རྟོགས་པར་བྱྲེད་དྲེ།།དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་བལྟར་རུང་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་མྲེད་པའྱི་གཞྱི་
ལའང་རྟགས་ཡོད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན།།བཤད་པ་གཞྱི་ ལ་ལར་འདོད་རྒྱལ་ཏྲེ་འབྲེལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྲེད་པར ་
དྲེ་ལྟར་ཏྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་མྲེད་པའྱི་སར་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པར་གྱུར་ཀང་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི་ལྡོག་བྱ་ལྡོག་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་

འབྲེལ་བ་ཡྱིན་ན་དྲེ་མྲེད་ན་ནྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་འཇུག་པའྱི ་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པས་ལྡོག་པའྱི་ ཁྱབ་པ་མྱི་འགྲུབ་བོ་ཞྲེས་

བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་གོ།།དྲེས་ན་བསྒྲུབ་བྱ་མྲེད་པ་ནྱི་མ་འབྲེལ་བ འྱི་ཕྱིར་དང་།།རྟགས་རང་གྱི་ངོ་བོ་ནྱི་འགའ་ཞྱིག་ལ་བལྟར་མྱི་རུང་
བའྱི་ཕྱིར་དང་།།མཐོང་བ་མྲེད་པ་ནྱི་རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཚིག་གྱིས་ནྱི་ཅུང་ཟད་ཀང་བྱར་མྲེད་དོ།།།གསུམ་པ་
རྱིགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཚིག་གྱིས་མྱི་འགྲུབ་པ་ནྱི།།སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པར་ནྱི་རོ ལ་བའྱི་ཚིག་གྱིས་ནུས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་རོལ་བ་དྲེས་
བསྒྲུབ་བྱ་མྲེད་པ་ལ་རྟགས་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་རོལ་བ འྱི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཚིག་གྱིས་འགྲུབ་པ་ནྱི་ཧ་ཅང་ཐ ལ་
བའོ།།།རྒྱུ་མཚན་དྲེ་བས་ན་གཅྱིག་ལོག་པས་གཞན་ལྡོག་པར་འདོད་པས་ ལྡོག་པ་དྲེ་ལ་འབྲེལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་
གྱིས་ན་ཞྲེས་སྦྱར་ནས་དྲེ་ྱིད་བསྡུས་པ་ནྱི་མྲེད་ཅྲེས་ བྱ་བ་སྲེ་མྲེད་རྱིག ས་ནྱི་འབྲེལ་བའོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་འབྲེལ་བའྱི་ཡུལ་

ལོག་པས་འབྲེལ་བའྱི་ཆོས་ལྡོག་པ ་ནྱི་ལྡོག་པའྱི་ཚིག་གྱི་བརོད་བྱ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་གང་པོའ ་ི
དགོངས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དོན་གྱིས་པ་ལག་ལྡན་འཁྲུལ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བ་ལ་དོན་གསུམ་ཡོད་པའྱི་དང་པོ་བ ཤད་ཟྱིན་པའྱི་
རྱིགས་པ་དན་པ་ལ་སྦྱར་ནས་ཐལ་འགྱུར་དགོད་པ་ནྱི།།བསྒྲུབ་བྱ་དྲེ་མ ྲེད་པ་ལ་རྟགས་མྱི་དམྱིག ས་པས་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་
བརོད་ཟྱིན་པ་ནྱི་ལ་ལར་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེར་རོ།།།གཞན་ཡང་མ་མཐོང་ཙམ་གྱིས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པར་

འགྱུར་ན་སོབ་དཔོན་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་ ལག་མ་ལྡན་པའྱི་གཏན་ཚིགས་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཡྱིན་པར་གསུངས།།དཔྲེར་ན་
ཞྲེས་བྱ་བས་ནྱི་སོབ་དཔོན་གྱིས་གསུངས་པ་དྲེ་ྱིད་སོན་པར་བྱྲེད་དྲེ་སྱིན་ཅྱིང་ཟོས་པ་དང་རོ་འད་བ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་
གཟུགས་འད་བ་དང་ཤྱིང་ཕུང་ངམ་ཡལ་ག་གཅྱིག་ལས་ སྲེས་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ལ་ཟོས་པའྱི་འབས་བུ་ནྱི་དཔྲེ་
ཡྱིན་ནོ།།།སྦྱོར་བ་འདྱི་ལ་ཡང་མ་སྱིན་ཅྱིང་རོ་དྲེ་མྱི་བོ་བ་ལ་རྟགས་དྲེ་མ་མཐོང་ཙམ་ཡོད་པས་ལྡོག་པ་གྲུབ་པའྱི་རྟགས་ཇྱི་
ལྟར་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན། གྱིས་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་གནོད་པར་དོགས་པའྱི་འཁྲུལ་བ་དགག་པ་ནྱི།།སོབ་དཔོན་དབང་ 
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༼༢༡༠༽ 
ཕྱུག་སྲེ་ལ་སོགས་པ་ན་རྲེ།།གཏན་ཚིགས་ལ་ནྱི་གནོད་པ་མྲེད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཀང་མཚན་ྱིད་དུ་དགོས་པ་ན་འདྱི་ནྱི་ མངོན་
སུམ་གྱིས་བསྒྲུབ་བྱ ་ལ་གནོད་པར་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཕོགས་སུ་བྱས་པའྱི་ཡུལ་ དྲེ་ལ་མངོན་སུམ་
གྱིས་གནོད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཅྱི་སྲེ་ཕོགས་ལ་མངོན་སུམ་གྱིས་གནོད་པར་གལ་ཏྲེ་ན་འགྱུར་ཞྲེ་ན།། དྲེ་ལྟ་བུ་
སྲེ་གནོད་པར་དོགས་པས་འཁྲུལ་བར་སྨྲ་ན་ ནྱི་ཧ་ཅང་ ཐལ་ཆྲེས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཕོགས་ཡང་དག་གཞན་ལ་ཡང་
གནོད་པ་མྲེད་པར་ངྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་ ཕྱིར་ རོ། །དྲེས་ན་གནོད་པའྱི་ཚད་མ་ཞུག ས་པ་གནོད་པ་ སྲེ་གཏན་

ཚིགས་ཟོག་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་གྱི་གནོད་པའྱི་ཚད་མ་ མ་ཞུགས་ ཀང་འཇུག་པ ར་དོགས་པས་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་

ལ་གནོད་ ན་ནྱི་རྟགས་ཡང་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཡྱིད་ བརྟན་དུ་མྲེད་ དྲེ་རྲེས་དཔག་མ་སྲེས་ཀྱི་སྔོན་རོལ་དུ་བསྒྲུབ་བྱ་

མྲེད་པར་དོགས་པ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ལ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་གནོད་པ་མྲེད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ནྱི་གོ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པས་གོ་བྱྲེད་
མྱི་སྱིད་པར་འགྱུར་རོ།།།གསུམ་པ་ལྡོག་པ་དྲེ་དང་མྱི་མཚུངས་པར་བསན་ནས་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་ལྡོག་པ་ལ་ཡང་ཚད་མ་
ཞུགས་པ་གནོད་བྱྲེད་ཡྱིན་གྱི་དོགས་པ་མ་ཡྱིན་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་ལ་ཡང་གནོད་པའྱི་ཚད་མ་ཞུགས་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན་ ལྡོག་
པ་ནྱི་གྲུབ་སྲེ་ངྲེས་པ་ཁོ་ན་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་ལྡོག་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་ན་ནྱི་འབྲེལ་བ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་ལ་འབྲེལ་བ་མ་ངྲེས་པའྱི་གཏན་

ཚིགས་ནྱི་གོ་བྱྲེད་དུ་མྱི་རུང་ཞྱིང་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ནྱི་ཐྲེ་ཚོམ་ཡོན་ཏན་ཡྱིན་ཏྲེ ་ངྲེས་ན་བསྒྲུབ་བྱ་ལྡོག་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་
དོན་ཏོ།།།འོ་ན་ཁྱྲེད་ལ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་ཡོད་ཀང་ལག་ལྡན་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་
བཤད་པ་མྱི་དམྱིགས་པས་བལྟར་རུང་བའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་མྲེད་པ་འགའ་ཞྱིག་ལ་བལྟར་རུང་བའྱི་གཏན་ཚིགས་མྲེད་
པར་གྲུབ་ཀང་བསྒྲུབ་བྱ་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་དྲེ་མྲེད་པའྱི་ལོག་གྱུར་ཐམས་ཅད་ལ་
མྲེད་པར་མྱི་འགྲུབ་པས་ལྡོག་པ་ལ་ཐྲེ་ཚ ོམ་ཟ་བའྱི་ཕྱིར་ལྡ ོག་པ་ ངྲེས་པ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེས་ན་འདྱི་ནྱི་ཞྲེས་

སྦྱར་རོ།།།དོན་གསུམ་པ་སོག་ལྡན་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ་བ་ལ་དོན་གྱིས་ཀྱི་དང་པོ་ཐལ་བ་བརོད་ནས་ལྡོག་པ་ཅན་གྱི་རྟགས་
དགོད་པ་ནྱི།།མ་མཐོང་ཙམ་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ན་གཞན་ཡང་ ལྡོག་པ་ཅན་ཡང་གཏན་ཚིག ས་སུ་འགྱུར་ ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་
ནོ།།།ལྡོག་པ་ཅན་ྱིད་སོན་པ་ནྱི་གསོན་པོའ ་ིལུས་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོག་ལ་སོགས་པ འྱི་ཐལ་བ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་

སོ།།།དྲེའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་སོན་པ་ནྱི་བདག་མྲེད་པ་ཞྲེས་པ་སྲེ་སོག་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པ་དྲེ་ལོག་ན་ཁྱབ་པར་བྱ་བ་ བདག་
མྲེད་པ་ཡང་ལྡོག་པས་གསོན་ལུ ས་ལ་བདག་ཡོད་པར་རྟོགས་པར་འགྱུ ར་རོ་ ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།གྱིས་པ་དྲེ་དགག་པ་
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ནྱི།།བལྟར་མྱི་རུང་ 
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༼༢༡༡༽ 
བའྱི་བདག་མྱི་དམྱིགས་པ ས་ཞྲེས་པ་སྲེ་ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱི་ཁྱབ་བྱ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་

ཐལ་བ་དང་བཟོག་པ་ནྱི་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པ་ཡྱི ན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་བདག་མྲེད་པར་
ཁྱྲེད་ཀྱིས་ཁས་བླངས་པའྱི་ཕྱིར་དྲེས་འགྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན་ ཁས་བླངས་པས་གྲུབ་པར་འདོད་པ་དྲེ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་བདག་
འགྲུབ་སྲེ་དྲེ་ནྱི་གསོན་ལུ ས་ཀང་བདག་མྲེད་པར་འདོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ནྱི་ཚད་མ་ཅན་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་གསོན་ལུ ས་ལས་

གཞན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བདག་མྲེད་པ ར་ཡང་ཇྱི་ལྟར་གྲུབ་སྲེ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

རོ།།།འདྱི་ལྟར་གསོན་པོའ ་ིལུ ས་བདག་མྲེད་པར་འདོད་པ་ཅན་དྲེ་ཚད་མ་ཅན་མ་ཡྱིན་པར་སྨྲ་བ་ཁྱྲེད་ཀྱིས་ནྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་
ཁས་བླངས་དང་རྱིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པར་བརོད་པ་ཡྱིན་པས་ཚད་མ་ཡྱིན་པས་གྲུབ་པའྱི་བདག་མྲེད་ལ་ནྱི་
སོག་མྲེད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་མྱི་འགྲུབ་བོ།།།གཞན་ཡང་གསོན་ལུ ས་དང་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ཁྱྲེད་དང་ངྲེད་ཀྱིས་ཁས་བླངས་
པས་བདག་བཅས་བདག་མྲེད་དུ་ཕྲེ་སྲེ་བཞག་ནས་བདག་མྲེད་པ་དྲེ་ལ་སོག་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པས་ཁྱབ་པས་

བདག་གྱི་རྟོགས་པར་ བྱྲེད་པ་ྱིད་དུ་སྨྲ་བ་ལ་ནྱི་བདག་གྱིས་ཁྱབ་པར་ཁས་བླངས་པའྱི་ལུ ང་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་
ལས་ཀང་བདག་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་བདག་ཀང་ལུང་ལས་གྲུབ་པར་འགྱུར་གྱི་ དངོས་པོ་བའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རྲེས་སུ་
དཔག་པར་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེས་ན་རྟགས་འདྱི་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་གྱི་ལྡོག་པ་ཡོད་ཀང་གོ་བྱྲེད་དུ་མྱི་བཞྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རང་

བཞྱིན་འབྲེལ་པ་ཁོ་ནས་གོ་བར་བཞྲེད་དོ།།།དོན་བཞྱི་པ་ལྡོག་པ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་སོན་དུ་མྱི་སྦྱོར་བར་ཐལ་བ་ལ་དང་པོ་ཐལ་བ་
དགོད་པ་ནྱི།།གང་ཡང་མ་གྲུབ་སྦྱར་བ་དྲེ་ཡང་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནས་བརོད་པར་བྱ་བའྱི་
བར་ནྱི་མ་གྲུབ་པ་གཞན་ལ་སྦྱོར་བའྱི་ངག་ཡྱིན་ནོ།།།དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་ལྡོག་པར་བཞྲེད་ན་སོབ་དཔོན་གྱིས་
ཕོགས་ཆོས་ལ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་གྱི་ག་དང་གང་ཡང་རུང་བ་དང་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་གཞྱི་མ་གྲུབ་པ་བཞྱི་ སོན་དུ་སྦྱར་
ནས་ཇྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་མ་གྲུབ་པ་རྣམ་པ་བཞྱི་བཤད་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དགུའྱི ་མཐུན་པ འྱི་
ཕོགས་ ལ་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པ་ དང་རྣམ་གྱིས་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་མཐུན་ཕོགས་མྱི་མཐུན་

ཕོགས་གྱིས་ལ་མ་གྲུབ་པ་བཞྱི་པོ་དྲེ་ཅྱི་ལྟར་རྱིགས་པ ར་དྲེ་ལ་བརོད་པར་བྱའོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་ཡང་བརོད་བྱ་
མྱིན་པར་འགྱུར་རོ།།།ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་མྱི་དམྱིགས་པ་ཞྲེས་སྨྲོས་སོ།།།དྲེ་ཡང་གང་ལས་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་དམྱིགས་ན་ཐྲེ་ཚོམ་
དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེའྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་དམྱིགས་པ་དང་མྱི་དམྱིགས་པ་ལས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་པ་གཞན་ནྱི་མྲེད་པ་དྲེ་ 
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༼༢༡༢༽ 
ལ་དམྱིགས་པ་ལས་ནྱི་ངྲེས་པ་དང་མྱི་དམྱིགས་པ་ལས་ནྱི་ཐྲེ་ཚོམ་ཡྱིན་ཞྱིང་ལྡོག་པ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་པ་ ཙམ་ཡྱིན་པས་
དྲེ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་རོ།།།གཏན་ཚིགས་དྲེས་ ན་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་པ་ཡང་ལྡོག་པའྱི་སོན་ཡྱིན་པ་མ་བཟོག་ པར་
འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་འདོད་པ་ལ་བསལ་བ་བརོད་པ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་ཅྱི་ རྱིགས་པ ར་བརོད་པར་བྱའོ་ཞྲེས་སྨྲ ོས་ པའྱི་
ཕྱིར་ལྡོག་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་མ་བཟོག་པ་ཁོ་ན་སྲེ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་མྲེད་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སོན་

དུ་མ་བརོད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་གང་ཞྱིག་ག ྱིས་ཀ་ལ་ ངྲེས་པ ར་བརོད་པ་ དྲེ་ཁོ་ན་སྒྲུབ་པའྱི་སུན་འབྱྱིན་

པ་ཡྱིན་གྱི་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་བརོད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོབ་དཔོན ་གྱིས་གསུངས་པའྱི་
ཕྱིར་ལྡོག་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྱིན་པ་དང་དྲེ་བརོད་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ངག་མ་ཡྱིན་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འོ་ན་ཅྱི་

རྱིགས་པར་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དགོངས་པ་གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་སྨྲས་པ་ཇྱི་ལྟར་ཕོགས་ཆོས་ལ་གཞྱི་མ་གྲུབ་པ་སོན་ཡྱིན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་
ལྡོག་པ་ལ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱི ར་ཏྲེ་ངྲེས་པར་འདྱི་ལ་གཞྱི་མྱི་འདོད་ཅྲེས་འཆད་པ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་མྱི་
མཐུན་ཕོགས་མྲེད་ན་ནྱི་དྲེ་མྲེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྲེ་ལ་མྱི་འཇུག་པས་ལྡོག་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཡང་ངྲེས་པར་འགྱུར་རོ།།།གང་གྱི་
ཕྱིར་ལྡོག་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྱིན་པར་བཤད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ མྱི་དམྱིག ས་ཀང་ཐྲེ་ཚོམ་ ཟ་བས་ མྱི་

མཐུན་ཕོགས་ལ་རྟགས་ལྡོག་པ་ངྲེས་པ་མྲེད་པར་དགོངས་ཏ ྲེ་ལྡོག་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་དྲེ་མ་གྲུབ་པར་སྦྱར་བས་གཏན་

ཚིགས་ཡྱིན་པ་དགག་པ་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དོན་ལྔ་པ་མན་བྱ་གྱིས་ཀ་འགོག་པའྱི་རྟགས་སུ་ཐལ་བ་ལ།།དོ ན་
གསུམ་གྱི་དང་པོ་ཐལ་བ་དགོད་པ་ནྱི་མན་པར་ བྱ་བ་ཞྲེས་པ་སྲེ་རྟག་མྱི་རྟག་དྲེ་དག་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ ནྱི་སྒྲ་ལ་

འགོག་པའོ།།།ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན་དྲེ་རྣམ་པར་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་གང་ཞྱིག་གང་ལས་ལྡོག་པ་དྲེ་ནྱི་ལྡོག་འཚམས་ཀྱི་དོན་དྲེ་

རང་གྲུབ་པའྱི་གཞྱི་ལ་གཅོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་བཅད་ན་ལོག་པར་ག་ལ་འགྱུར།།དྲེས་ན་དྲེ་ལས་ལྡོག་པ་ྱིད་རྣམ་པར་བཅད་པ་
ཡྱིན་ནོ།།།འོ་ན་ཁྱྲེད་ཀྱི་ཕོགས་ལ་དྲེ་གྱིས་ཀ་ལ་མ་མཐོང་ཡ ང་གྱིས་ཀ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་གྱིས་པོ་གང་ལས་ཀང་ཞྲེས་གསུངས་སོ།།།ལྡོག་པ་མ་ངྲེས་པ་ྱིད་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་གང་ཞྱིག་ག ང་ལ་
མྲེད་དོ་ཞྲེས་ བྱ་བ འྱི་ལྡོག་པ་ངྲེས་པ་དྲེ་ཡོད་ན་ཇྱི་ལྟར་ ལྡོག་འཚམས་དྲེ་ལ་མྲེད་པར་རྟོགས་པ ར་མྱི་ བྱྲེད། 
མྲེད་པར་ནྱི་མ་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལས་ལྡོ ག་པ་མ་ངྲེས་པར་ཤྲེས་སོ།།།གྱིས་པ་ལན་དགག་པའྱི་གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པའྱི ་བསམ་

པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་ཚད་མའྱི་གནོད་པ་མྲེད་པའྱི་མ་མཐོང་བའྱི་ལྡོག་པས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་རྣམ་པར་ 
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༼༢༡༣༽ 
བཅད་པ་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་གྱི་གནོད་པ་ཡོད་པས་ནྱི་མྱི་འགྲུབ་ལ་མན་བྱ་ལ་ཡང་གནོད་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ྱིད་སྨྲས་པ་ནྱི་
ཕན་ཚུན་ཞྲེས་པ་སྲེ་བསྒྲུབས་པ་དྲེ་ྱིད་ཡང་དགག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཅྱིག་ྱིད་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་གྱི་ཚེ་སྒྲུབ་པ་དང་
ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེའྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་མན་བྱས་རྟག་པ་བཅད་པ་ནྱི་མྱི་རྟག་པ་བསྒྲུབས་པ་ཡྱིན་ལ་ཡང་དྲེ་མྱི་རྟག་པ་གཅོད་
པའང་ཡྱིན་ལ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་རྟག་པ་ལའང་ཡྱིན་པས་དྲེ་ལྟར་འགལ་བར་འཛིན་པའྱི་ཚད་མས་གྱི ་ག་ལས་ལྡོག་པ་མ་ཡ ྱིན་ནོ་
ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།མན་བྱ་ལ་མ་མཐོང་བས་ལྡོག་པ་མྱི་འགྲུབ་པ་ད་ནྱི་མ་མཐོང་བ་ལྡོག་པ་སྒྲུབ་པའིྱི་ཚད་མ་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ་ཚད་མས་གནོད་པ་སྱིད་པའྱི་ ཕྱིར་ རོ། །མན་བྱ་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་ལྡོག་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་པ་ལ་གནོད་པ་སྱིད་
པ་དྲེ་བཞྱིན་ དུ་དྲེ་ལས་གཞན་བྱས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་ཚད་མ་གཞན་གྱིས་གནོད་པ་སྱིད་ པར་དོགས་པར་
འགྱུར་ཏྲེ་མན་བྱ་ལ་མ་མཐོང་བའྱི་མཚན་ྱིད་དང་ལྡ ན་པ་ལྡོག་པ་ཡྱིན་པ་ལ་གནོད་པ་སྱིད་ན་མ་མཐོང་བ་དྲེའྱི་
མཚན་ྱིད་ལྡོག་པ་མཚོན་བྱྲེད་ཡྱིན་པ་སུན་ཕྱུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་ལྡོག་པ་མཚོན་པར་མ་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་
བྱས་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡྱིད་བརྟན་དུ་ མྲེད་དྲེ་ཡྱིད་མྱི་ཆྲེས་ཏྲེ་ལྡོག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གསུམ་པ་རྲེས་

དཔག་ལ་མཚུངས་པ་སྤང་བ་ནྱི།།རྲེས་སུ་དཔག་པ་ཞྲེས་པ་སྲེ་ཡལ་ག་གཅྱིག་ལས་སྲེས་པ་དང་སྔོ་བསངས་ཡྱིན་པ་ནྱི་
མངོན་གསུམ་དང་འགལ་བ་ ཡྱིན་ལ།།བྱས་པས་མྱི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་མན་བྱས་རྟག་པ་སྒྲུབ་པ་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་ནོ་
ཞྲེ་ན།།དྲེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཇྱི་ སྐད་བཤད་པ་ལྟ་བུ་ ནྱི་འབྲེལ་བ་གྱིས་ལ་བརྟྲེན་པའྱི་རྲེས་དཔག་སྲེ་དྲེ་ལ་གྱིས་པོ་དང་
འགལ་བ་མྱི་སྱིད་ལ་གང་འགལ་བ་དྲེ་དག་ལ་ནྱི་འབྲེལ་བ ་མྲེད་དོ།།།གང་ཡང་བྱས་པ་ནྱི་འབྲེལ་བས་གནོད་བྱ་མ་ཡྱིན་ལ།།
མན་བྱ་ནྱི་མ་འབྲེལ་བས་གནོད་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་ནོ།།།འོ་ན་ནྱི་རྲེས་དཔག་ལ་འགལ་བ་འཁྲུལ་བ་མྲེད་པ་ཅན་ མྱི་ བརོད་
དྲེ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྱི་རྲེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཡུལ་གཏན་ཚིགས་ལ་སོབ་དཔོན་གྱིས་

མ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་ཁོ་བོ་ཡང་འདོད་པ་ཡྱིན་ལ་སོ བ་དཔོན་གྱིས་བཤད་པ་འདྱིའྱི་ཡུལ་ ནྱི་ལྲེའུ་གསུམ་པར་
བསན་པར་བྱའོ། །དོན་དྲུག་པ་ས་ལ་རྲེག་བྱ་འགོག་པ་རྱི གས་པར་ཐལ་བ་ལ་དང་པོ་ཐལ་བའྱི་དོན་ནྱི་གང་ཡང་ཞྲེས་པ་

སྲེ་འདྱིར་བྱྲེ་བག་པས་ཤྱིང་དང་རྩྭ་མྲེད་པའྱི་མྱ་ངམ་གྱི་ཕོགས་སུ་རླུང་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་རྲེག་བྱ་བཏང་སོམས་པ་བཀོད་
ནས་དྲེ་ནྱི་ཡོན་ཏན་ཡྱིན་པས་དྲེའྱི་རྟྲེན་རས་ཡོད་དགོས་ན་དྲེ་ས་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བ་རྣམས་ཀྱི་མ་ཡྱིན་པས་རླུང་གྱིས་ཡྱིན་
ནོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་ན་སོབ་དཔོན་གྱིས་ས་ལ་སོགས་པ་མྱི་སྣང་བ་རྣམས་ལ་ 
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༼༢༡༤༽ 
ཇྱི་ལྟར་འགོག།དྲེ་ལ་ཡང་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན་ གལ་ཏྲེ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་མྱི་སྣང་བའྱི་ས་ལ་སོགས་པ་
དག་ལས་རྲེག་བྱའྱི་ཁྱད་པར་དྲེ་འགོག་པར་བྱྲེད་ན་ དྲེ་ཡང་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ ཞྲེས་བཤད་པ་ ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས།།དྲེ འྱི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་བཀག་ནས་རླུང་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ནྱི་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གང་
འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ནྱི་ཁྱྲེད་ལ་མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་དགག་པ་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་རྱིག ས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྱིགས་པ་ྱིད་

དུ་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་དམྱིག ས་པས་མ ྲེད་པ་ སྲེ་ལྡོག་པ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གང་གྱི་ཕྱིར་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་འགོག་པ་

རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པར་བཤད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་མ་མཐོང་ཙམ་ལྡོག་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་མྱི་བཞྲེད་པར་ངྲེས་སོ།།།གྱིས་པ་བསམ་པ་མ་
རྟོགས་པའྱི་ལན་དགག་པ་ནྱི།། རྲེག་པ་ཞྲེས་པ་སྲེ་འདྱི་དགག་བྱ་སྣང་བ་དང་དགག་གཞྱི་སྣང་དུ་རུང་བ་དྲེའྱི་ར ང་
བཞྱིན་གྱི་ ཡུལ་ལ་རྲེག་བྱ་ཡོད་པ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པས་ནྱི་སྣང་བའྱི ་གཞྱི་ལ་སྣང་བའྱི་ཆོས་དགག་
པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ན་བྱྲེ་བག་པ་དྲེས་ནྱི་ས་ལ་སོགས་པ་ སྣང་བ་དང་མྱི་སྣང་བ་སྤྱྱིར་ཏྲེ་གྱིས་ཀ་བཟུང་ནས་དགག་
པ་སྨྲས་སོ། །དྲེ་ལ་མྱི་སྣང་བའྱི་ཡུལ་དུ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱི་དགག་པ་འདྱི་ནྱི་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་འདྱིར་མྲེ་དོ་

བའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་མཐོང་བས་མ་མཐོང་བའྱི་མྲེ་གཞན་ཡང་མྱི་དོ་བ་ལས་ལོག་པར་ཐ་སད་བྱྲེད་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་སྣང་བའྱི་ས་ལ་
སོགས་པ་ལ་རྲེག་བྱ་བཏང་སོམས་པ་མ་མཐོང་བས་མྱི་སྣང་བ་ལའང་དྲེ་ལྡོག་པའྱི་ཐ་སད་བྱྲེད་དྲེ་འདྱི་ལ་མྱི་རུང་ན་སྔ་མ་
ལའང་མྱི་རུང་བར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན།།ས་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ལ་ཡང་གཏན་ཚིགས་དྲེ་ཡོད་པར་དོགས་པར་འགྱུར་

རོ།།།དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར ་ཞྲེ་ན་ཤྱིང་བལ་དང་རྡོ་བ་དང་ལོ་ མ་དང་མྲེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་སྣང་བ་དག་ལ་སའྱི་ཁམས་དྲེ་
ཡོད་ཀང་འཇམ་པ་དང་རྩུབ་པ་དང་སྱི་བ་ལ་སོགས་པ་ རྲེག་པ་ཐ་དད་པ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ སའྱི་མཚན་ྱིད་རྟྲེན་པའྱི་

བྱ་བ་བྱྲེད་པ་ཚང་ན་རྲེག་པ་གཞན་དང་ལྡན་པ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་ས་དགག་པར་མྱི་ནུས་ཏྲེ་དྲེས་ན་རྲེག་བྱ་བཏང་སོམས་པས་ཀང ་
ས་དགག་པར་མྱི་ནུས་སོ།།།དྲེ་ྱིད་སྨྲས་པ་ནྱི་སའྱི ་ཁྱད་པར་འགའ་ཞྱིག་ལ་རྲེག་བྱ་བཏང་སོམས་པ་སྱིད་པར་
དོགས་པར་འགྱུར་བའྱི་ ཕྱིར་སྣང་བ་དང་མྱི་སྣང་བ་ཐམས་ ཅད་ལ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།མྲེ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་དོ་བ་ལ་

སོགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་དོར་བའྱི་མྲེ་མྱི་སྱིད་པས་མཚུངས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།དོན་ག ྱིས་པ་ཐུན་མོང་དུ་
རྱིགས་པའྱི་གནོད་པ་བརོད་པ་ལ་དོན་གསུམ་སྲེ་རྲེས་འགའ་མཐོང་བས་ཐམས་ཅད་དུ་དཔག་པར་མྱི་ནུས་པ་དང་།།དཔག་
པར་ནུས་པའྱི་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་དང་།།སྲེས་བུ་དང་ཚིག་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མྱི་མཚུངས་པར་བསན་པའོ།།།དང་པོ་ནྱི་ གཞན་
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༼༢༡༥༽ 
བྱ་བ་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་མ་བརྟགས་པར་མྱི་མཐུ ན་པའྱི་ཕོགས་ལ་ མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་མ་མཐོང་བ་ཙམ་
གྱིས་བསྒྲུབ་བྱ ་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ ་དྲེ་ལ་འཁྲུལ་བ་མྲེད་པར་ཁས་ལྲེན་ནོ་ ཞྲེ་ན། དྲེ་ལ་ཡུལ་
འགའ་ཞྱིག་ན་སྐྱུ་རུ་ར་ལ་སོགས་པའྱི་ རས་ཁ་ ཅྱིག་ ཅྱི་ཞྱིག་ལྟར་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིད་འབྱུང་སྲེད་པའྱི་རོ་སྐ་བ་དང་ལྡན་

པར་མཐོང་བ་ཡུལ་དང་དུས་དང་འདུ་བྱྲེད་པ་གཞན་ན་ དྲེ་ལས་གཞན་དུ་ཡ ང་སྣང་སྲེ་ཕོགས་དྲེར་གཞན་དུ་མཐོང་བ་
ནྱི་སྔ་མ་གནོད་བྱྲེད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།ཡང་དཔྲེར་ན་སན་ཁ་ཅྱིག་དང་ལོ་ཐོག་ལ་སོགས་པ་ཞྱིང་ཁྱད ་པར་
ཅན་ལ ས་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་ རོ་ནྱི་མངར་བ་ལ་སོགས་པ འྱི་ནུས་པ་ནྱི་ཞུ་བ་ན་བསྱིལ་དོད་སྲེད་ནུས་པའོ།།།སྱིན་ པར་
བྱྲེད་པ་ནྱི་ཞུ་བ་ན་སར་ཡང་མངར་བ་ལ་སོགས་པའྱི་རོར་འཐོན་ནས་འོང་བའོ།།།ཞྱིང་ གཞན་ལས་ནྱི་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།ཡུལ་

ལས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་དབྱར་ལ་སོགས་པའྱི ་དུས་དང་ལུ ད་དང་འོ་མས་འཆུ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་ཞྱིང་དང་སྐྱུ་རུ་

ར་ལྲེགས་པར་ བྱྲེད་པའྱི་ཁྱད་པར་ ཏྲེ་དྲེ་དག་ལས་སན་དང་འབས་བུ་དང་ལོན་ཤྱིང་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་པར་མཐོང་བ་
ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་སྐྱུ་རུ་ར་སྐྱུར་པོར་སྲེ་བའྱི་ཡུལ་དྲེ་པ་རྣམས་ཀ ྱིས་རོ་ལ་སོགས་པ་ད ྲེ་ལྟར་ དུ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་

ཐམས་ཅད་དུ་སྐྱུ་རུ་ར་དྲེ་ྱིད་ཙམ་གཏན་ཚིགས་སུ་བྱས་པ་ལས་ནྱི་སྐྱུར་པོ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པ ར་སྒྲུབ་ནུས་

པར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་ཞྱིང་ལ་སོགས་པའྱི་རྒྱུ་ཁྱད་པར་སྱིད་པ་རྣམས་ལ་ རོ་དང་ནུས་པ་དང་སྱིན་པར་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་
པ་འབས་བུའྱི་ཡོན་ཏ ན་གཞན་ དུ་སྱིད་པའྱི་ ཕྱིར་ རོ། །འདྱི་སྐད་དུ་འབས་བུའྱི་ཡོན་ཏན་འགའ་ཞྱིག་ལོག་པས་ནྱི་སྐྱུ་རུ་

ལ་སོགས་པའྱི་རས་དྲེ་ལྡོག་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་ནད་ཞྱི་བ་ལ་སོགས་པའྱི་དོ ན་གང་ཞྱིག་བྱྲེད་པར་མཐོང་བ་དྲེ་དང་སྐྱུ་རུ་
རའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཤྲེས་པ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་དྲེ་ལོག་ན་སྐྱུ་རུ་ར་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་སྐྱུ་རུ་རས་སྐྱུར་
པོ་ལ་སོགས་པའྱི་རོ་དང་ནུས་པ་དང་སྱིན་པར་བྱྲེད་པ་འད་བར་སྒྲུབ་ན་མྱི་མཐུན་ཕོགས་དྲེ་དག་དང་བལ་བ་ལ་མ་མཐོང་ཡང་
གཏན་ཚིགས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པ་ནྱི་རྒྱུ་ལ་ཁྱད་པར་མྲེད་ན་ནྱི ་རྒྱུ་ཁྱད་པར་མྲེད་པར་
རྲེས་སུ་དཔག་ཏུ་རུང་སྲེ་དཔྲེར་ན་བྱྲེད་པ་པོ་མ ་མཐོང་བ་ཅན་གྱི་ རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཚིག་ཆོས་ཅན་སྲེས་བུའྱི་
འདུ་བྱྲེད་པ་སྔ ོན་དུ་འག ོ་བ་ཅན་ཏྲེ་སྲེས་བུས་བྱས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཚིག་དྲེ་ལས་སྲེས་བུས་བྱས་པའྱི་ཚིག་ལས ་ཁྱད་
པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའ ོ། །གལ་ཏྲེ་ངོ་བོའ ་ིཁྱད་པར་སྨྲ་དཀའ་བ་དང་ནུས་པའྱི་ཁྱད་པར་དུག་ཞྱི་བ་
ལ་སོགས་པ་མ་བྱས་པའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ ཅད་འཇྱིག་རྟྲེན་ན་སྲེས་བུ་ཞྲེས་སྦྱར་
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རོ།།།དྲེས་ན་གང་དང་གང་ཚིག་ྱིད་ཡྱིན་པ་དྲེ་དང་དྲེ་ནྱི་སྲེས་ 
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༼༢༡༦༽ 
བུས་བྱས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ།།དཔྲེར་ན་སྒྲ་པཱ་ཎྱི་ནྀ་མདོ་བཞྱིན་ནོ།།།རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་སྒྲ་རྣམས་ཀང་ཚིག་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་རང་
བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ཡོད་པའྱི་དང་པོ་སྲེས་བུ་ལ་མྱི་མཚུངས་པའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ནྱི་རྒྱུའྱི་ཁྱད ་པར་མྲེད་
པའྱི་གཏན་ཚིགས་ག ང་གྱིས་ ན་ཚིག་ སྨྲ་བ་དང་སོག ས་པས་བཟུང་བ་དབང་པོ་དང་བཅས་པ་དང་སྲེམས་དང་ལྡན་པ་
ལ་སོགས་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཆོས་ མཐུན་པས་སྲེས་བུ་རྣམས་འདོད་ཆགས་དང་ལྡན་པ་དང་ཐམས་ཅད་མྱི་མཁྱྲེན་པ་ལ་
སོགས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཐུན་པར་རྲེས་སུ་དཔག་པར་འགྱུར་བ་ ཡྱིན་ན།།དྲེ་ལྟར་སྲེས་བུ་ད ག་ནྱི་
རྒྱུ་ལ་ཁྱད་པར་མྲེད་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ འདོད་ཆགས་དང་ཤྲེས་རབ་ལ་སོགས་པའྱི་སྲེམས་ཀྱི ་ཡོན་ཏན་ཐ མས་
ཅད་ལ་ཁྱད་པར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་རྱིག་བྱྲེད་སྲེས་བུས་བྱས་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་འགན་ཟའྱི་གཏ ན་ཚིགས་སུ་
བཀོད་པའྱི་ཚིག་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ནྱི་མ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྲེམས་ཐམས་ཅད་ལ་ལྲེགས་པར་ བྱ་བ་ནྱི་གོམས་པ་སྲེ་
དིྲེའྱི་བྱྲེ་བག་ལས་གསལ་མྱི་གསལ་ལ་སོགས་པ འྱི་ ཁྱད་པར་རྟོགས་ཏྲེ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་དང་དྲེ་བཞྱིན་དུ་
ཆགས་བལ་གྱི་རྒྱུ་བདག་མྲེད་ཤྲེས་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པའྱི་རྒྱུ་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་སོབ་པའྱི་ཤྲེས་པ་ གཞན་ལ་
ཡང་གོམས་པ་ལས་ཁྱད་པར་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར་ རོ། །འདྱི་ལྟར་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་མྱི་སྱིད་

པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་གསུམ་སྲེ་རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་བདག་མྲེད་པ་དང་།།དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཤྲེས་པ་མྱི་སྱིད་
པའམ་སྱིད་ཀང་དྲེ་ཁྱད་པར་དུ་མྱི་འགྱུར་བའམ།།འགྱུར་ཡང་དྲེའྱི་ཐབས་མྱི་ཤྲེས་པས་མྱི་སྱིད་གང་ན་དང་པོ་གྱིས་ནྱི་རང་
རྱིག་པའྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་ཁྲེགས་ཤྱིང་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཐབས་ཀང་གོམས་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ་དྲེའང་ཡོད་དོ།།།དྲེས་ན་ཇྱི་
ལྟར་མ་ཚང་བ་དང་གྲེགས་བྱྲེད་པ་མྲེད་ན་རྒྱུ་ཚོགས་པས་འབས་བུ་སྲེད་ནུས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ནུས་པ་རྲེས་སུ་དཔོག་པ་དྲེ་
བཞྱིན་དུ་གྲེགས་བྱྲེད་པ་དང་མ་ཚང་བ་མྲེད་ན་ཡུན་རྱིང་དུ་བར་ཆད་མྲེད་པར་གོམས་པའྱི་མཐུས་བདག་མྲེད་པ་དང་ཤྲེས་ བྱ་
ཐམས་ཅད་ལ་གསལ་བར་སྣང་བའྱི་ཤྲེས་པ་འབྱུང་སྱིད་པས་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་སྱིད་པར་
རྲེས་སུ་དཔོག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཁྱྲེད་མྱི་སྱིད་པར་རྲེས་སུ་ དཔག་པ་ལ་ཡང་ དྲེ་ལ་གནོད་པར་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་སྦྱར་ནས་
དྲེ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེས་པ་སྲེ་མ་ མཐོང་ བའྱི་ཆགས་བལ་དང་ཀུན་མཁྱྲེན་གྱིས་དང་འགལ་བར་མ་གྲུབ་

པས་རང་བཞྱིན་འགལ་དམྱིགས་ཀྱིས་དྲེ་དགག་པ་མྱི་འགྲུབ་བོ།།།གལ་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ་དངོས་པོ་དང་མྱི་རྟག་པའང་མ་
མཐོང་བའྱི་དངོས་མྲེད་རྟག་པ་དང་འགལ་བར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།མ་འོངས་པ་ན་རང་ྱིད་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་དང་
ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བར་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བས་ཐྲེ་ཚོམ་ གྱི་ 
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༼༢༡༧༽ 
ཚུལ་གྱིས་ཀང་གྱིས་པོ་དྲེ་ལ་གནོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན།།འདྱི་ལ་རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་དང་ཐམས་ཅད་
མྱི་མཁྱྲེན་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པས་འགལ་བར་ནྱི་གྲུབ་མོད་ཀྱི་འོན་ཀང་འདྱིར་འདྱི་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྱིག་བྱྲེད་པ་ལ་
སོགས་པ་ད་ལྟ་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་དང་ཐམས་ཅད་མྱི ་མཁྱྲེན་པའྱི་རྒྱུད་དྲེ་ལ་མ་འོངས་པ་ན་ཆགས་བལ་དང་ཐམས་
ཅད་མཁྱྲེན་པ་འབྱུང་མྱི་སྱིད་པར་སྨྲའོ།།།དྲེ་ལ་དྲེ་དག་ཇྱི་ལྟར་འགལ་བ་བཞྱིན་དུ་དྲེ་དག་གྱི་རྒྱུ་ཡང་འགལ་བར་མཐོང་ན་ནྱི་རྒྱུ་
འདྱི་ལས་ནྱི་མ་འོངས་པ་ན་འདྱི་འབྱུང་མྱི་སྱིད་དོ་ཞྲེས་དཔག་པར་ནུས་ན་དྲེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ནྱི་ཡོད་ པ་
དང་མྲེད་པ་ལས་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པ་ན་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ལ་སོགས་པ་མ་མཐོང་བས་དྲེའྱི་རྒྱུ་དང་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་གང་
ཡང་མྱི་ཤྲེས་པས་རྒྱུ་དང་ཡང་འགལ་བར་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒྱུའྱི་སོ་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་ལ་
གནོད་པ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་རྒྱུ་གཅྱིག་ལ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེ ན་པ་དང་དྲེ་མྱི་མཁྱྲེན་པ་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་
འབྱུང་ཞྲེ་ན་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་ལ་མྱི་འབྱུང་ཡང་རྱིམ་གྱིས་འབྱུང་བ་ལ་འགལ་བ་མྲེད་དྲེ་བདག་རྲེན་གྱི་བྱྲེ་བག་གྱིས་རྒྱུད་
གཅྱིག་ལ་བདག་བཅས་དང་བདག་མྲེད་ཀྱི་རྟོག་པ་དང་བདྲེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་རྱིམ་གྱིས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་སྔར་དྲེ་
མ་ཡྱིན་པ་ལས་ཕྱིས་དྲེ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བ་ལ་ནྱི་འགལ་བ་མྲེད་དོ།།།དྲེ་ལྟར་རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་དྲེ་མ་འོངས་པ་ན་འབྱུང་སྱིད་པར་
བསན་ནས་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ད་ལྟར་ཀང་འགལ་འབས་ད མྱིགས་པས་དགག་མྱི་ནུས་པར་སོན་པ་ནྱི་ འདོད་ཆག ས་ལ་
སོག ས་པའྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་འབས་བུ་དམྱིགས་པ་མྲེད་པས་རྒྱུ་དང་འགལ་བ་དགག་མྱི་ནུས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ །།།རང་

བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པས་འགོག་གོ་ཞྲེ་ན་གཞན་རྒྱུད་ལ་ཆགས་བལ་སྱིད་ཀང་ཆགས་བ ལ་གྱིས་ཁྱད་པར་གཞན་གྱི་

སྲེམས་ཆགས་བལ་རྣམས་བལྟར་མ ྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་ བལྟར་མྱི་རུང་བ་དྲེ་ལྟ་བུ་དག་ནྱི་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གྱིས་པ་
ཚིག་ལ་མྱི་མཚུངས་པའྱི་ཁྱད་པར་མྲེད་པ་ནྱི།།ཚིག་རྣམས་ནྱི་ཁྱད་པར་བལྟར་མྱི་རུང་བའྱི་རྒྱུ ་མཚན་གྱིས་སྤང་དུ་མྱི་རུང་
བ་དྲེ་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཁྱད་པར་ ཏྲེ་བྱྲེ་བག་བལྟར་ རུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་གཞྱི་འགའ་ཞྱིག་ན་བལྟར་མྱི་
རུང་བ་ྱིད་གཅྱིག་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་དྲེ་ནྱི་སྲེས་བུས་བྱས་པ་ལས་རྱིགས་མྱི་མཐུན་པ ར་ཁས་བླ ང་བ ར་མྱི་

ནུས་ཏྲེ་བྱས་པ་ལས་ཁྱད་པར་མ་ མཐོང་བ འྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་མཐོང་བ་དང་མ་མཐོང་བའྱི་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པའྱི་སྒྲ་
རྣམས་ལ་སྨྲ་དཀའ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན།། དྲེའྱི་ཁྱད་པར་ཞྲེས་གསུངས་སོ།།།དྲེ་ལས་གཞན་པ་ལོག་ཏུ་

གྱུར་པའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན་སྒྲ་མངོན་སུམ་པ་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ངོ་བོའ ་ིཁྱད་པར་ནྱི་རྲེས་དཔག་ལ་སྣ ང་དུ་རུང་

བ་ལས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་ 
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༼༢༡༨༽ 
བའྱི་དོན་ཏོ།།།གལ་ཏྲེ་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་སྒྲ་དང་སྒྲ་གཞན་འད་བར་འཛིན་པ་ནྱི་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་ འཁྲུལ་བའྱི་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་མྱི་
འད་བར་འཇལ་བའྱི་ཚད་མའྱི་གནོད་པར་བྱྲེད་པ་མྲེད་པས་ འད་བར་འཛིན་པར་འཁྲུལ་བར་མྱི་འགྲུབ་སྲེ་རྣམ་

འགྲེལ་ལས།།གནོད་བྱྲེད་རྱིགས་པ་དམ་པ་ནྱི།།།མྲེད་ན་མས་མྱོང་སྤང་བྱ་མྱིན།།།ཞྲེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།སྲེས་བུ་ཐམས་
ཅད་ཀང་འདོད་ཆགས་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་འད་བར་འཛིན་པ་དྲེ་འཁྲུལ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་ སྲེས་བུ་དག་ ལ་ནྱི་
ཤྲེས་རབ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་མྱི་འད་བ་ཚད་མས་མཐོང་བ་དྲེ་འད་བར་འཛིན་པ་ལ་གནོད་པར་ བྱྲེད་པ ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་ཚིག་འད་བར་འཛིན་པ་དང་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་མཚུངས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་སམ་དུ་ཚིག་ལ་ཡང་བལྟར་མྱི་

རུང་བའྱི་ཁྱད་པར་ཐ་དད་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན་ཚིག་གྱི་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་དྲེའྱི་ངོ་བོ་ནྱི་དྲེའྱི་ཁྱད་པར་ཏྲེ་རྟག་པ་དང་བདག་གཅྱིག་

པ་དང་དྲེ་ལས་བྱུང་བ་གྱིས་ཀ་མྱི་རུང་བས་དྲེའྱི་ཁྱད་པར་དུ ་མྱི་རུང་སྲེ་དྲེའྱི་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ཐ་སད་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་
བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།ཐ་དད་ཐ་མྱི་དད་ཀྱི་ཁྱད་པར་མྲེད་པ་ དྲེའྱི་ཕྱིར་མཐོང་བ་དང་མ་མཐོང་བའྱི་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་སྒྲ་ཐམས་ཅད་ནྱི་མ་

བྱས་པའྱི་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ ཡྱིན་ལ་དྲེས་ན་ཐམས་ཅད་སྲེས་བུས་ བྱྲེད་དོ།།།ཡང་ན་ནྱི་ ཚིག་

འགའ་ཡང་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཁྱད་པར་གྱི་རྒྱུ་མཚན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་གང་ཁྱད་པར་གྱི་རྒྱུ་མྲེད་པ་དྲེ་ཐམས་

ཅད་ནྱི་འད་བར་དཔག་ནུས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཚིག་བཞྱིན་ནོ།།།གང་ཁྱད་པར་གྱི་རྒྱུ་ཡོད་པ་དྲེ་ནྱི་བདག་ྱིད་ཐམས་ཅད་འད་བར་
དཔག་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སན་དང་སྲེས་བུ་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་ནོ།།།སྦྱོར་བ་ནྱི་གང་ཞྱིག་ གང་གྱི་ཁྱད་པར་དང་བལ་བ་དྲེ་ནྱི་
དྲེའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་བུམ་པ་དབང་ཕྱུག་གྱི་ཁྱད་པར་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ།།།རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་སྒྲ་རྣམས་ཀང་
སྲེས་བུས་བྱ་བར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཁྱད་པར་དང་བལ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་འབྲེལ་
པ་མྲེད་ན་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་ལོག་པས་ནྱི་ཐམས་ཅད་དུ་ལྡོག་པ ར་མྱི་འགྲུབ་བོ་ཞྲེས་གནས་སོ།།།བཞྱི་པ་གང་ཞྱིག་ལོག་པས་གང་
ལྡོག་བཤད་པ་ལ་དོན་གསུམ་གྱི་དང་པོ་འབྲེལ་བ་ཡོད་ན་ལྡོག་པ་ཡོད་པ་ནྱི་གང་གྱི་ཕྱིར་སོབ་དཔོན་མ་མཐོང་ཙམ་ལྡོག་པར་
མྱི་བཞྲེད་ཅྱིང་མྱི་འཐད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ལྡོག་པར་བྱ་བ་དྲེ་ ཙམ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ མྱི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ ྱིད་
ཀྱིས་རང་ལོག་པ་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ལྡོག་པར་ བྱྲེད་ དོ།།།འམ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་འབས་བུའྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་ལྟོས་

པའྱི་སྒྲའོ།།།རང་བཞྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དཔྲེ་སོན་པ་ནྱི་དཔྲེར་ན་ཤྱིང་གྱི་སྤྱྱིས་ཤྱིང་ཤ་པ་ལྡོག་པར་བྱྲེད་པ་ལྟ་བུའོ།།།གང་དུ་
ཤྱིང་མྲེད་པར་ནྱི་ངྲེས་ལ་ཤ་པ་མྲེད་པར་ནྱི་མ་ངྲེས་པ་དྲེ་ལ་དཔྲེར་བརོད་པ་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་རྒྱང་རྱིང་ 
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༼༢༡༩༽ 
པོ་ནས་ཤྱིང་ཙམ་ནྱི་ཡོད་མྲེད་དུ་ངྲེས་པར་ནུས་ལ་ཤ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདྱི་གྱིས་བདག་གཅྱིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་ཤྱིང་
སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ཡལ་ག་ལ་སོགས་པ་ཞྲེས་པ་སྲེ་དྲེ་སྐད་ནྱི་ཤ་པའོ།།།ཡལ་ག་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ནྱི་ཤ་པ ་དྲེའྱི་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་ཤ་པ་

ཤྱིང་ཙམ་ལ་རང་བཞྱིན་འ བྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལ་འཁྲུལ་བ་མྲེད་དོ། །རང་བཞྱིན་དུ་མ་ཟད་རྒྱུ་ཡྱིས་ཀང་
ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་འབས་བུ་རྒྱུ་ལ་འཁྲུལ་བ་མྲེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་འབྲེལ་བ་ནྱི་དྲེ་ལོག་ན་དྲེ་ལྡོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནོ།། །གཞན་དུ་ན་
སྲེ་གཅྱིག་ལོག་པ་ན་གཅྱིག་ལྡོག་པར་མྱི་བྱྲེད་ན་དྲེ་དྲེའྱི་ འབས་བུ ར་མྱི་འགྱུ ར་ཏྲེ་རྒྱུ་ལ་འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།མྱི་འགྱུར་
བ་དྲེས་ན་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཡང་འབས་བུའ ྱི་རང་བཞྱིན་རྒྱུ་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་རྲེས་སུ་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་ལྟ་
ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་རྟགས་ག ྱི་གར་ཡང་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གྱིས་པ་འབྲེལ་བ་མྲེད་ན་ལྡོག་པ་མྲེད་པ་ནྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དྲེ་
ལྟ་མྱིན་ ན་ཞྲེས་པ་སྲེ་མྱི་ལ་ཞྲེས་པ་ནྱི་དཔྲེ་ཡྱིན་ལ་ྲེ་ བ་ནྱི་ཡོད་པའོ།།།སྦྱོར་བ་ནྱི་གང་དང་གང་ཐ་དད་ཅྱིང་འབྲེལ་བ་མྲེད་

པ་དྲེ་ནྱི་ཡོད་ན་ཡོད་པའམ་ལོག་ན་ལྡོག་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་རྐང་གདུབ་དང་ཅོད་པན་བཞྱིན་ནོ།།།དུ་བ་ལ་སོགས་པའང་
མྲེ་ལ་སོགས་པ་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པར་ཁས་བླངས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི ་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་མྲེད་པའྱི་ཐལ་བའོ།།།འབྲེལ་བ་མྲེད་ན་
རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མྲེད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་རང་བཞྱིན་འ བྲེལ་བ་ ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གསུམ་པ་འབྲེལ་པ་གྲུབ་ན་ལྡོག་ཞྱི་མྲེད་ཀང་

ལྡོག་པ་འགྲུབ་པ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་འབྲེལ་བ་ཁོ་ནར་གོ་བར་བྱྲེད་ན་དཔྲེ་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དཔྲེས་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཅན་དང་
དཔྲེའྱི་ཆོས་ཅན་གྱིས་འད་བ་དང་མྱི་འད་བ་ཙམ་སོན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན་ཁོ་བོ་ཅག་ནྱི་དྲེ་སོན་པར་མྱི་སྨྲའྱི་འོན་ཀང་མྲེད་ན་མྱི་
འབྱུང་བའྱི་འབྲེལ་བ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མ་སོན་པར་འདོད་དྲེ་དྲེ་བསན་ན་འབྲེལ་བ་བསན་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་སོན་པ་
དྲེའྱི་ཕྱིར་ཆོས་མྱི་མཐུན་པའྱི་དཔྲེ་ལ་ངྲེས་པར་ གཏན་ཚིགས་འདྱི་ ལ་གཞྱི་དངོས་པོ་བ་མྱི་འདོད་དོ།།།གལ་ཏྲེ་

དཔྲེ་ལ་འབྲེལ་བ་འཛིན་པའྱི་ཚད་མ་ཇྱི་ལྟར་སོན་ཅྱིང་མྱི་མཐུན་དཔྲེ་ལ་གཞྱི་མྲེད་ན་ལྡོག་པ་ཇྱི་ལྟར་དུ་ངྲེས་པར་བྱྲེད་ཅྲེ་ན།།
དཔྲེ་ལ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆ ོས་ སྒྲུབ་བྱྲེད་དྲེའྱི་ངོ་བོར་སྒྲུབ་བྱྲེད་དྲེ་ཙམ་དང་འབྲེལ་བ འྱི་རྒྱུ་མཚན་གིྱིས་སོན་ཏྲེ་
གཞན་གྱིས་བསན་པས་ནྱི་དྲེ་དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་མྱི་འགྱུར་རོ།།།དྲེ་ཙམ་དང་འབྲེལ་བ་གསལ་བར་སོན་པ་ནྱི་ བྱས་པའྱི་ཞྲེས་
པ་སྲེ་དྲེ་གྱིས་རྒྱུ་གཅྱིག་པར་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་དཔྲེ་ལ་འཇུག་པ་དྲེ་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དཔྲེ་ལ་ཞུགས་པའྱི་ ཚད་མ ་དྲེས་
ཀང་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་བརོད་པས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།ཡང་ན་དཔྲེ་ལ་ཚད་མས་རྒྱུའྱི་དངོས་པོར་རྟོགས་
པར་བྱྲེད་དྲེ་ཚུལ་ནྱི་དྲེ་ཡོད་པ་ཞྲེས་པ་སྲེ་དྲེ་ལྟར་རྒྱུ་འབས་སུ་རབ་ཏུ་རྟོགས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དྲེ་ལྟར་མཐུན་དཔྲེ་
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༼༢༢༠༽ 
འབྲེལ་བ་གྲུབ་ན་མྲེད་ན་མྲེད་པའྱི་ལྡོག་པའང་འགྲུབ་བོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་དྲེའྱི་ངོ་བོ་དང་ཞྲེས་པ་སྲེ་ངོ་བོ་དང་རྒྱུ་
ཡྱིན་པར་ཚད་མས་གྲུབ་ན་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་ཡོད་པར་མྱི་འགྱུར་བ ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཆོས་མྱི་མཐུན་པའྱི་དཔྲེ་ ལ་གཞྱི་
མྲེད་པར་ཡང་ལྡོག་པ་འགྲུབ་བོ་ ཞྲེས་ཚིག་རྣམ་པར་སྦྱར་རོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་ཆོས་མྱི་མཐུན་པའྱི་དཔྲེ་ལ་ནྱི་འབྲེལ་བ་

འཛིན་པའྱི་ཚད་མ་སོན་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་འབྲེལ་བ་གྲུབ་ཟྱིན་ནས་ལྡོག་པ་ངྲེས་པར་བྱྲེད་བ་མ་ཡྱི ན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།དོན་ལྔ་པ་དྲེ་དག་ལོག་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་བསན་པ་ལ་དོན་གྱིས་ཀྱི་དང་པོ་དགག་རྟགས་གསུམ་དུ་བསན་པ་ནྱི།།གང་
གྱི་ཕྱིར་འབྲེལ་བ་ནྱི་ལྡོག་བྱྲེད་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་རྒྱུ་དང་རང་བཞྱིན་དག་མྲེད་པ་ ནྱི་འགའ་ཞྱིག་དགག་པ ་སྲེ་མྲེད་
པ་གོ་བར་བྱྲེད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ནོ།།།རྒྱུ་དང་རང་བཞྱིན་དྲེ་དག་ཁོ་ན་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།ལྡོག་པར་བྱྲེད་པ་དྲེའྱི་
ཕྱིར་ སྒྲུབ་པ་ལ་འབྲེལ་བ་དགོས་པ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་མ་ཟད་དོན་འགའ་ཞྱིག་ཅྲེས་བྱ་བ་དང་རྒྱུའམ་རང་བཞྱིན་ ནམ་
ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་ལྡོག་པ་ སྲེ་མྲེད་པ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་ལྡོག་བྱ་ལྡོག་བྱྲེད་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ དྲེ་ལྟ་མ་
ཡྱིན་ན་འབྲེལ་བ་མྲེད་ཅྲེས་གསུངས་ཏྲེ་འདྱི་དང་སྔར་གྱི་དྲེ་ལྟ་མྱིན་ན་གཅྱིག་ལོག་པས་ཞྲེས་བྱ་བས་ནྱི་འབྲེལ་བ་གྱིས་
ཀ་ལ་གནས་པར་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དམྱིག ས་པར་རྱིགས་པ་དང་ལྡན་པ་དྲེ་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་ཡང་གྱི་སྒྲ་ནྱི་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་

བྱྲེད་ཀང་དགག་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་སུ་སྡུད་པའོ།།།ཐ་སད་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་དགག་པའྱི་གཏ ན་
ཚིགས་ཞྲེས་ར་བར་བཤད་དྲེ་དགག་པ་ྱིད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་དགག་

པའྱི་དོན་ནྱི་རྟགས་ལ་མྱི་ལྟོས་པས་ཐ་སད་ཁོ་ན་སྒྲུབ་བོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།། །གྱིས་ཀའ ྱི་ཡང་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་འབས་བུ་

དང་ཁྱབ་བྱ་བལྟར་མྱི་རུང་བ་ལ་ནྱི་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱྲེད་མྱི་དམྱིགས་པས་མྲེ ད་པ་དང་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་གྱིས་ཀ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་ལ་
དྲེ་གྱིས་བལྟར་རུང་བ་ལ་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་ཁོ་ནར་ཟད་དོ།།།འོ་ན་དྲེ་དག་སྣང་རུང་གྱི་གཞྱི་ལ་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པ་སྦྱར་
བས་ནུས་པས་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱྲེད་མྱི་དམྱིགས་པ་དོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན།།དྲེས་ཀང་ནུས་ཤྱིང་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱྲེད་མ་དམྱིགས་པས་
ཀང་ནུས་པ་ཡྱིན་ལ་དོན་མྲེད་པའྱི་ྲེས་པའང་མྲེད་དྲེ་ཡལ་ག་ལ་སོགས་པས་ཤྱིང་སྒྲུབ་ནུས་པའྱི་གཞྱི་ལ་ཤ་པས་ཀང་ནུས་པ་
བཞྱིན་ནོ།།།དོན་གྱིས་པ་དྲེ་དག་དུ་མར་འགྱུར་བའྱི་ཚུལ་ནྱི།།དགག་པའྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་དམྱིགས་སུ་ཡོད་པ་ནྱི་སྣང་དུ་
རུང་བའོ།།།དྲེ་ལྟར་ངྲེས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་གང་གྱི་ཚེ་རྟགས་ནྱི་སྒྲོན་མ་བཞྱིན་དུ་རུང་བས་གོ ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཚེ་འགའ་

ཞྱིག་གྱི་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ངྲེས་པ་དྲེ་མ་དམྱིགས་པ་ 
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༼༢༢༡༽ 
ན་གོ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་གྱི་དྲེ་ལྟར་མ་ངྲེས་པའྱི་མ་དམྱིགས་པ་ཙམ་ལས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།རྣམ་པ་གསུམ་པོ ་དྲེ་
ནྱི་སྔར་རྣམ་པ་དུ་མ་སྲེ་བཅི ར་བཤད་དོ། །ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན་འགལ་བ་རྟོགས་པ་སྲེ་དམྱིགས་པའྱི་སྦྱོར་བ་ནྱི་རང་

བཞྱིན་འགལ་དམྱིགས་དང་།།འགལ་འབས་དམྱིགས་པ་དང་།།ཁྱབ་བྱྲེད་འགལ་དམྱིགས་དང་།།འབས་བུ་འགལ་བ་ད མྱིགས་
པ་དང་།།རྒྱུ་འགལ་བ་དམྱིགས་པ་དང་།།རྒྱུ་འགལ་བའྱི་འབས་བུ་དམྱིགས་པ་སྲེ་དྲུག་གོ། །སོགས་པ་མ་རྟོག ས་པ ་ སྲེ་མ་

དམྱིགས་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་མྱི་དམྱིགས་པ་དང་།།རྒྱུ་མྱི་དམྱིགས་པ་དང་།།ཁྱབ་བྱྲེད་མྱི་དམྱིགས་པ་དང་།།འབས་བུ་མྱི་དམྱིགས་
པ་བཞྱི་སྲེ་དྲེ་ལྟར་བཅུའོ།།།བཅུ་གཅྱིག་པ་འགལ་བས་ཁྱབ་པ་དམྱིགས་པ་ནྱི་རང་གྱི་སྦྱོར་བ་དག་ལ་དྲེའྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེར་འཆད་
པར་འགྱུར་རོ།།།དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་གསུམ་པོ་དྲེ་བཀག་ནས་འགོག་པ་ལས་མྱི་འདའ་བས་གསུམ་དུ་ངྲེས་སོ།།།རྣམ་པར་ངྲེ ས་
པའྱི་འགྲེལ་བཤད་རྒྱན་གྱི་མྲེ་ཏོག་ཅྲེས་བྱ་བ་ལས་རང་ གྱི་དོན་གྱི་ར ྲེས་སུ་དཔག་པ་རྣམ་པར་ངྲེས་པའྱི་ལྲེའུ་
རྣམ་པར་བཤད་པའོ།།།།།།དོན་གསུམ་པ་རྟགས་སོན་པའྱི་ངག་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་བཤད་པ་ལ་སྒྲུབ་པ་དང་སུན་འབྱྱིན ་པ་བཤད་
པ་གྱིས་ལས།།དང་པོ་ལ་དོན་བཞྱི་སྲེ་སྒྲུབ་པའྱི་ངག་བཤད་པ་དང་བསྒྲུབ་བྱའྱི་དོ ན་བཤད་པ་དང་།།སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་
བཤད་པ་དང་།།དཔྲེ་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་པ་དགག་པའོ།།།དང་པོ་ལ་མཚན་ྱིད་མདོར་བསན་པ་དང་རྒྱས་པར་
བཤད་པ་གྱིས་ལས།།དང་པོ་ནྱི་རྲེས་དཔག་བསྲེད་ནས་གཞན་གྱི་དོན་བྱྲེད་པའྱི་རྲེས་སུ་དཔག་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་
རང་གྱིས་ མཐོང་བའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བ་སྲེ་འཆད་པར་ བྱྲེད་པའྱི་སྒྲ་སྲེ་སྒྲ་གང་ཞྱིག་ཚུལ་གསུམ་

སོན་པར་བྱྲེད་པ་དྲེ་ཡྱིན་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དྲེ་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ན་ ཇྱི་ལྟར་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་རྟགས་ཅན་ནྱི་བ སྒྲུབ་བྱ་

དང་དྲེའྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི་རྲེས་དཔག་སྲེ་སོན་པ་ནྱི་སྨྲ་བའོ།།། གལ་ཏྲེ་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ནྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་ན་ཚིག་དྲེར་ཇྱི ་ལྟར་

འགྱུར་ཞྲེ་ན་བཤད་པ་རྒྱུ་ཚིག་ལ་འབས་བུ་ཤྲེས་པར་སྒྲོ་བཏགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་ཚིག་གྱིས་གཏན་ཚིགས་དན་
ནས་ལོག་གྱུར་ཤྲེས་པའྱི་རྒྱུ་བྱྲེད་པས་ྲེ་བར་བཏགས་ནས་རྲེས་དཔག་ཏུ་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱིར་རྲེས་དཔག་སོན་པ་ན་
རྟགས་བསན་པར་བྱ་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་དྲེའྱི་ཚིག་ཀང་ 
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༼༢༢༢༽ 
བསན་པར་བྱ་དགོས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་སྒྲ་བརོད་པ་ན་གཞན་ལ་དོན་འཛིན་པའྱི་མངོན་སུམ་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར་གཞན་
དོན་གྱི་མངོན་སུམ་ཀང་འཆད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན།།འདྱི་ལ་རྒྱན་མཛད་པ་ན་རྲེ།།ཚིག་ལས་ཚིག་གྱི་དོན་ངྲེས་པ་ཙམ་ ན་རྲེས་
དཔག་སྲེ་བས་རྲེས་དཔག་ལ་ལྟོས་ནས་གཞན་དོན་དུ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ལ་ཚི ག་གྱི་དོན་ངྲེས་པ་ཙམ་ན་མངོན་སུམ་སྲེ་བར་མ་ངྲེས་
པས་དྲེ་ལ་ལྟོས་ནས་གཞན་དོན་དུ་མ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་གཞན་དོན་གྱི་མངོན་སུམ་མྱི་འཆད་པ་ཡྱིན་ཞྲེས་ཟྲེར་ཏྲེ།།རྒྱན་ལས།།ཇྱི་
ལྟར་ཚིག་ལས་མཐོང་བ་ཡྱི།།།འབྲེལ་བ་དན་པར་གྱུར་པ་ན།།།རྲེས་དཔག་སྲེ་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ།།།འགར་ཡང་མངོན་སུམ་སྲེ་བ་
ཡྱིན།།།ཞྲེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།འོན་ཀང་གཞན་དོན་གྱི་རྲེས་དཔག་ནྱི་གཞན་བརོད་པ་ལ་མྱི་མཁས་པ་ཡོད་པས་དྲེ་བཟོག་
པའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་ལ་གཞན་དོན་གྱི་མངོན་སུམ་ནྱི་སྲེ་བོ་བྱྱིས་པ་ཡན་ཆོད་ཀྱིས་ཤྲེས་པས་བཤད་པ་ལ་དགོས་པ་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར་མྱི་འཆད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་འོན་ཀང་འདྱི་ནྱི་བྱྱིས་པ་རྟོགས་པའྱི་རྒྱུར་བརམས་པ་ཡྱིན་ ནོ་ཞྲེས་གང་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་
རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་རང་གྱིས་མཐོང་བ་བཤད་པ་དང་།།དོན་བཤད་པ་དང་།།རབ་གསལ་བྱྲེད་བཤད་པ་གསུམ་ལས།།དང་
པོ་ལའང་མདོར་བསན་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་མཐོང་བ་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་དྲེ་ཙམ་ཞྱིག་སྨྲོས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་གྱི་རང་དང་
དོན་སྨྲོས་པ་ལ་དགོས་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན།།དྲེའྱི་མཚན་ྱིད་འཆད་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་གང་པོས་རང་
གྱིས་མཐོང་བ་ཞྲེས་སྨྲོས་པ་ནྱི་གཞན་གྱིས་མཐོང་བ་རྟགས་ཡྱིན་པ་གཅོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེས་ན་ ལུང་ལས་མཐོང་བ་

གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་གཞན་ཁོ་ནས་མཐོང་བ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་བཞྱིན་ནྱི་
དུ་དོན་ཞྲེས་སྨྲོས་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ད ོན་ལ་མྲེད་པ་ལས་ཀང་བསྒྲུབ་བྱ་འགྲུབ་པ་མྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པར་བྱ་
བའྱི་ཕྱིར་སོབ་དཔོན་གྱིས་སྒྲ་བཀོད་པ་མཛད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟར་རང་གྱིས་མཐོང་བ་དང་དོན་སྤྱྱིར་བསན་ནས་གྱིས་པ་

རང་གྱིས་མཐོང་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་ད པྲེར་བརོད་པ་དང་།།དྲེ་སུན་དབྱུང་བ་དང་།།རང་གྱི ་ཐལ་འགྱུར་གྱི་
གཏན་ཚིགས་ལ་མཚུངས་པ་སྤང་བ་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ནྱི།།ཇྱི་ལྟར་ཁ་ ཅྱིག་སྲེ་གངས་ཅན་ན་ར ྲེ་རང་གྱིས་མཐོང་བ་ཞྲེས་

བྱ་བ་ལ་གཏན་ཚིགས་ནྱི་གཞན་ཕྱིར་རོལ་གྱིས་རྟོག ས་པར་བྱ་བ འྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ ཕྱིར་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།རང་ལ་མ་
གྲུབ་ལ་གཞན་ལ་གྲུབ་པ་དྲེ་ྱིད་དཔྲེར་ན་ཞྲེས་བྱ་བས་སོན་པར་བྱྲེད་དྲེ་དྲེ་ལ་སྲེ་བ་ཅན་ནྱི་བྱས་པ་སྲེ་གཙོ་བོ་སྲེམས་

དཔའ་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་ལ་མྲེད་པ་གསར་དུ་སྲེ་བའྱི་སྲེ་བ་ཅན་དང་ཡོད་པ་གཏན་ནས་འཇྱིག་
པའྱི་མྱི་རྟག་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་བཀོད་པ་ 
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༼༢༢༣༽ 
ཡྱིན་ན་དྲེ་ནྱི་གངས་ཅན་རང་ྱིད་ལ་མ་གྲུབ་སྲེ་འདྱི་ཡོད་པ་རྲེན་གྱིས་གསལ་བའྱི་སྲེ་བ ་དང་གནས་སྐབས་རྲེན་གྱིས་མྱི་
གསལ་བ་ནྱི་མྱི་རྟག་པར་སྨྲ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།སངས་རྒྱས་པ་ལ་ནྱི་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེའྱི་ལུང་ལས་དྲེ་ལྟར་དུ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་
དྲེས་ན་འདྱི་གོ་བྱྲེད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་སུན་དབྱུང་བ་ལ་ལོག་གྱུར་ལ་ཚིག་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པ་དང་།།ཚིག་གྱི་ཁྱད་

པར་བརྟགས་ན་འཇྱིག་པ་དང་།།སངས་རྒྱས་པའྱི་ལུ ང་གྱིས་གཏན་ཚིགས་མྱི་འགྲུབ་པ་གསུམ་ལས།།དང་པོ་ནྱི་དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་
མྱི་རྱིག ས་ཏྲེ་གང་གྱི་ཕྱིར་ཚིག་ནྱི་ལུ ང་ཡྱིན་ལ་དྲེས་གཏན་ཚིགས་འགྲུབ་ན་ནྱི་དྲེ་ལ་མྱི་སླུ་བ་དགོས་ལ་དྲེ་ལ་མྱི་སླུ་ན་ནྱི་
བསྒྲུབ་བྱ་ལའང་མྱི་སླུ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་དྲེ་དང་དྲེ་ལ་ཚད་མར་འགྱུར་ན་དངོས་པོའ ་ིསོབས་ཀྱིས་ ཞུགས་པའྱི་ར ྲེས་ སུ་
དཔག་པའྱི་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།ཅྱི་སྲེ་དྲེ་ནན་གྱིས་ཚད་མ་ཡྱིན་པར་སྨྲ་ན་ནྱི་ལོག་གྱུར་ལ་རྲེས་སུ་དཔག་པ་མྱི་འཇུག་
སྲེ་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ ས་ནྱི་དཔྲེ་ལ་སོགས་པ་གཟུང་ངོ་།།།གྱིས་པ་ནྱི་ཚིག་གྱི་ཁྱད་
པར་སྲེས་བུས་བྱས་པ་དང་མ་བྱས་པ་འགའ་ཞྱིག་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ལུ ང་དྲེ་མྲེད་པ་རྣམས་ཀྱི་རྲེས་དཔག་དོན་དང་
བཅས་པས་དོན་མྲེད་པའྱི་ྲེས་པ་མྲེད་དོ་ ཞྲེ་ན་འདྱི་ ལ་བྱས་པའྱི་ལུ ང་ངྲེས་པར་མྱི་ནུས་པ་དང་མ་བྱས་པ་མྱི་འཐད་དོ་
ཞྲེས་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །གཞན་ཡང་ལུ ང་འདྱི་ལ་བརོད་བྱ་མྱི་སླུ་བའྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་མྲེད་ན་དྲེ་ལས་གཞན་པའྱི་
ཁྱད་པར་འགའ་ཞྱིག་ ཡོད་ཀང་ཡོད་པར་མྱི་འགྱུ ར་ཏྲེ་ཁྱད་པར་ཡོད་ཀང་མྲེད་པ་དང་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་

རོ།།།བརོད་བྱ་ལ་མྱི་སླུ་བ འྱི་ཚད་མ་ཡོད་ན་ནྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་དོན་ཅན་གྱི་ལུ ང་དྲེས་གྲུབ་པའྱི་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི་

ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་དོན་ཅན་གྱི་ཚིག་ནྱི་རོལ་བས་ཀང་ཁས་བླང་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།ཡང་ན ་བརོད་བྱ་ལ་
ཚད་མ་ཡོད་ན་ནྱི་དྲེ་ལ་ཚིག་གྱིས་ཅྱི་བྱ་སྲེ་ཚད་མ་ྱིད་ཀྱིས་ཁས་བླང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ལ་ཚད་མ་ཡང་ཐུན་མོང་བ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་རོལ་བ་ལ་ཡང་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།ཚིག་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་ དྲེས་ན་རྱིགས་པས་འཇུག་པ ་ནིྱི་ཁས་
བླངས་ནས་དྲེ་འཐད་མྱི་འཐད་བརྟག་པ་འཇུག་སྲེ་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་དྲེ་བརྟགས་ན་མྱི་འཐད་པར་འདུག་པ་དྲེའྱི་
ཕྱིར་ཚིག་གྱིས་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་འགྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཚིག་རྣམ་པར་སྦྱར་རོ།།།གསུམ་པ་ལ་དོན་ལྔ་ཡོད་པའྱི་དང་པོ་

ལུང་དྲེ་ཁས་ལྲེན་པ་ལའང་དྲེས་མྱི་འགྲུབ་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་རྱིགས་པས་འཇུག་པ་ལ་ལུ ང་གྱིས་གཏན་ཚིགས་མྱི་འགྲུབ་ཀང་བླུན་
པོ་མངོན་ཞྲེན་གྱིས་ལུ ང་ཁས་ལྲེ ན་པ་འགའ་ཞྱིག་ལ་དྲེས་འགྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན་དྲེ་ལ་ཡང་དྲེས་འགྲུབ་པར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུ ར་ཏྲེ་
ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེས་གྲུབ་པ་ནྱི་བླུན་པོ་ལའང་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་

ན་སངས་རྒྱས་པའྱི་ལུ ང་ལས་ནྱི་བློ་ 
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༼༢༢༤༽ 
དང་བདྲེ་བ་སྲེམས་པ་ཅན་དུ་འཆད་པ་ཡྱིན་ན་དྲེ་སོན་པའྱི་ ལུང་དྲེ་ལ་གནོད་པ་སྲེ་དགག་པར་བྱ་བའྱི་ ཕྱིར་ག ཞན་
སངས་རྒྱས་པ་ལ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་བ རོད་པ་དྲེའྱི་ཚེ་གནོད་བྱྲེད་དྲེ་འཇུག་ན་ནྱི་འདྱི་ཚ ད་མ་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ་ཚད་མ་རྣམས་ནྱི་གནོད་པར་བྱྲེད་པ་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཅྱི་སྲེ་གནོད་བྱྲེད་མྱི་འཇུག་ན་ནྱི་ཁོ་བོ་ཅག་གྱི་

ལུང་གྱི་དོན་སྲེམས་པ་ཅན་གྲུ བ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་རོལ་བ་ལ་ནྱི་ལུ ང་དྲེས་མ་གྲུབ་ཀང་ཕྱིར་རོལ་སངས་རྒྱས་པ་ལུང་དྲེ་
ཁས་ལྲེན་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་ལུ ང་དྲེས་འགྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན་བརྟག་པ་བྱྲེད་པའྱི་ཚེ་གང་གྱི་ལུང་གང་ཡྱིན་འདྱི་ལྟར་

བསམས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ལུ ང་དང་སྲེས་བུ་རང་བཞྱིན་འབྲེལ་བ་ནྱི་མྲེད་ལ་ལུང་གྱི་དོན་བདྲེན་བརྫུན་ལ་རོངས་པས་སྔོ ན་ལུང་ཁས་
བླངས་སུ་ཟྱིན་ཀང་རོད་པ་བྱྲེད་པ་དྲེའྱི་ཚེ་ལུང་དོར་བ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་ལྟར་རོད་པའྱི་ཚེ་སྒྲུབ་པ་དང་སུན་འབྱྱིན་ལ་རྣ་གཏད་
པས་ལུང་ཚད་མར་ཁས་བླངས་པ་བཏང་བ་གྲུབ་སྲེ་ལུ ང་ཚད་མ་ཡྱིན་མ་ཡྱིན་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་ན་ནྱི་ལུང་གྱི་དོན་བདྲེན་པ་ྱིད་
དུ་རོམ་ནས་སུན་འབྱྱིན་ལ་རྣ་གཏོད་པར་མྱི་འགྱུར ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་རོད་པ་བྱྲེད་པའྱི་ཚེ་ལུང་གང་ཡང་སྲེས་བུ་གང་གྱི་
ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཁས་བླངས་པའྱི་འབྲེལ་བ་མ་གཏོགས་པ་ནྱི ་ལུང་འགའ་ཞྱིག་སུ་དང་ཡང་འབྲེལ་བ་མྲེད་ལ་དྲེ་ཡང་དྲེའྱི་ཚེ་ཞྱིག་
པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གཞན་ཡང་ལུང་གྱི་བརོད་བྱ་སྲེམས་པ་ཅན་ལ་ཁྱྲེད་ཀྱི་རྱིགས་པས་གནོད་ན་ནྱི ་ཚད་མས་གནོད་ པ་ཞྲེས་

སྦྱར་རོ།།།ཁས་བླངས་པ་མ་གཏོགས་པའྱི་ལུ ང་གྱི་འབྲེལ་བ་འགོག་པ་ན་རྲེང་བུ་ནྱི་ལུ ང་གྱི་འབྲེལ་བ་དང་བལ་བའོ།།།ཡོན་
ཏན་ྲེས་པ་མ་ མཐོང་བ་ནྱི་གྲུབ་མཐའ་ཁས་ལྲེན་པའྱི་རྒྱུ་ཤྲེས་རབ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་
གྱིའོ།།།ཡང་ན་རྲེང་བུར་སྲེས་པ་ནྱི་བླང་དོར་ལ་དཔོད་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱི ་ཡན་ལག་མྲེད་པ་སྲེ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་གྲུབ་མཐའ་

རྣམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་ྲེས་པ་མ་མཐོང་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་དྲེ་འད་བའྱི་སྲེ་བོ་དྲེ་ལ་ཞྲེས་ཚིག་རྣམ་པར་སྦྱར་རོ།།།ཀྲེ་མའྱི་

སྒྲ་ནྱི་རྲེས་སུ་བརྲེ་བ་སྲེ་སྲེམས་པ་ཅན་ཀང་བྲེམ་པོར་འདོད་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་མྱི་བཟད་པ་ནྱི་གདོན་དང་འད་བར་སྤང་
དཀའ་བའྱི་ཕྱིར་དང་།།དྲེ་ལྟ་བུའྱི་དོན་མྱི་ཐོབ་པས་སྲེས་བུའྱི་དོན་ལས་མས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།། །སུ་ཡྱིས་ཞྲེས་བྱ་བ་
ནྱི་སྲེར་ས་ལ་སོགས་པའྱི་རོངས་པས་བསོས་པར་ངྲེས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།གྱིས་པ་ལུ ང་རང་ྱིད་རང་དང་འགལ་བ་
སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་མྱི་འཐད་པ་ནྱི།།གཞན་ཡང ་ལུང་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་དྲེའྱི་བརོད་བྱ་དང་འགལ་བ་སྲེམས་པ་མྲེད་
པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་འགལ་བ་དྲེ་ཁས་བླངས་ན་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱིས་ནྱི་ལུང་འདོར་བའྱི་དུས་གསུམ་པ་བསན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ལ་

དུས་དང་པོ་ནྱི་རོངས་པས་ལུ ང་ཚད་མར་སྔར་ཁས་བླངས་ཀང་བརྟག་པ་བྱྲེད་པའྱི་ཚེ་འདོར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་གང་གྱི་ལུང་གང་
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ཡྱིན་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེས་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ།།། 



280   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༢༢༥༽ 
དུས་གྱིས་པ་ནྱི་ལུ ང་ལ་མངོན་ཞྲེན་དམ་པས་དྲེའྱི་ཚེ་མ་བཏང་ཡང་སུན་འབྱྱིན་ཐོས་པའྱི་དུས་སུ་འདོར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་ཚད་
མས་གནོད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེས་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དུས་གསུམ་པ་ནྱི་དྲེའྱི་ཚེ་མ་བཏང་ཡང་ལུང་དྲེ་འགལ་བ་ཁས་ལྲེན་པའྱི་ཚེ་
ནྱི་ཡྱིད་བྱུང་ནས་ངྲེས་པར་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་འདོར་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ནང་དུས་དྲེར་ལུ ང་སྤང་བའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པ་ན་

ཚད་མ་མ་ཡྱིན་ལ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེས་ཀང་གཏན་ཚིགས་དང་བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་པར་མྱི་རུང་ངོ་།།།དྲེས་ན་ལུ ང་ཁས་བླངས་
ཀང་དཔོད་པའྱི་དུས་སུ་ནྱི་ལུང་ལས་གྱིས་པོ་དྲེ་མྱི་འགྲུབ་སྲེ་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་དོར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གསུམ་པ་དྲེས་ད ངོས་པོ་མྱི་
གནས་ཤྱིང་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཚུལ་འཇྱིག་པ་ནྱི།།གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་པ་དྲེས་ཁས་བླངས་པ ས་དྲེ་ལུང་དུ་འགྱུར་བ་
ཡྱིན་ལ་ལུ ང་དྲེ་ལས་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་སྒྲུབ་བྱྲེད་དྲེ་ལས་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་དངོས་པ ོ་ཞྲེས་བྱ་བས་ཁས་ལྲེན་པ་འདོད་པས་

ཁས་ལྲེན་པས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་ལ་འདོད་པའང་སྲེམས་པ་ཅན་ལ་ཡོད་དོ ་ཞྲེས་བཞད་གད་དུ་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།གཞན་ཡང་འདོད་པས་ལུང་དུ་ཁས་བླངས་ན་དྲེས་གྲུབ་པ་གཏན་ཚིགས་དང་འདོད་པས་ལུ ང་དུ་ཁས་མྱི་ལྲེན་ན་དྲེས་
གྲུབ་ཀང་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་སྲེས་བུའྱི་འདོད་པས་དྲེ་དང་དྲེ་འཇོག་པར་འགྱུར་ལ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ད་ནྱི་
དངོས་པ ོ་ལ་ཞྲེས་ཐལ་བར་སྦྱར་ཏྲེ་སྲེས་བའྱི་འདོད་པ་ནྱི་དོན་དང་མྱི་མཐུན་པ་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཡང་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་

ྲེས་པ་གཞན་སོགས་པའོ།།།གལ་ཏྲེ་སྲེས་བུའྱི་འདོད་པ་ནྱི་དངོས་པོ་ཇྱི་ལྟ་བར་འཇུག་པས་དྲེ་དང་དྲེར་སྣང་བ་ནྱི་དངོས་པོ་
ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་འདོད་པ་དྲེ་ནྱི་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་དྲེའྱི་དབང་གྱིས་ནྱི་དངོས་པོ་མྱི་གནས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།། འདྱི་སྐད་དུ་
གཞན་གྱིས་ཁས་བླངས་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དངོས་པོ་ལ་དྲེ་དང་དྲེར་སྣང་བ་དག་མྲེད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་
སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།བཞྱི་པ་རྟོག་པས་སྤྲུལ་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་བ་ནྱི།།ཡོད་པའྱི་དོན་ཏྲེ་དོན་ལ་ཡོད་པ་ནྱི་རྟོགས་ཏྲེ་

ངྲེས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་རྟོག་པས་བྱས་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལས་ག ཞན་གྱིས་
ཁས་བླངས་པ་ཙམ་གྱི་ སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ ཡྱིན་ན་རྟགས་མྲེད་པ་རྟོགས་ པ་ཙམ་
གྱིས་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ ་འགྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ན་རྟོག་པས་སྤྲུལ་པ་ནྱི་རྟགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་བསྒྲུབ་བྱ་སྲེམས་པ་མྲེད་

པ་དྲེ་ཡོད་དུ་ཆུག་ཀང་གཏན་ཚིགས་དངོས་པ ོས་མ་ བྱས་པར་རྟོག་པས་སྒྲོ་བཏགས་པས་བྱས་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ ་
རྟོགས་པ་ནྱི་གཏན་ནས་མྲེད་པའྱི་དོན་འཁྲུལ་བའྱི་རྒྱུ་འགའ་ཞྱིག་ལས་ཡོད་པར་རྟོགས་པ་དྲེ་དང་མཐར་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་

ཁྱད་པར་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་ཡྱིད་ཆྲེས་པ་མྲེད་པ་ནྱི་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་གཞན་གྱིས་ཁས་བླངས་པ་

ནྱི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྟོག་པས་སྤྲུལ་པ་གཏན་ཚིགས་ 
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༼༢༢༦༽ 
སུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ལྔ་པ་གསུམ་དུ་མ་འདུས་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་མྱི་རུང་བ་ནྱི།། འབས་བུ་ད ང་
རང་བཞྱིན་དང་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཁྱད་པར་ སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་ལས་ལོག་གྱུར་རྟོགས་པའྱི་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་
བཤད་ཟྱིན་པ་ནྱི་གསུམ་ཁོ་ནའོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེར་རོ།།།དྲེས་ན་དྲེ་གསུམ་དུ་དངོས་པོ་ ལ་གྲུབ་པའྱི་ ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་ནྱི་

གསུམ་ལས་གཞན་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་ནོ་སམ་ན་གསུམ་ལས་གཞན་གྱིས་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱིར་

རོ།།།ཞྲེས་དགོངས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་གཞན་གྱིས་ཁས་བླངས་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྟགས་གསུམ་དུ་མ་འདུས་
པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།སྦྱོར་བ་ནྱི་གང་ཞྱིག་འབས་བུ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་དུ་མ་འདུས་པ་དྲེ་ནྱི་རྟགས་ཡང་དག་པ་
མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་ནམ་མཁའྱི་ཨུཏྤ་ལ་བཞྱིན་ནོ།།།སངས་རྒྱས་པས་ཁས་བླངས་པ་འདྱི་ཡང་གངས་ཅན་གྱི་མངོན་པར་འདོད་
པ་སྒྲུབ་པ་ལ་རྟགས་གསུམ་དུ་མ་འདུས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་མྲེད་པའོ།།།དོན་གསུམ་པ་ཐལ་འགྱུར་ལ་
མཚུངས་པ་སྤང་བ་ལ་ཐལ་བ་དཔྲེར་བརོད་པ་དང་།།དྲེའྱི་འཕྲེན་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་།།དྲེ་སྔོན་གྱི་སོབ་དཔོན་གྱི་ལུ ང་
དང་སྦྱར་བ་གསུམ་ལས།།དང་པོ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་གཞན་གྱིས་ཁས་བླངས་པ་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྱིན ་ན་ཁྱོད་དང་སྔོན་གྱི་སོབ་དཔོན་
རྣམས་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་གཞན་གྱིས་ཁས་བླངས་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་ཆོས་གཞན་ཐལ་བར་འཕྲེན་ཞྲེ་ན་འདྱི་ལ་གཞན་ལ་རྲེས་དཔག་
སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་ནྱི་རང་རྒྱུད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པ་ན་འདྱི་ནྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དགོས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཁས་བླངས་པ་ཙམ་ལས་
ནྱི་རྲེས་དཔག་མྱི་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།། འདྱི་ལྟར་རྲེས་དཔག་ནྱི་གཞལ་བྱ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ནྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལས་སྲེ་
བ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཞན་དུ་ན་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དང་མ་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་རྲེས་དཔག་སྲེད་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ།།།ཐལ་
འགྱུར་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་ནྱི་གཞན་གྱི་ལོག་པར་རྟོགས་པ་ཟོག་པར་བྱྲེད་པ་ན་དྲེ་ལ་ནྱི་ཁྱབ་བྱ་ག ཞན་གྱིས་ཁས་བླངས་ན་
ཁྱབ་བྱྲེད་མྱི་འདོད་ཀང་ཐལ་བར་བརོད་པས་རང་གྱི་གྲུབ་མཐའ་འགལ་བར་ཤྲེས་པ་ན་ལོག་རྟོགས་ཞྱི་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་
ལོག་པར་རྟོགས་པ་ནྱི་རང་གྱི་གྲུབ་མཐའ་མྱི་འགལ་བར་འདུ་ཤྲེས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དཔྲེར་ན་སྤྱྱི་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་
ལ་ཡོད་ན་དུ་མར་ཐལ་བའམ།།བདག་ལ་སོགས་ཡོད་པ་ྱིད་ཡྱིན་ན་སྐད་ཅྱིག་ཏུ་ཐལ་བ་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་ནོ།།།དོན་དྲེ་ལྟར་
གནས་པ་ན་གཞུང་འདྱིར་ནྱི་གཟྲེགས་གཟན་གྱིས་བ་ལང་ལ་སོགས་པའྱི་སྤྱྱི་རས་གཅྱིག་གསལ་བ་དུ་མ་དང་འབྲེལ་བར་ཀུན་
བཏགས་པ་འགོག་པའྱི་ཐལ་བ་དང་དྲེ་ལས་བཟོག་པ་འཆད་པར་བྱྲེད་དྲེ་འདྱིའྱི་དོན་སོབ་དཔོན་དུལ་བའྱི་ལ་སྤྱྱི་ཆོས་ཅན་
གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དུ་མ་ལ་མྲེད་ 
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༼༢༢༧༽ 
པར་འགྱུར་ལ་དུ་མ་ལ་ཡོད་པ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཐལ་འགྱུར་ཁྱབ་བྱྲེད་འགལ་དམྱིགས་དང་རང་རྒྱུད་
འགལ་ཁྱབ་དམྱིགས་པར་བྱྲེད་པ་དང་།།ཡང་སོབ་དཔོན་ཞྱི་བ་བཟང་པོ་སྤྱྱི་ཆོས་ཅན་རང་བཞྱིན་ནམ་གཞན་གྱིས་སོང་པའྱི་
རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་གསལ་བ་གཅྱིག་ཁོ་ན་ད ང་འབྲེལ་བར་འགྱུར་ན་དུ་མ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་མའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་
ནོ་ཞྲེས་ཐལ་བ་དང་བཟོག་པ་གྱིས་ཀ་རང་བཞྱིན་དུ་བྱྲེད་པ་གྱིས་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱིས་དྲེ་གྱིས་ཀ་བཟོག་པ་རང་
རྒྱུད་མ་གྲུབ་ཅྱིང་སྔ་མ་ནྱི་གཞུང་གྱི་ཚིག་དང་དོན་མྱི་འཁྱིགས་སོ་ཞྲེས་སུན་ཕྱུང་ནས་རང་ྱིད་སྤྱྱི་ཆོས་ཅན་དུ་མ་ལ ་ཡོད་པའྱི་
ཕྱིར་དུ་མར་འགྱུར་ལ།།དུ་མས་སོང་པའྱི་ཕྱིར་དུ་མ་ལ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ཐལ་བ་རང་བཞྱིན་དང་བཟོག་པ་ཁྱབ་བྱྲེད་མྱི་དམྱིགས་
པར་བྱྲེད་དྲེ་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་མྲེད་པ་དྲེ་ནྱི་སྤྱྱི་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པ་ལ་ཡང་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདྱིར་ཐལ་བ་བཟོག་པའྱི་
མཐར་ཐུག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བསན་པའྱི་ཕྱིར་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པར་བྱ་བའྱི་བཟོག་པ་ནྱི་དངོས་སུ་དཔྲེར་བརོད་པ་ཡྱིན་ལ།།
དངོས་སུ་དཔྲེར་བརོད་པར་བྱ་བའྱི་ཐལ་འགྱུར་ནྱི་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པར་བྱ་བར་བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།འདྱི་ལ་
གཟྲེགས་གཟན་འདོད་པའྱི་སྤྱྱིའྱི་སྲེང་དུ་དུ་མས་སོང་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཚད་མས་ནྱི་མྱི་འགྲུབ་སྲེ་སྤྱྱི་ྱིད་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་
དང་།།སྒྲོ་བཏགས་པའྱི་སྤྱྱི་ཡང་སྐབས་ཀྱི་ཆོས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འོན་ཏྲེ་སྤྱྱི་དྲེ་མྲེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དུ་མས་སོང་པ་
འཐད་དོ་ཞྲེ་ན་འོ་ན་སྔ་མ་གྱིས་ལ་ཡང་སྤྱྱི་དྲེ་གསལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་ཁས་བླངས་པའྱི་ཕྱིར་དུ་མ་ལ་ཡོད་པར་
འཐད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གཞན་ཡང་དུ་མས་སོང་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དྲེ་ཡང་དག་ཡྱིན ་ན་ནྱི་ཆོས་ཅན་སྤྱྱི་ལ་འཇུག་པའྱི་རྲེས་དཔག་
སྲེད་པར་འགྱུར་ལ་དྲེ་ལྟ་ན་དྲེ་མྱི་སྱིད་པ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ།།།འོན་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་སྣང་བ་ཡྱིན་ན་ནྱི་སྔ་མ་གྱིས་དང་མཚུངས་
ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་འདྱི་ལ་ཐལ་བ་ལས་བཟོག་པ་ཡང་དག་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་བཀོད་ཀང་མྱི་སྱིད་ལ་བཟོག་པ་ཙམ་ཞྱིག་ནྱི་ཐལ་བ་ཐམས་
ཅད་ལ་རུང་བས་འདྱི་ལ་ཡང་ཇྱི་ལྟར་བཀོད་ཀང་རུང་ངོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་དོན་དམ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་ཐལ་བ་ནྱི་སྔ་མ་ཁོ་ན་བཞྱིན་
དུ་བྱས་ནས་ཁོ་བོ་ཅག་གཞུང་འདྱི་ལྟར་འཆད་དྲེ་གཞན་གཟྲེགས་གཟན་གྱིས་སྤྱྱི་ཀུན་བརྟགས་པས་དྲེ་ལ་ནྱི་ཁོ་བོ་
ཅག་ཐལ་བ་སྒྲུབ་སྲེ་འཕྲེན་པར་བྱྲེད་དོ།།།ཅྱི་འད་བའྱི་ཐལ་བ་ཞྲེ་ན་དཔྲེར་ན་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་འདྱི་འད་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་

དོན་ཏོ།།།དྲེ་ལ་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་ཡོད་པའྱི་སྤྱྱི་གཅྱིག་པུ་ནྱི་ཆོས་ཅན་ནོ།།།ཡུལ་དང་དུས་དང་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁྱད་

པར་གང་ལ་ཡོད་པ་དྲེ་ནྱི་དྲེ་དག་གྱི་ཁྱད་པར་ཅན་དྲེ་ཤར་ཕོགས་ན་གནས་པ་ལ་སོགས་པའོ།།།གཞན་ནྱི་དུ་མ་སྲེ་དཀར་
ཟལ་ལ་སོགས་པའྱི་ལྡན་པ་ནྱི་དྲེ་དག་ལ་ཡོད་པ་སྲེ་དྲེས་ན་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བ་ནྱི་ཐལ་བའྱི་དམ་

བཅའ་ཡྱིན་ནོ།།། 
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༼༢༢༨༽ 
གཏན་ཚིགས་བཤད་པ་སྤྱྱི་དྲེ་ནྱི་ཡུལ་ཤར་དང་དུས་ད་ ལྟར་དང་གནས་སྐབས་འགོ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱད་ པར་སོ་
སོར་ངྲེས་པའྱི་གསལ་བ་གཅྱིག་དང་འདྲེས་པས་ དུ་མར་རྣམ་པར་མ་བཅད་དྲེ་མ་ཕྲེ་བའྱི་རང་བཞྱིན་
གཞན་གྱིས་ས ོང་པའྱི་ ཕྱིར་ཏྲེ་གཞན་གྱིས་སོང་པ་ནྱི་གཅྱིག་གྱི་མཚོན་བྱྲེད་དོ།།།གཏན་ཚིགས་གཅྱིག་ཡྱིན་པ ་དྲེ་ལྟ་
བུའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་དགག་བྱ་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་ཐ ་དད་པ་ཅན་ གྱི་ཡུལ་གྱི་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་ལྡན་པ་སྲེ་ཡོད་པ་

དང་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་དྲེས་དྲེ་འགོག་ནུས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཇྱི་ལྟར་འགལ་ཞྲེ་ན་འདྱི་ལ་ཡུལ་དང་དུས་དང་རང་བཞྱིན་ཐ་དད་

པ་ནྱི་ཐ་དད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་ཏྲེ་གཞན་དུ་ན་ཐ་དད་པ་མྱི་སྱིད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཐ་དད་པ་གསུམ་པོ་དྲེ་ཡང་སྤྱྱིའྱི་རྟྲེན་
གསལ་བ་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ལ་རྟྲེན་ཐ་དད་ན་ནྱི་རྟྲེན་པ་ཡང་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྣོད་ཐ་དད་ན་མར་མྲེ་ཐ་དད་པ་
བཞྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་སྤྱྱི་ཡང་དུ་མ་ལ་ཡོད་ན་ནྱི་དུ་མར་འགྱུར་ཞྱིང་དུ་མ་ནྱི་གཅྱིག་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་དུ་མ་
སྤངས་ལ་དུ་མས་ཀང་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་སྤངས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་དབུ་མ་རྒྱན་ལས།།གཅྱིག་དང་དུ་མ་མ་གཏོགས་པ།།།རྣམ་པ་གཞན་
དང་ལྡན་པ་ཡྱི།།།དངོས་པོ་མྱི་སྱིད་འདྱི་གྱིས་ནྱི།།།ཕན་ཚུན་སྤངས་ཏྲེ་ གནས་ཕྱིར་རོ།།།ཞྲེས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ།།།འདྱིར་ནྱི་
ཡུལ་ལ་སོགས་པས་བྱས་པའྱི་འགལ་བ་བསན་པའྱི་ཕྱིར་ཡུལ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་སྨྲོས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ།།དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་
གཏན་ཚིགས་ལ་རང་བཞྱིན་གཞན་གྱིས་སོང་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ ལྟ་བུ་བྱས་པ་གང་
ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་ག ཅྱིག་ཁས་བླ ངས་ན་ཆ ོས་ག ཞན་ དུ་མ་ལ་མྲེད་པར་ཁས་བླ ངས་ པར་
བསན་པའྱི་ཕྱིར་ཐལ་བར་བཀོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཁྱབ་བྱྲེད་དུ་མ་ལ་མྲེད་པ་དྲེ་ཁས་མྱི་ལ ྲེན་ན་ཁྱབ་བྱ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་དང་

ཆོས་གྱིས་ཀ་ལྡོག་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་དྲེ་གྱིས་ནྱི ་རྣམ་པར་དབྱྲེ་བར་བྱ་བར་མྱི་ནུ ས་པའྱི་
ཕྱིར་ཏྲེ་གཅྱིག་དང་དུ་མ་ལ་མྲེད་པ་དྲེ་ནྱི་སྣོད་གཅྱིག་གྱི་མར་མྲེ་ལ་སོགས་པ་གཞན་དུ་དངོས་སུ་འ བྲེལ་བ ར་མཐོང་

བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པ་ལ་དོན་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ཁྱབ་བྱ་ཁས་བླངས་ན་ཁྱབ་བྱྲེད་ཁས་བླངས་པ་དཔྲེས་བཤད་པ་ནྱི།།དྲེ་

ལྟར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་དྲེ་ནྱི་སྤྱྱི་ལ་ཇྱི་ལྟར་མྱི་ སྱིད་པ འྱི་དོན་དུ་མ་ལ་མྲེད་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཞྲེ་ན་ག ང་ཞྱིག་
མྱི་སྱིད་པའྱི་དུ་མ་ལ་མྲེད་པས་ཁྱབ་པར་བྱ་བ་གཅྱིག་དྲེ་ཡང་སྤྱྱི་དྲེ་ལ་མྱི་སྱིད་དྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཁྱབ་བྱ་གཅྱིག་དྲེ་ཁས་
ལྲེན་ན་ག ཞན་དུ་མ་ལ་མྲེད་པ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ ཐལ་བ་དྲེ་བཟོག་པར་དཀའོ། །གལ་ཏྲེ་ཐལ་
བ་དྲེ་ཆོས་གྱིས་ཀྱི་འབྲེལ་བའྱི་དོན་དུ་བཀོད་པ་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་ཐལ་འགྱུར་གྱི་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཐལ་
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བའྱི་དམ་བཅས་པ་ལ་དུ་མ་ལ་ 
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༼༢༢༩༽ 
ཡོད་པར་ངྲེད་ཀྱིས་ཁས་བླངས་པའྱི་གཟྲེགས་གཟན་གྱི ་ལུང་དང་སོགས་པ་སྲེ་དུ་མ་ལ་གཅྱིག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་ཤྲེ ས་པས་
དུ་མ་ལ་ཡོད་པར་དཔོག་པའྱི་རྲེས་དཔག་གྱིས་གནོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་ཕྱིར་རོལ་བ་དྲེ་ རང་གྱིས་ཁ ས་
བླངས་པ་ནྱི་སྤྱྱི་ཡོད་པ་ལ་གཞན་མྲེད་པ་ལ་གནས་པ ས་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་སྔར་ཐལ་འགྱུར་གྱི་གཏན་

ཚིགས་གྲུབ་ན་དྲེའྱི་འོག་ཏུ་ཐལ་བ་ལས་བཟོག་པ་བྱ་བར་ནུས་ཀྱི་མ་གྲུབ་ན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ ཞྲེ་ན་དྲེ་ལྟར་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ལུང་

གྱི་དོན་བདྲེན་བརྫུན་བརྟག་པའྱི་དུས་ན་ཁྱྲེད་དམ་ངྲེད་ཀྱི་ལུང་འགའ་སྲེ་གཅྱིག་ཀང་ལུ ང་དུ་ཁས་བླངས་པ་མྲེད་ལ་

ཁས་མ་བླངས་པའྱི་ལུང་གྱིས་ནྱི་མྱི་གནོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ཐལ་བ་བྱྲེད་ཅྲེ་ན་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ དོན་
གང་རྟོགས་པར་ བྱྲེད་པ འྱི་རོལ་བ་དྲེས་ ནྱི་དྲེ་རྟོག ས་ཤྱིང་ཁས་བླངས་ན་གཞན་དུ་མྱི་འཐད་པའྱི་དོན་གྱི་ཤུགས་
ཀྱིས་འ ོངས་པའྱི་དོན་ག ཞན་དྲེ་དུ་མ་ལ་མྲེད་པ་ཡང་ཁས་བླངས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ འབས་བུ་སྒྲོན་མའྱི་འོད་ཁ ས་
བླངས་ན་སྤྱྱི་སྒྲོན་མ་ཁས་བླངས་པ་བཞྱིན་ནོ། །གང་གྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དུ་མ་ལ་མྲེད་པ་དྲེ་ ནྱི་
གཅྱིག་ཏུ་བཤད་པའྱི་ལུ ང་ལ་བརྟྲེན་ནས་རྟོགས་པ་ཡྱིན་ གྱི་ངྲེད་ཀྱི་ལྟ་བས་ཏྲེ་ཤྲེས་རབ་དུ་མ་ལ་ཡོད་པ་ལས་གཞན་ཏྲེ་

མྲེད་པ་ལ་གནས་པས་ཁྱྲེད་ལ་སོན་ཏྲེ་ཐལ་བ་དྲེ་ལྟར་དུ་བརོད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དུ་མ་ལ་མྲེད་པ་དྲེ་ནྱི་རོལ་བ་

དྲེའྱི་ཁས་ལྲེན་པའྱི་ དུས་ཡྱིན་པས་ དུས་དྲེར་དྲེ་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་ཇྱི་སྲེད་གཞན་དུ་མྱི་འཐད་པའྱི་རྱིག ས་པའྱི་
སོབས་ཀྱིས་ྲེ་བར་ག ནས་ཏྲེ་གྲུབ་པ་དྲེ་མཐའ་དག་ སྲེ་གྱིས་ཀ་ཁས་བླང་བར་ བྱ་བའམ། ཡང་ན་ ནྱི་
འགའ་སྲེ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཡང་ཁས་བླང་བྱ་མ་ཡྱིན་ ནོ། །གྱིས་པ་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་སོན་སྤོང་བ་ནྱི།།སྤྱྱི་མྲེད་ཀང་
མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ གཏན་ཚིགས་དང་དམ་བཅའྱི་ཆོས་གྱིས་ཀྱི་འ བྲེལ་བ་
ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་ཚིག་གྱིས་ྲེ་བར་སོན་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་ཚིག་ྱིད་སོན་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་ཁྱྲེད་ལ་གཅྱིག་

ཡྱིན་པ་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་དུ་མ་ལ་མྲེད་པ་འདྱི་ཡང་འགྱུ ར་བའམ་དྲེ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དུ་མ་ལ་ཡོད་ན་ནྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་དང་

གྱི་གར་ཡང་མྱི་འགྱུ ར་རོ་ ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་སོན་པ འྱི་ཚུལ་ཡྱིན་ནོ།།།དུ་མ་ལ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་
བསྒྲུབ་བྱ་དང་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཐྲེ་ཚོམ་མ་ཡྱིན་པར་ངྲེས་པ་ྱིད ་དུ་འཛིན་ན་ནྱི་མ་གྲུབ་པའྱི་སོན་འདྱིར་འགྱུ ར་བའམ་འོན་

ཏྲེ་ངྲེས་པ་དྲེ་ལ་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཡོད་ན་ནྱི་སོན་དྲེར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེས་ན་དུ་མ་ལ་མྲེད་པ་རྱིགས་
པས་ཐོབ་པ་ནྱི་ཁྱྲེད་ཀྱིས་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གང་ཡང་ཁྱྲེད་ཀྱིས་དམ་བཅས་པ་ལ་ཁས་བླངས་པས་གནོད་དོ་ཞྲེས་གང་སྨྲས་
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པ་དྲེ་ལ་ཚད་མ་མྲེད་པའྱི་ཁས་བླངས་པས་ནྱི་རྱིག ས་པས་གྲུབ་པ་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་བཤད་པར་བྱའོ་ནྱི་རྲེས་སུ་དཔག་
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༼༢༣༠༽ 
དང་ལྡན་པ་དོན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་འཇུག་པ་ལ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེར་རོ།།།དྲེས་ན་ ཆོས་གཅྱིག་ཅྲེས་སྦྱར་ནས་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་
གཏན་ཚིགས་ཚད་མས་གྲུབ་པ་མྲེད་ཀང་ཐལ་བ་འདྱི་ནྱི་ར་བ་སྲེ་གང་གྱི་དོན་དུ་ཐལ་བ་བྱས་ལ་བཟོག་པའྱི་ གཏན་
ཚིགས་ཀྱི་ལྡོག་པའྱི་ཁྱབ་པར་བྱ་བ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་དང་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་དུ་མ་ལ་མྲེད་པའྱི་ཁྱབ་པའྱི་དངོས་པ ོ་
ཁྱྲེད་ཀྱི་བློ་ཡུལ་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་རྣ མ་པ་ ལ་བ ཀོད་པ་ཡྱིན་གྱི་དུ་མ་ལ་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་ལས་བཟོག ་པ་དུ་མ་

ལ་མྲེད་པ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ་ཞྲེས་ནྱི་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་ ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གསུམ་པ་སྲེ་ལྡན་གྱི་
རྟགས་ལ་མཚུངས་པ་སྤང་བ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་གངས་ཅན་གྱི་སྦྱོར་བ་འདྱིར་ཡང་ཐལ་བ་བཟོག་པའྱི་རང་རྒྱུད་ཀྱིས་མྱི་
རྟག་པ་དང་སྲེ་ལྡན་འགོག་པར་བྱྲེད་པ ར་གངས་ཅན་འདོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་འདྱི་ལྟར་བློ་དང་བདྲེ་བ་ཆོས་ཅན་སྲེམས་པ་

མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་སྲེ་བ་ཅན་ནམ་མྱི་རྟག་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།སྲེམས་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱི ར་མྱི་རྟག་པ་དང་སྲེ་ལྡན་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་
འགོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན།།དྲེ་ལྟར་ བྱྲེད་པ་ནྱི་སུ་ཡང་མྲེད་ དྲེ་འདྱི་ལྟར་གངས་ཅན་ནྱི་དྲེ་ལྟར་མྱི་འགོད་དྲེ་རང་རྒྱུད་ཀྱི་

གཏན་ཚིགས་རང་ལ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།སངས་རྒྱས་པའང་མྱི་འགོད་དྲེ་རང་རྒྱུད་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཁས་མྱི་ལྲེན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།དྲེ་ལྟར་ནྱི་འདོད་ཀང་བྱྲེད་པར་ཞྲེས་པ་ལ་ཐལ་ བ་དང་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་རྟགས་སུ་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་ལ་ཐལ་བ་གོ་བྱྲེད་མ་

ཡྱིན་པ་ནྱི་རང་རྒྱུད་ཀྱི་བཟོག་ཁྱབ་ཀྱི་གོ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པའོ།།།དྲེ་གང་ལས་ཤྲེ་ན་གོ་བར་བྱྲེད་པ་ལ་ནྱི་རྟགས་དང་དགག་བྱ་
འགལ་བ་དགོས་པ་ལས་སྲེམས་པ་ ཅན་དང་སྲེ་བ་ཅན་མྱི་རྟག་པ་དྲེ་གྱིས་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་ྱིད་གསལ་བར་སོན་པ་
ནྱི་སྔར་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའོ།།།འོ་ན་ཁྱྲེད་ཀྱི་ཇྱི་ལྟར་གོ་བྱྲེད་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་ཐལ་བའྱི་རྟགས་སུ་བཀོད་པའྱི་སྤྱྱི་ གཅྱིག་ལ་ནྱི་
ཡུལ་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་པ་དང་ལྡན་པ འྱི་དུ་མ་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དམ་བཅས་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཇྱི་སྐད་
བཤད་པའྱི་སྤྱྱི་ནྱི་རང་བཞྱིན་གཞན་དུ་མ་དང་བལ་བའྱི་གཅྱིག་ཏུ་ཁས་བླ ངས་པའྱི་ ཕྱིར་རོ། །གཅྱིག་ཡྱིན་ཀང་
དུ་མ་ལ་ཡོད་པ་ཅྱི་འགལ་ཞྲེ་ན།།གཅྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་དུ་མ་དྲེ་ མྲེད་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེས་ན་དུ་མ་ལ་དྲེ་ཡོད་པ་དང་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་སྤྱྱི་

དུ་མར་ཡོད་པ་ནྱི་དུ་མ་ལ་ཡོད་པར་ཁས་བླངས་པའྱི་ཤུགས་ལ་གྲུབ་བོ།།།དྲེ་ལྟར་ཐལ་བ་གོ་བྱྲེད་ཡྱིན་ན་རང་རྒྱུད་ཀང་གོ་བྱྲེད་
དུ་ཤུགས་ལ་བརོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་གྱིས་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་དྲེས་ན་དྲེ་ནྱི་ཡང་མ་བཤད་པ་
ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་དྲེ་ལུ ང་དང་སྦྱར་བ་ནྱི།།སོབ་དཔོན་ དབྱྱིག་གྲེན་ལ་སོགས་པ་དག་གྱིས་ཞྲེས་པ་སྲེ་ལོགས་པས་ནྱི་

སྤྱྱི་དགག་པའྱི་གཞུང་གཟུང་ངོ་།།།འདྱིར་བཤད་པའྱི ་དོན་འདྱི་ྱིད་རྣམ་པ་དུ་མ་ནྱི་སྔར་བསན་པའྱི་ཐལ་བ་དང་དྲེ་ལས་
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༼༢༣༡༽ 
དྲེ་ལྟ་བུ་ནྱི་གཅྱིག་དུ་མ་ལ་ཡོད་པ་སྲེ་དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གཅྱིག་ཏུ་ཁ ས་བླངས་པ་ ནྱི་གཞན་
དུ་མ་ལ་ཡོད་པ་དྲེ་བཏང་བ་སྲེ་དོར་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པར་སྦྱར་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་འགལ་བ་དག་གཞྱི་ག ཅྱིག་ལ་ཡོད་པ་
མ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་འད་བའྱི་འགག་པ་དྲེ་ཡང་དུས་ནམ་གྱི་ཚེ་བྱས་ཤྲེ་ན་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་ཁས་ལ ྲེན་ པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ནྱི་བདྲེན་བརྫུན་ནོ།།།འདྱི་བདྲེན་ན་ནྱི་ལྲེན་ལ་བརྫུན་ན་ནྱི་འདོར་ཏྲེ་ དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་བདྲེན་བརྫུན་མ་བརྟགས་པར་

ཁས་བླངས་ཏྲེ་དྲེ་ལ་ཞུགས་ནས་དྲེ་ནས་བདྲེན་བརྫུན་ལ་དཔོད་པ་ནྱི་རྟོག་ལྡན་དུ་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེའྱི་

ཕྱིར་རང་ྱིད་རྟོག་པ་དང་ལྡན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་པར་དཔོད་པ་མཛད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་བཞྱིན་དུ་སོབ་དཔོན་ཞྱི་
བ་བཟང་པོའ ་ིལུ གས་ལ་ཡང་ཤྲེས་པར་བྱ་སྲེ་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱི་ལུ གས་ནྱི་ཊྱི་ཀ་འཐད་ལྡན་དུ་བལྟ་བར་བྱའོ།།།གྱིས་
པ་དོན་བཤད་པ་ལ་དོན་གསུམ་ལས་རྟགས་དཔྲེར་བརོད་ནས་དྲེ་དོན་ལ་མ་གྲུབ་པར་བསན་པ་ནྱི།།རྟགས་ དོན་ལ་མྲེད་པ་
ཞྲེས་བྱ་བས་ཏྲེ་དྲེ་རྟོག་པས་སྒྲོ་བཏགས་པར་སྒྲུབ་པ་ནྱི་འདྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་ལ་མྱི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ཚེ་ནྱི་སྒྲ་

དང་བུམ་པ་ཕོགས་དང་མཐུན་ཕོགས་གང་རུང་གྱིས་ྲེ་བ་དང་རྟག་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ཚེ་སྒྲ་དང་ནམ་མཁའ་གང་རུང་གྱིས་ྲེ་བར་
བསམས་ནས་རྟགས་དྲེ་ལྟར་དུ་འགོད་པ་ཡྱིན་ན་དངོས་ པོ་ལ་ནྱི་དྲེ་འད་བ་མྲེད་ཀྱི་འོན་ཀ ང་དྲེ་ནྱི་རྟགས་སྨྲ་བ་པོའ ་ི
བརོད་འདོད་ཀྱིས་བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་བརོད་པར་འདོད་པ་དྲེ་མྲེད་ན་གང་ཞྱིག་བརོད་པར་འདོད་
པའྱི་ྲེ་བ་དང་ཅྱིག་ཤོས་ྲེ་བ་མ་ཡྱིན་པ་དག་གྱི་ྲེ་ བ་དང་བསྐལ་བ་ྱིད་ དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཇྱི་སྱིད་དུ་

རྟགས་འདྱིས་མྱི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པར་འདོད་པ་དྲེ་སྱིད་དུ་བུམ་པ་ནྱི་སྒྲ་དང་ྲེ་བར་སྣང་སྲེ་མྱི་རྟག་པའྱི་སྤྱྱི་གཅྱིག་གྱིས་བསྡུས་པར་
སྣང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ནམ་མཁའ་ནྱི་དྲེ་དང་མྱི་ྲེ་བར་སྣང་ཏྲེ་སྤྱྱི་དྲེས་མ་བསྡུས་པར་སྣང་བའྱི ་ཕྱིར་རོ།།།གང་གྱི་ཚེ་མྱི་རྟག་པར་
སྒྲུབ་པར་མྱི་འདོད་པ་དྲེའྱི་ཚེ་ནྱི་ྲེ་བ་དང་བསྐལ་པ་དྲེ་ལྡོག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་རྟག་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་སྦྱར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་
ྲེ་རྱིང་དྲེ་དག་དངོས་པོ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཡང་སྒྲུབ་འདོད་ལོག་པ་ན་ལྡོག་པ་ཅྱི་འགལ་ཞྲེ་ན་ྲེ་བ་དང་བསྐལ་པ་ ད ངོས་
པོའ ་ིརང་བཞྱིན་ཡྱིན་ ན་ནྱི་ཡང་ཕྱིས་གཞན་རྟག་པར་བརོད་པར་འདོད་པས་བུམ་པ་ནྱི་བསྐལ་པ་དང་ནམ་ཀ་ནྱི་
ྲེ་བར་འགྱུར་བའྱི་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་དྲེ་མྱི་ར ྱིགས་ སོ།།།དོན་ནྱི་དངོས་པོའ ་ིརང་བཞྱིན་ལྡོག་པ་ཡྱིན་དུ་ཟྱིན་ཀང་བརོད་

འདོད་ཀྱིས་ནྱི་ལྡོག་པར་མྱི་འཐད་དྲེ་དྲེ་ནྱི་བརོད་འདོད་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག ་གོ།།གཞན་ཡང་རོལ་བ་
གྱིས་དུས་གཅྱིག་ཏུ་རྟག་མྱི་རྟག་ 
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༼༢༣༢༽ 
གྱིས་སྒྲུབ་པར་འདོད་པ་དྲེའྱི་ཚེ་བུམ་པ་ནྱི་གྱིས་ལ་ལྟོས་ནས་ྲེ་བ་དང་བསྐལ་པར་འགྱུར་ལ་ནམ་ཀ་ཡང་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ན་
ཡུལ་གཅྱིག་ལ་ ཅྱིག་ཅར་ཡོན་ཏ ན་ ཏྲེ་ཆོས་འགལ་ བ་ྲེ་བ་དང་མྱི་ྲེ་བ་བསྡུ་བ་སྲེ་འདུས་པ་མྱི་རྱིག ས་ཏྲེ་ྲེ་བ་
དང་བསྐལ་པ་ནྱི་བརོད་འདོད་ཀྱིས་བྱས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ།།།གཏན་ཚིགས་དྲེའྱི་ཕྱིར་ སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་ཆོས་འདྱི་དག་ནྱི་
འདོད་པས་བྱས་པ་ཡྱིན་ གྱི་དངོས་པོས་བྱས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དངོས་པོ་དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་འདོད་པས་མྱི་འཇུག་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །འདོད་པས་མྱི་འཇུག་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་འདོད་པས་སྦྱར་བའྱི་རྟགས་དྲེ་ལས་ནྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་མྱི་འགྲུ བ་སྲེ་
དངོས་པ ོའ ་ིཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་སོ།།།གྱིས་པ་དྲེ་དོན་ལ་ཡོད་ན་རྟགས་སུ་འགྱུར་བ་ནྱི།།གང་ཡང་རུང་བ་དྲེ་དོན་
ལ་གྲུབ་ན་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་གོང་བུའྱི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞྱིག་ལ་རྭ་ཅན་ལ་འཁྲུལ་བ་མྲེད་པ་

ཅྱི་འད་བ་དྲེ་འད་བའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཆ ོས་ མཐུན་ པ་ ལོག་ཤལ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་ནས་རྭ་ལོག་ཏུ་འགྱུར་བའྱི་

གོང་བུ་འདྱི་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་གང་རུང་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་ལུ ས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ནྱི་གཏན་ཚིགས་སོ།།།གསུམ་པ་བརོད་འདོད་དང་
ཁས་བླངས་པའྱི་གང་རུང་མ་ངྲེས་པར་བསན་པ་ནྱི།།ཅྱི་ས ྲེ་ཡང་དོན་ལ་གནས་པའྱི་གང་རུང་ནྱི་མ་གྲུབ་ཀང་ངས་ད ྲེ་ལྟར་
ཏྲེ་གང་རུང་དུ་བརོད་པར་འདོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ རོ་ཞྲེས་ གཏན་ཚིགས་སུ་ སྨྲ་བ་དྲེའྱི་ཚེ་གང་རུང་གྱི་དོན་
གྱིས་ས ོང་པའྱི་བརོད་འད ོད་ལ་སྣང་བ་ཙམ་ཞྱིག་ འགྲུབ་ཀྱི་རྟགས་དྲེ་ལས་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་འགྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་
ཏྲེ་དྲེའྱི་འདོད་པ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་འདྱི་ལྟར་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་འདོད་པ་ལ་དངོས་པོས་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་
པའྱི་ཕྱིར་འདོད་པ་དངོས་པོ་ལ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་ རོ། །བརོད་འདོད་གོ་བྱྲེད་ཡྱིན་ལ་བསལ་བ་འདྱིས་ ནྱི་ ངས་དྲེ་

ལྟར་ཁས་བླངས་པའྱི་ཕྱིར་ ཞྲེས་ བྱ་བ་ལ་སོག ས་ པ་དང་ལུང་ལས་གྲུབ་པ་ཡང་ རྟགས་མ་ཡྱིན་པར་བཤད་
པ་ཡྱིན་ནོ། །ཁས་བླངས་པ་ནྱི་འདོད་པས་བྱས་པ་ཡྱིན་པས་བསལ་མོད་ལང་ལས་གྲུབ་པ་གོ་ཇྱི་ལྟར་བས ལ་ཞྲེ་ན་ལུང་གྱི་
ཚིག་ནྱི་ཞྲེས་སྨྲོས་སོ།།།རྟོག་པས་སྒྲོ་བཏགས་པའྱི་ཆོས་དང་ལུང་དྲེས་བྱས་པ་ནྱི་ཕྱི་རོལ་ལ་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་
ནོ།།།དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་དྲེ་དག་ནྱི་བྱྲེད་པ་པོའ ་ིཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་འདོད་པ་ལས་གཞན་ དུ་ཡོད་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སྦྱར་

རོ།།།གསུམ་པ་རབ་གསལ་བྱྲེད་བཤད་པ་ལ་དོན་བཞྱི་ཡོད་པའྱི་དང་པོ་ཕོགས་དང་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཚིག་དངོས་སུ་སྒྲུབ་
བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པར་མཚུངས་པ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་དང་སྒྲུབ་བྱྲེད་གྱིས་ཀ་རང་གྱིས་མཐོང་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་ན་རང་
གྱིས་མཐོང་བའྱི་སྒྲས་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཁོ་ན་འཛིན་ཞྲེ་ན།།དོན་ གྱི་ 
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༼༢༣༣༽ 
ཤུགས་ཀྱིས་ ནྱི་ཕོགས་ཀ ྱི་ཚིག་ནྱི་སྒྲུབ་ བྱྲེད་མ་ ཡྱིན་ཞྲེས་ སོབ་དཔོན་གྱིས་བཤད་པར་རྱིག་པར་
བྱའོ། །དོན་གྱི་ཤུགས་ྱིད་སྨྲས་པ་ནྱི་ཚུལ་གསུམ་པ འྱི་རྟགས་སོན་པར་བྱྲེད་པ་གཞན་ག ྱི་དོན་ག ྱི་རྲེས་སུ་
དཔག་པ་ཡྱིན་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་བརོད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་རང་གྱིས་མཐོང་བ་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་

གཞན་དོན་རྲེས་དཔག་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་དངོས་སུ་བརོད་ལ་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ཡང་ཚུལ་གསུམ་སོན་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་གྱི་བསྒྲུབ་
བྱ་བརོད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་དོན་གྱི་ཤུགས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཕོགས་ཀྱི་ཚིག་ ཇྱི་ ལྟར་སྒྲུབ་ པར་
བྱྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་གྲུབ་པ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་པ་སྲེ་མྱི་སྲེ་བ་ནྱི་མྲེད་པའོ།།།འདྱི་ལྟར་དོན་གྱིས་དོན་རྟོག ས་པའྱི་

གཏན་ཚིགས་ཀིྱི་ཕྱིར་ཕོགས་དང་གཏན་ཚིག ས་བརོད་ པ་ལ་དངོས་སུ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་དོན་གོ་བའྱི་ནུས་པ་མྲེད་དྲེ་
དྲེས་ན་ཕོགས་ཀྱི་ཚིག་དྲེ་དག་རང་ྱིད་ལས་ཏྲེ་རང་གྱི་ངོ་བོས་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།རྐང་པ་དང་པོ་བཤད་པ་ནྱི་གཏན་

ཚིགས་ཀྱི་དོན་གྱིས་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གཞན་ཡང་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་ན་དྲེ་ལས་ངྲེས་པ་སྲེ་བར་འགྱུར་ན་

ཕོགས་ཀ ྱི་ཚིག་ལས་ ནྱི་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གྱིས་པ་བརྒྱུད་ནས་མྱི་མཚུངས་པ་ནྱི།།ཕོགས་ཀྱི་ཚིག་ཆོས་ཅན་བརྒྱུད་
པ་ཡྱིས་ཀང་བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་པར་བྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ མྲེད་དྲེ་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་དངོས་སུ་བརོད་པའྱི་
ཕྱིར་རོ།།།གཏན་ཚིགས་བརོད་པ་ནྱི་ནུས་པ་ཅན་གྱི་རྟགས་སོན་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་གཞན་དོན་རྲེས་དཔག་ཏུ་འགྱུར་

རོ།།།དྲེ་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ན་ྲེ་བར་བཏགས་པ་ནྱི་ཚིག་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཏགས་པ་སྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དན་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་

ཕྱིར་རོ།།།གསུམ་པ་ཕོགས་ཀྱི་ཚིག་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་པ་དགག་པ་ནྱི། །གལ་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཚིག་དངོས་སུ་སྒྲུབ་བྱྲེ ད་མ་
ཡྱིན་ཡང་དྲེ་དན་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་འཇོག་ན་ཕོགས་ཀྱི་ཚིག་དྲེ་ལ ས་གཏན་ཚིག ས་ཀྱི་ཚིག་འཇུག་
པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ཡང་ནུས་པ་ཅན་དན་པའྱི་རྒྱུ་བྱྲེད་པས་ནུས་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་ ནོ་ ཞྲེ་ན། རྲེ་ཤྱིག་དང་པོ་ནྱི་རྟོགས་པ་པོ་

སྒྲ་རྟག་གམ་མྱི་རྟག་ཅྲེས་ཐྲེ་ཚོམ་ཟའོ།།།དྲེ་ལས་ནྱི་དྲེ་ ཤྲེས་པར་འད ོད་པར་འགྱུར་ལ་ཤྲེས་འདོད་ལས་ནྱི་གཏན་

ཚིགས་སྦྱོར་བའྱི་སྐབས་ཏྲེ་མངོན་འདོད་འཇུག་ཅྱིང་དྲེ་ལས་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཚིག་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཐྲེ་ཚོམ་དང་ཤྲེས་

པར་འདོད་པ་དང་སྐབས་དྲེ་དག་ཀང་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ།།དྲེ་དག་ལས་ཀང་གཏན་ཚིགས་ཀྱི ་ཚིག་འཇུག་

པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གཞན་ཡང་རོལ་བས་སྒྲ་རྟོགས་ཞྲེས་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཚིག་སྨྲས་པ་ན་དྲེ་ལས་འགའ་ཞྱིག་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་
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ན་རོལ་བ་ཕན་འདོད་ཀྱིས་དྲེ་བཟོག་པའྱི་ཕྱིར་གྲེན་པོར་མྱི་རྟག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཚིག་འགོད་པ་སྱིད་ པའྱི་
ཕྱིར་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཚིག་དྲེ་ལ་ཡང་ གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཚིག་དྲེ་དང་ལན་ཅྱིག་གཅྱིག་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གང་གྱི་ཕྱིར་དྲེ་ 
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༼༢༣༤༽ 
འད་བའྱི་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ནང་གྱི་ ཡན་ལག་ སྲེ་བར་མ་ཆོད་པར་བསྒྲུབ་བྱའྱི་དོན་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་

ཚུལ་གསུམ་པོ་དྲེ་ལ་དན་པ་འཇ ོག་སྲེ་འཇུག་པར་བྱྲེད་པ་ནྱི་ཚུལ་གསུམ་དྲེའྱི་ཚིག་ལ་གནས་པའྱི་ཕྱིར་ གཏན་

ཚིགས་དྲེ་སྲེམས་ལ་འཇུག་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཚིག་དྲེ་ ྱིད་ སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་ གྱི་གཞན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་
ཀྱི་བྱྲེད་པའྱི་ཡུལ་མ་བསན་ན་དྲེ་ལ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་བྱྲེད་པ་འཇུག་པ་མྱི་སྱིད་པ ས་ཕོགས་ཀྱི་ཚིག་གྱི་བྱྲེ ད་པའྱི་
ཡུལ་སོན་པ་ྱིད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་ནུས་པ་ ཡྱིན་གྱི་ནུས་པ་ཅན་གྱི་རྟགས་དན་པར་བྱྲེད་པས་ནྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་
ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་འད ྱི་ལ་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་ཇྱི་ལྟར་གོ་བར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་མྲེད་ན་གཏན་ཚིགས་དྲེ་གོ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཕྱིར་

རོལ་ཐྲེ་ཚོམ་མྱི་ཟ་ན་ཡང་གཏན་ཚིགས་མྱི་འཇུག་པས་ཐྲེ་ཚོམ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དྲེར་ཐལ་ལོ་ཞྲེས་གང་བརོད་པ་དྲེ་ནྱི་འདྱི་
ལ་ཡང་མཚུངས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།གཞན་ཡང་ཕོགས་བསན་པ་དྲེ་མྲེད་ཀང་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི་གཏན་ཚིགས་

ཀྱི་ཚིག་གྱིས་ཁྱབ་པ་བསན་ནས་ཁྱབ་པ་ཅན་དྲེ་ཆོས་ཅན་ལ་སྦྱར་བས་ཚིག་དྲེས་བརྒྱུད་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་ནུས་པས་
དྲེ་བརོད་མྱི་དགོས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་གོ།།བཞྱི་པ་རྟགས་མ་སྨྲས་ན་སོན་དུ་འགྱུར་བ་ནྱི །།ཕོགས་མ་བརོད་ཀང་གོ་བྱྲེད་
ཡྱིན་པ་དྲེས་ན་ཕོགས་ནྱི་མ་བརོད་ཀང་བསྒྲུབ་བྱ་འགྲུབ་པ་ལ་གྲེགས་སུ་མྱི་འགྱུར་ལ་ཚུལ་གསུམ་མ་སྨྲས་ན་ནྱི་གྲེགས་སུ་
འགྱུར་བས་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་ཚང་བ་བརོད་པའྱི་སོན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་རང་གྱིས་མཐོང་དོན་རབ་གསལ་བྱྲེད་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེས་
བཤད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ།།།གྱིས་པ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་དོན་བཤད་པ་ལ་རོལ་བའྱི་ལན་དུ་མཚན་ྱིད་བཤད་པ་དང་།།མཚན་ྱིད་
ཀྱིས་ལོག་རྟོགས་སྲེལ་ཚུལ་བསན་པ་དང་།།བསན་པའྱི་རང་བཞྱིན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གསུམ་ལས།།དང་པོ་ནྱི ་འོ་ན་ད་ནྱི་
སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་བསྒྲུབ་བྱ་དྲེ་བསན་པ་མྲེད་ན་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ ཏྲེ་དྲེ་མྲེད་ཀང་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ ཞྲེས་བྱ་

བ་ལ་འདྱི་སྒྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ནྱི་འདྱིར་བརོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་ལ་

མ་ཡྱིན་པ་དང་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ཡྱིན་པའིྱི་ལོག་རྟོགས་ནམ་མཁའྱི་ཡོན་ཏན་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པ་ལ་སོགས་ཡོད་པས་དྲེ་
བཟོག་པའྱི་དོན་དུ་ འཆད་པ་ཡྱིན་ ནོ། །གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་རྲེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་དྲེ་ཡང་གང་ཞྲེ་ན་ངོ་བོ་
ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་མདོ་ྱིད་ཀྱི་ཚིག་གྱིས་སོན་པར་བྱ ྲེད་དོ།།།གྱིས་པ་ནྱི་ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་སོན་པའྱི་སྐབས་
འདྱིར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཞྲེས་བྱ་བས་ནྱི ་མ་གྲུབ་པ་གཟུང་སྲེ་གྲུབ་ཟྱིན་པ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

རོ།།།དྲེས་འཛིན་པ་དྲེས་ན་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་དཔྲེར་ན་སྒྲ་ནྱི་ མན་པར་ བྱའོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་ འམ་ཡང་
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ན་སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ 
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༼༢༣༥༽ 
ཤྱི་ལ་ལྟར་ན་གངས་ཅན་གྱི་གཞན་གྱི་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་བསལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་བཞྱིན་དུ་ ཚིག་ཕད་དྲེ་ཁོ་ན་དང་འདོད་
པ་དང་རང་ྱིད་ཀྱི་ཚིག་ གསུམ་གྱིས་ནྱི་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་མྱིན་པ་དང་དོན་གྱིས་བསྒྲུབ་བྱར་བརོད་པ་དང་རོལ་
བས་ཁས་བླངས་པ་གསུམ་གཟུང་བར་རྱིག་པར་ བྱའོ། །དྲེ་ལ་ཁོ་ནའྱི་སྒྲས་ནྱི་མ་གྲུབ་ཀང་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་
ྱིད་དུ་འདོད་པ་བསལ་ཏོ།།།དྲེ་ཡང་གང་ཞྲེ་ན་དཔྲེར་ན་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་སྒྲ་མྱི་རྟག་སྲེ་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་བུམ་པ་

བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སྒྲ་ཡྱི་ནས་གནས་པ་རྲེན་གྱིས་མངོན་པར་གསལ་བར་སྨྲའྱི་དཔོད་པ་བ་ལ་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུ བ་ཅྱིང་
གངས་ཅན་ལ་དཔྲེ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེ་བཞྱིན་དུ་འདོད་པས་ནྱི ་སྐབས་ཀྱི་རྟྲེན་ཏྲེ་དོན་མ་ཡྱིན་པ་མྱི་འདོད་པ་

ཚིག་ཏུ་སྨྲས་པ་བསལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།རང་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི ་བསན་བཅོས་ཁས་བླངས་ཀ ང་ ནམ་མཁའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་

པ་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པ་སྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མ་འབྲེལ་བ་བསན་བཅོས་ལས་བཤད་པ་རོལ་བའྱི་ ཁས་
བླངས་པ་མ་ཡྱིན་པ་བསལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་བསན་པའྱི་རང་བཞྱིན་བཤད་པ་ལ་འདོད་པ་དང་རང་ྱིད་དང་མ་

བསལ་བས་ལོག་རྟོགས་སྲེལ་བའྱི་ཚུལ་བཤད་པ་གསུམ་ལས།།དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ་ཞྲེ་འདོད་བསྒྲུབ་བྱར་བསན་ནས་དྲེ་ལ་
རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྱི་སོན་བརོད་པ་དང་།།སོན་དྲེ་གྱིས་བཅས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ལའང་མཚུངས་པར་བསན་པ་དང་།།མྱི་འདོད་པའྱི་
སྤྱྱི་བཀག་པས་མྱི་གནོད་པར་བསན་པའོ།།།དང་པོ་ལའང་སྐབས་ཀྱིས་ཤྲེས་པའྱི་ཞྲེ་འདོད་དྲེ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་ཁྱད་པར་
དུ་ཇྱི་ལྟར་སྦྱོང་བའྱི་ཚུལ་དང་།།དྲེ་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྱི་སོན་བ རོད་པ་དང་།།དྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་གསུམ་
ལས།།དང་པོ་ནྱི་གངས་ཅན་ཚིག་ཏུ་སྨྲས་པ་ཁོ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་གྱི་མ་སྨྲས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་དགག་པའྱི་ཕྱིར་ དྲེ་ནྱི་
ཇྱི་ལྟར་དོན་གྱིས་བསྒྲུབ་བྱར་བརོད་པ་དྲེ་སྒྲས་མ་ཟྱིན་པས་མ་ཐོས་ན་རོལ་བས་ཞྲེས་འདྱི་བ་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་འགོད་པའྱི ་
སྐབས་ཀྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བཀོད་ན་ནྱི་བདག་ལ་སོགས་པ་དྲེ་འདོད་པས་ཡུལ་དུ་བྱས་པར་སྒྲུབ་པ ་ལ་ར ང་བཞྱིན་

གྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་འགོད་པ་དང་ལན་ཅྱིག་པའྱི་གནས་སྐབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བཀོད་ན་ནྱི་དྲེ་ལ་
སྲེས་བུ་སྒྲུབ་འདོད་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་འབས་བུའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱི ན་ནོ།།།དྲེ་ཅྱི་འད་བ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་དཔྲེར་ན་ཞྲེས་སྨྲོས་

ཏྲེ་གངས་ཅན་གྱིས་མྱིག་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན་གཞན་གྱི་དོན་ཡྱིན་ཏྲེ་འདུས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་མལ་ཆ་དང་སན་ལ་སོ གས་པ་
བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱི་ལ་མྱིག་ལ་སོགས་པ་འདུས་པ་རྣམས་སྤྱྱིར་གཞན་གྱི་ད ོན་ཡྱིན་པ ར་སངས་རྒྱས་པ་ལ་
གྲུབ་པ་ན་གངས་ཅན་པ་ལ་གང་ཟག་གྱི་བདག་ྱིད་གཞན་ཡྱིན་པས་བདག་གྱི་དོན་བྱྲེད་པ་ལ་སྒྲུབ་འདོད་ཡོད་པར་གོ་བ་ 
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༼༢༣༦༽ 
བཞྱིན་ནོ། །བདག་གྱི་དོན་མ་སྨྲས་སུ་ཟྱིན་ཀང་དྲེའྱི་དོན་དུ་སྒྲུབ་བྱྲེད་བཀོད་པས་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།བདག་གྱི་དོན་ འདྱི་
ྱིད་ཡྱིད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་སྒྲས་འགོད་ཚུལ་ལ་ལྟོས་པ་ལ ས་ཞྲེས་པས་ནྱི་ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་དངོས་པོ ་བའྱི་འབྲེལ་པ་
སྲེལ་བར་བྱྲེད་དྲེ་སྒྲ་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་དོན་ནྱི་འགའྱི་ཡང་ཁྱད་པར་མ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་ ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དུ་འགོད་ཚུ ལ་དུ་

སོན་པ་ནྱི་མྱིག་ལ་སོགས་པ་འདྱི་དག་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་འདུས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡུལ་ ཅན་ནྱི་བདག་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ནྱི་

གཞན་གྱི་ད ོན་ཡྱིན་ ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས ་ཀྱི་ཁྱད་པར་དུ་བཀོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཆོས་དང་གཞྱི་མཐུན་དུ་བཀོད་པའྱི་

ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལ་རྱིམ་དང་ཅྱིག་ཅར་འདུས་པ་ནྱི་འདྱིར་འདུས་པ་ཡྱིན་ལ་བདག་རྟག་པ་དྲེ་གྱིས་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་འདུས་པ་མ་ཡྱིན་
པ་སྲེ་དྲེ་ྱིད་ནྱི་དྲེ་ཙམ་ལྔའྱི་ཡུལ་ཅན་ནོ།།།ཆོས་ཅན་གྱི་ ཁྱད་པར་དུ་ འགོད་ཚུལ་སོན་པ་ནྱི་མྱིག་ལ་སོགས་ པ་ཞྲེས་

པ་སྲེ་ངག་འདྱི་ལ་ནྱི་འདུས་པ་མ་ཡྱིན་པ་ཆོས་ཅན་མྱིག་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་དུ་བཟུང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་དང་གཞྱི་མཐུན་དུ་
བཀོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལྟར་སྒྲས་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་ཁྱད་པར་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཙམ་ཞྱིག་ཐ་དད་པར་
ཟད་ཀྱི་དོན་ ནྱི་ཐ་དད་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་འདུས་པ་མ ་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་ཁོ་ན་ཡྱིན་ནོ །།།གྱིས་པ་ལ་གསུམ་གྱི་དང་པོ་སོན་

བརོད་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྱིས་པོའ ་ིཁྱད་ པར་དུ་གྱུར་པ་ སྲེ་བཀོད་པའྱི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་འདུས་པ་མ་

ཡྱིན་པ་སྐབས་སུ་བབ་པ འྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལས་དོན་ག ཞན་ཡྱིན་ན་འབྲེལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་གྱིས་མ་སྨྲས་པའྱི་འདུས་

པ་མ་ཡྱིན་པ་སྨྲས་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆ ོས་གཞན་གྱི་དོན་ཡྱིན་པས་འཕྲེན་པར་འགྱུར་བ་སྲེ་བསྒྲུབ་བྱ ་ྱིད་དུ་བྱྲེད་

པར་འགྱུར་བ་དྲེ་གྱིས་ལ་འབྲེལ་བ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དྲེ་ ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་དོ།།།འདྱི་ལྟར་ཆོས་ཅན་གྱིས་ནྱི་དྲེ་འཕྲེན་པ་མ་

ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ལ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་ཀང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེའྱི་དོན་དུ་མ་བཀོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ལག་མར་ གྱུར་པ་
སྨྲས་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཞྲེ་འདོད་བསྒྲུབ་བྱར་བྱྲེད་གང་ན་མ་འབྲེལ་བ་འཕྲེན་ན་ནྱི་སྐབས་སུ་མ་བབ་པ་ཐམས་ཅད་
བསྒྲུབ་བྱར་འཕྲེན་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ ཕྱིར་རོ། །འགྱུར་མོད་ཅྲེ་ན་སྐབས་སུ་མ་བབ་པ་ཐམས་ཅད་
བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་དང་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་དྲེ་ལ་ནྱི་ཆོས་འགའ་ཞྱི ག་བཟོག་པས་ཁྱབ་པས་གཏན་ཚིགས་
ཐམས་ ཅད་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་མཐའ་མྲེད་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཚ ོགས་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གཏན་ཚིགས་དང་དཔྲེའྱི་སོན་ཡོད་པ་དྲེའྱི་
ཕྱིར་ སྒྲུབ་བྱྲེད་གང་ལས་ཀ ང་བསྒྲུབ་བྱ་གང་ཡང་རྟོག ས་པར་མྱི་འགྱུར་ རོ། །གྱིས་པ་ལན་དགག་པ་ནྱི་སྨྲས་
པའྱི་ཆོས་ར ྲེས་སུ་འགོ་བ་མྲེད་ན་སོན་ གྱིས་པོ་ འདྱིར་འགྱུར་གྱི་ག ཞན་མ་སྨྲས་པ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་མྲེད་པ་ལ་
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ནྱི་མ་ཡྱིན་ ནོ་ ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྨྲས་པ་དང་མ་སྨྲས་པ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་ 



298   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༢༣༧༽ 
བ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གཞན་ཡང་ཞྲེ་འདོད་བཀག་པ་ལ་སོན་མྲེད་ན་ནྱི་འད ོད་པ་ལ་གནོད་པ་བྱྲེད་པ་ཡང་ འགལ་བར་

མྱི་འགྱུར་རོ།།།འདོད་པ་ྱིད་དོ་སམ་ན་དྲེ་ལ་འགལ་བ འྱི་མཚན་ྱིད་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་དྲེ་ནྱི་འདོད་པའྱི་
བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་དྲེ་ཁྱྲེད་འགལ་བར་འདོད་པ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་མ་སྨྲས་པ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པ་ལ་ཡང་

འགལ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་སོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་དྲེ་སོབ་དཔོན་གྱི་ལུང་དང་སྦྱར་བ་ནྱི།།སོན་གྱིས་པོ་དྲེ ་ཡོད་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྲེའྱི་ཕྱིར་ན་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་ཆོས་དང་ཆོས་ ཅན་གྱི་ཁྱད་པར་ དུ་བཀོད་པ་དྲེ་ལ་ནྱི་རྲེས་སུ་
འགོ་བ་མྲེད་པའྱི་སོན་སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གྲེན་ཡང་འདོད་པ་ྱིད་དྲེ་ཇྱི་སྐད་དུ་གཞན་གྱི་དོན་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་ལ་
གལ་ཏྲེ་ཁྱྲེད་བདག་གཞན་གྱི་སྒྲས་བརོད་པར་འདོད་ན་བདག་དྲེ་ནྱི་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེས་བཤད་པ་ ནྱི་བདག་གཞན་ཞྲེ་ན་

མ་གྲུབ་ཕྱིར་ཞྲེས་རོད་སྒྲུབ་ལས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་མྱི་སྱིད་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ནྱི་དཔྲེ་ལ་མྲེད་པར་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་དཔྲེ་
ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་བྱས་སོང་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།།།གཏན་ཚིགས་འགལ་བའྱི་ཆོས་ཀང་འདོད་པ་དྲེ་ྱིད་ལ་གནོད་པ་
བྱས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རྟགས་ཐམས་ཅད་འགལ་བར་འགྱུར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་ལ་དོན་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ཐལ་བ་
བཀོད་ནས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་གྲུབ་པ་བཤད་པ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་སྐབས་སུ་མ་བབ་པ་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་པར་མ་ཟད་ མ་བརོད་པའྱི་
ཕྱིར་སྐབས་སུ་བབ་པ་དྲེ་ཡ ང་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ལ་གལ་ཏྲེ་བདག་ཡོད་མྲེད་གང་ལ་རོད་པས་ཡོད་པ་གྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱི ར་
སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་བཀོད་པ་དྲེ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ན་ ད་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཅྱི་ཡྱི ན་ཏྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་མྱི་སྱིད་

པར་འགྱུར་རོ།།།སྨྲས་པ་ཙམ་ཞྱིག་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལྟ་ ཡྱིན་ན་བསྒྲུབ་བྱ་ཕྱིན་ཅྱི་ལ ོག་ཏུ་གྲུབ་པའམ་སྒྲུབ་བྱྲེད་
དོན་མྲེད་པར་འགྱུ ར་རོ།།།ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་གྲུབ་པ་བཤད་པ་ནྱི་དཔྲེར་ན་ཞྲེས་པ་སྲེ་འདྱི་ལ་བརྡ་སོད་པ་བ་ལ་སྒྲ་བྱྲེ་བག་

ཏུ་བཤད་པ་མ་ཡྱིན་པར་སྨྲ་བའམ་བརྡའྱི་རྲེས་སུ་འབང་བ་དང་བྱྲེ་བག་ཏུ་བཤད་པར་སྨྲ་བའམ་དོན་གྱི་རྲེས་སུ་འབང་བ་གྱིས་
ཡོད་པའྱི་དང་པོ་ནྱི་ལས་བྱྱིན་ལ་སོགས་པ་མྱིང་གྱི་སྒྲ་མྱིང་ཅན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ སྔོན་ རོལ་དུ་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཙམ་གྱི་མཐར་

ཐུག་པར་འདོད་དོ།།།ཕྱི་མ་ནྱི་དཔྲེར་ན་གོ་ཞྲེས་བསྒྱུར་བའྱི་བ་ལང་ནྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྒྲ་སྲེ་དྲེ་ནྱི་འགོ་བའྱི་ཕྱིར་འགོ་བ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡྱིན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་མྱིང་གྱི་སྒྲ་ཡང་ལ་རྣམས་ཀྱིས་བྱྱིན་པས་ལས་བྱྱིན་ནོ་ཞྲེས་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡྱིན་
ནོ།།།དྲེས་ན་བུམ་ལ་སོགས་པའྱི་མྱིང་གྱི་སྒྲ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ར་མཁན་གྱིས་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་ན་ར་མཁན་གྱིས་བྱས་པ་ཞྲེས་
ར་བའྱི་སྐད་ཀྱི་དབྱངས་ལ་རྲེན་བྱྱིན་ན་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་དང་ལྡན་པར་བཤད་དུ་མྲེད་པའྱི་སྒྲ་ནྱི་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་དོ་ཞྲེས་
འདོད་དོ།།།དྲེ་ལ་ 
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༼༢༣༨༽ 
ཕྱིར་རོལ་བྱྲེ་བག་ཏུ་བཤད་པར་སྨྲ་བ་ལ་ནྱི་མྱིང་གྱི་སྒྲ་ལ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་དང་ ལྡན་པ་གྲུབ་ཀྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཙམ་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ།།།དྲེ་ལ་རོལ་བ་བྱྲེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་མ་ཡྱིན་པར་སྨྲ་བ་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཙམ་གྱི་དོན་ལྡན་དུ་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་
འགོད་པ་ནྱི་མྱིང་གྱི་སྒྲའྱི་ངོ་བོ་ནྱི་མྱིང་ཅན་ཕྱི་རོལ་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྔོན་རོལ་ནས་ད ོན་དང་ལྡན་པ་ ཡྱིན་ཏྲེ་
དང་པོ་ངོ་བོ་བརོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པར་དབྱྲེ་བ་དང་ལྡན་པར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ དཔྲེར་ན་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་དང་

ལྡན་པའྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྒྲ་བཞྱིན་ནོ།།།ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་མ་སྨྲས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་པར་འདོད་པ་ལྟར་ན་ཕྱི་རོལ་ལ་མ་གྲུབ་པའྱི ་
རང་གྱི་ངོ་བོ་ཙམ་གྱི་དོན་དང་ལྡན་པ་ནྱི་ མ་སྨྲས་པས་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་ལ་དོན་དང་ལྡན་པར་ ཡང་རྣམ་
དབྱྲེའྱི་གཏན་ཚིགས་ལས་ མཐོང་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ན་ཕྱི་ར ོལ་གྱི་དོན་དང་ལྡན་པ་ རོལ་བ་རང་ྱིད་མྱི་འདོད་ པ་དྲེ་
གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དོན་དང་ལྡན་པ་གསུམ་པ་ནྱི་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་འཆད་དོ།།།ཛྙཱ་ན་ཤྱི་ནྱི་བཱ་

ཏྲྱི་ཧ་རྱིས།།ཤྲེས་དང་ལྡན་དང་ཕྱི་དོན་དང་།།།རང་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ ཀང་སྲེ།།།དྲེ་དྲེ་སྒྲ་བརོད་པས་རྟོགས་པས།།།སྤྱྱིར་ནྱི་འབྲེལ་
བར་རབ་ཏུ་གནས།།།ཞྲེས་སྒྲའྱི་དོན་གསུམ་བཤད་པའྱི་དོན་ལ་བརྡ་མ་བྱས་ཀྱི་ སྔོན་ར ོལ་ནས་དོན་གཅྱིག་དང་ལྡན་པར་

སྒྲུབ་པ་དྲེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་དང་རང་གྱི་ངོ་བོའ ་ིདོན་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པར་དོགས་པས་མྱི་འདོད་པ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལྡན་དུ་མྱི ་
འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པ་དོན་མྲེད་པ་བཤད་པ་ནྱི།།ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ དྲེ་བཞྱིན་དུ་འདུས་པ འྱི་གཏན་

ཚིགས་ལས་ཁྱད་པར་ཏྲེ་བྱྲེ་བག་མྲེད་པའྱི་གཞན་གྱི་དོན་ཙམ་པོ་དྲེ་གྲུབ་ཀང་བདག་གྱི་དོན་ བྱྲེད་པ་ནྱི་རྟོགས་པ་

མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ ནོ། །གལ་ཏྲེ་བདག་གྱི་དོན་མྱི་བྱྲེད་ན་གཞན་གང་ཞྱིག་གྱི་ དོན་བྱྲེད་ཅྲེ་ན་མྱིག་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ དག་
འདུས་པ་གཞན་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་དོན་བྱྲེད་པར་ནྱི་ངྲེད་ཀྱིས་ཁས་བླངས་ཏྲེ་འདོད་པའྱི་ཕྱིར་གྲུབ་ཟྱིན་སྒྲུབ་

པས་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་འབས་བུ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་དྲེས་ན་འདོད་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་ནྱི།།མྱི་འདོད་པ་གྲུབ་
པ་དང་དོན་མྲེད་པར་ཐལ་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་སྲེ་སོགས་པ་སྔ་མས་ནྱི་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་གྲུབ་པ་བསྡུ་ལ།།ཕྱི་མས་ནྱི་

འགལ་བ་གཟུང་ངོ་།།།གྱིས་པ་དྲེ་གྱིས་བཅས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ལ་མཚུངས་པར་བསན་པ་ལ།།སྦྱོར་བ་དཔྲེར་བརོད་པ་དང་།།དྲེ་
དགག་པ་གྱིས་ལས།།དང་པོ་ནྱི་འདོད་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྲེ་རྲེས་འགོ་མྲེད་ན་ྲེས་པར་ འགྱུར་བ་བསན་
པ་འདྱིས་ནྱི་ཚུ་རོལ་མཛེས་པ་བས་བསྒྲུབ་བྱ་གྱིས་ པ་དང་བཅས་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྦྱ ོར་བ་བྱས་པ་

དྲེ་རྣམས་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གྱིས་པ་དང་བཅས་པའྱི་སྦྱོར་བ་རྣམས་ལས་གཅྱིག་སྨྲས་པ་ནྱི་དཔྲེར་ ན་ཞྲེས་པ་སྲེ་འདྱིར་
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༼༢༣༩༽ 
པར་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་དང་རྲེས་དཔག་ཚད་མ་རང་ལ་མ་གྲུབ་ཀང་གཞན་ལ་གགས་པ་གཞན་ྱིད་ལ་རྲེས་སུ་
བརོད་ནས་སྨྲ་བ་ནྱི་བུམ་པ་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཆོས་ཅན་ནོ །།།འདྱི་ས་ལ་སོགས་པའྱི་འབྱུང་བ་བཞྱི་ནྱི་མངོན་པར་མྱི་གསལ་

བའྱི་སྲེམས་ཅན་དུ་འདོད་ལ་སྲེས་བུ་རྣམས་ནྱི་མངོན་པ ར་གསལ་བའྱི་སྲེམས་ཅན་ དུ་འདོད་དྲེ་དྲེས་ན་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་
ལུས་ཅན་གྱི་མཚན་ྱིད་ཅྲེས་བྱ་བ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་སྲེ་གང་རུང་གྱི་ཟ་དང་བཅས་པའོ།།།འདྱིར་བུམ་པ་རང་ྱིད་རང་གྱི་ཟར་

འགལ་བའྱི་དོན་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་སྲེས་བུའྱི་གྱིས་བཅས་འཕྲེན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཨུཏྤ་ལ་མ་ཡྱིན་པ་སྲེ་དྲེ་ལས་གཞན་ པའྱི་
ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཏྲེ་བུམ་པ་དང་ལྡན་པའྱི་རྱིག་པ་ནྱི་དཔྲེ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་ལ་ཨུཏྤ་ལ་ལས་གཞན་ཡྱིན་པའྱི་

ཕོགས་ནྱི་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་རུང་བའྱི་གྱིས་བཅས་ལོག་པ་དྲེ་ལ་ནྱི་ཨུཏྤ་ལ་ལས་གཞན་ཡྱིན་
པའྱི་དངོས་པོའང་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་རྱིག་པ་ལ་ནྱི་གྱིས་ཀ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་ཡྱིན་པས་གཏན་ཚིགས་ཨུཏྤ་ལ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ནྱི་
སྤྱྱིར་གྱིས་པ་དང་བཅས་པས་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ བྱ་ བ་དྲེ་ལ་རྱིག་པ་ནྱི་ ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་དྲེ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྱི་སོན་དུ་

འགྱུར་བ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དྲེ་དགག་པ་ལ་དགག་པ་མདོར་བསན་པ་དང་།།རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་།།ྲེ་བར་
བསྡུ་བ་དང་།།རང་ལ་མཚུངས་པ་སྤང་བ་བཞྱི་ལས།།དང་པོ་ནྱི།། འོན་ཏྲེ་གང་ཡང་རུང་བའྱི་གྱིས་བཅས་ཀྱི་སྤྱྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་
ཁྱད་པར་མ་བསྒྲུབས་ན་ནྱི་འབས་བུ་མྲེད་དྲེ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་གྱིས་བཅས་སུ་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ།། །ཡང་ན་ནྱི་མྱི་འདོད་པ་
བུམ་པའྱི་གྱིས་བཅས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།གཞན་ཡང་གལ་ཏྲེ་སྲེས་བུའྱི་གྱིས་བཅས་དྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་
ཀྱིས་ཡུལ་ཏྲེ་གཞྱིར་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་ ན་ཇྱི་ལྟར་གཏ ན་ཚིགས་དྲེས་དྲེ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ལ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་

རོ།།།འགྲུབ་ན་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་གྲུབ་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་སོན་

ལ་ལ་ནྱི་རང་ལ་རྟྲེན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་བཞྱིན་ནོ།།།ལ་ལ་ནྱི་བ སྒྲུབ་བྱ་ལ་རྟྲེན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ བསྒྲུབ་བྱ འྱི་ཆོས་རྲེས་
སུ་འགོ་བ་མྲེད་པ་བཞྱིན་ནོ།།།འདྱིར་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་རང་ལ་རྟྲེན་པའྱི་ྲེས་པའྱི་ རྣམ་པ་ སྲེ་བྱྲེ་བག་རྲེས་འགོ་མྲེད་

པའོ།།།གལ་ཏྲེ་སུན་འབྱྱིན་ནྱི་སྒྲས་ཟྱིན་པའྱི་སྤྱྱི་ལ་འཇུག་པ ་ཡྱིན་གྱི་ཤུགས་ལ་གྲུབ་པའྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་སུན་དབྱུང་བྱ་མ་ཡྱིན་ནོ་
ཞྲེ་ན་བཤད་པ་རོལ་བ་དྲེས་སྲེས་བུའྱི་གྱིས་བཅས་དྲེ་ལ་རྟྲེན་པའྱི་གྲུབ་པ་སྲེ་ངྲེས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་ཕྱིར་རོལ་གྱི་

སུན་འབྱྱིན་པ་ནྱི་འཐོབ་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ བྱ་བ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་རྱིགས་ཅན་ནྱི་རྱིགས་པའྱི་བརྟག་པ་དང་བལ་བ་ནན་

གྱིས་འཇོག་པས་ན་གསལ་བར་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་འདྱི་ནྱི་རྱིགས་པའྱི་གངས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།། །དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་པ་དྲེས་
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༼༢༤༠༽ 
ནུས་པས་ཁྱབ་སྲེ་ཡུལ་དུ་བྱས་པའྱི་ད ོན་གྱིས་རྣམ་པ་སྲེ་བྱྲེ་བག་དྲེ་ཐམས་ ཅད་ནྱི་སུན་འ བྱྱིན་པའྱི་ནུས་པས་
ཀང་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་ནུས་པས་ཁྱབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་སྨྲས་པ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་པ་དྲེ་དྲེས་འཕྲེན་པའྱི་
ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་ཁྱད་པར་འཕྲེན་ན་རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྱི་སོན་འཇུག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ལ་དོན་བརྒྱད་

ཡོད་པའྱི་དང་པོ་མ་ངྲེས་པའྱི་སྤྱྱི་མྲེད་པ་ནྱི ་རྣམ་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་ཞྲེས་པའོ།།།དྲེ་ྱིད་གསལ་བར་འཆད་པ་ནྱི་གྱི་ག་དྲེ་ལྟ་བུ་
སྲེ་དོན་གཞན་གྱི་དངོས་པོར་སྱིད་ན་ག ང་ཡང་རུང་བ་བརོད་པར་ནུས་པ་ ནྱི་གང་ཡང་རུང་བའྱི་སྒྲ་ནྱི་གཅྱིག་ཏུ་

མ་ངྲེས་པར་གྱི་ག་བརོད་པ་ཡྱིན་པས་ལུ ས་ཀྱི་གྱིས་བཅས་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་གང་རུང་དུ་བརོད་པར་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་
ནོ།།།དཔྲེར་ན་ལ་སྦྱྱིན་དང་མཆོད་སྦྱ ྱིན་ ནྱི་གྱི་ག་ལ་ཟ་བ་སྱིད་ན་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་ཟའོ་ཞྲེས་བརོད་པར་
ནུས་པ་ཡྱིན་གྱི་རྒྱུ་མཚན་འགའ་ཞྱིག་ལས་གཅྱིག་ ཟ་མྱི་སྱིད་པའམ་སྤྱྱིར་གང་ཡང་རུང་བ་སྨྲས་ཀང་དྲེ་གྱིས་གང་རུང་

གཅྱིག་ཟ་བ་ལ་སྨྲ་བ་པོ་བརོད་པར་འདོད་པ་མྲེད་ན་ནྱི་ བརོད་པར་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་གཅྱིག་ལ་རྲེས་འགོ་མྱི་

སྱིད་ཅྱིང་གཅྱིག་ལ་སྒྲུབ་འདོད་མྲེད་པས་སྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ངྲེས་པར་ཟར་འགལ་བ་ནྱི།།གཏན་ཚིགས་
འདྱི་ལས་ཀང་ཞྲེས་པ་སྲེ་གང་ལས་ཤྲེ་ན་བུམ་པ་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་ཁས་ལྲེན་ན་ནྱི་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།རང་ྱིད་རང་གྱི་ཟར་

འགལ་བས་ལུ ས་ཀྱི་གྱིས་བཅས་དམ་བཅའྱི་ཚིག་ལས་ངྲེས་པར་འགྱུར་གྱི་བུམ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ ཤུགས་
ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པའྱི་ངག་གྱི་དོན་དུ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་མ་ངྲེས་པའྱི་སྤྱྱི་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།ལུས་ཀྱི ་གྱིས་

བཅས་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་ཚུ་རོལ་མཛེས་པ་བའྱི་བསྒྲུབ་བྱ འྱི ་ཚིག་འདྱི་འགལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་བུམ་པ་བདག་ྱིད་
ནྱི་དྲེ་སྲེ་རང་ྱིད་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་ག ཞན་གྱི་ ངོ་བོར་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་སྐད་དུ་གལ་ཏྲེ་བུམ་པ་དྲེ་ྱིད་

བུམ་པ་དྲེ་ྱིད་གྱིས་པ་ཡྱིན་ན་དྲེའྱི་ཚེ་དྲེ་བུམ་པ་ཡང་ཡྱིན་ལ་གཞན་ཡང་ཡྱིན་པར་འགྱུ ར་ན་དྲེ་ནྱི་གཅྱིག་ལ་འགལ་བ་ཡྱིན་
ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།མྱི་འགལ་ཏྲེ་ལུ ས་ཀྱི་གྱིས་བཅས་བརོད་པར་འདོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན་ གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་རྒྱང་
འཕྲེན་པ་དྲེ་ྱིད་ལུ ས་ཀྱི་གྱིས་བཅས་དྲེ་སྐད་དུ་བརོད་པར་འགྱུར་ན་གང་ཡང་རུང་བ་ ནྱི་སྨྲོས་ལ་ལུ ས་ནྱི་མྱི་
འདོད་པའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གསུམ་པ་གསལ་བ་མྱི་སྱིད་པའྱི་སྤྱྱི་མྱི་འཐད་པར་དཔྲེས་བསན་པ་ནྱི་གཏན་
ཚིགས་འདྱིའྱི་ ཕྱིར་ཡང་ཞྲེས་པ་སྲེ་སྔར་ནྱི་བུམ་པ་དང་སྲེས་བུ་ཚོགས་པ་དྲེ་དཔྲེ་དང་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་མྲེད་པས་

སྤྱྱིར་བསྒྲུབ་པར་བྱར་མྲེད་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ལ།།འདྱིས་ནྱི་བུམ་པ་དང་སྲེས་བུ་སོ་སོའ ་ིགྱིས་བཅས་མྱི་རུང་བས་སྤྱྱི ་
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༼༢༤༡༽ 
རྱིགས་བཞྱི་མ་ཡྱིན་པ་ལ་རྱིགས་ྱིད་ མྲེད་པ་དང་རྟོག་པའྱི་ཤྲེས་པ་ལ་དབང་པོ་ལ་རྟྲེན་པ་ྱིད་ མྲེད་པ་
བཞྱིན་ནོ། །མྱིག་དྲེའྱི་ཤྲེས་པ ས་གཟུགས་སོ་སོར་རྱིག་པ་བཞྱིན་ དུ་མྱིག་གྱི་ཤྲེས་པ་དྲེའྱི་དོན་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་
བཞྱིན་དུ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་གསུམ་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་ན་རྟོགས་པའྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ སྣང་བ་ལ་སོགས་པ་ལ ས་ཞྲེས་

སྦྱར་རོ།།།བཞྱི་པ་དོན་ལ་སྦྱར་བ་ནྱི།།དཔྲེ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་འདྱིར་ཡང་ཡྱིན་ཏྲེ་ལུ ས་དང་བུམ་པ་དྲེ་གྱིས་གཅྱིག་ད ྲེ་ལྟར་ཏྲེ་
དོན་གཞན་དུ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ན་དོན་གཞན་གྱི་ངོ་བོ་དྲེ་ལྟ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེའྱི་ ཕྱིར་
ཡང་སྤྱྱི་བསྒྲུབ་བྱར་སྱིད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ལྔ་པ་ཚིག་འགལ་བ་ནྱི།།ལ་སྦྱ ྱིན་ཞྲེས་པ་སྲེ་ཁྱད་པར་གྱིས་ཀ་བཀག་པའྱི་

སྤྱྱི་ལ་ཟས་སྦྱྱིན་པར་བྱ་བ་འདྱི་ལྟ་བུ་འཇྱིག་རྟྲེན་ན་ཡོད་པ་སྱིད་དམ་སྲེ་མྱི་སྱིད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།གལ་ཏྲེ་ཚིག་

འདྱི་ནྱི་ལ་སྦྱྱིན་འགའ་ ཞྱིག་ལ་མ་ཡྱིན་ནོ་སམ་དུ་བསམས་པའྱི་ ཕྱིར་མྱི་སྱིད་པའྱི་སོན་མྲེད་དོ། །བསམ་པ་ནྱི་

འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པ་དག་ནྱི་གཅྱིག་ལ་འགལ་བ་ཡྱིན་པ་ན་ཚིག་འདྱི་མ་ངྲེས་པའྱི་ཡུལ་ལ་ཟས་སྦྱྱིན་པར་བསྒྲུབས་
ནས་ངྲེས་པ་ལས་སྲེར་བ་ནྱི་འགོག་པ་ཡྱིན་ནོ་ ཞྲེ་ན།།དྲེ་ལྟར་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་གང་ཡང་རུ ང་བ་ ཞྲེས་སྨྲོས་པ་ྱིད་ཀྱིས་
ངྲེས་པ་ལ་ཐལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ངྲེས་པ་དགག་པའྱི་ཕྱིར་བརོད་མྱི་དགོས་སོ།།།ངྲེས་པ་ལ་ཐལ་བ་མྲེད་པ་ དྲེའྱི་ཕྱིར་
གྱིས་ཀ་བཟུང་བར་མ་ཟད་ཀྱི་གཅྱིག་ཡོངས་སུ་ཞྲེས་པ་སྲེ་ནུས་པའྱི་དཔྲེ་ནྱི་དཔྲེར་ ན་ཞྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་

གྱིས་ལས་གཅྱིག་ལ་མྱི་སྱིད་ན་གྱི་ག་ལ་འཇུག་པའྱི་གང་རུང་གྱི་སྒྲ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན་གང་རུང་ གྱི་སྒྲ་འདྱིའྱི་ཡུལ་ནྱི་
རྣམ་པར་བརྟག་པ་སྲེ་སྱིད་པ་ཡྱིན་གྱི་ངྲེས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་གཅྱིག་ཟ་མྱི་སྱིད་ཀང་གཅྱིག་ཟ་སྱིད་པར་འཛིན་པ་
ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་བཞྱིན་དུ་གྱིས་བཅས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་དྲེ་ལའང་བུམ་པ་ཁོ་ནའམ་ལུས་ ཁོ་ན འྱི་གྱིས་བཅས་ ནྱི་ འཛིན་

པར་མྱི་འདོད་ཀང་གང་སྱིད་པ་དྲེ་འཛིན་པ་ཡྱིན་ན་སྔར་བཤད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་གཅྱིག་ཀང་སྱིད་པ་མ་ཡྱིན་པས་གང་རུང་གྱི་

སྒྲ་ལ་ནུས་པ་མྲེད་དོ།།།དྲུག་པ་སྒྲུབ་པ་ཙམ་དུའང་མྱི་རུང་བ་ནྱི།།སྒྲུབ་པ་མྱི་འཐད་པའྱི་ཡང་ཕྱིར་ སྤྱྱི་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་

ནོ།།།དྲེ་ྱིད་སོན་པ་ནྱི་དོན་གྱིས་གཅྱིག་ ལ་སྒྲུབ་པ་ལ་ དྲེ་ཡྱིན་ནམ་འདྱི་ཡྱིན་ཞྲེས་རྣམ་པར་བརྟག་པ་དང་དྲེ་ཡང་
ཡྱིན་ལ་འདྱི་ཡང་ཡྱིན་ཞྲེས་བསྡུ་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་སྒྲུབ་གང་ན་འདྱི་གྱི་ག་མྱི་འཐད་པ་ཡྱིན་ན་གསུམ་པ་ཡང་མྲེད་པས་
ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་གསོག་ནྱི་བརོད་བྱ་མྲེད་པའོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་སྤྱྱི་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།བདུན་པ་རྱིགས་ཅན་གཞན་ལ་སྦྱར་བ་ནྱི།།

སྒྲུབ་པ་མྱི་སྱིད་པས་སྤྱྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་བཀག་པ་འདྱིས་ནྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་ཆོས་ཅན་སྒྲ་ནྱི་ཕོགས་དང་ མཐུན་ཕོགས་
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༼༢༤༢༽ 
རུང་བ་ྱིད་བསལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གཞན་ཡང་ ཕོགས་དང་མཐུན་ཕོགས་གྱི་གར་ཡང་གཅྱིག་ལ་སྱིད་ པ་མྱི་
འགལ་ན་སྒྲ་དྲེ་གྱིས་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་དྲེ་ལྟར་གྲུབ་པར་འགྱུར་གྱི་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་མྱི་སྱིད་ན་ནྱི་གང་ཡང་

རུང་བ་དྲེ་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་འདྱིས་ནྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྱི་སྱིད་པ་བསན་ནོ།།།ཅྱིའྱི་ཕྱིར་གྱི་ག་ཡྱིན་པར་མྱི་སྱིད་ཅྲེ་ན་ འདྱི་ལྟར་ཞྲེས་
སྨྲོས་སོ།།།ཕོགས་ཡྱིན་མོད་ཇྱི་ལྟར་གང་རུང་མ་ཡྱིན་སམ་ན་རྣམ་པར་བརྟག་པ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་ངྲེས་པ་ལ་ནྱི་གྱིས་པ་

མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།རྣམ་པར་བརྟག་པ་ལ་ནྱི་གྱིས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་དང་གཅྱིག་ནྱི་གྱིས་པ་ཡོད་མྲེད་གྱི་གར་འགལ་བའྱི་
ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏྲེ་འདྱིས་ནྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་འགལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་མ་གྲུབ་པར་བསན་ཏོ།།།དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཚེ་
སྒྲ་དྲེ་ཕོགས་ཁོ་ནར་ངྲེས་པས་མ་ངྲེས་པའྱི་རྣམ་པར་བརྟག་པ་དང་གྱི ས་ཀ་ཡྱིན་པའྱི་བསྡུ་བ་ཁྲེགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་
ཐ་ཚིག་གོ།།བརྒྱད་པ་དྲེས་ན་ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་ནྱི།།དོན་རྣམས་ལ་ཞྲེས་པ་སྲེ་གནས་པ་ནྱི་སྒྲའྱི་དོན་དུའོ།།།སྤྱྱིའྱི་
སྒྲས་ཁྱད་པར་གོ་བའྱི་དཔྲེ་སོན་པ་ནྱི་དཔྲེར་ན་ཞྲེས་པ་སྲེ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་སྒྲ་ནྱི་སྤྱྱིའྱི་མྱིང་ཡྱིན་པས་སྤྱྱིར་བརོད་པ་ན་ཤྱིང་

ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་དོགས་པར་གྱུར་པའྱི་ཚེ་གཞྱི་མཐུན་པའྱི ་འོངས་པའྱི་སྒྲ་སྦྱར་བས་འོང་བའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་གོའ ་ིནུས་

པ་མྲེད་པ་རྱིའམ་ཤྱིང་ནྱི་མྱི་གོ་བ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ཁྱད་པར་གྱི་སྒྲས་ཟྱིན་ན་སྤྱྱི་སྒྲས་བྱྲེ་བག་གོ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་ར་

མ་སྤྱྱིའྱི་དོན་ཅན་ཛ་མད་ཨག་ནྱིའྱི་བུའྱི་སྒྲ་དང་འབྲེལ་བས་རྒྱལ་ པོ་ཤྱིང་རྟ་བཅུ་པའྱི་བུ་ར་མ་ལས་གཞན་པའྱི་ཁྱད་པར་གོ་བ་
བཞྱིན་ནོ་འདྱིར་ནྱི་ཁྱད་པར་གྱི་སྒྲ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན་ཁྱད་པར་གྱི་སྒྲ་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་ྲེ་བར་བྱས་པ་ནྱི་དྲེ་དང་སྦྱར་

བའོ།།།སྐབས་ནྱི་སྒྲ་མྲེད་པའྱི་ལུ ས་ཀྱི་རོམ་པ་ཙམ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་རྱི་དྭགས་ཤོར་བའྱི་སྐབས་དང་ཟས་ཟ་བའྱི་སྐབས་ན་
སྲེན་དྷ་པའྱི་སྒྲ་རྟ་དང་ཚ་ལ་གོ་བ་བཞྱིན་ནོ།།།ཤུགས་ནྱི་སྒྲའྱི་དོན་ཏྲེ་འོངས་པའྱི་སྒྲའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་འགའ་ཞྱིག་གྱི་སྒྲ་ཁྱད་པར་
ལ་འཇུག་པ་བཞྱིན་ནོ།།།སོགས་པ ས་ནྱི་བྲེའུ་དང་བཅས་པའྱི་དྲུས་མ་ཞྲེས་ལྡན་པ་དང་བྲེའུ་མྲེད་པའྱི་དྲུས་མ་ཞྲེས་བལ་བ་

ལས་གོ་བ་སྲེ་དྲེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་གཟུང་ངོ་།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་ཤུགས་ཀྱིས་ཀང་ སྒྲ་ཁྱད་པར་ལ་འཇུག་པ་ན་འདྱིར་ནྱི་ཤུགས་ཀྱི་
ལུ ས་ཀྱི་གྱིས་པ་ལ་གོ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་ྲེ་བར་བསྡུ་བ་ནྱི།།སྔར་བཤད་པ་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་པ་ དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་སྲེ་མྱི་འཐད་

པ་དང་ཁས་མྱི་ལྲེན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་འགལ་བ་དང་རྲེས་འགོ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།། །བཞྱི་པ་རང་ལ་མཚུངས་པ་སྤང་བ་ནྱི་སྒྲ་དང་
ཞྲེས་པ་སྲེ་མྱི་རྟག་པའྱི་སྤྱྱི་སྒྲུབ་ན་ནྱི་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ལ་འབས་བུ་མྲེད་ཅྱིང་སྒྲ་དང་མྱི་རྟག་པ་ཚོགས་པ་དང་སྒྲའྱི་མྱི་རྟག་པ་ནྱི་
རྲེས་འགོ་མྲེད་ལ་བུམ་པའྱི་མྱི་རྟག་པ་ནྱི་སྒྲ་ལ་འགལ་བ འྱི་ཕྱིར་གྱིས་བཅས་ལ་གང་བརོད་པ་དྲེ་ཐམས་ཅད ་མཚུངས་སོ་
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༼༢༤༣༽ 
མ་ཡྱིན་ཏྲེ།།མྱི་རྟག་པ་ྱིད་ ཚད་མས་གྲུབ་པས་ན་སྒྲ་དྲེ་དང་ལྡན་པར་སྒྲུབ་ སྲེ་རྟོགས་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་ཁོ་བོ་ཅག་གྱིས་སྒྲ་དང་བུམ་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་ཟྱིན་པ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱར་མ་བཟུང་ལ་དྲེ་སྒྲུབ་

པར་འདོད་པའང་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་སྤྱྱི་མྱི་རྟག་པ་ཙམ་ཞྱིག་སྒྲ་ལ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཁྱད་པར་གྱིས་རྟོག་པའྱི་སོན་འགོད་པ་ནྱི་འབས་
བུ་དང་མཚུངས་པའྱི་ལྟག་ཆོད་ཡྱིན་ནོ།།།ལུ ས་དང་བུམ་པའྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་ཁྱྲེད་ཀྱི་སྒྲས་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ལ་ནྱི་ཁྱད་པར་ལ་
རྟོག་པའྱི་སོན་འཐད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཁྱད་པར་དང་བལ་བ་གང་ཡང་རུང་བའྱི་གྱིས་བཅས་ཙམ་ཞྱིག་སྒྲུབ་ན་ཁྱད་པར་ལ་རྟོ ག་
པའྱི་སོན་གྱིས་བརད་བྱ་མ་ཡྱིན་ཡང་དྲེ་བསྒྲུབས་པས་ནྱི་ཁྱྲེད་མངོན་པར་འདོད་པའྱི་དོན་མྱི་འགྲུབ་ལ་མྱི་རྟག་པ་ཙམ་ཞྱིག་སྒྲ་
ལ་མྱི་ལྡན་པ་རྣམ་པར་བཅད་པར་བསྒྲུབས་པས་ནྱི་ངྲེད་འདོད་པའྱི་དོན་འགྲུབ་ཅྱིང་སྤྱྱི་དྲེ་ནྱི་རྲེས་སུའང་འགོ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་
ན་མྱི་རྟག་པ་ཙམ་གྲུབ་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ལུ ས་དང་བུམ་པ་དག་ལས་འགའ་ཞྱིག་དོན་ག ཞན་དུ་གྱུར་པ ར་ཁས་ལྲེན་
པ་ཡྱིན་ན་སྤྱྱི་གང་ཡང་རུང་བ་དོན་གཞན་གྱི་ངོ་ བོ་ བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ན་གྱི་གའྱི་དོན་གཞན་མྱི་སྱིད་

པས་མ་ངྲེས་པའྱི་སྤྱྱིའང་མྱི་སྱིད་དྲེ་བྱྲེ་བག་དང་བལ་བའྱི་སྤྱྱི་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདྱིར་ནྱི་གང་ཅུང་ཟད་བྱས་པ་དྲེ་ཐམས་
ཅད་མྱི་རྟག་པར་བསན་ནས་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་སྒྲ་ཡང་བྱས་པར་བསན་པས་དྲེ་ཡང་མྱི་རྟག་པར་གོ་བས་གཏན་ཚིགས་ད ང་
བཅས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་མྱི་འདོད་པའྱི་སྤྱྱི་བཀག་པས་མྱི་གནོད་པ་ལ་དོན་གསུམ་གྱི་དང་པོར་དཔྲེར་བརོད་པ་ནྱི།།
འདོད་པ་ཞྲེས་པ་སྲེ་དྲེ་ལ་ཆོས་ཀྱིས་ཁྱད་པར་དུ་ བྱས་པའྱི་ཆོས་ཅན་ བྱས་པས་འགོག་པ་ནྱི་དཔྲེར་ན་སྒྲ་མྱི་
རྟག་པའྱི་སྒྲ་གཞན་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།ཆོས་ཅན་གྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའིྱི་ཆོས་
འགོག་པ་ནྱི་སྒྲ་ནྱི་སྒྲ་གཞན་གྱི་མྱི་རྟག་པ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་ཀ་ལ་ཡང་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་

བུམ་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།འདྱི་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་གནས་ པས་བྱས་པ་དྲེ་གྲུབ་པའྱི་སར་གཞན་
དང་གཞན་གྱི་ཆོས་ཁོགས་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་འགོག་པའྱི་བྱས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་འགལ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་
དྲེ་ལ་འགལ་བའྱི་མཚན་ྱིད་མྲེད་པ་ནིྱི་ཆོས་ཅན་ལ་ མྱི་འདོད་པའྱི་སྤྱྱི་བཀག་པས་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་འག ལ་བ་
མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་ཆོས་ཙམ་མ་བཀག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ྱིད་བཤད་པ་ནྱི་སྒྲ་མྱི་རྟག་པའྱི་ཆོས་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་གྱི། 
སྒྲ་མྱི་རྟག་པའྱི་སྒྲ་གཞན་དང་ལྡན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟར་འགྱུར་ ཏྲེ་མྱི་རྟག་པའྱི་སྒྲ་གཞན་དང་ལྡན་པར་
འདོད་ན་ནྱི་སྒྲ་མ ྱི་རྟག་པར་ སྒྲུབ་པར་འདོད་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་སྒྲ་ལ་མྱི་རྟག་པའྱི་སྒྲ་ 
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༼༢༤༤༽ 
སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་སྒྲ་མྱི་རྟག་པའྱི་སྒྲ་དང་ལྡན་པར་ འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ།།།འདོད་པ་བཀག་པས་ནྱི་

འགལ་བར་འགྱུར་ན་དྲེ་ལྟ་བུ་དྲེ་ཡང་འདོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་སྲེ་ གཏན་ཚིགས་དྲེའྱི་ ཕྱིར་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་བཞྱིན་དུ་སྒྲའྱི་

མྱི་རྟག་པ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་འགོག་པ་ལ་ཡང་འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་མྲེད་པ་སྦྱར་བར་བྱའོ།། །དོན་དྲེ་
དག་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།ཆོས་ཅན་ལ་ནྱི་ཚོགས་པ་དག།།བ ཀག་པས་གནོད་པར་འགྱུར་མ་ཡྱིན།།།ཅྱི་ཕྱིར་འདྱིར་ནྱི་སྒྲུབ་མྱི་
འདོད།།།འདྱིར་ཆོས་འབའ་ཞྱིག་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན།།།ཞྲེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་དྲེས་ན་ཆོས་ཁོ་ན་ལ་དགག་སྒྲུབ་བྱྲེད་
དགོས་པར་བསན་པ་ནྱི།།གང་གྱི་ཕྱིར་སྒྲ་གཞན་དང་ལྡན་པ་བཀག་ཀང ་སྒྲའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་འགྱུར་པའྱི་མྱི་རྟག་པ་མྱི་ལྡོག་པ་
དྲེའྱི་ཕྱིར་ཆོས་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་ནྱི་ཚོགས་པའྱི་སྤྱྱི་ཡྱིན་པས་དྲེ་ལ་དགག་སྒྲུབ་བྱ་དགོས་པ་མ་ཡྱི ན་ནམ་
ཞྲེ་ན།།ཆོས་ལ་དགག་སྒྲུབ་བྱས་པ་དྲེ་ལྟ་ན་གཏ ན་ཚིགས་ཀྱིས་འདོད་པའྱི་ཚོགས་པའྱི་སྤྱྱི་གྲུབ་པ་བྱས་པར་འགྱུར་
བའམ་འགལ་བས་སྤྱྱི་དྲེ་ལ་གནོད་དྲེ་དགག་པ་བྱས་པ ར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ ནོ།།།ཆོས་ཅན་འགོག་པ འྱི་འགལ་བ་ནྱི་སྤྱྱི་

འགོག་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་འགལ་བ་ནྱི་ཆོས་ཅན་འགོག་པ་ལ་སོགས་པ་ ཐམས་ ཅད་དུ་འདོད་པའྱི་ སྤྱྱི་དྲེ་ཕྱིན་ཅྱི་
ལོག་ཏུ་སྲེ་འགོག་པར་ བྱྲེད་པ་ཁོ་ ན་ཡྱིན་ནོ།།།སྤྱྱི་འགོག་པ་དྲེ་ནྱི་བྱས་པས་རྟག་པ་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་རྲེས་འགའ་ ཆོས་
བཀག་པའྱི་སོ་ནས་སམ། དངོས་པོར་གྱུར་པའྱི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན་རྟག་སྲེ་མ་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་མ་བྱས་པས་

དངོས་མྲེད་བསྒྲུབས་ཏྲེ་ཆོས་ཅན་དངོས་པོ་བཀག་པའྱི་སོ་ནས་སམ་མྱིག་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན་འདུས་པ་མ་ཡྱིན་པ་

གཞན་གྱི་དོན་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་འདུས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཆོས་དྲེའྱི་ཁྱད་པར་འགོག་པ་དང་།།འདུས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་

བྱྲེད་པའྱི་མྱིག་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཆོས་ཅན་དྲེའྱི་ཁྱད་པར་འགོག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེས་ན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་
ཆོས་སམ་ཆོས་ཅན་བཀག་པའྱི་སོ་ནས་ཚོགས་པའྱི་སྤྱྱི་བཀག་སྲེ་དྲེས་འགལ་བར་ཐ་སད་དུ་བྱྲེད་དོ། །གྱིས་པ་རང་

ྱིད་ཀྱིས་ལོག་རྟོགས་སྲེལ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤ ད་པ་ལ་རང་གྱི་ལུ གས་བཤད་པ་དང་།།གཞན་གྱི་ལུ གས་དགག་པ་དང་།།
ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དུ་མ་བསན་པའྱི་དགོས་པ་དང་།།དྲེ་དག་གྱི་ལོག་རྟོགས་གཞན་ཡང་བསལ་བར་བསན་པ་དང་བཞྱི་
ལས།།དང་པོ་ལ་དོན་གསུམ་སྲེ་རང་ྱིད་ཀྱི་སྒྲས་དོན་གང་ཞྱིག་བསན་པ་དང་།།དྲེ་ལ་ལུ ང་དགོད་པ་དང་།།ལུ ང་གྱི་དོན་བསྒྲུབ་
བྱར་འདོད་པ་དགག་པའོ།།།དང་པོ་ནྱི་རང་ྱིད་ཅྲེས་པ་སྲེ་བསན་བཅོས་ནྱི་ལུ ང་ངོ་།།།ཆོས་དུ་མ་ནྱི་མྱི་རྟག་པ་དང་ནམ་
མཁའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་དྲེའྱི་ཆོས་སུ་བཞག་པའོ།།། དྲེ་ལ་བསན་བཅོས་མཁན་པོའ ་ིའདོད་པ་ 
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༼༢༤༥༽ 
ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་རོལ་བ་རང་གྱི་བདག་ྱིད་ཅྲེས་བྱ་བ་དང་རོད་པའྱི་དུས་སུ་བསན་བཅོས་ཁས་བླང་བྱ་

མ་ཡྱིན་ལ།།ཁས་བླངས་སུ་ཟྱིན་ཀ ང་དྲེ་ལས་བཤད་པ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་ནོ་ ཞྲེས་བསན་པའྱི་ ཕྱིར་ར ང་ྱིད་ཀྱི་

སྒྲ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གྱིས་པ་ནྱི་འདོད་པའྱི་སྒྲ་ཡོད་པ་དྲེར་རོལ་བའྱི་འདོད་པ་ལས་གཞན་པའྱི་འདོད་པ་
ཐམས་ ཅད་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་རང་ྱིད་ནས་བྱྲེད་པའོ་ཞྲེས་པའྱི་བར་ནྱི་འགྲེལ་པའྱི་གཞུང་ཡྱིན་ནོ།།།མྱི་ལྟོས་པ་ ནྱི་རང་
ྱིད་མྱི་འདོད་ན་དྲེ་ལས་བཤད་ཀང་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།། །དོགས་པའྱི་གནས་སྱིད་པ་བཟོག་པར་
བྱྲེད་པ་ཡྱིན་པར་མདོ་མཛད་པ་ྱིད་ཀྱིས་བཤད་དོ་ཞྲེས་ཚིག་རྣམ་པར་སྦྱར་རོ།།།དོགས་པ་སྱིད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་
ནྱི་བསན་བཅོས་ཞྲེས་པ་སྲེ་མཐོང་བ་ནྱི་བཤད་པའོ།།།དྲེས་ན་དྲེའྱི་ཚེ་ལོག་པར་རྟོགས་པར་མ་གྱུར་ཀང་དྲེ་སྱིད་པས་དྲེ་

དགག་པའྱི་ཕྱིར་རང་ྱིད་སྨྲོས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་ལ་ཐལ་བ་བརོད་ནས་དྲེའྱི་ལན་དགག་པ་དང་།།སྤྱྱིའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་
གྱུར་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དགག་པ་དང་།།དྲེས་ན་དྲེ་ལ་འདོད་པ་མྲེད་པ་དང་།།དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ ཀྱི་རྲེས་དཔག་ལུང་ལ་
རྟྲེན་པ་དགག་པ་དང་།།སར་ཡང་ལུང་གྱི་དོན་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པ་ལ་སོན་བརོད་པ་དང་ལྔ་ལས།།དང་པོ་ནྱི་ ལོག་པར་
རྟོགས་པ་ཞྲེས་པ་སྲེ་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་དཔོད་པ་ཅན་ནོ།།།འདྱི་ལ་མུ་སྲེགས་བྱྲེ་བག་པས་སྒྲ་མྱི་རྟག་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བྱས་པ་

བཀོད་པ་ན་དྲེ་གྱིས་སུན་འབྱྱིན་པ་ནྱི་ཁྱྲེད་ཀྱི་སོན་པ་དང་སོང་གཟྲེགས་གཟན་གྱི་བསན་བཅོས་ལས་ནྱི་སྒྲ་ནམ་མཁའྱི་ཡོན་
ཏན་དང་།།དྱི་སའྱི་ཡོན་ཏན་དང་།།རོ་ཆུའྱི་ཡོན་ཏན་དང་།།རྲེག་བྱ་རླུང་གྱི་ཡོན་ཏན་དང་།།གཟུགས་མྲེའྱི་ཡོན་ཏན་དུ་བཤད་དྲེ་
དྲེས་ན་གཟྲེགས་གཟན་གྱི་བསན་བཅོས་ལ ས་མཐོང་བ འྱི་ནམ་མཁའྱི་ཡོན་ཏན་ཀང་དྲེའྱི་ཚེ་ཁྱྲེད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པར་
བྱ་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ལ་ནམ་མཁའྱི་ཡོན་ཏན་དྲེ་ལ་བྱས་པ འྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་གནོད་ན་ཡང་བྱས་པས་མྱི་རྟག་པ་སྒྲུབ་

པའྱི་གཏན་ཚིགས་འགལ་བ་དང་དམ་བཅའ་ལ་རྲེས་དཔག་གྱིས་བསལ་བའྱི་སོན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ ཟྲེར་རོ། །བསན་
བཅོས་ལས་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པར་སྨྲ་བ་དྲེ་དག་གྱི་ལྟར་ན་བྱས་པ་ྱིད་ཀྱི་རྟགས་ཀྱིས་དྱི་ ལ་སའྱི་
ཡོན་ཏན་བཟོག་པའྱི་ ཕྱིར་དྲེས་མྱི་རྟག་པ་ལ་འག ལ་བར་འགྱུར་རོ། །དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་ཡོན་ཏན་དང་ཡོན་

ཏན་ཅན་ནྱི་རྟྲེན་དང་བརྟྲེན་པ་ཡྱིན་ལ།།སྐད་ཅྱིག་མ་ལ་ནྱི་དྲེ་མྲེད་དྲེ་མ་གྲུབ་པ་ནྱི་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།གྲུབ་པ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ལ་
ལྟོས་པ་མྲེད་པས་གང་ལ་ཡང་རྟྲེན་པར་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱིར་རོ །།།གཞན་ཡང་ཁྱྲེད་ལྟར་ན་བྱས་པའམ་ཡོད་པ་ནྱི་ཡོན་ 
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༼༢༤༦༽ 
ཏན་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་རས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་བུམ་པ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་གང་ཅུང་ཟད་བྱས་པ་དྲེ་ཐམས་ཅད་ནྱི་རྟྲེན་པ་
དང་ཡོན་ཏན་དུ་མྱི་འགྱུར་བས་བྱས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི ས་སྒྲ་དང་དྱི་ལ་དྲེ་དང་དྲེའྱི་ཡོན་ཏན་བཀག་པ་ཡྱིན་ནོ།། །དྲེས་ན་སྒྲ་
ལ་ནམ་མཁའྱི་ཡོན་ཏན་བཀག་པས་མྱི་རྟག་པ་ལ་འགལ་བ ར་འགྱུར་ན་དྲེས་དྱི་ལ་སའྱི་ཡོན་ཏན་བཀག་པས་དྲེས་དྲེ་སྒྲའྱི་སྲེང་
དུ་མྱི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་འགལ་བར་ཅྱི་སྲེ་མྱི་འདོད།།།སའྱི་ཡོན་ཏན་དྲེ་ནྱི་ སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་པ འྱི་ཕྱིར་
དྲེ་ལ་གནོད་པ་འགལ་བ་ མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན།།དྲེ་ནྱི་རྱིགས་མོད་ཀྱི་དྲེ་ནྱི་གཞན་ནམ་མཁའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་ཡང་མཚུ ངས་
སོ།།།མྱི་མཚུ ངས་ཏྲེ་སྒྲ་འདྱིར་ནྱི་ཆ ོས་ ཅན་གྱི་ སྐབས་ ཏྲེ་དྲེ་གྱིས་ཆོས་ཅན་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ ཕྱིར་དང་སའྱི་

ཡོན་ཏན་ནྱི་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་བྱར་མྱི་འགྱུར་བས་དྲེ་བཀག་པས་འགལ་བར་མྱི་
འགྱུར་རོ་ ཞྲེ་ན། །ཆོས་ཅན་སྐབས་སུ་བབ་པ་དང་མ་བབ་པ་དག་གྱིས་ནྱི་སོན་སྤོངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཆོས་ཅན་སྐབས་
སུ་བབ་པ་ཡྱིན་ཡང་ནམ་མཁའྱི་ཡོན་ཏན་ནྱི་སྒྲའྱི་དངོས་པོ་ལ་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྱི་ ཕྱིར་རོ། །ཅྱི་སྲེ་དངོས་པོ་ལ་
འབྲེལ་ན་ནྱི་མ་སྨྲོས་ཀང་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་མྱི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པ འྱི་ཚེ་བདག་མྲེད་པ་བཞྱིན་ནོ །།།འོན་ཀང་འ དྱི་
དག་ནྱི་དྲེའྱི་བསན་བཅོས་ཁ ས་བླངས་པའྱི་སོ་ སྲེ་རྒྱུ་མཚན་ཁོ་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་ྱིད་དུ་འབྲེལ་བ་ཡྱིན་ན་ བསན་

བཅོས་ཁས་བླངས་པ་དྲེ་ནྱི་སའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཚུ ངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ ཡོན་ཏན་འདྱི་
གྱིས་ལ་ལུ ང་ལས་བཤད་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱར་བྱྲེ་བག་མྲེད་དོ། །དྲེའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་ནམ་མཁའྱི་

ཡོན་ཏན་བཀག་པས་ནྱི་བྱས་པ་མྱི་རྟག་པ་ལ་འགལ་བར་ཁས་བླང་བར་མྱི་བྱའོ།།།གྱིས་པ་ནྱི་དྲེ་བསན་བཅོས་ལས་བཤད་
པས་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་རོལ་བས་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་ནྱི་ འོན་ཏྲེ་རོལ་བས་ ཀང་
འདོད་པས་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་དྲེ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ ་ ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཚོགས་པའྱི་སྤྱྱིའྱི་ཕོག ས་གཅྱིག་ ཏུ་གྱུར་
པ་དང་ཁྱད་པར་གྱིས་ཀ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་ཆོས་ མྱི་རྟག་པ་བཞྱིན་ནོ་ ཞྲེ་ན། གཏན་ཚིགས་

དྲེ་ཙམ་གྱིས་ནིྱི་སྐབས་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལ་བསྒྲུབ་འདོད་ཡོད་པར་མྱི་འགྱུར་རོ།།།དྲེའྱི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ་དོན་
ཏྲེ་ནམ་མཁའྱི་ཡོན་ཏན་ནྱི་སྤྱྱིའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པ་དྲེའྱི་ངོ་བོ་ མྱི་འདོར་བའྱི་ གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཕྱིར་འདོད་པ་
ལྡོག་པ་མྲེད་པར་ཐལ་ཞྱིང་།།སྒྲ་ཤྲེས་པས་སྒྲུབ་བྱྲེད་འགོད་པ་ཡང་འདོད་པ་ཙམ་ལས་འབྱུང་བས་དྲེའྱི་རྒྱུ་མ་ཚང་བ་མྲེད་
པའྱི་ཕྱིར་སྒྲུབ་བྱྲེད་འགོད་པ་དྲེ་འཇུག་པ་ཡང་ལྡོག་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་ན་འདོད་པ་དྲེ་རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་ནྱི་སྣང་ བ་མ་དམྱིགས་
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པས་ཁྲེགས་ལ།།རྒྱུད་གཞན་ལ་ནྱི་དྲེ་ཙམ་ལས་བྱུང་བའྱི་ངག་འགོད་པའྱི་འབས་བུ་མ་ 
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༼༢༤༧༽ 
དམྱིགས་པས་ཁྲེགས་སོ།།།གཏན་ཚིགས་དྲེ་ནྱི་འཁྲུལ་བ་ དྲེའྱི་ཕྱིར་འདོད་པ་འདྱི་ནྱི་ཕ་རོལ་པོ་མྱི་རྟག་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་
གྱུར་པའམ་རང་ྱིད་དྲེ་གཞན་གྱིས་རྟོགས་པར་འདོད་པའམ།།ཕ་རོལ་པོ་དྲེ་ལ་བརལ་ཞྱིང་བརྟག་པ ་བྱྲེད་པའྱི་སྐབས་
འགའ་ཞྱིག་ལས་སྲེ་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ལ།།སྐབས་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི་འདོད་པའྱི་ཡུལ་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་

འདོད་པ་ྱིད་ནྱི་སྐབས་ལས་སྲེས་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ངག་འགོད་པ་ལས་དཔོག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།བ སྒྲུབ་འདོད་དྲེ་ལས་བཟོག་ པ་སྒྲུབ་

འདོད་གཞན་མས་སུ་མྱོང་བ འྱི་རང་རྱིག་གྱིས་དྲེ་ལ་ཤུགས་ལ་དགག་པ་འཇུག་ཀང་བླ་ སྲེ་སྐབ ས་དང་མྱི་
ལྡན་པ་དྲེ་ལ་རྱིགས་པ་མྲེད་པའྱི་ནན་གྱིས་ འདོད་པ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་སྒྲུབ་པ་ནྱི་རང་རྱིག་མངོན་སུམ་དང་ འགལ་
བར་སྤྱོད་དོ། །གསུམ་པ་ནྱི་སྔར་བཤད་པའྱི་གནས་སྐབས་འགའ་ཡྱིས་འད ོད་པ་སྲེ་བ་ཡྱིན་ལ་འདོད་པ་དྲེ་
རྟོགས་པར་ཡང་སྒྲུབ་བྱྲེད་འགོད་པ་དང་ལན་ཅྱིག་པའྱི་གནས་སྐབས་དྲེ་དག་གྱིས་བྱྲེད་དོ།།།དྲེས་ན་འདོད་པ་མྲེད་

བཞྱིན་དུ་ནན་གྱིས་ཁྱོད་འདྱི་འད ོད་ཅྲེས་ ཟྲེར་བ་ནྱི་གསལ་བ་སྲེ་ངྲེས་པར་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོའ ་ིསྤྱོད་པ་ཡྱིན་
ཏྲེ་རྱིགས་མྱི་རྱིགས་དཔོད་པ་དང་བལ་ཞྱིང་རྱིགས་པས་གནོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གཏན་ཚིགས་འགོད་པ་ནྱི་འདོད་པ་ལ་ འབས་
བུའྱི་རྟགས་ཏྲེ་དྲེ་མྱིན་པ་སྤྱྱིའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་བར ོད་པ་ལ་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱི་འཁྲུལ་པ་ཡྱིས་ནྱི་གནོད་པར་ འགྱུར་
ཏྲེ་དྲེས་བཀག་གོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།གལ་ཏྲེ་སྐབས་སུ་མ་བབ་ཀང་དྲེ་ལ་གནོད་ན་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་དོ་ཞྲེ་ན་ནམ་མཁའྱི་
ཡོན་ཏན་མྲེད་ན་མྱི་རྟག་པ་མྱི་འབྱུང་བ་མྱིན་པའྱི་ནམ ་མཁའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་གནོད་ཀང་ག ཞན་མྱི་རྟག་པ་ལ་ ཅྱི་
ཞྱིག་གནོད་དྲེ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཇྱི་ལྟར་བདག་མྲེད་པ་ལ་གནོད་ན་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་ལ་གནོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་བདག་རྟག་

པའྱི་དངོས་པོར་ཡོད་ན་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་ལྡོག་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ནམ་མཁའྱི་ཡོན་ཏན་ནྱི་མྱི་རྟག་པ་དང་དྲེ་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་
དོན་ཏོ།།།བཞྱི་པ་རྲེས་དཔག་ལུ ང་ལ་རྟྲེན་པ་དགག་པ་ལ་དོན་ལྔ་ཡོད་པའྱི་ དང་པོ་དོན་དངོས་ནྱི་གལ་ཏྲེ་ལུ ང་གྱིས་མྱི་གནོད་
པའྱི་གཏན་ཚིགས་ནྱི་བ སྒྲུབ་བྱ་གོ་བར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ན་བྱས་པས་ནྱི་ནམ་མཁའྱི་ཡོན་ཏན་བཀག་པས་གཟྲེགས་གཟན་གྱི་ལུ ང་
གྱིས་གནོད་དོ་ཞྲེ་ན་འདྱིས་རྲེས་སུ་དཔག་པར་བྱྲེད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ནྱི་ རང་གྱི་ སྤྱོད་ཡུལ་ལོག་གྱུར་ལ་འཇུག་པ་ལ་

ལུང་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་རྲེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཡུལ་ལ་ཚིག་གྱིས་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེར་བཤད་དོ།།།དྲེས་ན་ལུང་དང་

འགལ་ཡང་དྲེས་གྲུབ་པ་དྲེ་ནྱི་ལྲེགས་པར་གྲུབ་ པ་ཡྱིན་པས་དྲེའྱི་ཚེ་བསན་བཅོས་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡྱིན་ ཏྲེ་དྲེས་

མྱི་གནོད་དོ།།།དྲེ་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་དྲེའྱི་ཚེ་ལུང་དྲེའྱི་རོད་པ་དོར་བར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་དང་འགལ་བ་སོན་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ་
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316   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༢༤༨༽ 
དམ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ཁས་བླངས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་དང་འགལ་བ་སོན་ མྱིན་ནོ།།།ལུ ང་འདྱི་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཁས་
ལྲེན་པའྱི་ཐབ ས་ཡྱིན་པས་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྱི ་རྲེས་སུ་དཔག་པའྱི་དུས་དྲེའྱི་ཚེ་ལུ ང་ཡོད་ཀང་དྲེ་ལ་རོད་པ་

དོར་བའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ལ་ནྱི་མངོན་སུམ་དང་རྲེས་སུ་དཔག་པའྱི་རོད་པ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པ་ལུ ང་གྱིས་དཔོད་

པའྱི་ཡུལ་དུས་བསན་པ་ནྱི།།འོ་ན་ནམ་གྱི་ཚེ་བསན་བཅོས་ཀྱིས་གནོད་པར་འགྱུར་ཞྲེ་ན་དྲེ་ལྟར་ལུ ང་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཚད་མ་

གྱིས་ཀྱིས་ཡུལ་གྱིས་རྣ མ་པར་དག་ཅྱིང་གཏན་ལ་ཕྲེབས་ན་དྲེའྱི་ཚེ་བསན་བཅོས་ཡོངས་འཛིན་པར་
འདོད་པ་སྲེ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པའྱི་དུས་ཡྱིན་པས་དྲེའྱི ་ཚེ་དྲེ་ལ་བསན་བཅོས་ཀྱིས་ནྱི་གནོད་པར་འགྱུ ར་ ཏྲེ་
བསན་བཅོས་དྲེས་གྲུབ་པའྱི་དོན་ལ་ནྱི་ལུ ང་དྲེ་དང་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེས་ན་གནས་གསུམ་པ་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་
དཔོད་པ་འཕོ་བ་ན་བསན་བཅོས་ ལྲེན་པ་ར ྱིགས་ པ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།བསན་བཅོས་ལྲེན་པ་དྲེར་ཡང་སྐད་
ཅྱིག་མ་དང་བདག་མྲེད་པ་ལྟ་བུ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དང་ དྲེའྱི་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲེལ་ཡུལ་ ལ་གནོད་པ་ྱིད་
གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པ་སྤང་བར་བྱའྱི་གཞན་ ལ་གནོད་པ་ནྱི་སྤང་བྱ་མྱིན་ཏྲེ་ཐུག་པ་མྲེད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གསུམ་པ་གནས་གསུམ་ཀ་ལུ ང་གྱིས་དཔོད་པ་དགག་པ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་དཔོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ལུ ང་དང་མྱི་འགལ་བ་

དགོས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་གནས་གསུམ་ལ་དཔོད་པ་ཀུན་ ལ་བསན་བཅོས་དག་གཟུང་ དགོས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བ འྱི་
ལུགས་འདྱི་གང་གྱིས་བྱས།།ད་ནྱི་ ཕྱུག་རྱི་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་མཐའ་སྲེ་ལུ ང་མྲེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་དུ་བ ས་མྲེ་
འཛིན་པར་མྱི་འགྱུ ར་རོ་འཛིན་པ་ཡང་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ལུང་ནྱི་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ལ་གོགས་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ།། །གལ་ཏྲེ་
གཏན་ཚིགས་ལུ ང་ལ་ལྟོས་ན་དཔྲེ་ལ་བསན་བཅོས་ ལས་བཤད་པའྱི་དོན་ཀུན་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་གཅྱིག་ ྱིད་ལ་
ཁྱབ་བྱྲེད་དུ་བསན་པ་དྲེ་ལྟར་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་ དགོས་ན།།འདྱི་ནྱི་འཇ ྱིག་རྟྲེན་གྱི་ལུགས་ལས་འད ས་པ་
ཡྱིན་ཏྲེ་བསན་བཅོས་ལས་བཤད་པ་གཅྱིག་ཙམ་ཡང་མྱི་འགོག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ནྱི་མྱི་སྱིད་པས་གཏན་ཚིགས་འགའ་ཡང་
མྲེད་པར་འགྱུར་རོ།།།གཞན་ཡང་འབྲེལ་མྲེད་ཀྱི་ཆོས་ ནམ་མཁའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་མ་གྲུབ་པས་མྱི་རྟག་པ་ལ་

སོགས་པ་མ་གྲུབ་པར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུ ར། དྲེས་ན་དྲེ་མངོན་པར་འདོད་པ་དྲེ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ན་དྲེ་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་
བརོད་དྲེ་གཏན་ཚིགས་སོན་ལྡན་ཇ ྱི་ལྟར་ཡྱིན། གཏན་ཚིགས་དྲེ་ནྱི་ཆོས་གཅྱིག་པོ་དྲེའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་པ་ཡྱིན་

པས་དྲེ་གྲུབ་ན་གཞན་མ་གྲུབ་ཀང་སོན་ཅན་མ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་རྲེས་དཔག་ལུ ང་ལ་རྟྲེན་པར་ནྱི་ཕྱུགས་རྱི་ལ་སོགས་པ་ས་
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འཁྲུལ་བ་དང་གལ་ཏྲེ་དཔྲེ་ལ་ཞྲེ ས་བྱ་བ་འདྱིས་ཀང་མྱི་ནུས་སོ་ཞྲེས་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།བཞྱི་པ་གཏན་ཚིགས་ 



318   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༢༤༩༽ 
ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་དཔོད་པའྱི་ཚུལ་ནྱི།།འདྱི་ལྟར་ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་ནྱི་མ་ལུས་པ་དཔྲེ་ལ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཁྱབ་བྱྲེད་དུ་

བསན་པ་མྲེད་པ་ཁོ་ ནར་ལུ ང་མྱི་ཤྲེས་པའྱི་འགོ་བ་རྣམས་ཚིག་ལས་སྲེམས་དང་ལྡན་པ་དང་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་

ལས་མྲེ་ལ་སོགས་པ་ར ྲེས་སུ་དཔ ོག་པར་བྱྲེད་དྲེ་དྲེ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བས་ན་ངོ་བོ་དང་རྒྱུ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་
དོན་ནྱི་རང་བཞྱིན་དང་འབས་བུ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ནྱི་འགའྱི་སྨྲ་བ་སྒྲ་རྟག་པ་དང་དུ་བ་གཞན་ལས་སྲེ་བར་སྨྲ་བ་ལ་གནོད་
ཀང་དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་དང་དྲེའྱི་འབས་བུའྱི ་ངོ་བོ་ྱིད་ལ ས་ལྡོག་པར་མྱི་འགྱུར་རོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་དཔྲེ་ལ་བསྒྲུབ་བྱས་ཁྱབ་

པ་གྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ནྱི་ཐམས་ཅད་ལ་གོ་བར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ལ་ལུང་ལ་གནོད་པས་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལས་ཀང་ལྡོག་པར་མྱི་
འགྱུར་བས་ལུ ང་ཤྲེས་པ་དང་མྱི་ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་ངོ་བོ་ྱིད་
ལས་མྱི་ལྡོག་ཀང་ལུང་ལ་གནོད་ན་ལུ ང་ཤྲེས་པ་ལ་གོ་བྱྲེད་དུ་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་གཏན་ཚིགས་དྲེ་ནྱི་འད ོད་པའྱི་བསྒྲུབ་
བྱ་ཡྱི་དོན་དང་ མྲེད་ན་མ ྱི་འབྱུང་བར་རྟོགས་པ་ ཡྱིན་ན།།ལུ ང་ཤྲེས་པ་གཞན་དག་གཏན་ཚིགས་དྲེས་ བསྒྲུབ་
བྱ་ཅྱི་ས ྲེ་རྟོགས་པར་འགྱུ ར་མ་ཡྱིན། །ལྔ་པ་མྱི་རྱིགས་པ་གཅྱིག་གྱིས་རྱིགས་པ་དུ་མ་སུན་མྱི་དབྱུང་བ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་
བསན་བཅོས་ལ་ལར་བཤད་པའྱི་ནམ་མཁའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་ འགའ་ཞྱིག་རྱིགས་པ་མྱིན་པས་རྱིགས་པར་
སྨྲ་བའྱི་མྱི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་ག ཞན་པ་དག་ཀང་བྱ ས་པའྱི་དགག་བྱ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་རྒྱལ་རྱིགས་ ཁོས་ན་

མྱི་རྱིགས་པ་གཅྱིག་གྱིས་རྱིགས་པ་བརྒྱ་ཟོག་པར་བྱྲེད་པའྱི ་ལུགས་ཡྱིན་ ནོ།།།དྲེས་ན་ལུ ང་ལ་མྱི་གནོད་པ་གཏན་ཚིགས་

ལ་དགོས་ན་ལུ ང་ལས་བཤད་ཚད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་བསན་དགོས་ན་ལུ ང་ལས་བཤད་པའྱི་དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྟ གས་

གཅྱིག་གྱི་ཁྱབ་བྱྲེད་དུ་མཚུངས་པར་བྱས་ནས་དྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བརོད་པར་ནྱི་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེས་ན་གཏན་

ཚིགས་ཀུན་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་དང་སྒྲུབ་བྱྲེད་ ཀྱི་རྣམ་གཞག་མས་ཏྲེ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ།།།མྲེད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་

དྲེའྱི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་ན་ལུ ང་གྱི་དོན་བཀག་ཀང་ལུང་ཁས་ལྲེན་པ་དང་མྱི་ལྲེན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་
ནོ་ཞྲེས་གནས་སོ།།།སྤྱྱི་དོན་ལྔ་པ་སར་ཡང་ལུང་གྱི་དོན་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པ་ལ་སོན་བརོད་པ་ལ་དོན་བཞྱི་ཡོད་པའྱི་དང་པོ།།
ལུང་གྱི་དོན་བཀག་པ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི ་སོན་དུ་འདོད་པ་ལ་ྲེས་པ་བརོད་པ་ནྱི།།གཏན་ཚིགས་ལུ ང་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་
རང་ྱིད་འདོད་པའྱི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་ ཞྲེས་སྦྱར་ནས་གནོད་ བྱ་གནོད་ བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པ་ མྱི་རྟག་པ་དང་ནམ་

མཁའྱི་ཡོན་ཏན་མ་ཡྱིན་པ་དག་སྒྲུབ་བྱྲེད་གཅྱིག་ལས་ གྲུབ་པས་འགལ་བའྱི་སོན་མྲེད་ཀང་བསན་བཅོས་ཀྱི་
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བརོད་བྱ་བཀག་པས་འགལ་བར་འདོད་ན་བསན་བཅོས་ཀྱི་བརོད་བྱ་ལ་གནོད་པ་དྲེ་ནྱི་ ཡུལ་གཞན་ཞྲེས་བྱ་བ་ 



320   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༢༥༠༽ 
ལ་ཡུལ་གཞན་ནྱི་གྱིས་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་ཡུལ་གཞན་དང་ཆོས་ཅན་ཡུལ་གཞན་ནོ།།།འདྱི་ནྱི་དང་པོ་སྲེ་དྲེས་ན་རོལ་བྱུང་གྱིས་
ནམ་མཁའྱི་ཡོན་ཏན་བཀག་ན་ཡང་བསན་བཅོས་ཀྱི་བརོད་བྱ་བཀག་པར་མཚུངས་པའྱི་ ཕྱིར་དྲེས་བྱས་པ་འག ལ་བར་
འགྱུར་རོ། །བྱས་པ་དྲེས་ནམ་མཁའྱི་ཡོན་ཏན་དྲེ་ྱིད་ ལ་གནོད་ན་འགལ་བར་འགྱུར་གྱི་དྲེ་ ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཏན་

ཚིགས་གཞན་དང་ཆོས་ཅན་གཞན་ལ་གནོད་པས་ནྱི་འགལ་བར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ ན། འོ་ན་ནྱི་ལུ ང་གྱི་དོན་བཀག་པས་
ཀང་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཏ ན་ཚིགས་ཐམས་ཅད ་ཀྱི་སོན་དང་ཡོན་ཏན་ནྱི་རང་གྱི་བསྒྲུབ ་བྱ་འགོག་པ་

དང་སྒྲུབ་པ་ལ་ལྟོས་ནས་བསམ་པར་ བྱ་བ་ཡྱིན་པ་ ལས་དྲེས་ནྱི་རང་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་མ་བཀག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་

པ་དམ་བཅའྱི་སོན་དུ་འདོད་པ་ལ་ྲེས་པ་བརོད་པ་ནྱི།།གཏན་ཚིགས་དྲེ་ཞྲེས་པ་སྲེ་བསན་བཅོས་ལ་གནོད་པ་དྲེ་ནྱི་ གཏན་

ཚིགས་གཞན་རོལ་བྱུང་ལ་སོགས་པས་ བྱས་ན་ཡང་ ལུང་གྱི་བརོད་བྱ་བཀག་པའྱི་མཚུངས་པའྱི་ ཕྱིར་དྲེས་བྱས་པ་
འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །གཏན་ཚིགས་ག ཞན་ག ྱིས་ལུ ང་ལ་གནོད་པ་བྱས་ན་ཡ ང་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་

སོན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་གོ།།བསམ་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་གལ་ཏྲེ་དམ་བཅས་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་དྲེ་ྱིད་དམ་དྲེ་ལས་
གཞན་གྱིས་བཀག་ཀང་རུང་སྲེ་རྲེས་དཔག་གྱི་གནོད་པ་ཞུགས་པའྱི་ཕྱིར་དམ་བཅའྱི་སོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་བཤད་པ་
དམ་བཅའྱི་སོན་ཡྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སོན་མ་ཡྱིན་ནོ་ ཞྲེས་བྱ་བར་འགྱུར་མོད་ཇྱི་ལྟར་རོད་བྱུང་གྱིས་སྒྲ་ལ་ནམ་མཁའྱི་

ཡོན་ཏན་བཀག་ན་དམ་བཅའྱི་སོན་ཡྱིན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཡུལ་གཞན་དྱི་ལ་སའྱི་ཡོན་ཏན་རོལ་བྱུང་གྱིས་བཀག་ན་ཡང་བྱས་
པས་མྱི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པའྱི་དམ་བཅའྱི་སོན་དུ་ཅྱི་སྲེ་མ ྱི་འ གྱུར་ཏྲེ་བསན་བཅོས་ཀྱི་བརོད་བྱ་བཀག་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གནོད་
པར་བྱ་བའྱི་ཆོས་དང་ལྡན་པའྱི་ སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ ཆོས་ ཅན་སོན་ཡོན་རོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི་

སྐབས་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ནྱི་བ སྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ལ་དྲེའྱི་ཆོས་ཇྱི་སྲེད་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་
ཆོས་ཅན་འདྱི་ྱིད་ལ་ལུ ང་གྱིས་གནོད་ན་དམ་བཅའྱི་སོན་དུ་འགྱུར་གྱི་དྱི་ལ་སོགས་པ ་སྐབས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་ཅན་
གཞན་ལ་རྟགས་གཞན་གྱིས་སའྱི་ཡོན་ཏན་བཀག་པས་ ནྱི་དམ་བཅའྱི་སོན་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ།།སྐབས་མ་ཡྱིན་པའྱི་

ཆོས་ཅན་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་པས་དྲེའྱི་ཆོས་ཀང་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ ཞྲེ་ན།།ཡུལ་གཞན་དྲེ་ལ་ཡང་དམ་བཅའྱི་

སོན་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་གནོད་པར་བྱ་བའྱི་ དོན་ཅན་གྱི་ བྱྲེ་བག་པའྱི་བསན་བཅོས་ཁས་བླངས་པས་
སའྱི་ཡོན་ཏན་ཀང་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ལ་དྲེས་ན་ག ཞན་དུ་སྲེ་དྲེ་ལ་ཡང་དམ་བཅའྱི་སོན་དུ་འགྱུར་རོ། །འདྱི་ལྟར་ཆོས་ཅན་
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༼༢༥༡༽ 
ྱིད་སྐབས་སུ་བབ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ནོ།།།བསན་བཅོས་ཁས་བླངས་པས་སྐབས་སུ་མ་བབ་པ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱར་འགོ་ན་ནྱི་དྱི་ལ་
སའྱི་ཡོན་ཏན་རྟགས་གཞན་གྱིས་བཀག་ན་ཡང་དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གང་གྱི་ཕྱིར་སྐབས་སུ་མ་བབ་
པའྱི་ཆོས་ཅན་གཞན་ལ་ལུ ང་གྱི་དོན་བཀག་པའང་དམ་བཅའྱི་སོན་དུ་ཐལ་བ་ དྲེས་ནྱི་སྒྲ་ལ་ནམ་མཁའྱི་ཡོན་ཏན་བཀག་པ་
འདྱི་ནྱི་དམ་བཅའྱི་ས ོན་ག ྱི་མཚན་ྱིད་དུ་མྱི་ རྱིགས་ཏྲེ་ཧ་ཅང་ ཐལ་བ་ སྲེ་ཁྱབ་ཆྲེས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གསུམ་པ་མ་གྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་བརོད་པ་དམ་བཅར་འགྱུར་བ་ནྱི།།གཞན་ཡང་ཞྲེས་པ་སྲེ་དྲེ་ལྟར་རང་གྱི་ཕོགས་

པ་དག་འདོད་ནའང་ལུང་ལས་བཤད་པ་མ་གྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དཔྲེར་ན་སྒྲ་མྱི་རྟག་སྲེ་ལྡན་པ་རྣམ་

པར་དབྱྲེ་བ་ལས་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་གནས་དང་།།བྱྲེད་པ་ཕད་པ་དང་བྱྲེ་བ་ལས་སྲེས་པ ་ནྱི་སྒྲ་རྟག་པར་སྨྲ་བ་ལ་མ་
གྲུབ་པས་དྲེ་བརོད་པ་ཡང་དམ་བཅར་འགྱུར་ཏྲེ་དམ་བཅའྱི་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།བསྒྲུབ་བྱ་ཁོ་ནར་འདོད་པ་ཞྲེས་
པའྱི་ཚིག་ཕད་སྨྲོས་པས་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་འདོད་པ་ དྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་སྤངས་པའྱི་ ཕྱིར་ས ོན་དིྲེ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། 
སོན་དྲེ་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་རོལ་བས་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཚང་བས་བསྒྲུབ་བྱར ་རྱིགས་
པས་ཐོབ་པས་ཏྲེ་གྲུབ་པ་ནྱི་ཁོ་ནའྱི་ཚིག་གྱིས་བཟོག་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ ཕྱིར། ཁོ་ནའྱི་ཚིག་ཕད་དོན་མྲེད་པར་

འགྱུར་ཏྲེ་ལུ ང་ལས་གྲུབ་པའྱི་གྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་པའྱི་མ་གྲུབ་པ་ནྱི་དྲེས་གཅད་མ་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་ན་ ནྱི་རང་
ྱིད་ཀྱིས་གཅོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ནྱི་དྲེ་སྐད་དུ་འཆད་དོ།།།ཛྙཱ་ན་ཤྱི་ནྱི་མྱིག་གྱི་གཟུང་བྱ་ནྱི་བྱྲེ་བག་པའྱི་
བསན་བཅོས་ལས་བཤད་པའྱི་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ།།དྲེ་བསན་བཅོས་ལས་བཤད་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པའྱི ་རྱིག ས་པ ས་ཐོབ་
པ་ཞྲེས་འཆད་པར་བྱྲེད་དོ།།།བཞྱི་པ་རང་ྱིད་ཀྱི་སྒྲ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ་བ་ནྱི།།བསན་བཅོས་ལས་བཤད་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ན་
རང་ྱིད་ཀྱི་སྒྲ་ཡང་ད ོན་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཕོག ས་ཀྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཏྲེ་དོན་ཅན་ནྱི་བརོད་བྱ་ཅན་

ནོ།།།འདྱིའྱི་བརོད་བྱའྱི་ངོ་བོ་ནྱི་འདོད་པ་དང་མ་སྦྱར་ན་ཕོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་གཞན་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་གཞན་
གྱི་ལུ གས་དགག་པ་ལ་དོན་ལྔ་ལས། །དང་པོ་འདོད་པས་འཇུག་པ་རང་ྱིད་ཀྱི་དགོས་པར་འདོད་པ་དགག་པ་ནྱི།། གལ་ཏྲེ་
རོད་པའྱི་ཚེ་ཁས་བླངས་པའྱི་བསན་བཅོས་ལ་ལ་དོར་ནས་འགའ་ཞྱིག་ལྲེན་པ་ལ་རང་ྱིད་འདོད་པ་ཙམ་གྱིས་འཇུག་
པར་བྱའོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་པས་དོན་མྲེད་པའྱི་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན་རང་ྱིད་ཀྱི་སྒྲ་འགོད་པ་པོ་གང་
གྱིས་འདོད་པས་འཇུག་པ་དྲེའྱི་ད ོན་དུ་སྒྲ་འགོད་པའྱི་ འབད་པར་བྱྲེད་པའྱི་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་དོགས་པ་འདྱི་གང་ལས་



རྣམ་འགྲེལ ་རྒྱན་གྱི་ མྲེ་ཏོག།   323 

ཡྱིན་ཏྲེ་ 



324   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༢༥༢༽ 
དོགས་པ་མྲེད་པར་ནྱི་དྲེ་གཅོད་པའྱི་ངག་མྱི་འཐད་དོ།།།གལ་ཏྲེ་འཇུག་པ་དྲེ་ཚད་མ ས་མ་བཟོག་ སྲེ་མ་བཀག་ ན་དྲེ་
བསན་བཅོས་ལས་འཇུག་པ་སུས་བཟོག་ཅྱིང་ འཇུག་པ་ཚད་མས་བཟོག་ ན་ཡང་སུའྱི་ ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་ཚིག་ལས་

ནྱི་རྟོག་ལྡན་འཇུག་ལྡོག་བྱྲེད་པར་མྱི་རྱིགས་པས་རང་གྱི་སྒྲ་དོན་མྲེད་དོ།།།གྱིས་པ་རབ་ཏུ་གགས་པའྱི་ཆོས་ཅན་འ ཛིན་པ་
དགོས་པར་འདོད་པ་དགག་པ་ནྱི།།གཞན་དག་ནྱི་ཞྲེས་པས་སོན་པར་བྱྲེད་དྲེ་གཞུང་ལུགས་ཀ ྱིས་བསྲེད་པ ་ནྱི་སྒྲུབ་

མཐས་བཞག་པ་སྲེ་ནམ་མཁའྱི་ཡོན་ཏན་དང་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པ་ལས་སྲེས་པའྱི་སྒྲ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་དྲེ ་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་པ་

ཡོངས་སུ་སྤངས་ནས་རབ་ཏུ་གགས་པ་ སྲེ་རང་ྱིད་ཀྱིས་རབ་ཏུ་གྲུབ་པའྱི་ཆོས་ཅན་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞྱི ར་

ཡོངས་སུ་བཟུང་བའྱི་ཕྱིར་རང་ྱིད་སྨྲོས་སོ་ཞྲེས་འཛེར་ཏ ོ།།།དྲེ་ལ་ཡང་ རང་ྱིད་ཀྱི་སྒྲ་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་

རྣམ་པར་དཔོད་པའྱི་སྐབས་ ྱིད་ཀྱིས་གཞྱི་ ཆོས ་ཅན་རབ་ཏུ་གགས་པ་སྲེ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པར་གྲུབ་
པའྱི་ཕྱིར་དགོས་པ་འད ྱི་ནྱི་ ཅྱི་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཆོས་ཅན་ནྱི་རྣམ་པར་དཔོད་པའྱི་རྟྲེན་ཡྱིན་ན་གྲུབ་མཐའ་ལས་

གགས་པ་ནྱི་དཔོད་པའྱི་རྟྲེན་མ་ཡྱིན་ནོ།།།ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་རང་གྱི་འདོད་པས་སྒྲོ་བཏགས་པའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་ སྲེས་
བུའྱི་དོན་སྒྲུབ་པ་ལ་གཙོར་ ྲེ་བར་སྦྱོར་བ་མྲེད་པ ར་གྲུབ་མཐའ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ནམ་མཁའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པའྱི་
དོན་དག་ལ་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་བློས་ྲེ་བར་ བཀོད་པ་ནྱི་འགའ་ཡང་ གང་གྱིས་ཀང་བཟོག་ བྱ་མ་ཡྱིན་
ནོ། །འདྱི་སྐད་དུ་གཞྱི་མ་གྲུབ་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་ནྱི་རྟོག་པ་དང་ལྡན་པས་སྒྲུབ་པའམ་དགག་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་གྱི་དྲེ་ནྱི་

མས་སུ་མྱོང་བས་གྲུབ་པའྱི་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་ལ་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་ དྲེ་ལྟར་འདོད་པས་རབ་ཏུ་
བཀོད་པ་རོལ་བ་གྱིས་ལ་ངོ་བོ་མཚུངས་པར་མ་ གྲུབ་ པ་ཡྱིན་ནམ་ནམ་མཁའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་དག ་ནྱི་
རྟྲེན་ཏྲེ་དཔད་གཞྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།།།ཇྱི་ལྟ་བུའྱི་དཔོད་པའྱི་ཞྲེ་ན་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་ཁྱད་པར་གྱི་རྟྲེན་ཅན་ གྱི་ཐ་ སད་
ཡྱིད་ཀྱི་ངྲེས་པ་དྲེའྱི་རྟྲེན་མ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་བརྟགས་པ་མ ་ཡྱིན་པ་དོན་བྱྲེད་པར་ནུས་པའྱི་ངོ་བོ་མཚུངས་པ་ཅུང་ཟད་
ཅྱིག་མྱོང་བས་གྲུབ་ན་ནྱི་དོན་འདྱི་རྟག་པའམ་མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་ཞྲེས་ཁྱད་པར་གྱི་རྟྲེན་ཅན་གྱི་ཐ་སད་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ན་གཞྱི་མ་
གྲུབ་པ་དྲེ་ལ་ནྱི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་བསམ་དུ་ག་ལ་རུང་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་ཆོས་ཅན་
བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་པར་བཤད་པ་དགོས་པར་འདོད་པ་དགག་པ་ནྱི།།འོན་ཏྲེ་རང་ྱིད་ཀྱི་སྒྲས་ནྱི་རབ་ཏུ་གགས་པའྱི་ཆོས་

ཅན་ྲེ་བར་སོན་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ྲེ་བར་བསན་པའྱི་སོ་ ནས་ ཀང་གཞུང་ལུ གས་ཀྱིས་བཞག་པའྱི་ཆོས་ཅན་གཅོད་པ་ནྱི་མ་
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ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་རྣམ་པར་དཔོད་པའྱི་སྐབས་ྱིད་ 



326   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༢༥༣༽ 
ཀྱིས་དཔད་པ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འོན་ཀང་དྲེས་རང་ྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཆོས་ཅན་ནྱི་བསྒྲུབ་ བྱ་མ་ཡྱིན་ ནོ་ ཞྲེས་
བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཁ ོ་ནར་བསན་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ མཚན་ྱིད་འདྱི་
ྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་ཟྱིན་པ་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་པ་རྟོག ས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་རྟོགས་ཤྲེ་ན་གྲུབ་ཟྱིན་པ་དང་སྒྲུབ་པར་
བྱྲེད་པའྱི་ངོ་བོར་བསན་པ་ དྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པར་ དགོས་པ་ཡོད་ན་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཁོ་ནར་བསན་པར་
བྱ་བ་ཞྲེས་ བྱ་བ འྱི་ངག་འདྱི་དྲེ་གྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་སྲེལ་བ་ལ་འབས་བུ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་བས ་དྲེ་སྲེལ་

བ་ནྱི་དྲེས་གྲུབ་པས་དྲེ་བསལ་བའྱི་ཕྱིར་རང་ྱིད་སྨྲོས་པ་དོན་མྲེད་དོ།།།བཞྱི་པ་གྲུབ་པའྱི་ཆོ ས་ཅན་འཛིན་པ་དགོས་པ ར་
འདོད་པ་དགག་པ་ནྱི།།རང་ྱིད་ཀྱི་སྒྲས་རང་ྱིད་ཀྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་གཞྱི་གཅྱིག་ཆོས་ཅན་ དུ་ཡོངས་སུ་བཟུང་
བར་མ་བརོད་ན་རོལ་བ་འགའ་ཞྱིག་ཆོས་ཅན་ྱིད་ བསྒྲུབ་བྱར་བྱྲེད་པར་འགྱུ ར་རོ། །དྲེས་ན་འདྱིས་རབ་ཏུ་

གགས་པའྱི་ཆོས་ཅན་བསན་ནས་དྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་པར་བཤད་པ་ནྱི་མ་ཡྱི ན་གྱི་འོན་ཀང་ཆོས་ཅན་གྲུབ་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས་
བསྒྲུབ་མྱི་དགོས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱི་བརོད་པ་ཡྱིན་ནིོ་ཞྲེ་ན་དྲེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྲེས་སུ་དཔག་པ་སྤྱྱིའྱི་ཡུལ་ ཅན་
ཡྱིན་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཆོས་ཅན་བ སྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་རྟོགས་པའྱི་ ཕྱིར་ རོ། །དྲེ་ྱིད་ཀང་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་ཆོས་
ཅན་ཡོད་པར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ན་ ནྱི་དཔྲེ་ལ་མྲེད་པས་སོ་སོར་ངྲེས་པའྱི་རང་གྱི་མཚན་ ྱིད་བསྒྲུབ་བྱར་
འགྱུར་ན་རང་མཚན་སྒྲུབ་པ་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པས་རྟགས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རང་མཚན་ དྲེ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་རྲེས་དཔག་
སྤྱྱིའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པས་སྤངས་ ཟྱིན་ཏ ོ།།།ཟྱིན་པ་དྲེའྱི་ ཕྱིར་ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་སོན་པའྱི་སྐབས་འད ྱིར་ཆོས་ཅན་

བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་དགག་པའྱི་དོན་དུ་དྲེ་སྐད་དྲེ་རང་ྱིད་ཀྱི་སྒྲ་མ་བརོད་ཀྱི་ཕོགས་ལ་འག ལ་བ འྱི་སོན་ཆོས་ཅན་

ཕོགས་སུ་ཐལ་བ་ནྱི་ཅུང་ ཟད་ཀང་མྲེད་དྲེ་དྲེ་ནྱི་རྲེས་དཔག་སྤྱྱིའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱིས་སྤངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ལྔ་པ་ཆོས་ཅན་

བསྒྲུབས་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་སོན་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ནྱི།།ཆོས་ཅན་ཡྱིན་པ་སྤང་བའྱི་དོན་དུ་ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ལ་རང་གྱི་སྒྲ་སྦྱར་
བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་བསྒྲུབ་བྱར་བྱས་ཀང་ཕོགས་ཀྱི་སོན་དུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི ་ཅྱི་ས ྲེ་ཞྲེས་པ་སྲེ་དྲེ་ནྱི་
སྒྲུབ་པར་མྱི་ནུ ས་སོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་ གཏན་ཚིགས་ནྱི་ཁྱད ་པར་གཞན་མྲེད་པའྱི་ཆོས་ཅན་དང་
ཞྲེས་སྨྲ་བ་ལ་ཆོས་ཅན་གཞན་ན་མྲེད་པ་འདྱི་ནྱི་གཏན་ ཚིགས་རྲེས་འག ོ་མྲེད་པ་དང་།།དཔྲེ་ བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཀྱི་
སོང་པའྱི་སོན་ཡྱིན་ག ྱི།།ཕོག ས་ཀྱི་སོན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཡན་ལག་ལས་གཞན་ཡན་ལག་
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༼༢༥༤༽ 
དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་གྱིས་ཀྱི་སོན་གྱིས་ཀང་བསྒྲུབ་བྱ་མྱི་འགྲུབ་པས་དྲེའྱི་སོན་དུ་བརོད་ ན་དྲེའྱི་ཚེ་གཏན་ཚིགས་དང་

དཔྲེའྱི་སོན་མཐའ་དག་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་གནོད་པ་ནྱི་མྱི་འགྲུབ་པའོ།།།ཐམས་ཅད་ཕོགས་ཀྱི་སོན་དུ་འདོད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་

དྲེའྱི་ཕྱིར་ཡན་ལག་ཕྱི་མ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་ཕོགས་དྲེ་ཙམ་དང་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་རང་ྱིད་ཀྱིས་སྒྲས་ནྱི་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་

དོན་སོན་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་ལོག་པར་རྟོགས་པ་བསལ་བའྱི་དོན་དུ་བཀོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གནས་
སོ།།།གསུམ་པ་ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དུ་མ་བསན་པའྱི་དགོས་པ་ལ་དོན་གསུམ་ལས།།དང་པོ་ལོག་རྟོགས་སྲེལ་བའྱི་མཚན་
ྱིད་བཤད་པ་ནྱི།།ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་གཏན་ཚིགས་དང་སོགས་པ་དཔྲེའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་བསལ་བྱ་སྲེ་གཅད་བྱ་
ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་འདོད་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་མ་ཁྱབ་པ་དང་མ་ཁྱབ་པ་ལས་ལྡོག་པ་མྱི་འདོད་པ་ལ་ཁྱབ་ཆྲེས་པ་
དག་སྤང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།ཚིག་གང་གྱིས་གང་སྲེལ་བ་བཤད་པ་བདག་ྱིད་དང་ཚིག་ཕད་དང་།།ངོ་བོའ ་ི
སྒྲ་དང་།།མ་བསལ་བ་དང་བཅས་པ་དྲེ་རྣམས་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལྡོག་སྲེ་མྲེད་པ་བསལ་བ་ཞུགས་པ་ནས་བསན་བཅོས་

མཁན་པོའ ་ིའདོད་པའྱི་བར་ལ་ཁྱབ་ཆྲེས་པ་སྲེལ་བར་ བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ ནོ།།།འདོད་པའྱི་སྒྲས་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་ལ་མ་
ཁྱབ་པ་སྲེལ་བར་བྱྲེད་ དྲེ་མ་སྨྲས་ཀང་འདོད་པ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱི ར་རོ།།།གྱིས་པ་རྱིགས་མྱི་མཐུན་གཅོད་པའྱི་

མཚན་ྱིད་བཤད་པ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་གྱིས་མ་ཁྱབ་པ་དང་ཁྱབ་ཆྲེས་པ་སྲེལ་བར་བྱྲེད་ན་སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་གང་པོ་དོན་
དམ་པའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་གང་ཞྱིག་བཞྲེད་ཅྲེ་ན་རང་གྱིས་བསྒྲུབ་བྱར་ཁས་བླངས་པ་སྲེ་འདོད་པ་ནྱི་ཕོགས་ཀྱི་ མཚན་
ྱིད་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར ་རྱིགས་པའྱི་སོ་ལས།།བསྒྲུབ ་པར་བྱ་བ་ྱིད་དུ་འདོད་པ་ནྱི་ཕོགས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བཤད་དོ།།།ཅྱིའྱི་
ཕྱིར་དྲེ་ཁོ་ན་དོན་དམ་པའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་འགྱུར་ཞྲེ་ན་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་གཅད་པར་བྱ་བ་དྲེ་ རྣམས་ལ་ནྱི་ཕོགས་ ཀྱི་མཚན་

ྱིད་དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཇྱི་ལྟར་མྲེད་ཅྲེ་ན་བསལ་བ་ཞུགས་པའྱི་ཡུལ་ལ་ནྱི་སྒྲུབ་འདོད་འཇུག་པ ་ལ་ག ནོད་པ་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར་དང་། །ལག་མ་གྲུབ་པ་དང་མ་གྲུབ་ཀང་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་འདོད་པ་དང་།།སྨྲས་པ་ཙམ་དང་རང་ྱིད་འདོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་

བཞྱི་ལ་ནྱི་མཚན་ྱིད་དྲེ་འཇུག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ རོ། །འོ་ན་ནྱི་རང་གྱི་སྒྲ་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་འདོད་པ་སྨྲོས་པ་
ྱིད་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་བསལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན་ལོག་པར་རྟོགས་པ་ཞྲེས་སྨྲོས་སོ།།།རང་ྱིད་ཀྱིས་དོན་ཅྱི་ཞྱིག་བསན་ཞྲེ་
ན་བསན་བཅོས་ལས་བཤད་པ་བཀག་པས་ནྱི་འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་མྲེད་པར་སོན་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་དྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་
མྱིན་པ་དང་བསན་བཅོས་ཁས་བླངས་པས་དྲེ་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་ན་ནྱི་ 
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༼༢༥༥༽ 
ཐུག་པ་མྲེད་པར་སོན་པ་ཡྱིན་ ཏྲེ་གསུམ་པོ་དྲེ་བསན་ནས་ལོག་པར་རྟོགས་པ་སྲེལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་ངྲེས་གཟུང་

གྱི་དགོས་པ་བྱྲེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་རང་ྱིད་འདོད་པས་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཏུ་བཀོད་པའྱི་མ་གྲུབ་པ་གཅོད་ནུས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་
སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་པའྱི་ཚེ་རང་ྱིད་འདོད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་ཁོ་ནའྱི་ངྲེས་གཟུང་གྱིས་ནྱི ་དྲེ་གཅོད་པ་ཡྱིན་ན་དྲེ་ནྱི་
རང་ྱིད་འདོད་པས་བསལ་བས་ངྲེས་གཟུང་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་བཤད་པ།།ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་འཆད་པའྱི་སྐབས་
འདྱིར་བསན་པར་བྱ་བ་མྲེད་ན་རང་ྱིད་དང་འདོད་ པའྱི་སྒྲ་དག་གྱིས་ངྲེས་པར་གཟུང་བས་ གཅད་པར་བྱ་བའྱི་
དོན་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་པའྱི་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་བཅད་པ་རྟོགས་ཀང་སོབ་དཔོན་གྱིས་ཁོ་ནའྱི་སྒྲ་བཤད་པ་
ཡྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་དོན་དུ་ཞྲེ་ན་ད་ལྟ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་པའྱི་མ་གྲུབ་པའྱི་བྱས་པ་ལྟ་བུ་མ་འོངས་པ་ན་བསྒྲུབ་བྱར་ སོན་ པར་
འགྱུར་བ་ལ་ཡང་མཚན་ྱིད་འདོད་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་པས་ད་ལྟ་བསྒྲུབ་བྱར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ ར་གཟྱིགས་ནས་དྲེ་
གཅད་པའྱི་དོན་དུའོ།།།མ་འོངས་པ་ན་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ལ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ བྱྲེད་པ་དང་ལྡན་པའྱི་
མཐའ་ཅན་ཏྲེ་བསན་པར་བྱ་བ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་བསན་པར་བྱ་བའྱི་སྒྲའྱི་དོན་ནྱི་

གཙོ་བོ་ཡྱིན་ལ་རང་ྱིད་དང་འདོད་པའྱི་སྒྲའྱི་དོན་ནྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་པ་དྲེས་ན་སྔ་མ་མ་འོངས་པའྱི་དུས་གྱི ་དོན་ལ་འཇུག་པས་
ཕྱི་མ་གྱིས་ཀང་དྲེ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཁྱད་པར་གྱི་གཞྱིའྱི་རྲེས་སུ་ནྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་འབང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་
ངག་གྱི་དོན་ནྱི་མ་འོངས་པ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་ྱིད་དུ་བསན་པར་བྱ་བར་འདོད་པ་ཞྲེས་བྱ་བར་འགྱུར་ལ་དྲེ་ཡང་ཕྱིར་རོལ་ལ་མ་གྲུབ་
པའྱི་གཏན་ཚིགས་དང་མ་གྲུབ་པའྱི་དཔྲེ ་བརོད་པ་ལ་ཡོད་པས་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་པའྱི་ཚེ་ན་ཡང་བསྒྲུབ་བྱར་ཐལ་བར་འགྱུར་
རོ།།།གལ་ཏྲེ་འདོད་པ་ལ་གྱུར་པའྱི་རྲེན་བྱྱིན་པ་ནྱི་ད་ལྟར་བ་ལ་འཇུག་པ་མ་འོངས་པ་ལ་མྱི་འཇུག་པས་དྲེས་གཏན་ཚིགས་
དང་དཔྲེ་མ་གྲུབ་པ་ལ་འགོག་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ལ་ནྱི་ད་ལྟ་འདོད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན་ཚིག་ལྲེ འུར་བྱས་པས་ཕོགས་
ཀྱི་མཚན་ྱིད་སོན་པ་འདྱིར་ནྱི་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་འདོད་པའྱི་སྐད་ཀྱི་དབྱྱིངས་ ནྱི་འདོད་པའྱི་སྒྲ་སྲེ་ལྲེགས་པར་སྦྱ ར་བ་ལ་

ཨྱི་ཥ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་ནྱི་ཥྛ་སྲེ་བོད་སྐད་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་བྱྱིན་ནས་ཁོང་ན་གནས་ཀང་མ་འོངས་པ་འགོག་པའྱི ་ཡན་
ལག་མ་ཡྱིན་ཏྲེ།།ཁྱད་པར་གྱི་གཞྱི་བསན་པར་བྱ་བ་མ་འོངས་པ་ལ་འཇུག་པས་དྲེས་གྱུར་པའྱི་ནུས་པ་བཅོམ་པའྱི་ཕྱིར་

རོ།།།གྱིས་ཀར་ཨྱི་ཥ་ལ་ཀྟའྱི་རྲེན་བྱྱིན་པས་ཨྱི་ཉར་སོང་བ་ནྱི་ནྱི་ཥྛ་ཁོང་ན་ཡོད་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ།།།འོ་ན་ནྱི་རྱིགས་པའྱི་སོའ ་ི
བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ྱིད་དུ་འདོད་པ་ནྱི་ཕོགས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་འདྱི་ལ་ཡང་ཁོ་ནའྱི་སྒྲ་སྦྱར་དགོས་ཏྲེ་ 
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༼༢༥༦༽ 
བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཞྲེས་བྱྲེད་པ་དང་ལྡན་པའྱི་མཐའ་ཅན་བྱ་བའྱི་སྒྲ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན་འདྱིའྱི་ འདོད་པའྱི་ཚིག་ལ་ནྱི་ཁོང་
ན་གནས་པའྱི་ནྱི་ཥྛ་མ་འོངས་པ་འགོག་པའྱི་ཡན་ལག་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ་ནུས་པ་འཇོམས་པར་བྱྲེད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་མ་འོངས་

པ་ལ་འཇུག་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདྱིར་ནྱི་འདོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི ་སྒྲ་དང་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ྱིད་དུ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཁྱད་
པར་གྱི་ཚིག་ཡྱིན་ལ་གྱུར་པ་ཁོ་ན་ཡོད་པའྱི་འདོད་པ་ནྱི་ད་ལྟར་བ་ལ་འཇུག་པས་ནྱི་ཥྛའྱི་རྲེན་ ད ྲེས་གཏན་ཚིག ས་དང་

དཔྲེ་མ་གྲུབ་པ་འགོག་པར་བྱྲེད་ དྲེ་དཔྲེར་ན་སྒྲ་མྱི་རྟག་སྲེ་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་བུམ་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་བྱས་པ་དཔོད་

པ་བ་ལ་མ་གྲུབ་ཀང་དྲེའྱི་ཚེ་རོལ་བས་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་།།གངས་ཅན་ལ་དཔྲེ་མ་གྲུབ་ཀང་བསྒྲུབ་བྱ་མྱི་
འདོད་པས་དྲེ་གྱིས་ད་ལྟ་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ།།།བཞྱི་པ་དྲེ་དག་གྱིས་ལོག་རྟོགས་གཞན་ཡང་བསལ་བར་བསན་པ་
ལ་མྱི་འདོད་པ་དང་འདྲེས་པ་ཕོགས་ཡྱིན་པ་བསལ་བ་དང་སྐབས་སུ་མ་བབ་པ་ཕོགས་ཡྱིན་པ ་བསལ་བ་གྱིས་ལས།།དང་པོ་
ནྱི་རོལ་བ་ཞྲེས་པ་སྲེ་འདོད་པ་འབའ་ཞྱིག་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་གྱི ་མྱི་འདོད་པ་དང་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་ཕོགས་ལ་བསན་

བཅོས་ཀྱིས་གནོད་པ་དང་།།གཏན་ཚིགས་འགལ་བའྱི་སོན་དུ་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་ྱིད་མ་བཀག་ན་དྲེས་འདྲེས་པ་

བཀག་ཀང་སྐབས་སུ་བབ་པ་ལ་མྱི་གནོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་ དགོངས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།མྱི་འདོད་པ་དང་འདྲེས་པ་དཔྲེར་བརོད་པ་
ནྱི་མྱི་འདོད་པ་ནམ་མཁའྱི་ཡ ོན་ཏན་ྱིད་དང་དོན་ གཅྱིག་ལ་འདུ་བ་ཅན་ དང་མྱི་རྟག་པ་ྱིད་ནྱི་མྱི་འདོད་པ་

དང་འདྲེས་པའྱི་འདོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་མྲེད་པ་ཡང་བྱས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་ཀང་མྱི་རྟག་པ་ཙམ་ལ་ནྱི་

འགལ་བར་མྱི་འགྱུར་བ་བཞྱིན་ ནོ།།།འདྱི་ལ་ནམ་མཁའྱི་ཡོན་ཏན་བཀག་པས་དྲེ་དང་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་འདུས་པའྱི་མྱི་རྟག་པ་

ཁྲེགས་ཀང་སྤྱྱི་མྱི་རྟག་པ་ཙམ་ནྱི་མྱི་ཁྲེགས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ལ་བསལ་བྱ་དཔྲེར་བརོད་པ་ནྱི།།གང་ཞྱིག་རང་ྱིད་ཀྱི་
སྒྲའྱི་ཞར་ལ་རྲེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་རོད་པའྱི་སྐབས་སུ་གཏོགས་པ་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་སྐབས་ནྱི་ཤྲེས་པར་

འདོད་པའོ།།།སྐབས་སུ་གཏོགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་བཤད་པ་ནྱི ་དཔྲེར་ན་ཞྲེས་པ་སྲེ་རྟག་མྱི་རྟག་ལ་ཤྲེས་འདོད་ཡོད་པའྱི་

སྐབས་སུ་ཅྱིག་ཤོས་ན་རྲེ།།སྒྲའྱི་གསལ་བ་ལས་ ཐ་དད་པ་ན་པའྱི་དབང་པོས་གཟུང་བར་ བྱ་བ་ སྒྲ་ྱིད་ཅྲེས་བྱ་

བའྱི་སྤྱྱི་དྲེ་དང་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་ཤྲེས་འདོད་མྲེད་པ་དྲེ་འད་བ་སྨྲ་བ་ལྟ་བུའོ། །གྱིས་པ་སྲེལ་བྱྲེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་བཤད་པ་ལ་

སྐབས་མ་ཡྱིན་པ་ལ་རྣ་མྱི་གཏད་པར་བསན་པ་དང་།།སྐབས་ཡྱིན་པ་ལ་རྣ་གཏད་པར་བསན་པ་གྱིས་ལས།།དང་པོ་ལའང་
གསུམ་ཡོད་པའྱི་ཁྱད་པར་མ་ 
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༼༢༥༧༽ 
འབྲེལ་བར་བརོད་པ་ཡྱིན་པ་ནྱི།།བྱྲེ་བག་པ་འདོད་པའྱི་མྱི་རྟག་པ་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་སྐབས་མ་ཡྱིན་པ་ཕོགས་སུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན ་
སྨྲས་པ་གྱིས་ཀ་བྱྲེ་བག་པའྱི་བསན་བཅོས་ལ་བརྟྲེན་ ནས་དྲེའྱི་དོན་ལ་དཔོད་པའམ་ཡང་ན་ཕྱིར་རོལ་བ་བསན་
བཅོས་ནས་བཤད་པའྱི་མྱི་རྟག་པ་དྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་རྱིགས་པར་འགྱུར་གྱི་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་དོན་དུ་གྲེར་བ་ནྱི་དྲེ་འདྱི་བ་

ལས་ཤྲེས་པར་འགྱུར་རོ།།།གྱིས་པོ་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་ རོལ་བ་འདྱི་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་ན་གགས་

པའྱི་མྱི་རྟག་པ་སྲེ་སྐབས་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཡོངས་སུ་མ་གགས་པའོ།།།དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་རོལ་བ་དོན་དུ་གྲེར་བ་

ཙམ་ལ་ནྱི་སྐབས་སུ་བབ་པས་མ་ཁྱབ་སྲེ་ཕྱིར་རོལ་རྣ་མྱི་གཏོད་ན་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཕྱིར་རོལ་གྱིས་ཤྲེས་པར་
འདོད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་སྐབས་སུ་བབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་བསྒྲུབ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་གྱིས་ཀ་བསན་བཅོས་ལ་རྟྲེན་
ན་དྲེའྱི་དོན་སྐབས་སུ་བབ་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་གྱི་རོལ་བ་འབའ་ཞྱིག་རྟྲེན་པས་ནྱི་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ཁྱད་
པར་ལ་འདོད་པ་མྲེད་པ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྲེ་ཁྱད་པར་དྲེ་གྲུབ་ན་འདོད་པ འྱི་སྤྱྱི་ྱིད་གྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ལ་

དྲེས་ན་ཁྱད་པར་ལའང་ཤྲེས་འདོད་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན།།དྲེ་ལྟར ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྟོག ས་པ་པོའྱི་འདོད་པ་ནྱི་སྤྱྱི་ྱིད་ལ་འདྱི་བའྱི་

གཏན་ཚིགས་ལས་སྤྱྱི་ལ་ཡོད་པར་ཤྲེས་ལ་ཁྱད་པར་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ལ་འདྱི་བ་ྱིད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་དྲེ་ྱིད་
སྐབས་སུ་བབ་པ་ཡྱིན་ ནོ།།།ཕྱིར་རོལ་འདོད་པ་དྲེ་ྱིད་སྐབས་སུ་བབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ ཕ་རོལ་
པོ་འདོད་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ལས་རོལ་བའྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆ ོས་སུ་འདོད་པ་ དྲེ་རྟོགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ དྲེ་
རྟོགས་པ་ཡང་དྲེ་དག་གྱིས་ཞྲེས་སྔར་བརོད་དོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་སྐབས་མ་ཡྱིན་པའང་ཕ་རོལ་པོས་རྟོགས་པར་འདོད་པ་ཡྱིན་

ན་རྟོགས་པ་པོའ ་ིའདོད་པ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པས་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ལས་རོལ་བས་སྒྲུབ་པར་འདོད་པ་དྲེ་རྟོགས་པར་མྱི་འཐད་
དོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་སྤྱྱི་ནྱི་དོན་བྱྲེད་པ་ན་ཁྱད་པར་གྱི་མཐར་ཐུག་པས་སྤྱྱི་དོན་དུ་གྲེར་ན་ཁྱད་པར་དོན་དུ་
གྲེར་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་སྤྱྱི་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ།།སྤྱྱི་ནྱི་ཁྱད་པར་མ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་དང་ཁྱད་པར་འགལ་བས་དྲེ་ལ་དྲེས་མ་ཁྱབ་སྲེ་མ་

ངྲེས་པ་དོན་དུ་གྲེར་བ་ལ་ངྲེས་པ་དོན་དུ་གྲེར་བས་ཁྱབ་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།ཁྱད་པར་དྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་པ་
ཁོ་ནར་མ་ཟད་སྤྱྱི་ནྱི་དུ་མའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པས་སྤྱྱིའྱི་ནང་ཚན་གྱི ་ཁྱད་པར་གཞན་དྲེ་ལ་རོད་པ་སྲེ་མྱི་མཐུན་པ་མྲེད་
པ་ཡང་སྱིད་དྲེ་གྲུབ་པ་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་འད་བའྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་བསན་བཅོས་ལས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ན་བསན་བཅོས་
ཀྱི་སོ་ ནས་ནྱི་རོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏ ྲེ་རོད་པའྱི་དུས་དྲེའྱི་ཚེ་བསན་བཅོས་དྲེ་མྲེད་ན་མ ྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ ཏྲེ་བསན་བཅོས་

དང་ 
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༼༢༥༨༽ 
འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གསུམ་པ་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་པ་ནྱི།།དྲེ་འཇྱིག་རྟྲེན་ན་གགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་རྣམ་པ་
དྲེ་ལྟ་བུ་བསན་བཅོས་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཆོས་ནྱི་དུས་འགར་ཡང་འཇྱིག་རྟྲེན་གྱི་གཞུང་ལུགས་ཏྲེ་གགས་པ་ ལ་མྱི་
གནས་པ་དྲེ་ལ་དཔྲེ་གང་ལ་ཡང་རྲེས་སུ་འགོ་བ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།མྱི་འཁྲུལ་པ་ ཞྲེས་པ་ནྱི་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་

ཀྱི་ཚད་མ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་བུམ་པ་ནྱི་བུམ་པ་དང་།།ཐ་དད་པ་དབང་པོས་གཟུང་བར་བྱ་བའྱི་སྤྱྱི་དང་དོན་གཅྱིག་ལ་
འདུ་བ་ཅན་གྱི་མྱི་རྟག་པ་ྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་སྒྲ་དག་ལས་གང་ཡང་རུང་བས་གྱིས་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་ཀ་
བ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བས་འགྲུབ་སྲེ་དཔྲེ་ལ་ནྱི་སྤྱྱི་རྲེས་སུ་འགོ་ལ་ཆོས་ཅན་ལ་ནྱི་བུམ་པ་ལས་བུམ་པ་དོན་གཞན་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་དྲེ་འད་བའྱི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པའྱི་སྒྲ་འགྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན་གྱིས་པ་དང་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་འདྱི་འད་བ་གཅྱིག་བསལ་ན་དྲེ་
འད་བ་ཐམས་ཅད་བསལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་དག་ཅྲེས་མང་པོའ ་ིཚིག་བྱས་སོ།།།དྲེ་ལྟར་བསན་བཅོས་ལ་མྱི་རྟྲེན་པས་

སྐབས་མ་ཡྱིན་པར་བཤད་ནས་རྟྲེན་ཀང་སྐབས་མ་ཡྱིན་པར་སོན་པ་ནྱི ་བསན་བཅོས་ལ་ཞྲེས་པ་སྲེ་བཤད་ཟྱིན་པ་ནྱི་

ཐུག་པ་མྲེད་པར་ཐལ་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེར་རོ།།།གྱིས་པ་སྐབས་ཡྱིན་པ་ལ་རྣ་གཏད་པར་བསན་པ་ནྱི།།ཁྱད་པར་སྐབས་སུ་
མ་བབ་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ སྐབས་སུ་བབ་པ་དང་ཁྱད་པར་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་ཙམ་ྱིད་རོལ་བས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་
དང་། ཕྱིར་རོལ་གྱིས་རྣ་གཏད་པར་འོས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ ཏྲེ་སྐབས་སུ་མ་བབ་པའང་བསྒྲུབ་བྱར་ཁས་ལྲེན་
ན་དོན་གཞན་ལ་འག ོ་བའྱི་ཚར་གཅད་ དུ་འགྱུར་ རོ། །རྟོགས་པར་འདོད་པ་པོ་དོན་དུ་གྲེར་བ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ཏྲེ་

སྒྲུབ་བྱྲེད་འགོད་པ་ནྱི་གཞན་གྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་མྱི་འགོད་པར་ག ཞན་སྨྲ་ན་ནྱི་རོལ་བ་དོན་གཞན་ལ་འགོ་བའྱི་ཚར་
གཅད་པའྱི་གནས་ཡྱིན་ལ་དམ་ལ་སོན་མྱི་བརོད་ན་ཕྱིར་རོལ་ཡང་ཚར་གཅད་པའྱི་གནས་ཡྱིན་ཏྲེ།།རོད་པའྱི་རྱིགས་པ་ལས།།
ཕྱིར་རོལ་བས་ཤྲེས་པར་འདོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དམ་བཅའ་གཞན་འགོད་པ་ནྱི་དོན་གཞན་གོ་བར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཚར་
གཅད་པའྱི་གནས་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གང་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་ནྱི་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཡན་ལག་མྱི་བརོད་པའྱི་ཚར་གཅད་
པའྱི་གནས་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ྱིད་ལས་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཡན་ལག་བརོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཡང་ཚར་གཅད་པའྱི་གནས་ཡྱིན་ཏྲེ་
སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་པ་བརོད་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བཤད་དོ།།།སྤྱྱི་དོན་གསུམ་པ་མ་བསལ་བས་ ལོག་
རྟོགས་སྲེལ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་དང་པོ།།མ་བསལ་བ་སྤྱྱིར་བཤད་པ་ནྱི།།བཤད་མ་ཐག་པའྱི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བར་
ཁས་བླངས་པ་དྲེ་ཡང་མ་བསལ་བ་ཞྱིག་ 
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༼༢༥༩༽ 
བསན་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གང་གྱིས་ཞྲེ་ན་མངོན་ སུམ་གྱི་དོན་དང་རྲེས་དཔག་དང་ཡྱིད་ཆྲེས་ པ འྱི་ཚིག་
དང་གགས་པའྱི་ཤྲེས་པས་སོ།།།ཕོགས་ཀྱི་ཚིག་སྒྲུབ་བྱྲེ ད་ཀྱི་ཡན་ལག་མ་ཡྱིན་པར་སྔར་བཤད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཇྱི་ལྟར་ན་

དྲེ་བསན་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་ངྲེད་ཀྱི་ལྟར་ན་ནྱི་འདྱི་སྒྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་བསན་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་གྱི་
རང་གྱི་སྲེ་པ་ཁ་ཅྱིག་ཕོགས་ཀྱི་ཚིག་སྒྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་བསན་པར་བྱ་བར་འདོད་པའྱི་ངོར་མདོ་མཛད་པས་བསན་བྱའྱི ་
ཚིག་སྨྲོས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་དྲེ་དག་གྱི་ལྟར་ན་དྲེ ་བསན་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་དུ་ཆུག་ན་ འདྱི་ལྟར་དུ་བསན་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་

ནོ།།།དྲེ་ལ་ཡྱིད་ཆྲེས་པ་དག་ ཅྲེས་བྱ་བས་ནྱི་རང་དང་གཞན་ཡྱིད་ཆྲེས་པ་གྱིས་སོན་པ་ཡྱིན་ལ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བར་ ཁས་
བླངས་པ་གཏན་ཚིག ས་ལ་ལྟོས་པ་ ནྱི་དྲེའྱི་བྱྲེད་པའྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་མངོན་སུམ་ལ་དོན་སྨྲོས་

པའྱི་དགོས་པ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་ཚད་མ་ཐམས་ཅད་རང་གྱི་གཞལ་བྱའྱི་དོན་གྱིས་དོན་གཞན་སྲེལ་བར་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཤྲེས་པ་
ནྱི་ཕྱི་རོལ་དང་མྱི་འགལ་བས་སྲེལ་མྱི་ནུས་ཏྲེ་དྲེས་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མངོན་སུམ་ཁོ་ན་ལ་དོན་སྨྲོས་ཤྲེ་ན།། མངོན་སུམ་ ལ་ཞྲེས་
སྨྲོས་ཏྲེ་དབང་པོ་ལ་རྟྲེན་པའྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི་མངོན་སུམ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ལ་ནྱི་དོན་བདྲེན་པ་དང་མྱི་བདྲེན་པ་འཛིན་པ་གྱིས་ལས་

ཕྱིན་ ཅྱི་ལ ོག་འཛིན་པ་དྲེ་སྲེལ་བྱྲེད་ཡྱིན་པ་སྤངས་ ནས་ཚད་མའྱི་ཡུལ་ཡ ོངས་སུ་དག་པ་ གནོད་བྱྲེད་དུ་
གཟུང་བའྱི་ཕྱིར་ རོ། །དྲེའྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་ཚད་མ་ལྟར་སྣང་བ་ཡྱིད་ཆྲེས་པ་དང་གགས་པ་ཡང་སྲེལ་བྱྲེད་དུ་བཤད་ན་

མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ཡང་མངོན་སུམ་གྱི་སྒྲ་བཤད་དུ་ཡོད་པས་སྲེལ་བྱྲེད་ཡྱིན་ནམ་སམ་དུ་དགོས་པ་བསལ་བའྱི་ཕྱིར་དོན་
སྨྲོས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་བསལ་བ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རྟྲེན་དུ་མྱི་རུང་བར་བསན་པ་ནྱི།།ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བསལ་ བ་
ཕོགས་ མ་ཡྱིན། བསལ་བ་ལ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་མྲེད་པས་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་དྲེ་སྒྲུབ་པར ་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན།།འོ་

ན་ནྱི་དྲེ་ལ་ཁྱབ་པ་མྲེད་པས་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སོན་ཡྱིན་གྱི་དམ་བཅའྱི་སོན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེས་ན་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་
ཀྱིས་བཟོག་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་གྱི་ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྒྱུ་སོགས་མཚན་ྱིད་བསལ་བྱ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་
ཞྲེས་བཤད་པ་བཞྱིན་ཞྲེ་ན་གང་གྱི ་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་དོན་ལ་བརོད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཚད་མས་བསལ་
བ་སྲེ་བཀག་པའྱི་གཞྱི་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རྟྲེན་མ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཕོགས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཕོགས་ནྱི་གཏན་ཚིགས་

ཀྱིས་བྱ་བ་བྱྲེད་པའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དོན་ནྱི་བསལ་བ་ཆོས་ཅན་ཕོགས་ཡང་དག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ རྟྲེན་
མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་གྲུབ་ཟྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱའྱི་དོན་ཏོ།།།གལ་ཏྲེ་བསལ་བ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ 
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༼༢༦༠༽ 
རྟྲེན་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བ་བསལ་བ་ལ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་མྱི་བརོད་ཅྲེ་ན་སྨྲས་པ་ བསལ་བ་ནྱི་ཟ་བོ་སྲེ་ཕྱིར་རོལ་གྱི་
ཚད་མའྱི་རྟྲེན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ བསྒྲུབ་བྱ་ལས་བཟོག་པ་ ལ་དྲེའྱི་ཚད་མ་ཞུགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །།གལ་ཏྲེ་བཟོག་པ་
ལ་ཚད་མ་ཞུགས་ཀང་འགལ་བ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་གཏ ན་ཚིགས་ཀྱི་རྟྲེན་ཡྱིན་པར་མཐོང་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན།། བསལ་
བ་ནྱི་དམ་བཅས་པ་ཚད་མ་དག་གྱིས་བཟོག་པ་ཡྱིན་པས་ གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་པའྱི་རྟྲེན་དུ་མྱི་རུང་ལ་འགལ་བ་

ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ་ནྱི་ལྟར་སྣང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་བཟོག་པ་ལ་ཚད་མ་ཞུགས་ཀང་ཟ་བོའ ་ིཚད་མའྱི་རྟྲེན་ཡྱིན་པ་ཅྱི་འགལ་ཞྲེ་ན་
འགལ་བ་དག་ནྱི་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་དངོས་འགལ་གྱིས་འཛིན་པའྱི་ཚད་མ་ནྱི་མྱི་སྱིད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་
ཏོ།།།དྲེས་ནྱི་འདྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སོན་ཡྱིན་པའྱི་ྲེས་པ་ནྱི་མྲེད་དྲེ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ ཡུལ་རབ་ཏུ་བསན་པའྱི་ ཕྱིར་
ཕོགས་བར ོད་ཅྱིང་བཤད་པ་ཡྱིན་ན་བསལ་བ་ལ་ནྱི་ཡུལ་ ཅན་ གཏན་ཚིགས་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་དོན་ནྱི་གཏན་ཚིགས་
ཀྱི་སྦྱོར་བ་ནྱི་ཚད་མ་བསྲེད་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་འགོད་པ་ཡྱིན་ན་བསལ་བ་ལ་ནྱི་དྲེ་བསྲེད་དུ་མྲེད་པས་གཏན་ཚིགས་ མྱི་སྱིད་
པའྱི་ཕྱིར་ ཕོག ས་ཡང་དག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེའྱི་ ཕྱིར་ ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཡུལ་ནྱི་གཏ ན་ཚིགས་ཀྱི་བྱ་བ་བྱྲེད་པའྱི་
ཡུལ་ཡྱིན་པས་ཕོགས་ཡང་དག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་དག་གྱི ས་བསན་པའྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་པར་

ནུས་པའྱི་དོན་ནྱི་དྲེའྱི་བྱྲེད་པའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པས་ཕོགས་ཡྱིན་ལ་མྱི་ནུས་པ་ནྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པས་ཕོགས་མ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་
གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་བསལ་བ་ནྱི་ད མ་བཅས་པ་ཙ མ་ལས་གྱུར་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཕོགས་ཀྱི་སོན་ཡྱིན་
ལ།།ཡན་ལག་ཕྱི་མ་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སོན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་གྲུབ་ཟྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ།།།བཞྱི་པ་བསལ་བའྱི་དབྱྲེ་བ་
བསན་པ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་ཚད་མས་བསལ་བ་ཕོགས་མ་ཡྱིན་ན་སྲེལ་བྱྲེད་གྱིས་ཡྱིན་པས་དྲེས་བསལ་བའང་གྱིས་སུ་འགྱུར་རོ་
ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པས་བསལ་བ་ནྱི་བཞྱིར་ངྲེས་པ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན།།རྲེས་སུ་དཔག་པ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་གནོད་པ་ནྱི་བཞྱི་

པོ་དྲེས་གནོད་པའོ།།།གལ་ཏྲེ་རྲེས་སུ་དཔག་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་དངོས་པོ་བའྱི་རྲེས་དཔག་ནྱི་རྟགས་གསུམ་ཀ་ལ་རྟྲེན་པ་
ཡྱིན་ན་བཏགས་པ་བ་གྱིས་པོ་གང་ལ་རྟྲེན་ཞྲེ་ན་གྱིས་པོ་དྲེ་ལ་ཁས་བླ ངས་པའྱི་བསན་བཅོས་ནྱི་དོན་གྱི ་འབས་བུར་

གྱུར་པའྱི་རྟགས་ཡྱིན་ལ་འགོ་བ་ལ་གགས་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རྟགས་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་དོན་གྱི་འབས་བུར་

ཁས་བླངས་པའྱི་ཚིག་ལས་བརོད་བྱའྱི་དོན་དཔོག་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།རྣམ་རྟོག་གྱི་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་དང་སྒྲས་བརོད་རུང་ནྱི་རྟོག་
པའྱི་ཡུལ་ན་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་དུ་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བས ན་པ་ཡྱིན་ནོ།།། 
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༼༢༦༡༽ 
ལྔ་པ་དྲེ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡྱིད་ཆྲེས་པ་དང་གགས་པ་མངོན་སུམ་དང་རྲེས་དཔག་གྱིས་བསལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་བཞྱི་
ལས།།དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏྲེ་ཁས་བླངས་དང་རང་ཚིག་ཐ་དད་དུ་འདོད་པའྱི་ལུ གས་དགག་པ་དང་།།ཐ་མྱི་དད་པའྱི་ཚུལ་བཤད་
པའོ།།།དང་པོ་ལའང་དགོད་པ་དང་དགག་པ་གྱིས་ལས།།དགོད་པ་ལ་གསུམ་སྲེ་ཡྱིད་ཆྲེས་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་སུ་དབྱྲེ་བ་
དང་།།དྲེས་སྨྲས་པའྱི་ཚིག་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུ་བ་དང་།།ཐ་དད་དུ་དབྱྲེ་བའོ།།།དང་པོ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་ཚིག་ལས་དོན་དཔོག་པའྱི་འབས་
བུའྱི་གཏན་ཚིགས་རུང་བའྱི་ཡྱིད་ཆྲེས་པའྱི་གང་ཟག་དྲེ་གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན།། བདག་གམ་གཞན་བརོད་བྱའྱི་དོན་ཇྱི་ ལྟ་བ་
བཞྱིན་མཐོང་བའྱི་ སོ་ནས་དྲེ་སོན་པའྱི་ངག་འཇུག ་པར་འདོད་པ་ སྲེ་དོན་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་སྨྲ་བ་ནྱི་ཡྱིད་
ཆྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཚིག་ནྱི་ དོན་དྲེའྱི་འབས་བུ་ ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ ཞྲེས་

སྦྱར་རོ།།།འདྱི་ལ་དྲེ་འད་བའྱི་གང་ཟག་ཁོ་ནའྱི་ཚིག་དོན་གྱི་འབས་བུར་བསན་པའྱི་ཕྱིར་དོན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མཐོང ་བ་ཞྲེས་
སྨྲོས་ཏྲེ་བརོད་འདོད་ཀྱི་འབས་བུ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།། །རང་གྱི་འབས་བུ་ཚིག་གྱིས་ཡང་དག་པ ར་
བསན་པའྱི་དོན་དྲེ་ནྱི་ར ང་ལས་ཕྱིན་ ཅྱི་ལ ོག་ སྲེ་དོན་དྲེ་དང་འགལ་བར་ཁས་བླངས་པའྱི་གྲེག ས་བྱྲེད་དོ་ ཞྲེས་

བྱ་བ་ལ་འདྱིར་གྲེགས་བྱྲེད་པ་ནྱི་གནས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕོ གས་ཡྱིན་ཏྲེ་རྲེ་ཤྱིག་ནྱི་གནོད ་པ་བྱྲེད་པར་འདོད་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།གྱིས་པ་ལ་དོན་དྲུག་ཡོད་པའྱི་དང་པོ་ཐ་དད་ཀང་གཅྱིག་ཏུ་སྡུད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི།།གྱི་གའྱི་ཚིག་གྱི་དོན་གྱི་འབས་བུ་
ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ ལྟར་དོན་གྱི་འབས་བུར་མཚུངས་པས་ན་རང་གྱིས་སྨྲས་པའྱི་ཚིག་ད ང་གཞན་གྱིས་སྨྲས་
པའྱི་བསན་བཅོས་ཀྱི་ཚིག་བསྡུས་པ་སྲེ་བསྲེས་ནས་གནོད་པར་བྱྲེད་པ་གཅྱིག་ཏུ་སོབ་དཔོན་གྱིས་བརོད་
དོ།།།གལ་ཏྲེ་དྲེ་གྱིས་ཐ་དད་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་ཏུ་སྡུད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་དྲེ་གྱིས་ མཚུངས་པར་བསན་པའྱི་
ཕྱིར་རོ།།།གང་གྱིས་ཤྲེས་ན་ཇྱི་ ལྟར་བདག་ྱིད་སྨྲ་བྱའྱི་དོན་ལ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་ ན་སྨྲ་བའྱི་ཚིག་མྱི་འཇུག ་པ་
ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི་ངའྱི་ཚིག་ལས་དོན་འདྱི་རྟོགས་པར་གྱིས་ཤྱིག་ཅྲེས་རང་གྱི་ཚིག་དོན་དང་ལྡན་པར་དངོས་སུ་ཁས་བླངས་
པའྱི་རང་གྱི་ཚིག་དོན་གྱི་འབས་བུར་ཤུགས་ལ་ཁས་བླང ས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ།།རང་གྱི་ཚིག་བརོད་བྱ་དོན་གྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ན་ནྱི་
འབྲེལ་བ་ཡོད་པས་དོན་དང་ལྡན་ལ་མ་ཡྱིན་ན་འབྲེལ་བ་མྲེད་པས་མྱི་ལྡན་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ འྱི་ཕྱིར་རང་ྱིད་བདྲེན་
པར་སྨྲ་བར་རོམ་ནས་ཚིག་བརོད་པའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་རང་གྱི་ཚིག་དོན་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ་དང་རང་ྱིད་ཀང་དོན་ཇྱི་ལྟ་བ་
བཞྱིན་མཐོང་བར་ཁས་བླངས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ།།རང་ྱིད་བདྲེན་ 
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༼༢༦༢༽ 
པར་མཐོང་བ་མ་ཡྱིན་པ་དང་ཚིག་བརྫུན་པའྱི་དོན་ཅན་དུ་འདོད་ན་ནྱི་ཡྱིད་ཆྲེས་པའྱི་གང་ཟག་ཚིག་སྨྲ་བར་མྱི ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།དྲེ་བཞྱིན་དུ་བསན་བཅོས་ལ་མ་བརྟྲེན་པར་ ཏྲེ་དྲེ་ཚད་མར་ཁས་མ་བླངས་པར་དྲེར་གགས་ཏྲེ་བཤད་པའྱི་
ཆོས་ལ་དཔོད་པ་མྱི་འཇུག་ག ོ་ ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་རྟོགས་པར་བྱ་བའྱི་འད་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དོན་ནྱི་ཡྱིད་ཆྲེས་པ་རང་དང་གཞན་གྱི་

ཚིག་གྱིས་དོན་ལ་མྱི་སླུ་བའྱི་ཚད་མར་འད་བ་དྲེ་རྟོགས་པར་བྱ་བའྱི་ ཕྱིར་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཅྱིའྱི་དོན་དུ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་
འད་བ་རྟོགས་པར་འདོད་ཅྲེ་ན་སྐབས་ཀྱི་རྟྲེན་ ྱིད་དྲེ་ཆོས་ཅན་ལུ ང་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་དྲེའྱི་ཆོས་གྱིས་ལ་བསན་
བཅོས་ག ནོད་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ དོན་འདྱི་བརོད་པའྱི་དོན་དུ་ ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་གྱིས་འད་བར་མ་
བསན་ན་ནྱི་བསན་བཅོས་ཀྱི་ཚིག་གནོད་བྱྲེད་དུ་མྱི་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།། །དྲེའྱི་ཕྱིར་རང་གྱི་ཚིག་དང་ ཡྱིད་ཆྲེས་པའྱི་
ཚིག་ནྱི་མདོ་མཛད་པས་ཡྱིད་ཆྲེས་པའྱི་བསལ་བའྱི་ནང་དུ་ལན་ཅྱིག་ཏུ་བརོད་པར་མཛད་དོ། །གྱིས་པ་དྲེས་ན་
དཔྲེར་བརོད་ཀང་གཅྱིག་ཏུ་མཛད་པ་ནྱི།།གང་གྱི་ཕྱིར་འདྱི ་གྱིས་མཚུངས་པར་བསན་པའྱི་དོན་དུ་གཅྱིག་ཏུ་བརོད་པ་དྲེ་
ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་གྱིས་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་པ་འདྱི་ ལ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་དཔྲེར་བརོད་པ་ཡང་འད་བ་ སྲེ་གཅྱིག་ཏུ་མཛད་

དྲེ་གཞལ་བྱའྱི་དོན་ཅན་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་རྱིག་བྱྲེད་ལས་ཚད་མས་གཞལ་བྱའྱི་དོན་སྒྲུབ་པར་མྱི་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་འབྱུང་བ་དྲེ་

བཀོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི ས་ནྱི་ཚད་མར་ཁས་བླངས་པས་གཞལ་བྱ་བསྒྲུབ་པར་ཡང་ཁས་བླངས་ལ་མྱི་སྒྲུབ་པར་ཡང་ཁས་
བླངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་མྱི་སླུ་བའྱི་ཚད་མ་རྣམས་མ ྲེད་ན་གཞན་གྱི་བསན་བཅོས་དང་རང་གྱི་ཚིག་
དག་རང་གྱི་བརོད་བྱ་ལ་མྱི་སླུ་བ་དྲེའང་མྱི་རུང་བས་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་ཆོས་ཅན་ཚད་མ་ནྱི་ལུ ང ་གྱིས་

གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པས་ལུང་གྱིས་བསལ་བའྱི་དཔྲེར་མྱི་རུང་ངོ་ཞྲེ་ན་ རང་གྱི་ཚིག་དང་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་གསལ་བའྱི་
དཔྲེར་བརོད་ནྱི་མཚན་གཞྱིའྱི་བྱྲེ་བག་ལ་དཔྲེར་བརོད་པ་སྲེ་དཀར་ཟལ་གྱིས་བ་ལང་མཚོན་པ་བཞྱིན་ནོ།། །ཕོགས་ཙམ་
སོན་པའྱི་དཔྲེར་བརོད་ནྱི་མཚན་གཞྱིའྱི་བྱྲེ་བག་མ་ཡྱིན་པའྱི་འད་བ་དཔྲེར་བརོད་པ་སྲེ ་བ་ལང་གྱིས་བ་མྲེན་མཚོན་པ་བཞྱིན་
ནོ།།།གསུམ་པ་ལུང་དང་འགལ་བ་དཔྲེར་བརོད་པ་ནྱི།།ལུང་དང་འགལ་བ་ འདྱི་ལ་གསལ་བ འྱི་དཔྲེར་བརོད་པ་ནྱི་ དགྲེ་
བའྱི་ཆོས་ནྱི་ཚེ་འཕོས་ནས་དྲེར་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་འདྱི་ལ་ནྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ལུང་གྱིས་གནོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཇྱི་ལྟར་གནོད་ཅྲེ་

ན་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ཆོས་ཅན་རྣ མ་པར་གཞག་པ་ལུ ང་དྲེ་ལ་རྟྲེན་པའྱི་ཕྱིར་ལུ ང་དྲེ་ལ་གནོད་ན་བདྲེ་བ་སྲེར་བ་དང་

སྡུག་བསྔལ་སྲེར་བའྱི་ཁྱད་པར་ལ་དཔོད་པ་མྱི་འཇུག་ སྲེ་དཔད་པའྱི་གཞྱི་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རྱི་བོང་གྱི་རྭ་ལ་རྣོ་རྟུལ་
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༼༢༦༣༽ 
བཞྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་རྣམ་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་ལུ ང་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཡུལ་ལ་ནྱི་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།བཞྱི་པ་ཁས་མ་བླང ས་པའྱི་ལུང་གྱིས་

མྱི་གནོད་ཅྱིང་བླངས་པས་གནོད་པ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་ལུང་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་ལུ ང་དང་འགལ་བ་སྨྲ་ན་ལུ ང་གྱིས་གནོད་ན་
དྲེ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་འཇུག་ ངོག ས་སུ་ཁྲུས་ བྱས་པ་ དང་ལ་སོག ས་པ་གཡང་སར་མཆོང་བ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ མ་
ཡྱིན་པའྱི་སྱིག་པ་དག་པར་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ ནོ་ ཞྲེས་ སྲེམས་ཀྱི་ནང་ན་གནས་པའྱི་སོན་འཇུག་ངོགས་ཁྲུས་ཀྱི་དག་མྱི་

འགྱུར།།དྲེ་ནྱི་ལན་བརྒྱར་ཁྲུས་བྱས་ཀང་།།།ཆང་བུམ་བཞྱིན་དུ་གཙང་མྱི་འགྱུར།།།ཞྲེས་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དམ་
བཅས་པ་དྲེ་ལ་གཞན་གྱི་གཞུང་ལས།།གངྒཱའྱི་སོ་དང་ཀུ་ཤ་འཁྱྱིལ།།།བྱིལ་པ་ཅན་དང་སྔོན་པོའ ་ིརྱི།།།ཀ་ནྱི་ཁ་ལྱིའྱི་འཇུག་
ངོགས་སུ།།།ཁྲུས་བྱས་ཡང་འབྱུང་སྱིད་མ་ཡྱིན།།།ཞྲེས་འབྱུང་བའྱི་ཁས་བླངས་པ་དྲེས་གནོད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ ཞྲེ་ན་
མ་མཐོང་བ་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡྱིན་པ་རྟོགས་པར་བྱྲེད་པའྱི་བསན་བཅོས་ ཐམས་ ཅད་ ཁྲུས་ཀྱིས་སྱིག་པ་དག་

པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་དྲེ་སྐད་དུ་མྱི་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་བཀག་པ་ལ་སོན་མྲེད་དོ།།།དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་སྤྱྱིར་རང་གྱི་
ཁས་ལྲེན་པའྱི་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་ཁས་མ་བླངས་པའྱི་ལུ ང་དང་འགལ་ཡང་སོན་དུ་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་ཆོས་ཅན་འཇོག་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།ལྔ་པ་མྱི་གནོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དཔྲེས་བསན་པ་ནྱི།། ཁྲུས་ཀྱིས་དག་པར་སྨྲ་བའྱི་
བསན་བཅོས་དྲེའྱི་ར ང་གྱི་ཚིག་གྱིས་ཀ ང་ ཁྲུས་ཀྱིས་དག་པའྱི་དོན་དྲེ་ ལ་གནོད་པའྱི་ ཕྱིར་དྲེ་བཀག་པ་ལ་སོན་

མྲེད་དོ་ཞྲེས་གོང་དུ་འབྲེལ་ཏོ།།།དྲེ་ྱིད་གསལ་བར་འཆད་པ་ནྱི ་ཆོས་མ་ཡ ྱིན་པ་ཞྲེས་པ་སྲེ་རྣམ་པར་ག ཞག་པ་བྱས་

པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཞྲེས་སྦྱར་ནས་དངོས་སུའམ་ཞྲེ་ན་མ་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པས་བསྲེད་པའྱི་ལས་ལ་ ནྱི་སྱིག་པར་ཁས་
མྱི་ལྲེན་པའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ཆགས་པ ་ལ་སོགས་པ ་སྱིག་པའྱི་རྒྱུར་བརོད་པ་ཡྱིན་གྱི ་དངོས་སུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་དག་

ཤུགས་ལ་སྱིག་པའྱི་རྒྱུར་རྣམ་པར་གཞག་པ་བྱས་པ་དྲེས་ནྱི་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་གནོད་པ་ནྱི་འགོག་པར་བྱྲེད་པའོ།།།ཅྱིའྱི་

ཕྱིར་ཞྲེ་ན་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཟད་ན་འ བས་བུ་ སྱིག་པ་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ ཕྱིར་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་གལ་ཏྲེ་ཁྲུས་ལ་

སོགས་པས་སྱིག་པའྱི་རྒྱུ་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་གནོད་ན་དྲེའྱི་འབས་བུ་སྱིག་པ་ཡང་ཞྱི་བར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ན་གནོད་པ་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ་ཁྲུས་ལ་སོགས་བྱས་ཀང་མས་སུ་མྱོང་བའྱི་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པ ་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དཔྲེ་བཤད་པ་ནྱི ་མངར་
བ་དང་ཞྲེས་པ་སྲེ་གསུམ་པོ་འདྱི་ནྱི་བད་ཀན་དང་ཆོས་མཚུངས་པས་ཏྲེ་ལས་གྱུར་པ་སྲེ་དྲེས་བསྲེད་པའྱི་ནད་མྱི་

སྲེལ་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་འདྱི་ཡང་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་ཁྲུས་ཀྱིས་དག་པར་སྨྲ་བ་ལ་ནྱི་ཆོས་མ་ཡྱིན་པ་ཆགས་པ ་ལ་སོ གས་པའྱི་
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འབས་བུར་ཁས་བླངས་པས་གནོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།། 



340   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༢༦༤༽ 
དྲུག་པ་དྲེས་ན་གནོད་མྲེད་ཀྱི་བསན་བཅོས་གཟུང་བར་བསན་པ་ནྱི།།ཁས་མ་བླངས་པའྱི་ལུ ང་གྱིས་མྱི་གནོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ལུང་ག ྱིས་མ ཐོང་བ་དབང་པོ་ལས་འདས་པའྱི་དོན་དག་ལ་ནྱི་དྲེ་བརོད་པའྱི་ཚིག་ཕན་ཚུན་
འགལ་བ་རོད་པ་ཕལ་ཆྲེར་སྲེམས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་བསན་བཅོས་ལས་ཇྱི་ལྟར་བཤད་པ་དྲེ་དྲེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་
ཞྲེས་ང་ནྱི་མྱི་སྨྲའྱི་འོན་ཀང་བསན་བཅོས་ྱིད་སྨྲའོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དྲེས་ན་ བསན་བཅོས་གང་ ཞྱིག་མཐོང་བ་ ནྱི་

མངོན་སུམ་དང་རྲེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཡུལ་ཏྲེ་མྲེ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་རྲེས་འགའ་མཐོང་བ་ཡྱིན་ལ་མྱིག་རྲེས་སུ་དཔོག་པ་ལ་ནྱི་
ཆོས་ཅན་མཐོང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།མ་མཐོང་བ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་སྲེ་དྲེ་གྱིས་ལ་ནྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་འདྱི་གྱིས་ཀྱིས་ མྱི་
གནོད་པ་གཟུང་དགོས་སོ།།།གསུམ་པ་དྲེས་སྨྲས་པའྱི་ཚིག་ཐ་དད་དུ་དབྱྲེ་བ་ལ་དོ ན་གསུམ་གྱི་དང་པོ་གྲེགས་བྱྲེད་པ་དང་

གནོད་པ་བྱྲེད་པ་ཐ་དད་དུ་དབྱྲེ་བ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་ལུ ང་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་ལུ ང་དང་འགལ་བས་གནོད་ན་འོ་ན་ལུ ང་གྱིས་
གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་དྲེ་དང་འགལ་ན་ཅྱིར་འགྱུར་ཞྲེ་ན་ཅྱིར་ཡང་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་ལུང་ཁས་མ་བླངས་པའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།ལུང་ཁས་ལྲེན་པ་ལ་ཅྱིར་འགྱུར ་ཞྲེ་ན་ལུ ང་དྲེ་ལ་མྱི་རྟྲེན་པའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ལ་ ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་བསན་

བཅོས་དང་རང་ཚིག་གྱི་ག་སོབས་ མཚུངས་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཏྲེ་རང་གྱི་ཚིག་ནང་འགལ་བ་ནྱི་དཔྲེའོ།།།ཆོས་
ཅན་མས་སུ་མྱོང་བས་གྲུབ་པ་དྲེའྱི་ཚེ་ནྱི་སྨྲ་བ་པོ་དྲེའྱི་རང་གྱི་ཚིག་དང་འགལ་བ་ འབྱུང་བ་ཡྱིན་གྱི་བསན་
བཅོས་ཀྱིས་གནོད་པ་ནྱི་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།དམ་བཅས་པ་དྲེ་དག་ལས་གང་ལ་ཚད་མ་ཡོད་པ་དྲེ་ནྱི་གཞན་
མྲེད་པ་ལ་གནོད་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ མྱི་རྟག་པས་ནམ་མཁའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་གནོད་པ་བཞྱིན་ནོ།།།གཅྱིག་ལ་ཚད་མ་ཡོད་
པ་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་གྱི་ག་ལ་ཚད་མ་མྲེད་པའྱི་དམ་བཅའ་བ་ནྱི་སོབས་མཚུ ངས་པས་གྲེགས་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱི ན་
ཏྲེ་གྱིས་ཀར་མ་ངྲེས་པའྱི་མ་དང་མོ་གཤམ་བཞྱིན་ནོ།།།རྲེས་སུ་དཔག་པ་དང་ལྡན་པ་དོན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་
འཇུག་པའྱི་ནམ་མཁའྱི་ཡོན་ཏན་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ནྱི་ནམ་མཁའྱི་ཡོན་ཏན་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་གནོད་དྲེ་རྱིགས་པ་མྲེད ་པའྱི་
དམ་བཅས་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ནྱི་ལུང་ཚད་མས་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན་ ལུང་རྣམས་ཞྲེས་སྨྲོས་སོ།།།ཆོས་ཅན་ལུང་
གྱིས་མ་གྲུབ་པ་ལ་ལུང་གྱིས་མྱི་གནོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྲེའྱི་ཕྱིར་ལུ ང་ཚད་མར་ཁས་བླངས་ནས་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡྱིན་

པ་ལ་སོགས་པ་དཔོད་པ་དག་ལ་ལུ ང་གྱིས་གནོད་པའྱི་སོན་འདྱིར་འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་གང་ལ་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་ཐ་

དད་དུ་དབྱྲེ་བ་ནྱི།།ལུང་གྱིས་གྲུབ་པ་ཁོ་ན་ལ་ལུང་གནོད་བྱྲེད་ཡྱིན་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ལུ ང་ 
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༼༢༦༥༽ 
འདྱིར་གནོད་པར་བྱྲེད་པར་ཁས་བླངས་པས་ན་ ཚད་མ་ཡྱིན་ལ་མངོན་སུམ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རྲེས་སུ་དཔག་
པ་ལས་ཕྱི་ར ོལ་དུ་གྱུ ར་པ་མ་ཡྱིན་ཡང་ཁ ས་བླ ངས་པ འྱི་ལུ ང་དང་འགལ་བ་རྲེས་དཔག་ལས་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་
བྱས་པ་ནྱི་ཡུལ་ག ྱི་དབྱྲེ་བ་བསན་པའྱི་ ཕྱིར་ཏྲེ་ ར ྲེས་དཔག་ནྱི་ཐམས་ཅད་དུ་གནོད་བྱྲེད་ཡྱིན་ལ་ལུང་ནྱི་ཆོས་ཅན་

དྲེས་གྲུབ་པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ལོགས་སུ་མ་བྱས་ན་ནྱི་རྲེས་དཔག་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་དུ་ལུང་
ཡང་ཡྱིན་པར་དོགས་པར་འགྱུར་རོ།།།ཡུལ་གྱི་དབྱྲེ་བ་བསན་པའྱི་ཕྱིར་ལོགས་སུ་བྱས་པ་ དྲེ་ལྟ་ མ་ཡྱིན་ན་འདྱི་རྲེས་སུ་

དཔག་པའྱི་ངོ་བོའ ་ིདབྱྲེ་བར་འགྱུར་ལ།།དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་རྲེས་སུ་དཔག་པ་གསུམ་གྱི་བསལ་བའྱི་དབྱྲེ་བ་བྱྲེད་པར ་ཧ་ཅང་ཐལ་
བའམ་དྲེ་གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་ན་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་བྱས་ པ་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ དགོས་པ་གཞན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་

རོ།།།གལ་ཏྲེ་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་བྱྲེད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་དགོས་ན་རང་ཚིག་བསན་བཅོས་ལས་ལོག ས་སུ་བྱས་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་

ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་ན་ཚད་མ་དང་བལ་བའྱི་ཚིག་ཙམ་བརོད་པ་ལ་གྲེགས་བྱྲེད་པ་ སྲེ་ཐྲེ་ཚོམ་སྲེད་པ་ཡྱིན་གྱི་གནོད་པ་བྱྲེད་

པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སྤང་བ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་ཚིག་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པས་
གྲེགས་བྱྲེད་ཡྱིན་ན་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་ནྱི་བསན་བཅོས་ལའང་མཚུ ངས་པའྱི་ ཕྱིར་ དྲེ་ནང་འགལ་བ་དྲེར་
ཡང་ཞྲེས་པ་ལ་གཞྱི་གཅྱིག་ཡ ོད་ན་ནྱི་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་མས་སུ་མྱོང་བས་གྲུབ་པའྱི་ཚིག་ གཅྱིག་ལ་ཚད་མ་དང་
ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པ་གྱིས་ཁས་བླངས་ན་ཕན་ཚུན་གྲེགས་བྱྲེད་པ་དང་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་བུད་མྲེད་ལ་བུ་
སོད་པ་དང་ཅྱིག་ཤོས་ཀ ྱི་ཆོས་དག་ ཕན་ཚུན་གྲེགས་བྱྲེད་པ་དྲེའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་ལ་བརྟྲེན་པ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་
ནོ། །འདྱི་སྐད་དུ་ཆོས་ཅན་གྲུབ་ན་དངོས་འགལ་གྱི་ཆོས་གང་རུང་གཅྱིག་ཡོད་དགོས་ལ་འགལ་བ་གྱིས་གཅྱིག་ལ་ལྡན་པ་

ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་གཅྱིག་གྱིས་གྱིས་པ་འགྲུབ་པའྱི་གྲེགས་བྱྲེད་དྲེ་དྲེས་ན་གྲེགས་བྱྲེད་པ་ནྱི་ཆོས་ལ་རྟྲེན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་
སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དཔོད་པ་གང་དུ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་གྲེགས་བྱྲེད་པའྱི་གཞྱི་མྲེད་ན་ཆོས་གང་གྱིས་ཆོས་གང་ལའང་གྲེགས་བྱྲེད་

པའྱི་སྐབས་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་ན་གྲེགས་བྱྲེད་པ་མྲེད་པ ་དྲེས་ན་གྲེགས་བྱྲེད་པའྱི་ཆོས་ཁས་

ལྲེན་པས་ནྱི་ཆོས་ཅན་ རྣམ་པར་འཇོག་པ་སྲེ་ཡོད་པར་ཁས་ལྲེན་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེས་ཀང་ཆོས་ཅན་འཇོག་པའྱི་ བ སན་
བཅོས་ཚད་མ ར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་བརོད་བྱའྱི་དོན་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབས་བུར་ཁས་བླངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།། །དྲེས་
ན་དྲེ་ནྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་བདྲེ་བ་མྱི་སྲེར་བ་ལ་གནོད་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ལུ གས་གཞན་ཡྱིན་ནོ།།། 
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༼༢༦༦༽ 
གྱིས་པ་དྲེ་དགག་པ་ནྱི་བསན་བཅོས་དྲེ་ཞྲེས་པ་སྲེ་འཇོག་པ་ནྱི་ཡོད་པར་རྟོགས་པར་བྱྲེད་པའོ།།།དྲེ་ལ་ཚད་མ་སྲེ་
དོན་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བར་ཁས་བླངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ ཞྲེ་ན།།འོ་ན་ནྱི་བསན་བཅོས་ཚད་མ ར་ཁས་ལྲེན་པར་ བྱྲེད་
པའྱི་ཕྱིར་ཁས་བླ ངས་པའྱི་བསན་བཅོས་ཞྲེས་བྱ་བ་ད ང་།།ཆོས་གཞན་འཕོས་ནས་བདྲེ་བ་སྲེར་བ་ཡང་བསན་བཅོས་

དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་དོན་ནྱི་ཆོས་འགལ་བ་འདྱི་གྱིས་ཀའང་ཁས་བླངས་པའྱི་ཚིག་གྱིས་བཞག་པས་སོབས་མཚུངས་

པ་དག་གནོད་པར་མྱི་རུང་ངོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ཐ་མྱི་དད་པའྱི་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་སྒྲ་ཙམ་ཞྱིག་ཐ་དད་པ་དང་།།དྲེ་
ལ་རོད་པ་སྤང་བ་དང་།།ཡུལ་གྱི་དབྱྲེ་བའྱི་ཚུལ་བཤད་པ་གསུམ་ལས།།དང་པོ་ནྱི་ འོ་ན་ཞྲེས་པ་སྲེ་གྱིས་ཀའང་གྲེགས་བྱྲེད་

དུ་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་སམ་དུ་བསམས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་ན་སོ་སོར་བརོད་པས་ཅྱི་བྱ་ཞྲེ་ ན་ངག་གྱི་
དབྱྲེ་བས་དྲེ་ལྟར་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་བརོད་པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ྱིད་གསལ་བར་སོན་པ་ནྱི་ངག་སྔ་མས་བཞག ་པ འྱི་

དོན་ངག་ཕྱི་མའྱི་དོན་གྱིས་འགོག་པར་བྱྲེད་པ་ནྱི་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་ ཏྲེ་ངའྱི་མ་ནྱི་མོ་གཤམ་ཡྱིན་ནོ ་

ཞྲེས་བརོད་པ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་སོབ་དཔོན་གྱིས་ཀང་སྔར་གྱི་སྒྲ་གསུངས་སོ།།།ངག་ཐ་དད་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་མྲེད་

ཀང་ངག་གཅྱིག་པོ་དྲེ་ྱིད་ཀ ྱིས་ར ང་གྱི་དོན་དང་འ གལ་བ་ སྲེ་རང་གྱི་དོན་འགོག་པ་ནྱི་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་ངག་དྲེ་ལྟར་དུ་

སྨྲས་པ་ན་ཕ་རོལ་གྱིས་དྲེ་ལྟར་རྟོགས་པ་ནྱི་སྨྲ་བ་པོའ ་ིང་རྒྱལ་གྱིས་རྲེས་དཔག་ཚད་མར་རོམ་ནས་ཡང་དྲེ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་
ཞྲེས་འགོག་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་འཆད་དོ།།།སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤྱི་ལ་ན་རྲེ།།རྒྱང་འཕྲེན་པ་སྨྲ་
བས་བརོད་འདོད་སོན་བཞྱིན་དུ་རྲེས་དཔག་མྲེད་ཅྲེས་སྨྲ་བ་ནྱི་འགལ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་དངོས་པོ་
སོབས་ཞུགས་དང་འགལ་བར་འདུས་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།དྲེའྱི་འབྲེལ་བ་ནྱི་ཁས་བླངས་ཙམ་ན་རྟྲེན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།རོད་པ་སྤང་བ་
ལ་དོན་གྱིས་ཀྱི་དང་པོ་བྱྲེད་པའྱི་ཚུལ་ལ་རོད་པ་སྤང་བ་ནྱི།། ཚད་མ་ཞྲེས་པ་སྲེ་ཚིག་དོན་ལ་མྱི ་འཁྲུལ་ན་རང་གྱི་དོན་གྱིས་

དོན་གཞན་གྱི་གྲེགས་བྱྲེད་པར་འགྱུར་ན་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་དོན་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བས་གྲེགས་སུ་ཡང་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་ཚད་
མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ སོབས་མཚུ ངས་པ་ ཡྱིན་ལ་དྲེས་ན་གྲེགས་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་འགལ་བ་དག་

གཅྱིག་ལ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།དྲེ་གྱིས་ཀས་སོང་པ་ཡང་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་གྱི་ག་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་
ཡྱིན་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཕྱིར་ན་ཕན་ཚུན་གྲེགས་སུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ།།།ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་བཤད་པ་ནྱི་ 
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༼༢༦༧༽ 
གལ་ཏྲེ་མ་དང་མོ་གཤམ་གྱི་ངག་གྱིས་པོ་དྲེ་ལ་གཅྱིག་ཚད་མ་ཡྱིན་ན་དྲེས་གྱིས་པོ་ཡོད་མྲེད་དུ་གྲུབ་པ་ཁོ་
ནར་འགྱུར་གྱི་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ལ་གྲེག ས་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་ཚད་མས་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་ པ་ལ་
གནོད་ན་རོལ་བ་དྲེས་ཚད་མར་ཁས་བླ ངས་པའྱི་ ཕྱིར་མཐོང་བ་དང་མ་མཐོང་བའྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ ཅད་ལ་ཞྲེས་

སྨྲ་བ་ལ་ཁས་བླངས་དང་རང་ཚིག་གྱིས་ཁས་བླངས་ པར་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི་གནོད་བྱྲེད་ནྱི་གཞྱི་དྲེ་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ལ་

གནོད་བྱ་ནྱི་མྲེད་པ་ཡྱིན་ན་ཁས་བླངས་དང་རང་ཚིག་གྱིས་ཀ་གནོད་བྱྲེད་ཡྱིན་ན་གཞྱི་ཆོས་གཅྱིག་ལ་བདྲེ་བ་སྲེར་བྱྲེད་
ཡྱིན་པ་དང་མ་ཡྱིན་པ་གྱིས་ཀ་ཡོད་པར་འགྱུར་ན་དྲེ་ཡང་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་གྱིས་ཀའང་གྲེགས་བྱྲེད་དུ་འཐད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་
གྲེགས་བྱྲེད་པ་ནྱི་ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་འབས་བུ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གཞན་ཡང་ཚད་མར་ཁས་བླངས་པས་གནོད ་བྱྲེད་དུ་སྨྲ་ན་
བསན་བཅོས་འདྱིའྱི་ཚད་མ་ྱིད་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་སྔར་མྱི་འདོད་ཀང་ད་ལྟར་འདོད་པས་ཚད་མར་ ཡོངས་སུ་རོག ས་པ ར་
འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་གོ།།གྱིས་པ་ཐྲེ་ཚོམ་ཕོགས་ཀྱི་སོན་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་རོད་པ་སྤང་བ་ནྱི།། གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྲེ་
དོན་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱའོ།།།ཁོ་ནར་ཟད་ཅྲེས་བྱ་བ་ནྱི་བསལ་བར་ནྱི་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།ཐྲེ་ཚོམ་ དྲེ་ནྱི་ཕོགས་
ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་སྲེ་བསལ་བ་ མྲེད་པར་བསན་པ་ལ་ ཡང་ཡོད་པར་མཚུངས་པ་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་ཐྲེ་ཚོམ་ནྱི་ཕོགས་ཀྱི་

ཡོན་ཏན་ཡྱིན་གྱི་སོན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཡུལ་ལ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་བྱྲེད་པ་འཇུག་པ འྱི་ཕྱིར་རོ་ ཞྲེ་ན་སྨྲ་བ་པོ་དྲེའྱི་
ཚིག་ལས་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་གལ་ཏྲེ་རང་གྱི་དོན་ལ་ངྲེས་པ་མྱི་སྲེད་པས་ཚིག་དྲེ་སོན་ཅན་དུ་འགྱུར་ན་ནྱི་སོན་ཅན་དྲེས་
བརོད་པའྱི་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་དྲེ་ཕོགས་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ན་དྲེ་ལྟར་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་ཚིག་སོན་ཅན་དུ་འགྱུར་ཞྲེ་
ན་དངོས་པོ་གང་ཞྱིག་དམ་བཅའ་དང་གཏན་ཚིགས་དང་དཔྲེ་ལ་སོགས་པའྱི ་ཚིག་ཇྱི་ཙམ་གྱིས་བསྒྲུབ་པར་ བྱ་བ་
སྲེ་བསན་པར་བྱ་བ་དྲེ་སྱིད་བར་ཡང་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཚིག་སོན་ཅན་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ྱིད་གསལ་བར་སོན་པ་ནྱི་ རང་གྱི་
བསམ་པའྱི་དོན་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་དམ་བཅས་པའྱི་དོན་དྲེ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ཚད་མས་ག ནོད་ན་མ ྱི་སྱིད་པ་ དྲེ་བཞྱིན་དུ་
ཆོས་ཅན་གཅྱིག་ལ་ཆོས་འགལ་བ་གྱིས་ྲེ་བར་ སྡུད་དྲེ་དམ་འཆའ་ན་དྲེ་གྱིས་ཀ་སྱིད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེས་ན་

དམ་བཅའྱི་ཚིག་གྱིས་མྱི་སྱིད་པའྱི་དོན་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ན་ཚིག་སོན་ཅན་ཡྱིན་ནོ།།།ཚིག་ཙམ་ལས་སོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་
སྐབས་སོན་པ་ནྱི་གཞན་གྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་དོན་གྱི་ནྱི་གཙོ ར་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དོན་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་བརོད་པས་སྨྲ་ བ་པོ་ལ་
ཀླན་ཀ་སྲེ་སོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ ཕྱིར་རོ། །སྨྲ་བ་པོ་བརོད་པ་ལ་མྱི་མཁས་པའྱི་སྤོབས་པ་ཅན་དུ་རྱིག་པར་འགྱུར་བའྱི་
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ཕྱིར་སྨྲ་བ་པོ་ྱིད་སོན་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ 
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༼༢༦༨༽ 
དོན་ཏོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བས་ཚིག་སོན་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་མྱི ་སྱིད་པའྱི་དོན་འགལ་
བ་གྱིས་དམ་བཅས་པས་ཚིག་སོན་ཅན་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་པ ས་དམ་བཅའྱི་དོན་གྱི་སོན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།གསུམ་པ་ཡུལ་གྱི་དབྱྲེ་བའྱི་ཚུལ་དཔད་པ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྲེ་སྔར་ཁས་བླ ངས་པའྱི་ལུ ང་དང་འགལ་བ་དང་
རང་ཚིག་དང་འགལ་བའྱི་ཡུལ་ལ་ བྱྲེ་བག་ ཅྱིའང་མྲེད་ པས་ཐ་དད་དུ་བྱྲེད་པ་མྱི་རྱིགས་སོ་ཞྲེ་ན་སྔོན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཁ་
ཅྱིག་ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་འཆད་པ་ནྱི་གཞུང་ ལུགས་འག འ་ཞྱིག་ལ་མ་བརྟྲེན་པར་ ཆོས་ཅན་གང་ལ་དཔོད་ པ་མྱི་
འཇུག་པའྱི་གཞུང་ལུ གས་དྲེ་ནྱི་མྲེད་ན་དྲེ་ལ་དཔོད་པ་མྱི་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལ་དཔོད་པ་ལ་ག དོན་མྱི་
ཟ་བར་བརྟྲེན་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པ་དྲེས་ན་གཞུང་ལུགས་འདྱིའྱི་གྲེག ས་ བྱྲེད་པའྱི་ཡུལ་ ནྱི་ ལུ ང་ལས་གྲུབ་པ་དྲེ་
ྱིད་ཡྱིན་ལ།།རང་ག ྱི་ཚིག་དང་འགལ་བ་ ནྱི་ཆོས་ཅན་ལུ ང་ལས་གྲུབ་པ་དང་མ་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བ རོད་པ་
ཡྱིན་ཏྲེ་ཚིག་ཙམ་ཀྱི་བརོད་བྱ་ནྱི་གནས་གསུམ་ཀ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།དྲེ་འགོག་པ་ནྱི་ཁས་བླངས་དང་འགལ་

བ་འདྱི་ལ་ཡང་གཞན་ལུ ང་ལ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་རྟྲེན་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དྲེ་ རོལ་བ་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་མྱོང་བས་གྲུབ་

པའྱི་དོན་དྲེ་གཞན་རོམ་པ་པོའ ་ི ཁ་ནས་མྱི་རྟག་པར་འབྱུང་ངོ་ཞྲེས་རང་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་བཞག་ནས་ཡང་རྟ ག་ཅྲེས་
རང་གྱི་ཚིག་གྱིས་འགོག་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་འདྱིའང་ཁས་བླངས་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་ན་ཆོས་ཅན་ནྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་

སྲེང་དུ་འགལ་བ་ཡྱིན་པས་འདྱི་གྱིས་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་ནྱི་སྔར་བཤད་པ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་གགས་པས་བསལ་བ་བཤད་པ་ལ་
གགས་པས་གནོད་པའྱི་ཚུལ་མདོར་བསན་པ་དང་།།དྲེ་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་ལུ ང་དགོད་པ་དང་།།ལུང་གྱི་དོན་རྱིགས་པས་བཤད་པ་
གསུམ་ལས།།དང་པོ་ནྱི་བརྡ་སོད་པ་བ་ན་རྲེ།།མཚན་མོ་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་ནྱི་རྱི་བོང་འཛིན་ པ་ཞྲེས་སྒྲ་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ཅན་གྱི་སྒྲ་བཟང་པོས་བརོད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་གྱི་ཟ་བ་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲ་ངན་པས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྲེ་བོ་གནག་རྱི་མོ་ཡན་ཆད་ལ་
གགས་པའྱི་དོན་སྤོང་བར་བྱྲེད་པ་དྲེ་དགག་པའྱི་ཕྱིར ་གགས་པ་ཡང་ཞྲེས་གསུངས་སོ།།།འདྱིར་གགས་པ་ནྱི་ཐ་སད་ཀྱི་

ཡུལ་ཅན་གྱི་རྟོག་པའྱི་ཤྲེས་པ་གཏྱིང་ཚུགས་པ་སྲེ་དྲེ་ལྟར་ཟ་བ་ལ་གཏྱིང་ཚུགས་པའྱི་རྟོག་པ་དྲེས་ནྱི་རང་དང་ འགལ་བའྱི་
དོན་གྱི་དམ་བཅའ་བ་ཟ་བའྱི་སྒྲས་བརོད་དུ་མྱི་རུང་བ་ལ་གནོད་པར་ བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ།།འདོད་པའྱི་སྒྲ ས་
བརོད་པར་བྱ་བ་ྱིད་ནྱི་བརོད་བྱའྱི་དོན་རྣ མས་ལ ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་ྱིད་གང་ལས་ཞྲེ་ན་འདོད་པའྱི་སྒྲས་བརོད་ 
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༼༢༦༩༽ 
པར་བྱ་བ་ྱིད་ནྱི་སྲེས་བུའྱི་འདོད་པ་ཙམ་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བ་འདོད་པའང་བརོད་འདོད་ཀྱི་ཡུལ་སྒྲོ་བཏགས་པ་ཐམས་ཅད་
ལ་ཐོགས་པ་མྲེད་པར་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་འདོད་པའྱི་སྒྲས་བརོད་པར་བྱ་བ་དྲེ་ྱིད་དྲེ་ལ་གནོད་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་གྱི་
གགས་པ་གོ་ཇྱི་ལྟར་གནོད་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་ཞྲེ་ན་བཤད ་པ་ཐ་སད་ནྱི་དགག་སྒྲུབ་ལ་དཔོད་པའོ་རྟོག་པའོ་དྲེ་ལས་སྲེས་
པའྱི་ཆོས་ནྱི་དྲེས་སྤྲུལ་པའྱི་བརོད་བྱའྱི་སྤྱྱིའོ།།།དྲེ་ལ་ནྱི་ཡུལ་ཅན་ གགས་པའྱི་སྒྲ ས་བརོད་དྲེ་གགས་པས་གྲུབ་པའྱི་

དོན་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་འདྱི་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བསན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་འདོད་པའྱི་སྒྲས་བརོད་པར་བྱ་བ་རྟོག་ པའྱི་
ཡུལ་གྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་དགག་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་རྟོག་པའྱི་ཡུལ་གྱི་དོན་ ཐམས་ཅད་ནྱི་རྟོག་

པའྱི་ཤྲེས་པ་ལ་སྣང་བའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་བརྡར་བྱས་ པ་དང་མ་བྱས་པའྱི་སྒྲ་སྤྱྱི་རྣམས་ཀྱི་བརོད་བྱར་རུང་བ་
ཡྱིན་ཏྲེ་སྒྲ་སྤྱྱི་རྣམས་ནྱི་དངོས་པོ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་འདོད་པ་ཙམ་གྱིས་དོན་སྤྱྱི་ལ་འཇུག་སྲེ་དྲེ་དང་བསྲེ་བའྱི་ཕྱིར་
རོ། །སྔར་བརྡ་བྱུང་བའམ་ཕྱིས་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའྱི་སྒྲ་སྤྱྱི་རྣམས་དང་འདྲེར་རུང་བ་ྱིད་ནྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པའྱི་
དོན་ཙམ་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བར་གནས་པ་དྲེས་ ནྱི་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།འདྱི་ལ་ཁ་ཅྱིག་ན་རྲེ།།ཕྱི་རོལ་སྒྲའྱི་བརོད་རུང་མ་

ཡྱིན་པར་དམ་བཅས་པ་ལ་གནོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།དྲེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྔོན་གྱི་སོབ་དཔོན་དག་གྱིས།།དཀའ་དང་མྱི་ནུས་
འབས་མྲེད་ཕྱིར།།།རང་གྱི་མཚན་ྱིད་བརོད་བྱ་མྱིན།།།ཞྲེས་དམ་བཅས་པ་དྲེ་ལ་གགས་པའྱི་རྲེས་དཔག་གྱིས་གནོད་པར་
འགྱུར་ལ་དྲེ་ལྟ་ནའང་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རྟྲེན་དུ་མྱི་རུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་བསལ་བ་ཞུགས་པའྱི ་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་
བཞྱིན་དུ་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ལ་འགལ་བ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ་ཡོ ད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་གགས་པ་ནྱི་ཕྱི་རོལ་བརོད་བྱ་དང་ཇྱི་སྐད་བཤད་
པའྱི་གཏན་ཚིགས་གསུམ་གྱིས་ནྱི་བརོད་བྱ་མ་ཡྱིན་པར་བསྒྲུབས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གཞན་ཡང་ཕྱི་རོལ་སྒྲས་བརོད་རུང་ཡྱིན་ན་
བརོད་དུ་རུང་བ་ནྱི་འདྲེར་རུང་བ་ཡྱིན་པས་ཕྱི ་རོལ་སྒྲ་སྤྱྱི་དང་འདྲེར་རུང་བར་འགྱུར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་བརོད་དུ་རུང་བའྱི་དོན་ནྱི་
གོར་རུང་བ་ལ་འདོད་དོ་ཞྲེ་ན།།དྲེ་ལྟ་ན་གཏན་ཚིགས་བརོད་པའྱི་སྒྲ་ལས་བསྒྲུབ་བྱ་གོར་རུང་བས་དྲེའང་དྲེའྱི་བརོད་བྱར་
འགྱུར་རོ།།།དྲེ་འདོད་ན་གཏན་ཚིགས་བརོད་པའྱི་ཚེ་བསྒྲུབ་བྱའང་བརོད་པས་ངག་ལག་པའྱི་སོན་དུ ་འགྱུར་རོ།།།གཞན་ཡང་
གགས་པའྱི་རྲེས་དཔག་ཕྱི་རོལ་ལ་འཇུག་ན་དངོས་པོ་བའྱི་རྲེས་དཔག་དང་ཡུལ་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་ལ་དྲེ་ཡང་དྲེས་ན་ཡུལ་གྱི་
ཁྱད་པར་ནྱི།།བསན་ཕྱིར་ཞྲེས་བཤད་པ་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།འོན་ཏྲེ་སྒྲ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཆོས་འཇལ་བས་ཡུལ་ཐ་དད་དུ་འདོད་
ན་ལྟོས་པ་དྲེ་ཡང་སྒྲ་དང་འདྲེར་རུང་བའམ་གོར ་རུང་བའམ་སྒྲའྱི་ཐ་སད་དུ་རུང་བ་ལ་བརོད་གང་ན་གསུམ་ 
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༼༢༧༠༽ 
ཀ་ཡང་མྱི་རུང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་འདྱི་དགག་པ་རྒྱས་པར་ནྱི་སྲེ་བདུན་རྒྱན་གྱི་མྲེ་ཏོག་ཏུ་བལྟའོ།།།དྲེས་ན་དོན་ནྱི་སྒྲའྱི་དོན་ཡྱིན་ལ་དྲེ་
བརོད་དུ་མྱི་རུང་བར་དམ་བཅས་པ་ལ་གནོད་པ་ཡྱིན་ ནོ། །།གལ་ཏྲེ་གགས་པ་སྒྲ་དོན་ལ་འཇུག་ན་འགལ་བ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ་

སྱིད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན།།མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ལ་སྒྲ་དང་འདྲེར་མྱི་རུང་བ་ཁྲེགས་པས་དྲེ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀང་
ཁྲེགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཅྱི་སྲེ་ཡང་བརྡ་སོད་པ་བ་ཕྱི་རོལ་སྒྲས་བརོད་དུ་མྱི་རུང་བར་དམ་འཆའ་བ་ལ་སྒྲ་དོན་ལ་བསལ་བ་
བརོད་པས་ཅྱི་ཞྱིག་གནོད་ཅྲེ་ན།།འདྱི་སྒྲོ་བཏགས་པའྱི་སྤྱྱི ་ཕྱི་རོལ་དུ་ཞྲེན་པར་བྱས་པ་དྲེ་བརོད་དུ་མྱི་རུང་བར་དམ་བཅས་པ་
ལ་བསལ་བ་བརོད་པ་ཡྱིན་གྱི་ཕྱི་རོལ་ྱིད་དྲེ་ལྟར་དམ་འཆའ་ན་ནྱི་དམ་བཅའ་སོན་མྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རྟྲེ ན་དུ་རུང་
བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་དོན་གང་ཞྱིག་རྟོག་པའྱི་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་དྲེ་ནྱི་སྒྲ་ཐམ ས་ཅད་ཀྱིས་
བརོད་པར་ནུས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་ཡལ་ག་ལ་སོགས་པ འྱི་རྣམ་པར་སྣང་བ་ཤྱིང་གྱི་སྒྲས་བརོད་པར་ནུས་པ་བཞྱིན་
ནོ།།།མཚན་མོ་གསལ་བྱྲེད་ཀྱི་རྣམ་པར་སྣང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཀང་རྟོག་པའྱི་ཡུལ་ན་ཡོད་པའྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་
བྱ་བ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་ལ་དངོས་པོ་ལ་སྒྲ་དོན་གྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་ན་ཡོད་པ་ཀུན་བརོད་པར་ནུས་ཀང་མྲེད་པ་ཀུན་
བརོད་པར་མྱི་ནུས་པས་ཐམས་ཅད་སྒྲས་བརོད་པར་མྱི་ནུས་པ་ཡྱིན་ན་དྲེ་ཡང་དྲེ་ཡྱི་འབྲེལ་བ་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེར་བཀག་ཟྱིན་ཏོ།།།རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའྱི་དོན་ནྱི་སྒྲ་དང་འདྲེར་མྱི་རུང་བ་མྲེད་དྲེ་དྲེ་ནྱི་སྣང་བ་མ་ངྲེས་པའྱི་བློ ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་དགག་བྱ་སྒྲས་བརོད་པར་མྱི་ནུས་པ་ྱིད་ལ་ནྱི་དྲེ་དང་འདྲེར་མྱི་རུང་བས་ཁྱབ་ལ།།ཁྱབ་བྱྲེད་དྲེ་དང་ནྱི་
འདྲེར་རུང་བ་འགལ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་དྲེས་ཀང་རྟོག་པའྱི་ཡུལ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་པས་རྟོག་པའྱི་ཡུལ་ནྱི་དགག་བྱའྱི་ཁྱབ་བྱྲེད་དང་
འགལ་བས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར་དགག་བྱ་སྒྲས་རོད་པར་མྱི་ནུས ་པ་དང་ཡང་འགལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་གཏན་ཚིགས་ལ་དྲེ ་དང་
འགལ་བ་ནུས་པ ་ྱིད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་འདྱི་མ་ངྲེས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་རྟོག་པའྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཡུལ་ནྱི་གགས་པ་
དང་འགོ་བའྱི་ལུ གས་དང་།།ཐ་སད་དུ་བརོད་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ཡང་དྲེ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ནོ།།།གགས་པའྱི་གཏན་
ཚིགས་དྲེས་བསྒྲུབས་པའྱི་སྒྲས་བརོད་དུ་རུང་བས་ནྱི་དྲེར་མྱི་རུང་བའྱི་དོན་ནམ་དོན་དྲེ་ྱིད་སྨྲ་བའྱི་སྲེས་བུ་ལ་གནོད་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།གྱིས་པ་ནྱི་སྒྲའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་རྟོག་པའྱི་གཟུང་ཡུལ་ན་ཡོད་པའྱི་གགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ལས་སྒྲ ་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་བརོད་བྱ་ཡྱིན་པར་སོབ་དཔོན་བཞྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་འཆད་པ་ནྱི ་དོན་དྲེ་དག་སྒྲ་དང་འདྲེར་རུང་བའྱི་སོབས་ཀྱིས་ཏྲེ་
སྒྲས་བརོད་རུང་ནྱི་འདོད་པས་སྤྲུལ་པའྱི་དོན་ཙམ་དང་རྲེས་ 
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༼༢༧༡༽ 
སུ་འབྲེལ་བ་ཡྱིན་པ་དྲེས་ན་སྒྲ་ཐམས་ཅད་ནྱི་དོན་དྲེ་ལ་རོད་བྱྲེད་དུ་འབྲེལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དོན་འགའ་ཞྱིག་སྒྲ་འགའ་ཞྱིག་ཁོ་ན་
དང་འབྲེལ་བར་མཐོང་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་ན་སྒྲ་ཐ མས་ཅད་དོན་ཐམས་ཅད་དང་དྲེ་ཙམ་དང་འབྲེལ་བར་བརོད་ཅྲེ་ན།།
དངོས་སུ་ན་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་འཇྱིག་རྟྲེན་ན་བྱ་བ་འགའ་ཞྱིག་དངོས་སུ་མ་བྱས་ཀང་ཚོགས་པ་ཚང་ནས་ཐོགས་མྲེད་དུ་འགྲུབ་

པ་ལ་དངོས་སུ་བྱས་སོ་ཞྲེས་བརོད་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་སྒྲོ་བཏགས་པའྱི་སྤྱྱི་བཀོད་ཙམ་ན་དྲེ་སྒྲ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཚོགས་པ་ཚང་
བས་དྲེ་སྐད་དུ་བརོད་དོ་ཞྲེས་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་འཆད་དོ།།།ཛྙཱ་ན་ཤྱི་ནྱི་དྲེ་ལ་དངོས་སུ་གགས་པ་མྲེད་ཀང་ ཞྲེས་
སྦྱར་རོ།།།གང་གྱི་ཕྱིར་དངོས་སུ་ནྱི་སྒྲ་ཐམས་ ཅད་དྲེ་ལ་འབྲེལ་བ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལ་ སྒྲ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

བརོད་བྱར་གགས་པ་མྲེད་ཀང་སྒྲ་ཐམས་ཅད་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་ཟྲེར་བར་དོགས་པས་སོབ་དཔོན ་གྱིས་སྒྲ་དྲེ་དོན་དྲེ་དག་
ལ་གྲུབ་པར་བཤད་དྲེ་ ཚིག་ནྱི་གང་ལ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་སོ།།།འདྱིར་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་གགས་པས་བསལ་

བའྱི་དཔྲེར་བརོད་སོན་པ་ན་སྒྲར་གགས་པ་དང་འགལ་བའྱི་དོན་སྦྱོར་བ་ནྱི་རྱི་བོང་ཅན་ཟ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་
བྱ་བ་ལྟ་བུའོ་ཞྲེས་བཤད་དོ།།།དྲེ་ལ་ཟ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་གང་ལ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་
ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ར ྲེས་སུ་དཔག་པ་མྲེད་ པར་འགྱུར་ལ་བརོད་རུང་དུ་འཇལ་བའྱི ་སྒྲ་ལས་བྱུང་བའྱི་
གགས་པ་དང་འགལ་བའྱི་དོན་གྱིས་ ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཕྱིར་ན་བསལ་བ་ཞུགས་པའྱི་ཟ་བ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཡང་
ཕོགས་ མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱི་ལ་སྒྲ་ལས་བྱུང་བའྱི་གགས་པ་དང་འགལ་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱི་ྱིད་འདྱིར་དོན་ཐམས་ཅད་

སྒྲ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བརོད་བྱར་སོན་པའྱི་ཁུངས་ཡྱིན་གྱི་གང་ལ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཞར་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་ལུང་གྱི་དོན་
གནོད་བྱྲེད་གཏན་ཚིགས་ལ་སྦྱར་ཏྲེ་བཤད་པ་དང་།།སྒྲུབ་བྱྲེད་རྲེས་དཔག་ལ་སྦྱར་ཏྲེ་བཤད་པ་གྱིས་ལས།།དང་ པོ་ལའང་
དོན་ལྔ་ཡོད་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་བཤད་པ་ནྱི།།རྟོག་པ་ལ་གནས་པའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་སྒྲ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བརོད་བྱར་
བཞྲེད་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་དྲེས་གནོད་པའྱི་གཏན་ ཚིགས་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའྱི་ཡོད་པ་ནྱི་ཐུན་མ ོང་མ་ཡ ྱིན་པ་
ཡྱིན་ཏྲེ་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའྱི་ཡོད་པ་གང་ལ་ཡང་ཟ་བ འྱི་སྒྲས་བརོད་རུང་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་

བའྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྲེད་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་གྱི་མ་ངྲེས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའྱི་ཡོད་པ་ནྱི་
འགལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་ཞར་ལས་བྱུང་བ་དྲེ་སྨྲས་པའྱི་དགོས་པ་གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་གང་ལ་ཞྲེས་ དྲེ་སྐད་དུ་བརོད་
པ་ནྱི་གགས་པའྱི་ཆོས་འདྱི་རྲེས་དཔག་མྲེད་པས་དགག་པར་མྱི་ 
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༼༢༧༢༽ 
ནུས་སོ་ཞྲེས་བསན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དགོས་པ་གྱིས་པ་བཤད་པ་ནྱི ་ཟ་བོའ ་ིཞྲེས་པ་སྲེ་འདྱི་ལ་གགས་པ་ལ་ཟ་བོའ ་ིཚད་མ་

མྲེད་པས་ཟ་བ་ྱིད་དུ་ངྲེས་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྔོན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་དྲེ་སྐད་དུ་འཆད་དོ།།།སོབ་དཔོན་ཆོས་
མཆོག་ན་རྲེ།།གགས་པའྱི་འགལ་བའྱི་ཟ་བོའ ་ིཚད་མ་ནྱི ་བརོད་དུ་མྱི་རུང་བ་འཇལ་བའྱི་དངོས་པོ་བའྱི་རྲེས་དཔག་སྲེ་དྲེ་
མྲེད་པས་གགས་པ་གནོད་བྱྲེད་དུ་ངྲེས་པར་བསན་ ནས་འགལ་བ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ་ཅན་མྲེད་པར་སོན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྣམ་

འགྲེལ་ལས།།གགས་པ་རྲེས་དཔོག་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར།།།རྲེས་སུ་དཔག་པས་གྲུབ་པ་ལ།།།འགལ་བ་འཁྲུལ་བ་མྲེ ད་པ་ཅན།།། མྲེད་
པར་སོན་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན།།།ཞྲེས་བཤད་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་གསུང་ངོ་།།།གྱིས་པ་དགག་པར་མྱི་ནུས་པ་ྱིད་བཤད་པ་ནྱི།།དྲེ་
རུང་བ་དྲེ་འགོག་པ་ནྱི་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ལས་འགྱུར་ཏྲེ་མངོན་སུམ་གྱིས་ནྱི་ རུང་བ་ བཀག་པ་ྱིད ་མྱི་
ངྲེས་པའྱི་ གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཕྱིར་རོ།།།སྒྲོ་བཏགས་པ་དྲེ་ས་ཕོགས་ལྟར་མངོན་སུམ་ལ་བལྟར་རུང་ན་ནྱི་དྲེ་ལ་རུང་བ་

བཀག་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་ངྲེས་པར་འགྱུར་ན་དྲེ་ནྱི་བལྟར་མྱི་རུང་བས་རྲེས་དཔག་གྱིས་དགག་དགོས་ལ་དྲེ་ལ་ཡང་ཡོད་
པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་སོང་བས་སྒྲའྱི་བརོད་བྱ་ནྱི་དགག་མྱི་ནུས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།རུང་བ་འགོག་
པ་ལ་མངོན་སུམ་ལ་བྱྲེད་པ་མྲེད་པས་མངོན་སུམ་ལ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་མངོན་སུམ་ལས་འགྱུར་ཏྲེ་ཞྲེས་ནྱི་མ་སྨྲོས་ཏྲེ་དགོས་པ་
མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གཏན་ཚིགས་གཞན་གྱིས་འགོག་གོ་ཞྲེ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་གང་ལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའྱི་ཡོད་པ་ྱིད་
རྲེས་སུ་འགོ་བ་མྲེད་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་དྲེ་ ལ་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི་གལ་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་ཐམས་ ཅད་ཐུན་ མོང་
མ་ཡྱིན་པར་སོན་པའྱི་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ཀུན་ལས་བཏུས་ནས་སྒྲ་མན་བྱ་མ་ཡྱིན་ནོ་བུམ་པ་རྟག་གོ་ཞྲེས་བཤད་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་

འདྱི་ལ་ཡང་རྱི་བོང་ཅན་ཟ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གཏན་ཚིགས་མྲེད་པར་ཕོགས་ལྟར་སྣང་བ་ཙམ་ཞྱིག་དཔྲེར་བརོད་པར་འགྱུར་
ན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་གཏན་ཚིགས་དཔྲེར་བརོད་པས་ནྱི་རྟགས་ཐམས་ཅད་ཐུན་མོང་མ་ཡྱི ན་པར་བཞྲེད་པར་གྲུབ་པ་
ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟར་ན་སྒྲའྱི་རུང་བ་ལ་གནོད་བྱྲེད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དགག་མྱི་ནུས་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཇྱི་ལྟར་གནོད་པར་བྱྲེད་
པ་ཡོད་ན་འདྱི་ལ་འདྱི་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ཡོད་པ་འགོག་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་མྲེད་ན་འདྱི་ལ་འདྱི་མ་གྲུབ་ཅྲེས་གྲུབ་པ་
འགོག་པར་བྱྲེད་དོ།།།དྲེས་ན་འདྱི་ལ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཡང་དགག་མྱི་ནུས་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་
པ་ནྱི་སྒྲ་རོད་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་བ་ནྱི་བརྡ་ལ་བརྟྲེན་པ་ཡྱིན་ལ་ བརྡ་ཡང་དངོས་པོ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་འདོད་པ་ཙམ་ལ་
བརྟྲེན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེས་ན་སྒྲ ས་གྲུབ་པ་ སྲེ་སྒྲས་བརོད་རུང་དག་ནྱི་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བསན་ པའྱི་
ཕྱིར་ཞྲེས་ 
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༼༢༧༣༽ 
བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི་སྒྲའྱི་བརོད་བྱར་ནྱི་འདོད་པས་བྱས་པའྱི་བརྡ་ལས་འགྱུར་ལ་འདོད་པ་ཡང་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་མྲེད་དུ་འཇུག་
པའྱི་ཕྱིར་ད་ལྟ་ཐ་སད་དུ་མ་བྱས་ཀང་བརོད་རུང་ནྱི་ཐམས་ཅད་ལ་རབ་ཏུ་གྲུབ་བོ་ཞྲེས་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཚད་མ་བསན་པའྱི་
ཕྱིར་སོབ་དཔོན་གྱིས་སྒྲ་ལས་བྱུང་བའྱི་གགས་པ་དང་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གལ་ཏྲེ་གཞུང་འདྱིས་སྒྲས་བརོད་རུང་

ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་སོན་པར་མྱི་འདོད་ན་ནྱི་གགས་པ་དང་འགལ་བ་ཞྲེས་གསུང་བར་མྱི་འགྱུར་ན་གསུངས་པ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
གགས་པ་ནྱི་བརོད་རུང་གྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་གསུངས་པས་དྲེས་གྲུབ་པའྱི་རུང་བ་ཡོད་དོ།།།གསུམ་པ་ཟ་བོའ ་ིཚད་མ་མྲེད་པ་
བཤད་པ་ནྱི།།འགལ་བ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་གྲེག ས་ཡོད་པར་དོགས་པ་རྣམས་ནྱི་ དོན་དྲེ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བས་མཐའ་
གཅྱིག་ཏུ་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་འགལ་བ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ་ནྱི་ངྲེས་པ་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།འགལ་བ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ ་དྲེ་ཡང་

ད་ལྟ་མྱི་སྣང་བ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་དགག་མྱི་ནུས་ཏྲེ་ཡུན་རྱིང་ པོར་མ་མཐོང་བ་རྣམ ས་ལ་ཡང་ཕྱིས་སྣང་བ་སྲེ་བ་
ཡྱིན་ལ་སྲེས་བུའང་ཤྲེས་རབ་ཐ་དད་པར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་གཅྱིག་ལ་འགལ་བ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ་ སྱིད ་པ་
ཡྱིན་ན་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྲེས་བུ་ཙ མ་གྱིས་གཏན་ཚིགས་གཞན་ ལ་དྲེ་མྲེད་པར་མྱི་ངྲེས་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །གཏན་ཚིགས་དྲེས་ ན་ཚད་མས་ངྲེས་པ ར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་ད ོན་ག ྱིས་གོ་བ་ སྲེ་ཚད་མས་ངྲེས་པའྱི་
ཤུགས་ཀིྱིས་ར ྲེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཡུལ་ལ་ ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཚིག་རྣམ་པར་སྦྱར་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་རང་གྱི་

ཡུལ་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པ་ནྱི་གནོད་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ནྱི་གྲེགས་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཟ་བོའ ་ིཚད་མ་ཡོད་ན ་ནྱི་ངྲེས་
པ་མྱི་སྱིད་ལ་ངྲེས་པ་ལ་ནྱི་ཟ་བོའ ་ིཚད་མ་མྲེད་དོ།།།དྲེས་ན་དངོས་པོ་བའྱི་རྲེས་དཔག་དང་གགས་པའྱི་རྲེས་དཔག་གྱིས་ཕན་
ཚུན་གྱི་ཡུལ་བཟོག་པ་འཇལ་ན་ནྱི་གྱིས་ཀ་ལ་ངྲེས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་ན་ངྲེས་པ་ཡོད་པ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་གཅྱིག་ནྱི་
གཅྱིག་གྱི་འགན་ཟའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ།།།ཛྙཱ་ན་ཤྱི་ནྱི་བརོད་རུ ང་ཚད་མས་ངྲེས་པར་སོབ་དཔོན་གྱིས་བརོད་པ་སྲེ་བཤད་

པའྱི་ཕྱིར་དྲེའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་གགས་པ འྱི་རྲེས་དཔག་ གྱི་ཡུལ་ལ་ཞྲེས་འཆད་དོ།།།རྲེས་དཔག་གྱིས་ངྲེས་པར་བརོད་
ནས་དྲེའྱི་རྟགས་ལ་འགལ་བ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ་ཅན་མྲེད་པར་བསན་པ་འདྱིས་ ནྱི་མ ངོན་སུམ་དང་རྲེས་སུ་དཔག་པ་
གྱིས་ཀ་ལ་གྲེན་པོ་མྲེད་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་གྱིས་ཀ་ཡང་ཚད་མར་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་

ཏྲེ་རྲེས་དཔག་ལ་གྲེན་པོ་ཡོད་ན་ནྱི་ཚད་མའྱི་མཚན་ྱིད་མྱི་སླུ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་རྲེས་དཔག་གཅྱིག་ལ་འགན་ཟ་
མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ མངོན་སུམ་ཡང་དྲེ་ལྟར་ འགན་ཟ་ཅན་དུ་འགྱུར་ལ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཡུལ་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པར་
འགྱུར་རོ།།།གལ་ 
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༼༢༧༤༽ 
ཏྲེ་མངོན་སུམ་ལ་འགན་ཟ་མྲེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན་ གང་ཞྱིག་ཚད་མའྱི་མཚན་ྱིད་ལས་ཐ་དད་པའྱི་ཁྱད་

པར་དྲེ་ནྱི་ངྲེས་པ་སྲེ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་ པར་འཇོག་པ་ མ་ཡྱིན་ནོ།།།ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་གང་གྱི་ཕྱིར་དྲེ་འད་

བ་མངོན་སུམ་ལ་ཡོད་ན་རྲེས་དཔག་ནྱི་ཁྱད་པར་དྲེ་ལས་ཕྱི་ རོལ་ དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་པའྱི་ ཕྱིར་ཚད་མ་ མ་ཡྱིན་
པར་འགྱུར་རོ། །དོན་ནྱི་མངོན་སུམ་ལ་གྲེན་པོ་མྲེད་པའྱི་ཁྱད་པར་གཞན་ཡོད་ན་རྲེས་དཔག་ནྱི་གྲེན་པོ་དང་བཅས་

པས་རང་གྱི་གཞལ་བྱ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཚད་མར་མྱི་འགྱུར་རོ།།།དྲེས་ན་གཞལ་བྱ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་དོན་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་སོ་ནས་དོན་ལ་མྱི་སླུ་བ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་དང་ལྡན་པའྱི་རྲེས་དཔག་ལ་གྲེན་པོ་ཡོད་ན་
ནྱི་མངོན་སུམ་ལའང་ཡོད་པར་འགྱུར་ལ་མངོན་སུམ་ལ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རྲེས་དཔག་གྱི་རྒྱུ་གཏན་ཚིགས་ལའང་འགལ་བ་ལ་མྱི་
འཁྲུལ་བ་མྲེད་པར་རྟོགས་སོ།།།དྲེས་ན་གགས་པས་གཞལ་བ་དྲེ་ནྱི་དངོས་པོ་བའྱི་རྲེས་དཔག་གྱིས་མྱི་འགོག་ལ་དྲེས་གཞལ་
བ་ཡང་གགས་པས་མྱི་འགོག་སྲེ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ལ་འགལ་བ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་ཟ་བོའ ་ི
ཚད་མ་མྲེད་པས་བརོད་རུང་ངྲེས་པ་ྱིད་དུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གནས་སོ།།།བཞྱི་པ་བརོད་པར་འདོད་པའྱི་གངས་གཅྱིག་པ་
དགག་པ་ནྱི།།སོབ་དཔོན་དབང་ཕྱུག་སྲེ་ལ་སོགས་པ་ན་རྲེ།།ཚུལ་གསུམ་ཙམ་ནྱི་འགལ་བ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་ལ་རྲེས་སུ་
དཔག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་ནྱི་བརོད་པར་འདོད་པའྱི་གངས་གཅྱིག་པ་ཅན་ ཞྲེས་བྱ་བའྱི་མཚན་ྱིད་གཅྱིག་པུ་
གྱིས་སུ་མྲེད་པ་ཡོད་དྲེ།།དྲེའྱི་དོན་ནྱི་འགལ་ཟ་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་མྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་དྲེས་ འགན་ཟའྱི་གཏན་

ཚིགས་མ་བསན་པའྱི་རྟགས་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཚད་མས་ཏྲེ་དོན་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རྲེས་དཔག་ལ་འགན་ཟ་ཡོད་

ན་མངོན་སུམ་ཡང་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་བའྱི་ྲེས་པ་མ ྲེད་དྲེ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་རྟགས་ལས་སྲེས་བུའྱི་རྲེས་དཔག་ལ་ནྱི་འགན་ཟ་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན།།རོད་པར་འདོད་པའྱི་གངས་གཅྱིག་ཅན་དྲེ་ཅྱི་འགན་ཟའྱི་གཏན་ཚིགས་མྲེད་པ་ཡྱིན་ནམ་འོན་ཏྲེ་མ་མ ཐོང་བ་
ཡྱིན།།གྱི་ག་ལྟར་ན་ཡང་མཚན་ྱིད་དྲེ་ངྲེས་དགོས་ན་དང་པོ་ནྱི་མྱི་ངྲེས་སོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ འདྱི་ལ་ཞྲེས་དང་

པོ་མ་ཡྱིན་པ་བྱ་རོག་གྱི་དྱི་བ་སྲེ་ངྲེས་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་ཚུལ་གསུམ་གྱི ་མཚན་ྱིད་ཁྱད་
པར་མྲེད་པ་དྲེ་ལ་མཐོང་བ འྱི་འགན་ཟ་ནྱི་ཚུལ་གསུམ་པ་གཞན་ལ་ལྡ ོག་པ་སྲེ་མྲེད་པར་ངྲེས་པར་བྱྲེད་མྱི་
ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པ་གཅྱིག་ལ་གནོད་པ་སྱིད་ན་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེར ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །འདྱི་སྐད་

དུ་ཚུལ་གསུམ་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཁྱད་པར་མྲེད་པ་གཅྱིག་ལ་འགན་ཟ་ཡོད་ 
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༼༢༧༥༽ 
ན་གཞན་ལའང་ཡོད་པར་འགྱུར་བས་དྲེ་མྲེད་པ་མྱི་ངྲེས་སོ་ཞྲེས་བཤད་པར་འགྱུར ་རོ།།།ཛྙཱ་ན་ཤྱི་ནྱི་མངོན་སུམ་ཡང་དྲེ་ལྟར་
འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་དང་སྦྱར་ནས་དྲེ་མྲེད་པ་ངྲེས་པ་དྲེས་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་པས་རྟགས་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་འཆད་
དོ།།།གྱིས་པ་ལྟར་ན་ཡང་དྲེ་ངྲེས་པར་ནུས་ཀང་མྱི་རྱིགས་སོ་ཞྲེས་བཤད་པ་ནྱི་ སྲེས་བུའྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་སྤོབས་པ་ནྱི་བློའ ་ོ
ཚད་མ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཏྲེ་དོན་འཇལ་བྱྲེད་དུ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།། །དངོས་པོ་ལ་ག ནས་པའྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་དངོས་
པོ་ལ་གནས་པའྱི་འགན་ཟ་མྲེད་པ་དྲེ་ཡང་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་ཚུལ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་གཞན་ལ་འགན་ཟ་མ་

མཐོང་བས་དྲེ་མྲེད་པར་ནྱི་ངྲེས་མྱི་ནུས་ལ་འགན་ཟ་མ་མཐོང་ཙམ་ནྱི་སྲེས་བུའྱི་བློ་ལ་སྣང་བ་ཡྱིན ་ལ་དྲེ་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་
མཚན་ྱིད་དུ་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་ནྱི་དོན་ལ་གནས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།མྲེད་པ་ནྱི་ངྲེས་པར་མྱི་ནུས་པ་ དྲེས་ན་མ་མཐོང་

ཙམ་ལས་ནྱི་ཡོད་མྲེད་དུ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་ལ་མཚན་ྱིད་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་དྲེ་ནྱི་ གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཐ་སད་དུ་མྱི་རུ ང་སྲེ་
མཚན་ྱིད་དྲེ་དག་ལས་གཅྱིག་མ་ངྲེས་ན་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མ ཚན་ྱིད་མྱི་འཁྲུལ་བ་མ་ངྲེས་པས་གོ་བྱྲེད་དུ་ཐ་སད་མྱི་
བྱའོ།།།ཁོ་བོ་ཅག་ཁོ་ནར་མ་ཟད་སོབ་དཔོན་ཡང་ཐ་སད་དུ་མྱི་རུང་བར་བཞྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཚུལ་
གསུམ་འཆད་པ་ན་ཤྲེས་པ་སྨྲ ོས་པའྱི་ཡ ང་ཕྱིར་ རོ་ ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་གང་ཞྱིག་གྱིས་ཀ་ལ་ངྲེས་པ་

ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།འདྱི་རུ་ཤྲེ ས་པའང་འཐོབ་པ་ྱིད།།།ཤྲེས་བྱྲེད་སྐབས་ཀྱི་དབང་བྱས་ཕྱིར།།།ཞྲེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་
ནས་མ་ཤྲེས་ན་ནྱི་ཤྲེས་བྱྲེད་དུ་མྱི་རུང་ངོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དྲེས་ན་ངྲེས་པར་མྱི་ནུས་པ་བརོད་པར་འདོད་པའྱི་གངས་
གཅྱིག་པ་ཅན་ནྱི་སོབ་དཔོན་ཡང་མཚན་ྱིད་དུ་མྱི་བཞྲེད་དོ་ཞྲེས་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ ་མཚན་ྱིད་དྲེ་ངྲེས་པར་མྱི་ནུས་
ན་ཁྱྲེད་ཀྱི་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ལ་ཡང་གྲེན་པོ་མྲེད་པར་ཇྱི་ལྟར་ངྲེས་ཤྲེ་ན ་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་གྱི་
རྲེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཡུལ་ལ་ནྱི་རྲེས་དཔག་དྲེའྱི་ མཚན་ྱིད་ཅན་གྱི་འགན་ཟ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར་ར ྲེས་སུ་
དཔག་པ་སྲེ་གཏན་ཚིགས་ལ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་དངོ ས་འགལ་གྱིས་མྱི་སྱིད་པས་གྱིས་པོ་དྲེ་ལ་མྱི་

འཁྲུལ་བའྱི་གཏན་ཚིགས་གྱིས་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའྱི་འགལ་བ་
ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ་མྱི་སྱིད་པས་གྲེན་པོའ ་ིགཏན་ཚིགས་མྲེད་པར་ངྲེས་སོ།།།གལ་ཏྲེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས།།བརོད་པར་འདོད་
པའྱི་གངས་གཅྱིག་ྱིད།།།འགལ་བ་ད ག་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཕྱིར།།།ཞྲེས་བཤད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་མྱི་འདོད་ཅྲེ་ན།།འགལ་བ་ལ་
མྱི་འཁྲུལ་བ་ཅན་མྲེད་པ་དྲེའྱི་ ཕྱིར་དྲེ་བཤད་ཀང་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྱི་རྲེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཡུལ་ཏྲེ་གཏ ན་ཚིགས་ལ་
མཚན་ྱིད་དུ་མྱི་ 
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༼༢༧༦༽ 
འདོད་པ་ྱིད་དྲེ་རང་བཞྱིན་འབྲེལ་བས་འགལ་བ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ་སྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།། །འོ་ན་འདྱིའྱི་ཡུལ་གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་

གཅོད་བྱྲེད་འདྱི་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་ནྱི་གཟྲེགས་གཟན་གྱི་སྤྱྱིའྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པར་བྱའོ།།།ལྔ་པ་ཟ ་བོའ ་ིཚད་མ་མྲེད་པ་

ྲེ་བར་བསྡུ་བ་ནྱི།།གང་གྱི་ཕྱིར་རང་བཞྱིན་འབྲེལ་བ་མ་གཏོགས་པར་གང་གྱིས་ཀང་འགལ་བ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ་མྲེད་པར་མྱི་
ངྲེས་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་བཤད་མ་ཐག་པའྱི་ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ཚད ་མ་གྱིས་པོ་དག་གནོད་པར་བྱྲེད་པར་བརོད་པ་ ན་
གནོད་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྲེ་ལས་རང་གྱི་ཡུལ་ངྲེས་པར་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིར་ཚད་མས་ངྲེས་པའྱི་དོན་ནྱི་

དོན་གཞན་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཡྱིན་པས་དོན་དྲེ་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཚད་མ་ཡང་གནོད་བྱྲེད་དུ་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།རང་གྱི་ཡུལ་
མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པ་དྲེས་ན་གྲེན་པ ོ་དང་བཅས་པ་ སྲེ་དྲེ་དང་ལན་ཅྱིག་འཇུག་པ་དྲེ་སྱིད་པ་སྲེལ་བར་ བྱྲེད་
དོ་གྲེན་པོ་ཡོད་ན་ནྱི་ངྲེས་པ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྲེན་པོ་མྲེད་པ་ དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་འདྱིའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་རང་

བཞྱིན་འབྲེལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ལུང་གྱི་དོན་རྲེས་དཔག་ལ་སྦྱར་ཏྲེ་བཤད་པ་ལ་དོན་ལྔ་ལས།།དང་ པོ་རྲེས་དཔག་མྲེད་
པའྱི་དོན་བཤད་པ་ནྱི།།ཡང་ན་རྲེས་སུ་དཔག་པ་མྲེད་ལ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་གྱི་འདོད་པའྱི་སྒྲས་བ རོད་པར་

བྱ་བ་ནྱི་དངོས་པོ་སྲེ་དྲེ་བརོད་པར་རོམ་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལ་ནྱི་གགས་པའྱི་རྲེས་སུ་དཔག་པ་འཇུག་པ་མྲེད་པར་
བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་བརོད་པ་དྲེས་ནྱི་གགས་པ་དང་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་གྱིས་ཡུལ་ཐ་དད་དུ་བརོད་
པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ལྟར་བརོད་པས་ཅྱིར་འགྱུར་ཞྲེ་ན་དྲེ་ལྟར་བརོད་པ་ དྲེས་ནྱི་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་བསན་པ་ནྱི་ཡུལ་ཐ་དད་

པའྱི་ཤུགས་ལ་བསན་པ འོ།།།གྱིས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་བཤད་པ་ནྱི།།ཇྱི་ལྟར་དངོས་པོ་ལ་གགས་པ་མྲེད་ཅྲེ་ན་ཟ་
བར་ཤྱིན་ཏུ་གགས་པའྱི་རྱི་བོང་ཅན་ཟ་བ འྱི་སྒྲའྱི་བརོད་བྱར་མྱི་འདོད་པའྱི་མཁས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་གགས་ པ་སྲེ་

བརོད་བྱར་དངོས་པོ་གཞན་གང་ཞྱིག་འདོད་པར་འ གྱུར་ཏྲེ་ དངོས་པོ་བརོད་བྱར་མྱི་འདོད་པ་ལ་ནྱི་ཟ་བའྱི་སྒྲའྱི་བརོད་
བྱར་གྲུབ་པའྱི་དངོས་པོ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་དོ།།།མྲེད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དངོས་པོ་ཟ་བའྱི་སྒྲའྱི་བརོད་བྱར་སྒྲུབ་ན་ནྱི་དྲེ་ལ ་རྲེས་
སུ་དཔག་པ་དཔྲེ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ ཏྲེ་དྲེ་འད་བའྱི་དཔྲེ་མྲེད་དོ།།།དྲེས་ན་དྲེ་འད་བའྱི་རྟགས་ནྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་
བཤད་དོ། །གསུམ་པ་མཚོན་བྱྲེད་སྤྱྱིའྱི་ཆོས་ཡྱིན་པས་གགས་པ་གཞན་ལ་འཇུག་པའྱི་ཚུལ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་སྒྲོ་བཏགས་བརོད་

རུང་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་ཟ་བ་གྱིས་པ་མྲེད་པས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་མྱི་འགྱུར་རམ།།དྲེ་ 
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༼༢༧༧༽ 
ཇྱི་ལྟར་ན་དངོས་པོ་བརོད་བྱར་སྒྲུབ་པ་ཁོ་ན་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཞྲེ་ན་ གང་གྱི་ཕྱིར་རྱི་བོང་ཅན་ཟ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ་
ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དཔིྲེར་བརོད་པ་གཅྱིག་པོ་དྲེ་ྱིད་དགག་པའྱི་དབང་དུ་མཛད་ ནས་དྲེ་ སྐད་ དྲེ་གང་ལ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་
གཞུང་འདྱི་བཤད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་འདྱི་ནྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཚིག་ཡྱིན་པའྱི་ ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་གགས་པ་ནྱི་བརོད་བྱ་

སྤོང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་གནོད་པས་འདྱི་ལྟར་ཤྱིང་ཤ་པ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དཔྲེར་བརོད་པ་གཞན་ལ་གཏན་ཚིགས་ཐུ ན་མོང་

མ་ཡྱིན་པར་མྱི་འགྱུར་བར་མ་ཟད་ཟ་བའྱི་སྒྲས་བརོད་རུང ་འདྱིར་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་

འཇྱིག་རྟྲེན་ན་དྱིའྱི་བསན་བཅོས་ནས་ག་པུ ར་དང་། གསྲེར་འགྱུར་གྱི་བསན་བཅོས་ནས་དངུལ་དང་།།འཁྱིག་པའྱི་
བསན་བཅོས་ནས་བུད་མྲེད་ཀྱི་གདོང་བ་ལ་ཟ་བའྱི་སྒྲས་བརོད་པ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་གཞན་ལ་མཐོང་དུ་ཟྱིན་

ཀང་སྒྲ་རྣམས་བརྡ་ལས་དོན་ལ་འཇུག་པར་འདོད་པའྱི་རྟོགས་པ་པོ་དྲེ ་ལ་ནྱི་གཏན་ཚིགས ་ཐུན་མོང་ མ་ཡྱིན་པ་
འགའ་ཡང་མྲེད་དྲེ་བརོད་བྱར་ནྱི་འདོད་པས་འཕལ་ལ་བཀོད་པས་ཆོག་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་བརོད་བྱ་འདོད་པས་འགོད་

ཀང་འགལ་ཞྱིག་ཏུ་གཏན་ནས་ཀང་བརོད་པར་མྱི་འདོད་དྲེ་དཔྲེར་ན་རྱི་བོང་ཅན་ལ་འཚེད་པ་པོའ ་ིསྒྲས་བརོད་པར་མྱི་འདོད་པ་
དྲེ་བཞྱིན་དུ་འགའ་ཞྱིག་ལའང་ཟ་བའྱི་སྒྲས་གཏན་ནས་བརོད་པར་མྱི་འདོད་པས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན།། གལ་
ཏྲེ་རྟོགས་པ་པོ་དྲེ་ལ་འཚེད་པའྱི་སྒྲས་བརོད་པར་བྱ་བ་དྲེ་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་གྲུབ་ཀྱི་ཐམས་ཅད་དུ་མ་ཡྱིན་ན་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་

གྲུབ་པ་དྲེ་ནྱི་དངོས་པོའ ་ིདབང་གྱིས་ཡྱིན་ གྱི་བརྡའྱི་དབང་གྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་གགས་པ་སྲེ་བརྡས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ན་
ནྱི་རྱི་བོང་ཅན་ ལ་ཡང་ཟ་བའྱི་སྒྲའྱི་བརོད་བྱ་མྱི་བཟོག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །།འོ་ན་དངོས་པོ་ལ་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་

གྱི་བརོད་བྱ་བཀག་ན་ཅྱིར་འགྱུར་ཞྲེ་ན་དངོས་པོ་ལ་བ ཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྲེ་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་གསལ་བར་བྱྲེད་པས་གསལ་

བྱྲེད་ཀྱི་སྒྲས་བརོད་བྱ་བཟོག་ཏུ་མྲེད་པ་བཞྱིན་ནོ།།།དངོས་པོ་ལ་རྒྱུ་མཚན་དྲེ་མྲེད་ན་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་འཚེད་པའྱི་སྒྲའྱི་

བརོད་བྱ་བཀག་ཀང་སོན་མྲེད་པ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟར་ན་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་སྒྲའྱི་བརོད་བྱ་ནྱི་ཡུལ་ངྲེས་ཤྱིང་བརྡ་
ཙམ་གྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱི་སྒྲའྱི་བརོད་བྱ་ནྱི་ཡུལ་ངྲེས་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བཤད་པར་འགྱུར་རོ།།།བཞྱི་པ་དྲེས་ན་རུང་བས་དོན་ཐམས་
ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་ནྱི།།གང་གྱི་ཕྱིར་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་བརོད་བྱ་ཡུལ་ངྲེས་ལ་བརྡ་ལས་བྱུང་བའྱི་བརོད་བྱ་ཡུལ་མ་ངྲེས་པ་དྲེའྱི་
ཕྱིར་ཞྲེས་པ་སྲེ་དངོས་པ ོ་ལ་ངྲེས་པའྱི་སྒྲ་ནྱི་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ནོ།།།དྲེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བརྡ་དང་ལྡན་པའྱི་སྒྲ་
ལས་བྱུང་བ་ནྱི་སྒྲ་ཙམ་སྲེ་སྒྲའྱི་ཆོས་རྣ མས་ཀ ྱི་བརོད་དུ་རུང་བ་ནྱི་དོན་ཐ མས་ ཅད་ཡྱིན་ཏྲེ་རུང་བ་ནྱི་འདོད་
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པ་ཙམ་ལས་ 



356   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༢༧༨༽ 
ཡྱིན་ཞྱིང་དྲེ་ལ་གྲེགས་བྱྲེད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བརྡ་ལས་རུང་བ་ནྱི་འདོད་པ་ཙམ་ལས་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པས་

ཐམས་ཅད་ཡྱིན་ལ།།རྒྱུ་མཚན་ལས་རུང་བ་ནྱི་དྲེ་ལ་ལྟོས་པས་དྲེ་གང་ན་བ་དྲེར་ཡོད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།བརྡ་ལས་
བརོད་བྱར་རུང་བ་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་བསན་པ་འདྱིས་ནྱི་སྒྲ་རྣ མས་དོན་གྱི་རོད་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་བ་ནྱི་ བརྡའྱི་
རྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་ལ་བརྡ་ཡང་འདོད་པའྱི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་ཅྱིང་འདོད་པ་ནྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག ་པས་སྒྲ་དོན་གཅྱིག་ལ་
འཇུག་གྱི་གཞན་ལ་མྱི་འཇུག་པ འྱི་ངྲེས་པ་དྲེ་འགའ་སྲེ་གཅྱིག་ཀང་མྲེད་པར་བསན་ལ་ཐམས་ཅད་ལ་རུང་བའྱི་སྒྲ་འདྱི་
དག་དོན་དྲེ་ལ་འགོག་ན་ཡང་གགས་པ་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ལྔ་པ་གགས་པའྱི་རྲེས་
དཔག་དངོས་པོ་ལ་མྱི་འཇུག་པར་བསན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི།།གགས་པ་ཕྱི་རོལ་ལ་མྱི་འཇུག་པར་བསན་པ ་ དྲེས་
ནྱི་འདོགས་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་ཅན་གྱི་སྒྲའྱི་དོན་ནམ་ཡང་ན་དྲེ་མྲེད་པའྱི་སྒྲ་རྣམས་ཀྱི་བརོད་པར་བྱ་བའོ་དོན་
ནྱི་དོན་དམ་པ་སྲེ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་འགོག་པ་ལ་གགས་པས་གནོད་པ་མྲེད་དྲེ་སྲེལ་མྱི་ནུས་པར་
བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གགས་པས་ཕྱི་རོལ་ལ་མྱི་གནོད་པ་དྲེས་ན་དངོས་པོ་བ་དང་གྱིས་ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་བསན་
པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་གགས་པའྱི་ཡུལ་ནྱི་བརྡ་ནུས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ལ་རྲེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཡུལ་ནྱི་བརྡ་མྱི་ནུས་

པའྱི་དོན་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་རོ།།།འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ རྲེས་དཔག་ལས་ཕྱི་ རོལ་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་སྔ་མ་

བཞྱིན་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་ཇྱི་ལྟར་སྔར་ཡྱིད་ཆྲེས་པའྱི་ཚིག་གནོད་བྱྲེད་དུ་ཁས་བླངས་པས་རྲེས་དཔག་ལས་ཕྱི་རོལ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་
བཞྱིན་དུ་གགས་པ་ཡང་གནོད་བྱྲེད་དུ་ཁས་བླངས་པ་ལ་མངོན་སུམ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རྲེས་དཔག་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ་ཚད་མ་མ་
ཡྱིན་པ་གནོད་བྱྲེད་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལྟ་ནའང་དྲེ་གྱིས་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྱི་ཚད་མའྱི་བསལ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་
མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་འབྲེལ་བ་ཁས་བླངས་ལ་རྟྲེན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདྱི་ལྟར་ཡྱིད་ཆྲེས་པའྱི་ཚིག ་ནྱི་སྨྲ་བ་པོས་དོན་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བར་
ཁས་བླངས་པ་ཡྱིན་ལ།།གགས་པ་ནྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དོན་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བར་ཁས་བླངས་པ་ཡྱིན་གྱི་དངོས་པོ་བའྱི་
འབྲེལ་པ་ནྱི་མྲེད་དོ།།།འདྱིར་ཛྙཱ་ན་ཤྱི་གཞུང་སྔ་མས་ནྱི་གགས་པ་དངོས་པོ་ལ་འཇུག་པར་སོན་ལ་ཕྱི་མས་ནྱི་དོན་སྤྱྱི་ལ་འཇུག་
པ་སོན་པར་འཆད་དྲེ་དྲེ་ནྱི་དཔད་ཟྱིན་ཏོ།།།གསུམ་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་བསལ་བ་ལ་དོན་གསུམ་གྱི་དང་པོ་དོན་སྤོང་ན་གནོད་
པ་ནྱི།།རྒྱལ་དཔོག་པ་རྣམས་རང་རྱིག་པས་གྲུབ་པའྱི་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་བློའང་ལོག་གྱུར་དུ་དམ་འཆའ་སྲེ་དྲེ་ནྱི་སྒྲ་མན་
བྱ་མ་ཡྱིན་པར་དམ་བཅས་པ་དང་འད་བར་མངོན་སུམ་གྱིས་གནོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བསན་པའྱི་ ཕྱིར་བཤད་ 
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༼༢༧༩༽ 
པ་དམ་བཅས་པ་མངོན་སུམ་དང་འགལ་བ་ཡང་ ལྡོག་པའྱི་རང་བཞྱིན་སྣ་ཚོག ས་ཅན་གྱི་སྒྲའྱི་རང་བ ཞྱིན་
རྣམས་ལས་རང་བཞྱིན་གང་ཞྱིག་ན་པའྱི་ཤྲེས་པ་ ལ་གྱིས་སུ་མྲེད་པར་སྣང་བ་དྲེ་ྱིད་སྤོང་ ན་ མངོན་སུམ་དང་

འགལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་གསལ་བ་ལས་ཐ་དད་པའྱི་སྒྲ་ྱིད་ཀྱི་སྤྱྱི་བཀག་ན་དྲེས་གནོད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན་མྱི་གནོད་

དྲེ་འབྲེལ་པ་ཅན་ག ཞན་དྲེ་ནྱི་མྲེད་པ ས་སོ།།།དྲེ་ཡང་གང་ལས་ཤྲེ་ན་ཐམས་ཅད་དང་འདྲེས་པར་སྣ ང་བའྱི་སྤྱྱིའྱི་བློ་
མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་དོན་སྤོང་ན་གནོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བསན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཡང་
མངོན་སུམ་དོན་དང་ཞྲེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་དོན་མ་ཡྱིན་པ་སྤོང་ན་མྱི་གནོད་པ་ནྱི།།ཆོས་ཅན་དྲེ་དང་གྱིས་

སུ་མྲེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་དྲེ་ྱིད་ཆོས་ཅན་དྲེ་ལ་ད ོན་ དམ་པར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ལ་རང་བཞྱིན་ལག་མ་ལྡོག་པ་སྲེ་དགག་

པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་གྱི་གསལ་བ་ལས་ཐ་དད་པའྱི་སྤྱྱི་ནྱི་དངོས་ མྲེད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་ཏྲེ།།དྲེའྱི་ ཕྱིར་དྲེ་ དབང་
པོའ ་ིསྤྱོད་ཡུལ་ཏྲེ་གཟུང་ཡུལ་མྱིན་ནོ།།།གཟུང་ཡུལ་མྱིན་པ་དྲེས་ན་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི་མན་བྱའྱི་སྒྲས་ནྱི་ན་ཤྲེས་ཀྱི་

གཟུང་ཡུལ་འགོག་ན་མངོན་སུམ་གྱིས་གནོད་ཀྱི་གསལ་བ་ལས་ཐ་དད་ཀྱི་སྤྱྱི་འགོག་པ་ལ་ནྱི་མྱི་གནོད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ ་ཡྱིན་
ནོ།།།གསུམ་པ་མན་བྱ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་དུ་བསྒྲུབ་པ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་མན་བྱའྱི་སྒྲ་ཡང་སྤྱྱི་བརོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དབང་པོའ ་ི
སྤྱོད་ཡུལ་བརོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན།།རྣམ་ཀུན་ཏྲེ་སྒྲའྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྒྲའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་མཚན་ན་

ཤྲེས་ཀྱི་གཟུང་ཡུལ་དྲེ་བརོད་པར་བྱ་བའྱི་དངོས་པོ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་མན་བྱའྱི་སྒྲས་བརོད་དོ།།།དྲེས་ན་མན་བྱ་ནྱི་

ན་ཤྲེས་དྲེ་ལ་བརྟྲེན་ནས་གྲུབ་ ཅྱིང་དྲེའྱི་སོབས་ཀ ྱིས་མན་བྱ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་གནོད་པའྱི་གཏན་ཚ ིགས་ཀྱི་ཕྱིར་
མན་ བྱའྱི་སྒྲས་དབང་པོའྱི་སྤྱོད་ཡུལ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་དྲེ་བཤད་དོ།།།ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་དོན་ནྱི་དོན་གཞན་ལ་

གནོད་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ལ་སྒྲ་ཡང་ན་ཤྲེས་ཀྱིས་གྲུབ་པས་ན་པའྱི་ཤྲེས་པ་གནོད་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མར་བསན་པའྱི་ཕྱིར་མན་
བྱའྱི་སྒྲ་སྨྲོས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱི་ཡྱིན་ནོ།།།སྔོན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཁ་ཅྱིག་ན་རྲེ།།མན་བྱའྱི་དོན་
འདྱི་ན་ཤྲེས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།ན་ཤྲེས་ཀྱི་སོབ ས་ཀྱིས་ འགལ་ཟ་དམ་འཆའ་བ་ལ་གནོད་པ་ཡང་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་མན་བྱ འྱི་སྒྲས་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།བཞྱི་པ་རྲེས་དཔག་གྱིས་བསལ་བ་ལ་ངོ་བོ་དཔྲེས་བསན་

པ་དང་།།འདུས་བྱས་རྟག་པ་དགག་པ་ 
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༼༢༨༠༽ 
དང་།།རང་ལས་སྲེ་བ་དགག་པ་གསུམ་ལས།།དང་པོ་ནྱི་གངས་ཅན་དང་རྒྱལ་དཔོག་པ་དག་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྟག་པར་
དམ་འཆའ་བ་དྲེ་སོན་ཅན་དུ་བསན་པའྱི་ཕྱི ར་རྲེས་སུ་ད པག་པ་དང་ཞྲེས་གསུངས་སོ།།།དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་བརྡྲེགས་པ་
ཞྲེས་པ་སྲེ་གནས་པར་འཁྲུལ་བས་རྟག་གོ་ཞྲེས་འཛིན་པ ར་འགྱུར་རོ།།།གྱིས་པ་ལ་དོན་གསུམ་གྱི་དང་པོ་སྲེ་ལྡན་གྱི་
རྟགས་ཀྱིས་དགག་པ་ནྱི།།བུམ་པ་ཆོས་ཅན་རྟག་པ ་དྲེ་ཡ ང་མྱི་སྱིད་དྲེ་སྲེ་བ་དང་ལྡན་པ་དང་བྱས་པ་དང་ཡོད་པའྱི་
ཕྱིར་སྔོན་མཐོང་བ་འགགས་པའྱི་བུ མ་པ་ ད་ལྟ་བ་མྲེད་པ་བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་གསལ་བ་བསྐལ་བ་ཙམ་ད གག་པ་
ནྱི།།དཔྲེ་དྲེ་དགག་པའྱི་ཕྱིར་མངོན་པར་གསལ་བར་སྨྲ་བའྱི་གངས་ཅན་གྱིས་སྨྲས་པ་ནྱི་ གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྲེ་འགགས་པ་དྲེར་
ཡང་བློ་ལ་གསལ་བ་དྲེ་བསྐལ་པ་སྲེ་ཆོད་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་མྱི་རྟག་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་བལྟ ར་རུང་བའྱི་གནས་

སྐབས་བཏང་ནས་མྱི་རུང་བའྱི་གནས་སྐབས་ཐོབ་པ་ཡྱིན་གྱི་གཏན་ནས་ལོག་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།བལྟར་
རུང་བ་དྲེའྱི་གནས་སྐབ ས་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་མྱི་རྟག་ པ་ སྲེ་སྔར་གྱི་དྲེ་ཞྱིག་པ་ཡྱིན་པར་སྨྲ་ལ་བུམ་པ་དྲེའྱི་ གནས་
སྐབས་ནྱི་བལྟར་རུང་བའྱི་ཆུ་འཛིན་པ་དྲེ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ནྱི་འགགས ་པའྱི་གོ་མིོ་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པས་
ངྲེད་ཞྱིག་པ་དང་ཁྱྲེད་བསྐལ་པ་ཞྲེས་ བྱ་བ འྱི་སྒྲ་ལ་ འདྱིར་མངོན་པར་ ཞྲེན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་བསྐལ་པའྱི་སྒྲས ་ཀང་

སྔར་གྱི་དྲེ་ཞྱིག་པ་ྱིད་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་མ་དམྱིགས་ཀང་ཡོད་ན་རང་གྱི་ལུ གས་འཇྱིག་པ་ནྱི།།བུམ་པ ་འདྱིའྱི་
ཞྲེས་པ་སྲེ་དབུས་ནྱི་བུམ་པ་དང་སྔོན་ནྱི་འཇྱིམ་པ་དང་ཕྱི་མ་ནྱི་གོ་མོའ །ོ།།དྲེ་ལྟར་དྲེ་དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་མ་དམྱིགས་ཀང་
ཡོད་དོ་ཞྲེས་སྨྲ་བའྱི་ནྱི་ཚིག་གྱི་ད ོན་ཐ་དད་དུ་རྣམ་ པར་གཞག་པ་ལ་གནོད་དོ། །གནོད་པ་ྱིད་སྨྲས་པ་ནྱི་མ་

དམྱིགས་ཀང་ཡོད་པ་དྲེ་ལྟ་ན་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་བཞྱི་པོ་དྲེ་ལ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་པ་ལས་མ་གཏོགས་པ་ ཐ་དད་དུ་
རྣམ་པར་གཞག་པའྱི་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་རྟྲེན་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་ནོ།།།གངས་ཅན་ཡང་ཆུ་དོན་དུ་གྲེར་བ་ན་མྲེ་ལ་མྱི་རྒྱུག་པས་ཐ་
དད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འདོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།མ་དམྱིགས་ཀང་ཡོད་ན་རང་ལ་གནོད་པ་ དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་

གང་ཞྱིག་གང་གྱི་ངོ་བོར་མ་དམྱིགས་པ་དྲེ་ནྱི་དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་བདྲེ་བ་དང ་སྡུག་བསྔལ་བཞྱིན་ནོ།།།རྒྱུ་དང་
འབས་བུ་ཡང་གཅྱིག་གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་མ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཅྱིག་ཤོས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དམྱིགས་པ་ནྱི་
གཞན་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།རང་སྲེ་དགག་པ་ལ་དོན་གསུམ་གྱི་དང་པོ་རང་སྲེའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་པ་ན ིྱི་ཞོ་ལ་སོག ས་
པ་ཞྲེས་པ་ 
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༼༢༨༡༽ 
སྲེ་སྲེད་མྱི་ནུས་པ་ལས་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི་རྒྱུ་ཆོས་ཅན་འདྱི་ལ་འབས་བུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ལས་

འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་ལ་སྲེད་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་ལ་ནྱི་འབས་བུ་སོ་སོར་ངྲེས་པ་སྲེད་པས་ཁྱབ་ལ་འབས་བུ་མྲེད་
ན་ནྱི་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་དྲེ་ལྡོག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ནམ་མཁའ་ལས་ཀང་འབས་བུ ་སོ་སོར་ངྲེས་པ་སྲེ་བར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་
ན་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་མྱི་དམྱིགས་པས་སོ་སོར་ངྲེས་པའྱི་རྒྱུ་འབས་བུ་མྲེད་པ་ལས་ལྡོག་པ་ན་འབས་བུའྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁྱབ་
པར་འགྱུར་བས་རང་བཞྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན།།གཞྱི་དྲེ་ལ་ དྲེ་འད་བ་སྲེ་སྣང་རུང་གྱི་དངོས་པོ་ནྱི་ཞྲེས་སྦྱར་

རོ།།།དྲེ་ྱིད་གསལ་བར་སོན་པ་ནྱི་འབས་བུ་དྲེ་ནྱི་རྒྱུ་ལ་ཡོད་ན་མངོན་སུམ་ལ་བལྟར་རུང་བ་ྱིད་ཅྲེས་པ་སྲེ་ དབུས་
ནྱི་འབས་བུར་གྲུབ་པའྱི་དུས་སོ།།།བལྟར་རུང་བ་བཏང་བ་ཡྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་བལྟར་རུང ་དྲེའྱི་
མཚན་ྱིད་བཏང་བ་ྱིད་དྲེའྱི་འ ཇྱིག་པ་ སྲེ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ལ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་དྲེ་ལ་དྲེ་བལྟར་རུང་དུ་མྲེད་ན་ནྱི་བལྟར་
རུང་བ་དང་མྱི་རུང་བ་གྱིས་མཚན་ྱིད་འགལ་བས་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་བོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།། །བཤད་ཟྱིན་པ་ནྱི་ཡན་ལག་

ཅན་དགག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ནང་དུའོ།།།དྲེ་དྲེ་ལས་སྲེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་ནྱི་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གྱིས་པ་དྲེ་ལ་རོད་
པ་སྤོང་བ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པས་ཏྲེ་མྲེད་དོ་ཅོག་སྲེ་བར ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།ཁྱད་པར་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་ ཅྲེས་བྱ་

བ་ནྱི་མྲེད་པ་འགའ་ཞྱིག་སྲེ་ལ་འགའ་ཞྱིག་མྱི་སྲེ་བའྱི་ཁྱད་པར་དྲེ་གང་ཡྱིན།།དྲེ་ལྟ་ན་ནྱི་དངོས་མྲེད་དངོས་མྲེད་ལས་ཐ་དད་དུ་
འགྱུར་ན་ཐ་དད་ནྱི་དངོས་པོའ ་ིབདག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ཐ་ཚིག་གོ།།དྲེ་ལྟར་ མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྒྱུའྱི་རང་བཞྱིན་
ཐ་དད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི་མྲེད་པའྱི་འབས་བུ་ལ་ཁྱད་པར་མྲེད་པས་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་ཇྱི་

ལྟར་འགྱུར།།དྲེ་ྱིད་འགྲེལ་བ་ནྱི ་འོ་མ་ཞྲེས་པ་འདྱི་ཡྱིན་ནོ།།།རྒྱུ་དྲེའྱི་འགའ་ཞྱིག་སྲེད་ལ་གཞན་མྱི་སྲེད་པའྱི་ཁྱད་པར་དྲེ་
གང་ལས་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་རྣམ་པ་དྲེ་ལྟར་ན་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་སྲེ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །བྱུང་

བ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་རྒྱུ་ནྱི་ནུས་པ་སྲེ་དྲེ ་ཡོད་པའང་ནུས་པའོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་འགལ་བ་གྱིས་རྒྱུ་གཅྱིག་ལས་སྲེ་བ་

བསལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་ནུས་པ་བརྟགས་ནས་དགག་པ་ནྱི།།ཅྱི་ས ྲེ་ཡང་མྱི་ནུས་པ་ལས་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རྒྱུ་ལ་

འབས་བུ་ནུས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ཡོད་དྲེ།།གལ་ཏྲེ་རྒྱུའྱི་བདག་ྱིད་ལ།།།ནུས་པའྱི་ངོ་བོར་འབས་མྲེད་ན།།།དྲེ་ྱིད་བྱྲེད་པར་
ནུས་མྱིན་ཏྲེ།།།མྲེད་ཕྱིར་ནམ་མཁའྱི་མྲེ་ཏོག་བཞྱིན།།།ཞྲེས་གང་སྨྲས་པ་དྲེ་ལ ་ནུས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱི་ ཅྱི་ཞྱིག་ ཡྱིན་

ཞོའ ་ིདངོས་པ ོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དང་པོ་ལྟར་ན་དྲེ་ 
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༼༢༨༢༽ 
ཞོ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་དམྱིགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཞྲེས་བརོད་དྲེ་བརོད་ཟྱིན་པ་ནྱི་མཚན་ྱིད་མྱི་མཐུན་པ་ཡང་ཞྲེས་བྱ་བ་
དྲེར་རོ།།།གྱིས་པ་ལྟར་ན་ཡང་གཞན་ནུས་པ་ཡོད་ན་ཞོ་དྲེ་ཡོད་པར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་སྲེས་བུ་ཡོད་པས་གཙོ་བོ་

ཡོད་པར་མྱི་འགྱུར་བ་བཞྱིན་ནོ།།།འཇྱིག་རྟྲེན་ན་རྒྱུ་ཡོད་ན་འབས་བུ་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བརོད་པ་ མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན་རྒྱུ་
ཚོགས་པ་ལ་འབས་བུར་སྒྲོ་སྲེ་ྲེ་བར་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ནྱི་འགྱུ ར་གྱི་འབས་བུ་ྱིད་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།།།རྒྱུ་ལ་འབས་

བུ་མྲེད་པར་བསན་པ་འདྱིས་ནྱི་ཕྱི་མ་འབས་བུ་ལ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡང་བསལ་བ་ཡྱིན་ ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ནྱི་

བཤད་ཟྱིན་ཏོ།།།བསལ་བ་ཞུགས་པའྱི་ཕོགས་ལྟར་སྣང་བ་ཐ མས་ཅད་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱིས་བསལ་བ་ལས་མྱི་འདའ་སྲེ་དྲེས་ན་
ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བསལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་འདྱི་ྱིད་ཀྱིས་བཤད་པ་ཡྱིན་པས་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་མ་བརོད་དོ།།།དོན་གསུམ་པ་
སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་བཤད་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་སྤྱྱིར་བཤད་པ་དང་།།ཡང་དག་གྱི་གཏན་ཚིགས་གསུམ་དུ་བསྡུ་བ་
དང་།།གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་སུན་དབྱུང་བ་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ལའང་ཕོགས་ཆོས་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་དགུར་བསན་པ་དང་།།དགུར་ཕྲེ་
བའྱི་དགོས་པ་བཤད་པ་གྱིས་ལས་དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏྲེ་མདོའ ་ིཚིག་དགོད་པ་དང་།།དྲེ་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།།།དང་པོ་ནྱི་གལ་
ཏྲེ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་ངག་འཆད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཕོགས་ཆོ ས་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བས་དོན་ཅྱི་ཡོ ད་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་ནྱི་དགུ་ཁོ་ནར་
གངས་ངྲེས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ཡང་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་སམ་ན་བཤད་པ་
ཕོགས་ཀ ྱི་ཆོས་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ ས་ ནྱི་གཏན་ ཚིགས་ཀྱི་སྐབ ས་ཀྱི་དོན་མདོར་བསྡུས་ ནས་བ རོད་པ་
ཡྱིན་ནོ།།།ཅྱིའྱི་དོན་དུ་ཞྲེ་ན་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྐབས ་བདྲེ་བླག་ཏུ་གཟུང་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་མདོར་བསྡུས་པས་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་

བསན་པ་ནྱི་བདྲེ་བླག་ཏུ་གཟུང་བའོ།།།དྲེ་ལ་གཏན་ཚིགས་བཀོད་པ་ཕལ་ཆྲེ་བ་ནྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་བསྡུས་
པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས།།གང་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་དག་དང་ནྱི།།།དྲེར་སྣང་ཕལ་ཆྲེར་ཕོགས་ཆོས་ཡྱིན།།།དྲེས་ན་
གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་གྱི།།སྔོན་དུ་དྲེ་དབྱྲེ་བསན་པར་བྱ།།།ཞྲེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་གསུམ་ལ་ནྱི་གོ་
བར་བྱྲེད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་སྱིད་དྲེ།།མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པའྱི་བྱས་པ་དང་།།དྲེ་ལ་མྲེད་པའྱི་འགལ་བ་དང་ཕོགས་གཅྱིག་
ལ་ཡོད་པའྱི་རོལ་བྱུང་སྲེ་དྲེ་དག་ནྱི་གོ་བར་བྱྲེད་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོབ་དཔོན ་ཆོས་མཆོག་འཆད་
དོ།།།ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་སུ་གྲུབ་པ་དྲེ་མདོར་བསྡུས་ན་རྣམ་པ་གསུམ་སྲེ་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་དང་མྲེད་ པ་དང་
ཡོད་མྲེད་རྣམ་པ་གྱིས་ཀའོ།།།དྲེ་རྲེ་རྲེ་ 
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༼༢༨༣༽ 
དག་ལ་སྔར་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ་སྲེ་མྱི་མཐུན་ ཕོགས་ལ་ཡང་ཡོད་ པ་དང་མྲེད་པ་དང་ཡོད་མྲེད་རྣམ་པ་
གྱིས་ཀ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་ན་གསུམ་གསུམ་དགུ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་དྲེ་བཤད་པ་ལ་ཕོགས་བཤད་པ་དང་།།མཐུན་

ཕོགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་བཤད་པ་དང་།།དབྱྲེ་བ་ྱིད་བཤད་པ་གསུམ་ལས།།དང་པོ་ལའང་དོན་བཞྱིའྱི་དོན་དངོས་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་
ཕོགས་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཚོགས་པའྱི་སྤྱྱི་ཡྱིན་ལ་དྲེའང་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ན་སྤྱྱི་དྲེ་མ་གྲུ བ་ན་ནྱི་གཏན་
ཚིགས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ལ།།གྲུབ་ན་ཡང་རྟགས་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན།།ཕོགས་ནྱི་ཆོས་ཅན་ནོ་ཞྲེས་སྨྲོས་
སོ།།།གྱིས་པ་བཏགས་པ་ལ་དགོས་པ་མྲེད་པའྱི་རོད་པ་སྤང་བ་ནྱི།།སོབ་དཔོན་དབང་ཕྱུག་སྲེ་ན་རྲེ།།ཀུན་ལས་བཏུས་ལས།།
རྟགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་ཚོགས་པ་ྱིད།།།ཡྱིན་ཕྱིར་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དག།།གཙོ་བོ་མྱིན་ཡང་ཕོགས་གཅྱིག་ཕྱིར།།།བསྒྲུབ་བྱ་
ྱིད་དུ་འདོགས་པ་ཡྱིན།།།ཞྲེས་གང་བཤད་པ་དྲེ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ་དྲེར་བཏགས་པ་ལ་དགོས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་
བམ་ཟྲེ་ཨར་ཛ་ཐའྱི་ཡྱིན་ནོ།།།སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ན་རྲེ།།གཞན་གཞན་དུ་སྒྲོ་འདོགས་པ་ནྱི་དགོས་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ཕྱིར་
ཡྱིན་ན་འདྱིར་ནྱི་དགོས་པ་སྲེ་རྒྱུ་མཚན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ྲེ་བར་གདགས་པར་མྱི་བྱ་ སྲེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས།།

དགོས་པ་མྲེད་པར་གཙོ་བོ་ཡྱི།།།སྒྲ་དོན་ལས་འདས་འདོད་མ་ཡྱིན།།།ཞྲེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།དྲེ་ལ་ལག་ལྡོན་པ་
ནྱི་དགོས་པ་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཞན་དྲེའྱི་ཕོགས་དྲེར་ྲེ་བར་སྒྲོ་གདགས་སུ་རུང་བའྱི་ཆོས་ཅན་དུ་རྟ ོགས་
པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཆོས་ཅན་འགའ་ཞྱིག་དྲེར་གདགས་སུ་རུང་ལ་གཞན་མ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་ཕོགས་ དྲེའྱི་
ཕོགས་ག ཅྱིག་ཡྱིན་པ འྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་གང་ཞྱིག་གང་གྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལ་ནྱི་དྲེར་འདོགས་པ་ཡྱིན་གྱི་སྣམ་བུའྱི་

ཕོགས་གཅྱིག་ཚིག་པ་ལ་རས་ཡུག་ཚིག་གོ་ཞྲེས་ནྱི་མྱི་འདོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །།གལ་ཏྲེ་ྲེ་བར་གདགས་སུ་རུང་བའྱི་ཆོས་
ཅན་རྟོགས་པ་ྱིད་ལ་དགོས་པ་ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་ན།།མཐུན་པ་དཔྲེའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་སོགས་པ ་ ཆོས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ ཆོས་
གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པ་དགག་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་ཆོས་ཅན་གང་རུང་གྱི་ཆོས་ཚུལ་དང་པོའ ་ིགཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པ་བཀག་པ་ནྱི་
དྲེའྱི་དགོས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་དང་སྲེ་དྲེའང་གདགས་སུ་རུང་བའྱི་ཆོས་ཅན་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར་མྱིག་
གྱིས་གཟུང་བ་དང་རྲེག་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་ བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་སྒྲ་ལ་ཚུལ་དང་པོའ ་ིགཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པ་
སྤངས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་ཆོས་ཅན་གང་རུང་གྱི་ཆོས་ཚུལ་དང་པོའ ་ིགཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ན་ནྱི་དྲེ་དག་ཀང་སྒྲ་ལ་གཏན་
ཚིགས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ་བུམ་པ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་ཆོས་ ཞྲེས་བརོད་པས་ཀང་ རང་དབང་དུ་ 



362   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༢༨༤༽ 
གྱུར་པའྱི་ཆོས་ ཅན་གཅྱིག་ག ཞྱི་ ལྟ་འགྲུབ་སྲེ་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ་འབྲེལ་བ་ཅན་བརོད་པའྱི་སྒྲ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་

ཆོས་ཀྱི་ཤུགས་ལ་གྲུབ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་ཅན་ཞྲེས་སྨྲ ོས་པའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ ནྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཅན་རྟོགས་པར་འགྱུར་

ཏྲེ་རྲེས་སུ་དཔོག་པའྱི་དུས་སུ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཀྱི་གཞྱི་ྱིད་དུ་གནས་པས་ན་དྲེའྱི་ཚེ་དྲེ་བློ་ལ་ ྲེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ ཕྱིར་
རོ། །དྲེས་ན་ྲེ་བ་དྲེ་ྱིད་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར་ཕོགས་ཀྱི་བཏགས་པ་དོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཅན་འགྲུབ་པ་ མ་ཡྱིན་
ཏྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དཔྲེའྱི་ཆོས་ཅན་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་པ འྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་པས་རྲེས་སུ་དཔོག་པའྱི་ཚེ་བློ་ལ་ྲེ་བ འྱི་ཕྱིར་
དྲེ་ཡང་གཟུང་བར་ཐལ་ལོ།།།གལ་ཏྲེ་སྒྲ་འདྱིས་དཔྲེའྱི་ཆོས་ཅན་འཛིན་ན་ནྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ནོ་ ཞྲེས་བྱ་
བས་དཔྲེའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་པ་ཡང་གཏན་ཚིགས་སུ་བརོད་པར་འགྱུར་ན་དྲེ་ཡང་རྲེས་འགོ་སོན་པའྱི་ངག་གྱིས་ མཐུན་
པའྱི་ཕོག ས་ལ་ཡོད་པར་བརོད་པས་དཔྲེའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་ཡ ོད་པར་ བསན་ཟྱིན་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཕྱིར་

ཆོས་ ཅན་གྱི་ཆ ོས་ ཞྲེས་བརོད་པས་ གང་ལ་སྔོན་གཏན་ཚིགས་ཡོད་པར་མ་གྲུབ་པའྱི ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ ཅན་
ཡྱིན་པར་ཡོངས་སུ་གཟུང་ངོ་ ཞྲེ་ན། དཔྲེའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་པ་འཛིན་ན་དྲེ་གྲུབ་ཟྱིན་པས་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་
ཡོད་པ་འཛིན་ནོ་ཞྲེས་དྲེ་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་བ་ལ་ འཆད་པ་པོས་འབད་པ་བྱ་དགོས་པ་དྲེ་ནྱི་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།སོན་དྲེ་

སྤངས་པ་ཁོ་ནར་མ་ཟད་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་དོན་ག ོ་བར་བྱ་དགོས་ན་ནྱི་རྟོག ས་པར་
དཀའ་བར་འགྱུར་ལ་དྲེ་ཡང་ཕོགས་ཀྱི་སྒྲ་སྤངས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་དངོས་དང་བཏགས ་པའྱི་སྒྲ་གྱིས་ཀས་བསྒྲུབ་

བྱའྱི་ཆོས་ཅན་བསན་པར་ནྱི་མཚུངས་ལ་བཏགས་པའྱི་སྒྲ ས་བསན་ན་ནྱི་བཤད་པ་དང་རྟོགས་པར་དཀའ་བ་གྱིས་སྤངས་པར་
འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་བཏགས་པའྱི་སྒྲས་སོན་པ་ྱིད་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱིར་སྒྲ་ཐམས་ཅད་བཏགས་པར་
ཁྱད་པར་མྲེད་ཀང་དོན་སྒྲ་དྲེའྱི་དོན་དུ་སྒྲོ་བ ཏགས་པ་དང་མ་བཏགས་པ་ནྱི་སྒྲོ་བཏགས་པ་དང་མ་བཏགས་པའྱི་ཁྱད་པར་དུ་
འདོད་དྲེ་བྷ་ཏྲྱི་ཧ་རྱིའྱི་སྒྲའྱི་བསན་བཅོས་ལས།།བླུན་པོ་ལ་ནྱི་བ་ལང་ཞྲེས།།།རྲེས་འབྲེལ་རྒྱུ་མཚན་འགའ་ལས་འདོད།།།དོན་
དམ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་འགྱུར་གྱི།།།སྒྲ་ནྱི་རང་གྱི་དོན་ལ་གནས།།།ཞྲེས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་ པར་ཐལ་
བ་སྤང་བ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་ཕོགས་ཆོས་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་སྒྲ་འདྱི་ཕོགས་དང་ཆོས་ནྱི་ཕོགས་ཆོས་ཞྲེས་ཟས་དབྱྲེ་བའྱི་བསྡུ་བ་ལ་
སོགས་པར་ནྱི་མྱི་འཐད་པས་ཕོགས་ཀྱི་ཆ ོས་ཞྲེས་དྲུག་པའྱི་བསྡུ་བ་ྱིད་ཡྱིན་ན་ཕོགས་ད ྲེའྱི་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་
པས་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཁྱད་པར་དུ་གྲུབ་པ་གཞན་དཔྲེའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་རྒྱལ་པོའ ་ིསྲེས་བུ་ཡྱིན་གྱི་གཞན་གྱི་ནྱི་
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མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ 



364   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༢༨༥༽ 
འདྱིར་ཡང་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་ཡྱིན་གྱི་གཞན་གྱི་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གཞན་ལ་ལྡན་པ་གཅོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་
ཏོ།།།འདྱི་ལ་བློ་གོས་རོངས་པའྱི་དོགས་པའྱི་གནས་རྣམ་པར་གཅད་པར་བྱ་བ་ཡྱི ན་པས་ལྡན་པར་མ་ཤྲེས་ཏྲེ་མྱི་ལྡན་པར་
དོགས་པ་དྲེའྱི་ཚེ་མ་འབྲེལ་བ་གཅད་དགོས་པ་ཡྱིན་ལ།།འབྲེལ་བར་ཤྲེས་པ་དྲེའྱི་ཚེ་གཞན་ལ་ལྡན་པར་དོགས་པས་དྲེ་གཅད་
དགོས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱིར་ནྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གཏན་ནས་མ་རྟོགས་པའྱི་ཕྱིར་མྱི་ལྡན་པར་དོགས་
པས་དྲེ་གཅད་དགོས་པ་ཡྱིན་ལ།།དྲེ་ལ་ལྡན་པར་མ་ཤྲེས་པ་ལ་ནྱི་གཞན་ལ་ལྡན་པར་དོགས་པ་མྲེད་པས་དྲེ་གཅད་བྱ་མ་ཡྱིན་
ནོ།།།དྲེས་ན་ཕོགས་དྲེ་ནྱི་རང་ྱིད་དང་མ་འབྲེལ་བར་དོགས་པ་བསལ་བའྱི་ཕྱིར་ཆོས་རང་གྱི་ཁྱད་པར་དུ་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་
བྱ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་འཕོས་པ་ནྱི་ལྲེའུ་གྱིས་པར་བཤད ་ཟྱིན་ཏོ། །བཞྱི་པ་དབྱྲེ་བའྱི་དོན་ཙམ་བཤད་པ་ནྱི་མྱི་ལྡན་རྣམ་
གཅོད་ཀྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཆ ོས་དྲེ་ ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་དང་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ཀ་བསྡུ་བའྱི་དོན་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་མ་

ཡྱིན་ན་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པ་ྱིད་རྣམ་པ་གྱིས་ཀ་ཡྱིན་པར་གོ་བར་འགྱུར་རོ།།།གྱིས་པ་མཐུན་ཕོགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་
བཤད་པ་ལ་ངོ་བོ་ངོས་གཟུང་བ་དང་།།མྱི་མཐུན་ཕོགས་བྱྲེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ དང་།།རྟགས་རྣམས་ཀྱི་ནུས་པ་བཤད་པ་གསུམ་
ཡོད་པའྱི་དང་པོ་ནྱི།།གང་ལ་ལྟོས་ནས་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་བྱྲེད་པའྱི་ཕོགས་གྱིས་པོ་ྱིད་གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་སྨྲས་པ ་
མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ ནྱི་ཕོགས་དྲེ་དང་དོན་མཐུན་པ་སྲེ་འད་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གང་གྱིས་ཞྲེ་ན་འདྱི་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཕྱིར ་བསྒྲུབ་
པར་བྱ་བ་ཡང་ཡྱིན་ལ་རྟྲེན་པས་ན་ཆོས་ཀང་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེའང་ཁྱད་པར་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱར་མྱི་རུང་བས ་སྤྱྱི་ཞྲེས་སྨྲོས་སོ།།།དྲེ་ལ་

ཆོས་ཀྱི་སྤྱྱི་ཞྲེས་གཞྱི་ཐ་དད་པའྱི་དྲུག་པར་ནྱི་མྱི་སྦྱར་གྱི་འོན་ཀང་ཆོས་ྱིད་སྤྱྱི་ཞྲེས་གཞྱི་མཐུན་དུ་སྦྱར་རོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་
གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་འད་བ་ཙམ་ནྱི་དྲེར་བརོད་པར་མྱི་འདོད་ཀྱི་འོན་ཀང་ བསྒྲུབ་བྱས་འད་བ་ལ་འདོད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དྲེ་མྲེད་པ་ནྱི་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གྱིས་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་མྲེད་པ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཡྱིན་ན་ད་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་
མྲེད་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཡོད་དོ་ཞྲེས་བརོད། མྲེད་པ་ལ་མྲེད་པ་འཐད་དུ་ཟྱིན་ཀང་མྲེད་པ་ལ་ཡོད་པ་ནྱི་འཐད་པ་མ་
ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་ཆོས་དྲེ་བཀག་པ་ཙམ་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་མཐུན་ཕོགས་ལས་བཟོག་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་

ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་ཡང་གང་ཞྲེ་ན་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་མྲེད་པ་དང་།།གང་བའྱི་རྲེག་པ་དང་རྲེག་བྱ་བཏང་སོམས་པ་ལྟ་
བུ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་མ་ཡྱིན་མ་ཡྱིན་པ་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ 
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༼༢༨༦༽ 
ན་དྲེ་ནྱི་མཐུན་ཕོགས་དྲེ་ྱིད་མ་ཡྱིན་པ་སྲེ་དྲེས་སོང་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འགལ་བ་ད ང་
གཞན་པ་གྱིས་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་ནམ་དྲེས་སོང་པ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་ཆོས་མྲེད་པ་ དྲེ་ནྱི་ངྲེད་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་སྒྲས་

བརོད་པར་འདོད་པའྱི་བཟོག་པ་ འགལ་བ་དང་གཞན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཚུངས་ཏྲེ་ཁྱད་པར་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་
ཆོས་ལྡོག་པ་སྲེ་མྲེད་པར་རྟོགས་པ་ནྱི་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་

ཏྲེ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ངོ་བོ་དང་ལྡན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་རྟོགས་པའྱི་བློས་ཐ་སད་དུ་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་
ཇྱི་ལྟར་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་གཏན་ནས་མྲེད་པ་ལ་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་བྱྲེད་པ་དྲེ ་བཞྱིན་དུ་འགལ་བ་དང་གཞན་པ་ལ་ཡང་
ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་དག་རྟོགས་པ་ན་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་འགལ་བ་དང་གཞན་པ་རང་གྱི་ངོ་བོས་རྟོགས་པ་
དྲེ་ལ་ཆོས་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་དུ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཞྲེ་ན་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་དངོས་སུ་ཆོས་མྲེད་པ་ྱིད་ཡྱིན་པས་དྲེ་རྟོགས་
པ་དངོས་སུ་ཆོས་མྲེད་པར་རྟོ གས་པ་ཡྱིན་ལ་གཞན་པ་དང་འགལ་བ་ནྱི་ཆོས་མྲེད་པ་ྱིད་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་རང་བཞྱིན་
གཞན་ཡྱིན་པས་དྲེ་དག་རྟོགས་པ་ནྱི་དངོས་སུ་ཆོས་མྲེད་པ་རྟོགས་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་དྲེ་གྱིས་རྟོགས་པའྱི་ ཤུགས་ཀྱིས་ཡྱིན་

ནོ།།།དྲེས་ན་ཆོས་མྲེད་པར་རྟོགས་པར་ནྱི་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱད་པར་མྲེད་པས་ཐམས་ཅད་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཡྱིན་ལ་རྟགས་མྱི་
མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་ནྱི་འགལ་བ་དང་གཞན་པ་གྱིས་ལ་ཡྱིན་གྱི་མྲེད་པ་ལ་ཡོད་པར་ནྱི་ཁོ་བོ་ཅག་མྱི་སྨྲ་བས་བཀོད་པའྱི་
སོན་མྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་ལ་གོ་བྱྲེད་ཚུལ་གསུམ་ངྲེས་པ་ལ་ལྟོས་པར་བསན་པ་དང་།།མ་ངྲེས་པ་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པར་
བཤད་པ་དང་།།ཡང་དག་ལས་ཐྲེ་ཚོམ་སྲེས་ན་གང་གྱི་སོན་དུ་འགྱུར་བརྟག་པ་གསུམ་ལས།།དང་པོ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་ཚུལ་གསུམ་
གོ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་བ་དྲེ་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་རུང་ངམ་ངྲེས་པ་ལ་ལྟོས་ཞྲེ་ན ་ཕོགས་ཀྱི་ཆ ོས་རྣམ་པ་དགུ་བཤད་པ་འདྱིའྱི་དྲེ་
ཁོ་ན་ྱིད་ནྱི་ཕོགས་ཆོས་ྱིད་དྲེ་དྲེ་ལྟར་གསུམ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ ངྲེས་པ་གོ་བྱྲེད་དུ་གཟུང་

ངོ་།།།སོགས་པའྱི་སྒྲས་ནྱི་འགལ་བ་དང་མ་ངྲེས་པ་གཟུང་ལ།།མ་གྲུབ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་ལ་ནྱི་མ་གྲུབ་པའྱི་སོན་
མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཇྱི་ལྟར་རྱིགས་པར་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་ཚུལ་གསུམ་རྣལ་མར་ངྲེས་པ་དང་།།འགལ་བ་ལ་
ཕོགས་ཆོས་ཡང་དག་དང་།།རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་དག་ནྱི་ རང་ྱིད་རྟོགས་པར་ བྱྲེད་
པའྱི་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་གང་དང་གང་ཡྱིན་པ་སྔར་ཇྱི་ལྟ་བུ་བཤད་པ་དག་གྱིས་ངྲེས་པ་གོ་བྱྲེད་དུ་གཟུང་
ངོ་། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་འདོད་པ་དང་མྱི་འདོད་པ་གསལ་བར་བྱྲེད་པ འྱི་གཏན་ 
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༼༢༨༧༽ 
ཚིགས་དང་འགལ་བ་དག་ནྱི་ཐ ྲེ་ཚོམ་ད ང་ཕྱིན་ཅྱི་ལ ོག་གྱི་རང་བཞྱིན་ དུ་གྱུར་ན་ངྲེས་པའྱི་རྟོགས་པ་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་

བརྡ་ཕྱིན་ཅྱི་ ལོག་དང་བརྡ་ལ་ཐྲེ་ཚ ོམ་ག ྱི་རྟོགས་པ ་ཅན་གྱི་སྒྲ་ ལས་ནྱི་དོན་མྱི་ངྲེས་པ་བཞྱིན་ནོ། །དོན་ནྱི་སྒྲ་དང་

རྟགས་དག་ནྱི་བརྡ་ཆད་དང་དངོས་པོའ ་ིའབྲེལ་བ་ངྲེས་ཤྱིང་དན་པ་ན་དོན་གྱི་གོ་བྱྲེ ད་དུ་འགྱུར་གྱི་སྒྲོན་མ་བཞྱིན་དུ་ཡོད་པ་
ཙམ་གྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ལ་མ་ངྲེས་པ་ཕོགས་ཆོས་ལ་ལྟོས་པ་དང་།།ཚུལ་གྱིས་ལ་མྱི་ལྟོས་
པ་དང་།།ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུར་བསྒྲུབ་པ་གསུམ་ལས།།དང་པོ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ཞྲེས་
བརོད་པས་མ་ངྲེས་པ་ཡང་ཕོ གས་གྱིས་ལ་ཡོད་མྲེད་དུ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེས་དོགས་པར་འགྱུར་རོ།།།ལོག་པར་རྟོགས་པ་
ཡང་ཡོད་པ་ྱིད་དྲེ་ཁ་ཅྱིག་ན་རྲེ།།ཐུན་མོང་བ་ནྱི་གྱིས་ཀ་ལ་ཡོད་པར་ངྲེས་ཤྱིང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་གྱིས་ཀ་ལ་མྲེད་
པར་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་དྲེ་དགག་པའྱི་ཕྱིར་བཤད་པ་མ་ངྲེས་པ་ནྱི་ཕོགས་ཆ ོས་ཀ ྱི་ཆོས་ྱིད་ ལ་ལྟོས་པ་
ཡྱིན་ཏྲེ་ཆོས་ཅན་དང་མ་འབྲེལ་བ་ལས་ནྱི་ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་རྟོགས་པར་ཡང་མྱི་རུང་བའྱི་ ཕྱིར་ཏྲེ་མན་བྱས་གཟུགས་
ལ་ཐྲེ་ཚོམ་སྲེད་མྱི་ནུས་པ་བཞྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ནྱི་མཐུན་པའྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་ཡོད་མྲེད་དུ་ངྲེས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཐྲེ་ཚོམ་
ཟ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་འོན་ཀང་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་གྱིས་མྱི་འཐད་ཅྱིང་རྣམ་པ་གསུམ་པ་མྱི་ སྱིད་པས་གྱིས་པོ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་

ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་མ་ངྲེས་པས་ཐྲེ་ཚོམ་སྲེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཕོགས་གྱིས་ལ་ཡོད་པའམ་མྲེད་པར་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ན་དྲེའྱི་ཚེ་
ཕོགས་གྱིས་ལ་ཡོད་མྲེད་དུ་མ་ངྲེས་པ་སྨྲ་བས་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ཡྱིན་མྱིན་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་པས་ནྱི་ཐྲེ་ཚོམ་མྱི་སྲེད་
པར་འགྱུར་ན་སྲེད་པ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ།།།དོན་དྲེ་ྱིད་སྨྲས་པ་ནྱི་ཕོགས་གྱིས་ལ་ཡོད་
མྲེད་དུ་ངྲེས་པ་གཞལ་བྱ་དང་མན་བྱ་གྱིས་པོ་ལ་ཡང་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་སོ་ནས་སོན་ དུ་ སྲེ་མ་ངྲེས་པར་འགྱུར་ལ་
བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་དྲེ་ནྱི་ཕོགས་གྱིས་ལ་ཡོད་མྲེད་དུ་མ་ངྲེས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་མཚུངས་པར་ཡོད་

པའྱི་ཕྱིར་ རོ། །གང་གྱི་ཕྱིར་མ་ངྲེས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་མཚུངས་པར་ཡོད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི ་
རྣམ་པ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་སོན་ནས་བར ོད་པ་ཡང་མ་ངྲེས་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་སུན་འ བྱྱིན་པ ར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ངྲེས་པ་

ལ་མ་ངྲེས་པར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།མ་ངྲེས་པ་དྲེ་གཞན་དུ་སྲེ་གཏན་ཚིགས་དང་འགལ་བར ་ནྱི་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཡང་

དག་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་ འགལ་བ་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱ་སུན་འབྱྱིན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གང་

རྣམས་ཞྲེ་ན་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ག་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་དང་།།གཅྱིག་རྲེས་འགོ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་སྨྲ་
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བས་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པར་སྒྲུབ་པ་ 
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༼༢༨༨༽ 
དང་ཡང་གཅྱིག་ལྡོག་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་སྨྲ་བས་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པ་དང་།། གཅྱིག་ལྡོག་པ་ཕྱིན་ཅྱི་
ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་ནྱི་གཞལ་བྱ་སྲེ་གྱི་ག་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་གྱུར་ན་ནྱི་འགལ་བར་འགྱུར་བས་
གཅྱིག་ཅྲེས་སྨྲོས་སོ།།།ཅྱིའྱི་ཕྱིར་དྲེ་དག་བརོད་པ་སྒྲུབ་པ་དང་སུན་འབྱྱིན་པ་མ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་སྒྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་ཅྲེས་

གསུངས་ཏྲེ་ནུས་པ་མྲེད་པ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་འགལ་འབྲེལ་གྱིས་ཀ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་དོན་གསུམ་གྱི་

དང་པོ་དོན་གྱི་ངོ་བོ་དཔྲེས་བསན་པ་ནྱི།།ཁ་ཅྱིག་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་མ་རྟོགས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་གྱི་ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ ས་
ཟྲེར་བ་དགག་པའྱི་ཕྱིར་སྔར་བཤད་པ་དྲེ་དག་ཏུ་མ་ཟད ་ཐུན་མོང་ མ་ཡྱིན་པ་ཡང་ཐྲེ་ཚ ོམ་ག ྱི་རྒྱུ་ྱིད་དོ་ ཞྲེས་

གསུངས་སོ།།།ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་ཕོགས་གྱིས་ལ་འཇུག་ པ་དང་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་སོ།།།དྲེ་ལ་རྲེས་འགོ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་
ཟ་བ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་གྱིས་ལ ས་གཅྱིག་ ལ་ཡང་ཞྲེས་པ་སྲེ་རྟོགས་པ་ནྱི་ངྲེས་པའོ་གྱིས་པོ་ལ་སྤྱྱིར་ཡོད་པར་ངྲེས་ཀང་བྱྲེ་

བག་ལ་ཡོད་པར་མ་ངྲེས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།ལྡོག་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་བསྒྲུབ་པ་ནྱི ་གྱི་ག་ལས་ཤྲེས་པ་སྲེ་དྲེའང་གང་

ལས་ཤྲེ་ན་གྱི་ག་ལ ས་ཕྱི་རོལ་དུ་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་གལ་ཏྲེ་རྟག་མྱི་རྟག་གྱི་ག་མ་ཡྱིན་པ་ཡོད་ན་ནྱི་དྲེ་ལ་གནས་ནས་

གྱིས་པོ་ལས་ལྡོག་པར་འགྱུར་ན་དངོས་འགལ་ལ་ནྱི་དྲེ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ལ་དངོས་པོའ ་ིཆོས་ནྱི་གཅྱིག་ལ་གོར་མ་ཆག་པར་
ཡོད་དགོས་སོ་ཞྲེས་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ནོ།།།དཔྲེ་བཤད་པ་ནྱི ་སྲེས་བུ་ཞྲེས་པ་སྲེ་ཡོན་ཏན་
ནྱི་གཟུགས་དང་ལང་ཚོ་དང་བུད་མྲེད་ལ་མངལ་འཇོག་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་དང་།།ཆགས་པ་ཅན་ྱིད་དོ།།།དཔྲེ་འདྱི་ལ་གཞན་
ལས་བྱུང་བ་བཀག་པས་ནྱི་མངལ་གྱིས་པོ་དང་མ་ངྲེས་པར་འབྲེལ་བ་དང་།།ཡོན་ཏན་མཚུངས་པས་ནྱི་གཅྱིག་ཁོ་ནའྱི་མངལ་
དུ་མ་ངྲེས་པས་ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་མན་བྱ་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་འགའ་ཞྱིག་ཀང་གྱིས་པོ་དང་ངྲེས་པར་
འབྲེལ་བ་དང་།།གཅྱིག་ཁོ་ན་དང་འབྲེལ་བར་མ་ངྲེས་པས་ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ ས་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་དྲེ་ལ་ལུ ང་
དགོད་པ་ནྱི།།ཇྱི་སྐད་དུ་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས།།འདྱི་ལ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་ཐུ ན་མོང་མ་
ཡྱིན་པ་གང་ཡྱིན་པ འྱི་མན་བྱ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ ནྱི་རྣམ་པའྱི་ཁྱད་པར་ཇྱི་སྲེད་ཀྱིས་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་
བསྡུས་པ་སྲེ་སྡུད་བྱྲེད་དྲེ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ ནོ།།།ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྟགས་དྲེ་དང་ལྡན་
པའྱི་གཞྱི་སྡུད་བྱྲེད་དྲེས་བསྡུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ལ་ནྱི་ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུས་མ་ཁྱབ་པས་གཏན་ཚིགས་གྱིས་པ་

སྨྲས་པ་ནྱི་གཅྱིག་ཏུ་སྲེ་གཅྱིག་ལ་ངྲེས་པ་ལྡོག་སྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ ཞྲེས་བཤད་པ་ 
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༼༢༨༩༽ 
ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་ལུ ང་གྱི་དོན་བཤད་པ་ནྱི།།དྲེ་དང་ལྡན་པ་དྲེས་བསྡུས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་ བྱ་བ་ འདྱིས་ནྱི་ རྟག་མྱི་

རྟག་གྱིས་པོ་ལས་གཞན་པའྱི་དོན་གསུམ་པ་གང་ལ་ དངོས་པ ོའ ་ིཆོས་ ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་འདྱི་གནས་པར་
འགྱུར་བའྱི་རྣམ་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་ལས་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་གསུམ་པ་ཡོད་ན་ནྱི་གྱིས་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཐྲེ་ཚོམ ་སྲེ་བར་

མྱི་འགྱུར་བ་ལས་ད་ལྟ་ནྱི་འདྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་ལ་མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་འཛིན་པ་
ཡྱིན་ནོ།།།གང་དུ་དོན་གཞན་སྤངས་ནས་གཞན་མྱི་འཛིན་པ་དྲེ་ནྱི་ཐྲེ་ཚོམ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་འོན་ཀང་དྲེ་ནྱི་མ་རྟོགས་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།གཅྱིག་གྱི་དངོས་པོར་རྟོགས་པའྱི་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ ནྱི་གཅྱིག་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མའོ།།།ཅྱིའྱི་ཕྱིར་གཅྱིག་མ་
ཡྱིན་པར་གྱིས་ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་འགོད་ཅྲེ་ན།།གཏན་ཚིགས་གྱིས་པོ་འདྱི་ ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་
ལ་བསྡུས་པས་ནྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་གྲུབ་པའྱི་གཞྱི་དྲེའྱི་རྣམ་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་པོ་དྲེ་ལ་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་

དམྱིགས་པ་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ྱིད་དུ་བསན་ནས་གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པའྱི་ཚད་མ་མྲེད་པ་བཤད་པས་ནྱི་གྱིས་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཐྲེ་
ཚོམ་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་གྱིས་གཅྱིག་ལ་སྡུད་པ་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ལྡོག་པ་ངྲེས་ན་ནྱི་ངྲེས་པའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི་
འགའ་ཞྱིག་ལས་ལྡ ོག་པ་ངྲེས་ ན་ཁྱད་པར་ཏྲེ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་རང་ཡོད་པའྱི་ཡུལ་ལ་གང་ལས་ལྡོག་པ་དྲེ་རྣམ་པར་
གཅོད་པའྱི་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་གཅྱིག་བཅད་ན་ནྱི་གཞན་གནས་པས་གོ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་རོ།། །བཤད་པ་ནྱི་ལྲེའུ་གྱིས་པར་

རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་ཐུན་མོང་བ་བཞྱིན་དུ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཡང་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བས་ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་
གནས་སོ།།།གསུམ་པ་ཡང་དག་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་སྲེས་ན་གང་གྱི་སོན་དུ་འགྱུར་བརྟག་པ་ལ།།དོན་གསུམ་ལས་དང་པོ་དྱི་བ་ནྱི་གལ་
ཏྲེ་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅྱིང་ཕོགས་གྱིས་ལ་ཡོད་མྲེད་དུ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་མ་ངྲེས་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་གང་གྱི་ཕྱིར ་
ངྲེས་པའྱི་དོན་གཏན་ཚིག ས་སུ་སྦྱར་བ་ལ་ཡང་སྨྲ་བ་པོ་ལ་ཚུལ་གསུམ་སྒྲུབ་པ འྱི་སྤོབས་པ་སྲེ་ཤྲེས་རབ་མྲེད་
པའྱི་ཕྱིར་ན་པ ་པོ་ཐྲེ་ཚ ོམ་དུ་འགྱུར་ ན་དྲེ་ཙམ་གྱིས་ངྲེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དྲེ་ཡང་ག ཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པ་ ཁོ་ནར་
ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་རྲེ་ཤྱིག་ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་བྱྲེད་ཀང་དོན་ལ་ནྱི་དྲེ་ཡང་དག་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དྲེ་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་ དྲེའྱི་
ཕྱིར་མ་ངྲེས་པ་དྲེའྱི་ངོ་བོ་ངྲེས་པ་ནྱི་དྲེར་བསན་པས་ཏྲེ་བརོད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཏྲེ་མ་ངྲེས་པའྱི་ཆོས་ངྲེས་ པ་ྱིད་
ལས་ཡྱིན་གྱི་རྒྱུ་གཞན་ལས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ནྱི་ཕོགས་གྱིས་ལ་མྲེད་པ་ཡོན་ཏན་དང་ཐུན་

མོང་བ་ལ་ཡོད་པ་ཡོན་ཏན་ཡྱིན་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལ་ནྱི་ཕོགས་གྱིས་ཀྱི་གཞྱི་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་ 
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༼༢༩༠༽ 
བ་ཡོན་ཏན་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་ངྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་མ་ངྲེས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཡང་དག་ཀང་མ་

ངྲེས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ལན་ནྱི།།རང་གྱི་དོན་གྱི་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ལ་ནྱི་དོན་གྱི་

སོན་འབའ་ཞྱིག་བསམ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ལ་གཞན་གྱི་ད ོན་གྱི་རྲེས་སུ་དཔག་པར་ ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དངོས་པོའ ་ི
ཆོས་ྱིད་དྲེ་དོན་ལ་བརྟྲེན་ནས་བསྒྲུབ་པའྱི་སོན་ བརོད་པར་ནྱི་མ་ཟད་དྲེ།།འོན་ཀང་སྨྲ་བ་པོའ ་ིས ོན་
ཀང་ཡྱིན་ཏྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་སྨྲ་བ་པོ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་དང་གཏན་ཚིགས་ནྱི་གསལ་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་པ་ན་

དྲེ་དངོས་པོ་ལ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཡྱིན་ན་ནྱི་དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སྒྲུབ་བྱྲེ ད་ཀྱི་སོན་བརོད་པ་ཡྱིན་ལ།།སྨྲ་བ་པོས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་
བསན་ན་ནྱི་སྨྲ་པ་པོའ ་ིསོན་ནས་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་ྱིད་དཔྲེས་སོན་པ་ནྱི་སྨྲ་བ་པོའ ་ིསྤོབས་པའྱི་སོན་གྱི་ཚུལ་ མ་ ཚང་
བ་དང་ཞྲེས་པ་སྲེ་བརོད་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྦྱོར།།སོན་འདྱི་དག་ནྱི་སྐབས་གང་ཡྱིན་པ་དྲེར་བཤད་པར་བྱའོ།།།ཇྱི་ལྟ ར་སོན་

འདྱི་དག་སྨྲ་བ་པོའ ་ིསྤོབས་པའྱི་སོན་ཡྱིན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་འདྱི་འད་བའྱི་མ་ངྲེས་པ་ཡང་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་འདྱི་ནྱི་དཔྲེར་བརོད་པ་
གསུམ་པོ་དྲེའྱི་ནང་དུ་མྱི་འདུ་བས་སོན་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་རོལ་བ་དྲེས་ངྲེས་པར་བརོད་པར་ བྱ་ དགོས་པའྱི་ཡོན་ཏན་
ཏྲེ་ཚུལ་གསུམ་མ་ངྲེས་པ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་སྨྲ་བ་པོ འ ་ིཕོགས་ནས་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ས ོན་ཡྱིན་ཏྲེ་ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་

རོ།།།དྲེ་ལྟ་བུའྱི་རོལ་བ་ཡང་ཚར་གཅད་པའྱི་གནས་ཡྱིན་ཏྲེ་རོད་པའྱི་རྱིགས་པ་ལས་སྒྲུབ་པ འྱི་ཡན་ལག་མྱི་སྒྲུབ་པའྱི་རོལ་བ་
དྲེ་དག་ཚར་གཅད་པའྱི་གནས་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་མ་བསྒྲུབས་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་གང་བཤ ད་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།གསུམ་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སྤང་བ་ནྱི།།འོ་ན་དོན་ལ་སོན་མྲེད་ཀང་ཕོགས་ཀྱི་ཆ ོས་ལ་རོལ་ཕྱིར་རོལ་གྱིས་ཐྲེ་ཚོམ་
ཟ་བ་དང་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་མ་གྲུབ་པ་ བཀོད་པ་ལ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་སོན་ནས་བརོད་པ་ཡང་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་མྱིག་གྱིས་

གཟུང་བ་ལ་སོགས་པ་གྱི་ག་ལ་མ་གྲུབ་པ་ནྱི་དངོས་པོ་ལ་ཡང་སོན་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་མ་སྨྲོས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།བསམ་པ་ནྱི་
འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་འགལ་བས་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་དོན་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་ཅྱིང་།།མ་ངྲེས་པས་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་དོན་ལ་ངྲེས་པ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་
ཐྲེ་ཚོམ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ན་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་མ་གྲུབ་པའྱི་རྟགས་ལ་ནྱི་དྲེ་གྱི་ག་སྒྲུབ་པ ་མྲེད་དོ། །།ཇྱི་
ལྟར་རོལ་བས་སྒྲུབ་བྱྲེད་འགོད་པ་འདོད་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཕྱིར་རོལ་བ་ཡང་དྲེ་ལས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྲུབ་
པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་སུན་འབྱྱིན་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་ནྱི་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་གྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་སུན་འབྱྱིན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་
བསམས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།སོབ་དཔོན་གྱིས་ལན་སྨྲས་པ་དྲེ་ནྱི་ དྲེ་ལྟ་སྲེ་སུན་འབྱྱིན་དུ་ 
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༼༢༩༡༽ 
འདོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་རོལ་བ་འདོད་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་མ་གྲུབ་པར་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་སུན་འབྱྱིན་

གྱིས་ནྱི་འདོད་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ངྲེས་པའྱི་གྲེགས་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་གྱི་སྔ་ན་མྲེད་པ་ཅུང་ཟད་སྒྲུབ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ལ་ངྲེས་པའྱི་གྲེགས་ནྱི་
དྲེ་ལྟར་དུ་བརོད་པས་ཀང་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་སུན་འབྱྱིན་ཡྱིན་ནོ།།།གཞན་གྱིས་སུན་འབྱྱིན་དྲེ་ལ་ ཕྱིན་ ཅྱི་ལ ོག་ཏུ་ཞྲེས་སྨྲས་ཏྲེ་

བསམ་པ་ནྱི་སུན་འབྱྱིན་གྱིས་རོལ་བའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པར་བྱས་ནས་རོལ་བ་འདོད་པའྱི་དོན་མ་གྲུབ་པར་བྱྲེད་
པར་མ་ཟད་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་གྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ལས་དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱི ར་འདོད་པ་མ་གྲུབ་པ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་སུན་འབྱྱིན་དུ་མྱི་འགྱུར་
རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།སོབ་དཔོན་གྱིས་སྨྲས་པ་ནྱི་ཕྱིན་ཅྱི་ལ ོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ ཁོ་ནས་ནྱི་ཕ་རོལ་སུན་འབྱྱིན་ པ་མ་
ཡྱིན་ནོ།།།འོ་ ན་ཅིྱིས་སུན་འབྱྱིན་དུ་འགྱུར་ཞྲེ་ན་འདོ ད་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ངྲེས་པའྱི་གྲེགས་བྱས་པས་སོ།།།དྲེ་ལ་འགལ་བའྱི་

སོན་ནས་བརོད་པས་འདོད་པའྱི་དོན་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་ཅྱིང་མ་ངྲེས་པའྱི་སོན་ནས་བརོད་པས་འདོད་པའྱི་དོན་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་
སྲེད་ལ་མ་གྲུབ་པའྱི་སོན་ནས་བརོད་པས་ནྱི།།སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་ངྲེས་པ་སྲེད་པའྱི་ནུས་པ་བཅོམ་ནས་འདོད་པའྱི་དོན་གྲུབ་

པའྱི་གྲེགས་བྱྲེད་དྲེ་གཏན་ཚིགས་མྲེད་ན་ངྲེས་པ་མྲེད ་པའྱི་ཕྱིར་ རོ།།།ངྲེས་པ་ཁོ་ནར་འདྱི་ཁས་བླང་དགོས་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་

ན་དོན་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་པ་སུན་འབྱྱིན ་གྱིས་བྱྲེད་དམ་འོན་ཏྲེ་ངྲེས་པ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་བྱྲེད་གང་།།དང་པོ་ལྟར་ན་ གཞལ་བྱ་ ྱིད་ལ་
སོག ས་པའྱི་མ་ངྲེས་པ་དག་ལ་ཡང་དོན་ཕྱིན་ ཅྱི་ལ ོག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ མྲེད་པས་དྲེ་ལ་དྲེའྱི་སུན་འབྱྱིན་མྱི་འཇུག་ལ།།
གྱིས་པ་ལྟར་ན་མ་ངྲེས་པ་ལ་ནྱི་ངྲེས་པ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་སུན་འབྱྱིན་འཇུག་ན་མྱིག་གྱིས་གཟུ ང་བ་ྱིད་ལ་
ཡང་ངྲེས་པ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་གྲུབ་པའྱི་སུན་འབྱྱིན་འཇུག་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དྲེ་སྒྲ་དང་མ་འབྲེལ་བས་ཐྲེ་ཚོམ་

སྲེད་པའྱི་སོན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་རོལ་ཕྱིར་རོལ ་གྱི་ག་ལ་གྲུབ་པར་བསན་པར་བྱ་ དགོས་པའྱི་གཏ ན་

ཚིགས་གྱི་ག་ལ་མ་གྲུབ་པ་སྲེ་གྱི་གས་མ་ངྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་ངྲེས་པ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཡ ྱིན་པས་སུན་འབྱྱིན་ཀང་དྲེར་
འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་དྲེས་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་ འདྱིར་ཡང་ཕྱིན་ཅྱི་
ལོག་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁས་བླངས་ཏྲེ་ངྲེས་པར་བསན་པར་བྱ་བ འྱི་གཏན་ཚིགས་མ་ངྲེས་པ་བརོད་པ་ལ་སུན་འབྱྱི ན་དྲེ་

ལྟར་དུ་བྱྲེད་པ་ཡང་ངྲེས་པ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་སྤོབས་པ་མྲེད་པས་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་

བ་དྲེ་ནྱི་མ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ལ་དྲེ་ལྟར་དུ་བརོད་པ་ཡང་སུན་འབྱྱིན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གང་གྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་པ་ དྲེའྱི་ཕྱིར་
གཏན་ཚིགས་དང་འགལ་བ་གྱིས་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ལ་ཡོད་མྲེད་དུ་ངྲེས་པ་ན་རྱིམ་པ་བཞྱིན་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ་



372   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

དང་སུན་འབྱྱིན་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ལ་མ་ 



རྣམ་འགྲེལ ་རྒྱན་གྱི་ མྲེ་ཏོག།   373 

༼༢༩༢༽ 
ངྲེས་པ་ནྱི་ཡོད་མྲེད་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་པ་ན་སུན་འབྱྱིན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གནས་སོ།།།གསུམ་པ་དབྱྲེ་བ་ྱིད་བཤད་

པ་ལ།།དང་པོ་གསལ་བ་དཔྲེར་བརོད་པ་ནྱི།།ཕོ གས་གྱིས་ལ་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པའྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་དགུ་ཀུན་ལས་

བཏུས་ལས་བསན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཇྱི་སྐད་དུ།།གཞལ་བྱ་བྱས་དང་མྱི་རྟག་དང་།།།བྱས་དང་མན་བྱ་རོལ་ལས་བྱུང་།།།མྱི་རྟག་

རོལ་བྱུང་རྲེག་བྱ་མྱིན།།།དྲེ་དགུ་རྟག་པ་ལ་སོགས་ལའོ།།། ཞྲེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་དང་པོ་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་ལ་
མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་སོ་ནས་ཕྲེ་བ་གསུམ་གྱི་གཞལ་བྱས་རྟག་པ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་རྒྱལ་དཔོག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཏྲེ་གྱི་ག་ལ་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།བྱས་པ་ནྱི་མཐུན་ཕོགས་མྱི་རྟག་པ་ལ་ཡོད་ཅྱིང་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ།། །མྱི་རྟག་པ་ནྱི་
རོལ་བྱུང་ལ་ཡོད་ལ་རོལ་མ་བྱུང་ལ་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ཏྲེ་གོག་ལ་སོགས་པ་ལ་ ཡོད་ཅྱིང་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ལ་མྲེད་
པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པ་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྲེད་པ་ལ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་སོ་ནས་ཕྲེ་བ་གསུམ་གྱི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ བྱས་པ་
ནྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྲེད་ཅྱིང་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པའོ།།།སོག་ལ་ སོག ས་པ་ནྱི་གྱི་ག་ལ་མྲེད་པའོ།།།རྟག་པ་སྒྲུབ་
པ་ལ་རོལ་བྱུང་ནྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྲེད་ཅྱིང་མྱི་མཐུན་ཕོགས་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡོད་ལ་གོག་ལ་སོགས་པ་ལ་མྲེད་
པའྱི་ཕྱིར་རྣམ་པ་གྱི་གའོ།།།གསུམ་པ་མཐུན་ཕོགས་ལ་རྣམ་པ་གྱིས་པ་ཅན་ལ་མྱི་མཐུན་ཀྱི་སོ་ནས་ཕྲེ་བ་གསུམ་ནྱི ་ མྱི་
རྟག་པ་ནྱི་རོལ་མ་བྱུང་སྒྲུབ་པ་ལ་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ལ་མྲེད་ཅྱིང་གོག་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡོད་པས་མཐུན་ཕོ གས་ལ་གྱི་
ག་དང་།།མྱི་མཐུན་ཕོགས་རོལ་བྱུང་ཀུན་ལ་ཡོད་པའོ།།།རོལ་བྱུང་ནྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་གྱི་ག་དང་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་
ཡོད་པའོ།།།ལུས་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་རྟག་པ་རྡུལ་ཕ་རབ་ལ་མྲེད་ལ་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ ་ལ་ཡོད་པས་མཐུན་ཕོགས་

ལ་གྱི་ག་དང་།།བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་མྲེད་ཅྱིང་ལས་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་མྱི་ མཐུན་ཕོགས་ལའང་རྣམ་པ་གྱི་ག་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་
ལྟར་ཏྲེ་ཚན་གསུམ་པོ་དྲེ་རྱི་མྱིག་དགུ་ལ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་བཀོད་པས་སྲེང་འོག་ཡང་དག་དང་།།ལོགས་གྱིས་འགལ་བ་དང་།།
ཟུར་བཞྱི་མ་ངྲེས་པ་དང་།།དབུས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ལ་གཏན་ཚིགས་གྱིས་དང་འགལ་བ་གྱིས་ཞྲེས་བྱ་བ་
ལ་སོགས་པ་སྦྱར་རོ་ཞྲེས་ཛྙཱ་ན་ཤྱི་འཆད་དོ།།།གྱིས་པ་མྲེད་པ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་རོད་པ་སྤང་བ་ནྱི།།དབྱྲེ་བ་ལ་ཞྲེས་པ་
སྲེ་ཇྱི་ལྟར་འག ོག་པའྱི་ཚུལ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ་ཞྲེས་འབྲེལ་ལོ།།།དོན་ནྱི་མྲེད་པ་ལ་འགོག་པ་འཐད་པས་དྲེ་ལ་གཏན་ཚིགས་

མྲེད་པའང་ཡྱིན་ལ་དྲེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཡོད་པས་དྲེ་ལ་གཏན་ཚིགས་ཡོད་པའང་ 
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༼༢༩༣༽ 
འཐད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་གཞན་པ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་རོད་པ་སྤང་བ་ནྱི།།རོད་པ་གང་ཞྱིག་སོ་བའྱི་ཕྱིར་སྔོན་བཤད་ཟྱིན་
པ་དྲེ་ཡང་བཀོད་པ་ནྱི་སོབ་དཔོན་དབང་ཕྱུག་སྲེ་ལ་སོགས་པ་ན་རྲེ།། གལ་ཏྲེ་དྲེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞན་པ་འདྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་

བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་དཔྲེ་ཆོས་ཅན་ཐམས་ ཅད་མྱི་རྟག་པ་ལས་ཆོས་ག ཞན་མྱིག་གྱིས་གཟུང་བྱ་ལ་སོགས་པ་དང་
ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ལས་གཞན་དང་ལྡན་པའྱི་ཆོས་ཅན་ནྱི་གཞ ན་པ་མྱི་

མཐུན་ཕོགས་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ལ་ཞུགས་པའང་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཞུགས་པ་ཡྱིན་པས་དཔྲེ་ལ་ཡོད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཐམས་
ཅད་མ་ངྲེས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཆོས་གཅྱིག་ྱིད་དང་ལྡ ན་པ་ནྱི་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན།།གཏན་ཚིགས་མྲེད་པར་ཐལ་བར ་མྱི་
འགྱུར་ཏྲེ་འཇྱིག་རྟྲེན་ན་བམ་ ཟྲེ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྲེས་བྱ་ བ འྱི་སྒྲ་ནྱི་བམ་ཟྲེའྱི་རྱིགས་ལས་ཆོས་གཞན་སྔོ་བསངས་ལ་
སོགས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་སྲེས་བུ་བརོད་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་སྐབས་ཀྱི་ཆོས་རྱིགས་བཀག་པ་བརོད་པ་དྲེ་ བཞྱིན་དུ་འདྱིར་ཡང་ཆོས་

གཞན་དང་ལྡན་པ་ཙམ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སུ་མྱི་བརོད་ཀྱི་འོན་ཀང་སྐབས་ཀྱི་ཆོས་མྲེད་པ་ྱིད་དྲེར་བརོད་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་སྒྲའྱི་དོན་རྣམ་པར་གཞག་པ་ལ་ནྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་ཚད་མ་ཡྱིན་ལ་བསན་བཅོས་ཀང་འཇྱིག་རྟྲེན་

པའྱི་སྒྲའྱི་དོན་ལས་མ་འདས་པར་འཇུག་གོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།འདྱི་གང་ལས་ཤྲེ་ན་གལ ་ཏྲེ་བམ་ཟྲེ་ལས་གཞན་པའྱི་ཆོས་
དང་ལྡན་པའྱི་སྲེས་བུ་ལ་བམ་ཟྲེ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་སྒྲ་འཇུག་ན་དྲེའྱི་ཚེ་ དྲེའྱི་ར ྱིགས་དང་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་གཅྱིག་ྱིད་དྲེ་

དང་དྲེ་མ་ཡྱིན་པར་གྱི་གར་བརོད་པར་འགྱུར་ན་གཅྱིག་ྱིད་དྲེ་དང་དྲེ་ཡྱིན་པའྱི་ཐ་སད་དུ་བྱས་པར་ནྱི ་འཇྱིག་རྟྲེན་ན་
རྟོགས་པ་མྲེད་དོ།།།འོ་ན་ ཇྱི་ ལྟར་རྟོགས་ཞྲེ་ན་བམ་ཟྲེར་བརོད་པར་འདོད་པའྱི་ཆོས་ དྲེའྱི་རྱིགས་མྱི་རྟྲེན་ཏྲེ་མྲེད་

པའྱི་དངོས་པ ོ་ལ་བམ་ཟྲེ་མ་ཡྱིན་པར་རྟོགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་བམ་ཟྲེ་མ་ཡྱིན་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དགག་པའྱི་སྒྲས་ནྱི་

བམ་ཟྲེ་ལས་གཞན་བརོད་པར་འདོད་པ་ཡྱིན་ལ་ཆོས་གཞན་དྲེའང་བམ་ཟྲེ་ལས་གཞན་པ་ཡྱིན་པས་དྲེའང་བམ་ཟྲེ་མ་ཡྱིན་པར་
བརོད་དོ་ཞྲེ་ན།།དགག་པའྱི་སྒྲའྱི་ཡུལ་གཞན་ཡྱིན་ ཡང་བརྡ་སྦྱོར་བ་ནྱི་ཡུལ་རྣམ་པར་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེའྱི་དོན་ནྱི་

འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་སྒྲ་ནྱི་བརྡ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པར་དོན་བརོད་པར་བྱྲེད་ཀྱི་དངོས་པོ་དང་མཐུན་པར་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་ཆོས་
གཞན་དང་ལྡན་པ་ཙམ་ལ་ནྱི་དགག་པའྱི་སྒྲ་བམ་ཟྲེ་མ་ཡྱིན་པ་བརྡར་མ་བྱས་ཀྱི་འོན་ཀང་བམ་ཟྲེའྱི་རྱིགས་བཀག་པ་དང་ལྡན་
པའྱི་དངོས་པོ་ལ་རྣམ་པར་ཕྲེ་ནས་བརྡ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་བཞྱིན་དུ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་སྒྲ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དང་ལྡན་
པ་སྤངས་ནས་མྱི་ལྡན་པ་གཞན་ལ་འཇུག་པ་ཡྱིན་གྱི་ 
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༼༢༩༤༽ 
ཆོས་དང་མ་བལ་བ་གཞན་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་མཐུན་ཕོགས་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི ་ཕྱིར་རོ།།།ཆོས་གཞན་པ་ཙམ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་
སུ་འདོད་ན་མཐུན་པའྱི་ཕོག ས་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་གལ་ཏྲེ་ཆོས་གཞན་དང་ལྡན་པས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཡྱིན་ན་ཆོས་ལས་
གཞན་དངོས་པོ་ྱིད་ཀྱིས་མཚུངས་ནའང་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སུ་འགྱུར་བས་མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ འདྱི་ལ་བསྒྲུབ་
བྱའྱི་ཆ ོས་ཀ ྱི་སྤྱྱི་ཁ ོ་ནས་མཚུངས་པ་ཞྲེས་ བྱ་བ་དགོས་པར་འགྱུར་ན་དྲེ་ལྟ་ན་ནྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོག ས་ཞྲེས་སྦྱར་

རོ།།།བཞྱི་པ་ཅྱི་འད་བ་ཞྱིག་མཐུན་ཕོགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་དོན་ཡྱིན་དཔད་པ་ནྱི།།མཐུན་ཕོགས་མྱི་སྱིད་པར་ཐལ་བ་
དྲེའྱི་ཕྱིར་ཕོགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཆོས་ག ཞན་མ་ སྤངས་པ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆ ོས་ཀ ྱི་སྤྱྱི་དང་འ བྲེལ་བ་ སྲེ་ལྡན་

པའྱི་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།རྒྱུ་མཚན་དྲེས་ན་མྱི་ མཐུན་པའྱི་ ཕོགས་ ཞྲེས་བྱ་བ འྱི་སྒྲས་ཆ ོས་ག ཞན་དང་ལྡན་ པ་
ཐམས་ ཅད་རྟོགས་པ་སྲེ་ཤྲེས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་མཐུན་ཕོགས་མྲེད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་མྱི་མཐུན་ཕོགས་

ཞྲེས་བྱ་བའྱི་སྒྲས་གཞན་པ་དྲེ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སུ་བཟུང་ཡང་གཏན་ཚིགས་མྲེད་པར་ཐལ་བའྱི་སོན་མ ྲེད་
དོ། །གྱིས་པ་དགུར་ཕྲེ་བའྱི་དགོས་པ་བཤད་པ་ལ་དོན་གྱིས་ཀྱི་དང་པོ་མདོར་བསན་པ་ནྱི།། ཡང་ཞྲེས་པས་སོན་པར་

བྱྲེད་དྲེ་གལ་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྐབས་མདོར་བསྡུས་ནས་བརོད་པར་འདོད་པ་ཡྱིན་ན་གོ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་
དྲེ་ཙམ་ཞྱིག་བསན་པར་བྱ་བའྱི་རྒྱུ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་འདྱི་བ་ལ་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་བསན་པ ་གྱིས་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ལ།།
གྱིས་ནྱི་འགལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་དག་ཅྱིའྱི་དོན་དུ་བསན་ཞྲེ་ན་རང་བཞྱིན་དང་འབས་ བུ་དག་གོ་བྱྲེད་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་

བའྱི་དོན་དུ་སྲེ་དྲེ་གྱིས་གཏན་ཚིགས་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་གྱི་གཞན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བསན་པའྱི་ཕྱིར་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་བཞྱི་

བསན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།རྱིགས་པ་ཅན་རྣམས་ཁྱད་པར་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་སོག་ལ་སོགས་པ་ནྱི་ལྡོག་པ་ཅན་དང་།།སྤྱྱི་གཞལ་
བྱ་ྱིད་ནྱི་རྲེས་འགོ་ཅན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་རོད་པར་བྱྲེད་དྲེ་དྲེས་ན་འདྱི་གྱིས་ནྱི་རོད་པའྱི་གནས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་བསན་
ནོ།།།ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་ལག་མ་གསུམ་ནྱི་ལྡ ོག་པའྱི་སྒྲུབ ་བྱྲེད་ཡྱིན་ ཏྲེ་འདྱི་རྣམས་ཀྱིས་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ལས་ལྡོག་

ན་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་ཐམས་ཅད་ཀང་སྐབས་སུ་བབ་པ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་རྒྱས་པར་
བཤད་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་གྱིས་དང་འགལ་བ་གྱིས་བསན་པའྱི་དགོས་པ་དང་།།ཁྱད་པར་དང་སྤྱྱི་གྱིས་བསན་པའྱི་དགོས་
པ་དང་།།ལག་མ་གསུམ་བསན་པའྱི་དགོས་པ་བཤད་པ་གསུམ་ལས།།དང་པོ་ལ་མདོར་བསན་པ་དང་།།རྒྱས་པར་བཤད་པ་
དང་།།དོན་བསྡུ་བ་ 
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༼༢༩༥༽ 
དང་གསུམ་གྱི།།དང་པོ་ནྱི་རང་བཞྱིན་དང་ཞྲེས་པ་སྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་ལས་བཟོག་པ ་སྒྲུབ་ན་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་བྱྲེད་པ འྱི་

འགལ་བ་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ།།བྱས་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ལ་རོལ་བྱུང་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས ་པ་ལ་དོན་བཞྱི་སྲེ་རོལ་བྱུང་
འབས་བུའྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་སྒྲུབ་པ ་དང་།།རྟགས་དཔྲེར་བརོད་པའྱི་དགོས་པ་བཤད་པ་དང་།།འབས་བུ་དང་།།རང་བཞྱིན་ཕྲེ་
བའྱི་དགོས་པ་བརོད་པ་དང་།།མྱི་དམྱིགས་པ་རང་བཞྱིན་དུ་བསྡུ་བའོ།།།དང་པོ་ལའང་དོན་གསུམ་གྱི་འབས་བུ་མཐུན་ཕོགས་
ལ་གྱིས་སུ་གནས་པར་བསན་པ་ནྱི།།དྲེ་དྲེ ་ལྟར་ཡྱིན་པར་གང་ལས་ཞྲེ་ན་རང་བཞྱིན་ལ ས་གཞན་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ནྱི་
ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ།།རྒྱུ་ལ་འབས་བུས་ཁྱབ་ན་ནྱི་འདྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་པར་འགྱུར་བ་ལས་དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།རྒྱུ་འབས་བུ་
ལ་འཁྲུལ་བ་དྲེའྱི་ ཕྱིར་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་དྲེས་ན་རོལ་བྱུང་ཀང་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་འཇུག་པས་དྲེའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ནོ །།།དྲེ་ྱིད་

བཤད་པ་ནྱི་རྒྱུ་མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་ དྲེ་ཐམས་ ཅད་འབས་ བུ་སྲེས་བུའྱི་བྱྲེད་པས་བརལ་མ་ཐག་ཏུ་
ཞྲེས་བྱ་བ་དང་ཤྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་རྒྱུ་མྱི་རྟག་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་སྲེད་ལ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་མྱི་སྲེད་དྲེ་ དྲེས་ན་ཞྲེས་སྦྱར་

རོ།།།གྱིས་པ་རྟག་པ་ལས་སྲེས་པའྱི་ཤྲེས་པ་བརལ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བ་མྱི ་འཐད་པ་ནྱི།།འདྱིར་དཔོད་པ་བ་རྣམས་རོལ་བའྱི་
སྔོན་ནས་ཡོད་པའྱི་སྒྲ་རྟག་པ་ལས་རོལ་བྱུང་གྱི་ཤྲེས་པ་མྱི་རྟག་པ་འབྱུང་བར་འདོད་དྲེ་དྲེ་ྱིད་སྨྲས་པ་ནྱི་ བརལ་མ་ཐག་ཏུ་
ཞྲེས་པ་སྲེ་ཇྱི་ལྟར་རྟོགས་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་གང་གྱིས་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དྲེ་ལ་གཏན་ཚིགས་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་རོལ་
བྱུང་གྱི་སྒྲ་ན་པའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན།།འདྱི་ཡུལ་མྱི་རྟག་པའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཡུལ་རོལ་བའྱི་རྲེས་ཐོགས་སུ་གསལ་
བའྱི་ཕྱིར་དཔྲེར་ན་རོལ་བའྱི་དྱི་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་རྒྱུ་སྔོན་སོང་སྒྲུབ་པའྱི་འབས་བུའྱི་རྟགས་ཡྱིན་
ནོ།།།དྲེ་ལ་རྒྱུའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་དཔོག་པ་ལ་ནྱི་གཞྱི་ཆོས་ཅན་ ཡྱིན་ལ་རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་དཔོག་པ་ལ་ནྱི་འབས་བུ་ྱིད་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་
ནོ།།།གལ་ཏྲེ་རོལ་བའྱི་རྲེས་ཐོགས་སུ་གསལ་ཀང་ཡུལ་སྔོན་ནས་ཡོད་པ་རྟག་པའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པ་ཅྱི་འགལ་ཞྲེ་ན།།རོལ་
བའྱི་སྔར་ནས་ཡོད་པའྱི་རྟག་པ་འཛིན་པའྱི་ ཤྲེས་པ་ནྱི་ངྲེས་པ ར་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་རྟག་པ་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི་རོ ལ་བ་ལ་
མྱི་ལྟོས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།ཇྱི་ལྟར་མྱི་ལྟོས་ཞྲེ་ན་སྒྲ་ལ་སྒྲྱིབ་པར་བྱྲེད་པ་དང་དབང་པོ་དང་སྒྲ་སྲེ་གསུམ་པོ་དག་
ལ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ།།གལ་ཏྲེ་རོལ་བས་གསུམ་པོ་དྲེ་ལ་ཅུ ང་ཟད་ཕན་བཏགས་ན་ནྱི་ཤྲེས་པ་རོལ་བ་ལ་ལྟོས་པར་འགྱུར་ན་

ཕན་མྱི་འདོགས་པའྱི་ཕྱིར་མྱི་ལྟོས་སོ།།།གསུམ་པ་རྲེན་གྱིས་དྲེ་ལྟར་འབྱུ ང་བ་དགག་པ་ལ་རོལ་བ་སྒྲྱིབ་བྱྲེད་ལ་མྱི་སྦྱོར་བ་
དང་།།སྒྲ་ལ་མྱི་ 
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༼༢༩༦༽ 
སྦྱོར་བ་དང་།།དབང་པོ་ལ་མྱི་སྦྱོར་བ་བཤད་པ་གསུམ་ཡོད་པའྱི་དང་པོ་ལའང་དོན་བཞྱིའྱི་རྟག་པ་ལ་སྒྲྱིབ་པ་མྱི་སྱིད་པ་ནྱི།།
གལ་ཏྲེ་རོལ་བས་ཡུལ་དང་དབང་པོ་ལ་ཕན་མྱི་འདོགས་མོད་སྒྲྱིབ་པ་སྲེལ་བར་ཇྱི་ལྟར་མྱི་འགྱུར་ཞྲེ་ན་རྟག་པ་ དྲེ་ལ་ཞྲེས་
སྨྲོས་སོ།།།ཡོད་ཀང་མྱི་མཐོང་ངོ་ཞྲེ་ན་མྱི་མཐོང་བའྱི་སྒྲྱིབ་པ་ འགའ་ཞྱིག་ཡོད་ དུ་ཆུག་ཀང་བསྒྲྱིབ་བྱ་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་
རོལ་བས་མས་པར་མ་བྱས་པར་ནྱི་དྲེ་པས་ཐ་མྱི་དད་ཀྱི་ཤྲེས་པ་སྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ཟོག་པར་མྱི་རུང་སྲེ་མྱི་ནུས་

ལ་མས་པར་བྱས་ནའང་རྟག་པ་འཇྱིག་པའྱི་ཕྱིར་སྒྲྱིབ་པ་མྱི་སྱིད་དོ།།།མྱི་ནུས་པ་ྱིད་གང་ལས་ཞྲེ་ན་གལ་ཏྲེ་ཁྱད་པར་

བསྲེད་ན་ནྱི་ནུས་པ་བཟོག་ནུས་པར་འགྱུར་ན་རྟག་པ་ད ྲེ་ལ་སྒྲྱིབ་པས་ཁྱད་པར་བསྲེད་པ་མྲེད་པར་ནྱི་ སྒྲྱིབ་པ་དྲེ་
ཅུང་ཟད་ བྱྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།ཅུང་ཟད་མྱི་བྱྲེད་པ་ཡང་ཇྱི་ ལྟར་ ན་ག ང་གྱིས་སྒྲྱིབ་པར་ བྱྲེད་
པའམ་གཞན་འགལ་བ་དང་ཁྱ ད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྲེན་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་རྣམ་ཤྲེས་ཇྱི་ལྟར་སྲེ་བའྱི་ཚུལ་བཤད་

པས་རང་ལ་མཚུངས་པ་སྤང་བ་ནྱི།།གཞན་གྱིས་ཅུང་ཟད་མྱི་བྱྲེད་པ་ཡང་སྒྲྱིབ་བྱྲེད་དུ་མཐོང་ནས་སྨྲས་པ་ནུས་པ་བཟོག་
པའམ་ཁྱད་པར་བསྒྲུབས་པ་གང་གྱིས་སྒྲྱིབ་པར་བྱྲེད ་པར་ཁྱྲེད་འདོད་པ་སྒྲྱིབ་བྱྲེད་རྱིག་པ་ལ་སོགས་པ ས་
བུམ་པ་ལ་སོག ས་པ་དག་ལ་ཤྲེས་པ་སྲེད་པའྱི་ནུས་པ་བཟོག་པའྱི་ཁྱད་པར་ཅྱི་ ཞྱིག་བསྲེད་པའམ་ ཤྲེས་པ་

སྲེད་པའྱི་ནུས་པ་སྔར་ཡོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཅྱི་ཞྱིག་མས་ པར་བྱས་གལ་ཏྲེ་ཅུང་ཟད་མྱི་བྱྲེད་ཀང་སྒྲྱིབ་པར་འདོད་ན་རྟག་

པའྱི་ཡང་སྒྲྱིབ་པར་འདོད་དོ་ཞྲེ་ན་དྲེ་དག་ཅྲེས་གསུངས་སོ།།།འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་སྒྲྱིབ་བྱྲེ ད་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་འོན་ཀང་ བུམ་པ འྱི་
སྐད་ཅྱིག་ཐམས་ ཅད་ནྱི་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།ཕན་ཚུན་ལན་ཅྱིག་ཏུ་གྱུར་ཏྲེ་འདུས་པའྱི་
ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་སྔ་མ་རང་གྱི་ངང་གྱིས་འགགས་པ་ན་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་རྒྱུ་སྲེ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དྲེ་དག་ཕན་ཚུན་ཁྱད་
པར་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱི་གང་ལས་ཤྲེ་ན་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་ གཅྱིག་ནྱི་གྱིས་པོ་ལ་ལྟོས་པར་མྱི་
རུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་ཡང་སྣང་བ་ནས་གྱིབ་ཁང་དུ་ཞུགས་པའྱི་རྲེན་གསུམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་སྣང་བ་

ནས་སྣང་བར་ཞུགས་པའྱི་རྲེན་གསུམ་ལྟ་བུ་ཕན་མྱི་འདོགས་ཀང་ལྟོས་པ་མཐོང་བ་དང་ནྱི་འགལ་བ་མྲེད་དོ།།།ཕན་ཚུན་ཁྱད་
པར་སྲེད་པ་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་ྲེ་བར་འཚོག་པའྱི་དུས་ཀྱི་རྒྱུ་རྣམས་ཀྱི་ནུས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་འབས་བུ་

རྟག་ཏུ་སྲེད་པའམ་ཡང་ན་ཕྱིས་ཀང་མྱི་སྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་སྔར་དང་ཕྱིས་ནུས་པ་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར ་རོ།།།གལ་

ཏྲེ་དྲེ་དག་ཕན་ཚུན་ཕན་འདོགས་ན་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱད་པར་བསྲེད་ནས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ ་ཤྲེས་པ་སྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་



378   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

གསུམ་པོ་དྲེ་དག་ཀང་ཞྲེས་སྨྲོས་ 
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༼༢༩༧༽ 
སོ།།།དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་གསུམ་པོ་དྲེ་བར་དུ་མ་ཆོད་པའྱི་ཡུལ་རུ ང་བ་ གཅྱིག་ན་གནས་པ་གསུམ་པོ་དྲེ་དག་ཁྱད་པར་

ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེའྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་ཇྱི་ལྟར་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐ་མའྱི་ཚོགས་པ་ཡུལ་མ་ཆོད་པས ་འབས་བུ་བྱྲེད་
པ་ཡྱིན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཕན་ཚུན་ྲེ་བར་འཚོག་པའྱི་རྒྱུ་དག་ཀང་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཡུལ་མ་ཆོད་ན་ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོད་
ན་མྱི་སྒྲུབ་པས་རབ་ཆོད་མྲེད་ན་རྒྱུ་ཡྱིན་གྱི་ཡོད་ན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་ཕན་འདོགས་པ་དང་ཤྲེས་པ་སྲེ་བར་
ཐལ་བར་མྱི་འགྱུར་རོ།།།གསུམ་པ་སྒྲྱིབ་པས་རྣམ་ཤྲེས་འགོག་པའྱི་ཚུལ་བཤད་པ་ནྱི།།བར་ཆོད་མྲེད་པའྱི་དུས་ན་ྲེ་བར་འགོ་
བའྱི་རྒྱུ་དང་ལན་ཅྱིག་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་དག་ལས་ནུས་པའྱི་སྐད ་ཅྱིག་གཞན་སྲེ་བ་ཡྱིན་ན་ བར་ཆོད་སྔར་ནས་ཡོད་ན་ནྱི་ཁྱབ་

བྱྲེད་ྲེ་བར་འགོ་བ་དང་ལན་ཅྱིག་འདུས་པའྱི ་རྒྱུ་མྲེད་པས་ཁྱབ་བྱ་ནུས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་གཞན་ མྱི་སྲེ་བའྱི་ ཕྱིར་
བུམ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡུལ་དྲེའྱི་རྣ མ་པར་ཤྲེས་པ་ མྱི་སྲེ་བ་ ཡྱིན་གྱི་རྱིག་པ་ལ་སོགས་པས་ཡུལ་ལ་ཁྱད་པར་བྱས་

པས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་སྒྲྱིབ་པ་དང་པོ་ནས་ཡོད་པ་ལ་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་མོད་དང་པོ་མཐོང་བས་ཀང་སྒྲྱིབ་པ་གསར་དུ་ཞུགས་
པས་མ་མཐོང་བ་དྲེ་སྒྲྱིབ་པས་མ་བྱས་ན་ཤྲེས་པ་ཅྱི་སྲེ་མྱི་སྲེ་ཞྲེ་ན་རྒྱུ་མ་ཚང་བས་ཤྲེས་པ་མྱི་སྲེ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།རྒྱུ་མ་
ཚང་བ་ྱིད་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་བར་ཆད་གསར་དུ་ཞུགས་ ན་དྲེས་སྔར་སྲེས་པའྱི་ཤྲེས་པ་སྲེད་པའྱི་ནུས་པ་འ གགས་
པའྱི་ཕྱིར་དང་།།འགགས་པ་དྲེ་ལས་སྲེ་བར་འདོད་ པ་ཤྲེས་པའྱི་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་གཞན་ཡང་མ་སྲེས་པའྱི་ ཕྱིར་
རོ།།།དྲེ་མྱི་སྲེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་རྒྱུ་མྲེད་པ་སྲེ་སྐད་ཅྱིག་སྔ་མ་དྲེ་ཤྲེས་པ་སྲེད་ནུས་ཡྱིན་ཡང་སྲེད་ནུས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་ཕྱི་མའྱི་

རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པས་རྒྱུ་མྲེད་པ་ཞྲེས་བརོད་དོ།།།སྐད་ཅྱིག་སྔ་ཕྱི་ཐམས་ཅད་དུ་བར་དུ་མ་ཆོད་པ་ྱིད་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཡུལ་ཆོད་
པ་དང་བཅས་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་ཇྱི་སྲེད་པ་དྲེ་ཐམས་ཅད་ནྱི་ནུས་པ་མྲེད་པ་ྱིད་ཡྱིན ་ནོ་སམ་དུ་དགོངས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་བར་
ཆོད་གསར་དུ་ཞུགས་ན་ཤྲེས་པའྱི་རྒྱུ་སྔ་མ་འགགས་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།ད་ལྟར་བ་ནྱི་ཡོད་ཀང་ཤྲེས་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པས་རྒྱུ་མ་
ཚང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་རྱིག་པ་ལ་སོགས་པ་སྒྲྱིབ་པར་བརོད་ དྲེ་ཐ་སད་བྱས་ཀྱི་རུང་བ་སྲེ་རང་གྱི་རྒྱུ་ལས་
ཤྲེས་པ་སྲེས་ནུས་སུ་སྲེས་པ་དྲེའྱི་གྲེགས་སྒྲའྱི་པས་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ནྱི་སྒྲྱིབ་པར་བརོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རུང་བ་ དྲེ་ནྱི་
ནུས་པ་ཐོགས་མྲེད་ཡྱིན་པས་རང་གྱི་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་རྱིག་པ་ལ་སོགས་པས་བསྒྲྱིབ་བྱ་ལ་ཅུང་ཟད་བྱས་ནས་

སྒྲྱིབ་པར་བརོད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་སྒྲྱིབ་པ་དྲེ་ཡོད་ན་ཤྲེས་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཚང་བས་ཡུལ ་མ་དམྱིགས་པ་དྲེའྱི་ཚེ་མཐོང་བའྱི་
གྲེགས་སུ་སྒྲོ་བཏགས་ནས་སྒྲྱིབ་པར་ཐ་སད་བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ་ 
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༼༢༩༨༽ 
ཞྲེས་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།བཞྱི་པ་མྱི་རྟག་པ་ལ་སྒྲྱིབ་པ་འཐད་པ་ལ་དོན་གྱིས་ཀྱི་དང་པོ་མྱི་རྟག་པ་ལ་སྒྲྱིབ་པའྱི་ནུས་པ་སྒྲུབ་པ་
ནྱི།།སྔར་ནྱི་སྒྲྱིབ་པ་ཅུང་ཟད་མྱི་བྱྲེད་པར་རྱིགས་པས་བསྒྲུབས་ནས་ད་ནྱི་སྒྲྱི བ་པ་ཅུང་ཟད་བྱྲེད་པར་བསན་པའྱི་ཕྱིར ་ཡང་ན་
ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་སྐད་ཅྱིག་མ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ནྱི་ཕན་འདོགས་པ་མྱི་སྱིད་དོ་ཞྲེས་བསན་པར་འགྱུར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་དབང་པོ་དང་ཡུལ་
དག་ལས་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱང་རྱིང་པོ་ན་གནས་པའྱི་སྒྲྱིབ་པས་ཇྱི་ལྟར་དྲེ་གྱིས་ལ་ཕན་འདོགས་ནུས་ཞྲེ་ན་ རྒྱུ་དང་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་

དྲེ་ནྱི་བསམ་པར་མྱི་ནུས་ཏྲེ་ཁབ་ལྲེན་ཐག་རྱིང་པོ་ན་འདུག་པས་ཀང་ལགས་འདྲེན་པ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་པའྱི་རབ་ཏུ་
དབྱྲེ་བ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནས་མངོན་སུམ་དུ་མཁྱྲེན་པ་ཡྱིན་ལ་ཁོ་བོ་ཅག་གྱིས་ཀང་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་འདྱི་ནྱི་རྒྱུ་དང་རྲེན་
འདྱི་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པས་དྲེ་དང་དྲེ་ལས་སྲེས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱི ་ཙམ་ཞྱིག་དཔོད་པར་ནུས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གང་གྱི་
ཕྱིར་ཐག་རྱིང་པོ་ན་གནས་པ་ཡང་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དྲེས་ན་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་ནུས་པ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ལ་
ཆྲེས་ཆྲེར་གྱི་སྒྲ་ནྱི་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་བརོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ནུས་པ་མྲེད་པར་རབ་ཏུ་བྱྲེད་དོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་སྲེས་བུའྱི་དབང་པོ་

བསྒྲྱིབས་པ་ྱིད་ཀྱི་ཡུལ་དང་དབང་པོའ ་ིཤྲེས་པ་སྲེད་པའྱི་ནུས་པ་སྒྲྱིབ་པས་མས་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།སྒྲྱིབ་
པའྱི་མྱི་མཐུན་པ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ནྱི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་གཏན་ཚིགས་ལས་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པས་དྲེ་སྨྲས་པ་
ནྱི་སྒྲྱིབ་པའྱི་བྱྲེ་ བག་གྱིས་ཞྲེས་པ་སྲེ་སྒྲ་འཛིན་པ་ལ་ནྱི ་རྲེ་ལྡྲེ་དང་རྱི ག་པ་ལ་སོགས་པ་སྒྲྱིབ་པའྱི་བྱྲེ་བག་ཡྱིན་ལ་རྲེག་པ་
དང་དྱི་དང་རོ་འཛིན་པ་ལ་ནྱི་རས་སབ་མོ་དང་ལྭ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཐོས་པ་ནྱི་མཚོན་པ་སྲེ་རྲེག་པ་དང་བསྣམས་པ་

ལ་སོགས་པ་གསལ་མྱི་ག སལ་དུ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་སྒྲྱིབ་པའྱི་ནུས་པ་རྟོགས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་སྒྲྱིབ་པས་ཅུང་ཟད་མྱི་

བྱྲེད་པ་ྱིད་ཡྱིན་ན་ནྱི་དྲེའྱི་བྱྲེ་བག་གྱིས་ཐོས་པ་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་པར་མྱི་འགྱུར་ན་ཐ་དད་ནྱི་སྒྲྱིབ་པའྱི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པའྱི་
ཕྱིར་སྒྲྱིབ་པ་ནྱི་ནུས་པ་ལ་གྲེགས་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ།།།གྱིས་པ་དྲེ་ཁས་མྱི་ལྲེན་པ་དགག་པ་ནྱི།། དྲེ་ལྟ་
མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྒྲྱིབ་པས་ཅུང་ཟད་མྱི་བྱྲེད་ན་གྱིས་པོ་གང་ལ་ཡང་ཅུང་ ཟད་མྱི་བྱྲེད་པའྱི་སྒྲྱིབ་པ་དྲེ་ནྱི་ཡོད་ཀང་
མྲེད་པ་དང་འད་སྲེ་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པ་གྱིས་ཅུང་ཟད་མྱི་བྱྲེད་པར་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་འདྱིའྱི་ སྒྲྱིབ་པ་

འདྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་དྲུག་པའྱི་སྒྲའྱི་ྲེ་བར་བསྡུ་བ་སྲེ་བསྒྲྱིབ་བྱ་སྒྲྱིབ་བྱྲེད་དུ་འབྲེལ་བ་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་སྒྲྱིབ་པ་དངོས་པ ོ་
ལ་བརྟྲེན་པ་སྲེ་གནས་པ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།སྒྲོ་བཏགས་པ་ྱིད་སྒྲྱིབ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་སྒྲྱིབ་པར་སྒྲོ་བཏགས་པའྱི་ཞྲེས་སྨྲོས་
ཏྲེ་དོན་བྱྲེད་པ་སྲེ་ཤྲེས་པ་སྲེད་པའྱི་ནུས་པའྱི་གྲེགས་ 
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༼༢༩༩༽ 
བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུར་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའོ།།།བློ་གསལ་བ་ལ་ མིྲེའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ྲེ་བར་སྒྲོ་བཏགས་པ་ཡྱིན་ཞྲེས་སྦྱར་

རོ།།།སྒྲོ་བཏགས་པས་དྲེའྱི་དོན་བྱྲེད་མྱི་ནུས་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་སྒྲྱིབ་པ་དང་མྲེ་ལ་སོགས་པར་སྒྲོ་འདོགས་པའྱི་རྟོག་པ་དྲེ་ཡོད་
ཀང་རྟོག་པ་དྲེས་དངོས་པ ོ་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་དང་དྲེར་སྲེ་བ་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་དངོས་པོ་རྣམས་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་ བོ་ཇྱི་
ལྟ་བ་བཞྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ལས་མ་འདས་པར་དོན་བྱྲེད་པར་གནས་པ་ྱིད་དོ། །དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་པ་དྲེས་ན་བར་ན་སྒྲྱིབ་པ་ཡོད་
ཀང་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་སྔ་མ་ཁོ་ན་བཞྱིན་དུ་ཤྲེས་པ་སྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་སྒྲོ་བཏགས་པའྱི་སྒྲྱིབ་པས་ནྱི་དྲེ་དག་
ལ་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱི་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལྟ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེའྱི་ ཕྱིར་སྒྲྱིབ་པ་དྲེས་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།འདྱི་སྐད་

དུ་ཇྱི་ལྟར་གང་རྲེག་དང་མུན་པ་ལ་སོགས་པ་ཚ་རྲེག་དང་སྣང་བ་ལ་སོགས་པ་དང་མ་ཕད་ན་རང་གྱི་རྱིགས་རྒྱུན་སྲེད་པའྱི་
ནུས་པ་ཅན་དང་།།ཕད་ན་ནུས་མྲེད་དུ་སྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཡང་སྒྲྱིབ་པ་མྲེད་པའྱི་རང་གྱི་རྒྱུ་
ལས་ནྱི་ནུས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་ལ།།སྒྲྱིབ་པ་དང་བཅས་པའྱི་རང་གྱི་རྒྱུ་ལས་ནྱི་ནུས་པ་མྲེད་པར་འགྱུ ར་རོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།གྱིས་པ་རོལ་བ་སྒྲ་ལ་མྱི་སྦྱོར་བ་བཤད་པ་ལ་དོན་ལྔ་ཡོད་པའྱི་དང་པོ་དོན་དངོས་ནྱི།། དྲེ་ལྟར་ཏྲེ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་སྒྲ་རྟག་
པ་རྣམས་ནྱི་སྒྲྱིབ་བྱྲེད་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་ན་སྒྲྱིབ་པས་ཅུང་ཟད་མྱི་བྱྲེད་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་རྣམས་བཞྱིན་དུ་ནུས་པའྱི་ ཁྱད་
པར་མས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ལ་སྒྲྱིབ་པས་ཅུང་ཟད་བྱྲེད་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་བཞྱིན་དུ་ཁྱད་པར་སྲེ་བ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་
ནོ།།།མ་ཡྱིན་པ་དྲེས་ན་ག ལ་ཏྲེ་རྟག་པ་དྲེ་དག་ཤྲེས་ པ་སྲེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ན་ གང་ཟག་ཐམས་ ཅད་ལ་
སྒྲྱིབ་པ་ཡོད་མྲེད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་ར ང་གྱི་ཡུལ་ ཅན་གྱི་ཤྲེས་པ་ རྱིམ་གྱིས་འབྱུང་བ་དྲེ་ཐམས་ཅད་ཅྱིག་ཅར་
སྲེད་པར་བྱྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་འབས་བུ་སྲེ་བའྱི་དུས་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་ ནམ་ཡང་ སྲེ་སྒྲྱིབ་པ་མྲེད་པའྱི་ཚེ་ན་
ཡང་རུང་ཡུལ་ན་གནས་པའྱི་སྲེས་བུ་གང་ལ་ཡང་ཤྲེས་པ་འགའ་ཡང་སྲེ་གཅྱིག་ཀང་སྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་

འདྱི་ནྱི་གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་ཏྲེ་རྱིགས་པས་འཐད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་རྣལ་མའྱི་དོན་བཤད་པ་ནྱི།།འདྱི་སམ་དུ་སྒྲྱིབ་
པས་ནུས་པ་བཟོག་པས་རྟག་ཏུ་སྒྲ་ཐམས་ཅད་ ཅྲེས་བྱ་བ་ལ་གཞན་ཡང་རུང་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་སྒྲ་དྲེ་ྱིད་ལ་ཕན་འདོགས་
པའོ།།།ལན་ཅྱིག་བྱྲེད་པ་སོ་སོར་ངྲེས་པ་ ནྱི་སྒྲ་སོ་ སོ་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་ཐ་དད་པ་སྲེ་དྲེ་ནྱི་གནས་སྐབས་རྲེས་
འགའ་སྒྲ་འགའ་ཞྱིག་ལ་ྲེ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་སྒྲ་འདྱི་དག་གྱི་དུས་རྲེས་འགའ་དང་ཡུལ་འགའ་ ཞྱིག་ཏུ་
ཐོས་པ་ནྱི་ལན་ཅྱིག་བྱྲེད་པ་དྲེས་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་དབང་པོ་ཡང་སྒྲའྱི་ལན་ཅྱིག་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་པས་དྲེ་ལ་ཕན་ 
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༼༣༠༠༽ 
འདོགས་པའང་བརྒྱུད་ནས་སྒྲའྱི་ལན་ཅྱིག་བྱྲེད་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་ལ་ནུས་པ་གསར་དུ་འཇོག་པར་བྱྲེད་པའམ།།
བཞག་པའྱི་ནུས་པ་སྱིན་པར་བྱྲེད་པའམ།།ྲེ་བར་གནས་པ་ནྱི་ཕན་འདོགས་པའྱི་དོན་དུ་ཕ་རོལ་པོས་འདོད་པ་ཡྱིན་ན་སྒྲ་རྟག་
པ་ལ་དང་པོ་གྱིས་ནྱི་མྱི་འཐད་པས་གསལ་བྱྲེད་ཀྱི་རྲེན་ྲེ་བ་ཙམ་ཕན་འདོགས་པའྱི་དོན་དུ་འདོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟར་སྒྲྱིབ་
པའྱི་ཕོགས་ལས་གཞན་ལན་ཅྱིག་བྱྲེད་པའྱི་ཕོགས་ྲེ་བར་བཀོད་ནས་དྲེ་དགག་པའྱི་ཕྱིར ་ཁོ་བོ་ཅག་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་མྱི་སྤོང་
བ་ནྱི་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་རྲེན་ྲེ་བ་ན་འབས་བུ་བྱྲེད་པ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འབས་བུ་སྲེད་པ་ དྲེའྱི་གནས་སྐབ ས་ཀྱི་
ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ལྟོས་ན་ནྱི་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕན་འདོགས་པ་ལ་
ལྟོས་པར་ནྱི་རྲེན་དྲེ་ལས་ནྱི་ནུས་པའྱི་ཁྱད་པར་ཐོབ་པའྱི་རྒྱུ་དག་འབས་བུ་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་གྱི་མ་ཐོབ་པ་རྣམས་ནྱི་མྱི་
བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གསུམ་པ་རྟག་པ་འཇྱིག་པ་ནྱི།།དྲེ་ལ་ཇྱི་ལྟར་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་ལན་ཅྱིག་བྱྲེད་པ་ལ་ལྟོས་པ་ དྲེ་བཞྱིན་
དུ་གལ་ཏྲེ་སྒྲ་ཡང་རྲེན་འགའ་ཞྱིག་ལ་ལྟོས་ནས་ ཤྲེས་པའྱི་འབས་བུ་ བྱྲེད་ན་ནྱི་བྱྲེད་ལ་རག་སྲེ་ འདྱི་ལ་
འགལ་བ་ནྱི་མྲེད་དོ།།།འོན་ཀང་སྔར་གྱི་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་སྔར་གྱི་རང་བཞྱིན་ དྲེ་ནྱི་མས་པའྱི་ ཕྱིར་ཏྲེ་
དངོས་སུ་ཕན་འདོགས་པའྱི་ཕོགས་ལ་བལྟོས་པ ར་བྱ་ བའྱི་རོལ་བའམ། །བརྒྱུད་ནས་ཕན་འདོགས་པ་ལ་ནྱི་ རོལ་
བས་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི།།ནད་དང་སྒྲྱིབ་པ་སྲེལ་བ་ལ་སོགས་པ འོ།།།གཞན་ལ ས་ཏྲེ་ཕད་པའྱི་བདག་ལས་སྔར ་གྱི་ལས་རང་

བཞྱིན་གཞན་ཐོབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ ཕྱིར་སྔར་གྱི་རང་བཞྱིན་ལ་ངྲེས་པར་མྱི་འཐད་དོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་སྒྲའྱི་ནུས་པ་ཁྱད་

པར་ཅན་དྲེ་ནྱི་རྲེན་ལས་གསར་དུ་སྲེས་ནས་ཁྱད་པར་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་འགགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་
ཏྲེ་སྔར་ནས་ཡོད་པ་གསལ་བར་བྱྲེད་པའྱི་རྲེན་རྣམས་ཀྱི་ཕན་འདོགས་པའྱི་དོན་ནྱི་ྲེ་བ་ཙམ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་ཕན་འདོགས་
པ་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་ཅུང་ཟད་མྱི་བྱྲེད་ན་ནྱི་ྲེ་ཡང་མྱི་ྲེ་བ་དང་ཁྱད་པར་མྲེད་པས་དྲེ་ནྱི་ བལྟོས་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ ཏྲེ་ཐམས་

ཅད་ལྟོས་སར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདྱི་སམ་དུ་ྲེ་བས་ཕན་པ་འགའ་ཞྱིག་བྱྲེད་མོད་ཀྱི་དྲེ་ནྱི་དོན་གཞན་ཡྱིན་གྱི་དྲེའྱི་བདག་
ྱིད་མ་ཡྱིན་པས་སྔར་གྱི་རང་བཞྱིན་ལ་ངྲེས་སོ་སམ་ན་སྒྲ་ དྲེའྱི་ཕན་པ་སྒྲ་དྲེ་ལས་དོན་ག ཞན་ྱིད་ཡྱིན་ན་ ཕན་པ་འདྱི་

ནྱི་སྒྲ་དྲེའྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་འབྲེལ་བ་དྲེ་མྲེད་པ་དང་།།སོགས་པ་སྲེ་ཕན་པ་གྱིས་པ་རྟོག་ན་ཐུག་མྲེད་དུ་ཐལ་བ་ཡང་

གཞན་བྱྲེད་ན་ནྱི་དྲེའྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྲེའུ་གྱིས་པར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །བཞྱི་པ་ཤྲེས་བྱར་མྱི་རུང་བ་ནྱི།།སྒྲ་དྲེ་
ཞྲེས་པ་སྲེ་ཤྲེས་ བྱ་ནྱི་ཤྲེས་པ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ན་སྒྲ་ནྱི་སྲེད་ 
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༼༣༠༡༽ 
བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པར་རྲེན་གྱིས་བྱས་པའྱི་ཕན་པ་ྱིད་ལས་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་ཕན་པ་ཐ་དད་པའྱི་ཕོགས་ལ་ནྱི་ཤྲེས་བྱ་

མ་ཡྱིན་པའྱི་སོན་དུ་འགྱུར་ལ་ཐ་མྱི་དད་ན་ཡང་དྲེ་བྱས་པ་ན་སྔར་གྱི་རང་བཞྱིན་མས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ལྔ་པ་དྲེས་ན་མྱི་འཐད་པ་
ནྱི་གང་གྱི་ཕྱིར་ྲེས་པ་དྲེ་ལྟ་བུར་ཐལ་བ ་དྲེའྱི་ཕྱིར་རྟག་པར་ཁས་བླངས་པའྱི་སྒྲ་འདྱི་ནྱི་དབང་པོའམ་དྲེ་དང་ཡུལ་ཕད་
པ་ནྱི་ཡུལ་དང་ལྡན་པའོ།།།བདག་ནྱི་སྲེས་བུའོ།།།གཞན་ནྱི་རོལ་བ་ལ་སོགས་པ་སྲེ་དྲེ་དག་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ཅྱིའྱི་
ཕྱིར་ཞྲེ་ན་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ ཅད་དྲེ་ལ་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་བྱས་ན་ནྱི་རྟག་པ་འཇྱིག་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གསུམ་པ་རོལ་བ་

དབང་པོ་ལ་མྱི་སྦྱོར་བ་བཤད་པ་ལ་དོན་གསུམ་གྱི་དང་པོ་དོན་དངོས་ནྱི།།སྒྲ་རྟག་པ་ལ་ཤྲེས་པ་སྲེད་པའྱི་ལན་ཅྱིག་བྱྲེད་པ་
བཀག་པ་འདྱིས་ནྱི་གཞན་གྱིས་དྲེ་ལྟར་དུ་བརོད་པ་དྲེ་ཡང ་བསལ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།རོལ་བས་སྒྲ་ལ་ཕན་

འདོགས་པ་མ་ཡྱིན་མོད་དབང་པོ་ལ་ཕན་མྱི་འདོགས་པར་ཅྱི་ལྟར་འགྱུར་ཞྲེ་ན ་དབང་པོ་ལ་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་རོལ་བ་དབང་པོ་

ལ་སྦྱོར་བ་ལ་སྒྲ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར་ལྟོས་ས་ནྱི ་སྒྲའྱི་ལན་ ཅྱིག་བྱྲེད་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ན་དབང་པོ་ལ་ཕན་འདོགས་པའྱི་

རོལ་བ་ལའང་སྒྲ་ལྟོས་པ་མྲེད་པའྱི་ ཕྱིར་སྒྲ་དྲེའྱི་ལན་ཅྱིག་བྱྲེད་པ་དྲེ་ཡང་བསལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དབང་པོ་ལྲེགས་

པར་བྱས་པས་ཀང་རོལ་བ་སྒྲའྱི་ལན་ཅྱིག་བྱྲེད་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྟག་པ་ལ་ལན་ཅྱིག་བྱྲེད་པ་ཙམ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།མྱི་རུང་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དམྱིག ས་པར་ བྱ་བའྱི་ར ང་བཞྱིན་ དུ་ནྱི་སྒྲ་རྲེས་འགའ་མཐོང་བས་གྲུབ་ལ་དྲེ་ནྱི་དམྱིགས་

པར་བྱ་བའྱི་རང་གྱི་རང་བཞྱིན་ལ ས་ ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་འགའ་ཞྱིག་ལས་ནུས་པ་ དྲེ་འཐོབ་པ་མ་ཡྱིན་
པའམ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་གཏན་ཚིགས་ནྱི་ཤྲེས་པ་སྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ སྒྲ་དྲེ་ལས་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་ནུས་པ་ལ་སྲེ་འཇྱིག་བྱུང་ན་

དྲེ་དང་ཐ་མྱི་དད་པའྱི་སྒྲ་ཡང་མྱི་རྟག་པར་འགྱུར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་ནུས་པ་ དོན་ག ཞན་ཡྱིན་ན་ནྱི་འབྲེལ་བར་མྱི་རུང་བ་དང་

ཐུག་པ་མྲེད་པ་དང་ཤྲེས་བྱ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོན་དུ་འགྱུར་ བའྱི་ཕྱིར་གཞན་མ་ཡྱིན་ལ་དྲེས་ན་དྲེ་རྟག་ཏུ་དམྱིགས་པར་

འགྱུར་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་སྲེད་པའྱི་ནུས་པ་རྟག་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།རྲེས་འགའ་དམྱིགས་ན་ནྱི་ཤྲེས་པ ་སྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མྱི་རྟག་པས་སྒྲའང་
མྱི་རྟག་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་སྒྲ་རོལ་བས་སྲེད་པས་དྲེ་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པའང་།།མྱི་རྟག་པའྱི་འབས་བུར་གྲུབ་པ་
ནྱི།།སྒྲ་འདྱི་རོལ་བ་ཞྲེས་པ་སྲེ་དྲེ་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དྲེས་བྱས་པའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ལ་རོལ་བ་ནྱི་བྱྲེད་པའྱི་

རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་རོལ་བ་ནྱི་སྒྲོན་མས་བུམ་པ་བཞྱིན་དུ་གྲུབ་ཟྱིན་པ་གསལ་བར་བྱྲེད་ 
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༼༣༠༢༽ 
པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན།།འདྱི་ནྱི་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུར་རྟོགས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ ་བྱྲེད་པ་པོའ ་ིཆོས་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ ཏྲེ་གསལ་བར་བྱས་

པའྱི་ཆོས་ནྱི་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་སྒྲོན་མ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་རང་གྱི་ཤྲེས་པ་བསྲེད་ནས་གསལ་
བྱའྱི་དོན་གྲུབ་ཟྱིན་པ་རྒྱུན་གྱིས་འཇུག་པ་གསལ་བར་བྱྲེ ད་པས་གསལ་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།གྲུབ་པའྱི་དོན་ལ་
རང་ཤྲེས་པས།།།གཞན་བློའ ་ིརྒྱུ་ནྱི་གསལ་བྱྲེད་ཡྱིན།།།ཞྲེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།འཇྱིག་རྟྲེན་ན་ཡང་གྲུབ་ཟྱིན་པ་གསལ་བར་
བྱས་པ་དང་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབས་པ་ནྱི་མས་སུ་མྱོང་བ་ཁོ་ནས་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པར་བྱྲེད་དོ།།།དྲེ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བུམ་པ་ནྱི ་མར་
མྲེའྱི་གསལ་བྱ་དང་ར་མཁན་གྱི་བསྲེད་བྱའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པར་མྱོང་བས་ཤྲེས་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་སྒྲ་ཡང་རོལ་བའྱི་འབས་བུ་
ཡྱིན་པར་ཤྲེས་ཀྱི་གྲུབ་ཟྱིན་པ་གསལ་བར་བྱས་པར་ནྱི་མ་ཤྲེས་སོ།།།དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་བུམ་པ་ཡང་ར་མཁན་གྱི་རོལ་བས་
གསལ་བྱར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་འགའ་ཡང་བསྲེད་བྱའྱི་འབས་བུར་རྣམ ་པར་བརྟག་པར་མྱི་ནུས་སོ།།།བྱྲེད་པ་པོའ ་ིཆོས་མཐོང་བ ་
དྲེའྱི་ཕྱིར་སྒྲ་རོལ་བས་བསྲེད་པའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ལ་དྲེས་ན་བརལ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བའྱི་སྒྲ་འཛིན་པ འྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི་

རྒྱུ་སྒྲ་མྱི་རྟག་པ་ཞྲེས་ཚིག་རྣམ་པར་སྦྱར་རོ།།།གསུམ་པ་སྐབས་ཀྱི་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི།།རོལ་བ་བརམས་པའྱི ་སྔར་ ཡང་

ཡོད་པའྱི་དོན་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི་བརལ་མ་ཐག ་ཏུ་འབྱུང་བར་ངྲེས་པ་མྱིན་ཏྲེ་རོལ་བ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་དོན་
ཙམ་གྱིས་ཤྲེས་པ་སྲེད་ན་ནྱི་སྔར་ཡང་སྲེད་པ་ྱིད་དོ།།།དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་ སྒྲྱིབ་བྱྲེད་དང་དབང་པོ་དང་སྒྲ་ལ་རོལ་བ་དྲེ་
ྲེ་བར་སྦྱོར་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།རྣམ་ཀུན་ ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་སྒྲ་ལ་ཕན་འདོགས་པ་མ་ཡྱི ན་ལ་སྒྲའྱི་ལན་ཅྱིག་བྱྲེ ད་པ་ལ་

ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།གལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་ལ་རོལ་བ་མྱི་སྦྱོར་བས་བརལ་མ་ཐག་ཏུ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་
ཡྱིན་ཞྲེ་ན་མྱི་སྦྱོར་ན་ནྱི་སྒྲ་དྲེས་འབས་བུ་སྲེད་པ་གང་ལ་ཡང་ ལྟོས་པ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ནྱི་རྲེས་འགའྱི་ཚེ་འ བས་བུ་
མྱི་བྱྲེད་པ་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རོལ་བ་དང་ལན་ཅྱིག་འབ ས་བུ་བྱྲེད་པར་མྱི་འཐད་དོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་
ཤྲེས་པ་འདྱི་འད་བ་ནྱི་རྲེས་འགའ་བའྱི་དོན་གྱི་འབས་བུ ར་གྲུབ་པས་རྒྱུ་དྲེའྱི་རྟགས་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་

གཏན་ཚིགས་དཔྲེར་བརོད་པའྱི་དགོས་པ་ལ་དོན་གྱིས་ཀྱི་དང་པོ་རང་བཞྱིན་ལ་བྱས་པ་དཔྲེར་བརོད་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི།།
རོལ་བྱུང་ལ་དཔྲེར་བརོད་པ་འདྱི་ྱིད་ཀྱིས་ རང་བཞྱིན་དང་འབས་བུའྱི་གཏན་ཚིགས་གྱིས་ཀྱི་མཚན་ ྱིད་
ཚུལ་གསུམ་གྱི་ཡུལ་མཚན་གཞྱི་བསན་པ་ཡྱིན་ཡ ང་འབས་ བུའྱི་ གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་དཔ ྲེར་ བརོད་པ་
ལས་རང་བཞྱིན་གྱི་ཕོགས་ཆོས་བྱས་པ་ 
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༼༣༠༣༽ 
ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་བྱས་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཐམས་ ཅད་མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་ཡོད་པ་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་
ཁོ་ན་གོ་བྱྲེད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་རྟོགས་པར་མྱི་འགྱུར་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་ རོ། །གལ་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་འཆད་ན་

མཚན་ྱིད་ཀང་བཤད་དགོས་སོ་ཞྲེ་ན་དཔྲེར་ན་གཏན་ཚིགས་རྣམས་ཀྱི་དོན་རང་ དོན་དུ་བཤད་ཀང་གཞན་དོན་རྲེས་
སུ་དཔག་པར་གཏན་ཚིགས་ ཀྱི་ངག་བརོད་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནྱི་མཁས་པས་རྟོགས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་མ་
ཡྱིན་གྱི་བྱྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བྱྲེ་བག་ཏུ་རྟོགས་པར་ བྱ་བའྱི་ཕྱིར་ ཡྱིན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་འདྱིར་ཡང་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་
པ་དང་མ་ཁྱབ་པའྱི་བྱྲེ་བག་རྟོགས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དབྱྲེ་བ་བཤད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།། །དྲེས་ན་
འདྱིར་དབྱྲེ་བ་ཙམ་ཞྱིག་ སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་གང་པོ་དང་ཁོ་བོས་བཤད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་རང་དོན་དུ་བཤད་པ་

དྲེ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་འབས་བུ་ལ་རོལ་བྱུང་དཔྲེར་བརོད་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི།།འོ་ན་མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་ཕོགས་གཅྱིག་
ལ་ཡོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་གོ་བྱྲེད་དུ་གང་གྱིས་རྟོགས་པར་བྱྲེད་ཅྲེ་ན་ འབས་བུའྱི་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་རང་བཞྱིན་གྱི་དཔྲེར་

བརོད་པ་ཡང་བཤད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ་ ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་ན་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་ཡོད་པ་གྱིས་ཀྱི ་
དཔྲེར་བརོད་པ་ཡང་འད་བ་སྲེ་གཅྱིག་ཏུ་བརལ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །འདྱིས་ཇྱི་ལྟར་གྱི་ག་
བརོད་པར་ནུས་ཤྲེ་ན་བརལ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བའྱི་གསལ་བ་ སྲེ་ཤྲེས་པ་དང་།།སྒྲའྱི་རོལ་བ་ལས་སྲེ་བ་དག་ལ་
དྲེ་ལྟར་དྲེ་བརལ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་སྒྲ་དྲེས ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་ནྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ལ་ས ྲེ་བ་ནྱི་

རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་གྱི་ག་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་འབས་བུ་དང་རང་བཞྱིན་ཕྲེ་བའྱི་དགོས་པ་བརོད་པ་ལ་དང་པོ་
སྒྲུབ་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི།།ཡང་ཅྱིའྱི་དོན་དུ་རང་བཞྱིན་དང་འབས་བུ་གྱིས་སུ་ཕྲེ་ཞྲེ་ན་འབས་བུའྱི་ ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་རྒྱུ་མྲེད་
ན་མྱི་འབྱུང་བ་དྲེ་ནྱི་རྒྱུ་དྲེ་དང་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་རང་གྱི་བདག་ྱིད་རྣམ་པར་དབྱྲེ་བ་མྲེད་པ་ཅན་ནྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་

ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་རང་དང་དབྱྲེར་མྲེད་པ་དྲེ་དང་འཁྲུལ་མྱི་འགྱུ ར་ཏྲེ་དྲེ་དང་བལ་བ་མྱི་སྱིད་དོ་

ཞྲེས་བསན་པའྱི་དོན་ དུ་དྲེ་གྱིས་རབ་ཏུ་ཕྲེ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་དགག་པའྱི་དགོས་པ་ནྱི།།དྲེས་ནྱི་རྱིགས་པ་ཅན་ལ་

སོགས་པས་ལྡན་པ་ཅན་ལ་སོགས་པ་བརྟགས་པ་ད ྲེ་དག་གཏན་ཚིགས་མྱིན་ ནོ་ཞྲེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ ནོ།།།དྲེ་

ལ་ལྡན་པ་ཅན་ནྱི་མྲེ་ལ་དུ ་བའོ།།།དོན་གཅྱིག་ལ་འདུ་བ་ཅན་ནྱི་མྱི་རྟག་པ་ལ་བྱས་པ་ལྟ་བུའོ།།།ལྡན་པར་གྱུར་པ་དང་ 
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༼༣༠༤༽ 
འདུས་པ་ལ་སོགས་པ འང་གཟུང་ངོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱི་ཡྱིན་ནོ།།།ཁ་ཅྱིག་ན་རྲེ།།འདུ་བ་ཅན་ནྱི་བ་ལང་
གྱི་རྭ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ལ།།དོན་གཅྱིག་ལ་འདུ་བ་ཅན་ནྱི་རྲེག་པ་ལ་གཟུགས་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ ་ཤྱི་ལ་ན་
རྲེ།།ལྡན་པ་ནྱི་མྲེ་དང་གཟུགས་ལྟ་བུའོ།།།འབྱོར་པ་ནྱི་མྲེ་དང་དུ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།སོབ་དཔོན་དུལ་བའྱི་ལ་ན་རྲེ།།ཡོན་
ཏན་དཀར་པོ་དང་སྣམ་བུ་གྱིས་ནྱི་འདུ་བའྱི་འབྲེལ་བ་ཡྱིན་ལ།།ལོན་ཤྱིང་དང་བྱ་གྱིས་གཅྱིག་གྱི་ལས་ལས་གཅྱིག་སྲེས་པ་
དང་།།ཕན་ཚུན་འཐབ་པ་གྱིས་ཀའྱི་ལས་ལས་སྲེས་པ་ནྱི ་སྦྱོར་བའྱི་འབྲེལ་བར་འདོད་དོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།གངས་ཅན་རྣམས་ནྱི་
འབྲེལ་བ་བདུན་འདོད་དྲེ་འདྱི་ལྟར་ལ་སྦྱྱིན་དང་རྟ་ལྟ་བུ་ནོར་དང་བདག་པོར་འབྲེལ་བ་དང་།།འཇྱིམ་པ་དང་བུམ་པ་ལྟ་བུ་རང་
བཞྱིན་དང་འགྱུར་བའྱི་འབྲེལ་བ་དང་།།ར་མཁན་དང་བུམ་པ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་དང་རྒྱུ་ཅན་དུ་འབྲེལ་བ་དང་།།ས་བོན་དང་མྱུ ་གུ་ལྟ་བུ་
རྒྱུ་དང་འབས་བུར་འབྲེལ་བ་དང་།།ལོན་ཤྱིང་དང་ཡལ་ག་ལྟ་བུ་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་དུ་འབྲེལ་བ་དང་།།ངུར་པ་ཁྱོ་
ཤུག་ལྟ་བུ་ལན་ཅྱིག་འགོགས་པའྱི་འབྲེལ་བ་དང་།།བྱ་རོག་དང་འུག་པ་ལྟ་བུ་དག་དང་དག་ཟའྱི་འབྲེལ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་
རོ།།།འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་དྲེ་དག་གྱི་ནང་ནས་གང་དག་ལ་བཤད་ཟྱིན་པ་རྣམ་
པ་གྱིས་པོ་དྲེ་འད་བའྱི་འབྲེལ་པ་ཡོད་མྱིན་པ་ དྲེ་དག་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་གྱིས་པོ་དྲེ་མྲེད་པ་ལ་ནིྱི་འཁྲུལ་
བ་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་གཏན་ཚིགས་དྲེ་དག་ལ་ འབྲེལ་པ་གྱིས་པོ་དྲེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་འབྲེལ་བ་དྲེ་ྱིད་
རྟོགས་ཏྲེ་ངྲེས་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་གྱི་ལྡན་པ་ཅན་ལ་སོགས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་དྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་
ངྲེས་པ་ནྱི་མྲེད་ན་མ ྱི་འབྱུང་བ་ལས་ཡྱིན་ལ་བ སྒྲུབ་བྱ་ལ་ངྲེས་པ་མྲེད་ན་ནྱི་ལྡན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀང་ སྒྲུབ་
བྱྲེད་མྱིན་ནོ།།།བཞྱི་པ་མྱི་དམྱིགས་པ་རང་བཞྱིན་དུ་བསྡུ་བ་ལ་དོན་དངོས་དང་།།བསྡུ་བྱ་མྱི་དམྱིགས་པ་བ ཤད་པ་དང་།།དྲེ་

ལ་རོད་པ་སྤོང་བ་གསུམ་ཡོད་པའྱི་དང་པོ་ལའང་དོན་གྲུབ་ཟྱིན་པས་ཐ་སད་བསྒྲུབ་བྱར་བསན་པ་དང་།།ཐ་སད་ལ་མྱི་འཁྲུལ་
བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་།།ཐ་སད་ལ་རོངས་པ་སྲེལ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གསུམ་ལས།།དང་པོ་ནྱི་ གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྲེ་འགའ་
ཞྱིག་ནྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་གྱི་གཞན་རྣམས་ནྱི་མ་ཡྱི ན་པའོ།།།གསུམ་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་དང་འབས་བུ་ལས་གཞན་

པའོ།།།འདུས་པ་ྱིད་བཤད་པ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱར་བཟུང་བའྱི་དམྱིགས་རུང་སྲེ་སྣང་རུང་མྲེད་པ་དག་ལ་ནྱི་དོན་

མྱི་དམྱིག ས་པ་ལས་གཞན་པའྱི་མྲེད་པ་ྱིད་མྲེད་དོ།།།མྲེད་པ་དྲེས་ན་མྱི་དམྱིགས་པ་དྲེ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་ལས་ཞྲེས་ 
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༼༣༠༥༽ 
པ་དང་ཤྲེས་བྱའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་མྱི་དམྱིགས་པ་དྲེ་ཙམ་གྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཏྲེ་འབས་བུར་གྱུར་པའྱི་མྲེད་པའྱི ་སྒྲ་དང་ཤྲེས་
པ་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་གྱི་མྲེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ན་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྱུར་པའྱི་མྲེད་པ་ དྲེ་གྲུབ་
པས་ན་གྲུབ་པ་དྲེས་ནྱི་དྲེ་ྱིད་མྱི་སྒྲུབ་གྱི་འོན་ཀང་དྲེའྱི་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གྱིས་པ་ལ་དོན་གསུམ་གྱི་མདོར་བསན་པ་ནྱི།།རྒྱུ་
མཚན་ཞྲེས་པ་སྲེ་རྒྱུའོ།།།རྒྱུ་ལ་འབས་བུ་ཡོད་པར་ངྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་ ཏྲེ་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་རྟོགས་
པར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུ ར་ཞྲེ་ ན་དཔྲེའྱི་སྲེང་དུ་བལྟར་རུང་མ་མཐོང་བ་ལ་མྲེད་ ཅྲེས་ བྱ་བའྱི་ཐ་སད་ ཅྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་དོན་
ནྱི་སྔོན་ཐ་སད་མ་ཞུགས་ན་མྱི་ནུས་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་ལ་ནྱི་ཞུ གས་པ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྱི།།དྲེ་གྱིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་མ་ཤྲེས་པ་གང་གྱིས་ཐ་སད་ངྲེས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་ འདྱི་ཞྲེས་

སྦྱར་རོ།།།གྲུབ་ཟྱིན་ན་སུ་ལ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་ཞྲེ་ན་སྔོན་དཔྲེ་ལ་གྲུབ་ཀང་འདྱིར་ཐ་སད ་དྲེ་ྲེ་བར་བརོད་པ་མྲེད་པ་དྲེ་དག་
གྱིས་ཐ་སད་དྲེ་རྟོགས་ཀང་ཡུལ་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པ་ཡོད་ན་ཡང་ཡུལ་ཅན་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་མྱི་ དན་ཏྲེ་དྲེས་

ན་དྲེ་ལ་དན་པ་སྒྲུབ་པར་ བྱྲེད་དོ། །མྱི་དན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་རྣམ་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ ལྟར་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་མྲེད་པའྱི་ཐ་

སད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དབྲེན་པ་ལ་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དབྲེན་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྒྲོ་
བཏགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འོ་ན་ནྱི་དྲེ་རྒྱུ་མཚན་ལ་རོངས་པས་དྲེས་ཀང་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་སོ་ཞྲེ་ན་ མྲེད་པའྱི་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་
སྤྱད་ཟྱིན་པ་ནྱི་འགའ་ཞྱིག་སྒྲུབ་པར་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་ལ་འགའ་ཞྱིག་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་བྱ་དགོས་ལ་དྲེ་ཡང་སྔོན ་སྣང་རུང་
མ་དམྱིགས་པས་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་གྱིས་པོ་འདྱི་དག་གྱི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་གྱི་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དོན་བསྡུ་བ་ནྱི།།
གྲུབ་ཟྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་འབྲེལ་བ་གྲུབ་ན་རྒྱུ་མཚན་མཐོང་བའྱི་ཚེ་རང་གྱིས་ཐ་སད་

མྱི་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་ཐ་སད་ཀྱི་ཡུལ་ཡོད་ན་ཡང་དྲེ་ཐ་སད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་རོངས་པས་ཡུལ་འདྱིར་
རོངས་པ་གཞན་དག་ཐ་སད་རྲེས་སུ་མྱི་བར ོད་པ་དྲེ་ལ་སྔོན་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གྲུབ་པ་དང་ནྱི་ཆོས་
མཐུན་པ་སྲེ་འད་བར་མཐོང་བ་ལས་རོངས་པ་ལ་བརྡ་དན་པར་བྱྲེད་པ་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་ཟད་དོ།།།དྲེ་ྱིད་དཔྲེས་སོན་པ་

ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ྱིད་ཀྱི་ཐ་སད་དུ་རུང་བ་ྱིད་སྒྲུབ་པ་སྲེ་དན་པར་བྱྲེད་པ་བཞྱིན་ནོ།།།གལ་

ཏྲེ་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ནྱི་གྱིས་འབྲེལ་བ་ཡྱིན་གྱི་མཐོང་བ་དང་མ་མཐོང་བ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པས་དྲེས་དྲེ་མྱི་འགྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན་མཐོང་བ་
དང་མ་མཐོང་བ་དྲེ་གྱིས་ལ་ནྱི་འབས་ 
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༼༣༠༦༽ 
བུ་དང་རྒྱུ་དང་བསྲེད་བྱ་དང་སྲེད་བྱྲེད་དང་རྒྱུ་ཅན་དང་འབས་བུ་ཅན་ལ་སོགས་པ འྱི་སྒྲ་ཐ་སད་ཀྱི་དོན་དུ་བཀོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཞྲེས་བྱ་བ་གཞན་ནྱི་མྲེད་དྲེ་འབྲེལ་བ་བརྟག་པ་ལས།།མཐོང་དང་མ་མཐོང་མ་གཏོགས་པ།།།འབས་བུའྱི་
བློ་ནྱི་མྱི་སྱིད་ཕྱིར།།།འདྱི་ལ་འབས་བུ་ལ་སོགས་པ འང་།།།ཐ་སད་ས་བའྱི་ཕྱིར ་བཀོད་དོ།།།ཞྲེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།རྒྱུ་ལས་
འབས་བུ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་ཁ་ཅྱིག་ནྱི་རུང་བ་བསྒྲུབ་བྱར་བྱས་ནས་རྣམ་པར་གཞག་འཇོག་གྱི་རྒྱུ་འབས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་

རོ།།།གཞན་དག་ནྱི་ཐ་སད་སྒྲུབ་པར་བྱས་ནས་བསྲེད་བྱ་སྲེད་བྱྲེད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྨྲའོ།།།རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་གྲུབ་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་
མྲེད་མོད་རང་བཞྱིན་འདུས་པར་གོ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཞྲེ་ན་བཤད་པ།།ས་ཕོགས་དང་ཤྲེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ མྱི་དམྱིགས་པ་
ལས་ནྱི་དྲེའྱི་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་མྱི་དམྱིགས་པར་མ་གཏོགས་པའྱི་རྒྱུ་གཞན་འདོད་པ་ལ་རག་ལས་པའྱི་ཐ་སད་དངོས་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་ཀང་འདོད་པ་མ་ཚང་ན་མྱི་འཇུག་པ་ཡང་སྱིད་པས་ན་རུང་བ་ྱིད་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་གྱི་ཐ་ སད་དངོས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།།།ས་
ཕོགས་དང་ཤྲེས་པ་དྲེས་ཐ་སད་དྲེ་སྲེད་པར་ནུས་པ་ནྱི་རུང་བའྱི་དོན་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ཡང་མྱི་དམྱིགས་པ་བདག་གཅྱིག་པས་རང་
བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱི་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་ཁྱབ་པ་ཡང་གཞྱི་གཞན་དུ་ཐ་སད་མྱི་དམྱིགས་
པ་དྲེ་ཙམ་ལས་གྲུབ་པས་འདྱིར་ཡང་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་གཅྱིག་ལ་ཐ་སད་དྲེ་བྱས་པས་ནྱི་དྲེ་དང་

རྱིགས་འད་བ་གཞན་ཡང་ཐ་སད་དྲེར་རུང་བར་འགྲུབ་བོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།གྱིས་པ་བསྡུ་བྱ་མྱི་དམྱིགས་པ་བཤད་པ་ལ་
མྱི་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པར་བསན་པ་དང་།།གཞན་གྱིས་གྲུབ་པར་སྨྲ་བ་དགག་པ་དང་།།སར་
ཡང་སྦྱོར་བའྱི་དབྱྲེ་བ་བཤད་པ་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ལ་དོན་གསུམ་ཡོད་པའྱི་མ་དམྱིགས་པས་འབས་བུ་སྲེད་ཚུལ་ལ་མདོར་
བསན་པ་ནྱི།།མྱི་དམྱིགས་པ་ཞྲེས་པ་སྲེ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་དོ།།།ཅྱི་འད་བ་ཞྱིག་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པར་
འདོད་པ་དྲེ་མྱི་ཤྲེས་པས་བདག་ལ་དྱིས་སུ་སམ་ནས་སྨྲས་པ་ནྱི་ྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་གཞན་དང་བལ་བའྱི་དོན་གཅྱིག་
གྱི་དམྱིགས་པ་མས་སུ་མྱ ོང་བ་ལས་དམྱིགས་པ་སྒྲུབ་པ་དང་འགོག་པའྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་སྲེ་བར་འགྱུར་ རོ་ཞྲེས་
ཚིག་རྣམ་པར་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་ངྲེས་པར་བཤད་པ་ནྱི་དྲེ་དྲེ་ལྟར་དུ་སྲེ་བར་གང་ལས་ཤྲེ་ན་ཤྲེས་པ་མྲེད་པ་ གང་ལས་ཤྲེས་བྱ་བ་
དང་འདྱི་མྱི་དམྱིགས་སོ་ཞྲེས་ བྱ་བ་དྲེ་ལྟར་ཏྲེ་ ཤྲེས་པ་མྲེད་པར་ངྲེས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྦྱར་
རོ།།།འོ་ན་ཅྱི་ལས་ཤྲེས་པ་མྲེད་པར་ངྲེས་ཞྲེ་ན་རང་ལས་སྲེས་པའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཤྲེས་པ་ཡོད་པ་ལས་ ཡྱིན་

ནོ།།།དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་ 
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༼༣༠༧༽ 
གྱིད་ལོག་པ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་དོན་ཐམས་ཅད་མ་རྟོགས་པར་གྱུར་པ་དྲེའྱི་ཚེ་ན་ཤྲེས་པའྱི་དངོས་པོ་
མྲེད་པ་མྱི་རྟོག ས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་དྲེའང་ཤྲེས་པ་མྲེད་པར་མ་དན་པ་ལས་ཤྲེས་སོ།།།ཤྲེས་པ་མྲེད་པ་ལས་ཤྲེས་པ་མྲེད་པ་
མྱི་རྟོགས་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དོན་འགའ་ ཞྱིག་ཅྲེས་སྦྱར་རོ།།།གྱིས་པ་དོན་ཤྲེས་གྲུབ་པའྱི་ཚུལ་མྱི་མཚུངས་པ་ནྱི།།གང་གྱི་
ཕྱིར་ཞྲེས་པ་སྲེ་དོན་གྱི་བྱྲེ་བག་ནྱི་གཞན་རྱིག་དང་།།ཤྲེས་པའྱི་བྱྲེ་བ ག་ནྱི་རང་རྱིག་གྱིས་གྲུབ་བོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དྲེ་

ལྟར་གྲུབ་པ་དྲེས་ན་རང་ྱིད་གྲུབ་པའྱི་ མྱོང་བའྱི་ཁྱད་པར་དྲེས་ནྱི་དོན་ཏྲེ་ཤུགས་ཀྱིས་གཟུང་བར་བྱ་བའྱི་དོན་
ཀང་ཁྱད་པར་དུ་འཇལ་བར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འཇལ་ཚུལ་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པར་ཤྲེས་པའང་ཤྲེས་པ་གཞན་གྱིས་འཇལ་
ན་ནྱི་ཐུག་མ ྲེད་དུ་འགྱུར་བས་དོན་དང་ཤྲེས་པའྱི་ཁྱད་པར་འགའ་ཡང་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དོན་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་དོན་

ཡོད་པ་ཙམ་དང་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་དུ་ནྱི་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་མྱི་འགྲུབ་སྲེ་རྱིག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དོན་ རང་
གྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་རང་དབང་ནྱི་གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པའོ།།།དྲེ་བཞྱིན་དུ་མྱོང་བ འྱི་ཡོད་པ་དང་ཁྱད་པར་དག་ནྱི་
མྱོང་བ་གཞན་ག ྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་ཤྲེས་པ་དང་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ ཅད་མྱི་རྟོག ས་པར་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གསུམ་པ་དྲེས་ན་

མ་དམྱིགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་མྱོང་བའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཅྱིང་དྲེ་རང་རྱིག་གྱིས་གྲུབ་པ་ནྱི།།མྲེད་པར་ནྱི་ཤྲེས་པ་གཞན་གྱིས་
གྲུབ་ཀྱི་ཤྲེས་པ་མྲེད་པ་ཙམ་གྱིས་མ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་ལ་འདྲེ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཁྱད་པར་ཅན་ མྱོང་ བ་

ལས་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་ལ་འདྲེ་བ་གཞན་བསལ་ཏྲེ་བཅད་པ་ནྱི་གཞན་མ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་བུ མ་པ་དྲེ་
མྱི་དམྱིག ས་པ་ཡང་བུམ་པ་དྲེ་ལས་ཁྱད་པར་ཏྲེ་ཐ་དད་པ་ཅན་གྱི་དགག་གཞྱི་དམྱིགས་པ་ྱིད་ཡྱིན་པ་དྲེས་ན་
དྲེ་འད་བའྱི་མྱི་དམྱིགས་པ་འདྱི་ནྱི་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་མྱི་དམྱིགས་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་ཅྱིང་ཤྲེས་པ་དང་

ཤྲེས་བྱའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་མྱི་དམྱིགས་པ་ནྱི་དངོས་པོ་ྱིད་ཡྱིན་པས་མྲེད་པར་ངྲེས་པའྱི་རྒྱུར་ཡང་འཐད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།དྲེ་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ན་དོན་གཞན་དང་མ་འབྲེལ་ བ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་མྱོང་བྱྲེད་དྲེ་ྱིད་ནྱི་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་ཤུགས་
ཀྱིས་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་དྲེ་ན་སྣང་དུ་རུང་བ་གཞན་ཡོད་ན་ནྱི་ས་ཕོགས་འབའ་ཞྱིག་དམྱིགས་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ཡང་

དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེས་ན་དྲེ་ནྱི་གཞན་མྲེད་པ་ལ་སྦྱར་གྱི་གཞན་མྱོང་བ་མྲེད་པ་ལ་ནྱི་སྦྱར་བར་མྱི་བྱའོ་
ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གྱི་ཡྱིན་ནོ།།།གཞན་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་

ཀྱི་བྱ་བ་རྣལ་མ་ནྱི་དམྱིགས་པ་དང་མ་དམྱིགས་པ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ།།།གཞན་དུ་ན་མངོན་སུམ་གྱིས་ཅྱིའང་ཡོངས་སུ་མ་བཅད་ 
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༼༣༠༨༽ 
པར་འགྱུར་ཏྲེ་འགའ་ཡང་རྣམ་པར་མ་བཅད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལྟར་ཚིག་རྐང་པ་དང་པོ་གྱིས་བཤད་ནས་ལག་མ་རྣམས་
འཆད་པ་ནྱི་གཞན་མྲེད་པར་ཤུགས་ལ་ངྲེས་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ ས་ཕོགས་ལ་སོགས་པ་ག ཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པ་དམྱིག ས་ པ་ནྱི་
གཞན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ ་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པ་དང་དྲེ་ྱིད་ནིྱི་དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་གང་ལས་གང་མྲེད་

པར་ངྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་དྲེའྱི་མྱི་དམྱིགས་པར་རྱིགས་ཀྱི་གཞན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་མྲེད་པར་མ་ངྲེས་པའང་མྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་བུམ་
འཛིན་ཀང་བུམ་པའྱི་མྱི་དམྱིགས་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པ་དམྱིགས་པ་ དྲེ་ཡང་རང་རྱིག་པའྱི་ཞྲེས་སྦྱར་

ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཤྲེས་པའྱི་རྒྱུ་བྱྲེད་ཅྱིང་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡང་ཡྱིན་པས་རོད་པ་གྱི་ག་སྤངས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་དྲེ་
གཞན་གྱིས་གྲུབ་པར་སྨྲ་བ་དགག་པ་ལ།།མུན་ཁུང་དུ་རྲེག་བྱ་འཛིན་པ་ལས་མྲེད་པ་རྟོགས་པ་དང་། །རྲེན་གཞན་ཚང་བའྱི་མ་
དམྱིགས་པ་དག་འཛིན་ྱིད་ཡྱིན་པ་དང་།།དངོས་པོ་མྲེད་པའྱི་ཚད་མ་དགག་པ་དང་།།མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པས་འབས་བུ་
སྲེད་པའྱི་ཚུལ་བཤད་པ་བཞྱི་ལས།།དང་པོ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་རང་ལས་ཞྲེས་པ་སྲེ་དྲེ་ལྟར་ནྱི ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་མུན་ཁུང་དྲེར་ཡང་
ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དམྱིགས་པའྱི་ཁྱད་པར་ཇྱི་ལྟ་བུ་ལས་ཤྲེ་ན་ ནང་གྱི་ར ྲེག་པའྱི་ཁྱད་པར་རྩུབ་པ་ྱིད་ལ་སོགས་པ་
དམྱིགས་པ་གང་ལ ས་འབས་བུ་ངའྱི་ལག་པ་བྱུགས་སོ་ ཞྲེས་བྱ་བ་ སྲེ་བར་འགྱུར་བ་དྲེ་ྱིད་ལས་ གཞན་

མྲེད་པར་རྟོགས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྲེག་པ་རྟོགས་པ་དྲེ་མྲེད་ན་གྱིད་ལོག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚེ་གཞན་མྲེད་པ ར་ཞྲེས་

སྦྱར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་བྱུགས་སོ་སམ་པའྱི་ཤྲེས་པའྱི་རོལ་བས་མྲེད་པ་རྟོགས་པ་ཡྱིན་གྱི་རྲེག་བྱ་འཛིན་པས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་
རོལ་བ་ཡོད་དམ་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་རྲེག་བྱ་འཛིན་པའྱི་ཚད་མ་མྲེད་ན་ནྱི་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་རོལ་བ་ནྱི་ཡོད་དམ་མྲེད་ཀང་རུང་སྲེ་དྲེས་

མྱི་རྟོགས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དྲེ་བཞྱིན་དུ་སྒྲ་འཛིན་བཀག་ནས་སྒྲ་འགོག་པ་ལ་ཡང་སྒྲ་གཞན་སྣང་བའྱི་ཚེ་སྒྲ་གཞན་
འགོག་པ་ཡྱིན་ལ།།མུན་ཁུང་ཀུན་ནས་བསྐོར་བར་འབས་བུ་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པ་ལས་སྒྲོན་མ་འགོག་པ་ཡང་གཞྱི་འཛིན་
པའྱི་ཤྲེས་པས་འགོག་སྲེ་ཐམས་ཅད་དུ་རང་ལ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཤྲེས་པ་མྲེད་ན་ནྱི་དགག་པ་མྱི་རྟོགས་སོ།།།གྱིས་པ་ལ་དོན་
གསུམ་གྱི་དང་པོ་རོལ་བ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ཅྱིར་འགྱུར་ཞྲེ་ན་གྲུབ་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་
སོག ས་པས་ནྱི་མྱོས་པ་དང་བརྒྱལ་བ་ལ་སོགས་པ ་གཟུང་ངོ་།།།དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་ དྲེ་ན་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་སོགས་པས་ནྱི་ཡྱིད་

ལ་བྱྲེད་པ་གཟུང་ངོ་།།།དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་པ་དྲེས་ན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དམྱིགས་པ་ སྲེ་ཤྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ན་ གྱིད་ལ་

སོགས་པ་དྲེར་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།དྲེ་འད་བ་སྲེ་དམྱིགས་པའྱི་རྲེན་རྣམས་ཚང་བའྱི་མྱི་དམྱིགས་པ་ྱིད་ཅྲེས་སྦྱ ར་ཏྲེ་

དྲེས་ན་ཁྱྲེད་ཀྱིས་ 
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༼༣༠༩༽ 
གྱིད་ལོག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚེ་མྲེད་པར་རྟོགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཤྲེས་པ་ལས་མྲེད་པ་རྟོགས་པ་ཡྱིན་ནོ་
ཞྲེས་གང་སྨྲས་པ་དྲེ་ནྱི་ཡང་དག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་གྱིད་ལོག་པའྱི་ཚེ་ནྱི་དྲེ་འད་བ་མྱི་དམྱིགས་ པ་ྱིད་མྲེད་པས་མ་རྟོགས་པ་ཡྱིན་
གྱི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཤྲེས་པ་མྲེད་པས་ནྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པ་ལན་ནྱི།།དྲེ་ལྟ་བུའྱི་མྱི་དམྱིགས་པ་ འདྱིར་ཡང་
ཁྱད་པར་དང་པོ་དམྱིགས་པའྱི་རྒྱུ་རྣམས་ཡོད་པ་ན་ཞྲེས་ བྱ་བས་དབང་པོ་ལ་སོག ས་པ་དྲེ་དག་ རང་གྱི་

ཤྲེས་པ་ལ་ནུས་པ་མས་པ་མ ྲེད་པས་དམྱིག ས་པ་ སྲེ་ཤྲེས་པ་འཇུག་པ་སྲེ་སྲེ་བར་སོན་པར་ བྱྲེད་ པ་ཡྱིན་
ཏྲེ་གང་གྱི་ཚེ་དྲེ་དག་འབས་བུ་འཇུག་ སྲེ་རོམ་པ་ དྲེའྱི་ཚེ་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་ཅྲེས་བྱ་བ་དང་འབས་བུ་
དྲེ་ཡང་དམྱིགས་པ་སྲེ་ཤྲེས་པ་ ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་པ་དམྱིགས་སུ་རུང་བ་
མ་དམྱིགས་པ་ཞྲེས་བརོད་པས་ཀང་ཁྱད་པར་ཅན་དམྱིགས་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་ ཏྲེ་དྲེ་ཁོ་ན་

དམྱིགས་པར་བརོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀང་ཁྱད་པར་ཅན་དམྱིགས་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་དྲེ་ྱིད་ག ཞན་མྱི་
དམྱིགས་པར་ཁས་བླངས་པ་ཡྱིན་ ནོ། །འདྱི་སྐད་དུ་དག་པ་འཛིན་པ ་མྲེད་ན་ནྱི་རྲེན་གཞན་ཚང་བའྱི་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་

པ་མྱི་འབྱུང་བས་དྲེ་འད་བའྱི་མྱི་དམྱིགས་པས་ནྱི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཚུལ་གཞན་གྱི་སོ་ནས་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་
བསན་པར་འགྱུར་རོ།།།གསུམ་པ་དྲེ་ཁས་མྱི་ལྲེན་པ་དགག་པ་ནྱི།།ཙ་ར་ཀ་པ་རྣམས་དམྱིགས་པ་གང་གྱིས་དོན་ཤྲེས་པར་
འགྱུར་པ་དྲེ་མྲེད་པའྱི་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཚད་མ་ཞྲེས་པས་དོན་མྲེད་པ་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་དགག་པ འྱི་ཕྱིར་གཞན་དུ་ཞྲེས་

སྨྲོས་ཏྲེ་གལ་ཏྲེ་མྱི་དམྱིགས་པ་ྱིད་མྱི་དམྱིགས་པར་མྱི་འདོད་ན་དྲེའྱི་ཚེ་ཁྱྲེད་ཀྱི་ལུ གས་ལ ་དོན་མྲེད་པ་ྱིད་ནྱི་ ཞྲེས་བྱ་བ་

དང་དམྱིགས་པ་མྲེད་པ་དྲེ་ཡང་གཞན་གྱིས་ཡྱིན་ པའྱི་ཕྱིར་ ན་ ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་ལྟར་ཏྲེ་གཞན་དམྱིགས་པ་མྱི་

དམྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ནྱི་དྲེ་རྣམ་པར་འགྲེལ་པར་བྱྲེད་དྲེ་ཤྲེས་པ་མྲེད་པ་ཡང་གཞན་གྱིས་
སྒྲུབ་དགོས་པ་ནྱི་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ནྱི་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དོན་གྱི་དངོས་པོ་མ ྲེད་པ་མྱི་རྟོག ས་པ་ ནྱི་ཐུག་པ་

མྲེད་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་བཞྱིན་དུ་ཤྲེས་པ་མྲེད་པ་ཡང་རང་གྱིས་གྲུབ་པས་ཐུག་མྲེད་དུ་མྱི་
འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་མྱོང་བ་མྲེད་པ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་དྲེ་དང་མྲེད་པར་ཁྱད་པར་མྲེད་པས་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་བདག་ྱིད་ཀྱི་
ཁྱད་པར་ནྱི་རང་རྱིག་གོ།།གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པ་ ཡྱིན་གྱི་མྲེད་པ་ནྱི་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ ཏྲེ་རྱིག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

རོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གསུམ་པ་དངོས་པོ་མྲེད་པའྱི་ཚད་མ་དགག་པ་ལ་དོན་བཞྱིའྱི་དང་པོ།།རོལ་བ་ནྱི་དཔོ ད་པ་རྣམས་ 



392   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༣༡༠༽ 
གལ་ཏྲེ་གང་ལས་ཐུག་པ་མྲེད་པའྱི་སོན་འདྱིར་འ གྱུར་བ་ ཞྲེས་སྨྲ་བར་བྱྲེད་དྲེ་ཕོགས་གྱིས་པོ་དྲེ་ལྟར་ནྱི་ མ་ཡྱིན་
ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།བུམ་པ་དམྱིགས་པ་སྲེ་མཐོང་བ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ བྱ་བ་ནྱི་དངོས་པོ་མྲེད་པའྱི་ཚད་མའྱི་འཛིན་

སངས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།རང་རྒྱུད་པ་ནྱི་མངོན་སུམ་མྲེད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་འགལ་བས་འདྱི་སྔར་མ་རྟོགས་པ་ལ་འཇུག་
པའྱི་ཕྱིར་དངོས་པོ་མྲེད་པའྱི་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ཚད་མར་འདོད་དོ།།།གྱིས་པ་དངོས་མྲེད་ལས་ཚད་མ་མྱི་སྲེ་བ་ནྱི།། དྲེ་ལྟ་ན་ཞྲེས་

པ་སྲེ་འདྱི་ལ་རང་གྱི་ཡུལ་ལ་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ལ་ནྱི་དངོས་དང་ལ་ལ་ནྱི་བརྒྱུད་ནས་དོན་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན ་དྲེ་ཡུལ་གང་
ལས་སྲེ་བར་འགྱུར།།ནུས་པ་མྲེད་པས་ནྱི་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ་ནུས་པ་ཡོད་ན་ནྱི་

དངོས་པོ་ྱིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ།།།དང་ཞྲེས་མཐར་བརོད་པ་ནྱི་རྱིམ་པ་གཞན་དུ་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གཞན་ཡང་མྲེད་པ་ དྲེ་
མས་པ་མྲེད་པ ས་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།རྟག་པ་ཡང་རྲེན་ལ་ལྟོས་ན་རྲེས་འགའ་བྱྲེད ་དོ་ཞྲེ་ན་དྲེ་ལྟོས་པ་མ ྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།ཇྱི་ལྟར་ལྟོས་པ་མྲེད་ཅྲེ་ན་ལྟོས་པ་ནྱི་ཞྲེས་སྨྲོས་སོ།།།དྲེ་ཡང་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་འོ་ན་དྲེ ་དངོས་པོ་ མྲེད་
པར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་རང་བཞྱིན་སྔ་མ་དོར་ནས་ཕྱི་མ་གཞན་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཁྱད་པར་ཐོབ་པ་ དྲེ་ཡང་དངོས་པོའ ་ི ཞྲེས་

སྦྱར་རོ།།།དངོས་པོ་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡང་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་ཡང་ནྱི་བསྡུ་བ་སྲེ་སོན་འདྱིར་ཡང་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོན་པ་
ཡྱིན་ལ།།ཤྲེས་པ་འདྱིའྱི་རྒྱུ་བཀག་པ་བྱས་པ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་ལ་རྒྱུ་བཀག་པ་བྱས་པ་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ྱིད་རྒྱུར་
ཁས་ལྲེན་ན་དངོས་པོ་ྱིད་འགའ་ཞྱིག་ ལ་དངོས་ པོ་མྲེད་པ་ཞྲེས་མྱིང་གཞན་གྱིས་བརོད་པར་འ གྱུར་ བའྱི་
ཕྱིར་དངོས་པོའ ་ིཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པས་དངོས་པོ་མྲེད་པའྱི་ཚད་མ་མས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།སྲེད་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་མྲེད་པ་ དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་
ྲེ་བར་བསྡུ་བར་བྱའོ།།།གསུམ་པ་དྲེས་ན་རང་རྒྱུད་པར་མྱི་རུང་བ་ནྱི།། མཐོང་བའྱི་དྲེ་མ་ཐག་པ་ཡང་ཚད་མ་རང་
རྒྱུད་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་འདྱི་མངོན་སུམ་དྲེའྱི་སོབས་ ལས་སྲེས་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ མངོན་སུམ་དྲེ་ྱིད་མྲེད་པ་དྲེ་ལ་
སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་ནུས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཚད་མར་འགྱུར་གྱི་དྲེ་ནྱི་རྟོགས་ཟྱིན་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།མྲེད་པ་ནྱི་མངོན་
སུམ་གྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པས་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ཚད་མར་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན།།སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་དྲེའྱི་རྣམ་པ་ངྲེས་ ཏྲེ་གཏན་

ལ་ཕྲེབས་པའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་དྲེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་སྤོང་ སྲེ་འགོག་པའྱི་ ཕྱིར་བཀག་པ་ལ་ཚད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་མངོན་

སུམ་གྱིས་གཟུང་བ་ལ་མངོན་སུམ་གྱི་སོབས་ཀྱིས་ཐ་སད་བྱྲེད་པས་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་དངོས་པོ་མྲེད་པ་
ལ་ཡང་མངོན་སུམ་གྱི་སོབས་ཀྱིས་ཐ་སད་བྱྲེད་པས་དྲེ་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་དགག་གཞྱི་དྲེ ་རྣམ་པ་གཞན་དང་
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འདྲེས་ ན་སྤོང་བ་དྲེ་མྲེད་པ་ 
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༼༣༡༡༽ 
ལས་སྤངས་པའྱི་ཕྱིར་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ།།།མངོན་སུམ་མྲེད་པ་ལ་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཚད་མ་གཞན་ཏྲེ་མངོན་སུམ་
གྱི་སོབས་ ལས་སྲེས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་དབང་པོ་ལ་མྱི་བརྟྲེན་པ་ནྱི་འདྱི་དབང་པོའ ་ིམངོན་སུམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

རོ།།།རྟགས་ལ་མྱི་བརྟྲེན་པ་ནྱི་དངོས་པོ་མྲེད་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་མྲེད་པར་གཏན་ཚིགས་ཐྱིགས་པ་ནས་བཤད་ པའྱི་ཕྱིར་

དང་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ནྱི་དོན་ལས་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།བཞྱི་པ་དྲེ་རྲེས་དཔག་ཡྱིན་པ་དགག་པ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་དྲེ་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱི་
སོབས་ལས་སྲེས་སོ་ཞྲེས་ཇྱི་ལྟར་བརོད་དྲེ་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ལས་སྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་ མངོན་སུམ་གང་
གྱིས་དྲེ་མ་ཐག་པར་འདྱི་ནྱི་དམྱིགས་སོ་འདྱི་ནྱི་མྱི་དམྱིགས་སོ་ཞྲེས་སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པ འྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་
སྲེད་པར་འགྱུར་བ་དྲེ་ལྟར་དོན་འཛིན་པར་སྲེས་པ་ དྲེ་ནྱི་དོན་མཐོང་བ འྱི་མངོན་སུམ་ྱིད་ཡྱིན་གྱི་སྣང་བ་མ་

དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་མངོན་སུམ་གྱིས་བསྲེད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དམྱིགས་པ་སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པའྱི་རྣམ་
པར་རྟོག་པ་དྲེ་དག་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི་དཔྲེར་ན་དམྱིགས་པ་སྒྲུབ་པ འྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་རྟོགས་ཟྱིན་ལ་འཇུག་པ ས་ཚད་

མ་རང་རྒྱུད་པ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་བུམ་པ་མྲེད་དོ་སམ་པའྱི་དགག་པའྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡང་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བསན་
པའྱི་ཕྱིར་གྱི་ག་བརོད་དྲེ་སྐབས་སུ་བབ་པ་ནྱི་དགག་པའྱི་རྟོག་པ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དོན་བཞྱི་པ་མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་
པས་འབས་བུ་སྲེད་ཚུལ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་བལྟར་རུང་བའྱི་དངོས་པོ་དག་ནྱི་རང་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཤྲེས་པ་ལས་མྲེད་པ་རྟོགས་
ན་བལྟར་མྱི་རུང་བ་དག་ཇྱི་ལྟར་མྲེད་པར་རྟོགས་ཞྲེ་ན།། མྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པས་མྲེད་པར་ངྲེས་པ་མྱི་རུང་བ འྱི་ཕྱིར་
གཞན་དུ་བཞག་པ་སྲེ་ཡོད་པར་ངྲེས་པའྱི་ཐ་སད་འགོག་པར་འགྱུར་རོ།།།ཡོད་མྲེད་དུ་ངྲེས་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་དཔྲེ་སོན་
པ་ནྱི་དཔྲེར་ན་སྲེམས་ཅན་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་རྟོག་དང་འདོད་ཆགས་ལ་སོག ས་པ་བལྟར་མྱི་རུང་བ་དག་

རྟགས་མྲེད་པར་ཡོད་མྲེད་དུ་མྱི་འགྲུབ་པ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་འབས་བུ་ ངྲེས་པ་མྲེད་པ་ཅན་དྲེ་དག་ནྱི་མྱི་མཐུན་

ཕོགས་ཡོད་པ་ལས་ལྡོག་པ་སྒྲུབ་པར་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།འོ་ན་གང་གྱིས་ནུས་ཞྲེ་ན་གཏ ན་ཚིགས་ལ་ནྱི་དང་པོ་
སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ངྲེས་ པའྱི་ཚུལ་གསུམ་གྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གསུམ་པ་

སར་ཡང་སྦྱོར་བའྱི་དབྱྲེ་བ་བཤད་པ་ལ་བསན་པ་དང ་ངྲེས་པར་བཤད་པ་གྱིས་ལས།།དང་པོ་ནྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པ་འདྱི་
ཇྱི་ལྟར་སྦྱར་ཞྲེ་ན་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རང་གྱི་སྦྱོར་ བ་དག་ལ་དྲེ་ བཀག་པའྱི་སོ་ནས་རང་གྱི་ངོ་བོ་སྦྱོར་
བའམ་སྒྲུབ་པའྱི་སོ་ནས་སྦྱོར་ན་ད ོན་ལ་གནོད་བྱྲེད་ངོ་བོ་ 
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༼༣༡ ༢༽ 
སྲེ་དྲེ་གནོད་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་གཅྱིག་ཡོད་པ་ན་གཞན་ཡོད་པ་ལས་གཅྱིག་དྲེ་མྲེད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་

རོ།།།གྱིས་པ་ལ་འབྲེལ་ཡུལ་བཀག་པའྱི་སྦྱོར་བ་དང་།།འགལ་ཟ་སྒྲུབ་པའྱི་སྦྱོར་བ་གྱིས་ལས།།དང་པོ་ནྱི་ གང་གྱི་ཚེ་
མྲེད་པར་ངྲེས་པའྱི་འ བས་བུ་ ཅན་ མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་སྒྲུབ་པའྱི་མ ྱི་དམྱིག ས་པ་དྲེ་རང་ྱིད་
འགའ་ཞྱིག་མྲེད་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་སུ་རབ་ཏུ་སྦྱོར་བ་དྲེའྱི་ཚེ་རང་ག ྱི་ངོ་བོ་ བཀག་ནས་ སྦྱོར་ཏྲེ་
ཞྲེས་བྱ་བ་ལ།།གསུམ་པོ་འདྱི་ནྱི་རང་བཞྱིན་ལ་སོགས་པ་བཀག་པའྱི་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ལའང་ལན་ཅྱིག་མྱི་གནས་
པ་དང་།།ཕན་ཚུན་སྤངས་འགལ་གྱི་སྦྱོར་བ་གྱིས་ཡོད་པའྱི་དང་པོ་ནྱི།། ཡང་ན་ཞྲེས་པ་སྲེ་མྱི་དམྱིགས་པ་དྲེ་ྱིད་གཏན་

ཚིགས་སུ་རབ་ཏུ་སྦྱོར་ཏྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་ཡུལ་གཅྱིག་ན་གནས་པར་འགལ་བར་རྟོག ས་ཏྲེ་ཞྲེས་ཚིག་རྣམ་པར་སྦྱར་
རོ།།།གྱིས་པ་ལ་དོན་ལྔའྱི་དང་པོ་འགལ་བ་གྱིས་སོ་སོར་དཔྲེར་བརོད་པ་ནྱི།། ཕན་ཚུན་ཞྲེས་པ་སྲེ་འདྱི་གྱིས་ནྱི་ངོ་བོ་

གཅྱིག་ཏུ་འགལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།སྔ་མ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ལ་གནས་པ་ཡྱིན་ལ་འདྱི་ནྱི་གཅྱིག་པ་བཀག་པ་ཙམ་ཡྱི ན་པའྱི་ཕྱིར་
འགལ་བ་ཐ་དད་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟར་དངོས་སུ་འགལ་བ་བཤད་ནས་ཤུགས་ལ་འགལ་བ་སོན ་པ་ནྱི་ ཚད་མ ས་
གནོད་པའྱི་ཕྱིར་ཡང་གནོད་བྱ་དྲེ་ཚད་མའྱི་རྒྱུ་གཏན་ཚིགས་དང་འགལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་རྣམ་པར་

འགྲེལ་པ་ན་ཡང་ན་གལ་ཏྲེ་གནོད་བྱ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་དྲེ་ ྱིད་ལ་རྲེས་དཔག་ཚད་མས་གནོད་པར་ བྱྲེད་པ་ ཡྱིན་
ན་རྲེས་དཔག་དྲེའྱི་རྒྱུ་རྟགས་དང་ཡང་གནོད་བྱྲེད་ལན་ཅྱིག་འགལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་ངྲེས་མྲེད་དུ་རྟོགས་

པའྱི་རྲེས་དཔག་སྲེད་པའྱི་རྒྱུ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ནྱི་གནོད་བྱ་ ངྲེས་པའྱི་དངོས་པོ་དང་འགལ་བ་
བཞྱིན་ནོ། །གྱིསཔ་བརྒྱུད་འགལ་བྱྲེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ནྱི།།གནོད་པར་བྱྲེ ད་པའྱི་ཚད་མ་དྲེ་ཡང་གཏན་ཚིགས་གང ་ལ་རྟྲེན་

པ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་སྨྲས་པ་ཚད་མ་ཡང་འཛིན་པ་དྲེའྱི་རྒྱུ་གཞན་ཡོད་དོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་གནས་མ་བུ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་
ལྟར་ན་ཞྲེས་པ་སྲེ་སྤྱྱིར་ནྱི་ལྟོས་བཅས་ཀྱིས་ངྲེས་མྲེད་སྒྲུབ་པ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ལ།།འདྱི་ནྱི་གཞན་གྱིས་ཁས་
བླངས་པའྱི་རྟགས་སམ་ཡང་ན་ཐལ་འགྱུར ་ཡྱིན་ནོ།།།རྲེས་འགོ་སོན་པ་ནྱི་གང་ཞྱིག་ཅྲེས་པ་སྲེ་དགག་བྱ་ངྲེས་པ་དང་འགལ་

བ་ངྲེས་པ་མྲེད་པས་གཏན་ཚིགས་ལྟོས་བཅས་ལ་ཁྱབ་པས་ལྟོས་བཅས་ཀང་ངྲེས་པ་དང་ལན་ཅྱིག་ཏུ་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་འགལ་
བས་ཁྱབ་པ་ 
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༼༣༡༣༽ 
དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་དྲེ་ལ་འཁྲུལ་བ་དགག་པ་ནྱི།།འཇྱིག་པ་དྲེའྱི་རྒྱུ ་ཐོ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་
ཀང་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་དྲེར་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་འཇྱིག་པར་ངྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་སོན་མྲེད་དོ་ ཞྲེ་ན་དྲེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་
འཇྱིག་རྒྱུ་དྲེ་དག་ཚང་བ་དང་གྲེགས་ བྱྲེད་པ་མྲེད་པར་མ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་མ་ངྲེས་ཞྲེ་ན་གཞྱིག་བྱ་དྲེ་
ཡོད་ན་རང་རང་གྱི་རྒྱུའྱི་ཚོགས་པ་ལ་རག་ལས་པ་ གཞྱིག་བྱ་དྲེ་ལ་མངོན་ དུ་ཕོག ས་པའྱི་འཇྱིག་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་

གཞན་དག་ཀང་ཡོད་པར་འགྱུ ར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ ཏྲེ་ འཇྱིག་པའྱི་རྒྱུ་རྣམས་གཞྱིག་བྱ་དྲེ་ལ་རག་མ་ལས་ པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །རག་ལས་ན་ནྱི་དྲེ་གང་ན་ཡོད་པ་དྲེར་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བསམས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་འཇྱིག་རྒྱུ་རྣམས་

གཞྱིག་བྱ་ཁོ་ན་ལ་རག་ལས་པ ་ཡྱིན་གྱི་རྒྱུ་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་སོ་ཞྲེ་ན་དྲེ་ལྟ་ན་ནྱི་འཇྱིག་རྒྱུ་རྣམས་གཞྱིག་བྱའྱི་ཆོས་སུ་འགྱུར་
ལ་དྲེའྱི་ཆ ོས་ཡྱིན་ན་ཡང་རང་ལ་རག་ལས་པ འྱི་འཇྱིག་རྒྱུ་དྲེ་ྱིད་ལས་དོན་དྲེ་ སྐད་ཅྱིག་མ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི་

གལ་ཏྲེ་འཇྱིག་རྒྱུ་རྣམས་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་ན་ནྱི་མ་ཚང་བ་དང་གྲེགས་བྱྲེད་པ་སྱིད་པ་ཡྱིན་ན་དྲེ་ཙམ་ལས་འབྱུང་ན་ནྱི་དྲེ་གྲུ བ་
པ་ནྱི་ྱིད་ན་འཇྱིག་རྒྱུའང་གྲུབ་པས་དྲེས་དྲེ་སྐད་ཅྱིག་ཏུ་བྱྲེད་པར་འགྱུར་རོ།།།འོན་ཏྲེ་དྲེ་ལ་ཡང་དུས་དང་པོ་ལ་གཞྱིག་བྱ་དང་།།
གྱིས་པ་ལ་འཇྱིག་བྱྲེད་དང་།།གསུམ་པ་ལ་དྲེས་འཇྱིག་པ་སྲེད་པས་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་སུ་གནས་པའྱི་ཕྱིར་སྐད་ཅྱིག་མ་ྱིད་ནྱི་
མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་སྐད་ཅྱིག་མ་ྱིད་དུ་ཞྲེས་སྨྲོས་པ་ནྱི ་དུས་ཐུང་བ་མཚོན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་འདྱིས་ནྱི་ཟ་བ་དང་ལོ་དང་བསྐལ་པར་
གནས་སོ་ཞྲེས་འདོད་པ་འགོག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་གཞྱིག་བྱ་ལས་དྲེ་འཇྱིག་བྱྲེད་དུ་སྲེ་ཞྱིང་དྲེ་ལས་འཇྱིག་པ་སྲེ་བས་སྐད་
ཅྱིག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་དངོས་པོ་དྲེ་ྱིད་ལ་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་སྔར་ འཇྱིག་པ་མྲེད་པ་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་སོད་

ནྱི་དྲེ་དུས་གསུམ་དུ་སོད་ན་དུས་གྱིས་པའྱི་ཚེ་སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་ལས་མྱི་སོད་ན་དྲེའྱི་སྔོན་དུ་གསུམ་དོན་ཞྱིག་པས་སྐད་ཅྱིག་
ཏུ་གྲུབ་ལ།།དུས་གྱིས་པའྱི་ཚེའང་གསུམ་དུ་སོད་ན་གསུམ་པའྱི་ཚེའང་གསུམ་དུ་སོད་པས་རྟག་ཏུ་གསུམ་སོད་པར་སོང་བའྱི་
ཕྱིར་འཇྱིག་མྲེད་དུ་ཐལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།བཞྱི་པ་རང་གྱི་ལུ གས་བརོ ད་པ་ནྱི།།དྲེ་ལྟ་བུ་ནྱི་ཁྱྲེད་ལ་མྱི་འདོད་པ་འཕྲེན་པ་ཡྱིན་ལ་རང་
གྱི་ལུ གས་ནྱི་གང་གྱི་ཚེ་བུམ་པ་ྱིད་ལས་འཇྱིག་པ་འབྱུང་བ་དྲེའྱི་ཚེ་བུམ་པ་ དྲེའམ་བུམ་པའྱི་རྒྱུ་ལས་འཇྱིག་པ་སྲེ་བ་དྲེའྱི་ཚེ་
བུམ་པ་དྲེའྱི་རྒྱུ་མྱི་རྟག་པ་ྱིད་ཀྱི་རྒྱུར་ངྲེས་པར་ བྱྲེད་པའྱི་ར ང་བཞྱིན་ དུ་འདོད་པ་ཡྱིན་ན་བུམ་པ་དྲེ་མྱི་རྟག་པ་
དྲེའྱི་ངོ་བོའམ་དྲེའྱི་རྒྱུ་མྱི་རྟག་པ་དྲེ་སྲེད་པར་བྱྲེད་ པ་ ཡྱིན་པར་ཅྱི་སྲེ་མྱི་འད ོད། བུམ་པའམ་དྲེའྱི་རྒྱུ་ནྱི་བུམ་པ་དྲེ་

འཇྱིག་པར་ངྲེས་པའྱི་ནུས་པ་ཅན་དུ་སྲེད་པ་ཡྱིན་ན་ 
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༼༣༡༤༽ 
བུམ་པའྱི་རྒྱུ་ལས་འཇྱིག་པར་བྱྲེད་པ་དང་དྲེ་ལས་ནྱི་འཇྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི ་བརྒྱུད་པས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ་ས ྲེ་མ ཐར་ ཏྲེ་

ནམ་ཞྱིག་ན་བུམ་པ་དང་བུམ་པའྱི་རྒྱུ་དྲེའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ནྱི་འཇྱིག་པ་དྲེའྱི་ངོ་བོར་སྲེད་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །འདྱི་སྐད་དུ་བུམ་པ་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཁོ་ནས་རང་ྱིད་ལྡོག་པར་ནུས་པ་ཡྱིན་ལ།།བུམ་པའྱི་རྒྱུ་ཡང་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཁོ་ནས་

བུམ་པ་ལྡོག་པའྱི་ཆོས་ཅན་དུ་བྱྲེད་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་བརྒྱུད་པས་ནྱི ་ཅུང་ཟད་ཀང་བྱར་མྲེད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་
འཇྱིག་པ་གཞན་ལ་ལྟོས་ན་ངྲེས་པ་མྲེད་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ།།།ལྟོས་བཅས་ངྲེས་པ་དང་འགལ་བར་བསན་པ་ འདྱིས་
ནྱི་རྲེས་འགའ་བའྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་དྲེས་རྲེས་འགའ་བ་ལ་ནྱི་ལྟོས་བཅས་ཀྱིས་ཁྱབ་ལ་དྲེ་ནྱི་ལྟོས་མྲེད་དང་འགལ་བས་

འདྱིའང་འགལ་ཁྱབ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།སྦྱོར་བ་ནྱི་གང་རྲེས་འགའ་བ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་ལྟོས་པ་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་གོས་
ལ་ཚོན་བཞྱིན་ནོ།།།མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་ཡང་རྲེས་འགའ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་བཞྱིན་དུ་ལྟོས་པ་མྲེད་པ་ལ་ནྱི་ངྲེས་པས་ཁྱབ་པའྱི་
ཕྱིར་ངྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་རྲེས་འགའ་བ་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །།སྦྱོར་བ་ནྱི་གང་ཞྱིག་གང་གྱི་ངོ་བོར ་འགྱུར་བ་ལྟོས་པ་མྲེད་པ་
ཞྲེས་བརོད་ཟྱིན་ཏོ།།།འདྱི་ནྱི་མཚོན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་འདྱི་ན་བ་མོའ ་ིརྲེག་པ་མྲེད་དྲེ་ལགས་གོང་འབར་བ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་
ལ་ལགས་གོང་འབར་བ་ལ་ཚ་བའྱི་རྲེག་པས་ཁྱབ་ཅྱིང་དྲེ་དང་ནྱི་གང་རྲེག་འགལ་ལ་དྲེས་ནྱི་བ་མོའ ་ིརྲེག་པ་ལ་ཁྱབ་པས་ཁྱབ་
པར་བྱྲེད་པ་དང་འགལ་བས་ཁྱབ་པའྱི་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་ནོ།།།ལྔ་པ་རང་ལ་ཀླན་ཀ་སྤང་བ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་ངྲེས་པ་དང་ངྲེས་པ་མྲེད་

པའྱི་འགལ་བ་དྲེ་ལྟ་བུ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་གཏན་ཚིགས་ནྱི་ལྟོས་བཅས་ཀྱིས་བསྒྲུབས་པའྱི་ངྲེས་པ་མྲེད་པས་ཞྲེས་བྱ་བ་
ཡྱིན་ནོ།།།གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་བསྲེད་པའྱི་ཚད་མས་ནྱི་ འགལ་ཟ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ལ་ འགལ་ཟ་ལ་ག ནོད་པ་
ནྱི་བསྒྲུབས་པའྱི་འགལ་ཟ་ད ྲེ་ྱིད་ཀྱིས་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་གྱི་རྟགས་རང་ྱིད་ཀྱིས་མྱི་བྱྲེད་པས་དྲེ་དང་འགལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་
དྲེའྱི་ཕྱིར་ཚད་མས་གནོད་པ འྱི་འགལ་བ་འདྱི་ནྱི་ འགལ་བ་སྔ་མ་དག་ལས་གཞན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རང་གྱི་ངོ་བོས་འགོག་

པར་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་ཐ་དད་དུ་དབྱྲེ་བ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན།།དྲེ་ལྟར་ནྱི་ བདྲེན་ཏྲེ་འོན་ཀང་རྟགས་རང་ྱིད་དང་མྱི་
འགལ་ཡང་དྲེ་དགག་བྱ་དང་འགལ་བས་ཁྱབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་ ཡྱིན་པས་ཀང་ད ོན་དུ་སྲེ་ཤུགས་ལ་དགག་བྱ་དང་
འགལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་འདྱིས་ཁྱབ་བྱྲེད་བསྒྲུབས་པས་ནྱི་དགག་བྱ་ལ་གནོད་པ་བྱས་ལ་དགག་བྱས་འདྱིའྱི་ཁྱབ་བྱྲེད་བཀག་
པས་ཀང་འདྱི་ལ་གནོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་དགག་བྱ་དང་འགལ་བས་ཁྱབ་པ་དྲེ་ྲེ་བར་བཀོད་དྲེ་བསྒྲུབས་པས་

ཀང་དགག་བྱ་མྱི་དམྱིགས་པ་འཕྲེན་པའྱི་སྦྱོར་བར་ འགྱུར་རོ་ ཞྲེས་བསན་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་སྐད་ དྲེ་འགལ་ 
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༼༣༡༥༽ 
བའྱི་དབྱྲེ་བ་དྲེ་བརོད་དྲེ་འགལ་ཁྱབ་དམྱིགས་པའྱི་སྦྱོར་བའྱི་དཔྲེ་ནྱི་དཔྲེར་བརོད་མ་ཐག་པའྱི་སྦྱོར་བ་དྲེ་ དག་ྱིད་
ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་གང་དུ་ངྲེས་པ་མྲེད་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་དྲེར་ནྱི་ངྲེས་པ་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པས་འགོག་པ་ཡྱིན་ལ།།
གང་དུ་ངྲེས་པ་མྲེད་པ་རྟགས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་དྲེར་ནྱི་འགལ་བས་ཁྱབ་པ་དམྱིགས་པ་ལས་ཡྱིན་ནོ།།།ར་བའྱི་དོན་གསུམ་པ་མྱི་
དམྱིགས་པ་ལ་རོད་པ་སྤང་བ་ལ་ཀུན་བརྟགས་འགོག་པའྱི་མྱི་དམྱིགས་པ་ལ་རོད་པ་སྤང་བ་དང་།།ཡོད་པ་རྟགས་དང་བསྒྲུབ་
བྱར་མཚུངས་པའྱི་རོད་པ་སྤང་བ་གྱིས་ལས།།དང་པོ་ལའང་རོད་པ་དང་ལན་གྱིས་ཀྱི་རོད་པ་ནྱི།། ཅྱི་ས ྲེ་མྲེད་པའྱི་ཐ་སད་
སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པས་སྒྲུབ་ཅྱིང་གཞན་གྱིས་ཡོད་པའྱི་ཐ་སད་འགོག་པ་ཡྱིན་ན་ གཙ ོ་བོ་དང་བདག་ལ་སོག ས་པ་ཞྲེས་

བྱ་བའྱི་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་སྦྱོར་བ་དྲེ་ལ་དྲེས་ཇྱི་ལྟར་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་དྲེ་ལ་མྱི་དམྱིགས་པ་གྱིས་ལས་གཅྱིག་ཀང་མྱི་འཐད་

པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་སྦྱོར་བར་མྱི་འཐད་དོ།།།ཇྱི་ལྟར་གྱིས་པོ་དྲེར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་གཙོ་བོ་
ལ་སོགས་པ་བརོད་བྱའྱི་དོན་དྲེ་དགག་པ་ལ་དགག་པ ར་བྱ་བའྱི་ཆོས་ཅན་བརོད་པའྱི་ཚིག་སྦྱོར་བ་མྲེད ་པའྱི་
ཕྱིར་དྲེ་མ་བཀག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་མ་སྦྱར་ན་ཡུལ་ཏྲེ་གཞྱི་མྲེད་པའྱི་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གྱིས་པ་ལན་ལ་མདོར་བསན་པ་

དང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གྱིས་ཀྱི་དང་པོ་ནྱི།།སོན་འདྱི་ནྱི་མྲེད་དྲེ་མྲེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ལྟར་ཐོག་མ་མྲེད་པའྱི་
བག་ཆགས་ནྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་སྲེད་པའྱི་ནུས་པ་སྲེ་དྲེ་ལས་བྱུང་བའྱི་རྣམ་པར་རྟ ོག་པས་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབས་
པ་དྲེས་སྤྲུལ་པའྱི་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པ་དང་ཡོད་མྲེད་གྱི་ག་ལ་བརྟྲེན་པའྱི་སྒྲ་དོན་ གྱི་ཆོས་ནྱི་རྣམ་པ་ག སུམ་
མོ།།།སྒྲ་དོན་དྲེ་དངོས་པོའ ་ིྲེ་བར་ ལྲེན་པ་ཅན་ཏྲེ་དངོས་པོའ ་ིའབས་བུ་མྱིན་པར་ སྒྲུབ་པ་ལ་སྒྲ་དོན་དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལྟ་བུ་
སྲེ་དངོས་པོའ ་ིའབས་བུར་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་ཆོས་གཏ ན་ཚིགས་ཡྱིན་ལ་དྲེའང་རྟོག་པ་ྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་གགས་
པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་ནྱི་རྟོག་པས་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།སྒྲའྱི་དོན་ དྲེ་ྱིད་ནྱི་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ལ་མྱི་

འཁྲུལ་བའྱི་སྒྲ་སྦྱོར་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་དྲེ་ཡང་སྒྲ་འཇུག་པ་ྱིད་ཕྱིར་ཞྲེས་གང་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་

ལ་དོན་བདུན་གྱི་དང་པོ།།སྒྲ་དོན་གྱི་རང་བཞྱིན་ཏྲེ་གལ་ཏྲེ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་བརོད་བྱ་ཡྱིན་ན་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་བཀག་
པས་སྒྲའྱི་དོན་བཀག་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་བརོད་པའྱི་སྒྲ་ཡང་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་ན་ སྒྲ་དྲེ་དག་ཅྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་སྒྲོ་བཏགས་པ་སྒྲའྱི་

ཡུལ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ 
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༼༣༡༦༽ 
ཏོ།།།རྟོག་པ་ལ་སྣང་བ་དྲེ་བརོད་བྱ་ཡྱིན་པར་གང་ལས་ཤྲེས་ཞྲེ་ན་སྒྲའྱི་དོན་དྲེ་ནྱི་འཆད་པ་པོ་དང་ན་པ་པོའ ་ི ཡོད་པ་

དང་མྲེད་པ་དང་གྱི་ག་ལ་བརྟྲེན་པའྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ ལ་བརྟྲེན་པ་ སྲེ་སྣང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་འཆད་པ་པོ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ སྣང་
བའྱི་དངོས་པིོར་ཞྲེན་པར་བྱས་པ་དྲེ་བསན་པར་འདོད་པས་སྒྲ་སྦྱོར་བའྱི་ཕྱིར་དང་ན་པ་པོ་ལ་ནྱི་སྒྲས ་ཡོད་པ་

ལ་སོགས་པ་གསུམ་པོ་དྲེ་ རྣམ་པ་ཅན་ གྱི་རྣམ་པར་ རྟོག་པ་སྲེ་བའྱི་ གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཕྱིར་ རོ། །དྲེས་ན་གང་ལས་

གང་སྣང་བ་དྲེ་ནྱི་དྲེའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པས་སྒྲ་རྣམས་ཀྱི་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་འཆད་པ་པོ་དང་སྒྲའྱི་འབས་བུ་ན་པ་པོའྱི་ཤྲེས་པ་
གྱིས་ལ་སྣང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་བ ཞྱིན་ ནྱི་རང་མཚན་གྱི་དངོས་པོ་སྲེ་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་དྲེ་དང་མྱི་འདྲེ་བའྱི་

ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པ་སྒྲ་དོན་གྱི་དབྱྲེ་བ་ནྱི།།རྣམ་པར་རྟོག་པ་དྲེ་ནྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ནྱི་ཡོད་པའོ །།།ནམ་

མཁའ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་མྲེད་པའོ། །ལུ ས་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་གྱི་གའྱི་ཆོས་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ ས་
བསྲེད་དྲེ་བཞག་པའྱི་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རྟོག་པ་དྲེ་ ལ་སྣང་བ་ལ་བློས་གསུམ་དུ་ཞྲེན་
པའྱི་དབང་གྱིས་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་སྒྲའྱི་དོན་གྱི་གནས་ལུ གས་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ཞྲེན་པ་བཞྱིན་ཡྱིན་གྱི་གཞན་མྲེད་པས་བློས་ཀང་

གསུམ་དུ་ཞྲེན་པའྱི་ཕྱིར་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་བརོད་དོ།།།གསུམ་པ་དྲེ་ཡོད་མྲེད་དུ་སྲེམས་དཔའྱི་གཞྱིར་བསན་པ་ནྱི།།གང་གྱི་
ཕྱིར་སྒྲའྱི་དོན་ནྱི་དྲེ་ལྟ ་བུ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་སྒྲ་དོན་གིྱི་ཆོས་ ཅན་དྲེ་ལ་བླིོ་གནས་པ་རྣ མས་ཕྱི་རོལ་གྱི་གཙོ་བོ་
ཡོད་པ་དང་མྲེད་པ་ྱིད་དུ་སྲེམས་པར་ བྱྲེད་དོ། །ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན་ཅྱི་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་ཚད་མས་མྱི་མཐོང་བའྱི་དོན་
ཡོད་མྲེད་དུ་དཔོད་པ་ནྱི་ཐམས་ཅད་དུ་དྲེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།སྒྲ་དོན་དྲེ་ དངོས་པོའ ་ིྲེ་བར་ལྲེན་པ་ཅན་ཏྲེ་འབས་

བུ་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་སོ་ སོ་ར ང་གྱི་ རྟོག་པའྱི་ཤྲེས་པས་རྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ ཕྱིར་སྣང་ཙམ་དུ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་
སྤང་བར་འོས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲའྱི་དོན་དྲེ་ནྱི་ཆ ོས་ཅན་ཡྱིན་ནོ་ ཞྲེས་སྦྱར་གྱི་རང་རྱིག་གྱིས་ཤུགས་ལ་གྲུབ་པ་ནྱི་

མ་ཡྱིན་ཏྲེ་འཁྲུལ་བ་དང་ཚད་མ་ཡུལ་གཅྱིག་ལ་འཇུག་ན་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གྱི་རྣམ་དབྱྲེ་མྲེད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་དང་སྒྲའྱི་
བརོད་བྱའྱི་སྤོང་བ་ལ་མངོན་སུམ་གྱིས་གནོད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།འདྱི་སྐད་དུ་སྲེམས་པར་བྱྲེད་པ་རྣམས་སྒྲའྱི་དོན་མ་
སྤངས་པར་ལོག་གྱུར་གྱི་དོན་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པ་དག་ལ་འཇུག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།བཞྱི་པ་དྲེ་དངོས་པོ་ཡྱིན་པ་
དགག་པ་ནྱི།།དོན་དྲེ་ནྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་མ་ཐོབ་པ་ནྱི་མ་འོངས་པ་དང་འགགས་པ་ནྱི་འདས་པས་ཏྲེ་དྲེ་ལ་ཡང་སྒྲའྱི་དོན་དྲེ་
མྱི་ལྡོག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྒྲ་ལ་སོགས་པའྱི་དངོས་ 
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༼༣༡༧༽ 
པོ་ལ་ཕྱིན་ཅྱི་ལ ོག་པ་ནྱི་རྟག་པ་དང་ཡན་ལག་ཅན་ལ་སོགས་པར་འཁྲུལ་བའོ།།།དྲེ་ྱིད་སྡུད་པ་ནྱི་ དོན་དམ་པ་སྲེ་མ་

བརྟགས་པ་ལ་གཅྱིག་ཏུ་འཇུག་ ན་ལྟ་ངན་གྱི་ཕྲེང་བས་བཏགས་པའྱི་དོན་ ལ་མྱི་འ ཇུག་ པར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་དག་ལ་དོན་

དམ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདས་པ་དང་མ་སྲེས་པ་ལ་ཡང་འཇུག་པར་མྱི་འགྱུ ར་ཞྱིང་

བརྫུན་ཚིག་མྲེད་པར་ཐལ་བའིྱི་ཕྱིར་སྒྲ་འདྱི་དག་བློ་ལ་སྣང་བའྱི་དོན་གྱི་ཡུལ་ ཅན་དུ་འདོད་ཅྲེས་རྣམ་པར་སྦྱར་

རོ།།།ལྔ་པ་དྲེ་ྱིད་དགག་བྱ་མ་ཡྱིན་པར་བསན་པ་ནྱི།།སྒྲའྱི་དོན་དྲེ་ལ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྟག་པ་དང་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཇྱི་
ལྟར་འདོད་པའྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།སྒྲས་བསྲེད་པའྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།བསོན་ཏྲེ་འགོག་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་

དང་།།དྲེ་ན་པ་པོའ ་ིབློ་ལ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་སྒྲ་དོན་དྲེ་མྲེད་ན་སྒྲ་སྦྱོར་བ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་ཚིག་རྣམ་པར་སྦྱར་

རོ།།།དྲུག་པ་དྲེ་གཞལ་བྱ་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པ་ནྱི།།གཞན་ ཡང་ཞྲེས་བྱ་བས་སོན་པར་བྱྲེད་དྲེ་སྒྲའྱི་དོན་ལ་བསོན་པ་
མྲེད་པར་དངོས་པོ་དོན་དུ་གྲེར་བ་རྣམས་ཀྱིས་དངོས་པོ་དྲེ་ཡོད་པའམ་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ཕོག ས་ཀྱི་ བྱྲེ་ བག་
གྱིས་དངོས་པོ་ྱིད་དཔད་ པར་བྱ་སྲེ་འབས་འབྱུང་དྲེ་ལ་རག་ལས ་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ྱིད་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་སྒྲའྱི་
དོན་ནྱི་ཡ ོད་པས་སྲེས་བུ འྱི་དོན་ ཅུང་ ཞྱིག་འགྲུབ ་པ་ མ་ཡྱིན་ལ་མྲེད་པས་མས་པའང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱི ར་

རོ།།།དྲེ་ྱིད་ཀང་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་ཇྱི་ལྟར་ཕྱི་རོལ་དུ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་བཞྱིན་དོན་གིྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་མ་ཡ ྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་དང་ཤྲེས་པའྱི་དྲེ་ཁ ོ་ན་ྱིད་ཇ ྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ ཡྱིན་ཡང་དྲེར་འདོད་པ་སྲེ་ཞྲེན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ རོ་ཞྲེས་སོབ་
དཔོན་ཆོས་མཆོག་འཆད་དོ།།།ཡང་ན་དོན་གྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་འདོད་པ འྱི་དོན་གྲུབ་པ་མྲེད་པའྱི་ ཕྱིར་
རོ་ཞྲེས་སྔ་མའྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་ལས་སྲེས་བུའྱི་དོན་མྱི་འགྲུབ་པ་ དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་འདྱི་ནྱི་རྟོ ག་ལྡན་
སྣང་བ་ནྱི་རྣམ་པ་སྲེ་གནས་པ་ནྱི་དཔད་པའྱི་གཞྱིར་བྱྲེད་པའོ།།།སྲེས་བུའྱི་དོན་དྲེ་ལ་ཞྲེས་བྱ་བས་ནྱི་དོན་དུ་མྲེད་པར་

བརོད་པ་ཡྱིན་ལ་སྔར་མ་ཐོབ་པ་དང་འགགས་པའྱི་དོན་ཞྲེས་བྱ་བས་ནྱི་དོན་གྱིས་མ་བསྲེད་པར་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་ལ་
སྲེས་བུའྱི་དོན་མྲེད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དོན་ བྱ་བ་སྲེ་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་པ།།།དོན་

གྲེར་བརྟགས་པས་ཅྱི་ཞྱིག་ཕན།།།མ་ནྱི་གཟུགས་བཟང་མྱི་བཟང་ཞྲེས།།།འདོད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་བརྟགས་ཅྱི་ཕན།།།ཞྲེས་
བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།བདུན་པ་ལུང་གྱི་དོན་བཤད་པ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་ཁྱྲེད་ཕྱི་རོལ་གྱི་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་ ཅན་དུ་མྱི་དམྱིགས་པ་ 
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༼༣༡༨༽ 
རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའྱི་ཆོས་སུ་འདོད་ན་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་བརྟགས་པའྱི་ཆོས་ཤྲེས་བྱ་ལ་རྟོག་པའྱི་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་
བལྟ་བར་བྱ་བ་ལ་བལྟས་པ་ཞྲེས་བརོད་པ་བཞྱིན་དུ་རྟོག་པས་བརྟག་པར་བྱ་བ་ལ་བརྟགས་པ་ཞྲེས་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་འགལ་

བ་མྲེད་དྲེ་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།རྟོག་པའྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཡུལ་ྱི ད་པས།།།སྒྲ་ཡྱི་དོན་ནྱི་བརྟགས་པ་ཡྱིན།།།དངོས་རྟྲེན་མ་གྲུབ་འདྱི་
ཆོས་སུ།།།རྱིགས་པ་སྨྲ་བས་བཤད་པ་ཡྱིན།།།ཞྲེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ཡོད་པ་རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བྱར་མཚུངས་པའྱི་
རོད་པ་སྤང་བ་ལ་རོད་པའྱི་སྐབས་དབྱྲེ་བ་དང་།།ཕན་ཚུན་རོད་པ་ྱིད་རྲེས་སུ་བརོད་པ་དང་།།རང་གྱི་ལན་གདབ་པ་གསུམ་
ལས།།དང་པོ་ནྱི་རང་བཞྱིན་མ ྱི་དམྱིག ས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ལ།།གྱིས་པ་སོན་པ་ནྱི།།དོན་དྲེ་ལྟར་གནས་པ་དྲེ་ལ་
གལ་ཏྲེ་ཡོད་པ་རང་བཞྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་འདོད་ན་དྲེ་བསྒྲུབ་བྱའང་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན་ བྱྲེ་
བག་རྲེས་འག ོ་མྲེད་པ་ནྱི་གཏ ན་ཚིགས་ དང་བསྒྲུབ་བྱ་གྱིས་ཀར་འགལ་བ་ྱིད་དོ།།།དྲེ་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ན་
གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་སྲེར་སའྱི་རྲེས་སུ་འབང་བ་རྣམས་ཀྱིས་སྨྲས་པ་སྲེ་གཞན་ནྱི་བདག་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པ འོ།།།དྲེས་ན་

གཙོ་བོ་ཡོད་དྲེ་གསལ་བ་རྣམས་དང་རྲེས་སུ་འགོ་བ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།དྲེ་ལ་སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་གང་པོ་ལ་
སོགས་པ་སུན་འབྱྱིན་པ་ནྱི་ཡོད་པ་དྲེ་དྲེ་ལྟར་ཞྲེས་བྱ་བ་སྲེ་གགས་ཏིྲེའྱི་སྒྲས་ནྱི་གཞན་གྱི་སུན་འབྱྱིན་ཚུལ་བརོད་པ་

ཡྱིན་ནོ།།།རྲེས་དཔག་ཚད་མའྱི་ཡུལ་སྤྱྱི་ཡྱིན་པར་མྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱིར་ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བྱར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་

ནྱི་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས།།ཚད་མའྱི་ཡུལ་མྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱིར།།།བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཀང་སྒྲུབ་བྱྲེད་འགྱུར།།།རྒྱས་པའྱི ་ངག་མྱིན་
བརོད་མ་ཡྱིན།།།གཙོ་བོ་རྲེས་འགོ་དང་ལྡན་མྱིན།།།ཞྲེས་གང་འབྱུང་བ་སྲེ་རྒྱས་པའྱི་ངག་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་ནོ།།།བརོད་མ་ཡྱིན་
ནྱི་གྱིས་ལྡན་དུའོ།།།དྲེ་ལ་ཡང་སྲེར་སའྱི་རྲེས་སུ་འབང་བ་རྣམས་ན་རྲེ།།གལ་ཏྲེ་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་བྱར་མྱི་འདོད་ན་ཁྱད་པར་དྲེ་
ཞྲེས་སྨྲས་ཏྲེ་སོན་མཚུངས་པ་ྱིད་འཆད་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ལ་བསྒྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་མ་ཡྱིན་ པར་
སྒྲུབ་པ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ ཟ་བ་སྲེ་དྲེའྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཁྱབ་བྱར་མ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གསུམ་པ་ལ་ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བྱར་

འགྱུར་དགོས་པ་དང་།།དྲེ་ལ་སོན་བརོད་པ་དང་།།རང་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་མྱི་མཚུངས་པ་དང་།།སྒྲུབ་བྱྲེད་ལ་མྱི་མ ཚུངས་པ་དང་།།
གཏན་ཚིགས་ལ་རྣམ་པར་བརྟགས་ནས་དགག་པ་དང་ལྔ་ལས།།དང་པོ་ནྱི་སོན་འདྱི་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་སྲེ་འདྱིར་གཙོ་བོ་ལ་ཡོད་

པ་སྒྲུབ་ན་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ་དངོས་པོའ ་ིཁྱད་ པར་ ལ་གནས་པའྱི་ཡོད་པ་ཙམ་ ཞྱིག་ཤྲེས་བྱ་ལ་སོགས་པ་
སྤྱྱིའྱི་ཆ ོས་ 
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༼༣༡༩༽ 
ཅན་ལ་བསྒྲུབས་ན་རོལ་བའྱི་དོན་འགའ་ཞྱིག་ཀང་འགྲུབ་ པར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་འད་བ་ནྱི་ཕྱིར་རོལ་སུས་ཀང་

བཀག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདྱིས་ནྱི་ཁ་ཅྱིག་སྤྱྱི་འབའ་ཞྱིག་ཆོས་ཅན་དུ་འཇོག་པ་དྲེ་བསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་བཞག་པས་ནྱི་
རོལ་བའྱི་ཁྱད་པར་ལ་མངོན་པར་འདོད་པའྱི་དོན་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ།། །ཐམས་ཅད་དུ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཡོད་པ་
བསྒྲུབས་པ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་ཁྱད་པར་བསྒྲུབས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ ཏྲེ་ཡོད་པ་ཙམ་རྟགས་སུ་བྱས་ནའང་ཁྱད་པར་

གཏན་ཚིགས་སུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་ཁྱད་པར་བསྒྲུབས་བྱར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བརོད་ཅྲེ་ན་ དངོས་པ ོ་ཙམ་གྱི་
ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རོལ་བ་དྲེ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁྱད་པར་མ་བསན་པར་ ཆོས་འགའ་ ཞྱིག་ ཡོད་དོ་

ཞྲེས་སྒྲུབ་ན་དྲེ་ནྱི་རྟོགས་པ་པོ་འགའ་ལ་ཡང་འགལ་བ་མྲེད་དོ།།།གལ་ཏྲེ་འགལ་ན་ནྱི་འགའ་ཞྱིག་ཅུང་ཟད་སྒྲུབ་པའམ་

འགོག་པ་ཡྱིན་ན་འདྱི་ལ་ནྱི་འགལ་བ་མྲེད་དྲེ་ཤྲེས་བྱ་ཙམ་ལ་ཡོད་པ་ནྱི་ཐམས་ཅད་འདོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།། །འདྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་
དང་པོའ ་ིསྒྲ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་ཕྱིས་ནྱི་ཡོད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད ་ཀང་འགོག་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།རང་གྱི་དོན་མྱི་འགྲུབ་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར ་རྟག་པ་དང་

གཅྱིག་པུ་ལ་སོགས་པ་ཁྱད་པར་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་ ཟྱིན་པ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གྱིས་པ་ནྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་ཟྱིན་པ་
བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ན་དྲེ་ནྱི་དཔྲེ་ལ་མྲེད་པས་གཏན་ཚིགས་ལ་རྲེས་སུ་འག ོ་བ་མྲེད་པར་འགྱུར་བའྱི་སོན་ཡོ ད་པ་
དྲེས་ན་ཡོད་པ་བ སྒྲུབ་བྱར་བྱྲེད་ན་ནྱི་ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ ཞྲེས་ཁོ་བོ་ཅག་སྨྲ་བ་ཡྱིན་གྱི་རྒྱུ་

མཚན་མྲེད་པར་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།།།སྔོན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཁ་ཅྱིག་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཕྲེད་གོང་འོག་བཟོག་ནས་བཅད་པ་དྲེ་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ་སོབ་དཔོན་གྱིས་དྲེ་ལྟར་མ་མཁྱྲེན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འགྲེལ་པ་ལས་ ཆོས་ ཅན་གཙོ་བོའ ་ི མཚན་ ྱིད་དྲེ་
བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་ན་ཞྲེས་འབྲེལ་ཏོ།།།ཅྱི་འད་བའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་ཞྲེ་ན་དྲེའྱི་རང་གྱི་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།ཁྱད་པར་ྱིད་འཆད་
པ་ན་གཅྱིག་པུ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་བཞྱིན་དང་ཐ་མྱི་དད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།། །རྟག་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་དྲེ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པར་མྱི་

འཇྱིག་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།སོགས་པའྱི་སྒྲས་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་བཏང་སོམས་དང་སྲེས་བུའྱི་ལོངས་སྤྱད་བྱ་ལ་སོགས་པ ་གཟུང་

ངོ་།།།གཞན་ཡང་ནྱི་དབང་ཕྱུག་འབྱྱིན་པ་པོ་ལ་སོགས་པ་སྲེ་དྲེ་འད་བའྱི་ཁྱད་པར་དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་ཏྲེ་གཞན་ལ་རྲེས་འགོ་
མྲེད་དོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།ཅུང་ཟད་ཀང་བྱར་མྲེད་པ་ནྱི ་འདོད་པའྱི་དོན་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱི་འགྲུབ་བོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་
ཏོ།།།གསུམ་པ་ལ་དོན་ལྔ་ཡོད་པའྱི་དང་པོ་འདྱིར་མྱི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཡྱིན་པ་ནྱི།། གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ་ 
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༼༣༢༠༽ 
སྲེ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་གྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་པ་དང་རྲེས་འགོ་མྲེད་པའོ།།།དང་པོ་སོན་པ་ནྱི་མྲེ་ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་པ་ དྲེ་ལ་
ཡང་འགའ་ཞྱིག་ན་ མྲེ་ཡོད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ལ།།གྱིས་པ་སོན་པ་ནྱི་ མངོན་པར་འདོད་པའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་ ནྱི་

འདོད་པ་གང་ལ་ཡོད་པའྱི་གཞིྱི་སྲེ་དྲེའྱི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པ་ནྱི་ཚོགས་པའོ།།།ཆོས་དྲེ་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀྱིས་
ཁྱད་པར་དུ་བྱྲེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ ཞྲེས་བྱ་བ་དང་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གྱིས་པ་དྲེ ར་ཡོད་པ་ཙམ་
བསྒྲུབས་པས་དོན་མྱི་འགྲུབ་པ་ནྱི།།དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་པ་འདྱིར་ཡང་གཞྱི་འགའ་ཞྱིག་ལ་ཞྲེས་
བྱ་བ་སྲེ་གཙོ་བོའ ་ིསྒྲའྱི་ད ོན་ནྱི་མཚན་ྱིད་དྲེ་དྲེ་ནྱི་གཞྱིའྱི་ཁྱད་པར་གང་དུའང་གྲུབ་པ་མྲེད་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་

མྲེད་དོ།།།ཅྱི་ཞྱིག་ལྟར་བློས་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་དང་ཤྲེས་ནས་སྒྲས་བརོད་པར་བྱ་བ་དང་། བརོད་ནས་ཚད་མས་གཞལ་
བར་བྱ་བར་གྲུབ་པས་མྱི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་དུ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན་ཅྱི་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་ཤྲེས་བྱར་གྲུབ་པ་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་གཙོ་བོའ ་ི

མཚན་ྱིད་ཅྱི་ཞྱིག་ཅྲེས་སྦྱར་རོ།།།གསུམ་པ་སྒྲ་དོན་རང་མཚན་གྱི་འབས་བུར་སྒྲུབ་པ་དགག་པ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་བློས་
བསྲེད་པ་སྲེ་སྤྲུལ་པ་ཞྲེས་བྱ་སྲེ་དུ་བས་མྲེ་སྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་ལའང་དྲེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལ་ ྲེ་བར་ལྲེན་པ་
ཅན་ནྱི་གཙོ་བོ་རང་མཚན་གྱི་འབས་བུའོ།།།རྟྲེན་ཏྲེ་རྟག་པ་དང་གཅྱིག་པུ་ལ་སོགས་པའྱི་གཞྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་བསྒྲུབས་པས་

གཙོ་བོ་མྱི་འགྲུབ་སྲེ་སྒྲ་དོན་གཞན་བསྒྲུབས་པ་དང་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།མཚན ་ྱིད་ཀྱི་རྟྲེན་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་འཆད་པ་ནྱི་
སྒྲའྱི་དོན་ར ང་ྱིད་ནྱི་ཡོན་ཏན་ག ྱི་ཁྱད་པར་ གཅྱིག་པུ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞྱིག་དང་རྟྲེན་དང་བརྟྲེན་པར་གྲུབ་པ་
མ་ཡྱིན་ནོ།།།འོ་ན་དྲེ་གྱིས་གཅྱིག་ཏུ་ཞྲེན་པ་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་ ྲེ་བར་ལྲེན་པའྱི་ཆ ོས་རང་མཚན་སྒྲ་དོན་དྲེ་དག་
ལ་སྒྲོ་འདོགས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྣང་བ་དང་བརྟགས་པ་གཅྱིག་ཏུ་ང་རྒྱལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།སྒྲོ་འདོགས་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ྲེ་ བར་
ལྲེན་པ་སྲེ་རང་མཚན་མ་གྲུབ་པ་དག་ལ་མྱི་སྱིད་ དྲེ་དོན་མྲེད་དོ།།།དྲེ་ྱིད་གསལ་བར་འཆད་པ་ནྱི་གང་གྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟ་

ཡྱིན་པ་དྲེས་ན་སྒྲའྱི་དོན་འདྱི་དག་ནྱི་ཁྱད་པར་ཏྲེ་རང་མཚན་དུ་མྲེད་པ་ཡྱིན་པས་དྲེ་དག་ལ་དོན་གྱི་ ྲེ་བར ་
ལྲེན་པ་ྱིད་སྒྲུབ་པ་ནྱི ་དོན་མྲེད་དོ།།།ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་དོན་ཡོད་པ་ཙམ་ྱིད་ཅྲེས་གསུངས་སོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་ཁྱད་པར་

ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་སྒྲའྱི་དོན་ཆོས་ཅན་མ་ཡྱིན་ལ་ཁྱད་པར་དགག་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ནྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་འད་བའྱི་ཆོས་མྲེད་པ་
དང་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་འདྱིར་དོན ་ཙམ་གྱི་ྲེ་བར་ལྲེན་པ་དོན་མྲེད་ན་ཁྱྲེད་འདོད་པའྱི་མྲེ་ཙམ་ལ་
སོགས་པའྱི་སྤྱྱི་ཡང་བསྒྲུབ་བྱར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་གཞན་ དུ་ནྱི་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་ཡོད་པ་ལ་ནྱི་མ་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་
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༼༣༢༡༽ 
དོན་ཏོ།།།བཞྱི་པ་ཚོགས་པའྱི་སྤྱྱི་རྲེས་སུ་མྱི་འགོ་བ་སོན་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྲེ་བསྒྲུབ་བྱས་ཁྱབ་པ་བསན་

དགོས་པ་ཡྱིན་ན་དྲེ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དྲེ་ལ་གཞྱི་ངྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་དུ་བ་ལ་གཞྱི་ངྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་མྲེས་ཁྱབ་པ་ནྱི་
ཁྱབ་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ན་དྲེ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི་གཞྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྤྱྱི་ དྲེ་ལྟ་བུས་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།ཕྱིར་རོལ་བ་དྲེ་
ལ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།ཕོགས་དྲེ་ལ་མཐོང་བ་དང་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་དྲེ་མ་བསན་ཏྲེ་མ་བརོད་ན་ཡང་ཇྱི་ལྟར་
ཆོས་ཅན་དྲེའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྤྱྱི་རྲེས་སུ་འགོ་ད གོས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་ལ་དོན་མྲེད་དོ་ཞྲེས་སྦྱར་

རོ།།།གལ་ཏྲེ་མྲེ་ཙམ་གྱིས་ཁྱབ་པ་ཁྱབ་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ན་ཇྱི་ལྟར་མ་འབྲེལ་བ་རྣམ ་པར་བཅད་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན།།དྲེ་ལྟ་
ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་མྱི་ལྡན་པ་རྣམ་པ་བཅད་པ་དྲེ་དྲེ་ལྟར་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་གལ་ཏྲེ་དྲེ་མྲེ་མྲེད་ན་དུ་བ་ཡོད་པར་
མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཤུགས་ཡྱིན་ནོ།།།ཡུལ་མ་ངྲེས་པ་ལ་ནྱི་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་དང་ངྲེས་པ་ལ་ནྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་

བསྒྲུབ་བྱར་རྱིགས་སོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ཁྱབ་པ་བསན་པ་ལ་དགོས་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བཤད་པ་ནྱི་མྲེ ་འདྱིའྱི་དུ་བ་ལ་
ཁྱབ་པ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་ཏྲེ་གཞྱིའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་ཁྱབ་པ་བསན་པ་འདྱི་ལ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ འྱི་

ངག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལས་ཤྲེས་སྦྱར་རོ།།།ལྔ་པ་དྲེ་ལུ ང་དང་སྦྱར་བ་ནྱི།།ཆོས་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་སོ ན་པ་དྲེ་སྐད་དུ་ཡང་ཀུ ན་ལས་

བཏུས་ལས་བཤད་དོ་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་ཆོས་ཅན་དྲེ་ལ་རྟགས་རབ་ཏུ་གྲུབ་ན་ཆོས་དྲེ་དང་ལྡན་པར་ཆོས་ཅན་ རྟོགས་
པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གང་གྱི་ཕྱིར་གྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་པར་ཐལ་བ་དང་རྲེས་འགོ་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་ དྲེའྱི་ཕྱིར་
ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ནྱི་སོན་ཡྱིན་ནོ།།།བཞྱི་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ལ་མྱི་མཚུངས་པ་ནྱི།།དངོས་པོ་དྲེའྱི་ཁྱད་པར་རྟགས་སུ་

བཟུང་བ་མྲེད་པར་དངོས་པོ་ཙ མ་ཞྱིག་ སྒྲུབ་བྱྲེད་ ཡྱིན་པ་ལ་ནྱི་རྲེས་སུ་འགོ་བ་མས་པ་མ ྲེད ་དོ།།།གང་

གྱིས་ཞྲེ་ན་ཡོད་པ་དྲེ་ཙམ་ལ་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་སྤྱྱིར་གྱུར་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་དྲེ་ཡྱིས་སོ།།།བུམ་པའྱི་དངོས་པོ་ལ་སོགས་

པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁྱད་པར་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་དངོས་ པོ་ཙམ་ལ་ཁྱབ་པའྱི་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་དངོས་པོའ ་ིབྱྲེ་བག་གྱི་བསྒྲུབ་

བྱས་དངོས་པོའ ་ིསྤྱྱི་ལ་མ་ཁྱབ་པས་དངོས་པོ་ཙམ་ཁྱབ་པ་ཞྲེས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་སོ།།།རྲེས་འགོ་མ་མས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་སོན་
པ་ནྱི་དྲེ་ལ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྲེ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པ་ནྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།། །ལྔ་པ་གཏན་ཚིགས་ལ་བརྟགས་ནས་དགག་པ་ལ་
དང་པོ་མདོར་བསན་པ་ནྱི།།གཞན་ཡང་ཞྲེས་བྱ་བ་སྲེ་ཡོད་པ་དྲེ ་མ་གྲུབ་པ་ལ་ནྱི་ཡོད་ པའྱི་ཆོས་གཏན་ཚིགས་སུ་

གྲུབ་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་མྲེད་ 
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༼༣ ༢༢༽ 
པའྱི་ཆོས་ ནྱི་ཡོད་པ་དང་འགལ་བ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བས་དྲེ་ལ་འགལ་བར་འགྱུར་ན་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་ཡོད་པ་དྲེའྱི་གཏན་
ཚིགས་ཐམས་ཅད་ཅྲེས་སྦྱར་རོ།།།གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དང་།།གྱིས་ཀའྱི་ཆོས་

འཁྲུལ་བ་དང་།།མྲེད་པའྱི་ཆོས་འགལ་བ་དང་།།བསྒྲུབ་བྱ་ད ང་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྱི་མཚུངས་པར་བསན་པ་དང་བཞྱི་ལས།།དང་པོ་ནྱི་
ཆོས་གསུམ་པོ་དྲེ་ལ་གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྲེ་རང་བཞྱིན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་བོ་སམ་ན་གང་ཞྱིག་
ཅྲེས་གསུངས་སོ།།།གལ་ཏྲེ་ཆོས་ཅན་དྲེ་ལ་དངོས་པོའ ་ིཆོ ས་གྲུབ་པ་དྲེ་ལ་ཆོས་ཅན་དངོས་པོར་ཇྱི་ལྟར་འགྲུབ་ཅྲེ་ན་དངོས་
པོའ ་ིརང་ག ྱི་ངོ་བོ་ ྱིད་ལ་ཆོས་ཞྲེས་གསུངས་སོ།།།གལ་ཏྲེ་རང་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཆོས་ཡྱིན་ན་ཇྱི་ལྟར་ཆོས་ཅན་ལས་ཐ་དད་
དུ་དྲུག་པའྱི་སྒྲས་སོན་པར་བྱྲེད་ཅྲེ་ན་བརོད་ཚུལ་འགའ་ཞྱིག་ལ་ལྟོས་ ནས་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་གང་གྱི་ཚེ་རང་ྱིད་རང་

ལས་ཐ་དད་དུ་བརོད་པར་འདོད་པ་དྲེའྱི་ཚེ་ཐ་དད་པ་ཅན་གྱི་དྲུག་པས་ཐ་སད་བྱྲེད་དྲེ་རྣམ་འགྲེལ་ལས་ཐ་དད་པ་ལ་ནྱི་དྲུག་
པའོ་ཞྲེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་གྱིས་ཀས་མ་བྱས་པ་ལས་ལྡོག་པ་གཅྱིག་ྱིད་བརོད་པས་བརོད་བྱ་ལ་ཁྱད་པར་མྲེད་དོ་
ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི་ཆོས་དང་ཆ ོས་ ཅན་བརོད་པའྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱི་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ལ་དགག་ཆོས་འཁྲུལ་བ་དང་།།སྒྲུབ་

ཆོས་འཁྲུལ་བ་དང་།།འདོད་པས་བཀོད་པའྱི་རྟགས་འཁྲུལ་བ་གསུམ་ཡོད་པའྱི་དང་པོ་ལའ ང་དོན་གྱིས་ཀྱི་འཁྲུལ་བ་དཔྲེར་
བརོད་པ་ནྱི།།ཅྱི་སྲེ་དངོས་པོ་དངོས་མྲེད་གྱི་གའྱི་ཆོས་རྟགས་སུ་བརོད་དོ་ཞྲེ་ན་ཡང་དྲེ་མྲེད་དགག་ཡྱིན་ན་ནྱི་མ་
ཡྱིན་པར་དགག་པ་མ་ཡྱིན་པ འྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་ ན་དངོས་པ ོ་ཁོ་ན་ལ་མྱི་རྟྲེན་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་འད་བའྱི་ལྡ ོག་པ་སྲེ་

དགག་པ་ནྱི་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་རྣམ་ཤྲེས་དང་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་གྱིས་ཀ་ལ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།གྱིས་པ་དྲེ་མ་

གྲུབ་པར་འདོད་པ་གྱིས་བསལ་བའྱི་དང་པོ་ནྱི།།དངོས་པོར ་ྲེ་བར་བརོད་པ་མྲེད་པ་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་སྲེ་མྲེད་པ་ལ་མྲེད་པ་

མྱི་འཐད་པས་དྲེ་གྱིས་ཀའྱི་ཆོས་སུ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དྲེ་ལ་ལུ ས་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་པ་མྲེད་ན་ནྱི་དྲེ་བཀག་པ་གྲུ བ་
བོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི་ཅྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ་སྲེ་དགག་པ་ནྱི་ལྔར་ངྲེས་ཏྲེ་འདྱི་ལྟར་གླུ་མྱི་ལྲེན་

པ།།ཤྱིད་ཟན་མྱི་ཟ་བ།།ཚ་མྱི་ཟ་བ།།རྒྱལ་པོའ ་ིབཙུན་མོའ ་ིགདོང་ྱི་མ་མཐོང་བ་བཞྱི་ནྱི་མྲེད་དགག་ཡྱིན་ནོ།།།མ་ནྱིང་མ་ཡྱིན་པ་
སུལ་ད་ནྱི་མ་ཡྱིན་དགག་སྲེ་སྒྲ་པ་ཎྱིའྱི་མདོ་ལས་འདྱི ་མ་ནྱིང་གྱི་སྒྲ་མ་ཡྱིན་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་འབྱུང་བའྱི་རྲེས་སུ་འབང་
བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་དངོས་མྲེད་ལུ ས་ཅན་བཀག་པ་མྱི་ 
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༼༣༢༣༽ 
འགྲུབ་བོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།དྲེ་ལ་ཀྲེ་མ་དང་ོན་ མོངས་པ ་ནྱི་བརྲེ་བའྱི་ཚིག་གོ།།དགག་པའྱི་སྒྲ་དོན་ལ་འཇུག་པ་ནྱི་ བརྡ་
ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ལ་དྲེའང་འདོད་པ་ཙམ་གྱི་རྲེས་ སུ་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་སྒྲའྱི་དོན་ངྲེས་པར་འདོད་པ ་ནྱི་དཀའ་
བས་འཚོ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟར་ལན་གཅྱིག་བརྡ་བྱས་པ་ལས་ངྲེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན ་དྲེའྱི་ཞྲེས་གསུངས་སོ།།།ཅྱིའྱི་ཕྱིར་དྲེ་

ལ་བརྡ་བྱྲེད་པ་བཀག་ཀང་འཇྱིག་རྟྲེན་འཇུག་ཅྲེ་ན་དྲེས་བརྡ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་སྒྲ་ལས་དོན་རྟ ོགས་པའྱི་ ཕྱིར་ད ང་དྲེའྱི་
དགོས་པ་ནྱི་དྲེ་ཙམ་ཡྱིན་པ་ལས་དྲེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།རྱིག་བྱྲེད་པ་ན་རྲེ།།ལྲེགས་སྦྱར་ཆོས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ།།།ཡ་རབས་

རྣམས་ལ་ལུང་གྱིས་གྲུབ།།།དོན་ཤྲེས་ཐ་དད་མྲེད་ན་ཡང་།།།སྒྲ་མས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་པ་ཡྱིན།།།ཞྲེས་ལྲེགས་པར་སྦྱར་བའྱི་སྒྲ་ལ་
མཐོ་རྱིས་དང་ཐར་པ་སྒྲུབ་པའྱི་བྱྲེད་པ་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་དྲེ་དགག་པའྱི་ཕྱིར་ དྲེ་ཙམ་དུ་ཟད་ཅྲེས་གསུངས་སོ།།།གལ་ཏྲེ་ལུ ས་

ཅན་མ་ཡྱིན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་སྒྲས་ནྱི་དོན་དངོས་སུ་མྱི་རྟོགས་ཏྲེ་བསན་བཅོས་ཀྱིས་མཚན་ྱིད་མ་བྱས་པས་སྒྲ་བཟང་པོ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན་རྟོགས་པར་འདོད་པ་ལྔ་པོ་དང་ཞྲེས་གསུངས་སོ།།།ཁྱད་པར་མྲེད་པ ་ྱིད་སྨྲས་པ་ནྱི་ལྔ་པོ་དྲེ་
ལས་དོན་རྟོགས་པ་ཡང ་ཞྲེས་པའོ།།།དྲེ་དགག་པ་ལ་མྱི་འཇུག་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དྲེས་ན་ལུ ས་དྲེ་རྣམ་པར་བ ཅད་པ་
ཙམ་དྲེ་ནྱི་ཡོད་མྲེད་གྱིས་ཀ་ལ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་འཇུག་པ འྱི་དོགས་པ་མ་ཆོད་པས་གོ་བྱྲེད་ དུ་མ་
འཛིན་ཅྱིག་ཅྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ནོ།།།གྱིས་པ་སྒྲུབ་ཆོས་འཁྲུལ་བ་ནྱི།།ཤྲེས་བྱ་ྱིད་ཅྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་སོག ས་པ་ནྱི་བརོད་
བྱ་དང་གཞལ་བྱ་ལ་སོགས་པ་སྲེ་ རྣམ་པར་བཅད་པ་ནྱི་དགག་པའོ།།།ཇྱི་ལྟར་དངོས་མྲེད་ཤྲེས་བྱ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་དངོས་པོ་
མྲེད་པ་དག་ལ་ཡང་རྟོག་པའྱི་བློས་རྣམ་པར་འཇོག་སྲེ་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཅྱི་ཞྱིག་ལྟར ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་

དགག་བྱའྱི་སྤྱྱི་བཟུང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོ།།།དྲེས་ན་འདྱི་ཡོད་པ་ལས་གཏན་ཚི གས་སུ་སྨྲ་ན་མྱི་མཁས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོན་
པ་ནྱི་གྱིས་ཀར་སྨྲ་བ་པོ་དྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་འདོད་པས་བཀོད་པའྱི་རྟགས་འཁྲུལ་བ་ལ་དོན་བཞྱིའྱི་དང་པོ་
ཕོགས་སྔ་མ་དགོད་པ་ནྱི།།འགའ་ཞྱིག་གྱི་གའྱི་ཆོས་ཡྱིན་ཡང་མྱི་འཁྲུལ་བ་ཡོད་དྲེ་གཏན་ཚིགས་ འཁྲུལ་བ་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་
ལ་སོགས་པ་ནྱི་ངས་ཁས་བླངས་པ་ལ་སོགས་པ འོ།།།གྱི་ག་ནྱི་རྟག་མྱི་རྟོག་སོན་ནྱི་མ་ངྲེས་པ་སྲེ་དྲེ་མྲེད་པ་ནྱི་འདྱི་རྟག་

པ་སྒྲུབ་པའྱི་ཚེ་ནྱི་མྱི་རྟག་པ་ལ་མྱི་འཇུག་ལ།།མྱི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ཚེ་ནྱི་རྟག་པ་ལ་མྱི་འཇུག་པ འྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ཕོགས་ལ་
ཞུགས་སོ་ཞྲེ་ན་ཕོག ས་ྱིད་ནྱི་གཏན་ཚིགས་འཁྲུལ་ བའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན ་ཏྲེ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སུ་མ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།། 



408   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༣༢༤༽ 
གྱིས་པ་དྲེ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་བརྟགས་ནས་དགག་པ་ནྱི །།འདྱིར་ཞྲེས་དྱིས་པ་ལ་དངོས་པོ་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་མྲེད་པས་

ལན་བཏབ་བོ།།།འོ་ན་ད་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་འཇུག་ན་ནྱི་མ་ངྲེས་པའྱི་སོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གཞན་ཡང་

ཕོགས་དང་མཐུན་ཕོགས་གང་རུང་དྲེ་དངོ ས་པོ་ལ་གྱི་གའྱི་ཆོས་ཡྱིན་ཀང་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྱི་འཇུག་པས་མྱི་འཁྲུལ་བ་
ཡྱིན་ན་དྲེ་གྱིས་ལ་ཡོད་པའྱི ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མྱི་འ ཁྲུལ་བ འང་ཕོག ས་དང་མཐུ ན་ཕོགས་ཀྱི་ རྣམ་ད བྱྲེ་ལ་
ལྟོས་པར་འགྱུར་ན་ལྟོས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏ ྲེ་རྣམ་དབྱྲེ་མྲེད་པའྱི་ཚེ་ན་ཡང་མྱི་འཁྲུལ་བ་ནྱི་དངོས་པ ོར་གནས་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །དངོས་པོ་ལ་གནས་པའྱི་མྱི་འཁྲུལ་བ་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་སོན་ཅྲེ་ན་ཕོགས་ཤྲེས་གསུངས་ཏྲེ་ཕོགས་ལ་སོགས་པ་སོ་

སོར་ཕྲེ་བའྱི་རྣམ་པར་གཞག་པས་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་ཕོགས་སམ་གཞན་ཡང་རུང་སྲེ་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་ཅྲེས་སྦྱར་

རོ།།།ཅྱིའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་སོན་ཅྲེ་ན་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་མྱི་རྟག་པ་དྲེ་ལྟར་གྲུབ་ན་བྱས་པའྱི་ཆོས་མྱི་རྟག་པ་དྲེའྱི་གོ་ བྱྲེད་
དུ་འགྱུར་གྱི་ག ཞན་དུ་སྲེ་ཕོགས་ལས་གཞན་པའྱི་བྱ ས་པ་ལ་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པས་ནྱི་གོ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་
ནོ། །གསུམ་པ་ཕོགས་འཁྲུལ་བའྱི་ཡུལ་དུ་མྱི་རུང་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནྱི།།གཞྱི ་གང་ཞྱིག་ཅྲེས་པ་སྲེ་དྲེས་མྱི་འཁྲུལ་བར་

སྒྲུབ་པའྱི་དོན་དུ་འདོད་པས་ཕོགས་སུ་བྱྲེད་པར་འགྱུ ར་ཏྲེ་སྲེས་བུའ ྱི་ སྲེམས་ཀྱི་འཇུག་པ་ནྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་དངོས་
པོའ ་ིགཞན་ གྱི་དབང་སྲེ་དངོས་པོ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་འཇུག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་འདོད་པས་འཁྲུལ་བ་ཡང་མ་འཁྲུལ་བར་

བྱྲེད་པར་འགྱུར་རོ།།།དྲེས་ན་སྲེས་བུའྱི་འདོད་པས་འཁྲུལ་བའྱི་ཡུལ་ཕོགས་སུ་བྱས་པས་འཁྲུལ་བ་ལྡོག་པའྱི ་ཕྱིར་མ་ངྲེས་པ་
ཐམས་ཅད་གོ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་འདོད་ན་རྲེས་སུ་དཔག་པ་སྲེ་གོ་བྱྲེད་དུ་གནས་པའྱི་ཡུལ་དྲེ་ ལ་ནྱི་
མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པས་ག ནོད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན ་པར་འགྱུར་ཏ ྲེ་ཚད་མའྱི་ཡུལ་ལ་ཚད་མ་ག ཞན་
གྱིས་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་གནོད་པ་ཡོད་པ་དྲེ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་མྲེད་པ་དྲེ་ཡྱིན་ནོ ་ཞྲེ་ན་འདྱི་ལ་ཚད་མའྱི་མཚན་ྱིད་
དང་ལྡན་པ་གཅྱིག་ལ་གནོད་ན་དྲེའྱི་ མཚན་ྱིད་ ཅན་ཐམས་ཅད་སུན་ཕྱུང་ནས་ཡྱིད་བརྟན་དུ་མྲེད་པར་འགྱུར་
རོ་ཞྲེས་ལྲེའུ་གྱིས་པར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །གལ་ཏྲེ་ཚུལ་གསུམ་ལ་རྟྲེན་པའྱི་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པ་གཅྱིག་ལ་གནོད་ཀང་

ཐམས་ཅད་སུན་ཕྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་གནོད་པ་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་མཚན་ྱིད་གཞན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན་འོ་ན་ནྱི་

གཏན་ཚིགས་དྲེའྱི་མཚན་ ྱིད་མྱི་ངྲེས་པ་ཅན་ དུ་འགྱུར་ཏྲེ་ཚད་མ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པ་མྲེད་པར་

ངྲེས་ན་ནྱི་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་པས་གཏན་ཚིགས་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།མཚན་ྱིད་མྱི་ངྲེས་པ་ དྲེ་ལྟ་ན་
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ཡང་དྲེ་གོ་ 



410   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༣༢༥༽ 
བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་སྒྲུབ་བྱྲེད་གང་གྱི་དོན་ དུ་མ ྱི་འཁྲུལ་བ་བསམ་པ འྱི་གནོད་པ་མྲེད་པ་གང་ ཞྱིག་བ སྒྲུབ་བྱ་

གང་གིྱིའང་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་ནོ།།།བཞྱི་པ་བཟོག་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི།།གང་གྱི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མྱི་

འཁྲུལ་བ་ཕོགས་དང་མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཚུལ་འདྱིས་ཕོགས་ལས་གཞ ན་ལ་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་ན་གོ་བྱྲེད་ མ་ཡྱིན་
དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་དངོས་པོའ ་ིཆོས་ནྱི་དངོས་པོ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ་སྲེ་གནས་ན་ནྱི་ཐམས་ཅད་གོ་བྱྲེད་དུ་ཐལ་བའྱི་

ཕྱིར་རོ།།།ཕོགས་དང་མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་དབྱྲེ་བས་ཁྱབ་པ་སྨྲ་བ་དྲེ་དག་གྱི་ལྟར་ན་ གང་གྱི་ཚེ་འཁྲུལ་བའྱི་ཡུལ་འདྱི་
ཕོགས་སུ་ བྱྲེད་པ་དྲེའྱི་ཚེ་མ ྱི་འཁྲུ ལ་ལ་གཞན་གྱི་ཚེ་སྲེ་དྲེ་ལྟར་མྱི་བྱྲེད་པའྱི་ཚེ ་དྲེས་འཁྲུལ་བ ར་སོང་བའྱི་
ཕྱིར་ཤྱིན་ཏུ་དག་པ་ནྱི་བཞད་གད་དུ་བྱྲེད་པ་སྲེ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་འདོད་པས་བྱས་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།གསུམ་པ་མྲེད་
པའྱི་ཆོས་འགལ་བ་ནྱི།།དངོས་པོ་ཙམ་ལ་ཁྱབ་པའྱི་ དོན་རྱིམ་དང་ཅྱིག་ཅར་གྱིས་དོན་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་
བཅད་པའྱི་མྲེད་པའྱི་ཆོས་ཞྲེས་བྱ་བས་ནྱི་རྣམ་པར་བཅད་པ་གྱི་གའྱི་ཆོས་ལུ ས་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་སྲེལ་བ་ཡྱིན་
ནོ།།།བཞྱི་པ་བསྒྲུབ་བྱ་དང་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྱི་མཚུངས་པར་བསན་པ་ནྱི།།གང་གྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་པ་ དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་
རྟྲེན་པ་ནྱི་ལྡན་པའོ།།།ཆོས་གསུམ་ལས་ རྣམ་པ་གཞན་ ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།དངོས་པོ་དྲེ་ཙམ་ལ་ཁྱབ་པ་དངོས་པོའ ་ི
ཆོས་སྐད་ཅྱིག་མ་ ལ་ཡོད་པ་འདྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་རྣམ་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ ལྟར་ཏྲེ་ཚད་མས་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།མ་གྲུབ་པ་ལ་

སོགས་པའྱི་ཐལ་བ་གསུམ་པོ་དྲེར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ཚིག་རྣམ་པར་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་ལྟར་བཞྱི་བསན་པའྱི་དགོས་པ་རྒྱས་

པར་བཤད་ནས་གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི།།གོང་དུ་བསན་པའྱི་ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ཞྲེས་པ་སྲེ་གཏན་ཚིགས་དང་འགལ་བ་གྱིས་ཀར་
ནྱི་འབྲེལ་བ་ལས་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བསན་པའྱི་ཕྱིར་སོབ་དཔོན་གྱིས་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས་བཞྱི་བཤད་དོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གྱིས་པ་
ཁྱད་པར་དང་སྤྱྱི་བསན་པ་ནྱི།།ཁྱད་པར་སོག་ལྡན་དང་སྤྱྱི་གཞལ་བྱ་ྱིད་མ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ཡང་ངྲེས་པར་སྨྲ་ བའྱི་ཕྱིར་
རོལ་བ་བསལ་བའྱི་དོན་དུ་སོབ་དཔོན་གྱིས་གྱིས་གསུངས་ཏྲེ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གསུམ་པ་ལག་མ་གསུམ་བསན་པའྱི་

དགོས་པ་ལ་དོན་ལྔ་ཡོད་པའྱི་དང་པོ་རྲེས་འགོ་ཡོད་པ་ཙམ་ལས་མྱི་རྟོགས་པ་ནྱི།། ལྡོག་པ་སྲེ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་གཅོད་པ་
གཙོར་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་སྲེ་གཞན་བཅད་ནས་དྲེ་གོ་བར་བྱྲེད་ཀྱི་དྲེ་བསྒྲུབས་ནས་གཞ ན་གཅོད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་
ཞྲེས་བསན་པའྱི་ཕྱིར་གསུམ་ 
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༼༣༢༦༽ 
བཤད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་སོ་སྲེ་ཐབས་དྲེ་ནས་ནྱི་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གྱིས་པ་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མམ་པས་མྱི་རྟོགས་པ་ནྱི།།

མྱི་རྟག་པ་འདྱི་ལས་ནིྱི་རོལ་མ་བྱུང་རྟོག ས་པར་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་སྒྲ་རྟག་གོ་ཞྲེས་ བྱ་བ་འདྱི་ལ་རྟག་པ་རྟོགས་པ་

ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གསུམ་པ་རྲེས་འགོ་གཙོ་ཆྲེ་བ་ལས་མྱི་རྟོགས་པ་ནྱི།།དྲེ་ལས་ཀང་དྲེ་རྟོགས་པ་ མ་ཡྱིན་
ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྲེ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ལས་ལྡོན་དགོས་པ་དྲེ་ལྟ་ན་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།གཞན་རྣམ་པར་བཅད ་པ འྱི་

རྒྱུས་གོ་བར་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།བཅད་པ་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་གཞྱི་དྲེ་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་དྲེ་མ་ནུས་ན་

དྲེར་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལ་གཏན་ཚིགས་ཞུགས་པ་ནྱི་དྲེ་ལ་འཇུག་པར་དོགས་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེས་ནྱི་རྲེས་དཔག་སྲེད་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།བཞྱི་པ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ལས་ལྡོག་ན་རྟོགས་པ་ནྱི།།ལྡོག་པས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་
རྟོགས་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་དྲེས་ཁྱ བ་ན་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ ཕྱིར་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་ལྡོག་པ་རྟོགས་ན་

ངག་འདྱིའྱི་ནུ ས་པ་རོག ས་པ་ནྱི་རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་བའྱི་བསྒྲུབ་བྱ འྱི་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོངས་སུ་རོགས་

པར་རྟོགས་པ་སྲེ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ངག་གྱི་ནུས་པ་ནྱི་མཐར་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་འཇུག་པས་སོ།།།གལ་ཏྲེ་བསྒྲུབ་པས་གོ་བ ར་བྱ་བ་
ཡྱིན་ན་གཞྱི་དྲེ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་སུ་དོགས་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་ཞུགས་པས་མ་ངྲེས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་གཞྱི་དྲེ་ཆོས་ལྡན་དུ་
སྡུད་ནུས་པར་མྱི་འགྱུར་ལ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་དྱི་ཙམ་ཡང་མྲེད་པར་རྟོགས་ན་ནྱི་ཆོས་ལྡན་དུ་སྡུད་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།སྒྲུབ་
པའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་གཅོད་པའང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་མྱི་མ ཐུན་ཕོགས་བཅད་པ་མྲེད་པར་ནྱི་སྒྲུབ་པ་དངོས་སུ་རྟོགས་པ་
ྱིད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ལྔ་པ་རྟོགས་པར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་དཔད་པ་ནྱི།།རྟག་པ་དང་ མྲེ་མྲེད་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་ ལས་ཐ་
དད་པ་ཙམ་ནྱི་གཞྱི་དྲེ་ལ་གོ་བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ ་དགོས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འོན་ཀང་ས་ཕོགས་འདྱི་ ན་མྲེ་
འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་ག ྱི་གཞན་མྲེ་མ་ཡྱིན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ ཞྲེས་མྲེའྱི་སྤྱྱི་དྲེ་ྱིད་དྲེ་དང་མྱི་མཐུན་པ་མྲེ་མ་ཡྱིན་དང་མ་
འདྲེས་པ་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་ག ོ་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ་ ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཡོངས་གཅོད་དང་རྣམ་གཅོད་གྱིས་བློ་གྱིས་ཀྱིས་
རྱིམ་ཅན་དུ་བྱྲེད་པར་འདོད་པའྱི་ལུ གས་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་བྱ་བས་ནྱི་དྲེ་གྱིས་བློའ ་ིའཇུག་པ ་གཅྱིག་གྱིས་བྱྲེ ད་པར་
སོན་པར་བྱྲེད་དྲེ་གཞན་དྲེ་བྱྲེད་པ་རྟོགས་པ་དྲེ་ཙམ་གྱིས་མངོན་པར་འདོད་པའྱི་ཡུལ་ངྲེས་པའྱི་འབས་བུ་རོག ས་ཏྲེ་

གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་མྲེ་ལ་སོགས་ 
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༼༣༢༧༽ 
པ་དྲེ་དག་གྱི་གཞན་མྲེ་མ་ཡྱིན་དང་མ་འདྲེས་པ་སྲེ་སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པ་གྱིས་པོ་དྲེ་ྱིད་དུས་གཅྱིག་ལ་ག ོ་བར་
བྱ་བར་འགྱུར་མོད།།བར་གྱི་སྤྱྱི་ སྲེ་ཡོངས་གཅོད་དང་རྣམ་གཅོད་རྱིམ་ཅན་ཐ་དད་དུ་འཇལ་བ་དྲེས་ནྱི ་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ་
ཞྲེས་གཏ ན་ཚིགས་རྲེས་དཔག་གྱིས་ལྡ ོག་པ་སྒྲུབ་སྲེ་འཇལ་བས་དྲེ་ལྟར་དུ་སོན་པར་ བྱྲེད་དོ།།།དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་

ཡྱིན་ཏྲེ་ཡོངས་གཅོད་རྣམ་གཅོད་རྱིམ་གྱིས་འཇལ་བ་དྲེ་ནྱི་དྲེ་གྱིས་ཅྱིག་ཅར་འཇལ་བའྱི་ནང་དུ་འདུས་པས་བར་གྱི་སྤྱྱི་ཞྲེས ་
སྨྲོས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་གྱིས་རྱིམ་གྱིས་བྱས་པས་ནྱི་ཡོངས་སུ་གཅོད་ཅྱིང་གཞན་རྣམ་པར་གཅོད་མྱི་ནུས་ཏྲེ་འདྱི་ལྟར་ཇྱི་སྱིད་
གཞན་རྣམ་པར་མ་བཅད་པ་དྲེ་སྱིད་དུ་ནྱི་སྒྲུབ་པ་དྲེ་ྱིད་མྱི་མཐུན་པ་དང་བལ་བ་མ་ཡྱིན་ལ།།དྲེ་དང་མ་བལ་བར་ནྱི་དྲེ་ཡོངས་
སུ་གཅོད་མྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་དྲེ་གྱིས་བློ་གཅྱིག་གྱིས་དུས་གཅྱིག་ཏུ་བྱྲེད་པ་ྱིད་དུ་གཟུང་བར་བྱ་བ་གནས་
སོ།།།ཡང་ན་འདྱི་གཟྲེགས་གཟན་གྱི་སྤྱྱི་སྒྲུབ་པ་དགག་པར་བཤད་དོ།།།གྱིས་པ་ཡང་དག་པའྱི་རྟགས་ཐམས་ཅད་གསུམ་དུ་
བསྡུ་བ་ལ།།འབྲེལ་བ་ཅན་གསུམ་དུ་བསྡུ་བ་དང་།།མ་འབྲེལ་བ་ལ་གཏན་ཚིགས་དགག་པ ་གྱིས་ལས།།དང་པོ་ལའང་དོན་ལྔ་
ཡོད་པའྱི་ཚོགས་པས་རུང་བ་འཇལ་བ་རང་བཞྱིན་དུ་བསྡུ་བ་ལ་དོན་བཞྱིའྱི་དང་པོ་རུང་བ་ཚོགས་པ་ཙམ་དང་འབྲེལ་བས་
རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་ནྱི་གསུམ་གྱི་དོན་དུ་དགུར་ཕྲེ་བའོ་འོ་ན་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་རྟགས་གསུམ་དུ་མ་

འདུས་པས་དྲེ་ལ་རྟྲེན་པ་ཚད་མ་གཞན་དུ་ཐལ་བར་རོལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་འདྱིར་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་སྲེར་རུ ང་བའམ་སྲེ་བ་
ྱིད་དཔོག་པ།།གསུམ་དུ་མ་འདུས་པར་རོལ་གང་།།རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་པོ་སྲེལ་བ་ནྱི་ ནུས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིས་འབས་བུ་
སིྲེར་རུང་བར་རྲེས་སུ་དཔག་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་ ཆོས་ཅན་རང་བཞྱིན་ཡ ྱིན་ཏྲེ་སྲེར་རུང་ནྱི་ཚོགས་པ་ལས་

དོན་གཞན་ལ་མྱི་ ལྟོས་ པར་དྲེ་ཙམ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདྱི་ཁ་ཅྱིག་རུང་བ་ནྱི་ནུས་པ་ཡྱིན་པས་དྲེ་དཔོག་པ་ཡྱིན་

ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་དྲེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་འདྱི་ལྟར་ནུས་པ་ནྱི་ཕལ་ཆྲེར་མངོན་དུ་གྱུར་པས་རྟགས་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་དང་།།
ཅྱི་སྲེ་ལོག་ཏུ་གྱུར་ན་ཡང་ས་བོན་ནྱི་བུམ་པ་ལྟར་རྲེན་ྲེ་ཡང་མྱུ་གུ་མྱི་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་དང་དྲེ་ལ་མྱུ་གུ་སྲེད་པའྱི ་
ནུས་པ་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པར་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་ལྟ་ན་ནྱི་ནུས་པ་རྲེས་སུ་དཔོག་པ་ཡྱིན་ན་དྲེ་ལྟ་བུ་མ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།དྲེས་ན་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་ལ་འགལ་རྲེན་མྲེད་ན་ནུས་པ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕྲེལ་བའྱི་སོ་ནས་འབས་བུ་ངྲེས་པ ར་སྲེར་
རུང་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་མཐའ་གཞན་བཀག་པའྱི་ངྲེས་པའྱི་ཡུལ་ནྱི་བསྒྲུབ ་བྱ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ནྱི་ཚོགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་
ལོ་མ་ལ་སོགས་པ་ལ་གྱི་ལ་སོགས་པས་བསྣུན་ན་འཆད་ པ་ནྱི་དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་མཐའ་གཞན་
བཀག་པའྱི་ 
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༼༣༢༨༽ 
ངྲེས་པ་ནྱི་ཐྲེ་ཚོམ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི ས་བསྲེད་པའྱི་ངྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།། །ཡང་ན་སྲེར་མྱི་རུང་བ་
ལས་ལོག་པའྱི་རུང་བ་ཙམ་མོ།།།གཏན་ཚིགས་ནྱི་ཚོགས་པ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ།།།ཇྱི་ལྟར་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་ཤྲེ་ན་འབས་བུ་སྲེར་རུང་
བ་འདྱི་ཡང་ཇྱི་ལྟར་ཚོགས་པ་ྲེ་བ་སྲེ་འདུས་པ་ལས་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་ ལན་རུང་བའྱི་ངོ་བོ་ཚོགས་པ་དྲེ་
ཙམ་དང་ཞྲེས་བྱ་བས་ནྱི་གང་ཞྱིག་གང་གྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་གཞ ན་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་དྲེ་ནྱི་དྲེའྱི་ངོ་བོར་ངྲེས་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་

རྱིགས་པས་ཚོགས་པ་ལ་རུང་བས་ཁྱབ་པར་བསན་ཏོ།།།དྲེ་འད་བའྱི་གཏན་ཚིགས་དྲེ་ལ་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བས་ནྱི་རང་བཞྱིན་དུ་

སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་འབས་བུ་སྒྲུབ་ན་འཁྲུལ་བས་རྟོག་པ་གྱིས་པ་སྲེལ་བ་ནྱི ་ཡང་ ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་སྲེ་

འདྱི་མ་ངྲེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།གསུམ་པ་རུང་བ་དྲེ་དང་མྱི་མཚུངས་པ་ནྱི།། རུང་བ་ྱིད་ནྱི་ཚོགས་པ་
ལས་རས་གཞན་ ལ་ཞྲེས་པ་སྲེ་དྲེ་ྱིད་གསལ་བར་སོན་པ་ནྱི་རྒྱུ་ཚོགས་པ་འདྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཆོས་ཅན་ནོ།།།ནུས་པ་
ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་འགྱུར་བས་མཐར་ངྲེས་པར་འབས་བུ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱའོ།།།ནུས་པ་འགྱུར་བ་
ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་སོ།།།དྲེ་ྱིད་གསལ་བར་འཆད་པ་ནྱི་ནུས་པ་སྲེ་བ ་ནྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ལ་
ཚོགས་པའྱི་རུ ང་བ་ཆོས་ཅན་དང་གཞན་ལ་ མྱི་ལྟོས་པ་བསྒྲུབ་བྱའོ།།།བཞྱི་པ་མ་ཚོགས་པས་རུང་བ་འཇལ་ན་

འཁྲུལ་བར་དཔྲེས་བསན་པ་ནྱི།།དཔོད་པ་ཅན་ལ་སོགས་པ ་རྒྱུ་མ་ཚོགས་པས་ཀང་འབས་བུ་དཔོག་པར་བྱྲེད་པ་དགག་པའྱི་
ཕྱིར་རུང་བ་ྱིད་ཀང་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་ཤྱིན་ཏུ་ནུས་པ་ནྱི་ཆྲེས་ཆྲེར་འགྱུར་བའོ།།།མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོག ས་ནྱི་རུང་བ་

མ་ཡྱིན་པ་སྲེ་དྲེ་ལ་ནྱི་ཁ་ཡར་བའྱི་རྟགས་འཇུག་པ་མ་མཐོང་བའོ།།།འདྱི་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་དབྱྲེ་བས་དུ་མར་འགྱུར་བ་ལས་

གལ་ཏྲེ་འདྱི་གྲེགས་དང་མ་ཕད་ཅྱིང་རྲེན་དང་ཕད་ན་འབས་བུ་བྱྲེད་དྲེ་ཞྲེས་སྒྲུབ་ན་ནྱི་དྲེའྱི་ཚེ་ཡང་དག་པའྱི་རྟགས་ྱིད་
དོ།།།འབས་བུ་སྲེད་པའྱི་ནུས་པ་སྒྲུབ་ན་ནྱི་མ་གྲུབ་པ་སྲེ་དྲེ་རྒྱུ་ྱིད་དུ་གྲུབ་ན་ནུས་པ་ཙམ་ཡང་གྲུབ་ལ་ནུས་པ་མ་གྲུབ་ན་རྒྱུ་
ྱིད་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།མཐའ་གཞན་མ་བཀག་པར་སྲེད་ནུས་སྒྲུབ་ན་ནྱི་ཐུན་མོ ང་གྱི་མ་ངྲེས་པ་སྲེ་འབས་བུ་སྲེད་
པར་ངྲེས་པ་དང་མ་ངྲེས་པ་གྱིས་ཀ་ལ་ཁ་ཡར་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྲེགས་དང་མ་ཕད་ན་འབས་བུ་སྲེད་པ་བསྒྲུབས་ན་
ཡང་སྔ་མ་ལྟར་མ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འོན་ཏྲེ་འདྱི་དག་ནྱི་འདྱི་ཁོ་ན་ཙམ་གྱིས་ནུས་པ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མར་འགྱུར་བས་འབས་བུ་སྲེད་
པར་ངྲེས་པའམ་འདྱི་ཁོ་ན་ཙམ་གྱིས་གྲེགས་མྲེད་ན་འབས་བུ་སྲེད་པ་བསྒྲུབ་ན་ནྱི་འགལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ཙམ་ 
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༼༣༢༩༽ 
གྱིས་འབས་བུ་བྱྲེད་མྱི་སྱིད་པས་བཟོག་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཅྱི་སྲེ་ཚོགས་པར་མ་ངྲེས་པར་རྒྱུར་རྲེས་འགའ་མཐོང་བ་
ཙམ་གྱིས་འབས་བུ་སྲེད་ངྲེས་བསྒྲུབས་ན་ལག་མ་དང་ ལྡན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་ལུས་དང་དབང་པོ་དང་བློ ་རྲེས་

འགའ་རྒྱུར་སྣང་བས་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ ་ད པོད་པ་བའྱི་སྦྱོར་བ་གསུམ་བཞྱིན་ནོ།།།འདྱི་ལ་ནྱི་དྲེ་ལས་གཞན་

པའྱི་རྒྱུ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི་འདོད་ཆགས་ལ་སོག ས་པ ་ཞྲེས་པ་སྲེ་དྲེ་མ་མཐོང་བ་ལ་གསུམ་པོ་དྲེ་ཡོད་ཀང་ང་དང་
ངའྱི་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།ཅྱིའྱི་ཕྱིར་དྲེ་མྲེད་པར་དྲེ་དག་མྱི་འབྱུང་ཞྲེས་ན་ ཚུལ་བཞྱིན་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་ཚུལ་ནྱི་ཤྲེས་བྱའྱི་དོན་

གྱི་དྲེ་ཁོ་ན་སྲེ་མྱི་རྟག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་བདག་མྲེད་པ་དང་མྱི་གཙང་བའོ།།།དྲེ་ལྟར་སྲེམས་པ་ནྱི་ཚུལ་བཞྱིན་ཡྱིད་ལ་
བྱྲེད་པའོ།།།དྲེ་ལས་བཟོག་པར་སྲེམས་པ་ནྱི་ཚུལ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པར་སྲེམས་ཡྱིད་ལ་ བྱྲེད་པ ་སྲེ་གསུམ་ནྱི་སོ་སོ་སྲེ་

བོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་ལ་བདག་ཏུ ་འཛིན་པ་ཡང་བརྟན་པར་གནས་པ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་ཅྱིང་ཐོས་པས་བསྲེད་པ་ནྱི་ཕྱི་
རོལ་བ་རྣམས་ལ་ཡོད་དོ།།།ྲེས་པ་ནྱི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའྱི་སོན་ནོ།།།ལུས་ལ་ སོག ས་པ་རྒྱུ་ྱིད་ཡྱིན་ཡང་

ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ལུ ས་རྒྱས་པ་དང་དབང་པོ་རྟས་པ་དང་ལང་ཚོའྱི་གནས་སྐབས་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་བདག་དང་བདག་གྱིར་
ཞྲེན་པ་སད་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་བརྒྱུད་ནས་འདོད་ཆགས་ཀྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ངར་འཛིན་དང་བལ་བའྱི ་འབའ་ཞྱིག་
པ་རྣམས་ལ་ྲེས་པ་སྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པ ས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཆགས་བལ་ ལ་འཇུག་པ་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་མ་

མཐོང་ཙམ་གྱིས་ནྱི་ལྡོག་པ་མྱི་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པ་ཚོགས་པ་གཅྱིག་པའྱི་དོན་གཞན་འཇལ་བ་འབས་བུར་བསྡུ་བ་ལ་
རོ་ལས་གཟུགས་འཇལ་བ་འབས་བུར་བསྡུ་བ་དང་།།རྱིགས་ཅན་གཞན་ལ་སྦྱར་བ་དང་།།རྲེག་པ་འཇལ་བ་བྱྲེ་བག་ཏུ་བཤད་
པ་གསུམ་ལས།།དང་པོ་ལའང་གང་དུ་འདུ་བའྱི་ཚུལ་བརོད་པ་ནྱི །།འོ་ན་ཞྲེས་པ་སྲེ་རྒྱུ་དང་འབས་བུ ར་མ་གྱུར་ པ་
གཞན་ཞྲེས་བྱ་བས་ནྱི་འབྲེལ་བ་གྱིས་མྲེད་པར་བསན་ཏོ།།།སོགས་པས་ནྱི་དྱི་དང་རྲེག་བྱ་ལས་གཟུགས་རྟོགས་པ་ལ་
སོགས་པ་གཟུང་ངོ་།།།དྲེ་ཡང་རོ་ལ་སོགས་པ་དང་རྒྱུ་ཚོགས་པ་གཅྱིག་ལ་རག་ལས་པ ་ལ་སོགས་པ ་སྲེ་སྲེས་པའྱི་
གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ར ོས་རྟོག ས་པ ་དྲེ་ནྱི་རྒྱུའྱི་ཆོས་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཅྱི་དང་འད་ཞྲེ་ན་དུ་བས་མྲེ་

དཔགས་ནས་ཐལ་བ་དང་སོལ་བ་ལ་སོགས་པ་བུད་ཤྱིང་གྱི་འགྱུར་བ ་དཔོག་པ་དང་འདའོ།།།དྲེ་ལ་རྒྱུའྱི་ཆོས་ནྱི་རོའ ་ིསྐད་

ཅྱིག་སྔ་མ་ལ་རོ་ད་ལྟར་བ་དང་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་སྲེད་པའྱི་ནུས་པ་དང་མྲེ་ལ་བུད་ཤྱིང་གྱི་འགྱུར་བ་སྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་
ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་དཔགས་པས་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་དང་བུད་ཤྱིང་གྱི་འགྱུར ་བ་དཔོག་པར་བྱྲེད་དོ།།། 
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༼༣༣༠༽ 
དྲེ་ྱིད་སྨྲས་པ་ནྱི་ལན་ཅྱིག་སྤྱོད་པ་དཔོག་པ་དྲེར་ཡང་རང་གྱི་རྒྱུ་དྲེ་ལྟ་བི ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གྱིས་པ་དྲེ་དག་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་

འབས་སུ་སྒྲུབ་པ ་ནྱི་རོའ ་ིརྒྱུ་སྲེ་སྐད་ཅྱིག་སྔ་མ་ནྱི་གཟུ གས་ཀྱི་ྲེ་བར་ལྲེན་པའིྱི་རྒྱུ་དྲེའྱི་སྐད་ཅྱིག་སྔ་མ་གཟུགས་ད་

ལྟར་བ་ལ་ནུས་པ་ཞུགས་པའྱི་རྲེན་བྱྲེད་ཅྱིང་རོ་ད་ལྟ ར་བ་སྲེད་པར་བྱྲེད་དྲེ་བུད་ཤྱིང་འགྱུར་བའྱི་ཁྱད་ པར་
གྱི་ྲེ་བར་ལྲེན་པའྱི་རྒྱུ ་ནྱི་བུད་ཤྱིང་ྱིད་དྲེ་དྲེའྱི་ལན་ཅྱིག་བྱྲེད་པའྱི་རྲེན ་མྲེ་ཡྱིན་ཞྱིང་དུ་བ་སྲེད་པ་བཞྱིན་
ནོ། །གཅྱིག་གྱིས་དུ་མ་སྲེད་པ་ྱིད་གསལ་བར་འཆད་པ་ནྱི ་འདྱི་ལྟར་རོ་རང་ག ྱི་རྒྱུ་འབས་བུ ་རོ་བསྲེད་པར་བྱ་བ ་

སྲེ་བྱྲེད་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་མ ྲེད་ན་རོ ་ད་ལྟར་བ་མྲེད་པར་བྱྲེད་པ་དྲེ་ྱིད་གཟུགས་ཀྱི་ྲེ་བར་ལྲེན་པ འྱི་

རྒྱུ་གཟུགས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱི ་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་ནུས་པ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ ་སྲེ་རྲེན་ཡ ྱིན་ནོ།།།རོའ ་ི ྲེ་བར་
ལྲེན་པའྱི་རྒྱུ་འཇུག་པ་རོའ ་ིསྐད་ཅྱིག་སྔ་མ་དྲེ་ཡང་ གཟུགས་ཀྱི་ྲེ་བར་ལྲེན་པའྱི་རྒྱུ་འ ཇུག་པ་ གཟུགས་ཀྱི་
སྐད་ཅྱིག་སྔ་མའྱི་ལན་ཅྱིག་བྱྲེད་པ་ཅན་དྲེ་དྲེའྱི་རྲེན་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་འཇལ་བའྱི་དུས་བཤད་པ་ནྱི།།གང་
གྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་རང་གྱི་རྒྱུ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ལ ས་བྱུང་བའྱི་རོས་རང་གྱི་རྒྱུ་དྲེ་ལྟ་བུ་རྲེས་སུ་དཔོག་པར་
མྲེད་པའྱི་ཚེ་ན་གཟུགས་དཔོག་པ་ཡྱིན་གྱི་རྒྱུ་ལས་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་དཔོག་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།།།རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་

མྲེད་ནྱི་འབས་བུའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་ཡྱིན་པས་ཁྱད་པར་ཅན་དངོས་སུ་རྟོགས་པའྱི་ཚེ་ཁྱད་པར་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་
གྱིས་ཀང་དངོས་སུ་འབྲེལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།མ་འོངས་པ་ མིྱི་དཔོག་པ་ནྱི་ད་ལྟར་བས་མ་འོངས་པ་སྲེད་པ་ལ་མ་ཚང་བ་དང་
གྲེགས་བྱྲེད་པ་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པ་ནྱི་དྲེ་འབས་རྟགས་ལས་སྲེས་པར་བཤད་པ་ འདྱིས་ནྱི་ག ོག་མ་སོང་ང་དང་
བཅས་ཏྲེ་འཕོ་བ་དང་་འཕར་བ་སྲེ་གྲེན་དུ་མཆོང་བའམ་རྱིང་དུ་སངས་ནས་འགོ་བ་དང་གོག་འགྱུ་བ་དང་སལ་པ་སྐད་
འབྱྱིན་པ་ལ་སོག ས་པ་ལས་ཆ ར་པ་དང་རླུང་ལ་སོགས་པ་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ཡང་རྒྱུའྱི་ཆོས་རྲེས་སུ་དཔོག་
པའྱི་འབས་རྟགས་ལས་སྲེས་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་ལ་ད་ལྟ་ཆར་པ་བལྟར་རུང་བ་ལ་ནྱི་དྲེས་འདས་པའྱི་ཆར་པ་

རྲེས་སུ་དཔོག་ལ་ས་ཕུག་ན་འདུག་པ ་ལ་སོགས་པ ་བལྟར་མྱི་རུང་བའྱི་ཚེ་ནྱི་ད་ལྟར་ཆར་འབབ་པ་དཔོག་སྲེ་མ་འོངས་པ་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་འཆད་དོ།།།དྲེ་ལ་ཡང་རོ་དང་གཟུགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཅྱི་འད་བ་དྲེ་འད་བ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་

སོན་པ་ནྱི་ཆར་པའྱི་རྒྱུ ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དོན་འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་ཤཱཀ་བློ་ན་རྲེ།།འབྱུང་དུ་རུང་བ་ྱིད་དཔོག་པ་ཡྱིན་གྱི་

དངོས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་གྲེགས་བྱྲེད་པ་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།། 
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༼༣༣༡༽ 
གསུམ་པ་ནྱི་གཟུགས་ལས་ཞྲེས་པ་སྲེ་གཟུགས་དང་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་ནྱི་འབས་བུའྱི་གཟུགས་ཡྱིན་ལ་ས་ལ་སོགས་པའྱི་

འབྱུང་བ་བཞྱི་ནྱི་རྒྱུའྱི་གཟུགས་ཡྱིན་ཞྱིང་དྲེའང་ས་བ་དང་བརན་པ་དང་དོ་བ་དང་ཡང་བ་ལ་སོགས་པ་རྲེག་བྱའྱི་བདག་ྱིད་དུ་
གནས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལ་གཟུགས་ལ་སོགས་པས་ རྲེག ་པ་རྲེས་སུ་དཔོག་པ་ནྱི་རྒྱུ་ྱིད་དཔོག་པ་ཡྱིན་ལ་རྲེག་པ་ལ་

སོགས་པས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ ་དཔོག་པ་ནྱི་རྒྱུའྱི་ཆོས་དཔོག་པ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཁྱད་པར་རོ།།།གསུམ་པ་ཐ་སད་དུ་རུང་བས་
རྒྱུ་མཚན་འཇལ་བ་འབས་བུར་བསྡུ་བ་ནྱི།།འོ་ན་ཞྲེས་པ་སྲེ་འདྱི་ལ་རྱིག་བུག་ནས་ལྟ་བ་ན་གོང་བུའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་མཐོང་

ནས་བ་ལང་གྱི་ཐ་སད་དུ་རུང་བ་ྱིད་དུ་ཤྲེས་པས་མ་མཐོང་བའྱི་རྭ་དཔོག་པར་བྱྲེད་དོ།།།དྲེས་ན་འདྱི་ནྱི་རྣམ་གཞག་གྱི་འབས་
བུ་གཏན་ཚིགས་སུ་བྱས་ནས་རྣམ་འཇོག་གྱི་རྒྱུ་དཔོག་པའྱི་རང་བཞྱིན་ྱིད་འབས་རྟགས་སུ་བརོད་པ་ཡྱིན་པས་ཚིག་འདྱི་
ལྟར་སྦྱར་ཏྲེ་ཚོགས་པ་སྲེ་བ་ལང་ཞྲེས་རྣམ་པར་གཞག་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ཚོགས་པ་ཅན ་ཏྲེ་རྭ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡན་ལག་

རྣམས་ཡྱིན་ཏྲེ་ཡན་ལག་དྲེ་དག་མྲེད་ན་བ་ལང་དྲེ་མ ྲེད་པའྱི་ཕྱིར་འབས་བུ་བ་ལང་ྱིད་ལས ་རྒྱུ་རྭ་ཅན་དཔོག་པ་
ཡྱིན་ནོ།།།འགྲེལ་པ་ལས་ཆ་ཤས ་དྲེ་མྲེད་ན ་བ་ལང་དུ་མྱི་འབྱུང་ལ་བ་ལང་ཡོད་ན་གཞྱི་དྲེ་ལ་རང་གྱི་རྒྱུ་མཚན་རྭ་

ཅན་སོན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།འདྱི་ལ་མཐོང་བའྱི་ཆ་ཕལ་ཆྲེ་བ་ནྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་ལ་གཏན་ཚིགས་ཐ་སད་དུ་རུ ང་བ་

ྱིད་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་རྭ་ལ་སོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡྱིན་ཞྱིང་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ཅན་དང་བསྒྲུབ་བྱ་རྭ་ནྱི་ཚོགས་པ་གཅྱིག་གྱིས་
བསྲེད་པའྱི་འབྲེལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་ལན་ཅྱིག་སྤྱོད་པའྱི་དོན་གཞན་དཔོག་པའྱི་འབས་རྟགས་སུའང་བསྡུར་རུང་སྲེ་ཚོགས་པ་
གཅྱིག་ལ་རག་ལས་པ འྱི་ཕྱིར་རོ།།།འོན་ཀང་མཚོན་བྱ་ལས་མ ཚན་ྱིད་དཔོག་པ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་རྟགས་ཀང་ཡོད་དོ་ཞྲེས་བསན་
པའྱི་ཕྱིར་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་འཆད་དོ།།།ཛྙཱ་ན་ཤྱི་ནྱི་ཡན་ལག་གྱིས་ཡན་ལག་ཅན་
སྲེད་པས་འབསབུས་རྒྱུ་ྱིད་དཔོག་པར་འཆད་དོ།།།རྟྲེན་པས་རྟྲེན་དཔོག་པའྱི་རྟགས་བཞྱི་པ་དགག་པའྱི་ཕྱིར།།བཞྱི་པ་གནས་
པའྱི་ཆུ་ལས་གཞྱི་འཇལ་བ་འབས་བུར་བསྡུ་བ་ལ་ཆུ་གནས་པ་གཞྱིའྱི་འབས་བུར་སྒྲུབ་པ་དང་།།རྒྱུ་གཞན་གྱིས་གནས་པ་
དགག་པ་གྱིས་ལས།།དང་པོ་ཆུའྱི་བདག་ྱིད་མྱི་གཡོ་བ་དྲེ་འད་བ་ཆོས་ཅན་ག ཞྱི་དྲེའྱི་འ བས ་བུ་ཡྱིན་ཏྲེ ་དྲེ་ལས་
གྲུབ་སྲེ་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འགྲེལ་པ་ལས་གཞིྱི་བརྟན་པོ་ཡོད་པར་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།མྱི་གཡོ་བའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་
ཁྱད་པར་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་དྲེའྱི་འབྲེལ་པ་མྱི་འགྲུབ་པ་དང་ཕན་པས་ཕན་པ་གྱིས་པ་བྱྲེད་ན་ཐུག་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས ་
བཤད་ཟྱིན་ཏོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།། 
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༼༣༣༢༽ 
གྱིས་པ་ལ་ལྡན་པས་གནས་པ་དགག་པ་དང་སྲེད་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞྱིས་གནས་པ་དགག་པ་དང་།།ལྟུང་བའྱི་གྲེགས་བྱྲེད་
པ་ཙམ་གནས་པར་བྱྲེད་པའྱི་དོན་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་དང་གསུམ་ལས།།དང་པོ་ལའང་གསུམ་ཡོད་པའྱི་ཕན་མྱི་འདོགས་ན་
ལྡན་པ་ྱིད་མྱི་འགྲུབ་པ་ནྱི།།རྱིགས་པ་ཅན་ལ་སོགས་པ་ན་རྲེ།།གཞྱི་དང་ཆུའྱི་བར་ན་དྲེ་གྱིས་ལ་གནས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་
ཞྲེས་བྱ་བ་ཡོད་དྲེ་དྲེས་མྱི་གཡོ་བར་བྱས་པ་ཡྱིན་གྱི་གཞྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་དྲེས་དྲེ་སྒྲུབ་པ་ནྱི ་འབས་བུའྱི་གཏན་ཚིགས་མ་
ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་གཞྱི་དྲེ་ལས་ཤྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་སོབ་དཔོན་བརལ་ཞྱིང་བརྟག་པ་མཛད་པ་ནྱི་ ཇྱི་
ལྟར་ལྡན་པ་ད ྲེ་དག་གྱི་ལྡན་པ ་སྲེ་འབྲེལ་བ་ཡྱིན་ལྡན་པ་དྲེ་དྲེ་དག་ལས་སྲེས་པའམ་འཕོས་པ་འ དུ་བ ་སྲེ་
ཚོགས་པའྱི་ཕྱིར་ཡྱིན་གང་སྲེ་རྣམ་པ་གཞན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ཇྱི་ལྟར་གཅྱིག་ྱིད ་དྲེ་རྲེ་རྲེ་ལས་ཤྲེས་བྱ་བ་ལ་

སོ་སོ་བ་དྲེ་ལ་དྲེ་གྱིས་སྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ཞྲེས་སྨྲས་སོ།།།སྲེ་བ་དང་འཕོས་པ་འདུ་བ་དྲེ་ལ་སོ་སོར་ནུ ས་པ་མྲེད་པ་
དྲེ་ནྱི་ཚོག ས་ཀང་ནུས་པ་མྲེད་པ་དྲེ་འད་བ་ཡྱིན་པ འྱི་ཕྱིར་ལྡ ན་པ་སྲེ་ཚོགས་པས་ལྡན་པ་དྲེ་དང་ལྡན་ པར་མྱི་
འགྱུར་ཏྲེ་གསུམ་པོ་དྲེ་འགའ་ཡང་གང་ལ་ཡང་ཕ ན་འདོགས་པར་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་སོ་སོ་བ་ལ་ནུས་པ་མྲེད་

ཀང་ཚོགས་པ་ལ་འབྱུང་བ་ལ་ཕན་འདོགས་པ་དགོས་ན་དྲེ་ནྱི་ཁྱྲེད་ཁས་མྱི་ལྲེན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་
རྒྱུ་འབས་མ་ཡྱིན་ན་ཕན་པ་བྱྲེད་པ་མྱི་འཐད་པ་ནྱི།།སོ་སོ་བ ་དྲེ་ལས་གཞན་པའྱི་ ལན་ ཅྱིག་པ་ནྱི་ཕ ན་ཚུན་ ཕན་
འདོགས་པར་ བྱྲེད་པ་ལས་ཁྱད་པར་ཏྲེ་ལྡན་པ་ས ྲེ་བའྱི་ཕྱིར་ཚོགས་ན་ནུས་པ་ཡྱིན་ནོ ་ཞྲེ་ན་བསྲེད་པར་བྱ་
བ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་དྲེར་ཁས་ལྲེན་ན་ནྱི་རྒྱུ་འབས་བུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གཞན་ཡང་ཕན་གདགས་བྱ་དྲེ་རང་གྱི་ངོ་བོ་གྲུབ་

ཟྱིན་ན་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ལ་མ་གྲུབ་ན་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབས་པས་འབས་བུར་ཐལ་བའྱི་ཕྱི ར་རོ།།།ལྡན་པ་ལས་གཞན་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན་
གཞན་གྱི་ཞྲེས་གསུངས་སོ།།།ྲེ་བ་ཙམ་ཕན་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་ལྡན་པ་དང་ལྡན་པ་ལས་གཞན་ གྱི་ག་ བྱྲེད་ པ་པོ་

ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་བཤད་ཟྱིན་པ་ནྱི་སྒྲའྱི་ཕན་པ་བསམ་པར་རོ།།།གྲུབ་ཟྱིན་པ་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ད ངོས་པོའ ་ི འབྲེལ་
བ་ཐམས་ཅད་ནྱི་རྒྱུ་འ བས་ལ ས་གཞག་ག ོ །འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་རྟྲེན་དང་བརྟྲེན་པ་དང་གསལ་བྱ་གསལ་བྱྲེད་དང་རྒྱུ་དང་
འབས་བུ་ལ་སོགས་པའྱི་ཐ་སད་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་དྲེ་དག་ནྱི་ སྲེད་བྱྲེད ་རྒྱུའྱི་འབས་བུ་ལ་ྲེ་བར་སྦྱོར་བའྱི་ཁྱད་
པར་ཏྲེ་སྲེད་ཚུལ་གྱི་བྱྲེ་བག་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་པ་དྲེས་ན་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་ནུས་པ་ནྱི་རྒྱུའོ།།།གསུམ་པ་
དྲེས་གྲུབ་པའྱི་འབས་བུ་བསྡུ་བ་ནྱི།།སྲེད་བྱྲེད་ཀྱི་ནུས་པ་ྱིད་གཞྱི་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ 
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༼༣༣༣༽ 
ཁར་གཞོང་དང་རྒྱུ་ཤུག་ལ་སོགས་པ་འདྱི་དག་ལ་དྲེའྱི་བདག་ྱིད ་དྲེ་རྟྲེན་དང་བརྟྲེན་པའྱི་ཐ་སད་དང་གསལ་བྱ་

གསལ་བྱྲེད་ལ་སོག ས་པའྱི་ཐ་སད་ནྱི་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་ལྡན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་ཡོད་དུ་ཆུག་ཀང་དྲེ་
དག་སྲེ་གནས་པ་ནྱི་བསྲེད་བྱ་སྲེད་བྱྲེད་ཀྱི་དངོས་པོ་དྲེ་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ ཕྱིར་དང་ཚོགས་པ་ལས་ཕན་འདོགས་

པ་དང་དྲེ་ལས་ལྡན་པ་དང་།།དྲེས་ཆུ་གནས་པའྱི་བརྒྱུད་པ་ནྱི་དོན་མྲེད་དྲེ་གཞྱི་ྱིད་ཀྱིས་གནས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །།གྱིས་

པ་ནྱི་གྲུབ་ཟྱིན་པ་གནས་པར་བྱྲེད་པའྱི་ ཕྱིར་ག ཞྱི་ ཡྱིན་གྱི་མ་གྲུབ་པ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ལ་ཕན་པ་
དགག་པས་བཤད་པ་ནྱི་དོན་གཞན་གནས་པར་བྱས་པ ས་ནྱི་དྲེ་གནས་པར་མྱི་འགྲུབ་ལ་དྲེ་ྱིད་གྲུབ་ཟྱིན་པས་གནས་བྱ་མ་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བཤད་པར་བྱའོ།།།གསུམ་པ་ལ་དོན་གསུམ་གྱི་དང་པོ་གྲེགས་དྲེ་ྱིད་དང་གཞན་དུ་མྱི་འཐད་པ་ནྱི། 
ལྟུང་བ་སྲེ་འགོ་བའྱི་གྲེག ས་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་གནས་ པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ གྱི་གནས་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་
ཞྲེ་ན། ཆུ་གནས་པར་བྱྲེད་པ་པོའྱི་གཞྱིས་ཆུ་དྲེའྱི་ལྟུང་བའྱི་གྲེག ས་བྱས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི ་ཆུ་ལས་དོན་
གཞན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆུ་བྱས་པ་ྱིད་དོ། །ཆུ་ལས་དོན་གཞན་ྱིད་བྱས་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི་དྲེ་ྱིད་སྲེད་པ་ལ་ྲེ་ བར་
སྦྱོར་བའྱི་ཕྱིར་ཇྱི་ ལྟར་གཞྱི་དྲེ་ཆུ་ལྟུང་བའྱི་གྲེག ས་ཡྱིན། གཞྱིས་བྱས་པའྱི་གྲེགས་ཀྱིས་མྱི་ལྟུང་བར་ཁས་

ལྲེན་པ་ལ་ཡང་བརལ་ཞྱིང་བརྟག་པ་མཚུངས་སོ། །།ཅྱི་འད་བའྱི་ཞྲེ་ན་དྲེས་གྲེགས་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་འགོ་བའྱི་
ཁྱད་པར་མས་པ་དང་སོད་པ་སྲེད་ན་ནྱི་ཆུའྱི་སྲེད་བྱྲེད་དུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྲེགས་ལས་ཆུ་ལ་ཁྱད་པར་གྲུབ་
ན་ཁྱད་པར་དྲེ་ཡང་ཁྱྲེད་ལྟར་ན་ཆུའྱི་བདག་ྱིད་ལས་གཞན་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ྱིད་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཆུ་འབས་བུར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་

རོ།།།དྲེས་ན་ཆུའྱི་དངོས་པོ་ལྟུང་བ་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་ཅྲེས་བྱ་བ་དང་།།ཁྱད་པར་གྱིས་ཁྱད་པར་གྱིས་པ་བྱྲེད་ན་ཐུག་
མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།འོ་ན་ནྱི་མྱི་ལྟུང་བ་བྱས་པ་ྱིད་གྲེགས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་གཞན་མུ་སྲེགས་བྱྲེད་ད ག་མྱི་ལྟུང་

བ་དྲེ་ལྟ་བུར་འགྱུར་བའྱི་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་བྱྲེ་བྱས་ན་སྲེད་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པ་ལྟུང་བ་མྲེད་ཙམ་གྲེགས་སུ་
མྱི་འཐད་པ་ནྱི།།གྲེགས་དྲེ་ྱིད་དང་གཞན་དུ་མྱི་འཐད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ ལྟུང་བ་མྲེད་པ་སྲེ་ལོག་པ་ཙམ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་མྲེད་པ་ནྱི་
བྱ་བར་མྱི་འཐད་ལ་དྲེ་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་འགའ་ཞྱིག་ལྟར ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་བྱ་བའྱི་ལས་ནྱི་ཡོད་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར་
རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།ལྟུང་བ་མྲེད་པ་དྲེ་གཞན་ཡྱིན་ན་ནྱི་ སྔ་མ་བཞྱིན་ཏྲེ་ལྟུང་བའམ་ཐུག་པ་མྲེད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་ 
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༼༣༣༤༽ 
མྲེད་པ་བྱ་བར་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོབ་ད པོན་ཆོས་མཆོག་འཆད་དོ།།།ཛྙཱ་ན་ཤྱི་ནྱི་འཇྱིག་རྒྱུས་མྲེད་པ་བྱྲེད་པ་བཞྱིན་ཐལ་
བ་དང་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་བྱ་བ་ནྱི་འབས་བུ་སྲེ་འབས་བུ་དངོས་པོ་མ ྱི་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་

དོན་བརོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ བྱ་བའྱི་དོན་ཏ ོ།།།དྲེས་ན་ གཞྱི་དྲེ་ལྟུང་བ་སྲེ་འགོ་བ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་
ཞྲེས་དྲེ་ ལྟར་བརོད་པར་ བྱ་བར་འགྱུར་ལ་དྲེ་ཡ ང ་ཁོ་བོ་ཅག་འདོད་པ་ྱིད་དོ། །འདོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ྱིད་སྨྲས་
པ་ནྱི་ཆུ་དྲེའྱི་ལྟུང་བ ་གཞྱི་དྲེས་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་གཟུགས་ཅན་འགའ་ཞྱིག་གནམ་དུ་འཕ ངས་པ་བཞྱིན་ནོ་ ཞྲེས་སྦྱར་

རོ།།།གསུམ་པ་ཆུ་མྱི་གནས་པར་ཐལ་བ་བཀོད་ནས་སྐབས་ཀྱི་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་དང་ཆུ་དྲེ་ལ་ཅུང་ཟད ་མྱི་
བྱྲེད་པའྱི་གཞྱི་དྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་མ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ ཞྲེས་བྱ་བ་དང་གནས་པ་ཡང་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ལྟུང་བ འྱི་
གྲེགས་ཞྲེས་ བྱ་བ འྱི་སྒྲ་འདྱིས་ཀང་ཆུ་སྲེད་པར་ བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།ཇྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན་དངོས་ པོ་ཞྲེས་

སྨྲོས་ཏྲེ་ྲེ་བར་ལྲེན་པའྱི་རྒྱུ་དང་ཡུལ་གཅྱིག་ཏུ་སྲེ་ བ་ནྱི་གནས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ཡང་སྐད་ཅྱིག་མ་ལ་སྱིད་ཀྱི་རྟག་

པ་ལ་ནྱི་མྱི་སྱིད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།གང་གྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་པ་ དྲེའྱི་ཕྱིར ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་དཀྱུས་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཇུག་

སྡུད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ལྔ་པ་ཆུ་སར་གྱི་ཆུ་འཇལ་བ་འབས་བུར་བསྡུ་བ་ནྱི།། ཆུ་སར་ཡང་ཆོས་ཅན་དྲེའྱི་འ བས་བུ་ཡྱིན་ཏྲེ་
གནས་པས་ཏྲེ་སོད་པ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།ཡུལ་ལ་སོག ས་པ་ལ་ལྟོས་པ ་ནྱི་མྱ་ངམ་གྱི་མཐའྱི་ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་རམ་

རྟགས་སྣང་ལ་ཆོས་མྱི་སྣང་བ་དང་།།དཔྱིད་དང་སོན་གྱི་དུས་དང་ཆུ་སར་གྱི་ལུ ས་མ་མས་ཤྱིང་རང་དབང་དུ་གནས་པ་ཡྱིན་
ཏྲེ་ཆུ་ཡོད་པའྱི་ཡུལ་གྱི་མཐའ་ནྱི་ས་དྲེ་ན་ཆུ་མྲེད་ཀང་གན ས་ལ།།དབྱར་གྱི་དུས་ནྱི་ཆུ་མོད་པས་ཆུ་ཡོད་མྲེད་དུ་ཐམས་ཅད་དུ་
གནས་ཤྱིང་།།གཤོག་པ་ཆག་པ་དང་བཅྱིངས་པ་དང་།།གཞན་གྱིས་བཟུང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚེའང་ཐམས་ཅད་དུ་གནས་པའྱི་
ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་ཡུལ་དུས་རང་བཞྱིན་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་དང་བཅས་པ་ྱིད་རྟགས་ཡྱིན་ནོ།།།ཅྱི་སྲེ་འདྱིའྱི་ཆོས་ཅན་གང་
ཡྱིན་ཞྲེ་ན་སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤྱི་ལ་ན་རྲེ།།ཆུ་སར་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ་ཆུ་སར་འདྱི་ནྱི་ཆུ་དང་འབྲེལ་ཏྲེ་ཆུ་སར་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
ཞྲེས་བྱྲེ་བག་ཆོས་ཅན་དང་སྤྱྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ནོ།།།དུ་བ་ལས་མྲེ་དཔོག་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་ཚུལ་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་གྱི་ས་
ཕོགས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དུ་བ་ནྱི་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པའྱི་གཞྱི་ཐ་དད་པའྱི་མ་གྲུབ་ པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དཔྲེར་ན་མྱིག་གྱི་
རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་རྲེས་འགའ་བ་ཡྱིན་པས་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པར་སྒྲུབ་པ་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཡང་རྒྱུ་རྲེས་སུ་དཔོག་པས་འབས་
བུའྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་འདོད་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་འབས་བུའྱི་གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།སོབ་དཔོན་
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༼༣༣༥༽ 
ན་རྲེ།།དྲེ་ལྟ་ན་ཆུ་སར་ལས་ས་ཕོགས་སུ་ཆུ་ལ་མྱི་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏྲེ།།དྲེ་ཆོས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་རྱི་སུལ་
ངྲེས་པ་མྲེད་པར་ར་བྱའྱི་སྒྲ་གག་པས་ར་བྱ་རྟོགས་པ་དང་ཕྱུགས་རྱི་འགོ་བའྱི་སྣོད་ཀྱི་དུ་བ་ལས་མྲེ་ངྲེས་པ་མྲེད་པར་རྟོགས་པ་
བཞྱིན་དུ་ཚད་མ་འདྱིས་འཇུག་ཡུལ་མ་བསན་པར་འགྱུར་རོ།།། གཏན་ཚིགས་གཞྱི་ཐ་དད་པར་འགྱུར་བ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྲེང་
མཐོང་ཞྱིང་འོག་རྒྱུ་མཚན་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་དཔགས་པའམ་སྔར་མཐོང་བ་དན་ཀང་རུང་སྲེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཚད་མས་
གྲུབ་པའྱི་སྣང་བ་དང་མྱི་སྣང་བ་ཚོགས་པ་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་ནོ།།།སོབ་དཔོན་གྱིས་དྲེའང་དུ་བའམ་དྲེའྱི་རྒྱུ་རྣམས་ཀྱི་གཞྱི་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བཤད་པས་གཞྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་རྒྱུ་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ནྱི་མྲེད་ཀྱི་མྲེ་དང་ཆུ་གནས་པའྱི་ས་ཕོགས་ཀང་དུ་བ་
དང་ཆུ་སར་གྱི་བརྒྱུད་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རྟགས་དང་ཆོས་གཞྱི་མཐུན་པ་ྱིད་དོ།།།གཞྱི་བརྟན་པ་དཔོག་ན་ཆུ་ཆོས་ཅན་
ཡྱིན་ལ་རོ་ལ་སོགས་པ་དཔོག་པ་ན་ནྱི་གཟུགས་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་ནོ།།།གང་དུ་རྲེས་དཔག ་ཚད་མས་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་ངྲེས་པར་
མ་བསན་པ་དྲེར་ནྱི་ཚད་མ་གཞན་གྱིས་ཡུལ་ངྲེས་པ་སོན་པར་བྱྲེད་དྲེ་རྣམ་ཤྲེས་ལས་དབང་པོ་དཔོག་པའྱི་ཡུལ་ངྲེས་པ་མྱིག་
འབྱྲེད་འཛུམ་འཛིན་པའྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་སོན་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།གྱིས་པ་མ་འབྲེལ་བ་ལ་གཏན་ཚིགས་ད གག་པ་
ནྱི་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་འབྲེལ་བ་བསྒྲུབས་པ་ཕོགས་འ དྱིས་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ ་ནྱི་མྱི་འཁྲུལ་

བའོ།།།གསུམ་པ་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་སུན་དབྱུང་བ་ལ་མཚན་ྱིད་སྤྱྱིར་བསན་པ་དང་།།ཁྱད་པར་གྱི་དབྱྲེ་བ་དང་།།ཕྲེ་བའྱི་
དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གསུམ་ལས།།དང་པོ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཤྲེས་བྱྲེད་ཀྱི་ཡན་ལག་སྲེ་རྒྱུ་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་ཡན་ལག་ནྱི་རྒྱུ ་དང་
ཡོན་ཏན་དང་འཁོར་དང་ཆ་ཤས་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས་རྒྱུ་སྐབས་སུ་བབ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེའང་རྣམ་པ་གྱིས་ཏྲེ་
ས་བོན་ལ་སོགས་པ་སྲེད་བྱྲེད་དང་བྱས་པ་ལ་སོགས་པ་ཤ ྲེས་བྱྲེད་དོ།།།དྲེ་ལ་དང་པོ་འབས་བུ་སྲེད་པ་ནྱི།།ཤྲེས་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་
ལ་ཕྱི་མས་འབས་བུ་རྲེས་དཔག་སྲེད་པ་ནྱི་ཤྲེས་པ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ ་སྒྲོན་མ་བཞྱིན་དུ་ཡོད་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཤྲེས་པ་སྲེད་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་པར་འདོད་པ་པོའ ་ིཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ན་ཚུལ་གསུམ་གྱི་བདག་ྱིད་
གང་གྱིས་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་བློའ ་ིཡུལ་དུ་མ་གྲུབ་པའམ་ གྲུབ་ཀང་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་ན་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།སྒྲ་བཞྱིན་ནྱི་སྒྲ་དོན་

དང་འབྲེལ་བར་བློས་བརྟགས་པ་དྲེ་མ་གྲུབ་བམ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་ན་གོ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚུལ་སྒྲ་དང་རྟགས་དག་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེར་
བཤད་ཟྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ།།།ཆོས་ཅན་དང་མ་འབྲེལ་བ་ལས་མྱི་རྟོགས་པའྱི་དཔྲེ་ནྱི་ཚང་བང་དུ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་འདྱིས་ནྱི་

ཕོགས་ཆོས་ལ་ལྟོས་ 
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༼༣༣༦༽ 
པར་བསན་ཏོ།།།འབྲེལ་བ་མྲེད་པ་ལས་ཀ ང་ཞྲེས་བྱ་བས་ནྱི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ལ་ལྟོས་པར་བསན་ཏོ།།།དྲེ་དག་མྲེད་ན་

མྱི་རྟོགས་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་ཆོས་ ཅན་དང་འ བྲེལ་བ་ནྱི་ཕོགས་ཆོས་སོ།།།བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ནྱི་ཕྱིར་རོལ་

དང་བྱྲེད་པ་ནྱི་རོལ་བའོ།།།ལྟར་སྣང་བ་ཡྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཚིག་རྣམ་པར་སྦྱར་རོ།།།གྱིས་པ་ནྱི་ཚུ ལ་

གསུམ་པོ་དྲེ་ལ་ཚུལ་གཅྱིག་ཕོགས་ཀྱི་ཆོས ་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་བམ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་ན་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ།།ཡང་གཅྱིག་ལྡོག་

པ་མ་གྲུབ་བམ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་ན་འཁྲུལ་བ་ཅན་ཏྲེ་མ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱིས་མ་གྲུབ་སྲེ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་
གྲུབ་ན་འགལ་བ་ཡྱིན་ལ།།དྲེ་གྱིས་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་ ན་ འཁྲུལ་བ་ཅན་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཀྱི་སོན་དང་།།

ལྡོག་པའྱི་སོན་དང་།།རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱིས་ཀའྱི་སོན་དང་།།འགལ་བ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ་བཤད་པ་དང་བཞྱི་ལས།།དང་པོ་ལ་
བཞྱི་སྲེ་དམ་བཅའ་ལས་ཐ་དད་ཀྱི་མ་གྲུབ་པ་དང་།།ཐ་མྱི་དད་ཀྱི་མ་གྲུབ་པ་དང་།།གཞྱི་རྟགས་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་མ་གྲུབ་པ་དང་
ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པའོ།།།དང་པོ་ལའང་རོལ་ཕྱིར་རོལ་གྱིས་ཀ་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང་།།གང་རུང་ལ་མ་གྲུབ་པ་གྱིས་ལས།།དང་
པོ་ནྱི་གཅྱིག་པོ་གང་ཞྱིག་མ་གྲུབ་པས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཞྲེ་ན་ ཆོས་ཅན་དང་ཞྲེས་གསུངས་སོ།།།གྱིས་པ་ལའང་འཆྱི་བ་

མ་གྲུབ་པ་དང་།།མྱི་རྟག་པ་མ་གྲུབ་པ་དང་།།དབྱྱིབས་མ་གྲུབ་པ་དང་།།ལུ ང་ལ་རྟྲེན་པའྱི ་མ་གྲུབ་པ་མ་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་དང་བཞྱི་
ལས།།དང་པོ་ནྱི་གཅྲེར་བུ་པ་རྣམས་ཤྱིང་རྣམས་ ནྱི་ཞྲེས་པའྱི་དཔྲེར་སྲེས་བུ་འགོད་དྲེ ་ཕྱིར་རོལ་བ་ནྱི་སངས་རྒྱས་

པའོ།།།ཁས་མྱི་ལྲེན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་ཞྲེས་པ་སྲེ་ཚིྲེ་ནྱི་སོག་སྲེ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་

བའྱི་དོད་དོ།།།དྲེ་ལྟ་བུའྱི་འཆྱི་བ་སངས་རྒྱས་པ་ཁས་ལྲེན་ན་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་དྲེ་གྲུབ་ན་སྲེམས་ཀང་གྲུབ་བོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་

དོན་ཏོ།།།གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལ་འཆྱི་བའྱི་སྒྲ་འཇུག་པ ར་སངས་རྒྱས་པ་ལ་གྲུབ་པས་དྲེའྱི་དོན་ཀང་འགྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན།།སྒྲ ་ནྱི་
ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་དངོས་པོ་ནྱི་འཆྱི་བའོ།།།ཧ་ཅང་ཐལ་བ ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་རོ།།།སོག་ཆགས་ཀྱི ་
འཆྱི་བ་ཤྱིང་ལ་མ་གྲུབ་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ འཇྱིག་རྟྲེན་འདྱི་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།འོ་ན་སྐམ་པ་ྱིད་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་སོག་
ཆགས་ཀྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་འཆྱི་བའྱི་ཚེ་སྐམ་པ་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།། །འདྱི་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་སྲེམས་དང་ལྡན་པའོ།།།གང་

ཡང་འཆྱི་བའྱི་སྒྲ་སྦྱོར་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་གང་སྨྲས་པ་དྲེ་ལ་དངོས་པ ོ་ལ་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་སྒྲ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་རྟགས་དངོས་པོས་
གོ་ 
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༼༣༣༧༽ 
བར་བྱ་བའིྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་དངོས་པོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།ཤྱིང་སྲེམས་པ་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དགག་པ ་རྒྱས་པར་ནྱི་

རྟོག་གྲེ་འབར་བ་ལས་བལྟ་བར་བྱའོ།།།མྱི་རྟག་པ་མ་གྲུབ་པ་ལ་འདོད་པའྱི་ཁྱད་པར་ངྲེད་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང་།།གྱིས་ཀ་ལ་ཁྱབ་
པའྱི་སྤྱྱི་མྲེད་པ་དང་།།ཤྱིང་དང་སྲེས་བུ་ལ་འཆྱི་བའྱི་སྤྱྱི་ཡང་དྲེ་དང་འད་བ་གསུམ་ཡོད་པའྱི་དང་པོ་ལའང་གྱིས་ཀྱི་ྲེ་བར་ཞྱི་
བ་མྱི་རྟག་པར་མ་གྲུབ་པ་ནྱི།།འཆྱི་བ་ཤྱིང་ལ་མ་གྲུབ་པར་བཤད་པ་འདྱིས་ནྱི་གངས་ཅན་གྱིས་བློ་སྲེམས་པ་མྲེད ་པ འྱི་

སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་མྱི་རྟག་པ་བཀོད་པ་དང་བྱྲེ་བག་པས་གནས་སྣོད་ཀྱི་འཇྱིག་རྟྲེན་དང་།།སོགས་པ་ལུ ས་དང་དབང་པོ་ལ་
སོགས་པ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དབང་ཕྱུག་ཆྲེན་པོ ་དང་ཚངས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་བློ་སྔ ོན་དུ་འག ོ་བ་ཅན་ དུ་
སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ ་ལ་དབྱྱིབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་།། སོག ས་པ་སོད་ཅྱིང་འཇུག་པ་དང་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་ལ་སོགས་པ་

བཀོད་པ་རྣམས་ཀང་མ་གྲུབ་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།། །བློ་དང་གནས་ལ་སོགས་པ་དྲེར་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ སྒྲ་ཙམ་
གྲུབ་ཀྱི་ཁྱྲེད་འདོད་པའྱི་དོན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།།།མྱི་རྟག་པ་ཇྱི་ལྟར་མ་གྲུབ་ཅྲེ་ན་རང་བཞྱིན་མས་པ་མྲེད་པའིྱི་གནས་
སྐབས་ྲེ་བར་ཞྱི་བ ་སྲེ་མྱི་མཐོང་བ་ནྱི་མྱི་རྟག་པར་གཞན་སངས་རྒྱས་པ ་དག་མྱི་འདོད་དོ།།།གལ་ཏྲེ ་གཏ ན་ནས་

ཞྱིག་པ་དང་ྲེ་བར་ཞྱི་བའྱི་ཁྱད་པར་རྟགས་སུ་བརོད་པར་འདོད་པ་མྲེད་པའ ིྱི་མྱི་རྟག་པའྱི་སྤྱྱི་ཙམ་ཞྱིག་གྲུབ་པ་
མ་ཡྱིན་ནམ།།དྲེ་གྲུབ་ན་ཁྱད་པར་ལ་རྟ ོག་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་འབས་བུ་དང་མཚུངས་པའྱི་ལྟག་ཆོད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བྱ་
བའྱི་དོན་ཏོ།།།དྲེ་བཟོག་པའྱི་ཕྱིར་ལྟག་ཆོད་ཀྱི་ཡུལ་སོན་པ་ནྱི་ བྱས་པ་ྱིད་ཅྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྒྲ་འདྱི་མྱི་རྟག་པའྱི་དོན་
གང་དང་འབྲེལ་བའྱི་མྱི་རྟག་པའྱི་དངོས་པོ་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་དོན་བྱས་པའྱི་སྒྲའྱི་བརོད་བྱ་ནྱི་རྒྱུས་བསྲེད་པ་ཙམ་ཡྱིན་པས་

དྲེ་ནྱི་རོལ་ཕྱིར་རོལ་གྱིས་ཀ་ལ་གྲུབ་པས་ཁྱད་པར་ལ་རྟོགས་པ་ལྟག་ཆོད་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ལ།།མྱི་རྟག་པ་ལ་ནྱི་སྒྲ་ཙམ་ཁྱད་
པར་མྲེད་ཀྱི་དོན་ནྱི་ཁྱྲེད་དང་ངྲེད་ཤྱིན་ཏུ་ཐ་དད་པས་གཅྱིག་ལ་གྲུབ་པ་དྲེ་གཞན་ལ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཁྱད་པར་ལ་རྟོག་པ་སུན་
འབྱྱིན་ྱིད་ཡྱིན་གྱི་ལྟག་ཆོད་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་བསྐལ་པ་མྱི་རྟག་པ་མ་གྲུབ་པ་ནྱི།། བསྐལ་བ ་སྲེ་
མྱི་མངོན་པར་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།གཞན་སངས་རྒྱས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།ཡོད་པ་གཏན་ནས་འཇྱིག་པ་ལའ ོ་ཞྲེས་སྦྱར་

རོ།།།གྱིས་པ་ལ་མངོན་པར་གསལ་བར་སྨྲ་བ་དགག་པ་དང་།།གནས་སྐབས་ལྡོག་པར་འདོད་པ་དགག་པ་དང་།།ཐུན་མོང་དུ་
མ་རས་གཅྱིག་ཏུ་འདོད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་གསུམ་དགག་པ་ད ང་།།དོན་བསྡུ་བ་བཞྱི་ལས།།དང་པོ་ནྱི་མངོན་པར་གསལ་བར་སྨྲ་
བའྱི་གངས་ཅན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནུས་པའྱི་རང་ 
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༼༣༣༨༽ 
བཞྱིན་དུ་གནས་པ་རྲེན་གྱིས་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་འདོད་པས་སྨྲས་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་གཏན་ནས་ཞྱིག་པ་ དང་བློ་ལ་
བསྐལ་བ་དག་ཅྲེས་མྱི་གསལ་བ་སྤྱྱིར་སྨྲ་བ་ལ་དྲེ་མྱི་རྟག་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་པ་འདྱིས་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་སོགས་
པས་ནྱི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་རྣམས་གཟུང་ངོ་།།།ཅྱི་སྲེ ་སྔར་ཆོས་ག ཞན་མཐོང་བ་ཡྱིན་པ་ཡང་མྱི་གསལ་བ ་སྲེ་མྱི་

མཐོང་བ་མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་གྱི་མ་མཐོང་བ་ཙམ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་སྔར་ཆ ོས་ག ཞན་ཡང་ཡྱིན་ལ་ དྲེ་མས་པ་
མྲེད་པའྱི་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་རྟག་པ་ལ་ནྱི་མྱི་གསལ་བ་མྱི་སྱིད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ལ་དོན་གྱིས་ཀྱི་དང་པོ་

གནས་སྐབས་ལོག་ན་གནས་སྐབས་ཅན་ཡང་ལྡོག་པ་ནྱི་མས་པ་མྲེད་པ་དང་ཆོས་སྔ་མ་ལོག་པ་འགལ་བར་ བརོད་པ་
འདྱིས་ནྱི་སྔ་མ་དྲེའྱི་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་གནས་སྐབས་གཞན་དུ་སྨྲ་བའྱི་གངས་ཅན་ནྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་གསལ་བ་ལྡོག་པ་དང་

ནུས་པར་གནས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་གནས་སྐབས་གཞན་ཐོབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་འདྱིར་ལྟར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནྱི་གྲུབ་ཟྱིན་
པ་གཙོ་བོའ ་ིཁུག་མ་ན་གནས་པ་མྱི་མཐོང་བ་ཡྱིན་གྱི་རྲེན་གྱིས་ནྱི ་དྲེ་ནས་ཕྱུང་བས་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་འདོད་དོ་ཟྲེར་
རོ།།།འདྱི་བསལ་བས་བྱྲེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་ལུ གས་འགའ་ཞྱིག་ཀང་བསལ་བར་འགྱུར་མོད་ཀྱི་དྲེའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ནྱི་གཞུང་
འདྱི་འཇུག་པ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་གང་ཞྱིག་གནས་ སྐབས་ལྡོག་པ ་གསལ་བ་བ སྐལ་བ་དང་འད་བ ར་མྱི་རྟག་པའྱི་
སྒྲའྱི་དོན་དུ་ སྨྲ་བ འྱི་གངས་ཅན་དྲེ་ལ་ཡང་གནས་སྐབས་དྲེ་ལྡོག་པ་ཡང་ཡྱིན་ལ་གཙོ་བའྱི་ཁུག་མ་ན་གནས་པས་

མས་པ་མྲེད་པ་ཡང་ཡྱིན། བུམ་པ་དྲེའྱི་གནས་ སྐབས་བསྒྲྱིབས་པ་ལྟར་མྱིག་གྱི་ཡུལ་དུ་ལྡོག་གྱི་ཞྲེས་སྦྱར་

རོ།།།དྲེ་དག་གནས་སྐབས་ཀྱིས་བྱས་པ་ཡྱིན་གྱི་གནས་སྐབས་ཅན་གྱི་མ་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་གནས་སྐབས་ དྲེ་ ལོག་ན་
གཞན་གནས་སྐབས་ཅན་ མ་ལོག་ཀང་དོན་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་འདྱི་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་མཚན་
ྱིད་ནྱི་དོན་བྱྲེད་པ་དང་ཐ་སད་དུ་བྱ་བ་དང་།།ལག་པར་ཞྲེན་པ་གསུམ་སྲེ་གསུམ་པོ་ དྲེ་ཡང་ཞྲེས་སྦྱར་ནས་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་དོན་
བྱྲེད་པ་དང་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པར་ཡོད་ཅྲེས་བརལ་ཞྱིང་རྟག་གོ།།དྲེ་ཡོད་ཀང་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་མཚན་ྱིད་ནྱི་གསུམ་པོ་

དྲེའོ།།།གྱིས་པ་གནས་སྐབས་གཞན་དང་འབྲེལ་བས་གནས་སྐབས་ཅན་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་པ་ནྱི།།ཇྱི་ལྟར་དྲེའྱི་མཚན་ྱིད་མྲེད་དྲེ་
དྲེ་གྱིས་ནྱི་དངོས་པོ་ག ཅྱིག་ྱིད་ཐ་དད་པར་མངོན་པ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་བུམ་པ་དང་གོ་མོ་ཐ་དད་དུ་མཐོང་བ་དྲེ་

གང་ལས་ཤྲེ་ན་གནས་སྐབ ས་གཞན་དང་འ བྲེལ་བའྱི་ཕྱིར ་ཏྲེ་ཟོས་གར་མཁན་གྱི་སྲེས་བུ་གཅྱིག་ྱིད་དགའ་བྱྲེད་ཀྱི་

དུས་ན་གསྲེར་མདོག་དང་བུམ་སྣའྱི་དུས་ན་ནག་ 
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༼༣༣༩༽ 
པོ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན།།དྲེ་ལ་དྲེ་དངོས་པོ་ཐ་དད་ཀྱི་མཚ ན་ྱིད ་ཡྱིན་ན་ནྱི་བདྲེ་སྡུག་ཀང་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་ལ།།མ་ཡྱིན་ན་དྲེ་
གྱིས་ལའང་ཁྱད་པར་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ།།།དུ་མ་རས་གཅྱིག་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དང་པོ་ད གག་པ་ནྱི།།རང་བཞྱིན་བདྲེ་སོགས་
འགའ་ཞྱིག་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ལ་བྱྲེད་པ་རྒྱུ་ྱིད་རྲེས་སུ་འགོ་བས་བདྲེ་སོག ས་ཀང་ཁྱད་པར་མྲེད་པ་དང་།།རྟག་པ་ཙམ་རྲེས་སུ་

འགོ་བས་གང་ཟག་སོ་སོའ ་ིསྲེས་བུ་རྣམས་ཀང་གཅྱིག་ཏུ་ཐལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་དགག་པ་ནྱི།།དངོས་པོ་རྣམས་ཐ་
དད་ན་རྱིམ་གྱིས་མངོན་པར་ག སལ་བ་འགལ་བར་འགྱུར་བ་ལས་རྱིམ་གྱིས་གསལ་བའྱི་ཕྱིར་གཅྱིག་ ཡྱིན་
ནོ་ཞྲེ་ན་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ཕན་ཚུན་རག་མ་ལས་པའྱི་ཐ་དད་རྣམས་ནྱི་ཅྱིག་ཅར་གསལ་བར་འདོད་དྲེ་གཙོ་བོ་དང་

སྲེས་བུ་བཞྱིན་ནོ།།།རག་ལས་པ་རྣམས་ནྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་པས་རྱིམ་གྱིས་གསལ་བར་འདོད་དྲེ་ར་བ་དང་རྣམ་འགྱུར་བཞྱིན་ནོ་
ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟར ་འདོད་པ་དྲེ་ཅྱི་ད་ནྱི་བུམ་ པ་དང་ཞོ་ལ་སོགས་པ་ར ྱིམ་མ་ཡྱིན་པ ་ཅྱིག་ཅར་ གསལ་
བའྱི་ཕྱིར་དུ་ མ་སྲེ་ཐ་དད་དུ་ཐལ་བ་ལས་གཙོ་བོ་གཅྱིག་པུ་ཁས་བླངས་པ་མས་སོ།།།གཞན་ཡང་རྟགས་རྱིམ་གྱིས་
གསལ་བ་དང་དགག་བྱ་ཐ་དད་འགལ་ན་རྟགས་དྲེ་ལ་ཐ་མྱི་དད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ན་ རྱིམ་གྱིས་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་གྲུབ་ན་

ནྱི་བདྲེ་སྡུག་ཀང་ཁྱད་པར་མྲེད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཐ་དད་རྣམས་རྱིམ་ཀྱིས་འོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་རྒྱུ་འབས་ཡྱིན་པས་
རྒྱུ་སྔོན་དང་འབས་བུ་ཕྱིས་འོང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་མ་གྲུབ་པར་དྲེ་མྱི་འགྲུབ་པ ་ནྱི་དྲེ་གྱིས་དུས་གཅྱིག་གམ་འབ ས་བུ་
སྔོན་ལ་མྱི་འབྱུང་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།བདྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་གཅྱིག་གྱི་བདག་ྱིད་ཅྲེས་སྦྱར་རོ།།།གསུམ་པ་དགག་པ་ནྱི།།
འབས་བུ་ ྱིད་ཅྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་བུམ་པ་སྣམ་བུ་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་ལས་དྲེ་དྲེའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་རྟགས་ལྡོག་པ་གྲུབ་

པས་ཐ་མྱི་དད་དང་འབྲེལ་བ་འགྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན་འབྲེལ་བ་གྲུབ་ན་ཐ་དད་མྲེད་པ་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ན ་འབྲེལ་བ་དྲེ་ ནྱི་
ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་རྲེས་འགོ་མྲེད་ན་ལྡོག་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཕྱིར ་ཞྲེས་སོག་ལྡན་དགག་པར་བཤད་པར་བྱའོ། །བཞྱི་པ་དོན་

བསྡུ་བ་ནྱི།།ཇྱི་ལྟར་འབྲེལ་བའྱི་ཁྱད་པར་ཏྲེ་སྒྲ་དང་སྒྲ་མ་ཡྱིན་སྤངས་པའྱི་རྒྱུ་དག་ལས ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་འཇུག་
པར་འགྱུར་བ་ལ་ཐ་དད་དུ་རྟོགས་པ་མྲེད་ དྲེ་མྱི་རྟག་པ་གྱིས་པོ་གང་འགོད་ཅྲེས་བརྟགས་ནས་བཀག་པ་མྲེ ད་ཀང་
ངྲེད་ཀྱི་ཞྱིག་པ་དང་ཁྱྲེད་ཀྱི་ཞྱི་བ་གྱིས་ལ་ཐུན་མོང་ གྱི་ཆོས་མྱི་རྟག་པ་ནྱི་མྲེད་དྲེ་ཞྱི་བ་ནྱི་མྱི་རྟག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

རོ།།།གསུམ་པ་དྲེ་ཤྱིང་དང་སྲེས་བུ་ལའང་སྦྱར་བ་ནྱི།།དྲེ་གྱིས་ལ་མྲེད་པ་ལྟར་ནྱི ་ཤྱིང་དང་ཞྲེས་པ་ 
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༼༣༤༠༽ 
སྲེ་འཆྱི་བའྱི་མཚན་ྱིད་གང་ཞྱིག་ཅྲེས་བྱ་བ་དང་།།དྲེ་ལྟར་ཏྲེ་སྲེམས་པ་ཅན་དུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།

ཁྱྲེད་བརོད་ན་སྤྱྱི་ཡྱིན་ཡང་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་གང་ལས་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་འདྱི་ལ་ཡང་སྒྲ་ཙམ་

གྲུབ་ཀྱི་དོན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།།།དབྱྱིབས་མ་གྲུབ་པ་ལ་དོན་ལྔ་ཡོད་པའྱི་དང་པོ་སྲེས་བུས་བྱས་པའྱི་དབྱྱིབས་མྱི་འཁྲུལ་ བ་ནྱི།།དྲེ་
མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཁང་བཟང་ལ་སོགས་པ་ལ་རྲེས་སུ་འཇུག་པ་བློ་སྔ ོན་དུ་
འགོ་བ་ཅན་གྱི་དབྱྱིབས་ྱིད་འཆད་པ་ནྱི་དབྱྱིབས་གང་ཞྱིག་མཐོང་ ན་ད་ལྟ་བྱྲེད་པ་མ་མཐོང་བ་རྣམས་ལ་ཡང་
བྱས་པའྱི་ བློ་སྲེ་བར་འགྱུར་བ་རྟགས་དྲེ་འ ད་བ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ཡྱིན་ན་དབྱྱིབས་དང་སོད་འཇུག་ལ་སོགས་པའྱི་
གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་དྲེ་ལྟར་གོ་བྱྲེད་དུ་འགྱུ ར་བ་ཡྱིན་ན་དྲེ་འད་བ་ནྱི་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་འགོ་བ་ལ་མ་གྲུབ་བོ།།།དྲེ་

ྱིད་སྡུད་པ་ནྱི་དབྱྱིབས་སོག ས་ཏྲེ་སོད་འཇུག་ལ་སོགས་པ་ཅྱི་འ ད་བ་ཞྱིག་བྱྱིན་གྱིས་རོབ་པ་པ ོ་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་
རྲེས་སུ་འཇུག་པ ་ཅན་དུ་གྲུབ་པ་དྲེ་འད་བ་དྲེ་ལས་བློ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་རྲེས་སུ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གྱིས་པ་དབྱྱིབས་

ཙམ་འཁྲུལ་བ་ནྱི།།སྲེས་བུས་བྱས་པ་དང་མ་བྱས་པའྱི་དངོས་པོ་ཐ་དད་ལ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པའྱི་དབྱྱིབས་ཞྲེས་སྒྲ་མཚུངས་

པས་དབྱྱིབས་ཙམ་དུ་ཐ་དད་མྲེད་པར་བློས་བརྟགས་པ་ལས་སྲེས་བུས་བྱས་པར་རྲེས་སི ་དཔོག་ན་ར ྱིག ས་པ་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ་ས་བོའ ་ིར ས་ཏྲེ་རས་སྔོན་པོ་ལས་ མྲེ་དཔོག་པ་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་འཁྲུལ་བར་སྒྲུབ་

པའྱི་རྱིགས་པ་ནྱི།།དྲེ་ལྟ་མྱིན་ཏྲེ་དྲེ་རྱིགས་པར་ཁས་ལྲེན་ན་བུམ་པ་དང་དབྱྱིབས་ཙམ་དུ་མཚུངས་པས་ གོག་མཁར་
ཡང་ར་མཁན་གྱིས་བྱས་པར་དཔོག་པར་འགྱུར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་སྤྱྱི་ལ་ཁྱད་པར་གྱིས་རྟོག་པ་ནྱི་འབས་བུ་དང་མཚུ ངས་པའྱི་
ལྟག་ཆོད་ཡྱིན་ནོ་སམ་ན་དྲེ་སོན་པ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་རྲེས་འ གོ་སྲེ་དྲེས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར་རྒྱུའྱི་འབས་བུ་བྱས་པའྱི་སྤྱྱིས་
ཀང་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་གོའ ་ིསྒྲ་བཞྱིན་ནོ།།།ཇྱི་ལྟར་སྤྱྱིའྱི་སྒྲ་ནྱི་སྐབས་ལ་སོགས་པ་དང་འབྲེལ་བས་བྱྲེ་

བག་གོ་བར་བྱྲེད་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་བྱས་པ་ལ་སོ གས་པའྱི་སྤྱྱིའང་བྱྲེ་བག་དང་འབྲེལ་བ་ན་དྲེའྱི་ཆོས་འགའ་ཞྱིག་གྱི་གོ་བྱྲེ ད་དུ་
འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་དོན་གྱིས་འཕངས་པ་མ་ཡྱིན་ལ་སྒྲས་ཀང་མ་ཟྱིན་པའྱི ་འབྲེལ་བ་ཅན་སྒྲ་དང་བུམ་པའྱི་བྱས་པ་ནྱི་

ཐ་དད་པའྱི་ཕྱིར་གཅྱིག་ནྱི་རྲེས་འགོ་མྲེད་ལ་གཅྱིག་སྒྲ་ལ་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེས་ ཐ་དད་པའྱི་སོན་བརོད་པ་ནྱི་འབས་བུ་དང་

མཚུངས་པ འྱི་ལྟག་ཆོད་དུ་འདོད་ལ་འདྱིར་ནྱི་ཁྱབ་པ་ཅན་གྱི་དབྱྱིབས་ཁྱད་པར་ཅན་མ་གྲུབ་ཅྱིང་དབྱྱིབས་ཙམ་ནྱི་འཁྲུལ་

བའྱི་ཕྱིར་ལྟག་ཆོད་དུ་ག་ལ་འགྱུར།། 
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༼༣༤༡༽ 
བཞྱི་པ་སྒྲ་ཙམ་འཁྲུལ་བ་ནྱི།།དྲེས་ན་དོན་ནྱི་མ་གྲུབ་པ་དང་འཁྲུལ་བས་སྒྲ་ཙམ་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་ན་དབྱྱིབས་ཀྱི་
རྱིགས་ག ཞན་ལ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ ་དབྱྱིབས་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་སྒྲའྱི་སྤྱྱི་ནྱི་མཐོང་བ་ལས་སྲེས་བུས་བྱས་པ་སྒྲུབ་པར་

བྱྲེད་པ་དྲེ་མྱི་རྱིག ས་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་ངག་དང་ཕོགས་ལ་སོག ས་པ་རྣམས་གོའ ་ིསྒྲའྱི་བརོད་བྱ་ཡྱིན་པའྱི ་ཕྱིར་གོའ ་ིསྒྲའྱི་

བརོད་བྱ་རྱིགས་གཞན་བ་ལང་ལ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པའྱི་རྭ་ཅན་དཔག་མྱི་ནུས་པ་བཞྱིན་ནོ།།།དངོས་པོས་འགྲུབ་ལ་སྒྲས་མྱི་
འགྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་བརོད་པར་ཞྲེས་པ་སྲེ་སྒྲ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དྲེས་ན་ཁྱབ་པ་

མྲེད་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྒྲ་ཙམ་གཏན་ཚིགས་སུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ལྔ་པ་གྲུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་དཔྲེར་བརོད་པ་ནྱི།།
དྲེ་དངོས་པོའ ་ིར ང་བཞྱིན་ལ་མ་གྲུབ་ན་ཚུལ་འདྱི་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ་བསྒྲུབ་བྱས་ཁྱབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་གྲུ བ་ན་

སྒྲས་ཟྱིན་པའྱི་ཁྱད་པར་མ་གྲུབ་ཀང་ཁྱད་པར་མ་གྲུབ་པ་དྲེ་གཏན་ཚིགས་ལ་ག ནོད་ བྱྲེད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ དཔྲེར་ན་སྒྲ་མྱི་

རྟག་སྲེ་ནམ་མཁའྱི་ཡོན་ཏན་དང་དོན་གཅྱིག་ལ་འདུ་བའྱི ་བྱས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བཀོད་ན་ཁྱད་པར་དྲེ་མ་གྲུབ་པས ་

བྱས་པ་ཙམ་ལ་མྱི་གནོད་པ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་ཁྱབ་པ་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་མ་གྲུབ་ན་སྒྲས་བརོད་པའྱི་དངོས་པོ་གྲུབ་ཀང་སྒྲུབ་
བྱྲེད་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གནས་སོ།།།ཅྱི་སྲེ་སྒྲས་བརོད་པའྱི་དོན་མ་གྲུབ་ཀང་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དངོས་པོ་གྲུབ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་

གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་འུག་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་གཟྲེགས་ཟན་ཏྲེ་གཟྲེགས་མ་ཟ་ཞྱིང་འུག་པ་ལྟར་གནས་པའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།འུག་པ་པ་ནྱི་དྲེའྱི་རྲེས་སུ་འབང་བའྱི་བྱྲེ་བག་པ་སྲེ་དྲེ་ལ་སངས་རྒྱས་པས་རྡུལ་ཕ་རབ་ནྱི་མྱི་རྟག་སྲེ་ལུས་ཅན་ཡྱིན་

པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བཀོད་པ་ན་འུག་པ་པའྱི་ལུ ས་ཅན་གྱི་སྒྲའྱི་བརོད་བྱ་ནྱི་རས་ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚད་ཡྱིན་གྱི་
རྲེག་བྱ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ལ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ནྱི་རྲེག་བྱ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་བྱྲེ་བག་པ་ལ་སྒྲ་མ་གྲུབ་ཀང་དོན་རྲེག་བྱ་གྲུབ་པས་
གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ།།།བཞྱི་པ་ལུང་ལ་རྟྲེན་པའྱི་མ་གྲུབ་པ་མ་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི།། དཔྲེར་ན་ཞྲེས་པ་སྲེ་སྒྲ་གྲུབ་ཟྱིན་
རྲེན་གྱིས་མངོན་པར་ག སལ་བར་སྨྲ་བ་དཔོད་པ་བའམ་བརྡ་སོད་པ་བ་ལ་བྱྲེ་བག་པས་མྱི་རྟག་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་
པའྱི་བྱས་པ་ྱིད་ནྱི་དྲེ་ལ་མ་གྲུབ་སྲེ་ངྲེད་ཀྱི་བསན་བཅོས་ནས་སྒྲ་ཡོད་པ་གསལ་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་གྱི་མྲེད་པ་གསར་དུ་
བྱས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་རང་གྱི་ བསན་བཅོས་ལ་བརྟྲེན་ནས་མ་གྲུབ་པར་བརད་པ་དྲེ་སོབ་

དཔོན་གྱིས་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་མ་གྲུབ་པ འྱི་དཔྲེར་བརོད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་དངོས་པོའ ་ིརྲེས་སུ་དཔག་
པ་སྲེ་གཏན་ཚིགས་ཐམས་ ཅད་ལ་སོན་མ་ 



428   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༣༤༢༽ 
ཡྱིན་ཏྲེ་ཚད་མས་མཐོང་བ འྱི་གཏན་ཚིགས་ ལ་ཁས་བླངས་པའྱི་ལུ ང་གྱིས་བརད་པ་མྱི་འཐད་དྲེ་ནུས་པ་མྲེད་

པའྱི་ཕྱིར་དང་ར ྲེས་སུ་དཔག་པ་ ལུང་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་ལ་བསན་བཅོས་ཏྲེ་ལུ ང་གྱི་སུན་འབྱྱིན་སྐབས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་མྱི་
འཇུག་པའྱི་ ཕྱིར་ རོ།།།ཅྱི་སྲེ་བྱས་པ ་ལ་ཚད་མ་ྱིད་ཀྱིས་གནོད ་ན་ནྱི་མངོན་པར་གསལ་བར་སྨྲ་བ འྱི་ལུང་གྱི་
སུན་འབྱྱིན་གྱིས་ཅྱི་ ཞྱིག་བྱ། དྲེ་བཞྱིན་དུ་སྒྲ་གྲུབ་ཟྱིན་མངོན་པར་གསལ་བ་དྲེའྱི་ངོ་བོ་ཚད་མས་མ་རྟོག ས་ ན་ ཚད་

མས་མ་གྲུབ་པའྱི་མངོན་པར་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ལུ ང་ལས་གྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ལུ ང་

ཁས་ལྲེན་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།། །གཞན་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ལ་ལྟོས་ནས་
ནྱི་བྱས་པ་དྲེ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཕྱིར་རོལ་གྱིས་བྱས་པར་མ་ཤྲེས་པས་བློའ ་ིསོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།དྲེས་ན་དྲེ་ལ་ཁོ་བོས་གང་རུང་ལ་མ་གྲུབ་པའྱི་དཔྲེར་བརོད་པ་མ་སྨྲས་ཏྲེ་མ་བྱས་སོ།།།ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་དྲེ་

ལ་དཔྲེར་བརོད་པ་ནྱི་ཕོགས་ཙམ་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི ་སོབ་དཔོན་གྱིས་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟར་རྣམ་པ་

ལྔས་དམ་བཅའ་ལས་ཐ་དད་ཀྱི་མ་གྲུབ་པ་བཤད་ནས་གྱིས་པ་ཐ་མྱི་དད་ཀྱི ་མ་གྲུབ་པ་ལ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པ་
དང་།།ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དང་།།མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལས་གཞན་ཡྱིན་མ་གྲུབ་པ་དང་།།བཟོག་པ་གཞན་ལས་རྣམ་གོལ་མ་གྲུབ་པ་
དང་།།རོལ་བྱུང་དམ་བཅའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་པར་བསན་པ་ལྔ་ལས།།དང་པོ་ལའང་དོན་ལྔའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་ངོ་བོར་མ་གྲུབ་པ་ནྱི།།ཁ་
ཅྱིག་དམ་བཅས་པའྱི་དོན་གྱི་ཕོགས་གཅྱིག་མ་གྲུབ་པར་མྱི་འདོད་པ་དྲེ་ལ་སྨྲས་པ་ནྱི་ གང་ཡང་ཞྲེས་པ་སྲེ་དམ་བ ཅས་
པའྱི་དོན་གྱི་ ཕོག ས་གཅྱིག་ ནྱི་ཆོས་སམ་ཆོས་ཅན་ལས་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་ནོ།།།བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ ནྱི་ཐ་དད་
ཡྱིན་པ་ལས་ཆོས་ ཅན་དྲེ་རང་ ྱིད་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་ྱིད་གསལ་བར་སོན་པ་ནྱི་སྒྲ་
དྲེ་ྱིད་སྒྲ་དྲེའྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་སྒྲ་དྲེའྱི་ངོ་བོ་ཙམ་ད ང་བསྒྲུབ་བྱ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།དྲེ་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཁྱད་པར་
གཞན་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།ཕྱིས་རྟགས་ཀྱི་དུས་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གྱིས་པ་ངོ་བོ་
གྲུབ་ཀང་གཏན་ཚིགས་སུ་མ་གྲུབ་པ་ནྱི།།སྒྲ་ཇྱི་ལྟར་ཞྲེས་པས་ཏྲེ་བསན་པར་མྱི་ བྱ་བ་ནྱི་ཆོས་ཅན་བརོད་པ་ྱིད་ཀྱིས་

བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།མྱི་རྟག་པ་སྒྲ་ཙམ་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་ན་སྒྲ་ རྟག་ཏུ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་སྒྲ་ལ་མྱི་རྟག་པ་
རྲེས་སུ་འགོ་བ་མ་མཐོང་བས་མྱི་རྟག་པར་མྱི་འགྲུབ་པས་རོད་པ་ཡོད་པས་སྒྲུབ་བྱྲེད་འགོད་དོ་ཞྲེ་ན་རྲེས་འགོ་ལ་ལྟོས་
ནས་སྒྲ་རྟག་ཡྱིན་ན་དྲེ་ 
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༼༣༤༣༽ 
ད་ཅྱི་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་འདྱི་ནྱི་མྱི་སྱིད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དྲེས་ན་གལ་ཏྲེ་སྒྲ་གོ་བྱྲེད་ཡྱིན་ན་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཙམ་ལས་གོ་བྱྲེད་

ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོད་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་དོན་གསལ་བར་བྱྲེད་པའྱི་ཚུལ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་
སྒྲོན་མ་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་ཅན་ནྱི་རང་ྱིད་རང་གྱི་གསལ་བྱྲེད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་ སྒྲོན་མ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་

ཤྲེས་པའྱི་ཡུལ་དུ་གསལ་བས་རང་ག ྱི་བདག་ྱིད་ ཀྱི་སྲེ་རང་གྱིས་རང་གསལ་བར་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།ཐ་ནའང་ལྡོག་

པ་ཐ་དད་ལ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།ཐ་དད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་སྨྲས་པ་ནྱི་རྟགས་རང་ྱིད་ཅྲེས་པ་སྲེ་ཐལ་བ་འདྱིར་ནྱི་ར ང་ྱིད་

གསལ་བར་བྱྲེད་པ་སྲེ་ཕོགས་ཆོས་དང་རྲེས་འགོ་ལ་མྱི་ལྟོས་པས་སོ།།།དྲེས་ན་སྒྲ་ཙམ་གྱིས་མྱི་རྟག་པར་གྲུབ་པས་རོད་པ་
མྲེད་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ།།།བཞྱི་པ་རང་བཞྱིན་གྱི་རྟགས་ལ་མྱི་མཚུངས་པར་བསན་པ་ནྱི །།དངོས་པོ་ཞྲེས་པ་སྲེ་སོན་ནྱི་

དམ་བཅའ་རྟགས་སུ་ཐལ་བའོ།།།ཐ་སད་དྲེ་ངྲེས་པའྱི་ཡུལ་ཐ་དད་པ་སྲེ་བཤད་ཟྱིན་པ ་ནྱི་དྲེས་ན་ཐ་དད་རྣམ་པར་གནས་

ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་དོན་དམ་པར་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཐ་མྱི་དད་ལ་བློའ ་ིཡུལ་དུ་ཐ་དད་ཡྱིན་ན་ཇྱི་ལྟར་རྣམ་འགྲེལ་དུ་
དྲེ་གྱིས་དྲེ་ྱིད་དང་གཞན་ཡྱིན་པ་འགོག་ཅྲེ ་ན་ད ོན་དམ་པ་སྲེ་རང་མཚན་ལ་དཔད་ན་ནྱི་དྲེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ སྲེ་ཆོས་
དང་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཀུན་རོབ ་སྲེ་སྒྲའྱི་དོན་ལ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་དྲེ་གྱིས་དྲེ་ྱིད་དྲེ་གཅྱིག་ཡྱིན་ན་ནྱི་ཆོས་

དང་ཆོས་ཅན་གྱི་སྒྲ་རྣམ་གངས་པ་དང་དྲུག་པའྱི་སྒྲ་མྱི་འཐད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དོན་གཅྱིག་ཅྱིང་དྲུག་པ་ནྱི་ཐ་དད་པའྱི་ རྒྱུ་མཚན་
ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གཞན་ཏྲེ་ཐ་དད་ཡྱིན་ན་ནྱི་གཞྱི་མཐུན་མྱི་རུང་སྲེ་ལས་སྦྱྱིན་དང་མཆོད་སྦྱྱིན་གྱི་སྒྲ་ལ་གཞྱི་མཐུན་

མྲེད་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་འགོག་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་དངོས་པོ་ནྱི་སྒྲའྱི་བརོད་བྱ་མ་ཡྱིན་པས་སྒྲའྱི་དོན་ལ་དགག་སྒྲུབ་

བྱྲེད་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་བརྟགས་པ་ལ་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཤྲེས་པ་ལ་གྲུབ་པའྱི་ཐ་དད་ ནྱི་ངྲེས་པའྱི་
ཡུལ་གྱི་ཐ་དད་དོ།།།ལྔ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི།།དོན་རྣམས་ནྱི་བདག་ྱིད་སྒྲ་མ་ཡྱིན་པ་དང་རྟག་པ་དང་མ་བྱས་པ་ལ་སོགས་

ལྡོག་མཚམས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ལས་ཐ་དད་ཀྱི་མཐར་ཐུག་ པར་གནས་སོ།།།དྲེ་ལ་བརྟྲེན་ནས་ནྱི་ཤྲེས་པ་ལ་ཆ ོས་ དང་
ཆོས་ ཅན་ཐ་དད་པར་སྣང་བར་གྱུར་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་རྲེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་དང་རྲེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཐ་སད་
ཀྱི་རྟྲེན་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལ་རྟྲེན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཆོས་ཅན་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་པ་འདྱིར་ནྱི་ཐ་སད་དྲེ་རྟོག་པའྱི་ཤྲེས་པས་
བཞག་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཅན་དྲེ་ྱིད་ཅྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་དྲེ་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་ལྡོག་པ་ ཐ་དད་དུ་ངྲེས་
པར་བྱྲེད་པའྱི་བློ་དང་འབྲེལ་ 
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༼༣༤༤༽ 
མྲེད་ཅན་ཏྲེ་བློས་ལྡོག་མཚམས་ཐ་དད་ལས་ལོག་པར་མ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་གཅྱིག་ཡྱིན་ནོ།། །དྲེའྱི་ཕྱིར་ཆོས་ཅན་ལས་ཐ་མྱི་

དད་ཀྱིས་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པར་བརོད་པ་འདྱིས་ནྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་སྔ་མ་ནྱི་དམ་བཅའྱི་དུས་
སོ།།།སྔ་མ་བཞྱིན་གྱི་ཐལ་བ་ནྱི་དམ་བཅས་ཙམ་ྱིད་ན་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་བ་དང་རོད་པ་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པའོ།།།གལ་ཏྲེ་
མྱི་རྟག་པ་ལ་མྱི་རྟག་པ་རང་ྱིད་རྲེས་སུ་མྱི་འགོ་བས་དམ་བཅས་ཙམ་ྱིད་ན་མྱི་འགྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན་དྲེ་ལ་ ཡང་འབྲེལ་ བ་མྲེད་

དྲེ་ཐ་དད་བློ་དང་འབྲེལ་མྲེད་ཅན་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་ྱིད་བརོད་པར་བྱ་སྲེ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་ལ་ནྱི་ངྲེ ས་པའྱི་ཡུལ་ན་ཐ་དད་པས་ཁྱབ་པ་
ལས་དྲེ་ྱིད་བདག་ྱིད་ལ་ ངྲེས་པའྱི་ཡུལ་ན་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གསུམ་པ་ལ་དོན་ལྔ་ཡོད་པའྱི་དང་པོ་ཆོས་མྲེད་པ་ཙམ་ལས་

གཞན་པ་མ་གྲུབ་པ་ལའང་སོན་བརོད་པ་ནྱི།།འོ་ན་གང་གྱི་ཚེ་མྱི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་གཏན་ཚིགས་ དྲེ་ལ་
ཡང་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ནྱི་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།ལན་དགག་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྲེ་དྲེ་ལ་དྲེ་ཡོད་པས་

ན་མ་གྲུབ་པར་མྱི་འཐད་དོ་སམ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།སྒྲུབ་འདོད་དྲེ་མྲེད་པ་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་སྒྲུབ་འདོད་ཀྱིས་དངོས་པོ་ལ་བསྒྲུབ་
བྱའྱི་ཆོས་མྲེད་སྲེལ་ན་ནྱི་མ་ངྲེས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་ ཏྲེ་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོག ས་ཀང་འད ོད་པས་ ཕོགས་སུ་བྱས་
པས་འཁྲུལ་བ་སྤོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས ་གྱིས་ཀའྱི་ཆོས་འཁྲུལ་བར་མང་ དུ་སྲེ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ།།།ག ལ་ཏྲེ་
ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་མ་ཡྱིན་པ་སྲེ་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་མ་གྲུབ་པ་གང་གྱི་དོན་དུ་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་དོན་ནྱི་དགག་པ་

བཀག་པ་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་པས་རྟགས་བཀོད་པ་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ ནོ།།།གྱིས་པ་ཆོས་མྲེད་པར་ངྲེས་པ་
ལས་གཞན་པ་འཁྲུལ་བ་ནྱི།།བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་མ་གྲུབ་ པ་སྲེ་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་དོན་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་མྲེད་དུ་

རོལ་ཕྱིར་རོལ་གྱིས་ཀས་ངྲེས་པ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཡྱིན་ན་ཆོས་ཅན་ནྱི་དྲེ་མྲེད་པར་མ་ངྲེས་པས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལས་གཞན་པ་རྲེ་ཤྱིག་གྲུབ་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་པས་མ་གྲུབ་པ་གཞན་ཅྱི་ཞྱིག་བསྒྲུབ་ཏུ་ཡོད་ཅྲེས་ཇྱི་
ལྟར་བརོད་ཅྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་དོན་ལ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་མྲེད་པ་ལ་བློ་ཐྲེ་ཚ ོམ་ཟ་བ འྱི་དཔྲེ་ལ་
སོགས་པ་ཡང་ཆོས་མྲེད་དུ་མ་ངྲེས་པས་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་ལས་ཅྱིར་འགྱུར་ཞྲེ་ན་དྲེ་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་མ་ཡྱིན་པའྱི་
གཏན་ཚིགས་དྲེས་ན་འདྱི་ཇ ྱི་ལྟར་སྒྲུབ་ བྱྲེད་དུ་འ གྱུར་ཏྲེ ་འདྱི་བསྒྲུབ་བྱ་མྲེད་པ་ལ ས་ལྡོག་པར་མ་ ངྲེས་
པས་སྒྲུབ་བྱྲེད་དྲེའྱི་མཚ ན་ྱིད་ཚུལ་གསུམ་པ་མ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།། 
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༼༣༤༥༽ 
མྱི་མཐུན་ཕོགས་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་བ སྒྲུབ་བྱ་མྲེད་པ་ལ་ལྡོག་པ་ངྲེས་པར་ བྱྲེད་དོ་ ཞྲེ་ན།།ཇྱི་ ལྟར་མ་ངྲེས་
པའྱི་རྒྱུ་ལས་ངྲེས་པ་སྲེ་བར་འགྱུར། དྲེ་ྱིད་གསལ་བར་སོན་པ་ནྱི་ཕོགས་དྲེ་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོག ས་མ་ ཡྱིན་
པའྱི་སྒྲས་ནྱི ་བསྒྲུབ་བྱ་ལྡ ོག་པ་སྲེ་མྲེད་པ་མ་ངྲེས་པ ར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་ ཇྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱ་ཡོད་མྲེད་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་
དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་ མྲེད་པ་ལ་ལྡོག་པའྱི་ཡོད་པ་ངྲེས་ཏྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་མྲེད་པ་མྲེད་པ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་

རོ།།།གཞན་ཡང་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་མྲེད་འདྱིར་ཐྲེ་ཚོམ་ ཟ་བ་དིྲེའྱི་ཕྱིར་ཆོས་མྲེད་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་འདྱི་ཆོས་ཅན་

འདྱི་ན་མྲེད་དོ་ ཞྲེས་ བྱ་བ ར་ངྲེས་པ་ཡང་ཞྲེས་བཞད་གད་དུ་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དོན་ནྱི་ཆོས་ཡོད་མྲེད་དུ་ཐྲེ་ཚོ མ་ཟ་བ་དང་

ཆོས་མྲེད་དུ་ངྲེས་པ་གྱིས་འགལ་ལ་མྲེད་པར་མ་ངྲེས་ན་ནྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལས་གཞན་ཡྱིན་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་
ནོ།།།གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི།།གང་གྱི་ཕྱིར་མ་ངྲེས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་དང་ལྡོག་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་གཏན་ཚིགས་སུ་
འགྱུར་བ་དང་།།མ་འབྲེལ་བ་བརོད་པར་འགྱུར་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ རྣམས་ཀ ྱི་འཇུག་ལྡ ོག་སྲེ་ཡོད་མྲེད་ཅྲེས་

བྱ་བ་དང་།།རྟག་མྱི་རྟག་གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པའིྱི་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་ལྡོག་པ་ སྲེ་ཐ་དད་དུ་འཇོག་པར་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་
ནོ། །སྦྱོར་བ་ནྱི་གང་ཞྱིག་ཕན་ཚུན་སྤངས་ཏྲེ་གནས་པའྱི་དངོས་ཀྱི་འགལ་བ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་གྱིས་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བའྱི་

ཕུང་པོ་གསུམ་པ་ཐ་དད་དུ་འཇོག་པར་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་སྔོན་པོ་དང་སྔོན་པོ་མྲེད་པ་བཞྱིན་ནོ།།།རྟག་པ་དང་མྱི་རྟག་
པ་གྱིས་ཀང་དྲེ་འད་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཁྱབ་བྱྲེད་འགལ་དམྱིགས་ཡྱིན་ནོ།།།དངོས་འགལ་ དྲེ་དག་ལས་ག ཅྱིག་
ལྡོག་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།མྲེད་པ་ལས་ལྡོག་ པའྱི་མྱི་ རྟག་པ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།བཞྱི་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སྤང་བ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་

ཕོགས་ལ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་མ་ཡྱིན་པ་མ་གྲུབ་ན་དྲེ་ཅྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།རྣམ་གངས་ཏྲེ་འགལ་བ་བཀོད་པའྱི་ཚེ་ན་ཞྲེས་བྱ་

བ་དང་།།མཚན་ྱིད་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་ནྱི་བརོད་ཟྱིན་པ ས་དྲེ་གྱིས་འཆོལ་བའྱི་དོགས་པ་ག་ལ་ཡོད་ཅྲེས་བྱ་བ་དང་དྲེ་དྲེར ་
ཐྲེ་ཚོམ་ མྱི་ཟ་ན་ནྱི་དྲེ་གཅད་པའྱི་དོན་དུ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།ལྔ་པ་གྲུབ་ཀང་རྟགས་སུ་མྱི་རུང་བ་ནྱི།།གཞན་ཡང་ཕོགས་
ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་གང་ལས་ཕོགས་ཀང་དྲེར་འགྱུར་བའྱི་སོན་འདྱིར་འགྱུ ར་བ ་གནོད་པ་ཅན་གྱིས་གཏན་
ཚིགས་ཀྱི་འ བྲེལ་པ་ས ོན་པའྱི་ དུས་ན་ ཕོག ས་ལ་སོག ས་པའྱི་རྣམ་པ ར་གཞག་པ ་སྲེ་དབྱྲེ་བ་མྲེད་དོ།།།ཇྱི་

ལྟར་མྲེད་ཅྲེས་བྱས་པ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ཕོགས་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་དབྱྲེ་དང་བལ་བ་འབའ་ཞྱིག་ྱིད་མྱི་རྟག་པ་ལ་སོགས་

པ་འགའ་ཞྱིག་ཅྲེས་བྱ་བ་དང་དྲེ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དྲེ་རང་ྱིད་ཆོས་ཅན་ལ་ཡོད་པའྱི་ཤུགས་ ཀྱིས་ 
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༼༣༤༦༽ 
ཆོས་ཅན་དྲེ་མྱི་རྟག་པ་དྲེ་ལྟ་བི འྱི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བར་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་མྲེད་ན་དྲེ་ཡོད་པར་མྱི་འཐད་པའྱི་

ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཤུགས་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་དྲེའྱི་ཤུགས་ཏྲེ་ནུས་པ་འཇུག་པའྱི་ ཡུལ་
རྲེས་འགོ་སོན་པའྱི་རྲེས་ཐ ོགས་ཏྲེ་འོ ག་རོལ་དུ་བྱུང་བ་དྲེ་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།ཕོགས་རྲེས་འགོ་སོན་པའྱི་ཕྱིས་བྱུང་བ ་
དྲེས་ན་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་ཕོགས་དྲེའྱི་མཚན་ྱིད་གྲུབ་པའྱི་སོ་ནས་འོངས་པ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་མ་ཡྱིན་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་
ཆོས་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་སོན་པའྱི་ དུས་ན་ མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཡན་ལག་ སྲེ་གཏན་ཚིགས་མ་ཡ ྱིན་ ནོ་ཞྲེས་

སྦྱར་རོ།།།དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཕོགས་གྲུབ་པ་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་ལ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་
འབྲེལ་བ་སོན་པའྱི་དུས་ན་ནྱི་ཕོགས་གྲུ བ་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེའྱི་རྲེས་སུ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་འབྲེལ་བ་སོན་པའྱི་དུས་སུ་
འབྲེལ་བ་ངྲེས་ཤྱིང་དན་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ན་འདྱི་ལ་ནྱི་དྲེ་མྲེད་དྲེ་འབྲེལ་བ་སོན་པའྱི་དུས་ན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གཞུང་
སྔ་མས་ནྱི་དམ་བཅའ་བརོད་པའྱི་སྦྱོར་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་མ་ཡྱིན་པ་ྱི ད་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བར་བསན་པ་ཡྱིན་
ལ།།གང་ལས་ཤྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་ནྱི་དྲེ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་མ་ཡྱིན་པར་ངྲེས་ཀང་རྟགས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཁྱབ་པ་སོན་པའྱི་དུས་
ན་ཕོགས་དང་མཐུན་ཕོགས་གྱིས་མྲེད་པས་དྲེ་དག་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལས་གཞན་ཡྱིན་དུ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་
གཞུང་སྔ་ཕྱིའྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་ནོ།།།བཞྱི ་པ་ལ་དོན་བཞྱིའྱི་དང་པོ་ཁྱད་པར་རང་གྱི་འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་ནྱི།།གངས་ཅན་ན་རྲེ།།
འོ་ན་གཙོ་བོ་ནྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཡོད་པ་དྲེ་ལས་བཟོག་པ་མྲེད་པ་གཞན་ལས་གོལ་བའྱི་ ཕྱིར་ ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱི་
རྟགས་ཡྱིན་ནོ།།།རྟགས་དྲེ་ལ་ནྱི་མ་གྲུབ་པའྱི་སོན་འ དྱི་མྲེད་དྲེ་གཏན་ཚིགས་ལ་ག ཞན་སྨྲ ོས་པའྱི་ ཕྱིར་ རོ།།།འདྱི་

ལྟར་ཡོད་པ་དྲེ་ལས་བཟོག་པ་མྲེད་པ་དང་བལ་བ་འབའ་ཞྱིག་གྱི་ཡོད་པ་ཙམ་ནྱི་ཆ ོས་ཡྱིན་གྱི་མྲེད་པ འྱི་བྱྲེ་
བག་འགའ་ཞྱིག་དང་ བལ་བ་ནྱི་ཆོས་མ་ཡྱིན་པ ་དྲེས་ན་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་འདྱི་སྐད་དུ་མྲེད་པའྱི་བྱྲེ་བག་ལས་ལྡོག་པ་ནྱི་

རྟགས་དང་མྲེད་པའྱི་སྤྱྱི་ལས་ལྡོག་པ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ནོ་ ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གཏན་ཚིགས ་འདྱི་ལ་ཡང་གཞན་ཞྲེས་

མྲེད་པ་ལ་ཁྱད་པར་བཟུང་བས་ནྱི་འདོད་པ ས་ཏྲེ་ཡོད་པ་ལ་གནོད་པར་བྱྲེད་དོ། །།ཇྱི་ལྟར་གནོད་པར་བྱྲེད་ཅྲེ་ན་

འདྱི་ལྟར་གཙོ་བོ་དྲེ་མྲེད་པར་ཁས་མྱི་ལྲེན་ན་ནྱི་ག ཞན་སྨྲ ོས་པར་མྱི་ནུས་ཏྲེ་ དོན་འབྲེལ་མྲེད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།མ་ཐ་རའྱི་བུ་བམ་ཟྲེ་ནྱི་མདོ་སྲེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་འདྱི་སྐད་དུ་གཙོ་བོ་མྲེད་པར་ཁས་མྱི་

ལྲེན་ན་ནྱི་མྲེད་པ་གཞན་སྨྲོས་པ་དོན་མྲེད་དྲེ་མ་ཐ་རའྱི་བུ་བམ་ཟྲེ་མ་ཡྱིན་ན་དྲེ་ལ་ཐལ་བར་ 
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༼༣༤༧༽ 
འགྱུར་བ་མྲེད་པས་དྲེ་སྨྲོས་པ་དོན་མྲེད་པ་བཞྱིན་ནོ་དྲེས་ན་མྲེད་པ་གཞན་སྨྲོས་པས་ནྱི་གཙོ་བོའང་མྲེད་པར་ཁས་བླངས་སོ་
ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ཁྱད་པར་གཞན་གྱིས་ཁས་མ་བླངས་པ་ནྱི།།གཙོ་བོ་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་སང ས་རྒྱས་

པའྱི་བསམ་པ་ཡྱིན་པ་དྲེས་ན་ཞྲེས་སྦྱར་བ་དང་།།རྟགས་དྲེ་ལ་ཡང་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་། ཅྱི་ཞྱིག་ཡ ོད་པར་འདོད་ཅྲེས་

སྦྱར་ནས་དྲེ་ྱིད་གསལ་བར་འཆད་པ་ནྱི་གཅྱིག་གྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་སྲེ་ཐ་དད་དྲེ་ག་ལ་ཡོད་པ་ནྱི་རྣམ་པ་ྱིད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་

རོ།།།རྣམ་ལྡན་གྱི་ཐ་དད་དྲེ་ཡོད་ན་ཡང་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།མྲེད་པ་ལ་དབྱྲེ་བ་མྲེད་པ་ན་བུམ་པ་མྲེད་དོ་རྱི་བོང་གྱི་རྭ་མྲེད་དོ་

ཞྲེས་འབྱྲེད་པ་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན་རྣམ་པར་རྟོག་པས་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་སྒྲ་དང་རྟོག་པ་དྲེས་བྱས་པའྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་ཇྱི་ལྟར་

བརྟགས་པ་ལྟར་འགྲུབ་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།སོན་གཞན་ཡང་གཅྱིག་ལས་གཅྱིག་ཐ་དད་པའྱི་གོལ་

བ་དྲེ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་དང་འབྲེལ་བར་སོན་པས་ ནྱི་ཐ མས་ཅད་དུ་ མྲེད་པ་འཇྱིག་པར་འགྱུ ར ་ཏྲེ་མྲེད་པ་ལ་དྲེ་
ཡོད་ན་ནྱི་མྲེད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ།།།དྲེ་ནྱི་འདོད་པ་ྱིད་དོ་ཞྲེ་ན་འདོད་པ་ དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་མ་གྲུབ་
པ་ྱིད་ནྱི་གཞན་ལས་རྣམ་གོལ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སོང་བའྱི་ཕྱི ར་རོ།།།ཅྱི་སྲེ་གཞན་ལས་རྣམ་གོལ་ལ་གྱིས་ཀ་ཡོད་དོ་ཞྲེ་
ན་འོ་ན་ནྱི་གྱིས་ཀ་ལ་རྟྲེན་འཁྲུལ་པར་འགྱུ ར་རོ།།།གསུམ་པ་འདོད་པས་བཀོད་པའྱི་ཁྱད་པར་འཁྲུལ་བ་ནྱི།།ཅྱི་ སྲེ་ཡང་
མྲེད་པ་གཞན་ལས་ཐ་དད་པ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་ཡོད་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་རྟའྱི་རྭ་མྲེད་པ་རྱི་བོང་གྱི་རྭ་མྲེད་པ་ལས་ཐ་དད་ཀང་ཡོད་
པར་མྱི་འགྱུར་བ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་རོལ་བ་དྲེའྱི་འདོད་པ་འགའ་ཞྱིག་ལས ་མྲེད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཐ་དད་པ་འགོད་
པ་ཡྱིན་ན་གཙོ་བོ་དྲེ་དྲེ་ལྟར་ཏྲེ་ཡོད་པར་འགྱུར་བས་འཁྲུལ་བ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན།།འོ་ན་ནྱི་དྲེ་ལས་ཐ་དད་པ འྱི་གཏན་

ཚིགས་དྲེས་དྲེ་ལྟར་ཏྲེ་ཡོད་པར་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་གཏན་ཚིགས་ནྱི ་ཡང་ཞྲེས་བྱ་བ་སྲེ་གཞན་རྱི་བོང་གྱི་རྭ་ལ་ཡང་ དྲེ་ལྟ་བུ་

སྲེ་ཡོད་པ་ཡྱིན་པར་འདོད་པ ས་བྱྲེད་པས་དངོས་མྲེད་ཐམས་ཅད་དངོས་པོར་འདོད་པས་བྱྲེད་པར་འགྱུར་རོ།།།ཡོད་པ་དྲེ་

གཏན་ཚིགས་ལས་མ་ཡྱིན་གྱི་འདོད་པ་ལས་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་འདོད་པ་དྲེ་ྱིད་ཅྲེས་བྱ་བ་དང་དྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་

ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།འགྱུར་མོད་སམ་ན་འདོད་པ་དྲེ་ལ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱའྱི་དངོས་པ ོ་དང་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་

འབྲེལ་པ་དྲེ་ལྟ་ མ་ཡྱིན་ན་གཏན་ཚིགས་སུ་ མྱི་འགྲུ བ་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།བཞྱི་པ་རྱིགས་ཅན་གཞན་ལ་
སྦྱར་བ་ནྱི།།འདོད་པའྱི་དྲེ་ྱིད་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་འཁྲུལ་བར་བསན་པ་འདྱིས་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་སྲེ་སོག ས་པས་ནྱི་གྱིས་
ཀས་ཁས་བླངས་པ་སྲེ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནྱི་བརྟགས་ 
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༼༣༤༨༽ 
པའོ།།།བརོད་པ་ནྱི་འཁྲུལ་བར་རོ།།།བརོད་པ་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ ་ནྱི་སྒྲ་གཞན་དུ་བྱས་ནས་དོན་གཞན་འགོད་པ་སྲེ་

འདོད་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པས་གཞན་ལས་རྣམ་གོལ་རྟགས་སུ་འཁྲུལ་བ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེ་འད་བས་བློ་མ་འཁྲུལ་བར་བྱས་ཏྲེ་
དོན་ལ་གང་འགོད་བལྟ་བར་བྱའོ།།།དྲེ་ྱིད་སྨྲས་པ་ནྱི་དོན་རྣམ་པར་གནས་པའྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།ལྔ་པ་རོལ་བྱུང་དམ་
བཅའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་པ་ལ་དང་པོ་དམ་བཅའ་རྟགས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་ནྱི།།རོལ་བ་ལས་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ།།དྲེའྱི་དོན་གྱི་དྲེ་ཁོ་ན་

ྱིད་ནྱི་ལྡོག་པ་གཅྱིག་པ་དང་བློ་གཅྱིག་གྱི་ཡུལ་དང་རྣམ་རྟོག་གྱི་ཐ་སད་ཀྱིས་ཆོས་ཅན་ནམ་ཆོས་སུ་བཞག་པ་དྲེ་ྱི ད་རྟགས་
སུ་བཀོད་པ་དགོས་སོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི་ལྡོག་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་རོལ་བྱུང་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི།།ཁྱད་པར་དང་

སྤྱིྱི་ཆོས་ཅན་རྟགས་དང་རྟགས་ ཅན་ཡྱིན་ ཏྲེ་ཆོས་ཐ་དད་པ འྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ྱིད་དཔྲེས་སོན་པ་ནྱི་དཔྲེར་ན་ཞྲེས་

བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་རོལ་བྱུང་གྱི་སྒྲ་ནྱི་རོལ་བྱུང་གྱི་བྱྲེ་བག་དང་རོལ་བྱུང་ནྱི་སྤྱྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་སྒྲ་དང་བྱས་པ་ལ་སོགས་ལའང་
སྦྱར་བར་བྱའོ།།།ཡང་ན་རོལ་བྱུང་དྲེ་ཕོགས་ཏྲེ་ཆོས་ཅན་གྱི་ཡན་ལག་སྲེ་ཁྱད་པར་ཡྱིན་ནའང་འདྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་
པ་ལ་གནོད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་ལས་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་དུ་མ་གྲུབ་པ་མྱིན་ཏྲེ་ཁྱད་པར་ནྱི་ཁྱད་པར་ཅན་

ལ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་ཆོས་ཅན་ནམ་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་མྱི་འགལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།ཅྱི་དང་འད་
ཞྲེ་ན་དཔྲེར་ན་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་བྱྲེ་བག་གང་ཡྱིན་མྱི་གསལ་བ་ལ་འགོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཁྱབ་བྱྲེད་འགལ་དམྱིགས་ཡྱིན་ནོ།།།ཡང་
ན་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་གང་ཞྱིག་གང་གྱི་ྲེ་བར་མཚོ ན་བྱྲེད་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་དྲེའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་བྱ་རོག་ཁང་

བཟངས་ཀྱི་ཕོགས་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ།།།རོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡང་སྒྲའྱི་ྲེ་བར་མཚོན་བྱྲེད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་སོབ་
དཔོན་ཤན་ཏ་རཀྵྱི་ཏའྱི་ཡྱིན་ནོ།།།སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ན་རྲེ།།རོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་པར་བྱྲེད་པའྱི་
དུས་སུ་ཡན་ལག་སྲེ་ཆོས་ཅན་གྱི་ཁྱད་པར་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རོལ་བྱུང་དྲེས་ཆོས་ཅན་མཚོན་ནས་ལྡོག་པའྱི་ཕྱིར་

རོ།།།འདྱི་ལྟར་རོལ་བྱུང་ནྱི་རོལ་བྱུང་གྱི་སྒྲ་ཞྲེས་སྒྲ་དྲེའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་མཚོན་བྱྲེད་དུ་བཀོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཁྱད་པར་གང་ཞྱིག་
མཚོན་པའྱི་བྱ་བ་བྱས་ཟྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་དྲེའྱི་ཕྱིས་ངྲེས་པར་གནས་པས་ཁྱབ་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་གོས་དཀར་པོ་ཅན་དྲེ་ཁྱིད་དྲེ་
ཤོག་ཅྱིག་ཅྲེས་བརོད་པ་ན་གོས་དཀར་པོ་ཁྱིད་ནས་འོང་བའྱི་ནང་དུ་མྱི་འདུ་བ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཆོས་ཅན་མཚོན་པའྱི་
དོན་བྱས་ཟྱིན་པའྱི་རོལ་བྱུང་ཀང་དམ་བཅའ་བ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་སྤྱྱི་འཛིན་པའྱི་དུས་སུ་ནང་དུ་འདུ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ ་ལྟ་
ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་ཆོས་ཐ་དད་མྲེད་ན་ནྱི་མཚོན་བྱྲེད་ 
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༼༣༤༩༽ 
ྱིད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།བར་སྐབས་ཀ ྱི་ ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ ནྱི་ཕལ་ཆྲེ་བས་བསན་ཏྲེ་འདྱིའྱི་དང་པོ་ནྱི་
བསྡུ་བའྱི་ཚིགས་བཅད་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།གསུམ་པ་གཞྱི་རྟགས་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་མ་གྲུབ་པ་ནྱི།། དྲེ་བཞྱིན་ན་ཞྲེས་
པ་སྲེ་རྟགས་རང་ྱིད་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ནྱི་ར ངས་པ་དང་ཁུག་རྣ་དང་དུ་བར་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡྱིན་ལ་གཞྱི་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་
བ་ནྱི་གཞྱི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ར་བྱ་སྒྲུབ་པ་ལ་རྱི་སུལ་གང་དང་འབྲེལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡྱིན་གྱི་རྟགས་རང་གྱི་ངོ་བོ་ནྱི་ངྲེས་པ་ྱིད་
དོ།།།བཞྱི་པ་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པ་ནྱི།།ཆོས་ཅན་ཞྲེས་པ་སྲེ་རྱིགས་པ་ཅན་བདག་གཡོ་བ་མྲེད་ཅྱིང་ཡོན་ཏན་ཐ མས་
ཅད་ན་དམྱིག ས་པ ས་དྲེས་ཀང་ཁྱབ་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ནོ།།།གོང་དུ་བསན་པའྱི་ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ ན་ཞྲེས་བྱ་

བས་ནྱི་མཇུག་སྡུད་པར་བྱྲེད་དྲེ་དྲེ་ལ་མྱིག་གྱིས་གཟུང་བྱ་དང་།།འཆྱི་བ་དང་།།དབྱྱིབས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་།།སྒྲ་ྱིད་དང་
བདག་གྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྔ་ནྱི་དངོས་པོ་ལ་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ།།མྱི་རྟག་པ་དང་།།བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དང་མྱི་མཐུན་པ་ལས་

གཞན་པ་དང་།།མྲེད་པ་རྣམ་གོལ་དང་།།རངས་པ་དང་ར་བྱའྱི་སྒྲ་དྲུག་ནྱི ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་འབྲེལ་བ་ལས་མྱི་རྟོ གས་

པའྱི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་ཀང་མ་རྟོགས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ལྡོག་པའྱི་སོན་ལ་ལྡོག་པ་མ་གྲུབ་པ་དང་།།ཐྲེ ་ཚོམ་ཟ་བ་གྱིས་
ལས་དང་པོ་ནྱི་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཞྲེས་པ་སྲེ་ལྡོག་པ་མ་གྲུབ་པ་བཞྱི་ནྱི་གཞལ་བྱས་རྟག་པ་དང་།།མྱི་རྟག་པས་རོལ་བྱུང་རོལ་མ་
བྱུང་དང་ལུ ས་ཅན་མ་ཡྱིན་པས་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་སྲེ་ཕོགས་གྱིས་ཀ་ལ་ཡོད་པས་ ཐུན་མོང་གྱི་མ་ངྲེས་པ་ཞྲེས་བརོད་

དོ།།།གྱིས་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་གྱིས་དཔྲེར་བརོད་པ་དང་།།དགག་རྟགས་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བར་སྒྲུབ་པ་དང་།།སྒྲུབ་རྟགས་ཐྲེ་ཚོམ་
ཟ་བར་སྒྲུབ་པ་དང་གསུམ་ལས།།དང་པོ་ནྱི་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ ཞྲེས་པ་སྲེ་དཔོད་པ་བ་དྱི་མ་སྲེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དུ་འདོད་པའྱི་
བསྒྲུབ་བྱ་གྱིས་ལས་ནྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་རྟགས་གྱིས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ་སྨྲ་བའྱི་ལ་སོགས་པས་ནྱི་བརང་བསྐུམ་དང་མྱིག་

འབྱྲེད་འཛུམ་ལ་སོགས་པ་གཟུང་ངོ་།།།གྱིས་པ་ལ་ལྡོག་པ་དངོས་སུ་མྱི་འགྲུབ་པ་དང་།།རྲེས་འགོ་ངྲེས་པའྱི་ཤུགས་ལ་མྱི་
འགྲུབ་པ་དང་།།དགག་རྟགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་མྲེད་པ་དང་གསུམ་ལས།།དང་པོ་ལའང་དོན་གྱིས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་མྱི་དམྱིགས་
པས་མྱི་འགྲུབ་པ་ནྱི།།གཏན་ཚིགས་འདྱིར་ཞྲེས་བྱ་བས་ཏྲེ་ལྡོག་པའྱི་ཡུལ་བལྟར་མ ྱི་རུང་བ་ནྱི་གཞན་གྱི་སྲེམས་ཀྱི་

ཁྱད་པར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་བཤད་ཟྱིན་པ་ནྱི་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་སྐབས་སུའོ།།། 
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༼༣༥༠༽ 
གྱིས་པ་འགལ་བ་དམྱིགས་པས་མྱི་འགྲུབ་པ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་ངག་སྨྲ་བ་པིོའང་ཡྱིན་ལ ་བློས་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པར་
ཡང་ཞྲེས་པ་སྲེ་དྲེ་གྱིས་ལན་ཅྱིག་ཏུ་མ་དམྱིགས་པས་འགལ་བར་འགྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན་ གལ་ཏྲེ་འགོ་བ་འདྱིར་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་

མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་དོན་དྲེའྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པ་ནྱི་བློ་གོས་ཆྲེན་པོ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།བློ་གོས་ཆྲེན་
པོས་མཐོང་ྱིད་ན།།།རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ངྲེས་པར་བྱྲེད།།།ཅྲེས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ།།།རྒྱང་རྱིང་པ་དང་ཕ་བ་དང་ཚོད་པའྱི་དོན་
མཐོང་བ་ནྱི་ལའྱི་མྱིག་བཟང་པོ་ཡྱིན་ཏྲེ་མཛོད་ལས།།གང་ཕྱིར་ཤ་ཡྱི་མྱིག་གྱིས་གཟུགས།།།ཐག་རྱིང་གནས་དང་བསྒྲྱིབས་པ་
དང་།།།ཕ་དང་ཐམས་ཅད་མྱི་མཐོང་བ།།།དྲེ་ཕྱིར་ལ་ཡྱིས་མཐོང་བར་འདོད།།།ཅྲེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་དང་དྲེ་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་
པ་ནྱི་བློ་དང་མ ྱིག་ཞན་པ འོ།།།ཕའྱི་ཐ་སད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་མ་ལ་མངལ་འཇོག་པ་སྲེ་དྲེ་ལྡོག་སྲེ་མྲེད་པར་ཐལ་
བའྱི་ཕྱིར་ཁྱོད་འཇྱིག་རྟྲེན་གྱི་ལུ གས་ལས་མས་པ ར་འགྱུར་རོ།།།སྨྲ་བ ་པོ་དང་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ྱིད་
སྒྲུབ་པ་ན་དྲེ་གྱིས་མྱི་འགལ་བས་སྨྲ་བ་ཀུན་མཁྱྲེན་ལ་གནོད་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི་ གནོད་པར་ བྱྲེད་པ ་ཡོད་
ན་ནྱི་གཞན་གནོད་བྱ་ཞྲེས་པ་སྲེ་དབང་པོ་ལ ས་འདས་པ་ ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་ཏུ་གྱུར ་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ ་པ་

ནྱི་དོན་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའྱི་འོ།།།གྱིས་པ་རྲེས་འགོ་ངྲེས་པའྱི་ཤུགས་ལ་མྱི་འགྲུབ་པ་ལ་དོན་གསུམ་གྱི་དང་པོ།།ལན་ཅྱིག་
ཏུ་མཐོང་བ་ལས་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་འགའ་ཞྱིག་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་མ་ཡྱིན་པར་ངྲེས་ནས་ཡྱིན་པ་འགོག་གོ་ཞྲེ་ན ་སྨྲ་བ་
པོ་ཐམས་ ཅད་ཀིྱི་ཀུན་མཁྱྲེན་ཡྱིན་མྱི ན་གིྱི་ཆོས་ྱིད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་དྲེ་གཅོད་ནུས་པ་དྲེ་ལྟ་ན་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་

དང་དགག་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་གཞན་ལ་ལན་ཅྱིག་ཏུ་མཐོང་བས་ནྱི་མྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་ བདག་ྱིད་ལ་
ལན་ཅྱིག་ཏུ་རང་གྱིས་ར ྱིག་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་ཧ་ ཅང་ཐ ལ་བ་ནྱི་སྨྲ་བས་དཀར་ཤམ་ལ་སོགས་པ་དཔོག་པ་སྲེ་མངོན་

སུམ་དང་འགལ་བས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།རྱིག ས་པ་ནྱི་ལན་ཅྱིག་ཏུ་མཐོང་བའོ།།།ཡང་ན་ལན་ཅྱིག་ཏུ་མཐོང་བ་སྲེ་
ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་གནོད་པ་སྱིད་པ་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་རྱིགས་པ་དྲེ་སུན་ཕྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པ་རྟགས་ཞུགས་པ་དང་
འཇུག་པར་དོགས་པ་ལྡོག་པ་མྲེད་པར་འད་བ་ནྱི།།ལན་ཅྱིག་ཏུ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་ཚིག་གོ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་ནོ་ ཞྲེས་བྱ་
བ་ལ་གཞན་ནྱི་དཀར་ཤམ་ལ་སོགས་པའོ།།།ཚིགས་བསྔོ་བསངས་ལ་ཞུག ས་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་དྲེར་འཇུག་

པར་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་དག་གྱིས ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྲེད་པར་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་མཐོང་བ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་

ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།། 
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༼༣༥༡༽ 
དྲེ་ྱིད་སོན་པ་ནྱི་དཀར་ཤམ་དང་དཀར་ཤམ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་དག་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་གཅྱིག་གྲུབ་པའྱི་གཞྱི་ལ་གཅྱིག་བསྒྲུབ་
པར་བྱ་བ་སྲེ་ཡོད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།འགལ་བར་ངྲེས་པ་གང་གྱིས་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་བལྟར་མྱི་རུང་བ ་ནྱི་ཐམས་ཅད་

མཁྱྲེན་པ་ལ་སོགས་པའོ།།།ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་རྟགས་མྲེད་པས་རང་གྱི་ངོ་བོ་མ་ངྲེས་པར་མ་ཟད་ འགལ་
བར་ཡང་མྱི་འགྲུབ་བོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཡང་གྱི་སྒྲའྱི་དོན་ཏྲེ་འདྱིའྱི་སོས་པ་ནྱི་ལྲེའུ་གྱིས་པར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ།།།།།།གསུམ་པ་

རང་ལ་མཐོང་བ་གཞན་ལ་དཔོག་ན་ཤྱིན་ཏུ་བླུན་པ་ནྱི་བདག་ྱིད་ཅྲེས་པ་སྲེ་ནང་ག ྱི་ཆོས་ནྱི་ཤྲེས་པ་སྲེ་འགའ་ ཞྱིག་ནྱི་

ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་ཆགས་ལྡན་ལ་སོགས་པའོ།།།བུད་མྲེད་དང་དམངས་རྱིག ས་ ནྱི་བསན་བཅ ོས་མྱི་

ཤྲེས་པ་སྲེ་ཐུན་མོང་བའྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་དྲེ་དག་ཀང་ངའྱི་བློ་ཅྱི་འད་བ་དྲེ་ལྟར་ནྱི་ལ་སྦྱྱིན་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་དྲེའང་མྱི་

ཤྲེས་པའོ།།།སྒྲ་ཚད་མ་ལ་སོགས་པ་རྱིག་པའྱི་ཡུལ་ལ་ཞྲེ ས་སྦྱར་ཏྲེ་རོགས་པ་ནྱི་མཐར་ཕྱིན་པའོ།།།བསན་བཅོས་མྱི་ཤྲེས་

པ་རྣམས་ཀང་དྲེ་ལྟར་མྱི་འཛིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་གཞན་ལ་དྲེ་ྲེ་བར་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་བདག་ལ་མཐོང་བ ་དྲེ་
ཙམ་གྱིས་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་རང་བཞྱིན་མྱི་དམྱིགས་པ་དང་འགལ་བ་དམྱིགས་པ་དང་འགལ་ཁྱབ་དམྱིགས་པ་ལས་ཀང་ལྡོག་

པ་མྱི་གྲུབ་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གསུམ་པ་དགག་རྟགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་མྲེད་པ་ནྱི།།སྔར་བཤད་པའྱི་ར་བའྱི་མྱི་
དམྱིགས་པ་བཞྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ལས་ཀང་འད ྱི་འ ད་བའྱི་སྦྱོར་བ་བྱས་པ་དང་བྱྲེད་པར་འགྱུར་བ་རྣམས་ ཞྲེས་པ་

སྲེ་བཞྱི་པོ་དྲེར་མ་འདུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་དགོངས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།སྒྲུབ་རྟགས་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚིག་ལས་འདོད་
ཆགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དཔག་མྱི་ནུས་པ་དང་།།འདོད་ཆགས་ཀྱི་རྒྱུ་དཔག་མྱི་ནུས་པ་དང་།།གང་ཞྱིག་ཁོ་ནས་གང་དཔོག་བཤད་ནས་
དོན་བསྡུ་བ་གསུམ་ལས།།དང་པོ་ལ་བཞྱི་སྲེ་ཚིག་ཙམ་ལས་མྱི་གོ་བ་དང་།།ཁྱད་པར་ལས་མྱི་གོ་བ་དང་།།རང་ལས་མཐོང་
བས་མྱི་གོ་བ་དང་།།ཚིག་གྱིས་གོ་བའྱི་ཡུལ་བསན་པའོ།།། དང་པོ་ལའང་དོན་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ཚིག་འདོད་ཆགས་དང་འབྲེལ་
བ་མྲེད་པ་ནྱི།།རྲེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་དོན་གཞན་ཡྱིན་ཡང་རྟོགས་ན་ཅྱི་འགལ་སམ་ན་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར་ཞྲེས་སྨྲོས་སོ།།།དྲེའང་རྲེས་སུ་དཔག་པ་སྲེ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཞྲེས་ཏྲེ་དྲེའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་རང་

བཞྱིན་འབྲེལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འབྲེལ་བ་མྲེད་པ་ྱིད་སོན་པ་ནྱི་འདོད་ཆག ས་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།སྨྲ་བ་པོ་ཆགས་པ་

སྲེས་པ་ན་ལུ ས་གཡོ་བ་དང་ཚིག་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བས་ལྡོག་པ་ངྲེས་སོ་ཞྲེ་ན་ 
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༼༣༥༢༽ 
གཡོ་བ་དང་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་དོན་བསན་པར་འདོད་པ་ལས་ནྱི་དོན་དང་ལྡན་པའྱི་སྒྲ་འབྱུང་བ་སྒྲ་བརོད་པར་འདོད་པ་ཙམ་
ལས་ནྱི་དོན་དང་ལྡན་པ་དང་མྱི་ལྡན་པ་གྱིས་ཀའྱི་སྒྲ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ནྱི་ སྤྱྱིའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ།།།བརོད་འདོད་དྲེ་ྱིད་ཞྲེན་པ་

ཡྱིན་པས་འདོད་ཆགས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་བརོད་འདོད་ཀྱི་འབས་བུར་ནྱི ་འདོད་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལ་འཁྲུལ་བའྱི་སོན་མྲེད་
དོ།།།གྱིས་པ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ འྱི་རང་བཞྱིན་ངོས་གཟུང་བ་ནྱི།།རྟག་པ་དང་ཞྲེས་པ་སྲེ།།ལྟ་བས་འཕངས་
པ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་པས་བསྲེད་པ་སྲེ་འདྱིས་ནྱི་རྒྱུ་བསན་ཏོ།།།ཟག་པ་མྲེད་པ་ལ་དམྱིགས་ན་ནྱི་དད་པ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་

བས་ཟག་པ་དང་བཅས་པ ་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་འདྱིས་ནྱི་ཡུལ་བསན་ཏོ།།།ཡང་དག་པའྱི་བདྲེ་བའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡོན་
ཏན་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལྔ་ལ་དགའ་བས་ནྱི་རྣམ་པ་བརོད་དོ།།།དགའ་བ་དྲེའྱི་ཡུལ་དང་ མྱི་མཐུ ན་པ་ ཡྱིད་དུ་མྱི་
འོང་བ་ལ་ཡྱིད་དུ་མྱི་འོང་བ་དྲེས་བྱས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་འད ྱིས་ནྱི་བདག་ལ་སོགས་པར་ལྟ་བ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་དུ་བསན་པ་
ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ཡོད་ན་མྱི་མཐུན་པར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།། །འཁྲུག་པ་ནྱི་འདྱི་ནྱི་བདག་གྱི་གཞོམ་བྱ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་འཛིན་པ་སྲེ་
འདྱིས་ནྱི་ཞྲེ་སང་གྱི་རྣམ་པ་བཤད་དོ།།།ཕྱིན་ཅྱི་ལ ོག་ ནྱི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ འོ།།།གསུམ་པ་སྱིང་རྲེ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དང་

མྱི་མཚུངས་པ་ནྱི།།སྱིང་རྲེ་ཞྲེས་པས་ཏྲེ་སོགས་པ ས་ནྱི་བྱམས་པ་ལ་སོགས་པ་གཟུང་ངོ་།།།དྲེ་ལྟ་བུ་ནྱི་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་

སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་དང་སྒྲོ་བཏགས་པ་འཛིན་པའོ།།།གཞན་དུ་སྱིད་པ་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་བར་འདོད་པ་དང་།།བདྲེ་བ་

དང་ཕད་པར་འདོད་པ་དང་།།དྲེ་ལྟ་བུས་སྲེམས་དགའ་བ་དང་།།སྲེམས་ ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྲེམས་སོམས་པ་སྲེ་རྣམ་འགྲེལ་
དུ་བཤད་པ་ནྱི།།དྲེ་བདག་མྱིན་པའྱི་ཆོས་ལ་ནྱི།།།བདག་གཞན་སྒྲོ་འདོགས་པ་ལས་ཆགས།།།སྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་རྱིག་ཙམ་
ལས་ནྱི།།།བརྲེ་བ་སྲེ་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན།།།ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་གྱིས་དྲེ་ལྟར་དུ་ཐ་དད་པ་ དྲེ་ལ་
ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།ཁྱད་པར་ལས་མྱི་གོ་བ་ལ་དོན་བཞྱིའྱི་དང་པོ་དོན་དངོས་ནྱི།།ཚིག་གྱི་ཁྱད་པར་འཁྱིག་ཚིག་ལས་ ཀང་
རྟོགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཚིག་ཐམས་ཅད་དྲེ་ལ་འཁྲུལ་ བའྱི་ཕྱིར་རོ། །།དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་ཐ་སད་འཆོལ་བ་སྲེ་ཆགས་

བལ་ཡང་ཆགས་པའྱི་ཐ་སད་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཅྱིའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་བྱྲེད་ཅྲེ་ན་ བསམ་པ་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་རྟོག་པ་དང་ལྡན་པ་

དགོས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཐ་སད་བྱྲེད་པ་ན་སྲེམས་ཅན་གདུ ལ་བ་ལ་སོགས་པ འྱི་དགོས་པ་གང་ལ་བལྟོས་ནས་ཆགས་བལ་ཡང་
དྲེའྱི་ཐ་སད་བྱྲེད་པའྱི་བསམ་པ་ནྱི་རྟོགས་པར་དཀའོ།།།གལ་ཏྲེ་བདག་དང་བདག་གྱི་བ་མཐོང་ན་ནྱི་དྲེའྱི་དོན་དུ་སྨྲ་བ་ལས་
བདག་མྲེད་རྟོགས་ 
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༼༣༥༣༽ 
པ་ནྱི་དགོས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ མྱི་སྨྲ་བས་སྨྲ ་བ་ནྱི་འདོད་ཆགས་ལ་འཁྲུལ་བ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན་མྱི་སྨྲ་བ་མ་ཡྱིན་ ཏྲེ་ཞྲེས་

སྨྲོས་ཏྲེ་རང་གྱི་དོན་དུ་མྱི་སྨྲ་ཡང་གཞན་དོན་དུ་སྨྲ་བ་ནྱི་བདག་ཏུ་ལྟ་བས་བསྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།ཆགས་བལ་ལ་གཞན་དོན་དུ་
ཐ་སད་བྱྲེད་པའང་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན་མྱི་འཐད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་གཞན་གྱི་དོན་ལ་འཇུག་པ་ནྱི་རྣམ་པ ་གྱིས་ཏྲེ་

བདག་ྱིད་བདྲེ་བ་དོན་དུ་གྲེར་བ་དང་གཞན་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་བ་དོན་དུ་གྲེར་བའོ།།།དྲེ་ལ་བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་
བལ་བ་ལ་བདག་གྱི་དོན་དུ་ཐ་སད་བྱྲེད་པ་མྲེད་ཀང་གཞན་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་བའྱི་དོན་དུ་ཐ་སད་འཇུག་པ་ཡོད་
དོ།།།གྱིས་པ་འདོད་ཆགས་དང་སྱིང་རྲེ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་དགག་པ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་དྲེ་ ལྟ་ན་གཞན་དོན་དོན་དུ་གྲེར་བའྱི་སྱིང་རྲེ ་དྲེ་
ྱིད་འདོད་ཆགས་ཡྱིན་ནོ་ ཞྲེ་ན་ དྲེ་ལ་དྲེའྱི་མྱིང་དུ་ འདོགས་པར་འདོད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།མྱི་སྡུག་པ་སྲེ་སྒྲོ་

བཏགས་པ་ལ་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་ཆགས་ལས་སྲེ་གནས་སུ་ྱིང་མཚམས་འབྲེལ་བར་ བྱྲེད་པ་ ནྱི་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ཡོད་ན་

བདག་ལ་ཆགས་པར་འགྱུར་ལ།།དྲེ་ལས་ནྱི་མངལ་གྱི་གནས་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་བདྲེ་བར་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ནས་བདྲེ་སྡུག་ལ་བླང་
དོར་བྱྲེད་པས་མངལ་གྱི་གནས་འཛིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།སྲེམས་ཅན་གཞན་གྱི་བཀྲྱི་མྱིན་པར།།།བདག་ལ་
ཆགས་པ་དང་ལྡན་པས།།།བདྲེ་སྡུག་དོར་ཐོབ་འདོད་པས་ན།།།དམན་པའྱི་གནས་ནྱི་ཡོངས་སུ་འཛིན།།།ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།ཡང ་།།
སྡུག་བསྔལ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་བློ་དང་།།།སྱིད་པ་ཀུན་ནས་འཆྱིང་བ་ནྱི།།།སྲེ་རྒྱུའྱི་གང་ལ་དྲེ་མྲེད་པ།།།དྲེ་དག་སྲེ་བར་མྱི་འགྱུར་
རོ།།།ཞྲེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།རང་ལ་ཆགས་པ་མྲེད་པ་ནྱི་རང་གྱི་དོན་དུ་ཅུང་ཞྱིག་ཀང་བླང་དོར་མྱི་བྱྲེད་ན་དྲེ་གང་ལས་སྲེ་
བར་འགྱུར།།དྲེས་སྲེ་བ་འཛིན་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོན་ མྲེད་པ་ནྱི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའྱི་འོ།།།གསུམ་པ་

སྱིང་རྲེ་ལ་སོགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ངོས་གཟུང་བ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་བདག་མྲེད་པ་མཐོང་བ་དྲེ་དག་གཞན་གྱི་དོན་དུ་གང་གྱིས་
འཇུག་ཅྲེ་ན་ས ྱིང་རྲེ་ནྱི་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་སྡུག་བསྔལ་དང་གོམས་ སོབས་ལ ས་སྲེས་པས་ནྱི་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ལས་སྲེ་བ་
སྲེལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།སྲེམས་ ཅན་ལ་དམྱིགས་པ་ལ་ སོག ས་པ ས་ནྱི་གང་ཟག་གསུམ་སྱིང་རྲེ་གསུམ་གྱིས་སྲེམས་ཅན་

གྱི་དོན་ལ་འཇུག་པར་སོན་ནོ།།།རྱིགས་མཐུན་པ་གོམས་པ་ལས་འཇུག་པ ས་ནྱི་གང་ཟག་གང་གྱིས་སྱིང་རྲེའྱི་

རྱིགས་གསུམ་པོ་གང་ཞྱིག་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས་དྲེ་འད་བའྱི་སྱིང་རྲེ་ཆྲེན་པོ་འབྱུང་བར་སོན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྣམ་འ གྲེལ་ལས།།
གང་ཕྱིར་རྱིགས་མཐུན་སྔ་མ་ཡྱི།།།ས་བོན་ལས་ནྱི་འཕྲེལ་བ་ཅན།།།བརྲེ་བ་ལ་སོགས་བློ་དྲེ་དག།།གོམས་པར་གྱུར་ན་གང་ལ་
གནས།།།ཞྲེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འོ་ན་འདོད་ཆགས་ལ་སོ གས་པའང་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་མྲེད་ཀང་ 



440   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༣༥༤༽ 
གོམས་སོབས་ལས་སྲེས་སམ་ཞྲེ་ན་འདོད་ཆགས་ལ་ སོག ས་པ་ ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་གོམས་པ་ཙམ་ལས་ནྱི་མྱི་སྲེའོ་ཞྲེས་བྱ་

བའྱི་དོན་ཏོ།།།བཞྱི་པ་དྲེ་ལ་རོད་པ་སྤང་བ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་སྱིང་རྲེ་ལ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་མྲེད་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དྲེ་ སྱིང་རྲེ་ཅན་གྱི་གཞན་

དོན་རོམ་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་འབས་བུ་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ ཞྲེས་བྱ་བ་དང་རྲེས་སུ་བསྒྲུབས་པའྱི་འབས་བུའྱི་ མཚན་
ྱིད་ནྱི་མངོན་པར་འདོད་པ་སྒྲུབ་པ་དྲེ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་སྱིང་རྲེས་ཐ་སད་བྱྲེད་པའྱི་ཆགས་བལ་ཡང་དགོས་པའྱི་

དབང་གྱིས་ཆགས་པ་དང་བཅས་པ་ལྟ་བུར་སོན་པའྱི་ཕྱིར་ཚིག་གྱི་ཁྱད་པར་ལས་ཆགས་པ་དཔོག་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ ཞྲེས་
གནས་སོ།།།གསུམ་པ་རང་ལ་མཐོང་བས་མྱི་གོ་བ་ནྱི།།སྨྲ་བ་པོ་བདག་ྱིད་ལ་ དྲེ་གྱིས་ལན་ཅྱི ག་མཐོང་བས་ཞྲེས་པ་
སྲེ་ཧ་ཅང་ཐ ལ་བ་ནྱི་སྨྲ་བས་ཁ་དོག་དཔོག་པའོ།།།གཞན་ནྱི་ཁ་དོག་སྲེ་བརོད་ ཟྱིན ་པ་ནྱི་ཞུགས་པ་དང་དྲེར་ཞྲེས་བྱ་བ་

དྲེར་རོ།།།དྲེ་ལྟ་སྲེ་ལན་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་དོན་གཞན་གྱི་སྲེམས་འདོད་ཆགས་དང་

བལ་བ་མྲེད་པར་ནྱི་ངྲེས་པ་མ་ཡྱིན་ པའྱི་ཕྱིར་ཆགས་ལྡན་དུ་མྱི ་འགྲུབ་སྲེ་ཆུ་ཀླུང་དུ་མྲེ་མྲེད་མྲེད་པར་མ་ངྲེས་པས་མྲེ་
ཡོད་དུ་མྱི་འགྲུབ་པ་བཞྱིན་ནོ།།།བཞྱི་པ་ཚིག་གྱིས་གོ་བའྱི་ཡུལ་བསན་པ་ནྱི།།རང་ལ་ལན་ཅྱིག་ཏུ་མཐོང་བས་མྱི་གོ་བ་ དྲེའྱི་
ཕྱིར་ཞྲེས་པས་ཏྲེ་བྱྲེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ནྱི་རྐན་བྱང་བ་ལ་སོགས་པའམ།།གནས་ད ང་བྱྲེད་པ་ཕད་པའོ།།།མཚུངས་པ་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་ཕྱིན་ ཅྱི་ལ ོག་སྲེ་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་དང་ཚིག་ནྱི་དྲེ་ལྟར་དྲེ་སྲེ་རང་རྒྱུད་ལ་རྒྱུ་འབས་སུ་ཞྲེས་སྦྱར་

ཏྲེ་གཞན་དུ་མཐོང་བ་ནྱི་གྱིས་པོ་དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཚེ་ནའང་ཚིག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པ་རྒྱུ་དཔག་མྱི་ནུས་པ་ནྱི།།གལ་

ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་འདོད་ཆགས་ྱིད་མྱི་དཔོག་གྱི་དྲེ་སྲེད་པའྱི་རྒྱུ་དཔོག་ལ་དྲེ་ལ་ནྱི་མྱི ་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བས་འཁྲུལ་བ་མྲེད་
དོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་ནྱི་འདོད་ཆགས་ཞྲེས་པ་སྲེ་རུང་བ་ནྱི་ནུས་པ་སྲེ་སྲེམས་པ་མ ྲེད་པ ་ནྱི་རྡོའ ་ིདུམ་བུ་ལ་སོགས་

པའོ།།།རྣམ་པ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ལྡོག་པ་ནྱི་ རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ལོག་པའྱི་སར་འབས་བུ་ལོག་པ ་སྲེ་དྲེས་ ན་རྒྱུ་གཅྱིག་གྱི་འབས་

བུ་སྲེད་པའྱི་ནུས་པ་སྲེ་རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་མྱི་འགྲུབ་བོ། །འོ་ན་གང་གྱིས་འགྲུབ་ཅྲེ་ན་མ་གྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་དྲེ་ལས་ཞྲེས་

གསུངས་ཏྲེ་རྒྱུ་གཞན་ནྱི་མ་གྲུབ་པ་དྲེ་རྒྱུར་དཔོག་པའོ།།།རྒྱུ་མ་ལུ ས་པ་ལོག་པའྱི་གཞྱི་ལ་འབས་བུ་ལོག་པ ་ནྱི་རྒྱུ་སྒྲུབ་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་མ་ཡྱིན་ལ་རྒྱུ་གཞན་མཐའ་དག་ཚང་བའྱི་སར་འབས་བུ་ལོག་པ་ནྱི་རྒྱུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་ན་ཡང་རྣམ་པ་དྲེ་
ལྟ་བུའྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་སྲེམས་པ་མྲེད་པ་དྲེ་དག་ལ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་ 
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༼༣༥༥༽ 
སྒྲ་སྲེད་པ་ལ་ནུས་པ་མཐོང་བའྱི་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་སོག ས་པས་ནྱི་བརོད་འདོད་གཟུང་ངོ་།།།ཅྱི་རྒྱུ་དྲེ་དག་མྲེད་པས་ཚིག་
ལོག་པ་ཡྱིན་ནམ་འོན་ཏྲེ་འདོད་ཆགས་སྲེད་ནུས་ལོག་པས་ཚིག་ལོག་པ ་ཡྱིན་ཞྲེས་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ འྱི་ཕྱིར་དྲེ་རྒྱུ་ྱིད་དུ་མ་

ངྲེས་སོ།།།གཞན་ཡང་འདོད་ཆགས་སྲེད་རུང་ཚིག་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་དངོས་སམ་བརྒྱུད་པའྱི་རྒྱུ་གང་ཡྱིན་བརྟག་གང་།།དྲེ་ལ་དང་
པོ་འགོག་པ་ནྱི་འད ོད་ཆགས་ཀྱིས་ཕན་མྱི་འདོག ས་ན་ཇྱི་ལྟར་དྲེ་ སྲེད་པའྱི་ནུས་པས་ཕ ན་འདོག ས་པར་
འགྱུར་ཏྲེ་འདོད་ཆགས་རང་གྱི་ ངོ་བོའ ་ིཡ ོན་ཏན་ཚིག་སྲེད་ནུས་པ་དྲེ་ལ་དྲེའྱི་རྒྱུ་ནུས་པར་ྲེ་བར་སྒྲོ་བཏགས་
པའྱི་ཕྱིར་ རོ།།།གྱིས་པ་ལྟར་ན་འབས་བུ་གང་ལ་དངོས་ཀྱི་རྒྱུ་དྲེས་སྲེད་མྱི་ནུས་པའྱི་འབས་བུ་དྲེ་ལ་ནྱི་ནུས་པ་

སྲེ་བརྒྱུད་པའྱི་རྒྱུས་བསྲེད་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་འདོད་ཆགས་ཀྱི་རྒྱུ་ནྱི་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ཡྱིན་ན་དྲེ་ནྱི་ཚིག་གྱི་རྒྱུ་ མ་ཡྱིན་ཏྲེ་

བདག་མྲེད་པ་མཐོང་བ་རྣམས་ཀང་ཚིག་སྨྲ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གསུམ་པ་གང་ཁོ་ནས་གང་ཞྱིག་དཔོག་བཤད་ནས་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི།།
ལྡོག་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བས་རྒྱུ་འབས་མ་ཡྱིན་པ་དྲེས་བས་ན་མྲེད་ན་མ ྱི་འབྱུང་སྲེ་ལྡོག་པ་གྲུབ་པའྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་རྒྱུ་

དྲེར་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།འབས་བུ ་ལས་ག ཞན་པའྱི་ཚིག་ ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་གོ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།ཐམས་
ཅད་གཟྱིག ས་པ་ཞྲེས་བྱ་བས་ནྱི་འདྱི་མ་གཏོགས་པའྱི་མ་མཐོང་བ་རྣམས་མྲེད་པ་གོ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པར་སོན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ ་
གཟྱིགས་པ་ལ ོག་པ་ཐམས་ཅད་ན་ ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་རྣམ་ཤྲེས་ཚོགས་དྲུག་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་འདོད་ཆགས་སྲེར་

རུང་བར་མཐོང་ལ་ཚིག་ཀང་ཤྲེས་པའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ཞྱིང་ཤྲེས་པ་མྲེད་པ་ལ་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་འདོད་ཆགས་སྲེར་མྱི་རུང་བ་
ལས་ལྡོག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན་བཤད་པ།།ཡུལ་ལམ་དུས་ལ་ལ་ན་དྲེར་ལྟར་ཏྲེ་སྐ་བ་དང་ཆུང་ངུར་མཐོང་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་

ལ་འདུས་བྱས་པ་ནྱི་སོ་ནམ་སྲེ་གཞན་དུ་སྣང་བ་ནྱི་མངར་བ་དང་འབས་བུ་ཆྲེན་པོར་རོ།།།དྲེ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པར་ཤྲེས་

པ་འདོད་ཆགས་སྲེར་རུང་དུ་མཐོང་བ་འགའ་ཞྱིག་རྒྱུའྱི་སོབས་ཀྱིས་གཞན་དུ་སྲེར་རུང་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ།།།བདག་མྲེད་
རྟོགས་པའྱི་ཤྲེས་པ་གསལ་བར་སྣང་བ་ྱིད་ནྱི་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ཡྱིན་ལ་དངོས་པོ་ཐམས་ ཅད་སྐད་ཅྱིག་མ་ལ་སོགས་
པར་རྟོགས་པའྱི་ཤྲེས་པ་གསལ་བར་སྣང་བ་ྱིད་ནྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་རྱིག་པ་བཞྱིན་དུ་འདོད་ཆགས་
སྲེར་རུང་ཡང་ཤྲེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ན་ཤྲེས་པ་གང་ལ་ཡང་བདག་མྲེད་པ་དང་སྐད་ཅྱིག་ལ་སོགས་པ་ལ་གསལ་སྣང་མྱི་
འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ལ་དྲེ་དག་ལ་གསལ་སྣ ང་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།རྒྱུའྱི་སོབས་ཀྱིས་གཞན་དུ་
མྱི་སྱིད་པ་ཡང་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་དྲེས་ན་ཚིག་ཙམ་ལས་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་འདྱི་སྐད་དུ་བདག་ལྟ་བུའྱི་སྨྲ་ བ་པོ་ 
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༼༣༥༦༽ 
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་འདོད་ཆགས་ཅན་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་རྱིགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ྱིད་བརོད་པ་ནྱི་དྲེ་འདོད་ཆགས་སྲེ་བའིྱི་

ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟར་དུ་བཀོད་པ་དྲེའྱི་ཚེ་ཡང་སྨྲ་བ་གཞན་ལ་དཔྲེར་བརོད་པ འམ་ཡང་ན་སྨྲ་བ་དཔྲེ་སྲེ་རྟགས་
སུ་བརོད་པ་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་དིྲེ་བས་ན་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་ལྟར།།

གཅྱིག་རབ་མ་གྲུབ་ཐྲེ་ཚོམ་ན།།།མ་གྲུབ་པ་དང་འཁྲུལ་བ་ཅན།།།ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་བཤད་ནས། །གྱིས་མ་གྲུབ་པའམ་ཐྲེ་ཚོམ་
ན།།།འགལ་བ་དང་ནྱི་འཁྲུལ་བ་ཅན།།།ཞྲེས་སྨྲོས་པ་དྲེ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར།།གསུམ་པ་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱིས་ཀའྱི་སོན་འཆད་
པ་ལ་ཚུལ་གྱིས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་གྲུབ་པའྱི་འགལ་བ་དང་།།ལྡོག་པ་མ་གྲུབ་ཅྱིང་རྲེས་འགོ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་།།གྱིས་ཀ་ལ་
ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་གསུམ་ལས།།དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ་དཔྲེར་བརོད་པ་དང་།།འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་ལོགས་སུ་མྱི་བྱ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་
དང་།།དྲེ་འགལ་བ་ྱིད་དུ་སྒྲུབ་པ་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ནྱི་གྱིས་མ་གྲུབ་ན་ཞྲེས་པ་སྲེ་བྱས་པ་དང་རོལ་བྱུང་ནྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་

མྱི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་དང་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་ཡོད་པའྱི་འགལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།ཚུལ་གྱིས་མ་གྲུབ་པ་ཙམ་ གྱིས་ནྱི་འགལ་
བར་མྱི་འགྱུར་བས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཅྲེས་གསུངས་སོ།།།ཚུལ་གྱིས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་གྲུབ་པ་དྲེས་ན་རྟགས་འདྱི་ད ག་
བསྒྲུབ་བྱ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་མྲེད་པར་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་བྱ་དང་འགལ་བ་གཏན་ཚིགས་ཡ ྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ལ་
དང་པོ་དྱི་བ་ནྱི།།རང་གྱི་སྲེ་པ་ཁ་ཅྱིག་ན་རྲེ།།འགལ་བ་འདྱི་གྱིས་ལས་ག ཞན་རང་འདོད་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་ དྲེ་
འགོག་པར་ བྱྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ལན་ལ་གསུམ་ཡོད་པའྱི་དང་པོ་མཚན་ྱིད་ཐ་དད་མྲེད་པ་ནྱི།།འདོད་པ་
དང་སྨྲས་པ་དང་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཞྲེས་པ་སྲེ་དྲེ་གསལ་བར་འཆད་པ་ནྱི་དྲེ་དག་ལས་ཤྲེས་བྱ་བ་དང་དྲེ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་

འདོད་པ་དང་ཞྲེས་པ་སྲེ་བཤད་ཟྱིན་པ་ནྱི་འདོད་པ་རྒྱས་བཤད་དུའོ།།།ཅྱི་སྲེ་འདོད་པ་དང་སྨྲས་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཁྱད་
པར་ཡོད་ན་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་འདོད་པ་ལ་གནོད་པའྱི་འགལ་བ་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་བརོད་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་སྨྲས་པ་

སྒྲུབ་པ་ལས་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་བརོད་པར་འགྱུར་ རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་བརོད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་ཞྲེས་སྒྲུབ་བྱྲེད་

ལ་གཅྱིག་ ྱིད་ཀྱི་ཚིག་གྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་ལ འང་ཁྱ ད་པར་མྲེད་པར་བསན་ཏོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཁྱད་

པར་མྲེད་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གྱིས་པ་སྦྱོར་བ་ཙམ་ཐ་དད་པ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་འདྱི་འགལ་བ་དྲེ་གྱིས་ཀྱི་ནང་དུ་

འདུས་ན་ལོགས་ 



རྣམ་འགྲེལ ་རྒྱན་གྱི་ མྲེ་ཏོག།   443 

༼༣༥༧༽ 
སུ་སོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་འགལ་བ་དྲེའྱི་ཐ་ད ད་པ་ནྱི་སྦྱོར་བ་ སྲེ་སྒྲའྱི་བྱྲེ་བག་ལས་ཏྲེ་ལ་ལར་ སྒྲ་

དངོས་སུ་བརོད་པ་འགོག་པ་དྲེ་ནྱི་འགལ་བ་དང་།།དོན་གྱི་ཤུགས་དག་གྱིས་ཐོབ་པ་འགོག་པ་དྲེ་ནྱི་འདོད་པ་ལ་གནོད་

པའྱི་འགལ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་འདོད་པ་འགོག་པ་ལ་ཡང་བརོད་འདོད་ཀྱིས་ཆ ོས་དང་ཆ ོས་ ཅན་གྱི་ཁྱད་པར་དུ་
བཞག་པ་ན་དྲེ་དང་དྲེ་འགོག་པའྱི་འགལ་བར་འགྱུར་རོ།།།གསུམ་པ་འདོད་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ལོགས་སུ་མྱི་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་

མཚན་ནྱི།།སྦྱོར་བའྱི་བྱྲེ་བག་ལས་འགལ་བ་ཐ་དད་དུ་བྱྲེད་པ་བཞྱིན་དུ་ཞྲེས་དོགས་པ་ལ་གཏ ན་ཚིགས་ རྣམ་པ ར་
འབྱྲེད་པ་ལ་ཞྲེས་སྨྲས་སོ།།།འོ་ན་འགལ་བ་ཁོ་ན་ལ་དྲེ་ལྟར་འབྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་ དོན་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་

བསྒྲུབ་བྱར་འཕངས་པའྱི་ཞྲེས་པས་འདོད་པ་ངག་ཏུ་མ་བརོད་པ་ཡང་ཕ་རོལ་པོས་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པ འྱི་ཕྱིར་
དྲེའྱི་བསམ་པའྱི་དབང་སྲེ་ལོག་རྟོགས་དགག་པའྱི་དོ ན་དུ་འདོད་པ་ལ་གནོད་པར་ བྱྲེད་པ ་ལོགས་སུ་བྱ ས་པ་ཡྱིན་

གྱི་འགལ་བའྱི་མཚན་ྱིད་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱིར་ ནྱི་ ལོགས་སུ་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །མཚན་ྱིད་ཐ་དད་མྲེད་པ་དྲེ་ྱིད་
ཀྱི་ཕྱིར་འདོད་པ་སྒྲུབ་པ འྱི་གཏན་ཚིགས་ནྱི ་ལོག ས་ཤྱིག་ཏུ་བསན་བྱ་མ་ཡྱིན་པར་ སྔར་བཤད་དྲེ་དྲེ་གྱིས་

མཚན་ྱིད་ཐ་དད་ན་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཀང་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་བསན་བྱར་འགྱུར་རོ།།།དྲེ་འགལ་བར་སྒྲུབ་པ་ལ།།དང་པོ་རོལ་བ་ནྱི།།
གལ་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་འདྱི་འགལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏིྲེ་མ་ ངྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ྱིད་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་གཏན་
ཚིགས་འདུས་པ་རྣམས ་བསྒྲུབ་བྱ་འདུས་པ་མ་ཡྱིན་པ ་ལས་ག ཞན་རྣམ་ཤྲེས་ལ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།འདྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱ་

ལས་བཟོག་པས་ཁྱབ་པ་ནྱི་འགལ་བ་ཡྱིན་ན་འདྱི་ལ་ནྱི་དྲེ་མྲེད་དོ།།།དྲེ་གྱིས་བཤད་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་འདུས་པ ་དྲེ ་གཞན་
རྣམ་ཤྲེས་ལ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་དང་པོ་རྒྱུ ་ཚོགས་པས་གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་པར་མ་ངྲེས་པར་སོན་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་
ཡང་འབས་བུ་འག འ་ཞྱིག ་སྲེད་པ་ལ་ནུས་པ་མངོན་དུ་ཕོག ས་པའྱི་རྒྱུའྱི་ད ོན་རྣམས་ཚོག ས་ཤྱིང་འདུས་པ་
ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་སོགས་པས་ནྱི་ཚོགས་པར་འགྱུར་བ་ལ་མ་ཚང་བ་གཟུང་ངོ་།།།འཁྲུལ་བ་ནྱི་འབས་བུ་ལའོ།།།གྱིས་པ་ནུས་

པ་ཐོགས་མྲེད་ཀྱིས་གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་ཀྱིས་འདུས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བཟོག་ཕོགས་འདུས་པ་ལ་ཕན་འདོགས་པས་ཁྱབ་པ་
མྲེད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི་ཐོགས་པ་མ ྲེད་པར་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་འགལ་བར་འགྱུར་བ་

ལ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ལས་བཟོག་པ་སྒྲུབ་པ་དགོས་པ་ལས་འདྱི་འདུ ས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་བྱྲེད་པ་སྒྲུབ་པ་ན་འདུས་པའྱི་དོན་
མྱི་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་འགལ་བར་མྱི་རུང་ངོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།། 
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༼༣༥༨༽ 
གྱིས་པ་ལ་ནྱི།།དྲེ་དག་ལས་ཞྲེས་པ་སྲེ་འདྱི་ལ་སྔོན་གྱི་སོབ་དཔོན་ཁ་ཅྱིག་ྲེ་བར་སྦྱོར་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་
ཡྱིན་ཏྲེ་རང་བཞྱིན་གཞན་ནྱི་རྱིག་ཙམ་དང་དོན་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་ད ང་གཟུགས་འཛིན་པ་སྲེ་ཆོས་དུ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ ལྟར་ྲེ་
བར་སྦྱོར་བ་རྣམས་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་ལ་རང་བཞྱིན་ དུ་མ་ཞྲེས་བྱ་བ་གྱིས་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་

འཆད་པ་དྲེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ལྡོག་པའྱི་ཆོས་དུ་མ་ནྱི་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་ལ་སྒྲོ་བཏགས་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།དུས་གཅྱིག་ཏུ་དུ་མའྱི་ཕན་པ་
སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེས་ན་མྱིག་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་ལས་ྲེ་བར་སྦྱོར་བ་
ནུས་པ་ཐོགས་མྲེད་སྐད་ཅྱིག་རྲེ་རྲེ་ཞྱིང་སྲེ་རྲེ་རྲེས་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བ ་ཤྲེས་པ་ལ་རང་བཞྱིན་གཞན་ ཏྲེ་སྐད་

ཅྱིག་གཞན་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་ྲེ་བར་སྦྱོར་བ་རྣ མས་ རྱིམ་ཅན་དུ་ཤྲེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་མའིྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་

དང་དུས་གཅྱིག་ཏུ་རས་དུ་མའ ྱི་ཞྲེས་སྦྱར་བར་བྱའོ།།།དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་མྱིག་ལ་སོགས་པའྱི་རྲེན་རྣམས་རང་

རང་གྱི་རྱིགས་རྒྱུན་ཕྱི་མ་སྲེད་པ་ལ་ནྱི་རྟག་ཏུ་ནུས་པ་ཐོགས་མྲེད་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེས་ན་མྱིག་ལ་སོགས་པ་ནུས་པ་ཐོགས་མྲེད་
ཀྱིས་རང་གྱི་རྱིགས་སམ་ཤྲེས་པའང་རུང་སྲེ་མྱི་རྟག་པ་དུ་མ་ངྲེས་པར་སྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རྟག་པ་གཅྱིག་པུ་ལ་འགལ་བར ་འགྱུར་
རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་མྱིག་ལ་སོགས་པས་ཕན་ པ་ནྱི་རྣམ་ཤྲེས་ལས་དོན་གཞན་ལ་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན་རྣམ་ཤྲེས་དྲེའྱི་
ཕན་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་སོགས་པ་སྲེ་ཕན་པས་ཕན་པ ་བྱྲེད་ན་ཐུག་མྲེད་དུ་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དང་དྲེར་ བཤད་
ཟྱིན་ཏ ོ། །ཅྱི་སྲེ་ཤྲེས་པ་དང་ཤྲེས་པ་མ་ཡྱིན་པ་གྱི་ག་མ་ཡྱིན་པ་བྱྲེད་པར ་འདོད་ན་ནྱི་དྲེ་འད་བའྱི་དོན་ཏྲེ་འབས་བུ་
མྲེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་མྲེད་པ་དྲེའྱི་ད ོན་དུ་སྒྲུབ་པ ར་བྱྲེད་པ ་སྲེ་རྒྱུར་འགལ་བ་ཡྱིན་ནོ་གང་གྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་

པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་ཁྱད་པར་སྲེད་པ ་ནྱི་དུ་མ་སྲེད་པའོ།།།དུ་མ་སྲེད་པ་དྲེས་བས་ན་དུ་མ་དྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་

བཟོག་པས་ཁྱབ་པས་འགལ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།ལྡོག་པ་མ་གྲུབ་ཅྱིང་རྲེས་འགོ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ནྱི།།ར་བའྱི ་དང་
གྱི་སྒྲས་ནྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་དྲེ་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་པ་རང་ྱིད་ལ་སྨྲ་བ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ལྡོག་པ་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།སྲེམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་

ཐམས་ ཅད་མཁྱྲེན་པ་དང་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་བསྐལ་ཏྲེ་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱིས་ཀ་ལ་

ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལ་སྦྱོར་བ་དཔྲེར་བརོད་པ་དང་།།དྲེ་ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུར་སྒྲུབ་པ་དང་།།ལྡོག་པ་གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པའྱི་རྟགས་དགག་པ་
དང་།།རྲེས་འགོ་གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པའྱི་རྟགས་དགག་པ་དང་བཞྱི་ཡོད་པའྱི་དང་པོ་ནྱི།། ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་ན་ཞྲེས་པ་སྲེ་གང་ལ་ཟ་ཞྲེ་ན་
གྱིས་མ་གྲུབ་ན་འགལ་བ་དང་ཞྲེས་བྱ་བ་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱིས་པོ་དྲེ་ལ་སྲེག ས་ཤྱིག་ཅྲེས་བྱ ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།ཕོགས་ 
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༼༣༥༩༽ 
ཀྱི་ཆོས་གང་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ལ་ཐྲེ་ཚ ོམ་ ཟ་བ་ དྲེ་ཡང་མ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དཔྲེར་བརོད་པ་ནྱི་དཔྲེར་ན་ཞྲེས་
པ་སྲེ་ཤྱི་བའྱི་ལུ ས་ལ་བདག་ཡོད་པར་མྱི་འདོད་པའྱི་ཕྱིར་གསོན་པ ོའིྱི་ཞྲེས་སྨྲས་སོ།།།གྱིས་པ་ལ་དོན་གསུམ་གྱི་དང་པོ་
སོག་ལྡན་མ་ངྲེས་པར་འཇོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི།།གང་ལ་སོག་ལ་ སོག ས་པ་གནས་པར་འགྱུ ར་བ ་དྲེ་ལ་བདག་
དང་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་གཏན་ཚིགས་ནྱི་བདག་གནས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།བདག་ཡོད་མྲེད་འདྱི་གྱིས་ལས་ཞྲེས་བྱ་བ་

དང་བདག་ཡོད་མྲེད་དྲེའྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་མ་གྲུབ་པ་དྲེ་བས་ན་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་ལ་གྱིས་ལས་གཞན་མྲེད་པས་ནྱི་

དྲེ་ལ་གནས་ནས་གྱིས་པོ་ལས་ལྡོག་པ་མྲེད་པར་སོན་པ་ཡྱིན་ལ་བདག་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་བདག་ྱིད་ གཅྱིག་ལ་ཡང་མ་གྲུབ་
པས་ནྱི་གྱིས་པོ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་འགོག་པ ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་པ་ དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་ཅྱིག་ཤོས་ནྱི་

དགག་བྱའོ།།།གྱིས་པ་མ་རྟོགས་པའྱི་རྒྱུར་འདོད་པ་དགག་པ་ནྱི།།འདྱི་ལས་མྱི་རྟོགས་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ ཆོ ས་ཅན་

འགའ་ཞྱིག་དང་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་གཞྱི་དང་མ་འབྲེལ་བ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།འབྲེལ་བ་ལས་ཐྲེ་ཚོམ་གྱིས་དཔོད་པའྱི་དཔྲེ་ནྱི ་
དཔྲེར་ན་ཞྲེས་པ་སྲེ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་འབྲེལ་བ ར་མངལ་ཆགས་པ་མྱི་རུང་བའྱི་ ཕྱིར་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་
བཞྱིན་དུ་འདྱིར་ཡང་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་བདག་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་ནང་དུ་མ་འདུས་པ་མྱི་རུང་ སྲེ་འདུས་པའྱི་ཕྱིར་
སོག་ལ་སོགས་པ་ལས་དྲེ་གྱིས་སུ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།འོ་ན་མྱི་རྟོགས་པར་ཅྱི་སྲེ་མྱི་འདོད་ཅྲེ་ན་མྱི་རྟོགས་ པ་དྲེ་ནྱི་
གྱིས་ལ ས་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་ཅྱི་འད་བའྱི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པའྱི་མྱི་རྟོགས་པ་ཞྲེ་ན་བདག་ཡོད་མྲེད ་གྱི་གར་རྟོགས་པ་
མྲེད་པ་དང་དྲེ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་པའྱི་རང་བ ཞྱིན་ ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་དོན་ནྱི་གྱིས་ལས་ཕྱི་རོལ་དུ་གྱུར་པ་ཡོད་ན་དྲེ་ལ་སོག་

གནས་ནས་དྲེས་གྱིས་པོ་མྱི་རྟོགས་པར་འགྱུར་ན་ཐམས་ཅད་གྱིས་པོ་དྲེར་འདུས་པས་སོག་གྱིས ་གྱིས་པོ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་
བར་རྱིགས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་ཐམས་ཅད་དྲེ་གྱིས་སུ་འདུས་པས་སོག་ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ དྲེ་ལྟ་ན་མྱིག་
གྱིས་གཟུང་ བྱ་ལས་ཀ ང་རྟག་མྱི་རྟག་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་གྱིས་ལས་གཞན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན།།འགྱུར་བ་

མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི་ཆོས་ཅན་དང་འབྲེལ་བ་ད ང་གྱིས་ལས་གཞན་མྲེད་པ་ཚོགས་པ་ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུར་འདོད་ཀྱི་

གཞན་མྲེད་པ་ཙམ་ནྱི་མྱི་འདོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་ལས་གཞན་མྲེད་ཅྱིང་ཁྱད་པར་དང་རྲེས་སུ་འགོ་
ལྡོག་མ་གྲུབ་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གསུམ་པ་དྲེས་ན་ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ནྱི།།སོག་ལ་སོག ས་པ་ནྱི་ཁྱ ད་པར་
དུ་ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་ 
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༼༣༦༠༽ 
ཡྱིན་ཏྲེ་བདག་རང་བཞྱིན་གྱིས་བསྐལ་བས་གཞྱི་གང་ལའང་འཇུག་ལྡོག་སྲེ་ཡོད་མྲེད་དུ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གཞན་ཡང་
དོན་གཞན་འབས་བུ་མ་ཡྱིན་པ་ལ ས་ དོན་གཞན་ མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཡང་ཕྱིར་དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུ་ྱིད་དོ།།།ཇྱི་
ལྟར་འབས་བུ་མ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་སོག་ལ་སོགས་པ་དང་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་བདག་ནྱི་དམྱིགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལྟར་

འབས་བུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ལ་ཐ་དད་པས་བདག་གཅྱིག་པའང་མ་ཡྱིན་པས་འབྲེལ་པ་མྲེད་པ་ཡོད་ན ་གཞན་ཡོད་པ་ཞྲེས་སྦྱར་

རོ།།།ལྡོག་པ་གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པ་དགག་པ་ལ།།བདག་མྲེད་བཀག་པའྱི་སོ་ནས་མྱི་གོ་བ་དང་།།བདག་ཡོད་བསྒྲུབས་པའྱི་སོ་ནས་
མྱི་གོ་བ་གྱིས་ལས།།དང་པོ་ལ་དོན་གསུམ་སྲེ་གཏན་ཚིགས་ལ་འབྲེལ་བ་མྲེད་པ་དང་།།ཐལ་འགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་མྲེད་པ་དང་།།
མན་བྱ་དང་འཁྲུལ་བར་མཚུངས་པའོ།།།དང་པོ་ལའང་དོན་བཞྱིའྱི་གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པའྱི་ཚུལ་དགོད་པ་ནྱི།། གཞན་དག་ཅྲེས་
པ་སྲེ་མྱི་མཐུ ན་ཕོགས་ནྱི་བདག་མྲེད་དོ།།།མཐུན་ཕོགས་བདག་ནྱི་སངས་རྒྱས་པ་ལ་མྲེད་པས་མྲེད་པ་ནྱི་ལྡོག་

འཚམས་སུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཡང་ན་གསོན་ལུ ས་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཕོགས་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་ཛྙཱ་ན་ཤྱི་འཆད་
དོ།།།ལྡོག་པ་གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པ་དྲེ་བས་ན་གཞལ་བྱ་ལ་སོ གས་པ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་གཅྱིག་ཏུ ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་དྲེ་ལྟ་སྲེ་

ལྡོག་པ་གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གྱིས་པ་དྲེ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ ་ལྡོག་དགག་པ་ནྱི།།ལྡོག་པའྱི་ རྣམ་པ་དྲེ་
ལྟ་བུ་སྲེ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལས་ལྡོག་པ་སྨྲ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེས་ནྱི་མྲེད་ ན་མྱི་འབྱུང་བ འྱི་འབྲེལ་བ་ྱིད་བརོད་
པར་འགྱུར་རོ།།།དྲེ་གང་ལས་ཞྲེ་ན་འདྱི་ ལྟར་བདག་མྲེད་པ་ྱིད་ལ ་སོག་མྲེད་པ་ྱིད་དོ་ཞྲེས་དགག་པ ་གྱིས་

བརོད་པའྱི་དོན་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་སོག་དྲེ་བདག་ལ་གནས་པ་བདག་ལས་ག ཞན་དང་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།བདག་ལ་

གནས་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་ན་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་ལྡོག་པ་ཡན་འགར་བ་ཅན་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ་བརོད་མོད་ངྲེད་
ལ་ཅྱི་ཕན་སམ་ན་ཡང་དྲེ་ྱིད་མྲེད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི་མྲེད་ ན་མྱི་འབྱུང་བ་ཡང་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་བཤད་ཟྱིན་པ ་ནྱི་ལྲེའུ་
གྱིས་པར་རོ།།།གྱིས་པ་དྲེ་དག་ཀང་བདག་མཐོང་ བ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེས་ཅྱིར་འགྱུར་ཞྲེ་ན་འབྲེལ་བ་མྲེད་པ་དྲེ་ྱིད་
ཀྱི་ཕྱིར་རྒྱུ་མཚན་གང་ལས་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པ་དྲེ་བས་ན་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གསུམ་པ་ལྡོག་པ་ཅན་དུ་
གསུངས་པའྱི་དགོངས་པ་བཤད་པ་ནྱི།།ཕོགས་གྱིས་ལ་མ་མཐོང་བ ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་མ་མཐོང་བ་དྲེ་ཙམ་གྱིས་དྲེ་

གྱིས་ལ་མྲེད་པར་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་བཤད་ཟྱིན་པ་ནྱི་མན་བྱ་ལ་ལྡོག་པ་དགག་པར་རོ།།།དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་མཐོང་བས་

མྲེད་པ་འགྲུབ་ན་ཐྲེ་ཚོམ་གྱི་རྒྱུར་མྱི་འགྱུར་ 
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༼༣༦༡༽ 
ཏྲེ་མན་ བྱ་གང་ཞྱིག་རྟག་པ་གང་ལ་ མྱི་སྱིད་པ་དྲེ་སྒྲ་ལ་དམྱིག ས་པས་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡུལ་དྲེ་ལ་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་

འདྱི་དྲེ་ལ་མྱི་སྱིད་དོ་ཞྲེས་མྲེད་པར་ངྲེས་པ་དང་ཡོད་མྲེད་ཐྲེ་ཚོམ་ ཟ་བ་ནྱི་ཅྱིག་ཅར་དུ་མྱི་རྱིག ས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་
ཏོ།།།བཞྱི་པ་སོག་ལྡན་ལ་ལྡོག་ཁྱབ་དགག་པ་ནྱི།།སོག་ལ་སོགས་པ་ཞྲེས་པ་སྲེ་གསོན་ལུ ས་ལ་བདག་ལོག་ན་ ཞྲེས་བྱ་
བ་ལ་དྲེ་ལྟར་ཐལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་བདག་དང་མ་འབྲེལ་ བའྱི་སོག་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པ ས་སོག་དང་ྲེ་བར་མྱི་ སྦྱོར་
བས་ཏྲེ་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྱི་བདག་མྲེད་པ་ལ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་ྱིད་གསལ་བར་འཆད་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྲེ་བདག་དྲེ་
མྲེད་ན་སོག་མྲེད་པར་གྲུབ་པས་ལྡོག་པའྱི་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པ ་ཡྱིན་ན་དྲེ་ཡང་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།འབྲེལ་བ་མ་གྲུབ་པ་ྱིད་

གསལ་བར་སོན་པ་ནྱི་དྲེ་དག་གྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་མྱི་དམྱིགས་པ་མྱི་འགྲུབ་པ་ནྱི་རྒྱུ་འབས་སྒྲུབ་བྱྲེད་ནྱི་སྣང་བ་མྱི་དམྱིགས་པའྱི་

དབང་དུ་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ལྟར་བདག་མྲེད་དང་སོག་མྲེད་ལན་ཅྱིག་ཏུ་མཐོང་ཡང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པས་ཁྱབ་པ་མྱི་འགྲུབ་
པར་བསན་ནས་ད་ནྱི་བདག་མྲེད་ྱིད་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེས་བརོད་པ་ནྱི ་སོག་ལ་ སོག ས་པ་ཞྲེས་པ་སྲེ་གང་ལས་ཤྲེས་པ་

ཡྱིན་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་མྱི་ཤྲེས་པ་དྲེས་ན་བདག་ལྡོག་པ་སྲེ་མྲེད་པ་ཤྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་སོག་ལྡོག་པ ས་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།
བལྟར་རུང་བ་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་བལྟར་རུང་བའྱི་དོན་ནྱི་གཞན་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པས་མྲེད་པར་ངྲེས་
པར་འགྱུར་ན་འདྱི་ནྱི་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ནོ།།།ཐལ་འགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་མྲེད ་པ་ལ་དོན་གསུམ་གྱི་དང་པོ་དོན་དངོས་ནྱི།།གང་ཡང་
ཞྲེས་པ་སྲེ་མྱི་འགྲུབ་པ་ནྱི་དྲེ་ལོག་པས་དྲེ་ལྡོག་པར་རོ།།།རྒྱུ་འབས་མ་ཡྱིན་ཀང་གཅྱིག་ལོག་པས་གཅྱིག་ལྡོག་གོ་ཞྲེ་ན ་རྒྱུ་
དང་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་མ་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེར་ བཤད་ཟྱིན་ཏོ།།།བདག་རྟག་པ་འབས་
བུར་ནྱི་མྱི་རུང་བས་རྒྱུ་ཡྱིན་གང་ན་རྒྱུའྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་མཐོང་དུ་ཆུག་ཀང་ལྡོག་པ་མ་གྲུབ་པས་རྒྱུ་འབས་སུ་མྱི་འགྲུབ་
བིོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བདག་ལྡོག་པའྱི་ཞྲེས་སྨྲས་པ་ལ་རྒྱུ་མཐའ་དག་མྲེད་པའྱི་རྣམ་པ་དྲེ་ལྟ་
བུའྱི་ལྡོག་པ་ལས་ནྱི་བདག་ལ་སོག་གྱི་རྒྱུའྱི་ནུས་ པ་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་འདྱིར་རྒྱུ་གཞན་མྲེད་པར་རྟོགས་པར་བྱྲེད་དོ་

ཞྲེས་འདོན་པ་དྲེ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་པས་ཡོད་པར་ཞྲེས་གདོན་ནོ།།།དྲེ་ྱིད་གསལ་བར་སོན་པ་ནྱི ་སོག་ལ་ སོག ས་
པ་ཞྲེས་པ་སྲེ་བདག་ལྡོག་པ་ནུས་པ ་སྲེ་རྒྱི ར་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ ་ནྱི་ངྲེད་སོག་གྱི་རྒྱུར་འདོད་པའྱི་བློ་ལོག་པས་སམ་ཁྱྲེད་

འདོད་པའྱི་བདག་ལོག་པས་སོག་ལྡོག་སམ་དུའོ། །།གྱིས་པ་བློ་ལ་སོགས་པའྱི་རྒྱུ་བསམ་པ་ནྱི།།བློ་ལ་སོགས་པ་ ཞྲེས་པ་

སྲེ་བདག་ནྱི་བློའ ་ིདངོས་ 
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༼༣༦༢༽ 
དང་སོག་གྱི་བརྒྱུད་པའྱི་རྒྱུར་འདོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་འགོག་པ་ནྱི་བདག་ནྱི་བློའ ་ིརྒྱུ་ མ་ཡྱིན་ཏྲེ་བློ་དྲེ་ལ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་ནུས་
པ་ནྱི་རྒྱུའོ།།།བློ་ལ་ཡང་དབང་པོ་ལ་རྟྲེན་པ་དང་ཡྱིད་ལ་རྟྲེན་པ་གྱིས་ལས།།དང་པོ་ནྱི་བློ་བདག་ྱིད་ཇྱི་ལྟ་བའྱི་ དབང་
པོ་དང་ཡུལ་ནྱི་རང་རང་གྱི་དབང་པོ་དང་ཡུལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་གྱི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།། །རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྔ་
མ་ནྱི་ཡྱིད་ཤྲེས་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་དྲེ་དབང་ཤྲེས་དྲེའྱི་གཟུང་ཡུལ་ལས ་ཡུལ་ག ཞན་ལ་ཡྲེངས་ཏྲེ་ཆགས་སམ་
འཁྲུགས་ཏྲེ་སང་བའམ་སོག ས་པ་སྲེ་གྱིད་དང་རྨུགས་པ་དང་བསོ་བ་ལ་སོགས་པར་གྱུར་ན་ཤྲེས་པ་ཕྱི་ མ་ཡྲེ་མྱི་
སྲེ་བ་དང་འཆོལ་བ་སྲེ་མདོ་མདོར་ཆད་པ་དང་སོགས་པ་སྲེ་མྱི་གསལ་བར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་དག་ཀང་

གྱིད་ལོག་པའྱི་ཚེ་ན་རོལ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡུལ་ྲེ་ཡང་དབང་ཤྲེས་མྱི་སྲེ་བ་དང་ཡྱིད་གཟུགས་ལ་ཆགས་ན་རྣ་བའྱི་ཤྲེས་པས་
སྒྲ་མྱི་ཐོས་པ་ལ་སོགས་པ་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པར་དབྱྲེ་བར་བྱ་སྲེ་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།རྣམ་ཤྲེས་དོན་གཞན་ཆགས་པ་ཡྱིས།།།ནུས་
མྲེད་དོན་གཞན་མྱི་འཛིན་ཕྱིར།།།ཞྲེས་གང་བཤད་པ་བཞྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་ནྱི ་ཡྱིད་ཀྱི་ཞྲེས་པ་སིྲེ་ཤྲེས་པ་སྔ་མ་ ནྱི་ཡྱིད་

ཀྱིའོ།།།བློ་ལ་སོགས་པའྱི་སྒྲས་བཟུང་བ་འཆད་པ་ནྱི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཞྲེས་པ་སྲེ་སོགས་པས་ནྱི་ལུ ས་གཟུང་
ངོ་།།།མམ་པ་ནྱི་རྱིགས་འད་བ་སྲེ་མངལ་བཟུང་བ་ནས་བརམས་ཏྲེ་རང་རང་གྱི་རྱིགས་འད་སྔ་མ་ལས་སྲེ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་
བླིོས་རྲེན་བྱྲེད་པ་ནྱི་བློས་བྱས་པའྱི་གཡོ་བ་དང་བལ་བའྱི་ལུ ས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ནྱི་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་གཡོ་བའྱི་རྲེན་ཡྱིན་

ནོ།།།དབང་པོ་མ་གཏོགས་པའྱི་ལུ ས་ནྱི་བློའ ་ིརྒྱུ ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།ལུ ས་ཀྱི་ཕུལ་བྱུང་འགྱིབ་མྲེད་པར།།།བློ་ཡྱི་བྱྲེད་
པའྱི་ཁྱད་པར་གྱིས།།།ཤྲེས་རབ་ལ་སོགས་ཕུལ་བྱུང་དང་།།།འགྱིབ་པ་དག་ཏུ་མཐོང་བ་ཡྱིན།།།ཞྲེས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདྱི་
ལྟར་ཡྱིད་ཀྱི་ཤྲེས་པ་རྱིག་པར་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་སྔ་མ་ལས་སྲེ་ཞྱིང་།།གསལ་བ་དང་འདུན་པ་དང་འདོད་ཆགས་ལ ་སོགས་པ་ནྱི་
གོམས་པ་ལས་སྲེ་བ་ཡྱིན་ན་དྲེས་ཁྱད་པར་གང་ཞྱིག་བསྒྲུབས་པས་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་འགྱུར།།མྱིག་བཞྱིན་དུ་གཞན་དུ་མྱི་འཐད་
པས་ཀང་རྒྱུར་མྱི་རུང་ལ་དབང་པོའ ་ིཚོགས་ཀང་ཡྱིད་ཤྲེས་ཀྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་གསལ་བར་སྣང་བ་དང་ངྲེས་པའྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་
ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་དང་།།ཡུལ་དུ་མ་འཛིན་པའྱི་ཡྱིད་ཤྲེས་དབང་པོ ་རྲེ་རྲེས་བྱྲེད་ན་དབང་པོ་ལྔ་དོན་མྲེད་པར་ཡང་ཐལ་བའྱི་ཡང་
ཕྱིར་རོ།།།གང་ཡང་ལུ ས་རྒྱས་པ་ལ་སོགས་པས་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ ་འཕྲེལ་བར་སྣང་བ་དྲེ་ཡང་ལུ ས་རྒྱས་པ་ལས་ནྱི་
ཡྱིད་བདྲེ་བ་དང་དྲེ་ལས་ཆགས་པ་སྲེ་བ་ཡྱིན་གྱི་དངོས་ཀྱི་རྒྱུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་ཡྱིད་ཀྱི་བློ་ྱིད་ལུ ས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་གྱི །།
ལུ ས་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་བློའ ་ིརྒྱུ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གནས་སོ།།།དྲེ་ལྟར་ན་བློ་འདྱིའྱི་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་གཞན་ནྱི་བདག་གོ།། 
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༼༣༦༣༽ 
གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི།།རྒྱུའྱི་ཚོགས་པ་གང་ཞྱིག་ཡོད་ན་འབས་བུ་གང་སྲེ་བར་འགྱུར་བ་ྱིད་དུ་གྲུབ་པ་དྲེ་ལ་དྲེ་
ལས་གཞན་པ་ཡང་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།མན་བྱ་དང་འཁྲུལ་བར་མཚུངས་པ་ལ་དོན་

དྲུག་གྱི་དང་པོ་འཁྲུལ་བར་མཚུངས་པའྱི་དོན་དངོས་ནྱི།།གང་ཡང་ཁྱྲེད་ཀྱི་མན་བྱ་ྱིད་ནྱི་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་གང་སྨྲས་པ་དྲེ་
ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏིྲེ་སོག་ལ་སོགས་པ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གཞན་གྱིས་མཚུངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་མན་བྱ་དྲེའྱི་

ཞྲེས་སྨྲས་སོ།།།སོབ་དཔོན་གྱི ས་ཁྱད་པར་མ་མཐོང་ནས་ཇྱི་ལྟར་ཞྲེས་དྱིས་པ་ལ་མན་བྱ་དྲེ་ནྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་
མ་ཡྱིན་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ ས་ལྡོག་པ་མ ་ཡྱིན་ གྱི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ཀང་ལྡོག་པའྱི་ཕྱིར་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་

ནོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་འགོག་པ་ནྱི་དྲེས་སྐད་བརོད་པ་དྲེས་ནྱི་ མན་བྱ་འདྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་འཇུག་པ་མྲེད་པ་ནྱི་གཞན་

སོག་ལ་ཡང་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་ཇྱི་ལྟར་མན་བྱ་ྱིད་དང་མྱི་མཚུངས་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་གྱིས་ཀ་ཡང་མཐུན་ཕོགས་ལས་ཀང་

ལྡོག་པས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལས་ལྡོག་པ་དྲེ་འཁྲུལ་བ འྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པ་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ཕན་ཚུན་འཕྲེན་པའྱི་ཚུལ་
ནྱི།།གཞན་ཡང་སོག་ལ་སོགས་པ་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ ཤྲེས་བྱ་བ་མྲེད་པ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ངྲེས་གཟུང་བྱས་པས་ནྱི་
མཐུན་ཕོགས་ལ་རྟགས་མྲེད་པ་མྲེད་ཅྲེས་བྱ་བར་འགྱུར་ལ་དྲེའང་དགག་པ་གྱིས་ཡྱིན་པས་དྲེས་རྣལ་མ་སྲེ་དགག་པ་

དང་པོའ ་ིསྒྲུབ་པ་རྟགས་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡ ོད་པ་གོ་བའྱི་ཕྱིར་ ཏྲེ་དཔྲེར་ན་ལ་སྦྱྱིན་མྲེད་པ་མྲེད་པས་ཡོད་པ་དང་མ་

ཡྱིན་པ་མ་ཡྱིན་པས་ཡྱིན་པ་གོ་བ་བཞྱིན་ནོ།།།མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པར་བརོད་པ་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་ྱིད་ལ་མྲེད་ཅྲེས་ངྲེས་
པར་གཟུང་བའྱི་སྒྲ་འདྱི་ལ་འབས་བུ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྲེད་པ་དྲེ་མཐུན་ཕོགས་ལ་དཔད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འདྱི་

སྐད་དུ་དགག་པ་གྱིས་ཀྱིས་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པར་བརོད་པར་མ་ཟད་ྱིད་ཀྱི་ངྲེས་གཟུང་གྱིས་ཀང་ཡོད་པར་བརོད་པ་
ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འོ་ན་ནྱི་ངྲེས་གཟུང་མྱི་བྱའོ་ཞྲེ་ན་གཅྱིག་ལ་མྲེད་པར་ངྲེས་པར་གཟུང་བ་ཞྲེས་སྨྲོས་
སོ།།།ངྲེས་གཟུང་གྱིས་རྣམ་དཔད་རྟོགས་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཕོགས་གྱིས་ལ་ཡོད་མྲེད་འདྱི་གྱིས་གཅྱིག་གྱི ས་གཅྱིག་

དོན་གྱིས་གོ་བས་དཔྲེ་གཅྱིག་གྱིས་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ག་བསན་པར་སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་གང་པོས་བརོད་
དོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ངྲེས་གཟུང་བྱས་པས་དགག་པ་འཕྲེན་ལ་དགག་པ་ལ་ངྲེས་གཟུང་བྱས་པས་ཀང་སྒྲུབ་པ་འཕྲེན་ཏྲེ་

ངྲེས་གཟུང་གྱིས་ནྱི་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་གྱིས་ཀ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གང་གྱི་ཕྱིར་ངྲེས་གཟུང་ཅན་གྱི་
ལྡོག་པས་སྒྲུབ་པ་འཕྲེན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ཁོ་ན་ལ་མྲེད་ 
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༼༣༦༤༽ 
པའྱི་ལྡོག་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་ནན་ཏྲེ་དོན་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་རྲེས་འག ོ་འགུག ས་ཏྲེ་སྒྲུབ་པར་ བྱྲེད་དྲེ་མཐུན་ཕོགས་ལ་

རྟགས་དགག་པ་སྲེ་ལྡོག་པ་བཀག་པ་ནྱི་སྒྲུབ་པ་སྲེ་རྲེས་འགོའ ་ིཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གསུམ་པ་མྲེད་པ་ལྡོག་གཞྱིར་མྱི་འདོད་

པ་དགག་པ་ནྱི།།ཁྱྲེད་སངས་རྒྱས་པ་མཐུན་ཕོགས་བདག་དང་བཅས་པ་ནྱི་མྲེད་པར་འདོད་པས་མཐུན་པའྱི་ཕོག ས་
མྲེད་པ་ལས་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ལ་གལ་ཏྲེ་མྲེད་པ་ལས་ལྡོག་པ་ མྲེད་ཅྲེས་སྨྲ་ན་ལྡ ོག་པ་དྲེ་ྱིད་མྲེད་པ་ལས་ལྡ ོག་ སྲེ་
འགོག་པར་ཇྱི་ལྟར་འདོད་དྲེ་དྲེ་ལྡོག་གཞྱི་མ་ཡྱིན་ན་ནྱི་ལྡོག་པའྱི་དགག་གཞྱིར་ཡང་མྱི་རུང་ངོ་།།།གཞན་ཡང་མྲེད་པ་ལས་
ལྡོག་པ་མྲེད་པའྱི་ལུ གས་ལ་རྟགས་མྲེད་པ་བཀག་པའྱི་ དངོས་པ ོ་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་ལ་ནྱི་རོངས་པའོ།།།ཤྲེས་ར བ་
འཁྲུལ་བ་མྲེད་པ་ནྱི་འཁྲུལ་བ་སྲེ་འཁྲུལ་བ་གྱིས་པ་སྨྲ ས་པ་ནྱི་ཡུལ་མྲེད་པ་དྲེ་ལ་དགག་པ་མྱི་འདོད་པ་ དང་རྲེས་

འགོ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། །བདག་གྱི་དངོས་པོ་ མྲེད་པ་དང་སོགས་པ་སྲེ་མྲེད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་སྒྲ་སྦྱོར་བ་ལ་

སོགས་པ་འགལ་བ་སྣ་ཚོགས་བྱྲེད་པའོ།།།མྲེད་པ་ལྡོག་གཞྱིར་མྱི་འདོད་པའྱི་དོན་འདྱི་ནྱི་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།བཞྱི་པ་ཁས་བླངས་

པས་མྱི་འཁྲུལ་བ་མྱི་འགྲུབ་པ་ནྱི།།མྲེད་པ་ལས་ལྡོག་པ་མྱི་འགྲུབ་ཏུ་ཆུག་ཀང་མྲེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་བསལ་བ་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྱི་
འཇུག་པ་ལས་ཡོད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་འཇུག་པ འྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།དྲེ་ལྟར་ཏྲེ་བདག་མྲེད་དུ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་གསོན་ལུས་ཀང་
བདག་མྲེད་དུ་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གཞན་ཡང་ཁས་བླངས་ཀྱིས་མཐུན་ ཕོག ས་མྲེད་པ་དང་མྱི་མཐུན་
ཕོགས ་ཡོད་པར་བཞག་ནས་མྲེད་པ་ལས་ལྡོག་པ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་ལྡོག་པ་གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པར་བརྟགས་ནས་བ དག་
འཇལ་བའྱི་ཚད་མ་འཇུག་པར་ནྱི་ མྱི་ར ྱིགས་ཏྲེ་དྲེ་ ལྟར་ ཚད་མ་འཇུག་ ན་ནྱི་གཏན་ཚ ིགས་ཀྱི་ལྡོག་པ ་མྱི་འཁྲུལ་བ་
ཁས་བླངས་ཀྱིས་བྱས་པས་བདག་ལུང་གྱིས་ཞྲེས་སྦྱ ར་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ན་འདྱི་མཐུན་ཕོགས་མྲེད་པ་ལས་ཀང་ལྡོག་པར་བསན་

པ་ཡྱིན་ནོ།།།ལྔ་པ་དྲེས་ན་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ནྱི།།བདག་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་མཐུན་ཕོགས་བདག་དངོས་མྲེད་པ་
ལས་ལྡོག་པ་མྲེད་དུ་ཆུག་ཀང་སོག་ལ་ སོག ས་པ་ལྡོག་པར་ བློ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་བདག་ྱིད་ལ་ཐྲེ་
ཚོམ་ཟ་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པར་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་དངོས་འགལ་ལ་

གཅྱིག་ལ་ཡོད་པར་ངྲེས་པར་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་གཅྱིག་ལ་ངྲེས་པར་ཡོད་པ་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་མཐོང་བ འྱི་བདག་མྲེད་
འགའ་ཞྱིག་ལ་སོག་མྲེད་པར་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་སོག་ལ་སོགས་པ་བདག་མྲེད་གཞན་ལ་འཇུག་ན་བདག་མྲེད་དུ་

ཁྱད་པར་མྲེད་པས་བུམ་པ་ལའང་འཇུག་པར་ 
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༼༣༦༥༽ 
འགྱུར་བ་ལས་བུམ་པ་ལ་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་བདག་མྲེད་ཐམས་ཅད་ལ་མྱི་འཇུག་གོ་ཞྲེས་དོགས་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་སྒྲུབ་པ ་ནྱི་
འདྱི་ལྟར་བདག་མྲེད་ཀྱི་གསལ་བའྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་སོག་གྱི་དོན་ཡང་བདག་མྲེད་དྲེའྱི་ར ྱིགས་ཅན་ཞྲེས་སྦྱར་

རོ།།།དཔྲེ་ཅྱི་དང་འད་ཞྲེ་ན་དཔྲེར་ན་ས་བ་མཐའ་དག་ལ་མཚོན་ག ྱིས་མ ྱི་ཆོད་པ ས་མ་ཁྱབ་ཀང་རྡོ་རྲེ་ལ་སོགས་པའྱི་

ས་བ་ལ་དྲེས་མྱི་ཆོད་པ་མཐོང་བས་ས་བ་ཙམ་དུ་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་མྱི་ཆོད་ཅྲེས་བརོད་མྱི ་ནུས་པ་བཞྱིན་
ནོ། །གཞན་ཡང་སོག་དང་བདག་མྲེད་པ་འགལ་བ་ཞྲེས་མདོར་བཞག་པ་འགོལ་བ་ནྱི་བདག་མྲེད་པ་དང་ཞྲེས་བྱ་བ་
ཡྱིན་ལ་སོག་ལ་སོགས་པ་ལ་བདག་གྱིས་ཁྱབ་པས་བདག་མྲེད་པ་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་ སོག་ལ་སོགས་པ་ དྲེའྱི་
ཞྲེས་གསུངས་སོ།།།དྲུག་པ་བདག་མྲེད་བཀག་པས་བདག་བཅས་སུ་མྱི་འགྲུབ་པ་ནྱི།། སོག་ལ་སོགས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་
ཏྲེ་སོག་དྲེ་ཡོད་པ ར་ཁྱབ་བྱྲེད་སོག་མྲེད་ལོག་པས་ཁྱབ་བྱ་བདག་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་རྒྱུ་མཚན་གང་གྱིས་ན་ཞྲེས་

བྱ་བ་དང་རྱིགས་པ་ཅན་འདྱི་ལྡོག་པ་སྲེ་མྲེད་པ་མྲེད་པ ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་མཐུན་ཕོགས་ལ་ སོག་ལ་ སོག ས་ པ ་ལྡོག་
པ་མྲེད་ཀང་ཡོད་པར་མྱི་འདོད་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དོན་དྲེ་ྱིད་སྡུད་པ་ནྱི་གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་མཐུན་
ཕོགས་ ལས་ལྡོག་པ་མྲེད་ཀང་དྲེ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བ ་མྱིན་ན་གསོན་ལུ ས་བདག་མྲེད་མ་ཡྱིན་ ཡང་བདག་
བཅས་མྱིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དགག་པ་བཀག་པ་སྒྲུབ་པར་མྱི་འདོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པ་བདག་ཡོད་བསྒྲུབས་པའྱི་སོ་ནས་
མྱི་གོ་བ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྲེ་བཟོག་པ་ནྱི་བཀག་པའོ།།།སྒྲུབ་པའྱི་སོ་ཁོ་ ན་ནས་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་བཟོག་ཕོགས་མ་

བཀག་པར་གོ་བར་བྱྲེད་པའོ།།།དྲེ་ལྟར་འདོད་པ་དྲེ་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་ནྱི་སོག་ལ་སོགས་པ་དྲེ་བདག་མྲེད་

དྲེ་ལ་མྱི་སྱིད་པས་རང ་གང་ན་ཡོད་པ་ན་བདག་མྲེད་དྲེ་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ བདག་མྲེད་པ་དྲེ་
ལས་ལྡོག་པ་ཅན་ཡྱིན་པས་བདག་གྱི་གོ་བྱྲེད་དུ་བརོད་པ་ཡྱིན་ཏ ིྲེ་དྲེ་ལྟར་ན་ལྡོག་པ་འབས་བུ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་

རོ།།།དྲེ་ལྟ་སྲེ་བདག་མྲེད་ལས་ལྡོག་པས་གོ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་ན་བདག་མྲེད་ལས་ལྡོག་པ ས་བདག་གྲུབ་པ་ལ་ཅྱི་
ཕན་དྲེའྱི་ཕྱིར་བདག་མྲེད་ལས་ལྡོག་པའྱི་སོ་ནས་གོ་བྱྲེད་དུ་འདོད་པར་བྱའོ།། །ཡང་ན་འབྲེལ་བའྱི་སོ་ནས་བདག་ྱིད་ལ་
ངྲེས་པར་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་ཇྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་པའྱི་སོ་ནས་གོ་བར་བྱྲེད་ཅྲེས་བྱ་བ་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་ཀང་གོ་བ་དྲེ་ལྟ་ན་ནྱི། 
ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་གོ་བར་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མ་གྲུབ་པ ་དྲེ་བས་ན་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།། 
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༼༣༦༦༽ 
དྲེ་ལྟར་རོད་ཕྱིར་ཁྱད་པར་སྤྱྱི་དག་སྲེ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ཁྱད་པར་ལ་རོད་པ་བཟོག་ནས་སྤྱྱི་ལ་རོད་པ་བཟོག་པའྱི་ཕྱིར།།བཞྱི་པ་
རྲེས་འགོ་གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པའྱི་རྟགས་དགག་པ་ལ་དོན་དྲུག་གྱི་དང་པོ་སྦྱོར་བ་དཔྲེར་བརོད་པ་ནྱི།། གཞལ་བྱ་ྱིད་ ཐུན་
མོང་བ་ཡང་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་འདུས་མ་བྱས་ ལ་སྐུར་པ་སྲེ་མྲེད་པར་སྨྲ་བའྱི་མདོ་སྲེ་པའྱི་ལུ གས་ལྟར་ན་ངོ་བོ་
ྱིད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པའྱི་རྟག་པ་དྲེ་དག་ལ་གཞལ་བྱ་ར ྲེས་སུ་འགོ་བ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་
མྱི་རྟག་པ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་འཁྲུལ་བ་མྲེད་པ་ ཞྲེས་བྱ་བ་དང་རྱིགས་པ་ཅན་སྨྲའོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གྱིས་པ་ངྲེས་
གཟུང་ཅན་གྱི་རྲེས་འགོ་ལ་ལྡོག་པས་ཁྱབ་པ་ནྱི།།རྟགས་དྲེ་ལ་ཡང་འདྱི་མྱི་མཐུན་ ཕོག ས་ལས་ལྡ ོག་པ་མྲེད ་ ན་ཇྱི་
ལྟར་མཐུ ན་ཕོག ས་ྱིད་ལ་ཡ ོད་པ་ཡྱིན།།གལ་ཏྲེ་ ཞྲེས་བྱ་བས་ནྱི་རྟགས་འདྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་མ་བཅད་

ན་མཐུན་ཕོགས་ཀྱི་ངྲེས་གཟུང་དོན་མྲེད་ཅྱིང་།།བཅད་ན་ལྡོག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྟགས ་ཡོད་པ་རྣམ་
པར་བཅད་པ་ལས་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ནྱི་མྲེད་པ་ཡྱིན་པས་དྲེ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱིས་ཀ་མྱི་
རུང་ངོ་སམ་ན་རྲེས་སུ་འགོ་བ་ཡང་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་གྱིས་ཀ་འགོག་པ་འདྱི་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་རྟགས་
མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་མྲེད་པ་ལ་དྲེ་གྱིས་མྱི་རུང་བ་དྲེ་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་རྲེས་སུ་འགོ་བ་
དགག་སྲེ་སྒྲུབ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གསུམ་པ་རྟགས་མྲེད་པ་ཙམ་དངོས་མྲེད་ལ་མྱི་འགལ་བ་ནྱི།།ལྡོག་པ་ནྱི་

དགག་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ཡང་རྣམ་པ་གྱིས་ལས་དངོས་པོའ ་ིརང་བཞྱིན་འ ཕྲེན་པའྱི་མ་ཡྱིན་པར་དགག་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་

དང་དགག་པའྱི་སྒྲའྱི་ཡུལ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་མྲེད་དགག་དྲེ་ནྱི་མྲེད་པ་ལ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གཞན་གྱིས་སྨྲས་པ་ནྱི་མྲེད་

དགག་དྲེ་ཡང་མྲེད་པ་ལ་མྱི་ སྱིད་དྲེ་གནས་གཞྱི་དང་འབྱུང་ཁུངས་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་ ཅན་ཏྲེ་བརོད་བྱ་ཅན་
དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡུལ་ས ོན་པའྱི་རྣ མ་དབྱྲེ་དང་ མྱི་ལྡ ན་པའྱི་ཕྱིར་ ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ནྱི་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་

བའྱི་དངོས་མྲེད་ནྱི་གཞྱི་ལ་སོགས་པ་བློས་རྟོ གས་པར་མྱི་ནུས་ཤྱིང་སྒྲས་ཀང་བརོད་པར་མྱི་ནུས་ལ་སྒྲ་རྟོག་གྱི་ཡུལ་ལས་
འདས་པ་དྲེ་ནྱི་ཡོད་མྲེད་གང་དང་ཡང་འབྲེལ་དུ་མྱི་རུང་བས་མྲེད་པ་དང་ཡང་འབྲེལ་དུ་མྱི་རུང་ངོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།རོད་པ་
འདྱི་ལ་མྲེད་པ་དགག་སྒྲུབ་དང་ཇྱི་ལྟར་འབྲེལ་བའྱི་ཚུལ་དྲེ་ཕྱིར་དངོས་དངོས་མྲེད་རྟྲེན་ཅན་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེར ་ལན་བཏབ་
ཟྱིན་ཏ ོ། །ངྲེས་གཟུང་ཅན་གྱི་རྲེས་འགོ་ལ་ལྡོག་པས་ཁྱབ་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ལྡོག་པ ་མྲེད་པའྱི་རྲེས་འགོ་ ཅན་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།། 
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༼༣༦༧༽ 
བཞྱི་པ་དངོས་མྲེད་ལ་ཆོས་བློས་འགོད་པས་གཞལ་བྱ་ག ྱིས་ཀའྱི་ཆོས་ཡྱིན་པ་ནྱི།། གཞལ་བྱ་ྱིད་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་
ཡོད་མྲེད་གྱིས་ཀ་བློའ ་ིགཞལ་བྱ་ཡྱིན་པས་གཞལ་བྱ་ག ྱིས་ཀའྱི་ཆོས་སུ་ཡོད་མྲེད་གྱི་ག་ལ་བརྟྲེན་པའྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེར་
བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །གལ་ཏྲེ་མྲེད་པ་ལ་ནྱི་ཆོས་འགའ་ཡང་མྲེད ་པས་གཞལ་བྱ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཆོས་ནྱི་རྟྲེན་པ་ཡྱིན་ན་མྲེད་

པ་ནྱི་གང་ལ་ཡང་མྱི་རྟྲེན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན་འདྱི་རང་གྱི་ཚིག་གྱི་མྲེད་པ་ལ་ཆོས་ཁས་བླངས་པར་བསན་པའྱི་ཕྱིར་དངོས་པོའ ་ི

ཆོས་མཐའ་དག་དང་བལ་བ་དྲེ་ྱིད་ཆོས་ཅན་རྟོག་པ འྱི་ཡུལ་གྱི་དངོས་མྲེད ་དྲེའྱི་ཆོས་མ་ཡྱིན་ནམ ་གལ་ཏྲེ ་དངོས་

པོའ ་ིཆོས་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ཆོས་སུ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན་དངོས་པོའ ་ིཞྲེས་སྨྲོས་སོ།།།དངོས་མྲེད་ལ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་
ཇྱི་ལྟར་བྱྲེད་ཅྲེ་ན་མྲེད་དུ་ཟྱིན་ཀ ང་ནམ་མཁའ་ལ་ལུ ས་མྲེད་ཅྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཐ་སད་ཀྱི་རྣམ་པ་འགའ་ ཞྱིག་
གྱིས་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ད ྲེའྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་བྱྲེད་པ་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་དྲེ་ལ་ ཐ་སད་ དྲེ་སྒྲ་འཇུག་པ་ཞྲེས་སྦྱར་

རོ།།།དོན་དམ་པར་ཏྲེ་དཔད་ན་ནིྱི་མྲེད་པ་བཞྱིན་དུ་ཡོད་པ་ལ་ཡང་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ་
འདྱི་དག་ནྱི་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་བཤད་ཟྱིན་པ་ནྱི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དྲེ་ྱིད་དང་གཞན་དུ་མྱི་འཐད་པའྱི་ནང་དུ་སྲེ་དྲེ་ྱིད་དང་

གཞན་ལས་རྣམ་པ་གཞན་ཡང་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཡང་ན།།དམ་པའྱི་དོན་གྱིས་དོན་རྣམས་ནྱི།།།རང་གྱིས་འདྲེ་དང་ཐ་དད་
མྲེད།།།དྲེ་ལ་ངོ་བོ་གཅྱིག་པ་དང་།།།དུ་མ་བློ་ཡྱིས་བསད་པ་ཡྱིན།།།ཞྲེས་འབྱུང་བ་དྲེ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དུ་མ་བློ་
ཡྱིས་བསད་པ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།ཆོ ས་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་འབྲེལ་བ་བློས་ བྱས་པ་ནྱི ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གཞུང་འདྱི་ལ་ཁ་ཅྱིག་

མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་འབྲེལ་བ་གྱིས་པོ་བློས་བྱས་པར་འཆད་པ་དྲེ་ནྱི་སྐབས་ྱིད་མ་ཤྲེས་པ་ཁོ་ནར་ཟད་དོ།།།ལྔ་པ་དྲེས་ན་དྲེ་ཚད་
མའྱི་གཞལ་བྱའང་ཡྱིན་པ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་དངོས་མྲེད་གཞལ་བྱ་མ་ཡྱིན་ན་ཤྲེས་བྱ་ལ་ དྲེ་དང་དྲེ་མ་ཡྱིན་པ ་སྲེ་ཡྱིན་པ་དང་མ་

ཡྱིན་པར་བརྡ་སྲེ་ཐ་སད་བྱྲེད་པ་ཅན་གྱི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱིས་ཡ ོད་པ་དང་མྲེད་པ་དང་གྱི་ག་དང་ག ྱི་ག་མ་
ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པར་ག ནས་པ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པར་འཛིན་པར་མྱི་འགྱུ ར་ ཏྲེ་དྲེ་དང་དྲེ་ལྟ་བུར་སྒྲུབ་པར་
བྱྲེད་པ་མ་ངྲེས་པ འྱི་ཕྱིར་རོ།།།དགོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་དང་དྲེ་ལྟ་བུར་སྒྲུབ་པར་བྱྲེ ད་པ་ནྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་བཅད་པ་

ཡྱིན་ན་དངོས་མྲེད་གཞལ་བྱ་མ་ཡྱིན་ན་མྱི་མཐུན་ཕོགས་བཅད་པ་རྟོགས་པ་མྲེད་པས་མྱི་མཐུན་པ་མྲེད་པའྱི་ཡོད་པ་དང་དྲེ་
མ་ཡྱིན་མྲེད་པ་དང་འགའ་ཞྱིག་གཟུགས་ཅན་དང་དངོས་པོ་གྱིས་ཀ་ཡྱིན་པ་དང་དྲེ་གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་རྟོགས་
པ་མྲེད་པས་དྲེ་དང་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་ཀང་མྲེད་པར་ 
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༼༣༦༨༽ 
འགྱུར་རོ།།།དྲེས་ན་དྲེ་དང་དྲེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་བརྡ་ཅན་ཞྲེས་གཏན་དུ་ལྡན་པའྱི་དོན་དྲེ་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་འད་བའྱི་ཐ་སད་ཡོད་
པ་ཡང་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་མྲེད་པ་ངྲེས་པར་ བྱྲེད་པ་དྲེས་ཇ ྱི་ལྟར་ཡང་ རུང་སྲེ ་དངོས་མྲེད་
དངོས་པོ་རྟོགས་པའྱི་ཤུགས་ཀྱི་ག ཞལ་བྱར་བྱ་དགོས་སོ།།།འོ་ན་ནྱི་ཚད་མ་གྱིས་ཀ་དངོས་པོའ ་ིཡུལ་ཅན་ཞྲེས་བཤད་པ་

དྲེ་ཇྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན་དངོས་པོའ ་ིཞྲེས་བྱ་བ་དང་མྱི་སླུ་བ་དྲེ་ནྱི་རང་གྱི་ཡུལ་ལ་ཚད་མ་གྱིས་ཀྱིས་གནོད་པ་མྲེད་ ན་ཞྲེས་

བྱ་བ་དང་མྱི་སླུ་བའྱི་དོན་དྲེ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པ་དྲེ་བས་ན་དངོས་པོ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མ་འདྱི་ལ་དངོས་མྲེད་ལ་བལྟོས་ནས་ཀང་

ཚད་མའྱི་མཚན་ྱིད་གནོད་པ་མྲེད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡོད་པས་མྲེད་པ་གཞལ་བྱ་ དང་དྲེ་འཇལ་བ་ཚད་མ་ཡྱིན་
ནོ། །གང་ཡང་རྣམ་འགྲེལ་ལས།།ཚད་མ་སླུ་མྲེད་ཅན་ཤྲེས་པ།།།དོན་བྱྲེད་ནུས་པར་གནས་པ་ནྱི།།།མྱི་སླུ།།ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།

མྲེད་པ་གཞལ་བྱ་མ་ཡྱིན་ཕྱིར།།།ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།རྣམ་པར་ངྲེས་པ་ལས།།དོན་བྱ་བ་ལ་སླུ་བ་མྲེད་པའྱི ་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།
གཏན་ཚིགས་ཐྱིགས་པ་ལས།།སྒྲོ་བཏགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ནྱི་དོན་བྱ་བ་སྒྲུབ་པ་མྱི་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར་
ཚད་མ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གང་བཤད་པ་དྲེ་ནྱི་མྲེད་པ་དངོས་ཀྱི་གཞལ་བྱ་མ་ཡྱིན་པ་དང་།།དྲེ་རང་རྒྱུད་དུ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མ་
མྲེད་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཚད་མ་དངོས་པོའ ་ིའབས་བུ་ཡྱིན་པས་དྲེ་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པ་ན་དྲེ་མ་ཡྱིན་བཅད་པ་ཡང་ཐོབ་པར་
བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལའང་ཚད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་ཐྱིགས་པ་ལས་དྲེའྱི་དྲེ་ྱིད་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་གཞན་རྣམ་
པར་བཅད་པ་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།དྲེ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པར་བྱྲེད་ཅྱིང་གཞན་རྣམ་པར་གཅོད་པར་བྱྲེད་ལ་ཞྲེས ་
གང་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲུག་པ་དངོས་མྲེད་ཤྲེས་བྱ་ལ་མྱི་སྱིད་པ་དགག་པ་ལ་དོན་གསུམ་གྱི་དང་པོ་མྲེད་པའྱི་དོན་བཤད་
པ་ནྱི།།རྱིགས་པ་ཅན་ན་རྲེ།།གལ་ཏྲེ་དངོས་མྲེད་ཐམས་ཅད་ཀང་ཤྲེས་བྱ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་འགའ་ཞྱིག་ལྟར་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་
ཏྲེ་ཤྲེས་བྱར་ཡོད་པས་ཡོད་པར་མྱི་རུང་ན་ནྱི་ཡོད་པ་མྱི་སྱིད་པར་འགྱུར་ཏྲེ ་མྲེ་ཆུའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་
ཅད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ཡོད་པ་ནྱི་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།དྲེ་ལྟ་ན་མྲེ་ལ་སོགས་པ་ དྲེ་དག་ཆུ་ལ་སོགས་
པར་མྲེད་པའྱི་རྣམ་པ་དྲེ་ྱིད་དངོས་མྲེད་ཡྱིན་པས་དངོས་པོ་ལ་དངོས་མྲེད་ལྡན་པར་ཡོད་ལ་དྲེའང་གཞལ་བྱ་ཡྱིན་

པས་དྲེ་གྱིས་ཀའྱི་ཆོས་སུ་གྲུབ་བོ །།།གྱིས་པ་དྲེ་རྱི་བོང་གྱི་གཞྱི་ལ་གྲུབ་པ་ནྱི།།སངས་རྒྱས་པས་བདག་ནྱི་མྲེད་དྲེ་མ་
དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་རྱི་བོང་གྱི་རྭ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་བཀོད་པ་ལ་གསལ་བྱྲེད་པ་ རྱི་བོང་དང་རྭ་དག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ དཔྲེ་

གྱིས་ 



རྣམ་འགྲེལ ་རྒྱན་གྱི་ མྲེ་ཏོག།   455 

༼༣༦༩༽ 
ཀ་སོང་ངོ་ཞྲེས་བཞད་གད་བྱྲེད་པ་དྲེ་ནྱི་ རང་ྱིད་མྱི་ཤྲེས་པར་སོན་པས་བདག་ྱིད་ལ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ། །ཡན་ལག་
ནྱི་རོམ་བྱྲེད་དྲེ་རྱི་བོང་དང་དྲེའྱི་རོམ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པའྱི ་རྭ་ཡང་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།ལན་ཏྲེ་སུན་འབྱྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་སྐབ ས་སུ་མ་

བབ་བོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།ཇྱི་ལྟར་མ་བབ་ཅྲེ་ན་གང་གྱིས་ན་རྱི་བོང་དང་རྭ་སོ་སོར་ཡོད་པ་དྲེས་གནོད་དྲེ་སུན་ཕྱུང་ བར་
འགྱུར་བ་སངས་རྒྱས་པ་དྲེ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།དྲེ་གྱིས་ལ་འབྲེལ་བ་མྲེད་ཅྲེས་བརོད་པར་ བྱ་བའྱི་རྭ་ནྱི ་དགག་

པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།སོབ་དཔོན་གྱིས་ཅིྱི་བ་ལང་ལ་སོགས་པ་རྭ་ཅན་རྣ མས་ཀ ྱི་རྭ་ལ་འབྲེལ་བ་
ཙམ་ཁྱད་པར་ཡོད་ཀྱི་རྭའྱི་རས་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེས་དྱིས་པ་ལ་ཕ་རོལ་གྱི་རྭ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རྭའྱི་

རང་བཞྱིན་ཡང་ཐ་དད་དྲེ་འབས་བུ་ ཡན་ལག་ཅན་གྱི་རས་སོ་སོ་ལ་དྲེ་རོམ་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་རྭའྱི་རང་བཞྱིན ་ཞྲེས་

སྨྲས་སོ།།།དྲེ་ལ་སོབ་དཔོན་གྱིས་རྒྱུ་ཐ་དད་པས་འབས་བུ་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བ་ དྲེའྱི་ཕྱིར ་ཞྲེས་གསུངས་ཏྲེ་ཀླན་ཀ་མྲེད་པའྱི་

རྒྱུ་མཚན་ནྱི་འདྱི་ལ་འབྲེལ་བ་མྲེད་པར་མ་ཟད་རོམ་བྱྲེད་རྱི་བོང་གྱི་རྭ་ྱིད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གསུམ་པ་དྲེ ་དྲེ་ལྟར་སྨྲ་ན་མྱི་
མཐུན་པ་མྲེད་པ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྲེ་དགག་བྱ་རྱི་བོང་གྱི་རྭ་ནྱི་མྲེད་པས་དགག་མྱི་དགོས་ལ་རྭ་ཙམ་ནྱི་དགག་མྱི་ནུས་

པས་འབྲེལ་བ་འགོག་པ ་ལས་འོས ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་འབྲེལ་བ་མྲེད་ཅྲེས་བརོད་པར་བྱ་བའྱི་ཀླན་ཀ་ད་དུང་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན།།ཁྱྲེད་
འབྲེལ་བ་དགག་བྱར་འདོད་པས་རྱི་བོང་ལ་རྭའྱི་རང་བཞྱིན་ཐ་དད་མྲེད་པར་སྨྲ་བ་ལྟར་ཁོ་བོ་ཡང་དྲེ་ྱིད་སྨྲ་བའྱི་ཕྱིར་མྱི་
མཐུན་པ་མྲེད་དོ།།།ཡང་ན་རྱི་བོང་ལ་རྭ་ྱིད་མྲེད་པའྱི་ ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱིས་དགག་པར་བྱ་བའྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེང་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་
དང་འབྲེལ་བ་ཅན་གྱི་རྭ་ཡ ོད་ལ་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་འབྲེལ་བ་ཅན་ནྱི་འབྲེལ་བའྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་པས་དྲེ་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་སྲེ་

དབྱྱིག་པ་ཅན་དབྱྱིག་པ་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ།།།ཤྲེས་ན་ཚིག་དྲེ་ནྱི་འགལ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།ཅྱི་སྲེ་ཕ་རོལ་ན་རྲེ་འབྲེལ་བ་
མྲེད་པར་མ་ཟད་སྔར་ངྲེད་ཀྱིས་ཁས་བླངས་པའྱི་ཞྲེས་སྨྲས་པ་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་ངྲེད་ཀྱི་འདོད་པ་ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་མཐར་

ནྱི་འདྱི་ངྲེས་པར་བརོད་དགོས་པས་ཇིྱི་དང་པོ་བརོད་ན་སུན་འབྱྱིན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ ོན་ མོངས་པར་མྱི་འགྱུར་

རོ།།།དྲེས་ན་ཁྱོད་ནྱི་ལ་རྣམས་དགའ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་དང་པོར་བརོད་པར་བྱ་བ་དང་པོར་མྱི་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་དངོས་
མྲེད་གཞལ་བྱར་གྲུབ་པས་འདྱི་ཐུན་མོང་གྱི་མ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གནས་སོ།།།བཞྱི་པ་འགལ་བ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ་ལ་དྲེ ་སྱིད་
པ་དང་།།མྱི་སྱིད་པའྱི་ཡུལ་བསན་པ་དང་།།སྤྱྱི་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དང་།།སྤྱྱི་འགོག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དང་།།དྲེ་གྱིས་ཀྱི་
འབས་བུ་དང་།།སྱིད་མྱི་ 
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༼༣༧༠༽ 
སྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་།།སོབ་དཔོན་གྱིས་དཔྲེར་བརོད་པའྱི་དགོངས་པ་བཤད་པ་ད ང་དོན་དྲུག་ལས།།དང་པོ་ནྱི་འགལ་བ་
མྱི་འཁྲུལ་བ་ཞྲེས་པ་སྲེ་འདྱི་ལ་སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤྱི་ལ་ན་རྲེ།།རང་གྱི་སྲེ་པ་ཁ་ཅྱིག་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྱི་རྟགས་

ལའང་འགལ་བ་མྱི་འཁྲུལ་བ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་མ་ངྲེས་པ་ཡོད་དྲེ་སྒྲ་བྱས་པས་མྱི་རྟག་པར་བསྒྲུབས་པའྱི་ཚེ་མན་བྱས་རྟག་པར་
བསྒྲུབས་ན་སྔ་མ་མ་ངྲེས་པར་འགྱུར་བ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་འདོད་པས་དྲེ་དགག་པའྱི་ཕྱིར་གསུངས་སོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།སོབ་དཔོན་
ཆོས་མཆོག་ན་རྲེ།།འདྱི་མ་ངྲེས་པ་གང་གྱི་ནང་དུ་འདུ་ཞྲེ་ན།།དྲེ་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ལ་མྱི་སྱིད་པས་དྲེར་བསྡུས་པས་ཅྱི་
ཞྱིག་བྱ་ཞྲེས་བསན་པའྱི་དོན་དུ་བཀོད་དོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ།།།དྲེ་ལ་ ཐྲེ་ཚ ོམ་གྱི་རྒྱུར་བཤད་པ་ནྱི།།གང་དག་ཐུན་མོང་མྱིན་པ་

དང་།།།སྤྱྱི་དང་འགལ་བ་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི།།།ཞྲེས་གང་འབྱུང་བ་དྲེ་ཡྱིན་ནོ།། །དྲེ་འདྱིར་མ་བཤད་ པ་ནྱི་སྔར་མ་ངྲེས་པའྱི་ནང་
དུའོ།།།དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་རྲེས་སུ་དཔག་པའྱི་ཡུལ་ཏྲེ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་ལ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ ཕྱིར་ རོ། །དྲེ་
ྱིད་གསལ་བར་སོན་པ་ནྱི་ཇྱི་ སྐད་ཅྲེས་པ་སྲེ་གཅྱིག་ལ ་དངོས་འགལ་གྱིས་མྱི་སྱིད་པས་དྲེས་ཁྱབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་

གྱིས་ཀང་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གསུམ་པོ་འདྱི་ལས་མྱི་འཁྲུལ་བ་ཅན་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།འོ་ན་སོབ་དཔོན་གྱིས་གང་ལ་

བཤད་ཅྲེ་ན།།དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ལ་མ་བཤད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དངོས་པོ་མ་ མཐོང་ སྲེ་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་རྟོག་གྱི་
སོབས་ཀྱིས་དཔོད་པ་ལ་ཞུག ས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་ལུ ང་དྲེའྱི་དོན་ནྱི་དབང་པོ་ལས་འདས་པ་སྲེ་ སྒྲུབ་པ་ནྱི་གཏ ན་

ཚིགས་སོ།།།ལོག་པར་སོན་པ ་ནྱི་འགལ་བ་གཅྱིག་ལ་སྡུད་པའོ།།།རང་གྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་མྱི་སྱིད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ན ིྱི་
དངོས་པ ོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་འགལ་འབྲེལ་བློས་མ་བྱས་པར་ཤྲེས་བྱ་དང་མཐུན་པ་ལ་བརོད་དོ།།།གྱིས་པ་ལ་དོ ན་གསུམ་

གྱི་སྦྱོར་བ་དཔྲེར་བརོད་ནས་ཁྱབ་པ་བསན་པ་ནྱི།།འདྱི་ལ ་ཞྲེས་པ་སྲེ་འདྱི་ལ་དང་སོང་ཆྲེན་པོ་གཟྲེགས་གཟན་གྱིས་སྤྱྱི་རྟག་

ཅྱིང་གཡོ་བ་མྲེད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བཤད་ནས་དྲེ་འདས་པའྱི་འོག་ཏུ་སོབ་མ་གྱིས་རོད་པ་ན་པཱཱཻ་ལ་པ་ནྱི་
སྤྱྱི་གསལ་བ་ཡོད་མྲེད་ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་པར་འདོད་པ་པཱཱཻ ་ཐ་ར་ནྱི་རང་གྱི་རྟྲེན་ཙམ་ཐམས་ཅད་ལ་གནས་པར་འདོད་དོ།།།དྲེ་
ལ་དང་པོའ ་ིགཏན་ཚིགས་ནྱི་སྤྱྱི་ནྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ན་གནས་པ འྱི་སྤྱྱི་རང་དང་འ བྲེལ་བ་ཅན་གྱི་

གསལ་བའྱི་གོང་བུ་དག་དང་དུས་ཅྱིག་ཅར་འབྲེལ་ བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་ནམ་མཁའ་ཡང་དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་པས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་

ན་ཡོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱི་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི ་རྟགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་བསྒྲུབ་པ་ནྱི་གསལ་བའྱི་རས་དྲེ་དག་དང་འ བྲེལ་བ་
ཅན་གྱི་སྤྱྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་སྤྱྱི་དྲེ་ཙམ་དང་རྲེས་སུ ་འབྲེལ་ 
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༼༣༧༡༽ 
པའྱི་གསལ་བ་དྲེ་དག་གྱི་ཡུལ་ ན་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་གང་ཞྱིག་གང་དང་འབྲེལ་བ་དྲེ་དྲེའྱི་ཡུལ་ན་འདུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་

གང་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་ལྡོག་པའྱི་ཁྱབ་པ་སོན་པ་ནྱི ་གང་ཞྱིག་ཡུལ་གང་ན་མྲེད་པ་དྲེ་ནྱི་དྲེའྱི་ ཡུལ་ཅན་ཏྲེ་ཡུལ་དྲེ་ན་གནས་

པ་ཅན་གྱི་བདག་ྱིད་ལ་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གྱིས་པ་དྲེ་ལ་འཁྲུལ་བ་སྤངས་ནས་དོན་བ སྡུ་བ་ནྱི།།

གལ་ཏྲེ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ ་རས་ལ་རྟྲེན་པའྱི་ཡོ ན་ཏན་རྣམས་ནམ་མཁའ་ལ་མྲེད་ཀ ང་ནམ་མཁའ་དྲེའྱི་
ཡུལ་ན་གནས་པ་ཅན་གྱི་བུམ་པ་ལ་སོག ས་པ་ལ་ ཁྱབ་པ་ ཡྱིན་པས་གང་ཞྱིག་གང་གྱི་ཁྱབ་བྱྲེད་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཁྱབ་བྱའྱི་

ཡུལ་ན་གནས་པས་ཁྱབ་པ་དྲེ་མ་ངྲེས་སོ་ཞྲེ་ན།།གྲུབ་པའྱི་མཐའ་ལ་གགས་པའྱི་བུམ་པ་ནྱི་ནམ་མཁའ་ལྡན་པ་དང་གཟུགས་

དང་བུམ་པ་འདུ་བ་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ནྱི་ཡུལ་ཐ་དད་དང་ཐ་མྱི་དད་དུ་སྣང་བ་ནྱི་ཡུལ་གཅྱིག་ཏུ ་འཇྱིག་རྟྲེན་པ་
ལ་གགས་པས་དྲེ་དང་མཐུན་པར་སྨྲ་བ་ན་བུམ་པ་དང་གཟུགས་ལ་སོགས་པ ་ནྱི་ཐ་མྱི་དད་དུ་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་ཡུལ་གཅྱིག་ྱིད་
དོ།།།དྲེ་ནྱི་བསན་བཅོས་དང་ཡང་མཐུན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི་སྲེས་བུ་དང་དབྱུག་པ་ལྟ་བུ་ཡུལ་ སོ་སོ་བ་དང་།།བུམ་པ་དང་
གཟུགས་ལྟ་བུ་ཡུལ་སོ་སོ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་ལྟར་ན་གང་ཞྱིག་གང་གྱི་ཁྱབ་བྱྲེད་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཁྱབ་བྱའྱི་

ཡུལ་ན་ཡོད་པས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་སྤྱྱི་འདྱི་རང་ཡོད་པ་ཙམ་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བ་ཅན་གྱི་བྱྲེ་བག་དྲེའྱི་
ཡུལ་ན་གནས་པ་ལ་བསྒྲུབ་པ ་བྱྲེ་བག་དྲེ་དང་འབྲེལ་བ་ྱིད་འདྱི་ནྱི ་རང་བཞྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་
ནོ། །གསུམ་པ་རྟྲེན་ཙམ་ལ་ཁྱབ་པར་སྨྲ་བ་དང་མྱི་མཚུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྲེ་རྟྲེན་དྲེའྱི་ཡུལ་ན་ཞྲེས་
བྱ་བ་དང་འདོད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཕྱིར་རོལ་མྱི་འདོད་པ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ལ་མྱི་འདོད་པ་ྱིད་སོན་པ་ནྱི་འགོ་འོང་གྱི་བྱ་བ་ མྲེད་པ་
གསལ་བ་གཅྱིག་དང་འབྲེལ་བ་ཅན་ གསལ་བ་སྲེ་བའྱི་སྔོན་ཡུལ་དྲེ་ན་མྲེད་པའྱི་སྤྱྱི་དྲེ་ནིྱི་ཐམས་ཅད་ན་མྲེད་ན་

ཡུལ་གཞན་དུ་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་གསལ་བ་ཡོད་མྲེད་ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་པ་ྱིད་ཕ་རོལ་མྱི་འདོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་པ་
དྲེས་ན་གསལ་བ་གཅྱིག་དང་འ བྲེལ་བ་ཅན་གྱི་སྤྱྱི་གཅྱིག་འགོ་འོང་མྲེད་པས་ཡུལ་གཞན་དུ་མ་སོང་བ ར་
དྲེའྱི་ཡུལ་ ཅན་མ་ཡྱིན་པ་སྲེ་ཡུལ་གཞན་ན་གནས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་།།གསལ་བ་དྲེ་དག་གྱི་བར་ན་ཁྱབ་པ་མྲེད་ན་
འབྲེལ་བ་དྲེ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཡུལ་དུ་མ་ན་གནས་པའྱི་བུམ་པ་ལ་སོག ས་པ་ྱི་མ་ལ་ སོག ས་ པ་དང་ཅྱིག་ཅར་འབྲེལ་
བ་ལ་དྲེས་དང་པོ་ྱིད་ནས་ཐམས་ཅད་ན་ཁྱབ་དགོས་པ་བཞྱིན་ ནོ།།།པཱཱཻ་ཐ་རའྱི་སྤྱྱི་འགོག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་དོན་གྱིས་
ཀྱི་དང་པོ་སྦྱོར་བ་དགོད་པ་ནྱི།།སྦྱོར་བ་ 
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༼༣༧༢༽ 
གྱིས་པ་ཡང་ཞྲེས་པ་སྲེ་མཚན་ ྱིད་ནྱི་ཡུལ་ལོ།།།གྱིས་པ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པ་ནྱི།།དམྱིག ས་ པའྱི་
མཚན་ྱིད་དུ་གྱུ ར་པ་ནྱི་ཤྲེས་པ་ལ་མངོན་པར་ག སལ་བ་སིྲེ་སྤྱྱི་ལ་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱྲེ་བག་ག ཅྱིག་
ལ་གསལ་བས་ཡུལ་ཐམས་ ཅད་དུ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།འདྱི་སམ་དུ་ཆོད་པ་དང་ཐག་རྱིང་པོར་གནས་པ་དང་བལྟར་མྱི་རུང་

བ་རྣམས་མྱི་གསལ་བ་ཡྱིན་ནོ་སམ་ན་མ་ཆོད་པ་དང་ ཐག་རྱིང་པོར་གནས་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་བལྟར་ རུང་བའྱི་
བདག་ྱིད་ཀྱི་སྤྱྱི་དང་ཐ་དད་པ་མྲེད་ དྲེ་སྤྱྱི་གཅྱིག་ནྱི་གྱིས་སུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ།།།རང་གྱི་རྟྲེན་དང་དབང་པོ་མ་
འབྲེལ་བ་དྲེ་མྱི་གསལ་ལོ་ཞྲེ་ན་རང་གྱི་རྟྲེན་དང་དབང་པོ་འབྲེལ་བ་དང ་ཐ་དད་མྲེད་དོ།།།གལ་ཏྲེ་རྟྲེན་ལ་འདུས་པ་དྲེ་
གསལ་གྱི་ཐམས་ཅད་མྱི་གསལ་ལོ་ཞྲེ་ན་རྟྲེན་དང་འདུ་ བ་མྲེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་དང་བལ་བ་ཡང་ ཡྱིན་ཏྲེ་འདུས་པ་

དང་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདྱི་སམ་དུ་སྤྱྱི་དང་ཡུལ་མཚུངས་པའྱི་སྤྱྱིའིྱི་རྟྲེན་བྱྲེ་བག་དབང་པོ་དང་སྦྱོར་
བ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་སྤྱྱི་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ན་བར་སོང་ན་ནྱི་དབང་པོ་དང་ལྡན་པའྱི་རྟྲེན་མྲེད་པ ས་དྲེ་ན་སྤྱྱི་ཡོད་ཀང་མྱི་དམྱིགས་སོ་

སམ་ན།།དྲེ་ལྟ་ན་ནྱི་སྤྱྱི་འདྱི ་རྟྲེན་དང་ཡུལ་མཚུངས་པ་དང་མྱི་མཚུངས་པ་གྱིས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ན་འགལ་བའྱི་

ཆོས་ནྱི་ཐ་དད་མྲེད་པར་འགལ་ལོ། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་བལྟར་རུང་མྱི་རུང ་དང་ཆོད་མ་ཆོད་ལ་སོགས་པ་ཇྱི་སྐད་
བཤད་པའྱི་འགལ་བ་གྱིས་གྱིས་སུ་ཐལ་བ་ཡང་བརོད་དོ།།།བཞྱི ་པ་དྲེ་གྱིས་ཀྱི་འབས་བུ་ནྱི་དྲེ་གྱིས་དྲེ་ལྟར་སྨྲ་བ་ དྲེ་
བས་ན་ཞྲེས་པ་སྲེ་འགལ་བའྱི་དོན་ནྱི་ཡོད་མྲེད་དྲེ་སྤྱྱི་གཅྱིག་ལ་ནྱི་དྲེ་གྱིས་འདུས་པ་མྱི་སྱིད་པས་འགལ་བ་ལ་མྱི་

འཁྲུལ་བས་ནྱི་ཐྲེ་ཚོམ་ས ྲེད་པར་བྱྲེད ་པ ་ྱིད་དིོ།།།ལྔ་པ་ནྱི།།བསན་བཅོས་ བྱྲེད་པ འྱི་གཟྲེགས་ཟན་གྱིས་ནྱི་བསྒྲུབ་

བྱ་གྱིས་པ ོ་དག་གིྱི་ཡོད་མྲེད་འགལ་བའྱི་ཆོས་ མྲེད་ན་གཏན་ཚིགས་གྱིས་པོ་མྱི་འབྱུང་བ འྱི་འགལ་བས་ཁྱབ་

པ་དྲེ་མ་མཐོང་བས་སྣང་དུ་རུང་བ་དང་ཅྱིག་ཅར་འབྲེལ་བ་དྲེ་དག་སྤྱྱི་གཅྱིག་ལ་མྱི་འགལ་བར་ཞྲེས་སྦྱར་

རོ།།།དངོས་པོ་དང་རྲེས་སུ་འ བྲེལ་བའྱི་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ལ་ནྱི ་འདྱི་མྱི་སྱིད་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་བ སྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོ ས་
འགལ་བ་དག་གཅྱིག་ལ་མྱི་སྱིད་པ་དྲེ་བཞྱིན་ དུ་དྲེས་ཁྱབ་པ་དག་ཀང་ གཅྱིག་ལ་མྱི་སྱིད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར ་

འགལ་བས་ཁྱབ་པ་དྲེ་དག་གཅྱིག་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེས་ན་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་དངོས་པོ་བ་ལ་མྲེད་པ་དྲེས་བས་
ན་འདྱི་ནྱི་འགལ་བ་ཁས་བླངས་པའྱི་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲུག་པ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་བ་ལ་མྱི་སྱིད་ན་སོབ་དཔོན་གྱིས་

བྱས་པ་ལ་དཔྲེར་བརོད་པ་དྲེ་ཇྱི་ 
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༼༣༧༣༽ 
ལྟར་དང་ཞྲེ་ན་སོབ་དཔོན་ག ྱིས་ ནྱི་ཕོགས་ཙམ་ སོན་པའྱི་དཔྲེར་བརོད ་དུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།མན་བྱས་

རྟག་པ་སྒྲུབ་པ་འད ྱི་ལ་ནྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཅན་མ་ཡ ྱིན་པ་གསུམ་ཁས་བླ ངས་པར་ བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་ དཔྲེ་སྒྲའྱི་
སྤྱྱི་ྱིད་སྒྲ་ལས་ཐ་དད་པ་དང་། དྲེ་དབང་པོས་རྟོགས་པར་བྱ་བ ་སྲེ་མན་བྱ་ཡྱིན་པ་དང་།།དྲེ་ྱིད་རྟག་པ་སྲེ་
གསུམ་པོ་དྲེ་ལས་ནྱི་ཚད་མ་སྲེ་གཏན་ཚིགས་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་དྲེ་བས་ན་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་

འགྲུབ་པའྱི་གྲེགས་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་བྱས་པ་ྱིད་བཀོད་པའྱི་སྐབས་སུ་ནྱི་ལུང་ལས་གྲུབ་པའྱི་

མན་བྱ་དྲེ་གནོད་བྱྲེད་དུ་དགོད་པ་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ ཏྲེ་བྱས་པ་ནྱི་ལུང་ལ་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་གང་ཞྱིག་ལུང་ལ་མྱི་རྟྲེན་པ་དྲེ་

ལ་ནྱི་ལུ ང་གནོད་བྱྲེད་དུ་མྱི་འགྱུར་རོ།།།མན་བྱའྱི་ཁྱབ་པ་ལུང་ལ་རྟྲེན་པ་ྱིད་བཤད་པ་ནྱི་ གང་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་དག་

གྱིས་ནྱི་མན་བྱས་ནྱི་བྱས་པའྱི་གྲེགས་མྱི་བྱྲེད་པས་དཔྲེར་བརོད་མཚན་ྱིད་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་ཀང་ཕོགས་ཙམ་སོ ན་པ་
ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།ཁ་ཅྱིག་ནྱི་མན་བྱ་ྱིད་འགལ་བ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་པས་མཚན་ྱིད་པར་འདོད་དོ།།།བཞྱི་
པ་དཔྲེ་རང་རྒྱུད་དུ་གོ་བྱྲེད་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་ལ་ཁྱབ་པའྱི་དཔྲེ་གཏན་ཚིགས་སུ་འདུས་པ ་དང་།།དྲེས་དཔྲེ་སོན་ཅན་བཀག་
པའང་གྲུབ་པ་དང་།།དཔྲེ་རང་རྒྱུད་དུ་གྲུབ་པ་དགག་པ་དངོས་ད ང་གསུམ་ལས།།དང་པོ་ལ་གསུམ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་རྟགས་ཀྱིས་གོ་
བ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་ཐམས་ཅད་བཤད་ན་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ནྱི་དཔྲེ་དང་བཅས་པ་ྱིད་
ཡྱིན་པས་དཔྲེའྱི་མཚན་ྱིད་ཇྱི་ལྟར་མྱི་བརོད་ཅྲེ་ན་གཏན་ཚིགས་ཞྲེས་སྨྲོས་ཏྲེ་ལོགས་ཤྱིག་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ལས་

སོ།།།དྲེ་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ན་བསྒྲུབ་བྱའྱི་དོན་རྟོགས་པ ས་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེས་ན་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་

དཔྲེའྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ནྱི་དོན་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཤུགས་ལ ་གོ་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།ཤུགས་ལ་གོ་བ་ྱིད་སོ ན་པ་ནྱི་
གཏན་ཚིགས་ནྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཤུགས་ལ་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དྲེ་ལྟ་བུ འྱི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་དྲེ་
གཏན་ཚིགས་ཀྱི་བྱྲེ་བག་ལ་ཇྱི་ལྟར་ངྲེས་པའྱི་ཚུལ་སོན་པ་ནྱི་ཡང་ཞྲེས་བྱ་བ་སྲེ་འབས་བུ་ནྱི་བ སྒྲུབ་བྱ་ལས་ས ྲེ་བ་དང་

ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པར་སྦྱར་རོ།།།གྱིས་པ་ཁྱབ་པ་དཔྲེས་སོན་པ་ནྱི།།སྤྱྱི་དང་ཁྱད་པར་གྱི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག ་དྲེ་ཡང་ངག་

གྱིས་སོན་པར ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཞན་པ་ནྱི་ཆུ་ཀླུང་ངོ་།།།དྲེ་འད་བའྱི་ངག་གྱིས་དཔྲེ་ལ་བསན་པ་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་
ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་མྱི་ནུས་པ་ནྱི་འབྲེལ་བ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མའྱི་ཡུལ་མ་བསན་ན་དྲེ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཚད་མ་ྱིད་མྲེད་པས་ཁྱབ་

པ་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།། 
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༼༣༧༤༽ 
གསུམ་པ་ཁྱབ་པ་བསན་ན་དཔྲེ་བསན་པར་འགྱུར་བ་ནྱི།།ཁྱབ་པའྱི་དོན་འདྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེ་དྲེའྱི་ཚུལ་ཏྲེ་མཚན་

ྱིད་ནིྱི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་གྱིས་ལྡན་ཙམ་དུ་ཟད་ལ་དྲེ་ཡང་དྲེའྱི་ཚེ་བསན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལ་དོན་གསུམ་

གྱི་དང་པོ་མཐུན་པའྱི་དཔྲེའྱི་སོན་ནྱི།།དཔྲེ་ཡང་དག་བསན་པ་འདྱིས་ནྱི་གཞན་གྱིས་སྦྱར་བའྱི་དཔྲེའྱི་ཞྲེས་པ་སྲེ་གཏན་

ཚིགས་ཀྱི་ཁྱབ་པ་སོན་མྱི་ནུས་པ་ནྱི་དཔྲེ་ལྟར་སྣང་དུ་ཤུགས་ལ་བཤད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།ྲེས་པ་ྱིད་སོན་
པ་ནྱི་ལུས་ ཅན་མ་ཡྱིན་པ ས་རྟག་པ་སྒྲུབ་པ་ན་ལས་འདུ་བྱྲེད་སྲེམས་པ་སྲེམས་ཀྱི་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ནྱི ་
བསྒྲུབ་བྱ་དང་སྒྲུབ་བྱྲེད་དང་དྲེ་གྱིས་ཀས་སོང་པའྱི་དོན་སོན་ཅན་གྱི་དཔྲེ་ལྟར་སྣང་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་དག་མྱི་རྟག་པ་དང་ལུ ས་

ཅན་དང་དྲེ་གྱིས་ཀ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།སྲེར་ས་ལ་སོགས་པ་ནྱི ་འདོད་ཆགས་ལ་ སོག ས་པ་དང་ ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་ལམ་
པོ་ཆྲེའྱི་མ ྱི་དྲེ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ ཟ་བ་ཡྱིན་ ལ།།ཆགས་ལྡན་གྱིས་འཆྱི་བའྱི་ཆོས་ཅན་དུ་སྒྲུབ་ན་དྲེ་གཏན་

ཚིགས་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་།།ཆགས་ལྡན་གྱིས་ཀུན་མཁྱྲེན་མྱིན་པར་སྒྲུབ་ན་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་གྱིས་ཀ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་
ཟ་བ་བློ་སོན་ཅན་གྱི་དཔྲེ་ལྟར་སྣང་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་བཞྱིན་དུ ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་མྲེད་པའྱི་དཔྲེ་ནྱི་དཔྲེར་ ན་ཞྲེས་པ་སྲེ་རང་ལ་

སོགས་པ་འདོད་པའྱི་མིྱི་ལ་ལན་ཅྱིག་ཏུ་མཐོང་ཡང་དོན་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ འྱི་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་ཁྱབ་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།རྲེས་སུ་འགོ་བ་མ་བསན་པ་ནྱི་བྱྲེ་བག་པའམ་རྱིགས་པ་ཅན་གྱིས་སྒྲ་མྱི་རྟག་སྲེ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་དྲེ་ཡྱིན་ཏྲེ་བུམ་པ་
ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་ཡོད་ཀང་ངག་གྱིས་མ་བསན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།དྲེ་ ཕྱིན་ཅྱི་ལོག ་པ་ནྱི་གང་ཞྲེས་པ་སྲེ་འདྱིས་ནྱི་བྱས་པ་མྱི་

རྟག་པ་ལ་ངྲེས་པར་མ་བརོད་པས་དྲེ་གཞན་ལའང་འཇུག་པར་དོགས་པས་འདྱི་འད་བའྱི་རྲེས་སུ་འགོ་བས་བྱས་པ་གོ་བྱྲེད་དུ་
མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་གསུམ་པོ་དྲེ་ནྱི་སྨྲ་བ་པོའ ་ིྲེས་པས་དཔྲེ་སོན་ཅན་དུ་གྱུར་པ་སྒྲ་སོན་ཅན་གྱི་དཔྲེ་ལྟར་སྣང་གསུམ་ཡྱིན་
ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ན་ཆོས་མཐུན་པ་དཔྲེའྱི་སོན་དགུ་ཡྱིན་ནོ།།།དོན་དྲེ་དག་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས།།རྲེས་འགོ་སོན་པར་མྱི་བྱྲེད་
པ།།།དྲེ་ནྱི་དཔྲེའྱི་གཟུགས་བརྙན་ཡྱིན།།།ཞྲེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་མྱི་མཐུན་དཔྲེའྱི་སོན་ལའང་སྦྱོར་བ་སྔ་མ་ྱིད་ལ་
རྡུལ་ཕ་རབ་ལ་སོགས་པ ་གསུམ་བསྒྲུབ་བྱ་ལོག་པས་སྒྲུབ་བྱྲེད་ལྡོག་པའྱི་དཔྲེར་བྱས་ན་ བསྒྲུབ་བྱ་དང་སྒྲུབ་བྱྲེད་དང་དྲེ་

གྱིས་ཀ་ལྡོག་པ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་གསུམ་པོ་དྲེ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་བསྒྲུབ་བྱ་དང་སྒྲུབ་བྱྲེད་དང་དྲེ་གྱིས་ཀ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ།།།ལྡོག་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལ་སོགས་པ ་ནྱི་རྱིགས་པའྱི་ཐྱིགས་པ་ནས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་བརོད་དྲེ་དྲེ་ལ་སྲེར་ས་ནྱི་ 
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༼༣༧༥༽ 
ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་བུ་ལུ ་ཀ་མ་ཤ་ལ་སོགས་པ ་རྒྱུ་སྐར ་གྱི་བསན་བཅོས་མ་བརམས་པའྱི་ཕྱིར་མྱི་མཐུན་དཔྲེ་ཁྱུ་
མཆོག་དང་སོང་རྱིས་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་གཅྲེར་བུ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཅྲེར་བུ་པའྱི་སོན་པ་དྲེ་དག་ལ་བ སྒྲུབ་
བྱའྱི་ཆོས་ལྡོག་པར་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།མྱི་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ཚིག་ནྱི་གསུམ་རྱིག་པའྱི་བམ་ཟྲེས་མྱི་གཟུང་སྲེ་འདོད་ཆགས་
དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་མྱི་མཐུན་དཔྲེ་གོའུ་ཏ་མ་དང་རྒྱས་པ་དང་ཡྱིད་ལས་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཀྱི་བསན་བཅོས་དན་པ་
རྣམས་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་བམ་ཟྲེ་རྣམས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་གསུམ་ནྱི་སྱིད་སྲུང་ལས་གཞན་པའྱི་རྱིག་བྱྲེད་གསུམ་སྲེ་སྱིད་
སྲུང་ནྱི་ཕྱིས་མྱིས་བྱས་པར་འདོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་ནྱི་དང་སོ ང་དྲེ་དག་ལ་རྟགས་འདོག་པར་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།སྲེར་ས་
ནྱི་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཡོངས་འཛིན་ཀུན་འཛིན་གྱིས་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་མྱི་མཐུན་དཔྲེ་ཁྱུ་མཆོག་དང་སོང་
རྱིས་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་གཅྲེར་བུ་པ་རྣམས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་ནྱི་རས་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བྱྲེད་ཅྱིང་ཐོབ་པ་
མྱི་གཏོང་བ་ལ་བརོད་ལ་སོན་པ་དྲེ་དག་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་དང་སྒྲུབ་བྱྲེད་གྱིས་ཀ་ལྡོག་པར་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།ལྡོག་པ་མྲེད་པ་
ནྱི་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྨྲ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བའམ་ཡང་ན་རྟག་སྲེ་གཞལ་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་
ཡྱིན་ལ།།ལྡོག་པ་རབ་ཏུ་མ་བསན་པ ་ནྱི་སྒྲ་མྱི་རྟག་སྲེ་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་
ནོ།།།སོགས་པའྱི་དོན་ལྡོག་པ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ནྱི་རྟགས་ལོ ག་པ་ལ་ཆོས་ལོག་པས་ཁྱབ་པ་བསན་པ་སྲེ་གང་མ་བྱས་པ་དྲེ་རྟག་

པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་པ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟར་ན་མྱི་མཐུན་དཔྲེ་ལ་གྱིས་ཀ་ལྡོག་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་གྲུབ་པ་དྲེར་བསྒྲུབ་བྱ་འགྲུབ་པ་
ལས་དྲེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དཔྲེ་ལྟར་སྣང་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་དྲེ་དག་སོན་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་འཐད་པ་ནྱི་བཅོ་བརྒྱད་པོ ་འདྱི་
དག་གྱིས་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྤྱྱིའྱི་མཚན་ ྱིད་ནྱི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ཙམ་དང་བྱྲེ་བག་གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་འབྲེལ་བ་

ཡྱིན་ཏྲེ་དོན་གྱི་གོ་བ ་ནྱི་དཔྲེ་ཡང་དག་གྱིས་དྲེ་དག་སོན་པར་ནུས་པའྱི་དོན་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་འདྱི་དག་དཔྲེ་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་

བསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེའྱི་དོན་མྱི་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གསུམ་པ་ལ་དོན་གསུམ་གྱི་དང་པོ་འབྲེལ་བ་མྱི་སོན་ན་དཔྲེ་དོན་མྲེད་པ་
ནྱི།།འདྱིར་རྱིགས་པ་ཅན་མཚན་ྱིད་གསུམ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་མ་འདུས་པའྱི་དཔྲེ་སྒྲུབ་པ འྱི་ཡན་ལག་གཞན་དུ་སྨྲ ་བ་
འགོག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་གལ་ཏྲེ་དཔྲེ་གཏན་ཚིགས་ཀ ྱི་ཚུ ལ་ལ་མ་རྲེག ་སྲེ་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་མ་ཡྱིན་པ ར་རང་
རྒྱུད་དྲེ་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་དང ་མ་འབྲེལ་ ཕྱིར་ ན་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་མྱི་འཁྲུལ་བ་སྲེ་འབྲེལ་བ་ྱིད་
ཅྲེས་བྱ་བ་དང་།།ཅྱི་ཞྱིག་ཡ ོད་དྲེ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།། 
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༼༣༧༦༽ 
གྱིས་པ་འད་བ་ལས་གོ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་བཀོད་ནས་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་དཔྲེ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཅན་དང་འད་བ་ལས་
ཆོས་ཀྱི་གོ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན།།འད་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་གྱིས་ན ་ཆོས་ྲེ་བར་འཇལ་བ་ལས་ཆོས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་
དུ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་བདག་ྱིད་གཞན་ཏྲེ་ཆོས་ལྡན་དུ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་ཤྲེས་བྱ་ྱིད་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་འག ས་ཞྲེས་བྱ་

བ་དང་དྲེས་མཚུངས་པ་དྲེས་ན་ཆོས་ལྡན་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་ན་དོན་ཐམས་ ཅད་ཆོས་ལྡན་ཐམས་ཅད་ ཀྱི་
བདག་ྱིད་དུ་འགྱུར་ན་དྲེ་ལྟར་ ནྱི་མྱི་རྱིག ས་ཏྲེ་ འགའ་ཞྱིག་ནྱི་མྲེ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་དང་མྱི་ལྡན་པར་མངོན་སུམ་
གྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འད་བ་ཙམ་གྱིས་དྲེ་ལྟར་དུ་མྱི་འགྲུབ་པ་ དྲེའྱི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་བྱ འྱི་ཆོས་དྲེས་ཁྱབ་པའྱི་ཆོས་ བྱས་

པ་ལ་སོགས་པ་དང་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་རྟགས་འདྱིའྱི་ཁྱབ་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་འབྲེལ་བ་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ལས་དྲེ་ལྟར་

འགྱུར་བ་དྲེས་ན་ཞྲེས་སྦྱར་ཏྲེ་དོན་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད ་གྱིས་དང་ལྡན་པར་འད་བ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་དཔྲེ་དྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་མྱི་

རུང་སྲེ་སྨྲ་བ་དང་ཀུན་མཁྱྲེན་མ་ཡྱིན་པ་གྱིས་དང་ལྡན་ཡང་འདོད་པའྱི་སྲེས་བུ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་དཔྲེ་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་
ནོ།།།བསྒྲུབ་བྱ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ཀང་སྒྲུབ་བྱྲེད་དང་ལྡན་ཞྱིང་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ཚད་མའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ན་དཔྲེར་འགྱུར་ཏྲེ་བུམ་པ་
བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་དོན་མྲེད་པ་ྱིད་བཤད་པ་ནྱི།།དཔྲེ་དྲེ་གཏན་ཚི གས་དྲེ་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར ་

བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ ་ལ་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་པའྱི་དོན་ཞྲེས་སོབ་དཔོན་ཆོས་

མཆོག་འཆད་དོ།།།ཡང་ན་མ་འབྲེལ་ཕྱིར་ན་དོན་མྲེད་འགྱུར་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེའྱི་དོན་འཆད་པར་སྦྱར་རོ།།།དྲེའྱི་ཕྱིར་དཔྲེ་ནྱི་རྲེས་
སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ནང་དུ་འདུས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་སུན་འབྱྱིན་ལ་ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་གྱིས་ལས།།དང་
པོ་ལ་ཡང་དོན་བཞྱིའྱི་སུན་འབྱྱིན་པའྱི་ངག་གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི།།མ་ཚང་ཞྲེས་པ་སྲེ་ཚིག་གང་གྱིས་སོན་རྣམས་སྒྲོག་པར་བྱྲེད་

པ་དྲེ་ནྱི་སུན་འབྱྱིན་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ན་ཚུལ་གསུམ་ མ་ཚང་བ་ྱིད་ལ་སོགས་པ་ནྱི་

རྟགས་དང་དཔྲེ་རྟག་པ་དང་འགལ་བ་དང་མ་ངྲེས་པ་དང་མ་གྲུབ་པ་དང་དཔྲེའྱི་སོན་བཅོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་སྲེ་སུན་འབྱྱིན་དུ་
འགྱུར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་བརོད་པ་དྲེས་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།གྱིས་པ་མྱི་དགོས་པ་སྤང་བ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་སོན་དྲེ་དག་མ་ བརོད་
ཀང་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་གྱི་དོན་ྱིད་ལ་བ སྒྲུབ་བྱ་འགྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པས་འདོད་པའྱི་དོན་འགྲུབ་པར་མྱི་
འགྱུར་བས་སུན་འབྱྱིན་བརོད་པ་དོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན་དོན་ྱིད་ནུས་པ་མྲེད་པས་འདོད་པ་མྱི་འགྲུབ་པ་དྲེ་ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་
མ་གྲུབ་པ་ནྱི་གྲུབ་པ་བཀག་པ་སྲེ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་སོ།།།ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་དོན་དྲེ་དག་ནྱི་ 
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༼༣༧༧༽ 
ཐམས་ ཅད་དུ་མྱི་རྟག་པ་དང་རྟག་པས་སོང་པ་ལ་སོགས་པ་དྲེའྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་དྲེ་གྱིས་ཀྱིས་ནྱི་སྲེས་བུ འྱི་བློ་ལ་

ནུས་པ་གྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྒྲུབ་པས་ནྱི་ཕྱིར་རོལ་གྱི་བློས་དྲེ་ལྟ་བུ་རྟོགས་པར་སྒྲུབ་ཅྱིང་།།སུན་འབྱྱིན་གྱིས་ནྱི་
རོལ་བས་གཞན་དུ་རྟོགས་པར་བྱྲེད་དོ།།།བློའ ་ིནུས་པ་དྲེ་ ནྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་རོལ་བ་གྱིས་ལ་རྟོགས་ལ་དྲེ་ལྟ་བུ་ྱིད་དུ་
གྱུར་པ་དྲེ་དྲེ་གྱིས་ཀྱིས་རྣམ་པར་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་གྱིས་ནྱི་རྟོགས་པ་དྲེའྱི་བྱྲེད་པ་པོར་བརོད་ ཀྱི་དོན་ཡོད་

མྲེད་དུ་བྱྲེད་པ་པོ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།།།གསུམ་པ་མྱི་ནུས་པ་སྤང་བ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་མ་ཚང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ྲེས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་
སོག ས་པས་ནྱི་མ་གྲུབ་པ་དང་མ་ངྲེས་པ་མྲེད་པ་ལ་སོགས་པ་གཟུང་ངོ་།།།དྲེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཚིག་ཕྱི་མ་དྲེ་ནྱི་སྒྲུ བ་པར་
བྱྲེད་པ་གཞན་ཡ ྱིན་ལ་སྔར་གྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ནྱི་སོན་དྲེ་སུན་ཕྱུང་བའྱི་ཕྱིར་སྔོན་ྱིད་དུ་འཕམ་པ་ཡྱིན་ནོ།།།བཞྱི་པ་དུས་ཀྱི་
ཁྱད་པར་བསན་པ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་སྲེ་ཕ་རོལ་སྨྲ་བ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པ ར་ནྱི་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་ངག་ མ་
རོག ས་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འདྱི་སྐད་དུ་ཕ་རོལ་གྱི་ཚིག་འཕོ་མ་རོགས་པར་སྨྲ་བ་དྲེ་ནྱི་སུན་འབྱྱིན་མ་ཡྱིན་ནོ་

ཞྲེས་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ།།།འོ་ན་ནམ་སྐབས་སུ་བབ་ཅྲེ་ན་ཚིག་གྱི་འཕོ་རོགས་པ་ན ་ཞྲེས་སྨྲོས་སོ།།།གྱིས་པ་ལྟར་སྣང་ལ་
དོན་བཞྱིའྱི་དང་པོ་སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི།།སུན་འབྱྱིན་དྲེར་སྣང་བ་ནྱི་ལྟག་ཆོད་དྲེ་སུན་འབྱྱིན་དང་འད་བ་སྲེ་ལྟག་ཆོད་ཀྱི་

སྒྲས་ནྱི་འད་བ་བརོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེས་ན་ཚིག་གང་སོན་མྲེད་བཞྱིན་དུ་སྨྲ་བ་ནྱི་ལྟག་ཆོད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ནོ།།།གྱིས་པ་
དབྱྲེ་བ་མྱི་སོན་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི།།ལོག་པའྱི་ལན་ལ་ཞྲེས་པ་སྲེ་སྒྲུབ་པའྱི་ལན་དུ་སྨྲས་པས་ན་སུན་འབྱྱིན ་ལའང་ལན་ཞྲེས་བརོད་
དྲེ་སུན་འབྱྱིན་ལོག་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།སོ་བྱ་མ ྱིན་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་རྐང་མྱིག་གྱིས་གངས་ངྲེས་བྱས་པ་དྲེ་དག་ནྱི་འདྱིར་
མྱི་བཤད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཏོ།།།དྲེ་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ན་ལྟག་ཆོད་ཀྱི་རྒྱུ་ལོག་པའྱི་ རྣམ་རྟོག་ལ་གངས་གནས་ པ་མྲེད་
པས་ནྱི་རྒྱུ་མཐའ་ཡས་པས་འབས་བུའང་མཐ འ་ཡས་པར་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གང་ཡང་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས།།ལྟག་ཆོད་

རྣམས་ལ་རོད་སྒྲུབ་ཏུ།།།ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་དང་བརྫུན་ྱིད་དང་།།།འགལ་བ་ྱིད་དྲེ་སོན་གསུམ་སྲེ།།།གསུམ་པོ་ཐ་དད་དུ་མཚོན་
མྱིན།།།ཞྲེས་བཤད་པ་དྲེ་ནྱི་གཞན་གྱི་བཤད་པའྱི་ཕོགས་ཙམ་བཀོད་པ་ཡྱིན་གྱི་གངས་ངྲེས་པ་སོན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ།།།རྐང ་
མྱིག་གྱིས་གངས་ངྲེས་བྱས་པའྱི་ནང་དུ་མ་འདུས་པའྱི་ལྟག་ཆོད་སོན་པ་ནྱི ་དཔྲེར་ན་རྱིགས་པ་ཅན་ན་རྲེ་བདག་མྲེད་དོ་
ཞྲེས་ བྱ་བ་སྲེ་འགལ་བ་ྱིད་སོན་པ་ནྱི་སྒྲའྱི་དོན་ 
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༼༣༧༨༽ 
ལ་ཞྲེས་པ་སྲེ་ཚིག་དག་འགལ་བ་ནྱི་ངག་གཅྱིག་གྱིས་བདག་ཅྲེས་བསྒྲུབས་ནས་མྲེད་ཅྲེས་བཀག་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།ཡང་ཁ་

ཅྱིག་དཔྲེར་ན་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་ཆོས་ཅན་ག ྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་དྲེའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་གོ།།གསུམ་པ་གཞན་གྱི་དབྱྲེ་བ་ངྲེས་པ་

དགག་པ་ནྱི།།དྲེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་དམ་བཅའ་དང་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སོན་མ་ཡྱིན་པ་སོན་དུ་བརོད་པ་རྣམས་ ནྱི་ཞྲེས་པ་

སྲེ་རྐང་མྱིག་གྱི་གཞུང་དུ་ཇྱི་སྐད་བརོད་པའྱི་མཚ ན་ ྱིད་ཀྱི་ལྟག་ཆོད་ ནྱི་ྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་སྲེ་འདྱིར་ཚིགས་སུ་བཅད་དྲེ་

སྨྲས་པ།།ཕད་མ་ཕད་དང་གཏན་ཚིགས་རྟག་པ་དང་།།།མ་བརོད་མ་སྲེས་འབས་བུ་ཆོས་མཐུན་དང་།།།ཆོས་མྱི་མཐུན་དང་རྣམ་
རྟོག་ཁྱད་པར་མྲེད།།།དམྱིགས་པ་ཐྲེ་ཚོམ་དོན་གོ་ཐལ་འགྱུར་མཚུངས།།།ཀུན་ལས་བཏུས་བཤད་འཕྲེལ་སྒྲྱིབ་བརོད་མ་
བརོད།།།རྱིགས་པ་སོ་སོའ ་ིདཔྲེ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་དང་།།།མྱི་རྟག་རབ་བྱྲེད་དུས་ལས་འདས་པ་མཚུངས།།།བཅུ་ནྱི་རྱིགས་པ་
བརྟག་པར་བཤད་པ་ཡྱིན།།།ཞྲེས་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཐམས་ཅད་དུའང་མཚུངས་པའྱི་དོན་ནྱི་སུན་འབྱྱིན་དང་འད་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལ་
དང་པོ་ཕད་མ་ཕད་མཚུངས་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་དང་བསྒྲུབ་བྱ་ཕད་ན་རྒྱ་མཚོ་དང་ཕད་པའྱི་ཆུ་ལྟར་གཅྱིག་ ཏུ་འགྱུར་ལ།།མ་
ཕད་ན་སྒྲ་ལ་མྱིག་གྱིས་གཟུང་བྱ་ལྟར་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་སོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།གཏན་ཚིགས་མཚུངས་པ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་སྔ་ན་
དྲེའྱི་ཚེ་བསྒྲུབ་བྱ་མྲེད་པས་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་ལ།།ཕྱི་ན་དྲེའྱི་ཚེ་གྲུབ་ཟྱིན་པས་རྟགས་མྱི་དགོས་ཤྱིང་དུས་མམ་ན་གཡས་གཡོན་
གྱི་རྭ་གྱིས་ལྟར་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་མྲེད་དོ ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།རྟག་པ་མཚུངས་པ་ནྱི་སྒྲ་མྱི་རྟག་ཅྲེས་བརོད་པ་ན་མྱི་རྟག་
པ་རྟག་པ་དང་སྦྱོར་བར་འགྱུར་ཏྲེ་ཆོས་ཐོབ་པ་རྣམས་མྱི་འདོར་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།མ་བརོད་པ་མཚུངས་པ་ནྱི་
བྱས་པས་མྱི་རྟག་པར་བརོད་པ་ན་སྔར་རྟགས་འདྱི་མྲེད་པས་རྟག་པར་ཐལ་ལོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།མ་སྲེ ས་པ་མཚུངས་པ་ནྱི་
རོལ་བྱུང་གྱིས་མྱི་རྟག་པར་བརོད་ན་སྔར་རོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རྟག་པར་འགྱུར་ལ།།རོལ་བྱུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རྟག་པ་
ཡང་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།འབས་བུ་མཚུངས་པ་ནྱི་བྱས་པའྱི་སྤྱྱི་བཀོད་པ་ལ་ཁྱད་པར་གྱི་བརྟག་པ་སྨྲ་བ་ཡྱིན་
ནོ།།།ཆོས་མཐུན་པ་མཚུངས་པ་ནྱི་མྱི་མཐུན་དཔྲེ་ལ་མཐུན་དཔྲེར་བཟུང་ནས་སོན་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།ཆོས་མྱི་མཐུན་པ་
མཚུངས་པ་ནྱི་མཐུན་དཔྲེ་ལ་མྱི་མཐུན་དཔྲེར་བཟུང་ནས་སོན་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།རྣམ་རྟོག་མཚུངས་པ་ནྱི་བུམ་པ་སྒྲ་མྱི་རྟག་པའྱི་
དཔྲེར་བྱས་པ་ལ་བུམ་པ་ནྱི་མྱིག་གྱིས་གཟུང་བྱ་ཡྱིན་པས་མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་གྱི་སྒྲ་ནྱི་མན་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རྟ ག་གོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་
ཡྱིན་ནོ།།།བྱྲེ་བག་མྲེད་པ་མཚུངས་པ་ནྱི་སྒྲ་མྱི་རྟག་པའྱི་དཔྲེར་བུམ་པ་བྱས་པ་ལ་བུམ་པ་དང་སྒྲའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཅྱིག་ལ་
གཅྱིག་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་གྱིས་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དམྱིགས་པ་མཚུངས་ 
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༼༣༧༩༽ 
པ་ནྱི་བྱས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་འདྱི་མྱི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པའྱི་རྟགས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་འདྱི་མྲེད་ཀང་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་གོག་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྨྲ་
བ་ཡྱིན་ནོ།།།ཐྲེ་ཚོམ་མཚུངས་པ་ནྱི་རོལ་བྱུང་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་སྔར་ཡོད་གསལ་བའྱི་རོལ་བྱུང་དང་སྔར་མྲེད་སྲེ་བའྱི་
རོལ་བྱུང་གང་ཡྱིན་ཐྲེ་ཚོམ་ཟའོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དོན་གྱིས་གོ་བ་མཚུངས་པ་ནྱི་རོལ་བྱུང་གྱིས་མྱི་རྟག་པ་ཡྱིན་ན་རོ ལ་མ་
བྱུང་རྣམས་རྟག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།ཐལ་འགྱུར་མཚུངས་པ་ནྱི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་མྱི་རྟག་པར་བསྒྲུབས་པ་
ལ་དྲེ་ཁོ་ན་མྱི་རྟག་པའྱི་རྟགས་མྲེད་དོ་ཞྲེས་མ་གྲུབ་པར་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།འཕྲེལ་བ་དང་མཚུངས་པ་ནྱི་སྒྲ་བུམ་པ་དང་མཚུངས་
པའྱི་ཕྱིར་གཟུགས་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ།།།སྒྲྱིབ་པ་དང་མཚུངས་པ་ནྱི་རོལ་བྱུང་གྱིས་མྱི་རྟག་པར་བསྒྲུབས་པ་ལ་མན་བྱ་མ་ཡྱིན་
ཏྲེ་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།བརོད་པ་དང་མཚུངས་པ་ནྱི་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར་བུམ་པ་བསྒྲུབ་
བྱར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།མ་བརོད་པ་དང་མཚུངས་པ་ནྱི་བུམ་པ་བསྒྲུབ་བྱར་མྱི་འགྱུར་ན་སྒྲའང་བསྒྲུབ་ བྱ་མ ་ཡྱིན་ནོ་
ཞྲེས་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།རྱིགས་པ་མཚུངས་པ་ནྱི་རོལ་བྱུང་གྱིས་མྱི་རྟག་པར་བསྒྲུབས་པ་ལ་རྟག་སྲེ་ལུ ས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
ཞྲེས་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།སོ་སོའ ་ིདཔྲེ་དང་མཚུངས་པ་ནྱི་སྒྲ་ལ་དཔྲེ་ནམ་མཁའ་བཀོད་ན་རྟག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ཡྱིན་
ནོ།།།བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་པ་ནྱི་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་གྱི་ངག་བཀོད་པ་ལ་དཔྲེ་ལའང་དྲེ་བཀོད་དགོས་སོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ཡྱིན་
ནོ།།།མྱི་རྟག་པ་དང་མཚུངས་པ་ནྱི་སྒྲ་མྱི་རྟག་སྲེ་བུམ་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་བཀོད་པའྱི་ཚེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན་དུ་ཅྱི་སྲེ་མྱི་
འཇོག་ཅྲེས་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།རབ་བྱྲེད་དང་མཚུངས་པ་ནྱི་འབྱུང་བ་ལྔ་པོ་མྱི་རྟག་སྲེ་དྱི་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བཀོ ད་པ་ན་རླུང་
དང་ནམ་མཁའ་ལ་རྟགས་དྲེ་མ་གྲུབ་པས་ས་ལའང་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་སོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ནོ།།།དུས་ལས་འདས་པ་དང་མཚུངས་པ་
ནྱི་དཔོད་པ་བས་སྒྲ་རྟག་སྲེ་སྦྱོར་བས་གསལ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་གཟུགས་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་གཏན་ཚིགས་ནྱི་རྔ་དང་དབྱུག་
གུ་ལ་སོགས་པས་སྦྱར་བས་གྲུབ་བོ་ཞྲེས་སྨྲས་པ་ལ་རྱིགས་པ་ཅན་ན་རྲེ་དྲེ་ནྱི་དུས་ལས་འདས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ཡྱིན་
ནོ།།།དྲེ་དག་ནྱི་སུན་འབྱྱིན་ལྟར་སྣང་བ་འབའ་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏྲེ་འདྱི་ལྟར་ཕད་པ་དང་མ་ཕད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཙམ་ལས་ནྱི་དྲེ་ལྟར་དུ་
འགྱུར་བར་མྱི་འཐད་དྲེ་འབྱུང་བ་ཙམ་དུ་མཚུངས་པ་ལས་མྲེ་གང་བའམ་ཆུ་ཚ་བར་མྱི་འགྱུར་བ་བཞྱིན་ཏྲེ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པ་
གཞན་ལའང་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ལྟག་ཆོད་ཀྱི་ནང་དུ་ནྱི་འདྱི་གྱིས་འདུ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་སུན་འབྱྱིན་ཡང་དག་ཡྱིན་
ནོ་སམ་ན་སུན་འ བྱྱིན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྒྲའྱི་ད ོན་ ལ་མྱི་བསོན་ ཏྲེ་སྣང་ཙམ་མྱི་འགོག་པར་རང་ མཚན་
འགོག་པ་ནྱི་དགག་སྒྲུབ་གཞྱི་ཐ་དད་ལ་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་འགལ་བ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་སྒྲ་ སྦྱོར་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་

རོལ་བྱུང་ 
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༼༣༨༠༽ 
དག་བཅའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་པར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ།།།གལ་ཏྲེ་གྱིས་པོ་དྲེ་དག་ཀང་འད་བའྱི་ཆ་འགས་ྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་པོ་
འདྱི་དག་གྱི་ནང་དུ་འདུའོ་ ཞྲེ་ན་ྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་པོ་འདྱི་དག་ཀང་འད་བའྱི་ཆ་འགས་ ཕན་ཚུན་དྲེ་ ལྟར་ཏྲེ་གཅྱིག་གྱི་

ནང་གཅྱིག་འདུ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་འབས་བུ་དང་མཚུངས་པ་དང་ཐྲེ་ཚོམ་མཚུངས་པ་གྱིས་སྤྱྱི་ལ་བྱྲེ་བག་གྱི་བརྟག་

པ་བྱྲེད་པར་མཚུངས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།བཞྱི་པ་དབྱྲེ་བ་མྲེད་ཀང་སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་རྟོགས་པའྱི་ཚུལ་ནྱི།།ལྟག་ཆོད་ཀྱི་
དབྱྲེ་བ་མཐའ་ཡས་ཤྱིང་འད་བས་སྡུད་ན་ལྟག་ཆོད་ཐམས་ཅད་གཅྱིག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ དྲེའྱི་ཕྱིར་ལྟག་ཆོད་སྤྱྱིའྱི་
མཚན་ྱིད་ཅྲེས་བྱ་བ་དང་ཁྱད་པར་གྱི་མཚན་ྱིད་བྱས་ན་ནྱི་གཅྱིག་གྱི་ ནང་དུ་གཅྱིག་མྱི་འ དུ་བ ས་མཐའ་ཡས་པར་

འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།དྲེ་བརོད་ཅྱིག་ཅྲེ་ན་སྤྱྱིའྱི་མཚ ན་ྱིད་ཅྲེས་གསུངས་སོ།།།གལ་ཏྲེ་དབྱྲེ་བ་མ ་བཤད་ན་

སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ཤྲེས་པར་མྱི་ནུས་སོ་ཞྲེ་ན་སྤྱྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ དྲེ་ནིྱི་ཞྲེས་བྱ་བ་དང་ཤྲེས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཞྲེས་སྦྱར་རོ།།།ཇྱི་

ལྟར་དྲེ་གྱིས་ཤྲེས་པས་དྲེ་ཤྲེས་ཞྲེ་ན་སུན་འབྱྱིན་ཡང་དག་གྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ལ་སུན་འབྱྱིན་
ཡང་དག་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་ཤྲེས་ན་ནྱི་དྲེ་ལ་སུན་འབྱྱིན་བཀོད་ཚད་ལྟར་སྣང་དུ་ཤྲེས་པར་
འགྱུར་རོ།།།དྲེ་བཞྱིན་དུ་སུན་འབྱྱིན་ཡང་དག་ནྱི་ཕ་རོལ་གྱི་འདོད་པའྱི་གྲེགས་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་པ་ན་ལྟར་སྣང་གྱི་ རྟོགས་པ་སྲེ་

འདོད་པའྱི་གྲེགས་མ་ཡྱིན་པ འྱི་ཕྱིར་དང་དྲེའང་གྲེགས་ཀྱི་མཚ ན་ྱིད་སོན་སྒྲོགས་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་དིྲེ་དང་མྱི་
ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་དང་།།རོད་པའྱི་ངག་ལ་སྒྲུབ་པ་དང་།།སུན་འབྱྱིན་པ་དང་།།སུན་འབྱྱིན་ལྟར་སྣང་གསུམ་ལས་རྣམ་པ་གཞན་
ཡང་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རང་གྱིས་བརྟགས་ན་བསྒྲུབ་པ་དང་སུན་འབྱྱིན་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལན་ཏྲེ་སུན་འབྱྱིན ་ལྟར་སྣང་བར་ཤྲེས ་
པར་བྱའོ།།།རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་བསན་པར་མྱི་ནུས་པ་ ནྱི་རྒྱུ་ལ་གངས་མྲེད་པས་འབས་བུ་ལའང་མཐའ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་

ནམ་མཁའ་དང་དྲེ་ལ་གནས་པའྱི་གཟུགས་ཀྱི་མཐའ་བསན་པར་མྱི་ནུས་པ་བཞྱིན་ནོ།། །འདྱིར་སུན་འབྱྱིན་ཡང་དག་ལྟར་སྣང་
དང་བཅས་པར་སོན་པ་ནྱི་སུན་འབྱྱིན་གྱི་ལན་དང་སུན་འབྱྱིན་ྱིད་ལ་མཁས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་མངོན་སུམ་ཡང་དག་ལྟར་
སྣང་དང་བཅས་པར་བསན་པའམ་རྟགས་ཡང་དག་ལྟར་སྣང་དང་བཅས་པར་བསན་པ་བཞྱིན་ནོ།།།དྲེ་ལྟར་ན་བསན་བཅོས་འདྱི་
ནྱི་ཚད་མ་ཚད་མྱིན་གྱི་ཤྲེས་པའྱི་རྒྱུ་ཚོགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་བརོད་ཚུལ་དང་བཅས་པ་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དྲེ་དག་ཐམས་
ཅད་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གནས་སོ།།།དྲེ་ལྟར་བསན་བཅོས་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་།།བཤད་པ་ྱིད་དགོད་པ་ཡང་
བྱས་ནས་ད་ནྱི་དོན་གསུམ་པ་བཤད་པ་དྲེ་མདོ་མཛད་པའྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་པར་སོན་པར་བྱྲེད་པ་ནྱི།།གལ་ཏྲེ་ཚད་ 



རྣམ་འགྲེལ ་རྒྱན་གྱི་ མྲེ་ཏོག།   467 

༼༣༨༡༽ 
མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་བཤད་པར་འདོད་ན་སོབ་དཔོན་དབང་ཕྱུག་སྲེའྱི་འགྲེལ་པ་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཇྱི་ལྟར་ན་
འགའ་ཞྱིག་ཏུ་དྲེ་འགོག་པར་བྱྲེད་ཅྲེ་ན།།ཡང་དག་པའྱི་ཤྲེས་པ་མདོ་ཙམ་དུ་སོན་པས་ན ་མདོ་སྲེ་དྲེའྱི་དོན་ནྱི་ངས་བ ཤད་
པ་ལྟར་ཡྱིན་ནོ།།།དྲེ་ཡང་གང་གྱི་མདོ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་མཐོ་རྱིས་དང་ཐར་པའྱི ་དོན་ཏྲེ་འབས་བུ་ཡོད་པ་ཡང་དག་པའྱི་རྟོག་གྲེའྱི་

ལུགས་གཟྱིགས་པ་སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་གང་པོས་མཛད་པའྱི་ཚད་མའྱི ་མདོ་ཡྱིན་ཏྲེ་འདྱིས་ནྱི་ཕྱི་རོལ་པའྱི་རྟོག་གྲེའྱི་

བསན་བཅོས་རྣམས་དོན་མྲེད་པའམ་དོན་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་སོན་པ་ཡྱིན་ནོ།།།གལ་ཏྲེ་འགྲེལ་པ་ལ་ཡང་ཡྱིད་མྱི་རྟོན་ན་གང་ལས་
ལུང་ཐོབ་ནས་ཇྱི་ལྟར་འཆད་ཅྲེ་ན་དྲེའྱི་དོན་ནྱི་འདྱི་ལྟར་རྱིགས་སོ་ཞྲེས་ཚད་མས་གྲུབ་པ་བཞྱིན་སོབ་དཔོན་དབང་ཕྱུག་

སྲེ་ལ་སོགས་པའྱི་ལུང་ཡང་ཡལ་བར་དོར་ནས་བཤད་དྲེ་དྲེ་དག་ནྱི་མངོན་པར་མྱི་བརོན་པས་བློ་བསད་པས་མདོའ ་ིདོན་

ཇྱི་ལྟ་བར་མཐོང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།གལ་ཏྲེ་བཤད་པ་འདྱི་སོབ་དཔོན་བརྒྱུད་པའྱི་མན་ངག་ལས་ཐོབ་པ་མ ་ཡྱིན་ན་སོབ་
དཔོན་གྱི་དགོངས་པར་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན།།རྣམ་པར་དག་པའྱི་ཐུགས་མངའ་བ་དྲེའྱི་དག ོངས་པ་སྲེ་བཞྲེད་པའང་ངྲེས་
པར་ཏྲེ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་ངས་བཤད་པ་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་ཏིྲེ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་བློ་མངའ་བ་ནྱི་ཚད་མ་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་དོན་
སོན་པར་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱིར་རོ།།།འོ་ན་དགོངས་པ་འདྱི་ཊྱི་ཀ་བྱྲེད་པ་དྲེ་ སྲེད་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་མ་རྟོགས་ཞྲེ་ན་དྲེ་དག་དོན་ལ་མྱི་
གསལ་བའྱི་བློ་ཅན་གྱི་སྲེ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རྟོགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཤྲེས་རབ་གསལ་བས་ནྱི་སོབ་དཔོན་གྱི་དགོངས་པ་

འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་པར་ངྲེས་སོ་ཞྲེས་ཚིག་རྣམ་པར་སྦྱར་རོ།།།རྣམ་པར་ངྲེས་པའྱི་འགྲེལ་བཤད་རྒྱན་གྱི་མྲེ་ཏོག་ཅྲེས་བྱ་བ་ལས།།
གཞན་གྱི་ད ོན་གྱི་ར ྲེས་སུ་དཔག་པ་རྣམ་པར་ངྲེས་པ འྱི་ལྲེའུ་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།།།།།། 



468   བཅོམ་ལྡན་ རྱིག་རལ ། 

༼༣༨༢༽ 
རང་གཞན་བསན་པའྱི་ཁྱད་པར་རྣམ་འབྱྲེད་དཔལ་ལྡན་གགས་པ་བཞྲེད་པའྱི་གཞུང་།།།གངས་རྱིའྱི་ཁོད་འདྱིར་མཁས་རོམ་
བརྒྱ་ཡྱིས་སྔོན་ཆད་ཇྱི་བཞྱིན་མ་རྙྲེད་པ།།།སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གཞུང་གྱི་དྲེ་ྱིད་ཤར་ཕོགས་འགོ་བ་སོང་བ་ཡྱི།།། པཎ་
ཆྲེན་སྦྱྱིན་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་ལས་རྙྲེད་དྲེ་འདྱིར་བདག་གྱིས་གསལ་བར་བཤད།།།གང་དག་སྒྲ་དང་ཚད་མའྱི་འོད་ཟྲེར་
གྱིས།།།ཤྲེས་བྱའྱི་གནས་ལ་བལྟ་བར་མྱི་ནུས་པ།།།དྲེས་ནྱི་ཕོགས་གྱིས་བློ་གོས་པད་མོ་དང་།།།སངས་རྒྱས་བསན་པ་འབྱྲེད་
པར་བྱྲེད་མྱི་ནུས།།།གང་ཞྱིག་རོད་བྱྲེད་སྒྲ་ལ་ལྲེགས་སྦྱངས་ཏྲེ།།།བརོད་བྱའྱི ་དོན་ལ་བློ་ཡྱི་སྣང་ལྡན་པ།།།དྲེ་ནྱི་ཐུབ་པའྱི་
གསུང་རབ་ཀུན་འབྱྲེད་ཅྱིང་།།།ཤྲེས་བྱའྱི་མཁའ་ལ་འགོ་བའྱི་ྱི་ཟ་ཡྱིན།།།དྲེ་ལྟར་རྱིགས་གཞུང་དྱི་མྲེད་པད་མོའ ་ིཚལ།།།རྣམ་
འབྱྲེད་རྱིགས་པའྱི་འོད་ཀྱིས་རྣམ་ཕྲེ་བའྱི།།།དགྲེ་བ་གང་ཡྱིན་དྲེས་ནྱི་མྱུར་དུ་བདག།།རྱིགས་པའྱི་བླ་མ་ཀུན་མཁྱྲེན་ཐོབ་པར་
ཤོག།།རྱིགས་པའྱི་རལ་གྱིའྱི་བློ་གོས་ཀྱི།།།རྱིགས་པའྱི་ྱི་མའྱི་འོད་ཟྲེར་གྱིས།།།རྱིགས་པའྱི་གཞུང་གྱི་པདྨ་ཕྲེ།།།རྱིགས་པར་
འདོད་རྣམས་བལྟ་བར་གྱིས།།།ཚད་མ་རྣམ་པར་ངྲེས་པའྱི་འགྲེལ་བཤད་རྒྱན་གྱི་མྲེ་ཏོག་ཅྲེས་བྱ་བ་ཤར་ཕོགས་ཛཱ་ག་ཏ་ལའྱི་
པཎྱི་ཏ་ཆྲེན་པོ་དཱ་ན་ཤྱི་ལའྱི་མན་ངག་བརྒྱུད་པ་ལ་བརྟྲེན་ཏྲེ་དབྲེན་པར་གནས ་ཤྱིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་འབྱྲེད་པ་ལ་
བརོན་པ་ཟབ་པ་དང་།།རྒྱ་ཆྲེ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལ་མོས་པ་ཐོབ་པ་ཤཱཀའྱི་བསན་པ་ལ་མང་དུ་ཐོས་པའྱི་བཙུན་པ་རྱིགས་པའྱི་
རལ་གྱིས་སྦྱར་བ་འདྱི་ལྲེགས་པར་རོགས་སོ།།།།།།།༈།།བལ་ཡུལ ་ནས་རྒྱལ ་ཡོངས་ས་ཆྲེན་ཞྲེས་པ་ལ ས་གུ་རུས་སྤྲེལ །།།།། 
 


