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1 བློོ་རིག་གི་རྣམ་གཞིགབསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

༄༅། །བྱང་རྩེེ་གྲྭ་ཚོང་གི་བརྩེི་བཞིག་ཏུ་གནང་བའི་བློོ་རིག་གི་རྣམ་གཞིག་༄༅། །བྱང་རྩེེ་གྲྭ་ཚོང་གི་བརྩེི་བཞིག་ཏུ་གནང་བའི་བློོ་རིག་གི་རྣམ་གཞིག་

ལེགས་བཤེད་ཀུན་འདུས་ལུང་རིགས་ཀྱིི་བང་མཛོད་ལེགས་བཤེད་ཀུན་འདུས་ལུང་རིགས་ཀྱིི་བང་མཛོད་

ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱིིས་དངོས་སུ་རྗོེས་བཟུང་ཚོད་མའི་བསྟན་བཅོས་བརྒྱ་རྩེ་

མཛད། །ལོག་སྨྲ་འདམ་བུའི་ཚོལ་ཀུན་རབ་འཇོམས་སློོབ་དཔོན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གླིང་པོ་

དང༌། །སྨྲ་ངན་ཚོར་གཅོད་སྐལ་ལྡན་རྗོེས་འཛིན་དཔལ་ལྡན་ཆེོས་ཀྱིི་གྲོགས་པ་སྟེ། །རྒྱལ་

བའི་ལུང་བསྟན་རིག་པའི་རལ་གྲོི་ཕྱིོགས་གླིང་ཆེོས་གྲོགས་ཞིབས་ལ་འདུད། ། 

བློོ་རིག་གི་རྣམ་བཞིག་བཤེད་པ།བློོ་རིག་གི་རྣམ་བཞིག་བཤེད་པ།

དེ་ལ་འདིར་བློོ་རིག་གི་རྣམ་གཞིག་བཤེད་པ་ལ།  མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ། གྲུབ་མཐོའི་

འདོད་ཚུལ་བཤེད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ། ཁ་ཅིག་གིས། ཡུལ་རིག་པར་བྱ་

བ་བློོའི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། སྐྱོེས་བུ་ཆེོས་ཅན། བློོ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཡུལ་རིག་པར་བྱ་བ་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། ཡུལ་ཆེོས་ཅན། སྐྱོེས་བུས་ཁྱོད་རིག་པར་བྱ་བ་ཡིན་པར་

ཐོལ། ཁྱོད་གཞིི་གྲུབ་པའི་ཕྱིིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། གཞིི་གྲུབ་ན་སྐྱོེས་བུས་རྟོགས་

པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། དམ་བཅའ་འཐོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། གཞིི་གྲུབ་ན། གང་ཟག་

གིས་རྟོགས་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། གཞིི་གྲུབ་ན། གང་ཟག་

གིས་ཁྱོད་ཚོད་མས་རྟོགས་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། 



2 བློོ་རིག་གི་རྣམ་གཞིགབསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
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འདོད་ན། བདག་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། རྩེིས་དང་བྱས་པས། གང་

ཟག་གིས་བདག་ཚོད་མས་རྟོགས་པར་འདོད་ཟེར་ན། གང་ཟག་གི་བདག་ཆེོས་ཅན། 

ཚོད་མས་མ་རྟོགས་པར་ཐོལ། ཚོད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། གང་ཟག་

གི་བདག་ཚོད་མས་མ་དམིགས་པར་ཐོལ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

ཡང་ཁ་ཅིག་གིས། ཡུལ་རིག་པ་བློོའི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། བློོ་ཡིན་ན། ཡུལ་རིག་

པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། ཡུལ་རིག་པ་བློོའི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་ཁས། 

འདོད་ན། ཚོད་མ་ཆེོས་ཅན། ཡུལ་རིག་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། བློོ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་

ན། ཚོད་མ་ཆེོས་ཅན། བློོ་ཡིན་པར་ཐོལ། རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་ན། 

ཚོད་མ་ཆེོས་ཅན། ཡུལ་ཤེེས་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཡུལ་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་

ཁས། འདོད་ན། ཚོད་མ་ཆེོས་ཅན། ཡུལ་ཤེེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཡུལ་དངོས་པོ་མ་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། ཚོད་མ་ཆེོས་ཅན། ཡུལ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཡུལ་

རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། ཚོད་མ་ཆེོས་ཅན། ཡུལ་རྟག་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། 

གཞིི་གྲུབ་ན་ཡུལ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། གཞིི་གྲུབ་ན་ཡུལ་ཡིན་པས་

ཁྱབ་པར་ཐོལ། གཞིི་གྲུབ་ན་ཚོད་མའི་ཡུལ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། གཞིན་ཡང༌། བློོ་

ཡིན་ན། ཡུལ་རིག་པའི་བློོ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། ཡུལ་རིག་པ་བློོའི་མཚོན་ཉེིད་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། ཡུལ་མ་རྟོགས་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་བློོ་

ཆེོས་ཅན། ཡུལ་རིག་པའི་བློོ་ཡིན་པར་ཐོལ། བློོ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་སློ། འདོད་མི་

ནུས་ཏེ། ཡུལ་རྟོགས་པའི་བློོ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཡུལ་མ་རྟོགས་པའི་ཕྱིིར། 
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བྱས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། ཡུལ་མ་རྟོགས་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་བློོས་ཡུལ་

རྟོགས་པར་ཐོལ། ཡུལ་མ་རྟོགས་པའི་གང་ཟག་གི་ཡུལ་རྟོགས་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་

ན། ཡུལ་མ་རྟོགས་པའི་གང་ཟག་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཡུལ་རྟོགས་པར་ཐོལ། ཁྱོད་ཀྱིི་

ཡུལ་ཚོད་མས་རྟོགས་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། ཡུལ་མ་རྟོགས་པའི་གང་

ཟག་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཡུལ་ཚོད་མས་རྟོགས་པར་ཐོལ། ཁྱོད་ཀྱིི་ཡུལ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་

ཏེ། ཁྱོད་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཡང་ཁོ་ན་རེ། ཚོད་མ་ཆེོས་ཅན། ཡུལ་རིག་པ་ཡིན་

པར་ཐོལ། ཡུལ་ཚོད་མས་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། ཡུལ་

ཆེོས་ཅན། ཚོད་མས་རིག་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཚོད་མས་རིག་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་

ཏེ། ཚོད་མས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། 

གཞིལ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། །

 རང་ལུགས་ནི། རིག་པ་བློོའི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་ཏེ། ཚོད་མ་རིག་གཏེར་ལས། 

རིག་པ་བློོའི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར།

བློོ་རིག་ལ་གཉེིས་སུ་དབྱེ་བ་བཤེད་པ།བློོ་རིག་ལ་གཉེིས་སུ་དབྱེ་བ་བཤེད་པ།

གཉེིས་པ་དབྱེ་བ་བཤེད་པ་ལ། གཉེིས་སུ་དབྱེ་བ། གསུམ་དུ་དབྱེ་བ། བདུན་དུ་དབྱེ་

བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ་དྲུག་ཡོད་དེ། ཚོད་མ་དང་ཚོད་མིན་གྱིི་ཤེེས་པ་གཉེིས་

སུ་དབྱེ་བ། རྟོག་པ་དང་རྟོག་མེད་ཀྱིི་ཤེེས་པ་གཉེིས་སུ་དབྱེ་བ། འཁྲུལ་ཤེེས་དང་མ་

འཁྲུལ་བའི་ཤེེས་པ་གཉེིས་སུ་དབྱེ་བ། དབང་ཤེེས་དང་ཡིད་ཤེེས་གཉེིས་སུ་དབྱེ་བ། 



4 བློོ་རིག་གི་རྣམ་གཞིགབསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གཉེིས་སུ་དབྱེ་བ། སེལ་འཇུག་གི་བློོ་དང་སྒྲུབ་འཇུག་གི་བློོ་

གཉེིས་སུ་དབྱེ་བ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། 

 

ཚོད་མ་དང་ཚོད་མིན་ཤེེས་པ་གཉེིས་སུ་དབྱེ་བ་བཤེད་པ།ཚོད་མ་དང་ཚོད་མིན་ཤེེས་པ་གཉེིས་སུ་དབྱེ་བ་བཤེད་པ།

དང་པོ་ལ། ཚོད་མ་བཤེད་པ་དང༌། ཚོད་མིན་གྱིི་ཤེེས་པ་བཤེད་པ་གཉེིས། དང་པོ་ལ། 

མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ། རྩེོད་པ་སོང་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། གསར་དུ་མི་བསླུ་

བའི་རིག་པ་ཚོད་མའི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་ཏེ། ཚོད་མ་རྣམ་འགྲོེལ་ལས། ཚོད་མ་བསླུ་མེད་

ཅན་ཤེེས་པ། །ཞིེས་པ་དང༌། མ་ཤེེས་དོན་གྱིི་གསལ་བྱེད་ཀྱིང༌། །ཞིེས་གསུངས་པའི་

ཕྱིིར། དེ་ཡང༌། གསར་དུ་ཞིེས་པས་དཔྱོད་ཤེེས་ཚོད་མ་ཡིན་པ་གཅོད། མི་བསླུ་བ་ཞིེས་

པས་ཡིད་དཔྱོོད་ཚོད་མ་ཡིན་པ་གཅོད། རིག་པ་ཞིེས་པས་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་

ཚོད་མ་ཡིན་པ་གཅོད་དོ། །

དེ་ཡང་མདོ་སེ་བ། སེམས་ཙོམ་པ། རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྱིི་ལུགས་ཡིན་གྱིི། བྱེ་

བྲག་སྨྲ་བ། ཐོལ་འགྱུར་བ་རྣམས་ཀྱིིས་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་རིག་པ་ཚོད་མའི་མཚོན་

ཉེིད་དུ་ཁས་མི་ལེན་ཏེ། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་དེ་ལྟར་ཁས་མི་ལེན་པ་གང་ཞིིག  ཐོལ་འགྱུར་

བས་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་ཚོད་མ་ཡིན་ན། གསར་

དུ་མི་བསླུ་བའི་རིག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེས་ཚོད་མ་ཡིན་

ན། རིག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། བྱེ་བྲག་

སྨྲ་བས་རྟེན་བཅས་ཀྱིི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལྔ་ཀོ་ཚོད་མར་ཁས་ལེན་པ་གང་ཞིིག 



5 བློོ་རིག་གི་རྣམ་གཞིགབསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

དེས་དེ་ལྔ་ཀོ་རིག་པར་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་ལུགས་

འཆེད་པའི་སྐབས་སུ། གྲུབ་མཐོའ་རྒྱ་མཚོོར་འཇུག་པའི་གྲུ་རིངས་ལས། རྟེན་བཅས་ཀྱིི་

དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ཡང་ཚོད་མར་འདོད་དོ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་རྟེན་བཅས་ཀྱིི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་

རྣམས་ཤེེས་པར་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕྱིིར། དེས་དེ་རྣམས་གཟུགས་སུ་ཁས་ལེན་པའི་

ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། ནང་པའི་གྲུབ་མཐོའ་སྨྲ་བ་བཞིི་ཀོས་དབང་པོ་གཟུགས་

ཅན་པ་ཡིན་ན། གཟུགས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕྱིིར། ཐོལ་འགྱུར་བའི་

ལུགས་འོག་ཏུ་འཆེད་དོ། །གཉེིས་པ་ཚོད་མའི་དབྱེ་བ་བཤེད་པ་ལ། མངོན་སུམ་དང་

རྗོེས་དཔག་གཉེིས་སུ་དབྱེ་བ་དང༌། རང་ལས་ངེས་དང་གཞིན་ལས་ངེས་ཀྱིི་ཚོད་མ་

གཉེིས་སུ་དབྱེ་བ། སྒྲིས་བརྗོོད་རིགས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་བ་དང་གསུམ་ལས།

 

མངོན་སུམ་བཤེད་པ།མངོན་སུམ་བཤེད་པ།

དང་པོ་ལ། མངོན་སུམ་རང་གི་ངོ་བོ་བཤེད་པ་དང༌། ཞིར་ལ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་

བཤེད་པ་དང་གཉེིས་ཡོད་ཅིང༌། དང་པོ་ལ། མཚོན་ཉེིད་དང༌། དབྱེ་བ་གཉེིས་ལས། 

དང་པོ་ནི། རྟོག་པ་དང་བྲལ་ཞིིང་མ་འཁྲུལ་པའི་རིག་པ་མངོན་སུམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་

དང༌། རྟོག་པ་དང་བྲལ་ཞིིང་མ་འཁྲུལ་བའི་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་རིག་པ། མངོན་སུམ་

གྱིི་ཚོད་མའི་མཚོན་ཉེིད་དུ་མདོ་སེ་པས་ཁས་ལེན་ཅིང༌། རྟོག་པ་དང་བྲལ་ཞིིང་བག་

ཆེགས་བརྟེན་འབྱུང་གི་རིག་པ་མངོན་སུམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་དང༌། རྟོག་པ་དང་བྲལ་ཞིིང་



6 བློོ་རིག་གི་རྣམ་གཞིགབསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

བག་ཆེགས་བརྟེན་འབྱུང་གི་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་རིག་པ། མངོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་མའི་

མཚོན་ཉེིད་དུ་སེམས་ཙོམ་པས་ཁས་ལེན། མངོན་སུམ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་རིག་

པ་མངོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་མའི་མཚོན་ཉེིད་དུ་མདོ་སེམས་གཉེིས་ཀོས་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་

ཏེ། ཚོད་མ་ཀུན་བཏུས་ལས། མིང་དང་རིགས་སོགས་སྦྱིོར་བ་ཡི། །རྟོག་པ་དང་བྲལ་

མངོན་སུམ་མོ། །ཞིེས་དང༌། ཚོད་མ་རྣམ་འགྲོེལ་ལས། མངོན་སུམ་རྟོག་དང་བྲལ་བ་

ནི། །མངོན་སུམ་ཉེིད་ཀྱིིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞིེས་དང༌། ཚོད་མ་རྣམ་ངེས་ལས། 

མངོན་སུམ་རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར།

 གཉེིས་པ་ནི། མངོན་སུམ་ལ་དབྱེ་ན། དབང་པོའི་མངོན་སུམ། ཡིད་ཀྱིི་མངོན་

སུམ། རང་རིག་མངོན་སུམ། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་དང་བཞིི་ལས། 

དབང་པོའི་མངོན་སུམ་བཤེད་པ།དབང་པོའི་མངོན་སུམ་བཤེད་པ།

དང་པོ་ལ། མཚོན་ཉེིད་དང༌། དབྱེ་བ་གཉེིས་ལས། དང་པོ་ནི། རང་གི་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱོེས་པ་

གང་ཞིིག རྟོག་པ་དང་བྲལ་ཞིིང་མ་འཁྲུལ་པའི་རིག་པ། དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གྱིི་

མཚོན་ཉེིད། གཉེིས་པ་དེ་ལ་དབྱེ་ན། དབང་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚོད་མ། དཔྱོད་ཤེེས། 

སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བློོ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་

སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལྟ་བུའོ། །

གཉེིས་པ་ནི །  གཟུགས་འཛིན ་དབང་མངོན ་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པ་ལྟ་
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བུའོ། །གསུམ་པ་ནི། ཡིད་སྒྲི་སྙིན་པ་ལ་ལྷག་པར་ཆེགས་བཞིིན་པའི་སྐྱོེས་བུའི་རྒྱུད་

ཀྱིི་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་ལྟ་བུའོ། །དེས་ན། གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་སྐད་

ཅིག་དང་པོ་ཚོད་མ་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་སྐད་ཅིག་དང་པོ་དང་གཉེིས་

པ་གཉེིས་ཀྱིི་ནང་ནས་དང་པོ་ཁོ་ན་ཚོད་མ་ཡིན་ཏེ། གཏན་ཚོིགས་ཐོིགས་པ་ལས། དང་

པོ་ཡུལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་མཐོོང་བ་གང་ཡིན་པ་ཁོ་ན་ཚོད་མ་ཡིན་ལ། ཞིེས་དང༌། 

པཎ་ཆེེན་ཆེོས་མཆེོག་གི་འཐོད་ལྡན་ཆུང་བ་ལས། མངོན་སུམ་དང་རྗོེས་སུ་དཔག་

པའི་ཚོད་མ་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་ཉེིད་ནི་ཚོད་མ་ཡིན་ལ། དེ་དག་གི་རྒྱུན་དུ་གྱུར་བའི་

གྲུབ་པ་དང་བདེ་བ་ཐོ་མི་དད་པ་ཕྱིི་མ་རྣམས་ནི་ཚོད་མ་ཡིན་པ་སངས་པའོ། །ཞིེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

 ཡང་དབང་མངོན་ལ་དབྱེ་ན། གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན། སྒྲི་འཛིན་དབང་

མངོན། དྲིི་འཛིན་དབང་མངོན། རོ་འཛིན་དབང་མངོན། རེག་འཛིན་དབང་མངོན་དང་

ལྔ་ལས། དང་པོ་ནི། རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་མིག་དབང་

དང༌། རང་གི་དམིགས་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱོེས་པ་གང་ཞིིག 

རྟོག་པ་དང་བྲལ་ཞིིང་མ་འཁྲུལ་པའི་རིག་པ། གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་གྱིི་མཚོན་

ཉེིད། དེ་བཞིིན་དུ་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་རྣ་བའི་དབང་

པོ་དང༌། རང་གི་དམིགས་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་སྒྲི་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱོེས་པ་སོགས་ཕྱིི་མ་

རྣམས་ལའང་རིགས་འགྲོེའོ། །
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ཡིད་མངོན་བཤེད་པ།ཡིད་མངོན་བཤེད་པ།

གཉེིས་པ་ཡིད་མངོན་ལ། མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ། རྩེོད་པ་སོང་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་

པོ་ནི། རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་ཡིད་དབང་ལ་བརྟེན་

ནས་སྐྱོེས་པ་གང་ཞིིག  རྟོག་པ་དང་བྲལ་ཞིིང་མ་འཁྲུལ་བའི་གཞིན་རིག་གི་ཤེེས་པ་

དེ་ཡིད་མངོན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། གཉེིས་པ། དེ་ལ་དབྱེ་ན། ཡིད་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚོད་

མ། དཔྱོད་ཤེེས། སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བློོ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། གཞིན་སེམས་

ཤེེས་པའི་མངོན་ཤེེས་དང༌། གཞིན་སེམས་ཤེེས་པའི་མངོན་ཤེེས་སྐད་ཅིག་དང་པོ་

ལྟ་བུའོ། གཉེིས་པ་ནི། གཞིན་སེམས་ཤེེས་བའི་མངོན་ཤེེས་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པ་ལྟ་

བུའོ། །གསུམ་པ་ནི། ཡིད་གཟུགས་མཛེས་པ་ལ་ལྷག་པར་ཆེགས་བཞིིན་པའི་སྐྱོེས་

བུའི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྒྲི་འཛིན་ཡིད་མངོན་ལྟ་བུའོ། །དེས་ན་མངོན་ཤེེས་ཡིན་ན་ཡིད་མངོན་

ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། དེ་ཡིན་ན་ཡིད་ཤེེས་སུ་གྱུར་པའི་གཞིན་རིག་གི་མངོན་སུམ་ཡིན་

པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ལྷའི་མིག་གི་མངོན་ཤེེས་དེ། མིག་གི་མངོན་ཤེེས་ཡིན་ཀྱིང༌། 

མིག་གི་ཤེེས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེ་བཞིིན་དུ། ལྷའི་རྣ་བའི་མངོན་ཤེེས་དེ། རྣ་བའི་

མངོན་ཤེེས་ཡིན་ཀྱིང༌། རྣ་བའི་ཤེེས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར།

 གསུམ་པ་རྩེོད་པ་སོང་བ་ལ། ཁོ་ན་རེ། སོན་གནས་རྗོེས་དྲིན་གྱིི་མངོན་ཤེེས་

ཆེོས་ཅན། ཡིད་མངོན་ཡིན་པར་ཐོལ། མངོན་ཤེེས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་

ཅན། ཡིད་མངོན་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། རྟོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། 
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དེར་ཐོལ། དྲིན་ཤེེས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། རང་ཡུལ་དྲིན་པའི་ཤེེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། 

མ་ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆེོས་ཅན། ངེས་ཤེེས་ཡིན་པར་ཐོལ། རང་ཡུལ་ངེས་པའི་ཤེེས་

པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འགྲོིག འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྟོག་མེད་ཀྱིི་ཤེེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

ཁྱབ་སྟེ། དྲིན་ཤེེས་དང་ངེས་ཤེེས་གང་རུང་ཡིན་ན། རྟོག་པ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། ལྷའི་མིག་གི་མངོན་ཤེེས་ཆེོས་ཅན། ཡིད་མངོན་ཡིན་པར་ཐོལ། མངོན་

ཤེེས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། ཡིད་ཤེེས་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་

ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། ཡིད་ཤེེས་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། དབང་ཤེེས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་

ཏེ། མིག་ཤེེས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། མིག་ཤེེས་ཡིན་པར་ཐོལ། རང་

གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་མིག་དབང་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱོེས་པའི་

རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། རང་གི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་མིག་དབང་ལ་བརྟེན་ནས་

སྐྱོེས་པའི་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། རང་གི་བདག་

རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་ལྷའི་མིག་དབང་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱོེས་པའི་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། 

ལྷའི་མིག་གི་མངོན་ཤེེས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། མངོན་ཤེེས་དྲུག་གི་ནང་ཚོན་གང་

ཞིིག རང་གི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་ལྷའི་མིག་དབང་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་ཞིིང༌། འཇིག་

རྟེན་གྱིི་ཁམས་སུ་གཟུགས་ཕྲེ་རགས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོོང་བ་དེ། ལྷའི་མིག་གི་མངོན་

ཤེེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེ་ལྟར་དུ། རྗོེ་བཙུན་ཆེོས་ཀྱིི་རྒྱལ་མཚོན་གྱིིས་ཕར་

ཕྱིིན་མཐོའ་དཔྱོོད་དུ་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ལ་ལྟོས་ཤེིག དེ་བཞིིན་དུ་ལྷའི་

རྣ་བའི་མངོན་ཤེེས་ལའང་རིགས་འགྲོེའོ།།
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རང་རིག་མངོན་སུམ་བཤེད་པ།རང་རིག་མངོན་སུམ་བཤེད་པ།

གསུམ་པ་རང་རིག་མངོན་སུམ་ལ། མཚོན་ཉེིད་དང༌། དབྱེ་བ་གཉེིས་ལས། དང་པོ་ནི། 

འཛིན་རྣམ་རང་རིག་གི་མཚོན་ཉེིད། རྟོག་པ་དང་བྲལ་ཞིིང་མ་འཁྲུལ་བའི་འཛིན་རྣམ། 

རང་རིག་མངོན་སུམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། རྟོག་པ་དང་བྲལ་ཞིིང་མ་འཁྲུལ་བའི་གསར་དུ་

མི་བསླུ་བའི་འཛིན་རྣམ། རང་རིག་མངོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་མའི་མཚོན་ཉེིད། གཉེིས་པ་དེ་

ལ་དབྱེ་ན། རང་རིག་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་ཚོད་མ། དཔྱོད་ཤེེས། སྣང་ལ་མ་ངེས་

པའི་བློོ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། མིག་ཤེེས་ཉེམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་

སུམ་དང༌། མིག་ཤེེས་ཉེམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལྟ་

བུའོ། །གཉེིས་པ་ནི། མིག་ཤེེས་ཉེམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་སྐད་ཅིག་

གཉེིས་པ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ནི། གྲོངས་ཅན་པའི་རྒྱུད་ཀྱིི་བདེ་བ་ཤེེས་པ་ཡིན་པ་

ཉེམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་དང༌། བྱེ་བྲག་པའི་རྒྱུད་ཀྱིི་བདེ་བ་ཤེེས་པ་

ཡིན་པ་ཉེམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་དང༌། རྒྱང་འཕེན་པའི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྗོེས་

དཔག་ཚོད་མ་ཡིན་པ་ཉེམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་རྣམས་ལྟ་བུའོ། །དེས་ན་ཤེེས་

པ་ཡིན་ན་ཁྱོད་ཉེམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་ཡོད་པས་ཁྱབ་སྟེ། ཤེེས་པ་

ཡིན་ན་ཁྱོད་དང་ཁྱོད་ཉེམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་གཉེིས་ཡུལ་དུས་རང་

བཞིིན་གང་ལ་ལྟོས་ཀྱིང་གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། ཤེེས་པ་ཡིན་

ན་རང་ཉེིད་ཉེམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་ཡོད་པས་ཁྱབ་ཀྱིང༌། ཤེེས་པ་
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ཡིན་ན་རང་ཉེིད་ཉེམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་གྱིིས་རྟོགས་པས་མ་ཁྱབ་

ཅིང༌། ཚོད་མ་ཡིན་ཡང་དེ་ལྟར་མ་ཁྱབ་སྟེ། རྒྱང་འཕེན་པའི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཤེེས་པ་དུས་

མཐོའི་སྐད་ཅིག་མ་དེ་ཤེེས་པ་གང་ཞིིག  དེ་རང་ཉེམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་

སུམ་གྱིིས་མ་རྟོགས་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་ཤེེས་པ་དུས་མཐོའི་སྐད་ཅིག་མ་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཚུར་མཐོོང་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཤེེས་པ་དུས་མཐོའི་སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཚུར་མཐོོང་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཁྱོད་ཉེམས་སུ་

མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་གྱིིས་མ་རྟོགས་པར་ཐོལ། ཁྱོད་ཚུར་མཐོོང་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་

མངོན་སུམ་གྱིིས་མ་རྟོགས་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་ཕྲེ་བའི་མི་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་

སྟེ། ཕྲེ་བའི་མི་རྟག་པ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཚུར་མཐོོང་མེད་པའི་ཕྱིིར། གོང་དུ་

མ་གྲུབ་ན།  དེ་ཆེོས་ཅན། ཕྲེ་བའི་མི་རྟག་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། དུས་མཐོའི་སྐད་ཅིག་མ་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཚོད་མ་ཡིན་ཡང་དེ་ལྟར་མ་ཁྱབ་སྟེ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཀྱིི་ཁྱད་

པར་དུ་བྱས་པའི་ཚུར་མཐོོང་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཚོད་མ་སྐྱོོན་དུ་འགྲོོ་བའི་ཕྱིིར། 

 

རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་བཤེད་པ།རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་བཤེད་པ།

བཞིི་པ་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་དེ་ཉེིད་འཆེད་པ་ལ། ཚོད་མ་ཀུན་བཏུས་ལས། རྣལ་

འབྱོར་རྣམས་ཀྱིིས་བློ་མས་བསྟན། །མ་འདྲིེས་པ་ཡི་དོན་ཙོམ་མཐོོང༌། །ཞིེས་གསུངས། 

དོན་ནི། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ཡོད་དེ། རྣལ་འབྱོར་བ་རྣམས་

ཀྱིིས་བློ་མ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིིས་བདེན་བཞིིའི་གནས་ལུགས་
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བསྟན་པ་ལྟར་སྒྲི་སྤྱིི་དང་མ་འདྲིེས་པའི་དོན་རང་མཚོན་མངོན་སུམ་གསལ་བར་མཐོོང་

བའི་འཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་ཡིད་ཤེེས་སུ་གྱུར་པའི་གཞིན་རིག་གི་མཁྱེན་པ་རྣམས་དེ་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར། 

 འདིའི་སྐབས་སུ་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ། མཐོའ་དཔྱོད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་

པོ་ནི། རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་ཞིི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་གྱིི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱོེས་པ་གང་ཞིིག རྟོག་པ་དང་བྲལ་ཞིིང་མ་འཁྲུལ་བའི་

འཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞིན་རིག་གི་མཁྱེན་པ་དེ། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། 

དེ་གང་ཞིིག  རྟོག་པ་དང་བྲལ་ཞིིང་མ་འཁྲུལ་བའི་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་འཕགས་རྒྱུད་

ཀྱིི་གཞིན་རིག་གི་མཁྱེན་པ་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་མའི་མཚོན་ཉེིད། གཉེིས་

པ་ནི། དེ་ལ་ངོ་བོའི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་ན། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་མཐོོང་ལམ། 

སྒོོམ་ལམ། མི་སློོབ་ལམ་དང་གསུམ་ཡོད། རྟེན་གྱིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་ན། ཉེན་ཐོོས་འཕགས་

པའི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ། རང་རྒྱལ་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྣལ་འབྱོར་

མངོན་སུམ། བྱང་སེམས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ། སངས་རྒྱས་

འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ། དེ་ལས་གཞིན་པའི་འཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་

རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་དང་ལྔ་ཡོད། 

ཡང་དེ་ལ་དབྱེ་ན། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་ཚོད་མ་དང་དཔྱོད་

ཤེེས་གཉེིས་ཡོད་ཅིང༌། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བློོ་

ནི་མེད་དེ། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ཡིན་ན་རང་གི་གཞིལ་བྱ་ངེས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར་
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ཏེ། ཚོད་མ་རྣམ་འགྲོེལ་ལས། བློོ་གྲོོས་ཆེེན་པོས་མཐོོང་ཉེིད་ལས། །རྣམ་པ་ཐོམས་

ཅད་ངེས་པར་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་བའི་

དཔྱོད་ཤེེས་ཡོད་ཀྱིང༌། ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེེས་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པ་ལྟ་བུ་ནི་དཔྱོད་ཤེེས་

མ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེེས་ཡིན་ན། ཚོད་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་

བཤེད་ཐོར་ལམ་གསལ་བྱེད་ལས། ཁོ་བོས་ནི་ཁ་ནང་དུ་ཕྱིོགས་ནས་ཇི་ཙོམ་བསམས་

ཀྱིང༌། ཚོད་མ་མ་ཡིན་པའི་ཀུན་མཁྱེན་དང་ཚོད་མ་ལ་གསར་རྟོགས་ཀྱིིས་མ་ཁྱབ་པ་

མ་ཚོོར་རོ། །ཞིེས་པ་དང༌། ཚོད་མ་ཡིད་ཀྱིི་མུན་སེལ་ལས། ཚོད་མ་ས་མས་བཟུང་བ་

ཙོམ་གྱིིས་དཔྱོད་ཤེེས་སུ་འགྱུར་ན། ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེེས་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པ་མན་ཆེད་

དཔྱོད་ཤེེས་སུ་ཐོལ་བ་སོགས་མཐོའ་ཡས་པའི་གནོད་བྱེད་ཡོད་ཀྱིང་འོག་ཏུ་བསྟན་

པར་བྱའོ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། །གསུམ་པ་མཐོའ་དཔྱོད་པ་ལ། 

ཁ་ཅིག  ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེེས་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པ་དཔྱོད་ཤེེས་ཡིན། དཔྱོད་ཤེེས་

ཡིན་ན་ཁྱོད་ཀྱིི་གསར་དུ་རྟོགས་པའི་ཆེོས་མེད་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེེས་

སྐད་ཅིག་གཉེིས་པ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། རྟགས་ཁྱབ་ཁས། འདོད་ན། ཀུན་

མཁྱེན་ཡེ་ཤེེས་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པས་གསར་དུ་རྟོགས་པའི་ཆེོས་ཡོད་པར་ཐོལ། རྣམ་

མཁྱེན་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པས་གསར་དུ་རྟོགས་པའི་ཆེོས་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་མཁྱེན་

སྐད་ཅིག་དང་པོའི་རྗོེས་སུ་རྣམ་མཁྱེན་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པ་གསར་དུ་སྐྱོེས་པ་དེ། རྣམ་

མཁྱེན་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པས་གསར་དུ་རྟོགས་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། སྤྱིི་དོན་རིག་རྒྱན་ལས། 

རྣམ་མཁྱེན་སྐད་ཅིག་དང་པོ་སྐྱོེས་ཕྱིིན་ཆེད་ཤེེས་བྱ་གསར་ཡོད་མི་སྲིིད་ན། དངོས་པོ་
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རྟག་པར་འགྱུར་ལ། སྲིིད་ན་གསར་ཡོད་དེ་ཉེིད་གསར་དུ་རྟོགས་དགོས་པས་གསར་

རྟོགས་མེད་པ་ཉེམས་སོ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། གཞིན་ཡང༌། སྟོན་པ་ཚོད་མའི་

སྐྱོེས་བུར་བསྒྲུབས་པ་དོན་མེད་པར་ཐོལ། ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེེས་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པ་

ཚོད་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་ཁས། ཁྱབ་སྟེ། སྤྱིི་དོན་རིགས་རྒྱན་ལས། ཀུན་

མཁྱེན་ཡེ་ཤེེས་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པ་ཚོད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་མ་གྲུབ་ན། སྟོན་པ་

ཚོད་མའི་སྐྱོེས་བུར་བསྒྲུབས་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། སྟོན་པ་ཡིན་ན་ཚོད་མའི་སྐྱོེས་བུ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་

ཐོལ། སྟོན་པ་ཚོད་མའི་སྐྱོེས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། འདོད་བྱས་པ་ལ། ཕྱིི་རོལ་པའི་

སྟོན་པ་ཆེོས་ཅན། ཚོད་མའི་སྐྱོེས་བུ་ཡིན་པར་ཐོལ། སྟོན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་

ན། ཕྱིི་རོལ་བའི་སྟོན་པ་སྟོན་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཕྱིི་རོལ་པའི་བསྟན་པ་བསྟན་པ་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། ཕྱིི་རོལ་བའི་བསྟན་བཅོས་བསྟན་

བཅོས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། གཞིན་ཡང༌། ཕྱིི་རོལ་པའི་སྟོན་པ་སྟོན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། མུ་

སྟེགས་པའི་སྟོན་པ་སྟོན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། སྟོན་པ་ཞིེས་པའི་མིང་དེ་མུ་སྟེགས་

པའི་སྟོན་པ་ལ་བཏགས་མིང་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་དེ་ལ་གཅམ་བུའི་ཚོིག་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར། དཔེར་ན། ཝ་སྐྱོེས་ལ་སེང་གེ་བཏགས་པ་བཞིིན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་སྐད་དུ་

ཡང༌། བསྟོད་པ་ལེགས་བཤེད་སྙིིང་པོ་ལས། ཝ་སྐྱོེས་ལ་ནི་སེང་གེ་བཞིིན། །མུ་སྟེགས་

ཅན་ལའང་གཅམ་བུའི་ཚོིག །ཅེས་པ་དང༌། དེའི་འགྲོེལ་བ་བློ་མེད་འཇུག་ངོགས་མ་

ལས། མུ་སྟེགས་ཅན་སེར་སྐྱོ་དང༌། གཟེགས་གཟན་སོགས་ཆེོས་ཅན། ཁྱེད་རྣམས་



15 བློོ་རིག་གི་རྣམ་གཞིགབསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

སྟོན་པ་མཚོན་ཉེིད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་ལ་གཅམ་བུའི་ཚོིག་གིས་སྟོན་པ་ཞིེས་

བཏགས་ནས་བརྗོོད་པ་ཙོམ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། ཝ་སྐྱོེས་ལ་སེང་གེ་ཞིེས་གཅམ་བུའི་

ཚོིག་བརྗོོད་པ་བཞིིན་ནོ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

ཡང་ཁོ་ན་རེ། ཕྱིི་རོལ་པའི་སྟོན་པ་སྟོན་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཕྱིི་རོལ་པའི་འཆེད་པ་

པོ་འཆེད་པ་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། ཕྱིི་རོལ་བའི་ཉེན་པ་

པོ་ཉེན་པ་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། གོང་དུ་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྟོན་པ་ཡིན་ན། རང་གི་གདུལ་

བྱ་ལ་བློང་དོར་གྱིི་གནས་རྣམས་ཕྱིིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སྟོན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། འདི་ལྟར་

བཤེད་པ་ནི་རྟེན་འབྲེལ་བསྟོད་པ་རྩེ་འགྲོེལ་དང་མཐུན་པར་མ་ཟད། རྗོེ་བཙུན་ཆེོས་ཀྱིི་

རྒྱལ་མཚོན་གྱིི་སྲིས་མཆེོག་མཁས་གྲུབ་དགེ་འདུན་བློོ་བཟང་གི་རྣམ་འགྲོེལ་ལེའུ་བཞིིའི་

མཐོའ་དཔྱོོད་དུ་ཡང་དེ་བཞིིན་བཤེད་པས། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ་སྨྲ་བར་མི་བྱའོ། །

ཡང་ཁོ་ན་རེ། ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེེས་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པ་དཔྱོད་ཤེེས་ཡིན་པར་

ཐོལ། པཎ་ཆེེན་ཆེོས་མཆེོག་གི་འཐོད་ལྡན་ཆུང་བ་ལས། མངོན་སུམ་དང་རྗོེས་སུ་

དཔག་པའི་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་ཉེིད་ནི་ཚོད་མ་ཡིན་ལ་ཞིེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར་

ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། ལུང་དེ་ནི་མངོན་སུམ་དང་རྗོེས་དཔག་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ཚོད་མ་

དང༌། སྐད་ཅིག་གཉེིས་པ་དཔྱོད་ཤེེས་ཡིན་ཞིེས་པའི་དོན་ཡིན་གྱིི། མངོན་སུམ་ཡིན་ན་

ཁྱོད་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ཚོད་མ་དང༌། གཉེིས་པ་དཔྱོད་ཤེེས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་མ་བཤེད་

པའི་ཕྱིིར་ཏེ། མངོན་སུམ་ཡིན་ན། ཁྱོད་སྐད་ཅིག་དང་གཉེིས་གཉེིས་ཡོད་པས་མ་ཁྱབ་

པའི་ཕྱིིར། སྒྲུབ་བྱེད་འོག་ཏུ་འཆེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་རྣམ་བཤེད་ཀྱིི་རྗོེས་འབྲང་



16 བློོ་རིག་གི་རྣམ་གཞིགབསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

འགའ་ཞིིག་གིས་ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེེས་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པ་དཔྱོད་ཤེེས་སུ་བཤེད་ཀྱིང༌། 

གོང་དུ་དྲིངས་པའི་གཞུང་ཆེེན་མོ་རྣམས་དང་མི་མཐུན་པས། ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེེས་གང་

ཡིན་ཚོད་མར་ཁས་ལེན་དགོས་སོ། །

ཁོ་ན་རེ། མངོན་སུམ་དང་དཔྱོད་ཤེེས་འགལ་བར་ཐོལ། ཚོད་མ་རིག་གཏེར་

ལས། མངོན་སུམ་རྟོག་བྲལ་ད་ལྟ་བ། །དཔྱོད་ཤེེས་འདས་པ་དྲིན་པར་བྱེད། །ཡུལ་དུ་

འཛིན་སྟངས་འགལ་བས་ན། །གཞིི་མཐུན་པ་ནི་ག་ལ་སྲིིད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། ལུང་དེས་ས་སྐྱོ་བ་འགའ་ཞིིག་གི་འདོད་པ་བརྗོོད་པ་ཙོམ་ཡིན་གྱིི། 

རང་ལུགས་ལ་སྒྲི་ཇི་བཞིིན་དུ་ཁས་ལེན་པར་མི་རིགས་པའི་ཕྱིིར། 

མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བཤེད་པ།མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བཤེད་པ།

གཉེིས་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བཤེད་པ་ལ། མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ། བསྡུ་ཚུལ་བཤེད་

པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། རང་གི་སྣང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བའི་རིག་པ། མངོན་སུམ་

ལྟར་སྣང་གི་མཚོན་ཉེིད། དེ་དང་འཁྲུལ་ཤེེས་དོན་གཅིག  གཉེིས་པ་ནི།  དེ་ལ་དབྱེ་

ན། བདུན་ཡོད་དེ། རྟོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དྲུག་དང༌། རྟོག་མེད་མངོན་སུམ་ལྟར་

སྣང་གཅིག་སྟེ་བདུན་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་དྲུག་ཡོད་དེ། འཁྲུལ་བའི་རྟོག་པ། ཀུན་

རོབ་ཀྱིི་རྟོག་པ། རྗོེས་དཔག་གི་རྟོག་པ། རྗོེས་སུ་དཔག་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྟོག་པ། དྲིན་

པའི་རྟོག་པ། མངོན་འདོད་ཀྱིི་རྟོག་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། མཚོན་གཞིི་རིམ་པ་

ལྟར། དང་པོ་ནི། སྒྲི་རྟག་འཛིན་རྟོག་པ་ལྟ་བུ། གཉེིས་པ་ནི། སྒྲི་མི་རྟག་རྟོགས་ཀྱིི་རྗོེས་



17 བློོ་རིག་གི་རྣམ་གཞིགབསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

དཔག་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། རྟག་འཛིན་སེམས་སུ་གྱུར་པའི་རྟོག་པ་ལྟ་བུ། བཞིི་པ་ནི། 

རྗོེས་དཔག་གི་རྗོེས་སུ་བྱུང་བའི་རྟོག་པ་ལྟ་བུའོ། །ལྔ་པ་ནི། དེ་རིང་གི་དུས་སུ་འདས་

པའི་དོན་དྲིན་པའི་རྟོག་པ་ལྟ་བུ། དྲུག་པ་ནི། དེ་རིང་གི་དུས་སུ་མ་འོངས་པའི་དོན་

མངོན་པར་འདོད་པའི་རྟོག་པ་ལྟ་བུའོ། །རྟོག་མེད་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དང་རྟོག་མེད་

ལོག་ཤེེས་དོན་གཅིག་གོ །དེ་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཚོད་མ་ཀུན་བཏུས་ལས། འཁྲུལ་དང་ཀུན་

རོབ་ཤེེས་པ་དང༌། །རྗོེས་དཔག་རྗོེས་སུ་དཔག་ལས་བྱུང༌། །དྲིན་དང་མངོན་འདོད་

ཅེས་བྱའོ། །མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་རབ་རིབ་བཅས། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། གསུམ་

པ་ནི། མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བདུན་པོ་དེ། རྟོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གསུམ་དང༌། 

རྟོག་མེད་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གཅིག་སྟེ་བཞིིར་འདུ་བ་ཡིན་ཏེ། རྟོག་པ་མངོན་སུམ་

ལྟར་སྣང་དྲུག་པོ་དེ། བརྡོ་རྟེན་ཅན་གྱིི་རྟོག་པ། དོན་གཞིན་ལ་སྒྲིོ་འདོགས་པའི་རྟོག་པ། 

ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དོན་ཅན་གྱིི་རྟོག་པ་གསུམ་དུ་འདུ་བའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཚོད་མ་རྣམ་འགྲོེལ་

ལས། མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་རྣམ་པ་བཞིི། །རྟོག་པའི་ཤེེས་པ་རྣམ་གསུམ་དང༌། །རྟེན་

བསློད་པ་ལས་བྱུང་བ་ཅན། །རྟོག་པ་མེད་པ་གཅིག་ཡིན་ནོ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

རྟོག་མེད་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གི་མཚོན་གཞིི་ནི། མིག་རབ་རིབ་ཀྱིིས་བསློད་པ་ལས་

བྱུང་བའི་ཟླ་གཅིག་ཟླ་གཉེིས་སུ་སྣང་བའི་དབང་ཤེེས་ལྟ་བུའོ། །

 

རྗོེས་དཔག་བཤེད་པ།རྗོེས་དཔག་བཤེད་པ།

གཉེིས་པ་རྗོེས་དཔག་བཤེད་པ་ལ། དངོས་དང༌། ཞིར་ལ་རྟག་འཛིན་སེམས་བཤེད་



18 བློོ་རིག་གི་རྣམ་གཞིགབསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

པ་གཉེིས། དང་པོ་ལ། མཚོན་ཉེིད་དང༌། དབྱེ་བ་གཉེིས་ལས། དང་པོ་ནི། གསར་དུ་

མི་བསླུ་བའི་ཞིེན་རིག  རྗོེས་དཔག་གི་མཚོན་ཉེིད། དེ་དང་རྗོེས་སུ་དཔག་པའི་ཚོད་མ་

དོན་གཅིག  རྗོེས་དཔག་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་རིག་པ། རྗོེས་དཔག་ཚོད་མའི་མཚོན་

ཉེིད་ཡིན་ཅིང༌། རང་གི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་རྟགས་ཡང་དག་བཀོོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱོེས་

པ་གང་ཞིིག རང་གི་གཞིལ་བྱ་ལོག་གྱུར་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཞིེན་རིག་དེ། རང་

དོན་རྗོེས་དཔག་གི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་ཏེ། ཚོད་མ་ཀུན་བཏུས་ལས། རྗོེས་དཔག་རྣམ་

གཉེིས་རང་དོན་ནི། །ཚུལ་གསུམ་རྟགས་ལས་དོན་མཐོོང་ཡིན། །ཞིེས་གསུངས་པའི་

ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ནི། དེ་ལ་ངོ་བོའིསྒོོ་ནས་དབྱེ་ན། དངོས་སྟོབས་རྗོེས་དཔག གྲོགས་

པའི་རྗོེས་དཔག ཡིད་ཆེེས་རྗོེས་དཔག་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། བྱས་པའི་རྟགས་

ལས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་རྟོགས་པའི་རྗོེས་དཔག་ལྟ་བུའོ། །གཉེིས་པ་ནི། རྟོག་ཡུལ་ན་ཡོད་

པའི་རྟགས་ལས་རི་བོང་ཅན་ལ་ཟླ་བ་ཞིེས་པའི་སྒྲིས་བརྗོོད་རུང་དུ་རྟོགས་པའི་རྗོེས་

དཔག་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ནི། དཔྱོད་གསུམ་གྱིིས་དག་པའི་ལུང་གི་རྟགས་ལས། སྦྱིིན་

པའི་ལོངས་སྤྱིོད་ཁིམས་ཀྱིིས་བདེ། །ཞིེས་པའི་ལུང་རང་གི་བསྟན་དོན་ལ་མི་བསླུ་བར་

རྟོགས་པའི་རྗོེས་དཔག་ལྟ་བུའོ། །དཔྱོད་པ་གསུམ་ནི། མངོན་སུམ་ཚོད་མ། དངོས་

སྟོབས་རྗོེས་དཔག ཡིད་ཆེེས་རྗོེས་དཔག་གསུམ་ལ་བྱེད་དོ། །

དེ་ཡང་གྲོགས་པའི་རྗོེས་དཔག་ལ། དངོས་སྟོབས་རྗོེས་དཔག་གིས་ཁྱབ་ཀྱིང༌། 

དངོས་སྟོབས་རྗོེས་དཔག་ལ་གྲོགས་པའི་རྗོེས་དཔག་གིས་མ་ཁྱབ་སྟེ། སྒྲི་མི་རྟག་

རྟོགས་ཀྱིི་རྗོེས་དཔག་དེ་གྲོགས་པའི་རྗོེས་དཔག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། སྒྲི་རྟག་སྟོང་དུ་



19 བློོ་རིག་གི་རྣམ་གཞིགབསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

རྟོགས་པའི་རྗོེས་དཔག་དེ། གྲོགས་པའི་རྗོེས་དཔག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་

ཐོལ། བྱས་པ་དེ་སྒྲི་རྟག་སྟོང་དུ་བསྒྲུབ་པའི་གྲོགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར་ཏེ། འཇིག་རྟེན་ན་སྒྲི་རྟག་པས་སྟོང་པར་མ་གྲོགས་པའི་ཕྱིིར། ཡང་རྗོེས་དཔག་

ལ་སྒྲིས་བརྗོོད་རིགས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་ན། རང་དོན་རྗོེས་དཔག་དང༌། གཞིན་དོན་རྗོེས་

དཔག་གཉེིས་ལས། དང་པོ་དང་རྗོེས་དཔག་དོན་གཅིག་ཅིང༌། གཉེིས་པ་ནི། ས་རོལ་

རང་གི་ཚོད་མས་མཐོོང་བའི་རྟགས་ཀྱིིས་ཚུལ་གསུམ་ཕྱིི་རོལ་ལ་གསལ་བར་སྟོན་པའི་

ཡན་ལག་གསུམ་ལྡན་གྱིི་ངག་རྣམ་དག་དེ། གཞིན་དོན་རྗོེས་དཔག་གི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་

ཏེ། ཚོད་མ་ཀུན་བཏུས་ལས། གཞིན་དོན་རྗོེས་སུ་དཔག་པ་ནི། །རང་གི་མཐོོང་དོན་

རབ་གསལ་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། གཞུང་ཚོིག་གཉེིས་པོ་འདིས་ཡན་ལག་

གསུམ་ལྡན་གྱིི་ངག་རྣམ་དག་དེ། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད་དུ་བསྟན་པའི་སྒོོ་

ནས། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་ན་སྒྲི་བློོ་དོན་གསུམ་གྱིི་སྐྱོོན་དང་བྲལ་བ་ཅིག་དགོས་

པར་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། གཞིན་དོན་རྗོེས་སུ་དཔག་པ་ནི། །ཞིེས་པས་ངོ་བོ་སྒྲུབ་ངག་

ཡང་དག་ངོས་བཟུང་ནས། རང་གི་མཐོོང་ཞིེས་པས་བློོ་སྐྱོོན་དང་བྲལ་བ་ཅིག་དགོས་

པར་བསྟན། དོན་ཞིེས་པས་དོན་སྐྱོོན་དང་བྲལ་བ་ཅིག་དགོས་པར་བསྟན། རབ་གསལ་

བྱེད་ཅེས་པས་སྒྲི་སྐྱོོན་དང་བྲལ་བ་ཅིག་དགོས་པར་བསྟན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། གཞིན་

དོན་རྗོེས་དཔག་དང༌། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དོན་གཅིག་ཅིང༌། དེ་ལ་དབྱེ་ན། ཆེོས་མཐུན་

སྦྱིོར་གྱིི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དང༌། ཆེོས་མི་མཐུན་སྦྱིོར་གྱིི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གཉེིས་སུ་

ཡོད་པའི་ཕྱིིར། 



20 བློོ་རིག་གི་རྣམ་གཞིགབསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

དང་པོ་ལ་ཡང༌། ཕྱིོགས་ཆེོས་སོན་འགྲོོ་ཅན་གྱིི་ཆེོས་མཐུན་སྦྱིོར་གྱིི་སྒྲུབ་ངག་

ཡང་དག་དང༌། ཁྱབ་པ་སོན་འགྲོོ་ཅན་གྱིི་ཆེོས་མཐུན་སྦྱིོར་གྱིི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་

གཉེིས་ལས། དང་པོ་ནི། སྒྲི་ནི་བྱས། བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན། བུམ་པ་

བཞིིན་ཞིེས་པའི་སྒྲུབ་ངག་ལྟ་བུ་དང༌། གཉེིས་པ་ནི། བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔེར་

ན་བུམ་པ་བཞིིན། སྒྲི་ཡང་བྱས་སོ། །ཞིེས་པའི་སྒྲུབ་ངག་ལྟ་བུའོ། །གཉེིས་པ་ཆེོས་མི་

མཐུན་སྦྱིོར་གྱིི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ལ་ཡང་སར་ལྟར་གཉེིས་ལས། དང་པོ་ནི། སྒྲི་ནི་

བྱས། མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་ན། བྱས་པ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན། འདུས་མ་བྱས་ཀྱིི་

ནམ་མཁའ་བཞིིན། ཞིེས་པའི་སྒྲུབ་ངག་ལྟ་བུ་དང༌། གཉེིས་པ་ནི། མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་

ན། བྱས་པ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན། འདུས་མ་བྱས་ཀྱིི་ནམ་མཁའ་བཞིིན། སྒྲི་

ཡང་བྱས་སོ། །ཞིེས་པའི་སྒྲུབ་ངག་ལྟ་བུའོ། །

སྒྲུབ་ངག་དེ་གཉེིས་ཀྱིིས་ཚུལ་གསུམ་བསྟན་ཚུལ་ནི། སེ་བདུན་ཡིད་ཀྱིི་མུན་

སེལ་ལས། དེ་ལ་ཆེོས་མཐུན་སྦྱིོར་གྱིི་སྒྲུབ་ངག་ནི། རྗོེས་ཁྱབ་དངོས་སུ་བརྗོོད་ཅིང་

ལྡོག་ཁྱབ་ཤུགས་ལ་བརྗོོད་པ་ཡིན་ཅིང༌། ཆེོས་མི་མཐུན་སྦྱིོར་གྱིི་སྒྲུབ་ངག་ནི། ལྡོག་

ཁྱབ་དངོས་སུ་བརྗོོད་ཅིང༌། རྗོེས་ཁྱབ་ཤུགས་ལ་བརྗོོད་པ་ཡིན་ཅིང༌། གཉེིས་ཀོས་ཀྱིང་

ཕྱིོགས་ཆེོས་དངོས་སུ་བརྗོོད་པ་ནི་ཁྱད་པར་མེད་དོ། །ཞིེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་

ཡང་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་ན་ཡན་ལག་གསུམ་ལྡན་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅིང༌། ཡན་ལག་

གསུམ་ནི། ཕྱིོགས་ཆེོས་བརྗོོད་པའི་ཡན་ལག ཁྱབ་པ་བརྗོོད་པའི་ཡན་ལག  མཐུན་

དཔེ་བརྗོོད་པའི་ཡན་ལག་རྣམས་སོ། །ཡན་ལག་གསུམ་པོ་དེ་ལས་ལྷག་པའི་སྒྲུབ་
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ངག་དང༌། དེ་གསུམ་པོ་མ་ཚོང་བའི་སྒྲུབ་ངག་ནི། རིམ་པ་ལྟར་ལྷག་ཆེད་ཀྱིི་སྐྱོོན་དང་

ལྡན་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡིན་པས་སྒྲུབ་ངག་ལྟར་སྣང་ཡིན་ནོ། །དེས་ན། རྗོེས་སུ་དཔག་

པའི་ཚོད་མ་ཡིན་ན། རྗོེས་དཔག་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཀྱིང༌། ཆེོས་དེ་ལ་རྗོེས་སུ་དཔག་པའི་

ཚོད་མ་ཡིན་ན། ཆེོས་དེ་ལ་རྗོེས་དཔག་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་ཅིང༌། སྒྲི་མི་རྟག་རྟོགས་ཀྱིི་

རྗོེས་དཔག་དེ། སྒྲི་རྟག་སྟོང་ལ་རྗོེས་སུ་དཔག་པའི་ཚོད་མ་གང་ཞིིག  དེ་སྒྲི་རྟག་སྟོང་

ལ་རྗོེས་དཔག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་སྒྲི་རྟག་སྟོང་ལ་རྗོེས་སུ་དཔག་པའི་ཚོད་

མ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་སྒྲི་རྟག་སྟོང་རྟོགས་པའི་ཚོད་མ་གང་ཞིིག ཁྱོད་དེ་ལ་མངོན་

སུམ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་སློ། གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་ཀྱིིས་དེ་མངོན་སུམ་དུ་མ་

རྟོགས་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིིས་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་མེད་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། སྒྲི་

མི་རྟག་རྟོགས་ཀྱིི་རྗོེས་དཔག་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིིས་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་མེད་པར་

ཐོལ། ཁྱོད་རྟོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་རྟགས་གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་

སྒྲི་རྟག་སྟོང་ལ་རྗོེས་དཔག་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་སྒྲི་རྟག་སྟོང་ལ་རྟོག་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་ལ་སྒྲི་རྟག་སྟོང་གི་རྣམ་པ་མ་ཤེར་བའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་

ཅན། ཁྱོད་ལ་སྒྲི་རྟག་སྟོང་གི་རྣམ་པ་ཤེར་ནས་སྒྲི་རྟག་སྟོང་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་

རིག་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་ལ་དེའི་རྣམ་པ་ཤེར་བ་གང་ཞིིག  ཁྱོད་དེ་ལ་གསར་དུ་མི་

བསླུ་བའི་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་ཁས། གཉེིས་པ་སློ། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། 

ཁྱོད་སྒྲི་རྟག་སྟོང་དངོས་སུ་རྟོགས་པའི་ཚོད་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་ལ་སྒྲི་རྟག་སྟོང་གི་
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རྣམ་པ་ཤེར་ནས་སྒྲི་རྟག་སྟོང་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་

ཁས། ཁྱབ་སྟེ། སྒྲི་རྟག་སྟོང་གི་རྣམ་པ་ཤེར་ནས་སྒྲི་རྟག་སྟོང་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་

རིག་པ། སྒྲི་རྟག་སྟོང་དངོས་སུ་རྟོགས་པའི་ཚོད་མའི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་

གྲུབ་ན། སྒྲི་རྟག་སྟོང་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཤེར་ནས་ཁྱོད་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་

བའི་རིག་པ་ཁྱོད་དངོས་སུ་རྟོགས་པའི་ཚོད་མའི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་གཞིི་

གྲུབ་པའི་ཕྱིིར། གོང་དུ་འདོད་ན། སྒྲི་མི་རྟག་རྟོགས་ཀྱིི་རྗོེས་དཔག་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་སྒྲི་

རྟག་སྟོང་དངོས་སུ་རྟོགས་པའི་ཚོད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་ཀྱིིས་དེ་དངོས་སུ་མ་

རྟོགས་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། ཁྱོད་ཀྱིིས་དེ་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། 

ཁྱོད་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པ་དངོས་སུ་རྟོགས་ནས་སྒྲི་རྟག་སྟོང་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པའི་ཕྱིིར། 

དེར་ཐོལ། ཁྱོད་ཀྱིིས་དེ་དངོས་སུ་རྟོགས་ནས། སྒྲི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་ཤུགས་ལ་རྟོགས་

པའི་ཕྱིིར། དེ་བཞིིན་དུ། མངོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་མ་ཡིན་ན། མངོན་སུམ་ཡིན་པས་ཁྱབ་

ཀྱིང༌། ཆེོས་དེ་ལ་མངོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་མ་ཡིན་ན། ཆེོས་དེ་ལ་མངོན་སུམ་ཡིན་པས་མ་

ཁྱབ་སྟེ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་དེ། གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་ལ་མངོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིིག དེ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ལ་

མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

དེ་ལྟར་ཡང༌། རྣམ་བཤེད་ཐོར་ལམ་གསལ་བྱེད་ལས། དེ་ལ་སྤྱིིར་མངོན་སུམ་

གྱིི་ཚོད་མ་ཡིན་ན་མངོན་སུམ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་དང༌། རྗོེས་སུ་དཔག་པའི་ཚོད་མ་ཡིན་

ན། རྗོེས་དཔག་ཡིན་པས་ཁྱབ་མོད་ཀྱིི། བྱེ་བྲག་ཏུ་བཀོག་ནས་རང་གི་ཤུགས་ཡུལ་



23 བློོ་རིག་གི་རྣམ་གཞིགབསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་མངོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་མ་ཡིན་ཡང༌། དེ་ལ་མངོན་སུམ་མིན་པ་དང༌། དེ་

ལ་རྗོེས་སུ་དཔག་པའི་ཚོད་མ་ཡིན་ཡང༌། དེ་ལ་རྗོེས་དཔག་མ་ཡིན་པར་བསྟན་ཏེ། དེ་

ལ་མངོན་སུམ་ཡིན་ན། དེ་ལ་རང་མཚོན་སྣང་དགོས་པ་དང༌། དེ་ལ་རྗོེས་དཔག་ཡིན་

ན། དེ་ལ་རྟོག་པ་ཡིན་དགོས་པས། དེའི་སྒྲི་དོན་འཛིན་པར་བཤེད་པའི་ཕྱིིར་རོ། །ཞིེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིིར། གོང་གི་རྟགས་དང་པོ་སློ། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་རྟོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

ལ་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་དེ་ལ་རྟོག་མེད་ཀྱིི་ཤེེས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། 

ཁྱོད་དེ་ལ་གསལ་སྣང་ཅན་གྱིི་རིག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། དེ་

ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གསལ་བར་སྣང་བར་ཐོལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕྱིིར། འདོད་

མི་ནུས་ཏེ། སྤྱིི་དོན་རིགས་རྒྱན་ལས། དེས་ན། མདོ་སེ་པའི་ལུགས་ལ། གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་རྟོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ལ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གསལ་

བར་སྣང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། མངོན་སུམ་གྱིི་སྣང་ཡུལ་ཡིན་ན། རང་མཚོན་ཡིན་དགོས་པས། 

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རང་མཚོན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། དེ་ཆེོས་ཅན། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ལ་མངོན་སུམ་

ཡིན་པར་ཐོལ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་མངོན་སུམ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་

ན། རང་ལུགས་ལ་མ་ཁྱབ་ཅིང༌། གོང་གི་རྟགས་མ་གྲུབ་ན། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

རྟོགས་པའི་མངོན་སུམ་མེད་པར་ཐོལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། 

ཁྱོད་རྟོགས་པའི་མངོན་སུམ་ཡོད་པར་ཐོལ། ཁྱོད་རྟོགས་པའི་མངོན་རྗོེས་གཉེིས་ཀོ་



24 བློོ་རིག་གི་རྣམ་གཞིགབསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
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ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་གཞིི་གྲུབ་པའི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅིག ཚོད་མ་ཡིན་ན། མ་འཁྲུལ་པའི་ཤེེས་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་བ་མི་འཐོད་

དེ། མངོན་སུམ་ཡིན་ན་མ་འཁྲུལ་པའི་ཤེེས་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཀྱིང༌། རྗོེས་དཔག་ཡིན་

ན་འཁྲུལ་ཤེེས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། རྗོེས་དཔག་དེ་འཁྲུལ་ཤེེས་ཡིན་ཀྱིང༌། 

ཚོད་མར་ཁས་བློངས་པ་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕྱིིར། རྣམ་འགྲོེལ་ལས། འཁྲུལ་པ་ཡིན་

ཡང་ཚོད་མ་ཉེིད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། གཞིན་ཡང༌། རྗོེས་དཔག་ཡིན་ན་འཁྲུལ་

ཤེེས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། སྒྲི་མི་རྟག་རྟོགས་ཀྱིི་རྗོེས་དཔག་དེ་འཁྲུལ་ཤེེས་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་སྒྲི་མི་རྟག་པའི་དོན་སྤྱིི་ལ་འཁྲུལ་པའི་བློོ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེ་ལྟར་ཡང་

རྣམ་འགྲོེལ་ལས། ཇི་བཞིིན་མངོན་ཞིེན་མ་ཡིན་པར། །གཉེིས་པ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་པར་

བཞིེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། མངོན་སུམ་ཡིན་ན་ཚོད་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། 

རྗོེས་དཔག་ཡིན་ན་ཚོད་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

མངོན་སུམ་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པ་རྣམས་མངོན་སུམ་ཡིན་ཀྱིང༌། ཚོད་མ་མ་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར། རྗོེས་དཔག་ཡིན་ན་ཚོད་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། རྗོེས་དཔག་སྐད་ཅིག་གཉེིས་

པ་རྣམས་རྗོེས་དཔག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། སྒྲི་མི་རྟག་རྟོགས་ཀྱིི་རྗོེས་དཔག་སྐད་

ཅིག་གཉེིས་པ་དེ། རྗོེས་དཔག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེར་ཐོལ། རྗོེས་དཔག་ཏུ་གྱུར་པའི་

དཔྱོད་ཤེེས་མེད་པའི་ཕྱིིར། སེ་བདུན་ཡིད་ཀྱིི་མུན་སེལ་ལས། སྒྲི་མི་རྟག་རྟོགས་ཀྱིི་

རྗོེས་དཔག་ཚོད་མའི་རྗོེས་སུ་སྐྱོེས་པའི་སྒྲི་མི་རྟག་པར་རྟོགས་པའི་བློོ་ནི་རྗོེས་དཔག་



25 བློོ་རིག་གི་རྣམ་གཞིགབསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

མ་ཡིན་པས། ཞིེས་པ་དང༌། དེའི་འཕྲེོ་ཉེིད་ནས། རྗོེས་དཔག་ཡིན་ན། དཔྱོད་ཤེེས་མ་

ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། སྤྱིི་དོན་རིགས་རྒྱན་ལས་ཀྱིང༌། རྗོེས་

དཔག་ཡིན་ན། རྗོེས་སུ་དཔག་པའི་ཚོད་མ་ཡིན་མི་དགོས་པར་ཐོལ། མངོན་སུམ་ཡིན་

ན། མངོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་མ་ཡིན་མི་དགོས་པའི་ཕྱིིར་ཞིེ་ན་མི་མཚུངས་ཏེ། ཆེོས་དེ་ལ་

རྗོེས་དཔག་ཡིན་ན། ཆེོས་དེ་ལ་ངེས་པ་གསར་དུ་འདྲིེན་པའི་ཤེེས་པ་ཡིན་དགོས། 

ཆེོས་དེ་ལ་མངོན་སུམ་ཡིན་ན། ཆེོས་དེ་ལ་ངེས་པ་གསར་དུ་འདྲིེན་པའི་ཤེེས་པ་ཡིན་

མི་དགོས་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། ཚོད་མ་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པ་ཚོད་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཡིད་དཔྱོོད་སྐད་

ཅིག་གཉེིས་པ་ཡིད་དཔྱོོད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། འོ་ན་ཁོ་རང་ལ།  རྗོེས་

དཔག་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པ་རྗོེས་དཔག་ཡིན་པར་ཐོལ། མངོན་སུམ་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པ་

མངོན་སུམ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འགྲོིག  མ་གྲུབ་ན། མངོན་སུམ་སྐད་ཅིག་གཉེིས་

པ་ཆེོས་ཅན། མངོན་སུམ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་མངོན་སུམ་གྱིི་དཔྱོད་ཤེེས་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར། གོང་དུ་འདོད་ན། རྗོེས་དཔག་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པ་ཆེོས་ཅན། རྗོེས་དཔག་མ་ཡིན་

པར་ཐོལ། ཚོད་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། ཚོད་མ་མ་ཡིན་པར་

ཐོལ། དཔྱོད་ཤེེས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། རྟོག་པ་དཔྱོད་ཤེེས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

ཡང་ཁོ་ན་རེ། ཡིད་དཔྱོོད་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པ་ཆེོས་ཅན། གསར་རྟོགས་ཀྱིི་རིག་

པ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཡིད་དཔྱོོད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། མ་ཤེེས་དོན་

གསལ་གྱིི་རིག་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། འདོད་བྱས་པ་ལ། དེ་ཆེོས་



26 བློོ་རིག་གི་རྣམ་གཞིགབསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
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ཅན། མ་ཤེེས་དོན་གསལ་གྱིི་མི་བསླུ་བའི་རིག་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་

ན་མ་ཁྱབ། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཚོད་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཡིད་དཔྱོོད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་རྗོེ་བཙུན་ཆེོས་ཀྱིི་རྒྱལ་མཚོན་གྱིིས་མཛད་པར་གྲོགས་པའི་

གྲུབ་མཐོའི་རྣམ་གཞིག་ཏུ། རྗོེས་དཔག་ཏུ་གྱུར་པའི་དཔྱོད་ཤེེས་ཡོད་པ་དང༌། དོན་

བྱེད་ནུས་སྟོང་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་ཡིན་པ་སོགས་བཤེད་ཀྱིང༌། དེ་

ལྟ་བུའི་གྲུབ་མཐོའི་རྣམ་གཞིག་རྗོེ་བཙུན་གྱིིས་མ་མཛད་དེ། རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་

དེ་ཉེིད་ཀྱིིས་བརྗོོད་བྱ་གང་གཏན་ལ་འབེབས་ཀྱིང༌། རྒྱལ་ཚོབ་མཁས་གྲུབ་སོགས་ཀྱིི་

དགོངས་པ་དང་བསྟུན་ནས་འཆེད་པ་ཡིན་ལ། གྲུབ་མཐོའི་རྣམ་གཞིག་དེར་རྗོེས་དཔག་

ལ་ཚོད་མས་མ་ཁྱབ་པར་མ་ཟད། ཆེོས་དེ་ལ་རྗོེས་དཔག་ཡིན་ན། ཆེོས་དེ་ལ་རྟོག་པ་

ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པ་དང༌། དེ་ཐོམས་ཅད་ལ་སེམས་བྱུང་གིས་ཁྱབ་པ་སོགས་རྒྱལ་བ་

ཡབ་སྲིས་སོགས་དང་མི་མཐུན་ཞིིང་ཁས་ལེན་མི་མཐུན་པ་མང་པོ་ཞིིག་བཤེད་པའི་

ཕྱིིར། དེས་ན་དེ་འདྲིའི་གྲུབ་མཐོའི་རྣམ་གཞིག་ནི་རྗོེ་བཙུན་གྱིི་རྗོེས་འབྲང་ཡིན་ཟེར་

བའི་ཕྱིོགས་དེའི་མིང་ཅན་ཞིིག་གིས་བྱས་པར་མངོན་ནོ། །

རྟག་འཛིན་སེམས་བཤེད་པ།རྟག་འཛིན་སེམས་བཤེད་པ།

གཉེིས་པ་རྟག་འཛིན་སེམས་བཤེད་པ་ལ། མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ་གཉེིས་ལས། དང་

པོ་ནི། རང་ཉེིད་སྒྲི་བྱས་པ་དང༌། བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་གང་རུང་ལ་མི་བསླུ་བ་

ཡང་ཡིན། རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་ཞིིང༌། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་



27 བློོ་རིག་གི་རྣམ་གཞིགབསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
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མི་རྟག་རྟོགས་ཀྱིི་རྗོེས་དཔག་གི་རྒྱུ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པར་གྱུར་པའི་བྱས་པའི་

རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་རིག་པ་དེ། རང་

ཉེིད་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟག་འཛིན་སེམས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། 

གཉེིས་པ་ནི། དེ་ལ་དབྱེ་ན། སྒྲི་བྱས་པར་འཇལ་བའི་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་རྟག་འཛིན་སེམས་དང༌། བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་འཇལ་བའི་རྟག་

འཛིན་སེམས་གཉེིས་ཡོད། མཚོན་ཉེིད་རིམ་པ་ལྟར། རང་ཉེིད་སྒྲི་བྱས་པ་ལ་མི་བསླུ་བ་

ཡང་ཡིན། རང་ཉེིད་རྒྱུ་མཚོན་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་

སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗོེས་དཔག་གི་རྒྱུ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པར་གྱུར་པའི་

བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་རིག་པ། 

དང་པོའི་མཚོན་ཉེིད། རང་ཉེིད་བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ལ་མི་བསླུ་བ་ཡང་ཡིན། 

རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་རྗོེས་དཔག་གི་རྒྱུ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པར་གྱུར་པའི་བྱས་པའི་རྟགས་

ཀྱིི་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་རིག་པ། རང་ཉེིད་གཉེིས་པའི་

མཚོན་ཉེིད། དང་པོ་ལ་དབྱེ་ན། སྒྲི་བྱས་པར་འཇལ་བའི་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟག་འཛིན་སེམས་སུ་གྱུར་པའི་མངོན་སུམ། རྗོེས་དཔག རྟོག་པ་

དཔྱོད་ཤེེས་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྒྲི་བྱས་པར་འཇལ་བའི་མངོན་སུམ་ལྟ་བུའོ། །

གཉེིས་པ་ནི། དེའི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྒྲི་བྱས་པར་འཇལ་བའི་རྗོེས་དཔག་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་



28 བློོ་རིག་གི་རྣམ་གཞིགབསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
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པ་ནི། དེའི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྒྲི་བྱས་པར་འཇལ་བའི་རྗོེས་དཔག་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པ་ལྟ་

བུའོ། །གཉེིས་པ་ལ་ཡང་དབྱེ་ན། བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་འཇལ་བའི་རྟགས་ཀྱིིས་

སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟག་འཛིན་སེམས་སུ་གྱུར་པའི་མངོན་སུམ། རྗོེས་དཔག རྟོག་

པ་དཔྱོད་ཤེེས་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་འཇལ་བའི་མངོན་

སུམ་ལྟ་བུའོ། །གཉེིས་པ་ནི། དེའི་རྒྱུད་ཀྱིི་བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་འཇལ་བའི་རྗོེས་

དཔག་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ནི། དེའི་རྒྱུད་ཀྱིི་བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་འཇལ་བའི་

རྗོེས་དཔག་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པ་ལྟ་བུའོ།།

 

རང་ལས་ངེས་དང་གཞིན་ལས་ངེས་ཀྱིི་ཚོད་མ་བཤེད་པ།རང་ལས་ངེས་དང་གཞིན་ལས་ངེས་ཀྱིི་ཚོད་མ་བཤེད་པ།

གཉེིས་པ་རང་ལས་ངེས་དང་གཞིན་ལས་ངེས་ཀྱིི་ཚོད་མ་གཉེིས་སུ་དབྱེ་བ་བཤེད་པ་

ལ། སོ་སོའི་མཚོན་ཉེིད་དང༌། དབྱེ་བ་གཉེིས་ལས། དང་པོ་ལ། ཁ་ཅིག རང་ཉེིད་ཚོད་

མ་ཡིན་པ་རང་ཉེིད་ཀྱིིས་ངེས་པའི་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་རིག་པ། རང་ཉེིད་རང་ལས་

ངེས་ཀྱིི་ཚོད་མ་ཡིན་པའི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། རང་ལས་ངེས་ཀྱིི་ཚོད་མ་ཡིན་ན། རང་

ཉེིད་ཚོད་མ་ཡིན་པ་རང་ཉེིད་ཀྱིིས་ངེས་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། དམ་བཅའ་འཐོད་པའི་ཕྱིིར། 

འདོད་ན། དེ་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཁྱོད་ངེས་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་

ན། དེ་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཁྱོད་རྟོགས་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། 

གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། 



29 བློོ་རིག་གི་རྣམ་གཞིགབསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
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དེ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིིས་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་མ་རྟོགས་པར་ཐོལ། ཁྱོད་ཀྱིིས་

གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་དང༌། གཟུགས་གཉེིས་ཀྱིི་ནང་ནས་གཟུགས་ཁོ་ན་རྟོགས་

པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་དེ་གཉེིས་ཀྱིི་ནང་ནས་གཟུགས་ཁོ་ནའི་ཡུལ་ཅན་དུ་ངེས་པའི་ཕྱིིར། 

རྣམ་འགྲོེལ་ལས། གཅིག་གིས་གཉེིས་ཤེེས་མ་ཡིན་ཏེ། །དབང་པོའི་སེམས་ནི་ངེས་ཕྱིིར་

དང༌། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

ཡང་ཁ་ཅིག རང་ལས་ངེས་ཀྱིི་ཚོད་མ་ཡིན་ན། རང་ཉེིད་ཚོད་མ་ཡིན་པ་རང་

ཉེམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་གྱིིས་ངེས་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། སོན་འཛིན་

དབང་མངོན་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། རང་

ལས་ངེས་ཀྱིི་ཚོད་མ་དང༌། གཞིན་ལས་ངེས་ཀྱིི་ཚོད་མ་གང་རུང་གང་ཞིིག ཕྱིི་མ་མ་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཚོད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། གཟུགས་

འཛིན་དབང་མངོན་གཞིན་ལས་ངེས་ཀྱིི་ཚོད་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་

ཅན། དེར་ཐོལ། རང་ལས་ངེས་ཀྱིི་ཚོད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། གཟུགས་ཆེོས་

ཅན། ཁྱོད་འཛིན་པའི་དབང་མངོན་རང་ལས་ངེས་ཀྱིི་ཚོད་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་གཞིི་

གྲུབ་པའི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དོན་ལ་མེའི་ཁ་དོག་ཡིན་ཞིིང་མེའི་ཁ་དོག་ཡིན་མིན་ལ་

ཐོེ་ཚོོམ་ཟ་དུས་ཀྱིི་རྒྱང་རིང་པོའི་ཁ་དོག་དམར་པོ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་འཛིན་པའི་དབང་

མངོན་རང་ལས་ངེས་ཀྱིི་ཚོད་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་གཞིི་གྲུབ་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། ཆེོས་

ཅན་སྐྱོོན་ཅན་ཡིན་ཞིིང༌། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། གཞིན་ལས་ངེས་ཀྱིི་ཚོད་མ་ཡིན་པའི་



30 བློོ་རིག་གི་རྣམ་གཞིགབསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
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ཕྱིིར་ཏེ། དེའི་མཚོན་གཞིི་གཅིག་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་ན། སོན་འཛིན་དབང་

མངོན་ཉེམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་དེས། སོན་འཛིན་དབང་མངོན་ཚོད་

མ་ཡིན་པར་རྟོགས་པར་ཐོལ། དེས་དེ་ཚོད་མ་ཡིན་པར་ངེས་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་ཁས། 

འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེས་དེ་ཤེེས་པ་ཡིན་པར་རྟོགས་ཀྱིང༌། དེས་དེ་ཚོད་མ་ཡིན་པ་མ་

རྟོགས་པའི་ཁྱད་པར་འཐོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཊིཀོ་ཆེེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོོ་ལས། སོན་

འཛིན་དབང་མངོན་ལྟ་བུ་ཡང༌། རང་རིག་མངོན་སུམ་ལས། རང་གི་ངོ་བོ་ཤེེས་པ་ཡིན་

པའི་ཆེ་དེ་ཉེིད་རྟོགས་པར་འགྱུར་གྱིི། ཚོད་མ་ཡིན་པའི་ཆེ་དེ་ཉེིད་མ་རྟོགས་ལ། ཞིེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། སོན་འཛིན་དབང་མངོན་ཉེམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་

དེས། སོན་འཛིན་དབང་མངོན་ཚོད་མ་ཡིན་པར་རྟོགས་པར་ཐོལ། དེས་སོན་འཛིན་

དབང་མངོན་ཚོད་མ་ཡིན་པ་བཟུང་བའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། དེས་

སོན་འཛིན་དབང་མངོན་ཚོད་མ་ཡིན་པར་བཟུང་ཡང༌། དེ་ཚོད་མ་ཡིན་པ་མ་རྟོགས་

པས། མ་བཟུང་བ་དང་འདྲི་བར་ཁས་ལེན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། མཁས་གྲུབ་ལྷ་དབང་བློོའི་

འགྲོེལ་བ་ལས། ཤེེས་པ་ཡོད་པ་ཉེིད་དམིགས་པ་ན། ཚོད་མ་ཉེིད་བཟུང་དུ་ཟིན་ཀྱིང༌། 

མ་བཟུང་བ་དང་འདྲི་བ་ཡིན་ཏེ། ངེས་པ་མེད་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

གཞིན་ཡང༌། སོན་འཛིན་དབང་མངོན་ཉེམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་དེས། 

སོན་འཛིན་དབང་མངོན་ཚོད་མ་ཡིན་པར་མ་རྟོགས་པར་ཐོལ། དེས་སོན་འཛིན་དབང་

མངོན་གྱིི་ངོ་བོ་དང་སོན་འཛིན་དབང་མངོན་ཤེེས་པ་ཡིན་པ་རྟོགས་ནུས་ཤེིང༌། སོན་
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འཛིན་དབང་མངོན་ཚོད་མ་ཡིན་པ་དེ་རང་ལས་ཕྱིིས་འབྱུང་གི་ཐོ་སྙིད་པའི་ཚོད་མ་

གཞིན་ལ་བརྟེན་ནས་ངེས་དགོས་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་འགྲོེལ་ལས། རང་ལས་རང་གི་ངོ་

བོ་རྟོགས། །ཐོ་སྙིད་ལས་ནི་ཚོད་མ་ཉེིད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

 རང་ལུགས་ནི། སྤྱིི་དོན་རིགས་རྒྱན་ལས། ཚོད་མ་གང་ཞིིག  རང་གི་གཞིལ་

བྱའི་བདག་ཉེིད་ཡུལ་སྟེང་དུ་གནས་པ་མེད་ན། རང་ཉེིད་མི་འབྱུང་བ་ལ་རང་སྟོབས་

ཀྱིིས་ངེས་པ་འདྲིེན་ནུས་པ། རང་ལས་ངེས་ཀྱིི་ཚོད་མའི་མཚོན་ཉེིད། ཚོད་མ་གང་ཞིིག  

རང་གི་གཞིལ་བྱའི་བདག་ཉེིད་ཡུལ་སྟེང་དུ་གནས་པ་མེད་ན། རང་ཉེིད་མི་འབྱུང་བ་ལ་

གཞིན་སྟོབས་ཀྱིིས་ངེས་པ་འདྲིེན་དགོས་པ་དེ། གཞིན་ལས་ངེས་ཀྱིི་ཚོད་མའི་མཚོན་

ཉེིད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་འཇོག་རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། པཎ་ཆེེན་ཆེོས་མཆེོག་གི་འཐོད་

ལྡན་ཆེེ་བ་ལས། དེས་ན་རང་གི་ངོ་བོ་ལས་དོན་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ནི་རང་ལས་ངེས་པ་

ཡིན་ནོ། །ཞིེས་པ་དང༌། དེ་ཉེིད་ལས། ཤེིང་ཤེ་པ་ཉེིད་ཀྱིི་ཁྱད་པར་མེད་ན་མི་འབྱུང་བར་

ངེས་པ་ནི་གཞིན་ལས་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། རྣམ་བཤེད་ཐོར་ལམ་

གསལ་བྱེད་ལས་ཀྱིང༌། དེས་ན། མི་བསླུ་བའི་ཆེ་རང་སྟོབས་ཀྱིིས་ངེས་ན་རང་ངེས་

དང༌། གཞིན་སྟོབས་ཀྱིིས་ངེས་ན་གཞིན་ངེས་སོ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་

དབྱེ་བ་བཤེད་པ་ལ། 

ཁ་ཅིག རང་ལས་ངེས་དང༌། གཞིན་ལས་ངེས་ཀྱིི་ཚོད་མ་གཉེིས་ཀོ་ལ། མངོན་

སུམ་དང༌། རྗོེས་སུ་དཔག་པའི་ཚོད་མ་གཉེིས་གཉེིས་ཡོད་ཟེར་ན། དེ་མི་འཐོད་དེ། 

རང་ལས་ངེས་ཀྱིི་ཚོད་མ་ལ་དེ་གཉེིས་ཡོད་ཀྱིང༌། གཞིན་ལས་ངེས་ཀྱིི་ཚོད་མ་ཡིན་
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ན། མངོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། གཞིན་ཡང༌། དེ་མི་འཐོད་དེ། མངོན་

སུམ་གྱིི་ཚོད་མ་ལ་དེ་གཉེིས་ཀོ་ཡོད་ཀྱིང༌། རྗོེས་དཔག་ཡིན་ན། རང་ལས་ངེས་ཀྱིི་

ཚོད་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། མཁས་གྲུབ་ཤཱཀྱི་བློོའི་འགྲོེལ་བ་ལས། མངོན་སུམ་ལ་

ནི་རང་ལས་ངེས་པ་དང༌། གཞིན་ལས་ངེས་པ་གཉེིས་ཡོད་ཀྱིི། རྗོེས་དཔག་ནི་རང་ཁོ་

ནར་ངེས་པའོ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

ཡང་ཁ་ཅིག དོན་ལ་མེའི་ཁ་དོག་ཡིན་ཞིིང༌། རྟོག་པས་མེའི་ཁ་དོག་ཡིན་མིན་

ཐོེ་ཚོོམ་ཟ་དུས་ཀྱིི་རྒྱང་རིང་པོའི་ཁ་དོག་དམར་ལམ་པ་འཛིན་པའི་དབང་མངོན་དེ། 

གཞིན་ལས་ངེས་ཀྱིི་ཚོད་མ་ཡིན་ཟེར་བ་མི་འཐོད་དེ། དོན་ལ་མེའི་ཁ་དོག་ཡིན་ཞིིང༌། 

རྟོག་པས་མེའི་ཁ་དོག་ཡིན་མིན་ཐོེ་ཚོོམ་ཟ་དུས་མེད་པའི་ཕྱིིར། དེར་ཐོལ། རྟོག་པས་

མེའི་ཁ་དོག་ཡིན་མིན་ཐོེ་ཚོོམ་ཟ་བ་མེད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། མེའི་ཁ་དོག་ཡིན་ན། རྟོག་པས་

མེའི་ཁ་དོག་ཏུ་རྟོགས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར།

 རང་ལུགས་ནི། རང་ལས་ངེས་ཀྱིི་ཚོད་མ་ལ་དབྱེ་ན། དོན་བྱེད་སྣང་ཅན་གྱིི་

དབང་མངོན་གྱིི་ཚོད་མ། དོན་གོམས་པ་ཅན་གྱིི་དབང་མངོན་གྱིི་ཚོད་མ། རང་རིག་

མངོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་མ། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་མ། རྗོེས་སུ་དཔག་པའི་ཚོད་

མ་དང་ལྔ་ཡོད་ཅིང༌། དེ་ལྔ་པོ་དེ་གང་རུང་ཡིན་ན། རང་ལས་ངེས་ཀྱིི་ཚོད་མ་ཡིན་པས་

ཁྱབ་སྟེ། ཚོད་མ་རིགས་གཏེར་ལས། དོན་རིག་གཉེིས་དང་རང་རིག་དང༌། །རྗོེས་སུ་

དཔག་རྣམས་རང་ལས་ངེས། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། མཚོན་གཞིི་རིམ་པ་ལྟར། 

དང་པོ་ནི། མེས་བུད་ཤེིང་བསྲིེག་པའི་དོན་བྱེད་ནུས་པར་འཛིན་པའི་དབང་མངོན་ལྟ་
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བུ་དང༌། གཉེིས་པ་ནི། བུའི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཕའི་གཟུགས་འཛིན་པའི་དབང་མངོན་ལྟ་བུ་དང༌། 

གསུམ་པ་ནི། མིག་ཤེེས་ཉེམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་ལྟ་བུ་དང༌། བཞིི་

པ་ནི། གཞིན་རིག་གི་ཡིད་ཤེེས་སུ་གྱུར་པའི་རྣམ་མཁྱེན་ལྟ་བུ། ལྔ་པ་ནི། སྒྲི་མི་རྟག་

རྟོགས་ཀྱིི་རྗོེས་དཔག་ལྟ་བུའོ། །གཞིན་ལས་ངེས་ཀྱིི་ཚོད་མ་ལ་སྒྲིས་བརྗོོད་རིགས་

ཀྱིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་ན། མངོན་སུམ་དང་པོ་པ། མངོན་སུམ་ཡིད་མ་གཏད། མངོན་སུམ་

འཁྲུལ་རྒྱུ་ཅན་དང་གསུམ་ཡོད་དེ། ཚོད་མ་རིགས་གཏེར་ལས། དང་པོ་པ་དང་ཡིད་མ་

གཏད། །འཁྲུལ་རྒྱུ་ཅན་རྣམས་གཞིན་ལས་ངེས། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

མཚོན་གཞིི་རིམ་པ་ལྟར། དང་པོ་ནི། སར་ཨུཏྤལ་མཐོོང་མ་མོང་བའི་གང་ཟག་

གི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཨུཏྤལའི་ཁ་དོག་འཛིན་པའི་དབང་མངོན་ལྟ་བུའོ། །གཉེིས་པ་ནི། ཡིད་

གཟུགས་མཛེས་པ་ལ་ལྷག་པར་ཆེགས་བཞིིན་པའི་སྐྱོེས་བུའི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྒྲི་འཛིན་དབང་

མངོན་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ནི། སྨོིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་འཛིན་པའི་སྒྲིོ་འདོགས་དངོས་སུ་སྐྱོེད་

པར་བྱེད་པའི་སྨོིག་རྒྱུའི་ཁ་དོག་འཛིན་པའི་དབང་མངོན་ལྟ་བུ་དང༌། 

ཡང་དེ་ལ་སྒྲིས་བརྗོོད་རིགས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་ན། སྣང་བ་རང་ལས་ངེས་ཤེིང༌། 

བདེན་པ་གཞིན་ལས་ངེས་ཀྱིི་ཚོད་མ། སྤྱིིར་རང་ལས་ངེས་ཤེིང༌། ཁྱད་པར་གཞིན་

ལས་ངེས་ཀྱིི་ཚོད་མ། སྣང་བ་ཉེིད་ཀྱིང་གཞིན་ལས་ངེས་ཀྱིི་ཚོད་མར་སོང་བ་གསུམ་

ལས། དང་པོ་ནི། དོན་ལ་མེའི་ཁ་དོག་ཡིན་ཞིིང་མེའི་ཁ་དོག་ཡིན་མིན་ཐོེ་ཚོོམ་ཟ་དུས་

ཀྱིི་རྒྱང་རིང་པོའི་ཁ་དོག་དམར་ལམ་པ་འཛིན་པའི་དབང་མངོན་ལྟ་བུ་དང༌། གཉེིས་

པ་ནི། དོན་ལ་ཤེ་པ་ཡིན་ཞིིང༌། ཤེ་པ་ཡིན་མིན་ཐོེ་ཚོོམ་ཟ་དུས་ཀྱིི་ཡལ་ག་ལོ་འདབ་



34 བློོ་རིག་གི་རྣམ་གཞིགབསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

དང་བཅས་པའི་ཤེིང་འཛིན་དབང་མངོན་ལྟ་བུ་དང༌། གསུམ་པ་ནི། ཁོ་བོས་སོན་པོ་

མཐོོང་ངམ་མ་མཐོོང་སྙིམ་པའི་ཐོེ་ཚོོམ་འདྲིེན་པར་བྱེད་པའི་སོན་འཛིན་དབང་མངོན་ལྟ་

བུའོ། །དེ་རྣམས་ལ་དངོས་བཏགས་ཀྱིི་ཁྱད་པར་ཡོད་དེ། དང་པོ་གཉེིས་གཞིན་ལས་

ངེས་ཀྱིི་ཚོད་མ་དངོས་གནས་པ་དང༌། ཕྱིི་མ་དེ་བཏགས་པ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་དང༌། 

དེའི་ནང་ནས་ཀྱིང༌། དང་པོ་དེ་དོན་ལ་མེའི་ཁ་དོག་ཡིན་ཞིིང༌། མེའི་ཁ་དོག་ཡིན་མིན་

ཐོེ་ཚོོམ་ཟ་དུས་ཀྱིི་རྒྱང་རིང་པོའི་ཁ་དོག་དམར་ལམ་པ་ལ། རང་ལས་ངེས་དང༌། དེ་ལ་

རང་ལས་ངེས་ཀྱིི་ཚོད་མ་གཉེིས་ཀོ་ཡིན་ལ། དེ་དེ་འདྲིའི་ཁ་དོག་དམར་ལམ་པ་མེའི་ཁ་

དོག་ཡིན་པ་ལ། གཞིན་ལས་ངེས་དང༌། དེ་ལ་གཞིན་ལས་ངེས་ཀྱིི་ཚོད་མ་གཉེིས་ཀོ་

ཡིན་ཀྱིང༌། དེ་ལ་ཚོད་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར།  མདོར་ན། གཞིན་ལས་ངེས་ཀྱིི་ཚོད་མ་

ཡིན་ན། ཚོད་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཀྱིང༌། ཆེོས་དེ་ལ་གཞིན་ལས་ངེས་ཀྱིི་ཚོད་མ་ཡིན་ན། 

ཆེོས་དེ་ལ་ཚོད་མ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། ཆེོས་དེ་ལ་ཚོད་མ་ཡིན་ན། ཆེོས་དེ་ལ་རང་

ལས་ངེས་ཀྱིི་ཚོད་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར་རོ། ། 

ཚོད་མ་ལ་སྒྲིས་བརྗོོད་རིགས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་བ་བཤེད་པ།ཚོད་མ་ལ་སྒྲིས་བརྗོོད་རིགས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་བ་བཤེད་པ།

གསུམ་པ་ནི། ཚོད་མ་ལ་སྒྲིས་བརྗོོད་རིགས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་ན། སྐྱོེས་བུ་ཚོད་མ། ངག་

ཚོད་མ། ཤེེས་པ་ཚོད་མ་དང་གསུམ་ཡོད་དེ། དང་པོ་ནི། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ལྟ་བུ། 

གཉེིས་པ་ནི། བདེན་བཞིིའི་ཆེོས་འཁོར་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ནི། མངོན་སུམ་དང་རྗོེས་

དཔག་ལྟ་བུའོ། །གྲོངས་ངེས་ནི། ཚོད་མ་ལ། མངོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་མ་དང༌། རྗོེས་སུ་



35 བློོ་རིག་གི་རྣམ་གཞིགབསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

དཔག་པའི་ཚོད་མ་གཉེིས་སུ་དབྱེར་ཡོད་ཅིང༌། དེ་ལས་མང་བ་མི་དགོས་ཤེིང༌། ཉུང་

ན་མི་འདུས་པ་ནི། ཚོད་མ་ལ་དེ་གཉེིས་སུ་གྲོངས་ངེས་པའི་དོན་ཡིན་ཏེ། ཚོད་མ་ལ་དེ་

གཉེིས་སུ་གྲོངས་ངེས་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། གཞིལ་བྱ་ལ་རང་མཚོན་དང་

སྤྱིི་མཚོན་གཉེིས་སུ་གྲོངས་ངེས་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། གཞིལ་བྱ་ལ་རང་སྤྱིི་གཉེིས་སུ་

གྲོངས་ངེས་པ་དེ། ཚོད་མའི་གྲོངས་ངེས་འབྱེད་པའི་སྐབས་འདིར། ཚོད་མ་ལ། མངོན་

རྗོེས་ཀྱིི་ཚོད་མ་གཉེིས་སུ་གྲོངས་ངེས་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་

ཏེ། ཚོད་མ་ཀུན་བཏུས་ལས། མངོན་སུམ་དང་ནི་རྗོེས་སུ་དཔག ཚོད་མའི་མཚོན་ཉེིད་

གཉེིས་གཞིལ་བྱ། །ཞིེས་པ་དང༌། ཚོད་མ་རྣམ་འགྲོེལ་ལས། གཞིལ་བྱ་གཉེིས་ཕྱིིར་

ཚོད་མ་གཉེིས། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། རས་ཀྱིི་ཁྱད་པར་ནི། མངོན་རྗོེས་གཉེིས་

རས་གཅིག་ཡིན་ཏེ། མངོན་སུམ་རྗོེས་དཔག་དང་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་

ན། མངོན་སུམ་ཆེོས་ཅན། རྗོེས་དཔག་དང་རས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐོལ། རྗོེས་དཔག་

ཉེམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་དང་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་ཁྱབ་

ན། རྗོེས་དཔག་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཉེམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་དང་རས་

གཅིག་ཡིན་ན། ཁྱོད་དང་རས་གཅིག་ཡིན་དགོས་པར་ཐོལ། ཁྱོད་དང་ཁྱོད་ཉེམས་སུ་

མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་གཉེིས་ཡུལ་དུས་རང་བཞིིན་གང་ལ་ལྟོས་ཀྱིང་གྲུབ་

བདེ་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་ཤེེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། གོང་དུ་མ་གྲུབ་ན། 

མངོན་སུམ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་རྗོེས་དཔག་ཉེམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་དང་

རས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་དངོས་པོ་ཡིན་པ་གང་ཞིིག རྗོེས་དཔག་ཉེམས་སུ་



36 བློོ་རིག་གི་རྣམ་གཞིགབསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་དེ་ཁྱོད་ཀྱིི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རིགས་པ་འདི་ལ་

བརྟེན་ནས་རྟོག་པ་དང༌། རྟོག་མེད་ཀྱིི་ཤེེས་པ་གཉེིས་རས་གཅིག འཁྲུལ་ཤེེས་དང༌། 

མ་འཁྲུལ་པའི་ཤེེས་པ་གཉེིས་རས་གཅིག  དབང་ཤེེས་དང༌། ཡིད་ཤེེས་གཉེིས་རས་

གཅིག  སེམས་དང༌། སེམས་བྱུང་གཉེིས་རས་གཅིག  སེལ་འཇུག་གི་བློོ་དང༌། སྒྲུབ་

འཇུག་གི་བློོ་གཉེིས་རས་གཅིག  ཚོད་མ་དང༌། ཚོད་མིན་གྱིི་ཤེེས་པ་གཉེིས་རས་

གཅིག་ཏུ་གྲུབ་བོ། ། 

 གསུམ་པ་རྩེོད་པ་སོང་བ་ལ། ཁོ་ན་རེ། ཚོད་མ་ལ་མངོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་མ་དང༌། 

རྗོེས་སུ་དཔག་པའི་ཚོད་མ་གཉེིས་སུ་གྲོངས་མ་ངེས་པར་ཐོལ། དེ་གཉེིས་གང་རུང་མ་

ཡིན་པའི་ཚོད་མ་ཕུང་གསུམ་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། དེ་གཉེིས་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཚོད་

མ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། ཚོད་མ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

ཡང་ཁོ་ན་རེ། སོན་འཛིན་དབང་མངོན་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པ་ཆེོས་ཅན། ཚོད་མ་ཡིན་

པར་ཐོལ། གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེར་ཐོལ། མི་བསླུ་བའི་རིག་

པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། ཚོད་མ་ལ་མི་བསླུ་བ་ཙོམ་གྱིིས་མི་ཆེོག་པར། 

སར་མ་ཤེེས་པའི་དོན་གྱིི་རང་གི་གཞིལ་བྱ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཞིིག་དགོས་ཏེ། རྣམ་

འགྲོེལ་ལས། མ་ཤེེས་དོན་གྱིི་གསལ་བྱེད་ཀྱིང༌། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། གོང་དུ་མ་

གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། མི་བསླུ་བའི་རིག་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། རང་གི་དཔྱོད་དོན་ཐོོབ་བྱེད་

ཀྱིི་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། རང་གི་དཔྱོད་དོན་ཐོོབ་བྱེད་ཀྱིི་རིག་པ་རང་ཉེིད་མི་

བསླུ་བའི་ཤེེས་པ་ཡིན་པའི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། གཞིན་ཡང༌། སོན་འཛིན་དབང་



37 བློོ་རིག་གི་རྣམ་གཞིགབསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

མངོན་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པ་ཆེོས་ཅན། མི་བསླུ་བའི་རིག་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། དཔྱོད་ཤེེས་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེས་ན། ཚོད་མ་བསླུ་མེད་ཅན་ཤེེས་པ། །ཞིེས་སོགས་ཀྱིིས་ཚོད་

མའི་མཚོན་ཉེིད་བསྟན་ཚུལ་ཡོད་དེ། སྤྱིི་དོན་རིགས་རྒྱན་ལས། ཚོད་མ་བསླུ་མེད་ཅན་

ཤེེས་པ། །ཞིེས་པའི་མཚོན་ཉེིད་ཀྱིི་ཟུར་དུ་མི་བསླུ་བར་བསྟན་ལ། མ་ཤེེས་དོན་གྱིི་

གསལ་བྱེད་ཀྱིང༌། །ཞིེས་པའི་མཚོན་ཉེིད་ཀྱིི་ཟུར་དུ་གསར་དུ་ཞིེས་པ་བསྟན་པ་ཡིན་

ཞིིང༌། གཉེིས་ཀོ་འདྲིིལ་ནས་ཚོད་མའི་མཚོན་ཉེིད་རོགས་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞིེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིིར། འོ་ན་ཚོད་མའི་མཚོན་ཉེིད་དང་སྐད་དོད་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིེ་ན། དེ་ཡང་

ཡོད་དེ། སྤྱིི་དོན་རིགས་རྒྱན་ལས། དེས་ན་སོན་སྣང་དབང་ཤེེས་ལྟ་བུ་མཚོན་གཞིི། 

ཚོད་མ་ཡིན་པ་མཚོོན། གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་རིག་པ་ཡིན་པ་ཞིེས་བྱའོ། །འོ་ན་ཅིའི་

ཕྱིིར་ཚོད་མ་ཞིེས་བྱ་ཞིེ་ན། ཚོད་མའི་སྐད་དོད་པྲ་མ་ཎ་ཞིེས་པའི་པྲ་དང་པོ་དང་མ་ཎ་

འཇལ་བ་ལ་འཇུག་པས་དང་པོ་འཇལ་བའི་དོན་གྱིི་ཚོད་མ་ཞིེས་བྱའོ། །ཞིེས་གསུངས་

པའི་ཕྱིིར་རོ། །

ཚོད་མིན་གྱིི་ཤེེས་པ་བཤེད་པ།ཚོད་མིན་གྱིི་ཤེེས་པ་བཤེད་པ།

གཉེིས་པ་ཚོད་མིན་གྱིི་ཤེེས་པ་བཤེད་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཚོད་མིན་གྱིི་ཤེེས་པ་ཡིན་

ན། གསལ་སྣང་ཅན་གྱིི་ཤེེས་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ཆེོས་ཅན། 

དེར་ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། ཚོད་མིན་གྱིི་ཤེེས་པ་ལྔ་པོ་གང་རུང་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར་ཏེ། ཡིད་དཔྱོོད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་འཛིན་རྟོག་



38 བློོ་རིག་གི་རྣམ་གཞིགབསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

པ་ཡིད་དཔྱོོད་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་གཞིི་གྲུབ་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་ན། དེ་ཆེོས་

ཅན། གསལ་སྣང་ཅན་གྱིི་ཤེེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། རྟོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་

སྟེ། རྣམ་འགྲོེལ་ལས། རྣམ་པར་རྟོག་དང་རྗོེས་འབྲེལ་བའི། །དོན་གསལ་སྣང་བ་ཅན་

མ་ཡིན། །ཞིེས་དང༌། རྗོེ་སྨོོན་ལམ་དཔལ་བའི་ཊིཀོ་ལས། རང་ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་

བའི་ཤེེས་པ་ཡིན་ན་རྟོག་བྲལ་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་རྗོེས་སུ་འབྲེལ་

བའི་བློོ་ཡིན་ན་ནི། རང་ཡུལ་གྱིི་དོན་གསལ་བར་སྣང་བ་ཅན་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། 

ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

གཞིན་ཡང༌། སྒྲི་རྟག་འཛིན་རྟོག་པ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་

ན། དེར་ཐོལ། ཚོད་མིན་གྱིི་ཤེེས་པ་ལྔ་པོ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ལོག་ཤེེས་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། སྒྲི་རྟག་པ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་འཛིན་རྟོག་པ་ལོག་ཤེེས་ཡིན་པར་

ཐོལ། ཁྱོད་མེད་ངེས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། རྟོག་མེད་ཀྱིི་ཤེེས་

པ་ཡིན་པར་ཐོལ། གསལ་སྣང་ཅན་གྱིི་ཤེེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་འགྲོེལ་

ལས། གཉེིད་ལོག་པ་འམ་སད་པ་ན། །གསལ་བར་སྣང་བ་ཅན་བློོ་གང༌། །དེ་ནི་རྟོག་

མེད་གཉེིས་ཀོ་ཡང༌། །དེ་ལྟར་མིན་ན་རྟོག་པ་ཡིན། །དེའི་དོན་འགྲོེལ་བ་ནི། རྗོེ་སྨོོན་

ལམ་དཔལ་བས། གཉེིད་ལོག་པ་འམ་སད་པ་ན། །རང་ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བ་ཅན་

གྱིི་བློོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྟོག་མེད་ཀྱིི་ཤེེས་པ་ཡིན་ལ། སད་ལོག་གཉེིས་ཀོར་ཡང་རང་

ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བ་དེ་ལྟར་ཡིན་ཡང༌། མ་གསལ་བར་སྣང་བའི་ཤེེས་པ་ཡིན་ན། 

རྟོག་པ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་ན། དེ་ཆེོས་



39 བློོ་རིག་གི་རྣམ་གཞིགབསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
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ཅན། རྟོག་མེད་ཀྱིི་ཤེེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། རྟོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་

ཐོལ། རྟོག་པ་དོན་མི་མཐུན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

 རང་ལུགས་ནི། གསར་དུ་མི་བསླུ་བ་མ་ཡིན་པའི་རིག་པ། ཚོད་མིན་གྱིི་ཤེེས་

པའི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན་ལྔ་ཡོད་དེ། ཡིད་དཔྱོོད། སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བློོ། དཔྱོད་

ཤེེས། ལོག་ཤེེས། ཐོེ་ཚོོམ་དང་ལྔ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར།

ཡིད་དཔྱོོད་བཤེད་པ།ཡིད་དཔྱོོད་བཤེད་པ།

དང་པོ་ཡིད་དཔྱོོད་ལ། མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ། རྩེོད་པ་སོང་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་

ནི། བསླུ་བའི་ཞིེན་རིག་དོན་མཐུན། ཡིད་དཔྱོོད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། མོང་བ་དང་རང་གི་

རྟེན་རྟགས་ཡང་དག་ལའང་མ་བརྟེན་པར་རང་ཡུལ་བདེན་པ་མཐོའ་གཅིག་ཏུ་གསར་

དུ་ངེས་པའི་ཞིེན་རིག་དེ། རང་ཉེིད་ཡིད་དཔྱོོད་ཡིན་པའི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ཡང་མོང་

བ་ལ་མ་བརྟེན་ཞིེས་པས་མངོན་སུམ་དང་ཡིད་དཔྱོོད་ཀྱིི་གཞིི་མཐུན་ཡོད་པ་གཅོད། 

རང་གི་རྟེན་རྟགས་ཡང་དག་ལ་མ་བརྟེན་ཞིེས་པས་རྗོེས་དཔག་དང་ཡིད་དཔྱོོད་ཀྱིི་

གཞིི་མཐུན་ཡོད་པ་གཅོད། རང་ཡུལ་བདེན་པ་ཞིེས་པས་ལོག་ཤེེས་དང་ཡིད་དཔྱོོད་

ཀྱིི་གཞིི་མཐུན་ཡོད་པ་གཅོད། མཐོའ་གཅིག་ཏུ་ཞིེས་པས་ཐོེ་ཚོོམ་དང་ཡིད་དཔྱོོད་ཀྱིི་

གཞིི་མཐུན་ཡོད་པ་གཅོད། གསར་དུ་ངེས་ཞིེས་པས་དཔྱོད་ཤེེས་དང་ཡིད་དཔྱོོད་ཀྱིི་

གཞིི་མཐུན་ཡོད་པ་གཅོད། ཞིེན་རིག་ཅེས་པས་རྟོག་མེད་ཀྱིི་ཤེེས་པ་དང་ཡིད་དཔྱོོད་

ཀྱིི་གཞིི་མཐུན་ཡོད་པ་གཅོད་དོ། །



40 བློོ་རིག་གི་རྣམ་གཞིགབསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
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 གཉེིས་པ་ཡིད་དཔྱོོད་ལ་དབྱེ་ན། རྒྱུ་མཚོན་མེད་པའི་ཡིད་དཔྱོོད། རྒྱུ་མཚོན་མ་

ངེས་པའི་ཡིད་དཔྱོོད། རྒྱུ་མཚོན་དང་འགལ་བའི་ཡིད་དཔྱོོད། རྒྱུ་མཚོན་མ་གྲུབ་པའི་

ཡིད་དཔྱོོད། རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་ཀྱིང་གཏན་ལ་མ་ཕབ་པའི་ཡིད་དཔྱོོད་དང་ལྔ་ལས། སྒྲི་

མི་རྟག་ཅེས་པའི་ངག་ཙོམ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་འཛིན་པའི་བློོ་དེ། དང་པོའི་

མཚོན་གཞིི། དེས་སྒྲི་མི་རྟག་པའི་དམ་བཅའ་བརྗོོད་པ་ཡིན་གྱིི། སྒྲི་མི་རྟག་པའི་རྒྱུ་

མཚོན་ཡང་དག་མ་བརྗོོད་པའི་ཕྱིིར། གཞིལ་བྱའི་རྟགས་ལས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་འཛིན་

པའི་བློོ་དེ། གཉེིས་པའི་མཚོན་གཞིི་ཡིན་ཏེ། གཞིལ་བྱ་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མ་

ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དོན་བྱེད་ནུས་སྟོང་གི་རྟགས་ལས་སྒྲི་མི་རྟག་

པར་འཛིན་པའི་བློོ་དེ། གསུམ་པའི་མཚོན་གཞིི་ཡིན་ཏེ། དོན་བྱེད་ནུས་སྟོང་མི་རྟག་

པ་དང་འགལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མིག་ཤེེས་ཀྱིི་གཟུང་བྱའི་རྟགས་ལས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་

འཛིན་པའི་བློོ་དེ། བཞིི་པའི་མཚོན་གཞིི་ཡིན་ཏེ། མིག་ཤེེས་ཀྱིི་བཟུང་བྱ་སྒྲི་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། སྒྲི་མི་རྟག་པར་ཚོད་མས་མ་

ངེས་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་བྱས་པའི་རྟགས་ལས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་འཛིན་པའི་བློོ་དེ། 

ལྔ་པའི་མཚོན་གཞིི་ཡིན་ཏེ། བྱས་པ་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚོན་ཡང་དག་ཡིན་

ཀྱིང༌། དེ་འདྲིའི་གང་ཟག་གིས་སྒྲི་མི་རྟག་པའི་རྒྱུ་མཚོན་ཡང་དག་གཏན་ལ་མ་ཕབ་

པའི་ཕྱིིར། 

 གསུམ་པ་རྩེོད་པ་སོང་བ་ལ། ཁོ་ན་རེ། ཡིད་དཔྱོོད་ཡིན་ན། བསླུ་བའི་རིག་པ་

ཡིན་དགོས་པར་ཐོལ། མཚོན་ཉེིད་དང་པོ་དེ་འཐོད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། འདོད་བྱས་པ་
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ལ། ཡིད་དཔྱོོད་བསླུ་བའི་རིག་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། རྗོེས་

དཔག་བསླུ་བའི་རིག་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཡིད་དཔྱོོད་བསླུ་བའི་རིག་པ་གང་ཞིིག  རྗོེས་

དཔག་དང་ཡིད་དཔྱོོད་གཉེིས་འཁྲུལ་ཤེེས་སུ་ཡང་མཚུངས། རྟོག་པ་དོན་མཐུན་དུ་

ཡང་མཚུངས། གསར་རྟོགས་ཀྱིི་རིག་པ་ཡིན་པར་ཡང་མཚུངས་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། དེ་

ལྟར་མཚུངས་ཀྱིང༌། དེ་གཉེིས་ལ་བསླུ་བའི་རིག་པ་ཡིན་མིན་གྱིི་ཁྱད་པར་ཡང་ཡོད་དེ། 

རྗོེས་དཔག་ནི་མི་བསླུ་བའི་རིག་པ་གང་ཞིིག  ཡིད་དཔྱོོད་ནི་རྟགས་ལ་གཏན་ནས་མི་

ལྟོས་ཤེིང༌། རང་ཡུལ་ལ་ཡིད་ཀྱིིས་དམ་བཅས་པ་ཙོམ་ཡིན་པས། ཐོེ་ཚོོམ་དུ་འགྱུར་བ་

སྲིིད་པས་ན། བསླུ་བའི་རིག་པར་བཞིག་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཚོད་མ་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར། གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ཚོད་མ་རིགས་གཏེར་ལས། ཡིད་དཔྱོོད་རྟགས་ལ་བརྟེན་མི་

ལྟོས། །དམ་བཅའ་ཙོམ་ཡིན་ཐོེ་ཚོོམ་འགྱུར། །རྟགས་ལ་ལྟོས་ན་ཡང་དག་གམ། །ལྟར་

སྣང་གསུམ་ལས་འདའ་བ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། མོང་བའི་འབྲས་བུར་གྱུར་པའི་ཡིད་དཔྱོོད་ཆེོས་ཅན། 

མཚོན་ཉེིད་ཕྱིི་མ་དེར་ཐོལ། རང་ཉེིད་ཡིད་དཔྱོོད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། 

དེ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། མོང་བ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་འབྲས་བུར་གྱུར་པའི་ཡིད་

དཔྱོོད་ཡོད་པར་ཐོལ། ཁྱོད་འདུས་བྱས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བ་འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། 

མོང་བ་དང་རང་གི་རྟེན་རྟགས་ཡང་དག་གང་ལ་ཡང་མ་བརྟེན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་

ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། དེ་གཉེིས་གང་རུང་ལ་བརྟེན་པར་ཐོལ། མོང་བ་ལ་བརྟེན་

པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། མཚོན་གཞིི་གསུམ་པ་ལ། དོན་བྱེད་ནུས་སྟོང་སྒྲི་མི་རྟག་
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པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་ཡིན་པར་ཐོལ། དེའི་རྟགས་ལས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་འཛིན་

པའི་བློོ་དེ། རྒྱུ་མཚོན་འགལ་བའི་ཡིད་དཔྱོོད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། འདོད་

ན། དོན་བྱེད་ནུས་སྟོང་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཡིན་པར་

ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་འགལ་རྟགས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་ཁས། ཁྱབ་སྟེ། སེ་བདུན་ཡིད་

ཀྱིི་མུན་སེལ་ལས། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་འགལ་རྟགས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཕྱིོགས་ཆེོས་

གང་ཞིིག  དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྗོེས་ཁྱབ་ཕྱིིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ངེས་པའོ། །ཞིེས་དང༌། སྤྱིི་དོན་རིགས་

རྒྱན་ལས་ཀྱིང་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། གོང་དུ་འདོད་ན། དོན་བྱེད་ནུས་སྟོང་ཆེོས་

ཅན། སྒྲི་ཁྱོད་དུ་ཚོད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡོད་པར་ཐོལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཕྱིོགས་

ཆེོས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་ཁས། ཁྱབ་པ་མཚོན་ཉེིད་ཀྱིིས་གྲུབ། སྒྲི་དེ་ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་

ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཤེེས་འདོད་ཆེོས་ཅན་སྐྱོོན་མེད་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་དེ་

སྒྲུབ་ཀྱིི་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན།  དེ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་ཁྱོད་དུ་

ཚོད་མས་ངེས་ནས། སྒྲི་མི་རྟག་པ་ལ་ཤེེས་འདོད་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་སྲིིད་པར་ཐོལ། 

འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན་སློ། མཚོན་གཞིི་བཞིི་པ་ལ། སྒྲི་མིག་ཤེེས་ཀྱིི་བཟུང་བྱ་མ་

ཡིན་པར་ཐོལ། མིག་ཤེེས་ཀྱིི་བཟུང་བྱ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར། འདོད་ན། སྒྲི་མིག་ཤེེས་ཀྱིི་བཟུང་བྱ་ཡིན་པར་ཐོལ། འཕགས་པའི་མིག་ཤེེས་

ཀྱིི་བཟུང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་མིག་ཤེེས་ཀྱིི་བཟུང་བྱར་བྱེད་པའི་འཕགས་པ་

ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་མིག་

ཤེེས་ཀྱིི་བཟུང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་ཁྱབ་མཚོམས་ལ། ཁྱོད་མིག་ཤེེས་ཀྱིི་བཟུང་བྱར་
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བྱེད་པའི་སོ་སྐྱོེས་ཡོད་ན། ཁྱོད་སོ་སྐྱོེས་ཀྱིི་མིག་ཤེེས་ཀྱིི་བཟུང་བྱ་ཡིན་དགོས་པར་

ཐོལ། འཕགས་པ་ལ་དེའི་ཕྱིིར། འདོད་ན།  སྒྲི་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། རྟགས་

གྲུབ་སྟེ། བ་ལང་སྤྱིོད་པའི་མིར་གྱུར་པའི་སོ་སྐྱོེས་ཀྱིི་མིག་ཤེེས་ཀྱིི་བཟུང་བྱ་ཡིན་པ་

གང་ཞིིག་སྦྲུལ་གྱིི་མིག་ཤེེས་ཀྱིི་བཟུང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་གཉེིས་ཀོ་གྲུབ་སྟེ། 

མདོ་དྲིན་པ་ཉེེར་བཞིག་ལས། འཛམ་བུའི་གླིིང་ན་སྦྲུལ་ཉེིད་ནི་སྒྲི་མིག་གིས་ཐོོས་པ་

སྟེ། དེ་བཞིིན་བ་ལང་སྤྱིོད་ན་མིག་ཉེིད་ཀྱིིས་ཐོོས་པའོ། །ཞིེས་དང་ཚོད་མའི་དེ་ཁོ་ན་

ཉེིད་བསྡུས་པ་ལས། སྦྲུལ་རྣམས་མིག་གིས་ཐོོས་པ་ཡིན། །དེ་ཡང་དེ་ལྟར་གྲོགས་པ་

ཡིན། །ཞིེས་དང༌། ཊིཀོ་ཆེེན་དེ་ཉེིད་སྣང་བ་ལས། སྒྲི་མིག་གིས་བཟུང་བྱར་བྱེད་པ་དེ་

ནི་སྦྲུལ་ཉེིད་དོ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་ན། སྒྲི་ཆེོས་ཅན། གཟུགས་

ཀྱིི་སྐྱོེ་མཆེེད་ཡིན་པར་ཐོལ། མིག་ཤེེས་ཀྱིི་བཟུང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

སྒྲིའི་སྐྱོེ་མཆེེད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། སྒྲི་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། གཟུགས་ཡིན་ན། གཟུགས་ཀྱིི་སྐྱོེ་མཆེེད་ཡིན་དགོས་པར་ཐོལ། སྒྲི་

ཡིན་ན་སྒྲིའི་སྐྱོེ་མཆེོད་ཡིན་དགོས་པས་སོ། །དེ་བཞིིན་དུ་དྲིི་རོ་རེག་བྱ་རྣམས་ལ་དེ་

ལྟར་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མི་མཚུངས་སོ། །

སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བློོ་བཤེད་པ།སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བློོ་བཤེད་པ།

གཉེིས་པ་སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བློོ་ལ། མཚོན་ཉེིད་དང༌། དབྱེ་བ། རྩེོད་པ་སོང་བ་དང་

གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། རང་ཡུལ་མ་ངེས་པའི་གསལ་སྣང་ཅན་གྱིི་མ་འཁྲུལ་བའི་
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རིག་པ། སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བློོའི་མཚོན་ཉེིད། རང་གི་འཇུག་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་རང་

མཚོན་གསལ་བར་སྣང་བ་ཡང་ཡིན། རང་གི་འཇུག་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་རང་མཚོན་ལ་

ངེས་པ་འདྲིེན་མི་ནུས་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པར་གྱུར་པའི་རིག་པ། རང་ཉེིད་

སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བློོ་ཡིན་པའི་མཚོན་ཉེིད། གཉེིས་པ་དེ་ལ་དབྱེ་ན། སྣང་ལ་མ་ངེས་

པའི་བློོར་གྱུར་པའི་དབང་མངོན། ཡིད་མངོན། རང་རིག་མངོན་སུམ་དང་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་ནི། ཡིད་གཟུགས་མཛེས་པ་ལ་ལྷག་པར་ཆེགས་བཞིིན་པའི་སྐྱོེས་བུའི་རྒྱུད་ཀྱིི་

སྒྲི་འཛིན་ཉེན་ཤེེས་དང༌། ཁོ་བོས་སོན་པོ་མཐོོན་ངམ་མ་མཐོོང་སྙིམ་པའི་ཐོེ་ཚོོམ་འདྲིེན་

པར་བྱེད་པའི་སོན་འཛིན་དབང་མངོན་ལྟ་བུ་དང༌། གཉེིས་པ་ནི།  ཚུར་མཐོོང་གི་རྒྱུད་

ཀྱིི་གཟུགས་སོགས་དོན་ལྔ་འཛིན་པའི་ཡིད་མངོན་ལྟ་བུ་དང༌། གསུམ་པ་ནི། ཚུར་

མཐོོང་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཟུགས་སོགས་དོན་ལྔ་འཛིན་པའི་ཡིད་མངོན་ཉེམས་སུ་མོང་བའི་

རང་རིག་མངོན་སུམ་ལྟ་བུའོ། །

དེས་ན་གཟུགས་འཛིན་ཡིད་མངོན་དང༌། འཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་གཟུགས་འཛིན་ཡིད་

མངོན་གཉེིས་ཚོད་མ་ཡིན་ཀྱིང༌། ཚུར་མཐོོང་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཟུགས་འཛིན་ཡིད་མངོན་

ཚོད་མ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བློོ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཚུར་མཐོོང་གི་རྒྱུད་

ཀྱིི་གཟུགས་འཛིན་ཡིད་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚོད་མ་མེད་པའི་ཕྱིིར། དེ་ལྟར་ཡང་རྣམ་

བཤེད་ཐོར་ལམ་གསལ་བྱེད་ལས། སོ་སོ་སྐྱོེ་བོའིརྒྱུད་ལ་ཡིད་ཀྱིི་མངོན་སུམ་ཡོད་

ཀྱིང༌། ཡིད་ཀྱིི་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་ཚོད་མ་མེད་ལ། ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་

སྟེ། ཚུར་མཐོོང་དང་སོ་སྐྱོེས་དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྣམ་བཤེད་ཀྱིི་ལུང་དེ་ཡང༌། 
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སོ་སྐྱོེའི་རྒྱུད་ལ་གཟུགས་འཛིན་ཡིད་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚོད་མ་མེད་པ་ལ་དགོངས་པ་

ཡིན་གྱིི། སོ་སྐྱོེའི་རྒྱུད་ལ་ཡིད་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚོད་མ་ནི་ཡོད་དེ། སོ་སྐྱོེའི་རྒྱུད་ཀྱིི་

མངོན་ཤེེས་དེ་ཚོད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྣམ་བཤེད་ཀྱིི་ལུང་དོན་ཡང་དེ་ལྟར་ཡིན་ཏེ། 

ཐོར་ལམ་གསལ་བྱེད་སྒྲིོན་མེ་ལས། ཚུར་མཐོོང་གི་རྒྱུད་ལ་གཟུགས་འཛིན་ཡིད་མངོན་

ཡོད་ཀྱིང༌། གཟུགས་འཛིན་ཡིད་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚོད་མ་མེད་ལ། ཞིེས་གསུངས་

པའི་ཕྱིིར། ལུང་འདིའི་དོན་ཡང༌། སེམས་ཙོམ་པའི་ལུགས་ཡིན་ནམ་སྙིམ་དཔྱོད། སྤྱིིར་

གཟུགས་འཛིན་ཡིད་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚོད་མ་དང༌། སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བློོ་གཉེིས་

ཡོད་ཀྱིང༌། དེར་གྱུར་པའི་དཔྱོད་ཤེེས་མེད་དེ། གཟུགས་འཛིན་ཡིད་མངོན་སྐད་ཅིག་

གཉེིས་པ་མེད་པའི་ཕྱིིར། དེར་ཐོལ། དུས་མཐོའི་སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེས་སྒྲི་

འཛིན་ཡིད་མངོན་སོགས་ཕྱིི་མ་རྣམས་ལའང་རིགས་འགྲོེའོ། །དེས་ན་སྣང་ལ་མ་ངེས་

པའི་བློོ་ཡིན་ན། མངོན་སུམ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཀྱིང༌། དེ་ཡིན་ན་ཁྱོད་ཀྱིི་གཞིལ་བྱ་མེད་

པས་ཁྱབ་སྟེ། དེ་ཡིན་ན། རང་ཡུལ་ལ་ངེས་པ་འདྲིེན་མི་ནུས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། དེ་

ཡིན་ན། སོ་སྐྱོེའི་རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྡུས་པས་ཁྱབ་སྟེ། འཕགས་རྒྱུད་ལ་དེ་མེད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། 

རྣམ་འགྲོེལ་ལས། བློོ་གྲོོས་ཆེེན་པོས་མཐོོང་ཉེིད་ལས། །རྣམ་པ་ཐོམས་ཅད་ངེས་པར་

བྱེད། །ཅེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

 

དཔྱོད་ཤེེས་བཤེད་པ།དཔྱོད་ཤེེས་བཤེད་པ།

གསུམ་པ་དཔྱོད་ཤེེས་ལ། མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ། རྩེོད་པ་སོང་བ་དང་གསུམ་ལས། 
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དང་པོ་ནི། རྟོགས་ཟིན་རྟོགས་པའི་རིག་པ། དཔྱོད་ཤེེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། གཉེིས་པ་དེ་

ལ་དབྱེ་ན། མངོན་སུམ་དཔྱོད་ཤེེས། རྟོག་པ་དཔྱོད་ཤེེས། དེ་གཉེིས་གང་རུང་མ་ཡིན་

པའི་དཔྱོད་ཤེེས་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ། དབང་མངོན་དཔྱོད་ཤེེས། ཡིད་མངོན་

དཔྱོད་ཤེེས། རང་རིག་མངོན་སུམ་དཔྱོད་ཤེེས། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་དཔྱོད་ཤེེས་

དང་བཞིི་ཡོད་ལ། དང་པོ་ནི། མཚོན་གཞིི་གསུམ་ནི་སར་བཤེད་ཟིན་ཅིང༌། བཞིི་པ་

རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་དཔྱོད་ཤེེས་ནི་ཉེན་རང་དང་བྱང་སེམས་འཕགས་

པའི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པ་ལྟ་བུ། གཉེིས་པ་རྟོག་པ་

དཔྱོད་ཤེེས་ནི། རྗོེས་དཔག་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་དེ་གཉེིས་གང་རུང་

མ་ཡིན་པའི་དཔྱོད་ཤེེས་ནི། ཚོད་མ་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པ་ལྟ་བུ་དང༌། གསར་དུ་མི་བསླུ་

བའི་རིག་པ་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པ་ལྟ་བུའོ། །

 གསུམ་པ་རྩེོད་པ་སོང་བ་ལ། ཁོ་ན་རེ། ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེེས་སྐད་ཅིག་གཉེིས་

པ་ཆེོས་ཅན། དཔྱོད་ཤེེས་ཡིན་པར་ཐོལ། རྟོགས་ཟིན་རྟོགས་པའི་རིག་པ་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། རྟོགས་ཟིན་རྟོགས་པ་གང་ཞིིག  རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་

ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཡང་ཁོ་ན་རེ། ཡིད་དཔྱོོད་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པ་ཆེོས་ཅན། དཔྱོད་ཤེེས་ཡིན་པར་

ཐོལ། རྟོགས་ཟིན་རྟོགས་པའི་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། རང་གི་

གཞིལ་བྱ་རྟོགས་ཟིན་རྟོགས་པའི་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། ཡིད་དཔྱོོད་སྐད་

ཅིག་གཉེིས་པ་དེ། ཡིད་དཔྱོོད་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པའི་གཞིལ་བྱ་རྟོགས་ཟིན་རྟོགས་པའི་



47 བློོ་རིག་གི་རྣམ་གཞིགབསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

རིག་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཡིད་དཔྱོོད་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པས་ཡིད་དཔྱོོད་སྐད་ཅིག་གཉེིས་

པའི་གཞིལ་བྱ་རྟོགས་པ་གང་ཞིིག  ཡིད་དཔྱོོད་སྐད་ཅིག་དང་པོས་ཡིད་དཔྱོོད་སྐད་

ཅིག་གཉེིས་པའི་གཞིལ་བྱ་རྟོགས་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། ཡིད་

དཔྱོོད་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པའི་གཞིལ་བྱ་ཆེོས་ཅན། ཡིད་དཔྱོོད་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པས་

རྟོགས་པར་ཐོལ། ཡིད་དཔྱོོད་ཀྱིིས་རྟོགས་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། གཞིི་གྲུབ་པའི་ཕྱིིར། གཉེིས་

པ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། ཡིད་དཔྱོོད་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པའི་གཞིལ་བྱ་དེ། ཡིད་དཔྱོོད་

སྐད་ཅིག་དང་པོའི་གཞིལ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། ཡིད་

དཔྱོོད་ཀྱིི་གཞིལ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། གོང་དུ་འདོད་ན། ཡིད་དཔྱོོད་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པ་

ཆེོས་ཅན། དཔྱོད་ཤེེས་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། རྟོགས་ཟིན་རྟོགས་པའི་རིག་པ་མ་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར་ཏེ། གསར་རྟོགས་ཀྱིི་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། ཡིད་དཔྱོོད་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར་རོ། །

ལོག་ཤེེས་བཤེད་པ། ལོག་ཤེེས་བཤེད་པ། 

བཞིི་པ་ལོག་ཤེེས་ལ། མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ། རྩེོད་པ་སོང་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་

པོ་ནི། རང་གི་ཞིེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པའི་རིག་པ། ལོག་ཤེེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། གཉེིས་པ་

དེ་ལ་དབྱེ་ན། རྟོག་པར་གྱུར་པའི་ལོག་ཤེེས་དང༌། རྟོག་མེད་དུ་གྱུར་པའི་ལོག་ཤེེས་

གཉེིས་ཡོད། དང་པོ་ནི། རང་གི་ཞིེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པའི་ཞིེན་རིག་དང་པོའི་མཚོན་

ཉེིད། དེ་དང་རྟོག་པ་དོན་མི་མཐུན་དོན་གཅིག  མཚོན་གཞིི་ནི། རི་བོང་རྭ་འཛིན་རྟོག་
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པ་ལྟ་བུའོ། །གཉེིས་པ་ནི། རང་གི་ཞིེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པའི་གསལ་སྣང་ཅན་གྱིི་རིག་

པ་གཉེིས་པའི་མཚོན་ཉེིད། དེ་དང་མེད་པ་གསལ་སྣང་ཅན་གྱིི་ཤེེས་པ་དོན་གཅིག  

མཚོན་གཞིི་ནི། ཟླ་གཅིག་ཟླ་གཉེིས་སུ་སྣང་བའི་དབང་ཤེེས་ལྟ་བུའོ། །ཡང་ལོག་ཤེེས་

ལ་དབྱེ་ན། དབང་ཤེེས་སུ་གྱུར་པའི་ལོག་ཤེེས་དང༌། ཡིད་ཤེེས་སུ་གྱུར་པའི་ལོག་

ཤེེས་གཉེིས་ལས། ལོག་ཤེེས་གང་ཞིིག  རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་དུ་

གྱུར་པའི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱོེས་པའི་རིག་པ། དང་པོའི་མཚོན་

ཉེིད། དཔེར་ན་དུང་དཀོར་སེར་པོ་སྣང་བའི་དབང་ཤེེས་དང༌། གངས་རི་སོན་པོར་སྣང་

བའི་དབང་ཤེེས་ལྟ་བུའོ། །ལོག་ཤེེས་གང་ཞིིག  རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་

རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་ཡིད་དབང་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱོེས་པའི་རིག་པ། གཉེིས་པའི་མཚོན་ཉེིད། 

དཔེར་ན་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་དང༌། སོན་པོ་གསལ་བར་སྣང་བའི་རི་

ལམ་གྱིི་ཤེེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

 གསུམ་པ་རྩེོད་པ་སོང་བ་ལ། ཁོ་ན་རེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆེོས་ཅན། རང་གི་ཞིེན་

ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པའི་རིག་པ་ཡོད་པར་ཐོལ། ལོག་ཤེེས་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། རང་

གི་ཞིེན་ཡུལ་ཡོད་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྟོག་

མེད་ཀྱིི་ཤེེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། ཤེེས་པ་ཡིན་ན། རང་གི་སྣང་ཡུལ་ཡོད་པས་

ཁྱབ་ཅིང༌། ཞིེན་ཡུལ་དེ། རྟོག་པ་དང་རྟོག་མེད་ཀྱིི་ཤེེས་པ་གཉེིས་ཀྱིི་ནང་ནས་རྟོག་པ་

ཁོ་ནའི་སྒོེར་གྱིི་ཁྱད་ཆེོས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཚོད་མ་རིགས་གཏེར་ལས། སྣང་ཡུལ་ཤེེས་

པ་ཀུན་ལ་ཡོད། །ཞིེན་ཡུལ་རྟོག་པའི་སྒོེར་ཆེོས་ཡིན། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 
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བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཁྱོད་ཀྱིི་ཞིེན་ཡུལ་ཡོད་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཞིེན་པ་ཡོད་པས་ཁྱབ་

པར་ཐོལ། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཞིེན་ཡུལ་མེད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲིའི་ཞིེན་པ་མེད་ཀྱིང༌། དེའི་ཞིེན་ཡུལ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། གཟུགས་སོགས་

ཀྱིི་ཆེོས་ཐོམས་ཅད་རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲིའི་ཞིེན་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེ་ལྟར་ཡང༌། ལེགས་

བཤེད་སྙིིང་པོ་ལས། གཟུགས་སོགས་ཀྱིི་ཆེོས་ཐོམས་ཅད་བརྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲིའི་ཞིེན་

ཡུལ་ཡིན་པ་རང་མཚོན་གྱིིས་གྲུབ་པ་འགོག་པ། ཞིེན་ཡུལ་གྱིི་གཞིི་ལྡོག་གཟུགས་

རང་མཚོན་གྱིིས་གྲུབ་པ་འགོག་ན། གཞིན་དབང་རང་མཚོན་གྱིིས་གྲུབ་པ་བཀོག་པར་

འགྱུར་ལ། ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། གཞིན་ཡང༌། ཁྱོད་ཀྱིི་ཞིེན་དོན་ཡོད་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་

ཞིེན་པ་ཡོད་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། ཞིེན་ཡུལ་ལ་དེའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་

དམ་བཅའ་བའི་དམ་བཅའ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་གྲུབ་

སྟེ། རང་ཉེིད་ཞིེན་དོན་རང་ཉེིད་སྨྲ་བ་པོས་ཚོད་མས་གྲུབ་པའི་དམ་བཅའ་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར་ཏེ། དམ་བཅའ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། སྒྲི་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་མི་རྟག་

པར་དམ་བཅའ་བའི་དམ་བཅའ་དེ།  དམ་བཅའ་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་མི་རྟག་

པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་མི་ནུས་སོ། །

གཞིན་ཡང༌། རང་གི་ཞིེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པའི་རིག་པ་ཡོད་ན། རང་གི་ཞིེན་

ཡུལ་ཡོད་མི་དགོས་ཏེ། རྣམ་མཁྱེན་དང་རི་བོང་རྭ་འཛིན་རྟོག་པ་སོགས་ཀྱིི་ཞིེན་ཡུལ་

མེད་ཀྱིང༌། དེ་དག་གི་ཞིེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པའི་རིག་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་དག་གི་

ཞིེན་ཡུལ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་དེ། དེ་དག་གི་ཞིེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པའི་རིག་པ་ཡིན་པའི་
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ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་དག་གི་ཞིེན་ཡུལ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་འཛིན་རྟོག་པ་ཁྱོད་ལ་འཁྲུལ་

པའི་རིག་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་མེད་ངེས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེ་བཞིིན་དུ་རང་གི་སྣང་

ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བའི་རིག་པ་ཡོད་ན། རང་གི་སྣང་ཡུལ་ཡོད་མི་དགོས་པ་སོགས་

གཞིན་ལ་ཡང་སྦྱིར་ཚུལ་ཤེེས་པར་བྱའོ། །

ཐོེ་ཚོོམ་བཤེད་པ།ཐོེ་ཚོོམ་བཤེད་པ།

ལྔ་པ་ཐོེ་ཚོོམ་ལ། མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ། རྩེོད་པ་སོང་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ། 

ཁ་ཅིག  རང་ཡུལ་ལ་དོགས་པ་ཐོེ་ཚོོམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། མི་འཐོད་དེ། རང་ཡུལ་

ལ་དོགས་པའི་གང་ཟག་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། རང་ལུགས་ནི། རང་ཡུལ་ལ་དོགས་པའི་རིག་

པ་ཐོེ་ཚོོམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། གཉེིས་པ་དེ་ལ་དབྱེ་ན། དོན་འགྱུར་གྱིི་ཐོེ་ཚོོམ། དོན་མི་

འགྱུར་གྱིི་ཐོེ་ཚོོམ། ཆེ་མཉེམ་པའི་ཐོེ་ཚོོམ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། སྒྲི་རྟག་གམ་

མི་རྟག་ཕལ་ཆེེར་མི་རྟག་སྙིམ་དུ་འཛིན་པའི་བློོ་ལྟ་བུ། གཉེིས་པ་ནི། སྒྲི་རྟག་གམ་མི་

རྟག་ཕལ་ཆེེར་རྟག་སྙིམ་དུ་འཛིན་པའི་བློོ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། སྒྲི་རྟག་གམ་མི་རྟག་

ཕལ་ཆེེར་གཉེིས་ཀོ་ཡིན་སྙིམ་པ་དང༌། ཕལ་ཆེེར་གཉེིས་ཀོ་མ་ཡིན་སྙིམ་དུ་འཛིན་པའི་

བློོ་ལྟ་བུའོ། །

 གསུམ་པ་རྩེོད་པ་སོང་བ་ལ། ཁོ་ན་རེ། རང་ཡུལ་ལ་དོགས་པའི་གཙོོ་སེམས་

ཆེོས་ཅན། ཐོེ་ཚོོམ་ཡིན་པར་ཐོལ། མཚོན་ཉེིད་དེའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། 

སེམས་བྱུང་ཡིན་པར་ཐོལ། ཐོེ་ཚོོམ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། ཐོེ་ཚོོམ་དུ་གྱུར་
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1 2 3 4 5

པའི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གཉེིས་ཀོ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། ཐོེ་ཚོོམ་ཆེོས་ཅན། ཚོད་མས་གྲུབ་པར་ཐོལ། གཞིི་གྲུབ་པའི་ཕྱིིར། 

འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། ཚོད་མས་མ་གྲུབ་པར་ཐོལ། ཚོད་མས་དགག་བྱ་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། མ་རྟོགས་པའི་བློོ་དང༌། ལོག་རྟོག་དང༌། ཐོེ་

ཚོོམ་གསུམ་ཀོ་ཚོད་མས་དགག་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཚོད་མ་རིགས་གཏེར་ལས། མ་

རྟོགས་ལོག་རྟོག་ཐོེ་ཚོོམ་སྟེ། །ཚོད་མའི་དགག་བྱ་རྣམ་པ་གསུམ། །ཞིེས་གསུངས་

པའི་ཕྱིིར། 

ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ལོག་ཤེེས་དང་ཐོེ་ཚོོམ་འགལ་ཟེར་ན། ཐོེ་ཚོོམ་ཡིན་ན། ལོག་

ཤེེས་མ་ཡིན་དགོས་པར་ཐོལ། དེ་གཉེིས་འགལ་བའི་ཕྱིིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། སྒྲི་

ཕལ་ཆེེར་རྟག་ལས་ཆེེ་སྙིམ་དུ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ཆེོས་ཅན། ལོག་ཤེེས་མ་ཡིན་པར་

ཐོལ། ཐོེ་ཚོོམ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དོན་མི་འགྱུར་གྱིི་ཐོེ་ཚོོམ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་

ཆེོས་ཅན། ལོག་ཤེེས་ཡིན་པར་ཐོལ། རྟོག་པ་ལོག་ཤེེས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ལོག་རྟོག་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། ལོག་རྟོག་དང་རྟོག་པ་ལོག་ཤེེས་དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་

ཏེ། སེ་བདུན་ཡིད་ཀྱིི་མུན་སེལ་ལས། ལོག་རྟོག་དང་རྟོག་པ་ལོག་ཤེེས་གཉེིས་དོན་

གཅིག་ཅིང༌། ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

གཞིན་ཡང༌། ལོག་ཤེེས་དང་ཐོེ་ཚོོམ་མི་འགལ་བར་ཐོལ། ལོག་རྟོག་དང་ཐོེ་

ཚོོམ་མི་འགལ་བའི་ཕྱིིར། སྒྲི་ཕལ་ཆེེར་རྟག་ལས་ཆེེ་སྙིམ་པའི་རྟོག་པ་དེ། ལོག་རྟོག་

དང་ཐོེ་ཚོོམ་གཉེིས་ཀོ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེ་ལྟར་ཡང་སེ་བདུན་ཡིད་ཀྱིི་མུན་སེལ་ལས། 
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ལོག་རྟོག་ཐོམས་ཅད་འཛིན་སྟངས་མཐོའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པར་

འདོད་པ་ནི། མི་འཐོད་དེ། སྒྲི་ཕལ་ཆེེར་རྟག་ལས་ཆེེ་སྙིམ་དུ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ལོག་

རྟོག་མ་ཡིན་པར་ཐོལ་བའི་ཕྱིིར་རོ། །ཞིེས་དང༌། དེས་ན། ལོག་རྟོག་དང་ཐོེ་ཚོོམ་

འགལ་བ་མིན་ནོ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར་རོ། །

རྟོག་པ་དང་རྟོག་མེད་ཀྱིི་ཤེེས་པ་བཤེད་པ།རྟོག་པ་དང་རྟོག་མེད་ཀྱིི་ཤེེས་པ་བཤེད་པ།

གཉེིས་པ་རྟོག་པ་དང་རྟོག་མེད་ཀྱིི་ཤེེས་པ་གཉེིས་སུ་དབྱེ་བ་བཤེད་པ་ནི་(ལ་)།  རྟོག་

པ་བཤེད་པ་དང༌། རྟོག་མེད་ཀྱིི་ཤེེས་པ་བཤེད་པ་གཉེིས་ལས། དང་པོ་ལ།  མཚོན་

ཉེིད་དང༌། དབྱེ་བ་གཉེིས་ལས། དང་པོ་ནི། སྒྲི་དོན་འདྲིེས་རུང་དུ་འཛིན་པའི་ཞིེན་རིག། 

རྟོག་པའི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་ཏེ། རྣམ་འགྲོེལ་ལས། ཤེེས་གང་གང་ལ་སྒྲི་དོན་འཛིན། །དེ་

ནི་དེ་ལ་རྟོག་པ་ཡིན། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། དེ་ཡང་སྒྲི་སྤྱིི་དང་དོན་སྤྱིི་གཉེིས་

གཅིག་ཏུ་འཛིན་པ་ནི་སྒྲི་དོན་འདྲིེས་པར་འཛིན་པའོ། །རྟོག་པའི་མཚོན་ཉེིད་ཀྱིི་ཟུར་དུ་

འདྲིེས་རུང་ཞིེས་སྨོོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། བརྡོ་ལ་མ་བྱང་བའི་སྐྱོེས་བུའི་རྒྱུད་ཀྱིི་

རྟོག་པ་དེ་རྟོག་པར་བསྡུ་བའི་ཆེེད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ།  ཁོ་ན་རེ། བརྡོ་ལ་མ་བྱང་བའི་སྐྱོེས་བུའི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྟོག་པ་ཆེོས་ཅན། 

སྒྲི་དོན་འདྲིེས་པར་འཛིན་པའི་ཞིེན་རིག་ཡིན་པར་ཐོལ། སྒྲི་དོན་འདྲིེས་རུང་འཛིན་པའི་

ཞིེན་རིག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྤྱིི་དོན་རིགས་རྒྱན་ལས། 

བརྡོ་ལ་མ་བྱང་བའི་སྐྱོེས་བུའི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྟོག་པས་སྒྲི་སྤྱིི་དང༌། དོན་སྤྱིི་གང་རུང་ཡུལ་དུ་
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བྱེད་ཀྱིང༌། གཉེིས་ཀོ་ཚོོགས་པ་ཡུལ་དུ་མི་བྱེད་པས། སྒྲི་དོན་འདྲིེས་རུང་འཛིན་པ་

ཡིན་གྱིི། འདྲིེས་པར་འཛིན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། གོང་གི་མ་

ཁྱབ་མཚོམས་ལ། བུམ་པ་ཆེོས་ཅན། ཟླ་བ་ཞིེས་པའི་སྒྲིས་བརྗོོད་པར་ཐོལ། ཟླ་བ་

ཞིེས་པའི་སྒྲིས་བརྗོོད་རུང་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འགྲོིག  རྟགས་གྲུབ་སྟེ། རྟོག་ཡུལ་

ན་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། རྟོག་པའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། གཞིི་གྲུབ་པའི་

ཕྱིིར། འདོད་ན། གཞིི་གྲུབ་ན། ཟླ་བ་ཞིེས་པའི་སྒྲིས་བརྗོོད་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། འདོད་

པའི་ཕྱིིར། འདོད་མི་ནུས་སོ། །འོ་ན་སྒྲི་སྤྱིི་དང༌། དོན་སྤྱིི་གང་ཞིེ་ན། བུམ་འཛིན་རྟོག་

པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་དང༌། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་ལྟོ་ལྡིར་ཞིབས་ཞུམ་ཆུ་སྐྱོོར་གྱིི་

དོན་བྱེད་ནུས་པར་སྣང་བ་བུམ་པའི་དོན་སྤྱིི་དང༌། རི་བོང་རྭ་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་རི་བོང་

རའི་སྣང་བ་རི་བོང་རའི་དོན་སྤྱིི་ཡིན་ནོ། །

བྱས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། བུམ་པར་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་ཆེོས་

ཅན། བུམ་པའི་དོན་སྤྱིི་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། བུམ་པའི་སྒྲི་སྤྱིི་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་

ཁྱབ་སྟེ། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་བུམ་པའི་དོན་སྤྱིི་དང་སྒྲི་སྤྱིི་གཉེིས་ཀོ་

ཡིན་ཀྱིང༌། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་ལྟོ་ལྡིར་ཞིབས་ཞུམ་ཆུ་སྐྱོོར་གྱིི་དོན་བྱེད་ནུས་པར་

སྣང་བ་བུམ་པའི་དོན་སྤྱིི་ཡིན་ཀྱིང༌། བུམ་པའི་སྒྲི་སྤྱིི་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མདོར་ན་བདག་

མེད་ཡིན་ན་ཁྱོད་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་ཁྱོད་དུ་སྣང་བ་དང༌། ཁྱོད་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་ཁྱོད་མ་

ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་གཉེིས་ཀོ་ཁྱོད་ཀྱིི་དོན་སྤྱིི་ཡིན་པས་ཁྱབ་བོ། །གཉེིས་

པ་རྟོག་པ་ལ་དབྱེ་ན། རྟོག་པ་དོན་མཐུན་དང༌། རྟོག་པ་དོན་མི་མཐུན་གཉེིས་ལས། སྒྲི་
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དོན་འདྲིེས་རུང་དུ་འཛིན་པའི་ཞིེན་རིག་དོན་མཐུན་དང་པོའི་མཚོན་ཉེིད། གཞིི་གྲུབ་ན། 

ཁྱོད་འཛིན་རྟོག་པ་དེ། རྟོག་པ་དོན་མཐུན་ཡིན་པས་ཁྱབ། སྒྲི་དོན་འདྲིེས་རུང་དུ་འཛིན་

པའི་ཞིེན་རིག་དོན་མི་མཐུན་གཉེིས་པའི་མཚོན་ཉེིད། གཞིི་མ་གྲུབ་ན། ཁྱོད་འཛིན་རྟོག་

པ་དེ། རྟོག་པ་དོན་མི་མཐུན་ཡིན་པས་ཁྱབ། ཡང་རྟོག་པ་ལ་དབྱེ་ན། མིང་སྦྱིོར་རྟོག་

པ་དང༌། དོན་སྦྱིོར་རྟོག་པ་གཉེིས་ཡོད། བརྡོ་དུས་ཀྱིི་དོན་དང༌། ཐོ་སྙིད་ཀྱིི་དོན་གཉེིས་

གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཞིེན་རིག་དང་པོའི་མཚོན་ཉེིད། དཔེར་ན། ལྟོ་ལྡིར་བ་འདི་ནི་བུམ་

པའོ་སྙིམ་དུ་འཛིན་པའི་ཞིེན་རིག་ལྟ་བུའོ། །ཁྱད་གཞིི་ཁྱད་ཆེོས་སྦྱིར་ནས་འཛིན་པའི་

ཞིེན་རིག་གཉེིས་པའི་མཚོན་ཉེིད། དཔེར་ན། སྐྱོེས་བུ་འདི་ནི་དབང་ཕྱུག་ཅན་ནོ། སྙིམ་

དུ་འཛིན་པའི་ཞིེན་རིག་ལྟ་བུའོ། །

གཞིན་ཡང༌། རྟོག་པ་ལ་དབྱེ་ན། སྒྲི་སྤྱིི་རྐང་པ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ། དོན་སྤྱིི་རྐང་

པ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ། སྒྲི་དོན་གཉེིས་ཀོ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་

ནི། ལྟོ་ལྡིར་ཞིབས་ཞུམ་ཆུ་སྐྱོོར་གྱིི་དོན་བྱེད་ནུས་པ་བུམ་པ་ཡིན་པར་མི་ཤེེས་པའི་

སྐྱོེས་བུའི་རྒྱུད་ཀྱིི་བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལྟ་བུ་དང༌། གཉེིས་པ་ནི། དེ་འདྲིའི་གང་ཟག་གི་

རྒྱུད་ཀྱིི་ལྟོ་ལྡིར་བར་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི་བུམ་པ་ཤེེས་པའི་གང་

ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལྟ་བུའོ། །འོ་ན་རྟོག་པ་དེ་དབང་ཤེེས་དང་ཡིད་

ཤེེས་གང་ཡིན་ཞིེ་ན། རྟོག་པ་ཡིན་ན་ཡིད་ཤེེས་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། རྟོག་པར་གྱུར་

པའི་རྣམ་ཤེེས་ཡིན་ན། ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤེེས་པ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། ཚོད་མ་རྣམ་

ངེས་ལས། རྣམ་པ་རྟོག་པ་ཅན་དེ་ནི། །ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤེེས་པ་སྟེ། །ཞིེས་དང༌། 
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རྣམ་བཤེད་ཐོར་ལམ་གསལ་བྱེད་ལས། རྟོག་པ་ཡིན་ན་ཡིད་ཤེེས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཀྱིི། 

དབང་ཤེེས་རྟོག་པར་འདོད་པ་རིགས་པའི་ལམ་ལས་འདས་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་གསུངས་

པའི་ཕྱིིར་རོ། །

 གཉེིས་པ་རྟོག་མེད་ཀྱིི་ཤེེས་པ་བཤེད་པ་ལ། མཚོན་ཉེིད་དང༌། དབྱེ་བ་གཉེིས་

ལས། དང་པོ་ནི། གསལ་སྣང་ཅན་གྱིི་རིག་པ་རྟོག་མེད་ཀྱིི་ཤེེས་པའི་མཚོན་ཉེིད། རང་

གི་དངོས་ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བའི་རིག་པ། རང་ཉེིད་རྟོག་མེད་ཀྱིི་ཤེེས་པ་ཡིན་པའི་

མཚོན་ཉེིད། གཉེིས་པ་དེ་ལ་དབྱེ་ན། རྟོག་མེད་ཀྱིི་འཁྲུལ་ཤེེས་དང༌། རྟོག་མེད་མ་

འཁྲུལ་བའི་ཤེེས་པ་གཉེིས་ལས། དང་པོ་དང༌། རྟོག་མེད་ལོག་ཤེེས་མེད་པ་གསལ་

སྣང་ཅན་གྱིི་ཤེེས་པ་རྣམས་དོན་གཅིག དེ་ཡང་མདོ་སེ་པའི་ལུགས་ཡིན་གྱིི།  སེམས་

ཙོམ་པས་དེ་རྣམས་དོན་གཅིག་ཏུ་ཁས་མི་ལེན་ཏེ། ཚུར་མཐོོང་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཟུགས་

འཛིན་དབང་ཤེེས་དེ་རྟོག་མེད་འཁྲུལ་ཤེེས་དང༌། མེད་པ་གསལ་སྣང་ཅན་གྱིི་བློོར་

ཁས་ལེན་ཀྱིང༌། རྟོག་མེད་ལོག་ཤེེས་སུ་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་

ཐོལ། སེམས་ཙོམ་པས་ཚུར་མཐོོང་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེེས་མངོན་སུམ་

དུ་ཁས་ལེན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། མདོ་སེམས་གཉེིས་ཀོས་མངོན་སུམ་དང་ལོག་ཤེེས་

གཉེིས་འགལ་བར་ཁས་ལེན་པ་གང་ཞིིག  དེ་གཉེིས་ཟླ་གཅིག་ཟླ་གཉེིས་སུ་སྣང་བའི་

དབང་ཤེེས་མངོན་སུམ་མིན་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་གཉེིས་ཀོ་གྲུབ་སྟེ། སྤྱིི་

དོན་རིགས་རྒྱན་ལས། སེམས་ཙོམ་པའི་ལུགས་ལ་གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེེས་དང༌། 

ཟླ་བ་གཉེིས་སྣང་གི་དབང་ཤེེས་ནི། མེད་པ་གསལ་སྣང་ཅན་གྱིི་བློོར་མཚུངས་ཀྱིང༌། 
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མངོན་སུམ་ཡིན་མིན་གྱིི་ཁྱད་པར་ཡོད་དེ། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེེས་བག་ཆེགས་

བརྟན་བྱུང་གི་དབང་ཤེེས་ཡིན་ལ། ཟླ་བ་གཉེིས་སྣང་གི་དབང་ཤེེས་ནི་འཁྲུལ་རྒྱུ་བློོ་

བུར་བས་བསློད་པའི་ཤེེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། ཟླ་བ་གཉེིས་སྣང་གི་དབང་ཤེེས་ལོག་ཤེེས་ཡིན་པར་ཐོལ། ཟླ་གཅིག་

ཟླ་གཉེིས་སུ་སྣང་བའི་དབང་ཤེེས་ལོག་ཤེེས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། དེ་

གཉེིས་གོ་དོན་མི་གཅིག་པའི་ཕྱིིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་འཁྲུལ་ཤེེས་མ་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། ཟླ་བ་གཉེིས་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་སྣང་བའི་དབང་ཤེེས་འཁྲུལ་ཤེེས་མ་

ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་སློ། སྐབས་འདིར་འཁྲུལ་རྒྱུ་དེ་ལ་བཞིི་

ཡོད་དེ། འཁྲུལ་རྒྱུ་རྟེན་ལ་ཡོད་པ། འཁྲུལ་རྒྱུ་གནས་ལ་ཡོད་པ། འཁྲུལ་རྒྱུ་ཡུལ་ལ་

ཡོད་པ། འཁྲུལ་རྒྱུ་དེ་མ་ཐོག་རྐེན་ལ་ཡོད་པ་དང་བཞིི་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་ནི། 

མིག་རབ་རིབ་ཀྱིིས་བསློད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཟླ་གཅིག་ཟླ་གཉེིས་སུ་

སྣང་བའི་དབང་ཤེེས་སྐྱོེས་པའི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ནི། གྲུར་ཞུགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། དེ་

ལ་བརྟེན་ནས་ལོན་ཤེིང་འགྲོོ་བར་སྣང་བའི་དབང་ཤེེས་སྐྱོེ་བའི་ཕྱིིར། གསུམ་པ་ནི། 

མགལ་མེ་མྱུར་དུ་བསྐོར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་མགལ་མེ་འཁོར་ལོར་སྣང་

བའི་དབང་ཤེེས་སྐྱོེ་བའི་ཕྱིིར། བཞིི་པ་ནི། ཡིད་ཞིེ་སང་གིས་དཀྲུགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ས་གཞིི་དམར་པོར་སྣང་བའི་དབང་ཤེེས་སྐྱོེ་བའི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ནི་

རྟོག་མེད་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེེས་པ་ནི་འོག་ཏུ་བཤེད་པ་ལས་ཤེེས་པར་བྱའོ།།
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འཁྲུལ་ཤེེས་དང་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེེས་པ་བཤེད་པ།འཁྲུལ་ཤེེས་དང་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེེས་པ་བཤེད་པ།

གསུམ་པ་འཁྲུལ་ཤེེས་དང་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེེས་པ་གཉེིས་སུ་དབྱེ་བ་བཤེད་པ་ལ། 

འཁྲུལ་ཤེེས་བཤེད་པ་དང༌། མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེེས་པ་བཤེད་པ་གཉེིས་ལས། དང་པོ་ལ། 

མཚོན་ཉེིད་དང༌། དབྱེ་བ་གཉེིས་ལས། དང་པོ་ནི། རང་གི་སྣང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པའི་

རིག་པ། འཁྲུལ་ཤེེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད།  དེ་དང་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དོན་གཅིག  གཉེིས་

པ་དེ་ལ་དབྱེ་ན། རྟོག་པར་གྱུར་པའི་འཁྲུལ་ཤེེས་དང༌། རྟོག་མེད་དུ་གྱུར་པའི་འཁྲུལ་

ཤེེས་གཉེིས་ལས། རང་གི་སྣང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པའི་ཞིེན་རིག་དང་པོའི་མཚོན་ཉེིད། དེ་

དང་རྟོག་པ་དོན་གཅིག  རང་གི་སྣང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པའི་གསལ་སྣང་ཅན་གྱིི་རིག་པ། 

གཉེིས་པའི་མཚོན་ཉེིད། དེ་དང་རྟོག་མེད་ལོག་ཤེེས་དོན་གཅིག། གཉེིས་པ་རྟོག་མེད་

མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེེས་པ་ལ་ཡང༌། མཚོན་ཉེིད་དང༌། དབྱེ་བ་གཉེིས་ལས། དང་པོ་ནི། 

རང་གི་སྣང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་རིག་པ། མ་འཁྲུལ་པའི་ཤེེས་པའི་མཚོན་ཉེིད། དེ་

ལ་དབྱེ་ན། མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་མ་འཁྲུལ་པའི་ཤེེས་པ་དང༌། མངོན་སུམ་མ་ཡིན་

པར་གྱུར་པའི་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེེས་པ་གཉེིས་ལས། དང་པོ་དང་མངོན་སུམ་དོན་གཅིག  

གཉེིས་པ་ནི། ཤེེས་པ་དང༌། ཚོད་མ་ལྟ་བུའོ། །

དབང་ཤེེས་དང་ཡིད་ཤེེས་བཤེད་པ།དབང་ཤེེས་དང་ཡིད་ཤེེས་བཤེད་པ།

བཞིི་པ་དབང་ཤེེས་དང་ཡིད་ཤེེས་གཉེིས་སུ་དབྱེ་བ་བཤེད་པ་ལ།  སོ་སོའི་མཚོན་ཉེིད་
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དང༌། དབྱེ་བ་གཉེིས་ལས། དང་པོ་ནི། རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་དུ་

གྱུར་པའི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱོེས་པའི་རིག་པ།  རང་ཉེིད་དབང་

ཤེེས་ཡིན་པའི་མཚོན་ཉེིད། རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་ཡིད་

དབང་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱོེས་པའི་རིག་པ། རང་ཉེིད་ཡིད་ཤེེས་ཡིན་པའི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་

ཞིིང༌། ཤེེས་པ་གང་ཞིིག  རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་དབང་

པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱོེས་པ། དབང་ཤེེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་དང༌། ཤེེས་པ་

གང་ཞིིག  རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་ཡིད་དབང་ལ་བརྟེན་

ནས་སྐྱོེས་པ། ཡིད་ཤེེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་ཏེ། ཚོད་མ་ཀུན་བཏུས་ལས། ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་རྒྱུ་ཡི་ཕྱིིར། །དེ་ནི་ཐོ་སྙིད་དབང་པོས་བྱས། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ནི། དབང་ཤེེས་ལ་དབྱེ་ན་ལྔ་ཡོད་དེ། མིག་གི་ཤེེས་པ། རྣ་བའི་ཤེེས་

པ། སྣའི་ཤེེས་པ། ལེའི་ཤེེས་པ། ལུས་ཀྱིི་ཤེེས་པ་དང་ལྔ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། དེ་ཡང་རང་

གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་མིག་དབང་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱོེས་པའི་

རིག་པ། རང་ཉེིད་མིག་ཤེེས་ཡིན་པའི་མཚོན་ཉེིད། དེས་ཕྱིི་མ་རྣམས་ལ་ཡང་རིགས་

འདྲིའོ། །ཡིད་ཤེེས་ལ་དབྱེ་ན། རྟོག་པར་གྱུར་པའི་ཡིད་ཤེེས་དང༌། རྟོག་མེད་དུ་གྱུར་

པའི་ཡིད་ཤེེས་གཉེིས་ལས། རྟོག་པ་ཡིན་ན། རྟོག་པར་གྱུར་པའི་ཡིད་ཤེེས་ཡིན་

པས་ཁྱབ་སྟེ། ཡིད་མངོན་དང༌། རང་རིག་མངོན་སུམ། གང་རུང་ཡིན་ན། རྟོག་མེད་

དུ་གྱུར་པའི་ཡིད་ཤེེས་ཡིན་པས་ཁྱབ། ཡིད་ཤེེས་ལ་རྟོག་པ་དང༌། རྟོག་མེད་ཀྱིི་ཤེེས་

པ་གཉེིས་ཡོད་ཀྱིང༌། དབང་ཤེེས་ཡིན་ན། རྟོག་མེད་ཀྱིི་ཤེེས་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ། འདི་
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ནི་རང་སེ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ནས་ཐོལ་འགྱུར་བའི་བར་ཐོམས་ཅད་ཀྱིི་ཁས་ལེན་ཡིན་ནོ། ། 

མཚོན་ཉེིད་འདི་དག་གི་ཟུར་དང་པོ་གང་ཞིིག ཅེས་སྨོོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། རྩེོད་

པ་སོང་སློ་བའི་ཆེེད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

རྩེོད་པ་སོང་ཚུལ་ཡོད་དེ། རི་བོང་རྭ་ལྟ་བུ་ཆེོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས། ཤེེས་པ་གང་

ཞིིག  རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་

ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱོེས་པ་ཡོད་པར་ཐོལ། དབང་ཤེེས་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། གསལ་བའི་

གང་ཞིིག་ནུས་མེད་ཡིན་ཟེར་ནས། ཆེོས་ཅན་བཞིག་ནས་འདོད་ལེན་འདེབས་ཤེིང༌། 

མཚོན་ཉེིད་ཟུར་ཕྱིི་མ་དེ་ཡོད་པར་ཐོལ། མཚོན་ཉེིད་ཡོངས་རོགས་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་

ན། ཆེོས་ཅན་ཁིད་ནས་རྟགས་དང་པོ་ལ་རྟགས་མ་གྲུབ་ཀྱིི་ལེན་འདེབས་པའི་ཕྱིིར། དེ་

ལྟར་མིན་ན་དབང་ཤེེས་སོགས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་མེད་ཅེས་ཁས་ལེན་དགོས་པས་གཞུང་

ཚོད་ལྡན་མང་པོ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིིར་རོ། །

སེམས་དང་སེམས་བྱུང་བཤེད་པ།སེམས་དང་སེམས་བྱུང་བཤེད་པ།

ལྔ་པ་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གཉེིས་སུ་དབྱེ་བ་བཤེད་པ་ལ།  སོ་སོའི་མཚོན་ཉེིད་

དང༌། དབྱེ་བ་གཉེིས་ལས། དང་པོ་ནི། རང་གི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའི་སེམས་བྱུང་དང་

མཚུངས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་མཚུངས་ཀྱིི་རིག་པ། རང་ཉེིད་སེམས་ཡིན་པའི་མཚོན་ཉེིད། 

དེ་དང་གཙོོ་སེམས་དོན་གཅིག  རང་ཉེིད་འཁོར་དུ་ལྡན་པའི་གཙོོ་སེམས་དང་མཚུངས་

ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་མཚུངས་ཀྱིི་རིག་པ། རང་ཉེིད་སེམས་བྱུང་ཡིན་པའི་མཚོན་ཉེིད།  
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 གཉེིས་པ་དབྱེ་བ་བཤེད་པ་ལ། སེམས་ཀྱིི་དབྱེ་བ་དང༌། སེམས་བྱུང་གི་དབྱེ་

བ་གཉེིས་ལས། དང་པོ་ལ་དྲུག་ཡོད་དེ། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེེས་པ། རྣ་བའི་རྣམ་པར་

ཤེེས་པ། སྣའི་རྣམ་པར་ཤེེས་པ། ལེའི་རྣམ་པར་ཤེེས་པ། ལུས་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤེེས་པ། 

ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤེེས་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། མཚོན་ཉེིད་རིམ་པ་ལྟར། རང་གི་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་མིག་དབང་གཟུགས་ཅན་པ་ལ་བརྟེན་

ནས་སྐྱོེས་པའི་གཙོོ་བོ་རྣམ་རིག་དེ། རང་ཉེིད་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེེས་པ་ཡིན་པའི་

མཚོན་ཉེིད། དེས་ཕྱིི་མ་རྣམས་ལའང་རིགས་འདྲིའོ། །འོ་ན་མིག་ཤེེས་དང༌། མིག་

གི་རྣམ་པར་ཤེེས་པ་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། ཕྱིི་མ་ཡིན་ན་དང་པོ་ཡིན་པས་ཁྱབ་

ཀྱིང༌། དང་པོ་ཡིན་ན་ཕྱིི་མ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། གལ་ཏེ་ཁྱབ་ན། མིག་གི་རྣམ་པར་

ཤེེས་པའི་འཁོར་དུ་གྱུར་པའི་ཚོོར་བ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་

ཐོལ། རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་མིག་དབང་གཟུགས་ཅན་

པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱོེས་པའི་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། མིག་གི་

རྣམ་པར་ཤེེས་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱོེས་པའི་རིག་པ་གང་ཞིིག དེ་གཉེིས་རྟེན་མཚུངས་

པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། དེ་གཉེིས་མཚུངས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་མཚུངས་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེེས་པ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་དང་ཁྱོད་ཀྱིི་འཁོར་

དུ་གྱུར་པའི་ཚོོར་བ་གཉེིས་མཚུངས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་མཚུངས་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་གཙོོ་

སེམས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། རྣམ་པར་ཤེེས་པ་ཡིན་པར་

ཐོལ། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། 
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སེམས་ཡིན་པར་ཐོལ། རྣམ་པར་ཤེེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། སེམས་ཡིད་རྣམ་

ཤེེས་གསུམ་དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། མཛོད་ལས། སེམས་དང་ཡིད་དང་རྣམ་

ཤེེས་ནི། །དོན་གཅིག་ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡིད་དང་ཡིད་ཤེེས་དོན་གཅིག་ཟེར་ན། མིག་གི་རྣམ་པར་

ཤེེས་པ་ཆེོས་ཅན། ཡིད་ཤེེས་ཡིན་པར་ཐོལ། ཡིད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་

གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། རྣམ་པར་ཤེེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་གསུམ་དོན་གཅིག་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། ཉེན་ཐོོས་སེ་གཉེིས་ཀྱིིས་ཀྱིང༌སེམས་ཡིད་རྣམ་

ཤེེས་གསུམ་དོན་གཅིག་ཏུ་ཁས་ལེན། སེམས་ཙོམ་པས་ཀྱིང་དེ་ལྟར་ཁས་ལེན། དབུ་

མ་པས་ཀྱིང་ཁས་ལེན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་རིམ་བཞིིན་གྲུབ་སྟེ། རྣམ་བཤེད་བསྟན་པའི་

སྒྲིོན་མེ་ལས། ཉེན་ཐོོས་སེ་གཉེིས་དང༌། ཕྱིོགས་གླིང་ཡབ་སྲིས་དང༌། དབུ་མ་ཐོལ་རང་

རྣམས་ཀྱིིས་སེམས་ཡིད་རྣམ་ཤེེས་གསུམ་དོན་གཅིག་ཏུ་བཞིེད་དོ། །ཞིེས་གསུངས་

པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། ཡིད་ཤེེས་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། དབང་ཤེེས་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། དབང་ཤེེས་ལྔ་པོ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། 

མིག་ཤེེས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། གཞིན་ཡང༌། ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤེེས་པའི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའི་

ཚོོར་བ་ཆེོས་ཅན། ཡིད་ཡིན་པར་ཐོལ། ཡིད་ཤེེས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་

གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། ཡིད་ཤེེས་ཡིན་པར་ཐོལ། རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་

རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་ཡིད་དབང་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱོེས་པའི་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་

ན། རྟགས་སར་ལྟར་འཕེན་ནོ། །
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རྩེ་བར་འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། ཡིད་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། སེམས་མ་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར་ཏེ། སེམས་བྱུང་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེར་ཐོལ། ཚོོར་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། །འོ་ན་འཇུག་

པའི་རྣམ་པར་ཤེེས་པ་དང༌། འཇུག་ཤེེས་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་ཞིེ་ན། དང་པོ་ཡིན་ན། 

ཕྱིི་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཀྱིང༌། ཕྱིི་མ་ཡིན་ན་དང་པོ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ་གལ་ཏེ་ཁྱབ་ན་

འཇུག་པའི་རྣམ་པར་ཤེེས་པའི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའི་ཚོོར་བ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དེའི་

ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། འཇུག་ཤེེས་ཡིན་པར་ཐོལ། ཤེེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

ཁྱབ་སྟེ། འཇུག་ཤེེས་དང་ཤེེས་པ་དོན་གཅིག ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། འཇུག་པའི་རྣམ་པར་

ཤེེས་པ་དང༌། རྣམ་པར་ཤེེས་པ་གཉེིས་དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་ན་

སློ། དེ་བཞིིན་དུ་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤེེས་པ་དང༌། ཡིད་ཤེེས་ལའང་མཚུངས་སོ། །དབང་

པོའི་རྣམ་པར་ཤེེས་པ་དང༌། དབང་ཤེེས་ལ་ཡང་མཚུངས་སོ། །དེས་ན་སོན་འཛིན་

མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེེས་པ་དང༌། དེའི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའི་སེམས་བྱུང་གཉེིས་མཚུངས་

ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་མཚུངས་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉེིས་རྟེན་མཚུངས། དམིགས་པ་མཚུངས། རྣམ་

པ་མཚུངས། དུས་མཚུངས། རས་མཚུངས་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་གཉེིས་རང་

གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་མིག་དབང་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱོེས་པའི་

རིག་པར་མཚུངས་པའི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་གཉེིས་སོན་པོར་དམིགས་པས་

དམིགས་པ་མཚུངས་པའི་ཕྱིིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་གཉེིས་ལ་སོན་པོའི་རྣམ་པ་

ཤེར་བ་མཚུངས་པའི་ཕྱིིར། བཞིི་པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་གཉེིས་དུས་མཉེམ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ལྔ་

པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་གཉེིས་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་རྣམས་རེ་རེ་ནས་གྲུབ་སྟེ། 
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སྤྱིི་དོན་རིགས་རྒྱན་ལས། མཚུངས་ལྡན་ལྔ་ནི། རྟེན་དང༌། དམིགས་པ་དང༌། རྣམ་པ་

དང༌། དུས་དང༌། རས་མཚུངས་པའོ། །

དེ་ཡང་སེམས་གང་ལ་བརྟེན་པའི་དབང་པོ་དེ་ལ་སེམས་བྱུང་ཡང་བརྟེན་པས་

རྟེན་མཚུངས། སེམས་ཀྱིི་དམིགས་པའི་ཡུལ་དེ་ལ་སེམས་བྱུང་གིས་དམིགས་པ་

མཚུངས། སེམས་སོན་པོ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐྱོེ་ན། སེམས་བྱུང་ཡང་སོན་པོ་ལྟ་

བུའི་རྣམ་པ་ཅན་སྐྱོེས་པས་རྣམ་པ་མཚུངས། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་སྐྱོེ་གནས་འགག་

གསུམ་དུས་གཅིག་པས་དུས་མཚུངས། སེམས་རིས་མཐུན་རས་རེ་རེ་བ་ཡིན་པ་ལྟར། 

སེམས་བྱུང་ཚོོར་བ་ལྟ་བུ་ཡང་རིས་མཐུན་རས་རེ་རེ་བ་ཡིན་པས་རས་མཚུངས་པ་ཡིན་

ནོ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

 གཉེིས་པ་ནི། སེམས་བྱུང་ལ་དབྱེ་ན་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་ཡོད་དེ། ཀུན་འགྲོོ་ལྔ། 

ཡུལ་ངེས་ལྔ། དགེ་བ་བཅུ་གཅིག རྩེ་ཉེོན་དྲུག  ཉེེ་ཉེོན་ཉེི་ཤུ། གཞིན་འགྱུར་བཞིི་རྣམས་

སུ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། ཀུན་འགྲོོ་ལྔ་ཡོད་དེ། ཚོོར་བ། འདུ་ཤེེས། སེམས་པ། ཡིད་ལ་བྱེད་

པ། རེག་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། སེམས་བྱུང་གི་སོམ་ཚོིག་ལས། ཚོོར་འདུ་སེམས་

པ་ཡིད་བྱེད་རེག དེ་དག་ཀུན་འགྲོོ་ལྔ་ཡིན་ནོ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། གཙོོ་སེམས་

ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའི་ཚོོར་བ་སོགས་ལྔ་ཀོ་ཡོད་པས་ཁྱབ་སྟེ། ལྔ་པོ་དེ་

གཙོོ་སེམས་ཀུན་གྱིི་འཁོར་དུ་འགྲོོ་བའི་ཕྱིིར། ཡུལ་ངེས་ལྔ་ཡོད་དེ། འདུན་པ། མོས་པ། 

དྲིན་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན། ཤེེས་རབ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། དེ་ཉེིད་ལས། འདུན་མོས་

དྲིན་ཏིང་ཤེེས་རབ་སྟེ། །དེ་དག་ཡུལ་ངེས་ལྔ་ཡིན་ནོ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 
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དགེ་བ་བཅུ་གཅིག་ཡོད་དེ། དད་པ། ངོ་ཚོ་ཤེེས་པའི་སེམས་བྱུང༌། ཁེལ་ཡོད་

པའི་སེམས་བྱུང༌། འདོད་ཆེགས་མེད་པའི་སེམས་བྱུང༌། ཞིེ་སང་མེད་པའི་སེམས་

བྱུང༌། གཏི་མུག་མེད་པའི་སེམས་བྱུང༌། བརྩེོན་འགྲུས། བག་ཡོད། ཤེིན་སྦྱིངས། བཏང་

སྙིོམས། རྣམ་པར་མི་འཚོེ་བའི་སེམས་བྱུང་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། དེ་ཉེིད་ལས། དད་

དང་ངོ་ཚོ་ཤེེས་ཁེལ་ཡོད། །འདོད་ཆེགས་ཞིེ་སང་གཏི་མུག་མེད། །བརྩེོན་འགྲུས་བག་

ཡོད་ཤེིན་ཏུ་སྦྱིངས། །བཏང་སྙིོམས་རྣམ་པར་མི་འཚོེ་བ། །དེ་དག་དགེ་བ་བཅུ་གཅིག་

ཡིན། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་ཉེོན་དྲུག་ཡོད་དེ། འདོད་ཆེགས། ཁོང་ཁོ། ང་

རྒྱལ། ཉེོན་མོངས་ཅན་གྱིི་མ་རིག་པ། ཐོེ་ཚོོམ་ཉེོན་མོངས་ཅན། ཉེོན་མོངས་ཅན་གྱིི་ལྟ་

བ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཉེིད་ལས། འདོད་ཆེགས་ཁོང་ཁོ་ང་རྒྱལ་དང༌། །མ་

རིག་ཐོེ་ཚོོམ་ལྟ་བ་སྟེ། །དེ་དག་རྩེ་ཉེོན་དྲུག་ཡིན་ནོ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར།

ཉེེ་ཉེོན་ཉེི་ཤུ་ཡོད་དེ། ཁོ་བ། ཁོན་འཛིན། འཆེབ་པ། འཚོིག་པ། ཕྲེག་དོག  སེར་

སྣ། གཡོ་སྒྱུ། རྒྱགས་པ། རྣམ་འཚོེ། ངོ་ཚོ་མེད་པའི་སེམས་བྱུང༌། ཁེལ་མེད་པའི་

སེམས་བྱུང༌། རྨུག་པ། རོད་པ། མ་དད་པ། ལེ་ལོ། བག་མེད། བརྗོེད་ངེས། ཤེེས་

བཞིིན་མིན་པའི་སེམས་བྱུང༌། རྣམ་གཡེང་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། དེ་ཉེིད་ལས། ཁོ་

དང་ཁོན་འཛིན་འཆེབ་དང་འཚོིག  ཕྲེག་དོག་སེར་སྣ་གཡོ་སྒྱུ་རྒྱགས། །རྣམ་པར་འཚོེ་

བ་དང་པོ་བཅུ། །ངོ་ཚོ་མེད་དང་ཁེལ་མེད་དང༌། །རྨུག་རོད་མ་དད་ལེ་ལོ་དང༌། །བག་

མེད་བརྗོེད་ངེས་ཤེེས་བཞིིན་མིན། །རྣམ་པར་གཡེང་བ་ཕྱིི་མ་བཅུ། །དེ་དག་ཉེེ་ཉེོན་ཉེི་

ཤུ་ཡིན། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། གཞིན་འགྱུར་བཞིི་ཡོད་དེ། གཉེིད་འགྱིོད་གཉེིས་
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དང༌། སེམས་བྱུང་དུ་གྱུར་པའི་རྟོག་དཔྱོོད་གཉེིས་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཉེིད་

ལས། གཉེིད་དཔྱོོད་རྟོག་དང་འགྱིོད་པ་སྟེ། །གཞིན་འགྱུར་བ་ནི་བཞིི་ཡིན་ནོ། །ཞིེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

དང་པོ་ཚོོར་བ་ལ་མཚོན་ཉེིད་དང༌། དབྱེ་བ་གཉེིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཉེམས་སུ་

མོང་བའི་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའི་རིག་པ། ཚོོར་བའི་མཚོན་ཉེིད། ཚོོར་བ་དང་ཚོོར་བའི་ཕུང་པོ་

དོན་གཅིག གཉེིས་པ་དབྱེ་བ་ལ། གཉེིས་སུ་དབྱེ་བ། གསུམ་དུ་དབྱེ་བ། ལྔར་དབྱེ་བ་

དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ཡོད་དེ། ལུས་ཚོོར་དང༌། སེམས་ཚོོར་གཉེིས་སུ་ཡོད་པའི་

ཕྱིིར། དང་པོ་དང༌། དབང་ཤེེས་སུ་གྱུར་པའི་ཚོོར་བ། ཕྱིིའི་ཚོོར་བ་རྣམས་དོན་གཅིག  

གཉེིས་པ་དང༌། ཡིད་ཤེེས་སུ་གྱུར་པའི་ཚོོར་བ། ནང་གི་ཚོོར་བ་རྣམས་དོན་གཅིག 

ཡང་དེ་ལ་གཉེིས་ཡོད་དེ། ཟང་ཟིང་དང་བཅས་པའི་ཚོོར་བ་དང༌། ཟང་ཟིང་མེད་པའི་

ཚོོར་བ་གཉེིས་ཡོད་དེ། དང་པོ་དང༌། ཟག་བཅས་ཀྱིི་ཚོོར་བ་དོན་གཅིག  གཉེིས་པ་

དང༌། ཟག་མེད་ཀྱིི་ཚོོར་བ་དོན་གཅིག  གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་ཡོད་དེ། དེ་ལ་ཚོོར་བ་བདེ་

སྡུག་བཏང་སྙིོམས་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། དེ་ཡང་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་གང་རུང་ལ་

ཚོོར་བས་ཁྱབ་ཀྱིང༌། བཏང་སྙིོམས་ལ་ཚོོར་བས་མ་ཁྱབ་སྟེ། བཏང་སྙིོམས་ལ་ཚོོར་བ་

བཏང་སྙིོམས་དང༌། འདུ་བྱེད་བཏང་སྙིོམས། ཚོད་མེད་བཏང་སྙིོམས་གསུམ་ཡོད་པའི་

ཕྱིིར། ལྔར་དབྱེ་བ་ཡོད་དེ། ཚོོར་བ་བདེ་བ་དང༌། ཡིད་བདེ། སྡུག་བསལ་དང༌། ཡིད་མི་

བདེ། ཚོོར་བ་བཏང་སྙིོམས་དང་ལྔ་ཡོད་དེ། ཡིད་བདེ་ཡིན་ན། བདེ་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་

ཀྱིང༌། ཚོོར་བ་ལྔར་དབྱེ་བའི་བདེ་བ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ། ཚོོར་བ་ལ་ལྔར་དབྱེ་བའི་བདེ་
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བ་ཡིན་ན། ལུས་ཚོོར་བདེ་བ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། དེ་བཞིིན་དུ། ཡིད་མི་བདེ་ཡིན་ན་

སྡུག་བསལ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཀྱིང༌། ཚོོར་བ་ལ་ལྔར་དབྱེ་བའི་སྡུག་བསལ་མ་ཡིན་པས་

ཁྱབ་སྟེ། ཚོོར་བ་ལ་ལྔར་དབྱེ་བའི་སྡུག་བསལ་ཡིན་ན། ལུས་ཚོོར་སྡུག་བསལ་ཡིན་

དགོས་པའི་ཕྱིིར། འདུ་བྱེད་སོགས་ཕྱིི་མ་རྣམས་ལའང་མངོན་པ་གོང་འོག་ལས་ཤེེས་

པར་བྱའོ། །

སེལ་འཇུག་གི་བློོ་དང་སྒྲུབ་འཇུག་གི་བློོ་གཉེིས་སུ་དབྱེ་བ་བཤེད་པ།སེལ་འཇུག་གི་བློོ་དང་སྒྲུབ་འཇུག་གི་བློོ་གཉེིས་སུ་དབྱེ་བ་བཤེད་པ།

དྲུག་པ་སེལ་འཇུག་གི་བློོ་དང་སྒྲུབ་འཇུག་གི་བློོ་གཉེིས་སུ་དབྱེ་བ་བཤེད་པ་ལ།  

དགག་བཞིག་གཉེིས་ལས། དང་པོ་ལ། ཁ་ཅིག  རང་ཡུལ་ལ་ཆེ་ཤེས་སུ་ཕྱིེ་ནས་

འཇུག་པ། སེལ་འཇུག་གི་བློོའི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། བུམ་པ་ཞིེས་བརྗོོད་པའི་སྒྲི་ཆེོས་

ཅན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐོལ། མཚོན་ཉེིད་དེའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། སེལ་འཇུག་

གི་སྒྲི་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲི་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རིག་

པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། གཟུགས་

ཡིན་པར་ཐོལ། སྒྲི་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཡང་ཁ་ཅིག  རང་ཡུལ་ལ་ཆེ་ཤེས་སུ་མ་ཕྱིེ་བར་

འཇུག་པའི་རིག་པ། སྒྲུབ་འཇུག་གི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཆེོས་

ཅན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐོལ། མཚོོན་བྱ་དེའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། སྒྲུབ་འཇུག་གི་

སྐྱོེས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་མི་ནུས་

ཏེ། རིག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། གཟུགས་ཅན་གྱིི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། །
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 གཉེིས་པ་རང་ལུགས་བཞིག་པ་ལ། རང་ཡུལ་ལ་ཆེ་ཤེས་སུ་ཕྱིེ་ནས་འཇུག་པ། 

སེལ་འཇུག་གི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། སེལ་འཇུག་གི་བློོ་དང༌། སེལ་འཇུག་གི་

སྒྲི། སེལ་འཇུག་གི་སྐྱོེས་བུ་གསུམ་ལས། རང་ཡུལ་ལ་ཆེ་ཤེས་སུ་ཕྱིེ་ནས་འཇུག་པའི་

རིག་པ། དང་པོའི་མཚོན་ཉེིད། དེ་དང་རྟོག་པ་དོན་གཅིག  དེ་ལ་དབྱེ་ན། སེལ་འཇུག་

གི་བློོ་དོན་མཐུན་དང༌། སེལ་འཇུག་གི་བློོ་དོན་མི་མཐུན་གཉེིས་ལས། རང་ཡུལ་ལ་ཆེ་

ཤེས་སུ་ཕྱིེ་ནས་འཇུག་པའི་རིག་པ་དོན་མཐུན། དང་པོའི་མཚོན་ཉེིད། དེ་དང་རྟོག་པ་

དོན་མཐུན་དོན་གཅིག  གཞིི་གྲུབ་ན་ཁྱོད་འཛིན་རྟོག་པ་སེལ་འཇུག་གི་བློོ་དོན་མཐུན་

ཡིན་པས་ཁྱབ། རང་ཡུལ་ལ་ཆེ་ཤེས་སུ་ཕྱིེ་ནས་འཇུག་པའི་རིག་པ་དོན་མི་མཐུན། 

གཉེིས་པའི་མཚོན་ཉེིད། དེ་དང་རྟོག་པ་དོན་མི་མཐུན་དོན་གཅིག གཞིི་མ་གྲུབ་ན་ཁྱོད་

འཛིན་རྟོག་པ་སེལ་འཇུག་གི་བློོ་དོན་མི་མཐུན་ཡིན་པས་ཁྱབ། རང་ཡུལ་ལ་ཆེ་ཤེས་

སུ་ཕྱིེ་ནས་འཇུག་པའི་མཉེན་བྱ། སེལ་འཇུག་གི་སྒྲིའི་མཚོན་ཉེིད། དེ་དང་རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་

སྒྲི་དོན་གཅིག  དེ་ལ་དབྱེ་ན། སེལ་འཇུག་གི་སྒྲི་དོན་མཐུན་དང༌། སེལ་འཇུག་གི་སྒྲི་

དོན་མི་མཐུན་གཉེིས་ལས། རང་ཡུལ་ལ་ཆེ་ཤེས་སུ་ཕྱིེ་ནས་འཇུག་པའི་མཉེན་བྱ་དོན་

མཐུན། དང་པོའི་མཚོན་ཉེིད། དེ་དང་རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲི་དོན་མཐུན་དོན་གཅིག  གཞིི་གྲུབ་

ན་ཁྱོད་ཞིེས་བརྗོོད་པའི་སྒྲི་སེལ་འཇུག་གི་སྒྲི་དོན་མཐུན་ཡིན་པས་ཁྱབ། རང་ཡུལ་ལ་

ཆེ་ཤེས་སུ་ཕྱིེ་ནས་འཇུག་པའི་མཉེན་བྱ་དོན་མི་མཐུན། གཉེིས་པའི་མཚོན་ཉེིད། དེ་

དང་རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲི་དོན་མི་མཐུན་གཉེིས་དོན་གཅིག  གཞིི་མ་གྲུབ་ན་ཁྱོད་ཞིེས་བརྗོོད་

པའི་སྒྲི་སེལ་འཇུག་གི་སྒྲི་དོན་མི་མཐུན་ཡིན་པས་ཁྱབ། རང་ཡུལ་ལ་ཆེ་ཤེས་སུ་ཕྱིེ་
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ནས་འཇུག་པའི་གང་ཟག སེལ་འཇུག་གི་སྐྱོེས་བུའི་མཚོན་ཉེིད། མཚོན་གཞིི་ནི། སྒྲི་མི་

རྟག་པ་དོན་སྤྱིིའི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོགས་པའི་གང་ཟག་ལྟ་བུའོ། །རང་ཡུལ་ལ་ཆེ་ཤེས་སུ་མ་

ཕྱིེ་བར་འཇུག་པ། སྒྲུབ་འཇུག་གི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། སྒྲུབ་འཇུག་གི་བློོ་དང༌། 

སྒྲུབ་འཇུག་གི་སྐྱོེས་བུ་གཉེིས་ལས། རང་ཡུལ་ལ་ཆེ་ཤེས་སུ་མ་ཕྱིེ་བར་འཇུག་པའི་

རིག་པ། དང་པོའི་མཚོན་ཉེིད། དེ་དང་རྟོག་མེད་ཀྱིི་ཤེེས་པ་དོན་གཅིག  དེ་ལ་དབྱེ་

ན། སྒྲུབ་འཇུག་གི་བློོ་དོན་མཐུན་དང༌། སྒྲུབ་འཇུག་གི་བློོ་དོན་མི་མཐུན་གཉེིས་ལས། 

མཚོན་ཉེིད་ནི། ས་མའི་རིགས་འགྲོོས་ཀྱིིས་ཤེེས་ལ། སོན་འཛིན་མངོན་སུམ་དང་པོ་

དང༌། ཟླ་གཅིག་ཟླ་གཉེིས་སུ་སྣང་བའི་དབང་ཤེེས་གཉེིས་པ་ཡིན། དང་པོ་དང༌། རྟོག་

མེད་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེེས་པ་དོན་གཅིག  གཉེིས་པ་དང་རྟོག་མེད་འཁྲུལ་ཤེེས་དོན་

གཅིག  རང་ཡུལ་ལ་ཆེ་ཤེས་སུ་མ་ཕྱིེ་བར་འཇུག་པའི་གང་ཟག སྒྲུབ་འཇུག་གི་སྐྱོེས་

བུའི་མཚོན་ཉེིད། 

དེ་ལ་ཡང་དོན་མཐུན་དང༌། དོན་མི་མཐུན་གཉེིས་ལས། མཚོན་ཉེིད་རིགས་འདྲི་

ཞིིང༌། སྒྲི་མི་རྟག་པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་གང་ཟག་དང་པོ་དང༌། ཟླ་གཅིག་ཟླ་

གཉེིས་སུ་སྣང་བའི་གང་ཟག་གཉེིས་པ་ཡིན། གཞིན་ཡང་བློོ་ལ། རང་རིག་དང༌། གཞིན་

རིག་གཉེིས་ལས། དང་པོ་དང༌། ཁ་ནང་བལྟས་ཀྱིི་ཤེེས་པ་དོན་གཅིག  གཉེིས་པ་དང་

ཁ་ཕྱིི་བལྟས་ཀྱིི་ཤེེས་པ་དོན་གཅིག  དབང་མངོན། ཡིད་མངོན། རྣལ་འབྱོར་མངོན་

སུམ། རྟོག་པ་རྣམས་གཉེིས་པའི་མཚོན་གཞིི་ཡིན། དེ་རྣམས་གང་རུང་ཡིན་ན་གཞིན་

རིག་གི་ཤེེས་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ། རང་རིག་དང༌། གཞིན་རིག་འགལ་བྱས་པ་ལ།  ཁོ་



69 བློོ་རིག་གི་རྣམ་གཞིགབསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

ན་རེ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀྱིི་རང་རིག་ཆེོས་ཅན། གཞིན་རིག་མ་ཡིན་པར་

ཐོལ། རང་རིག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རང་རིག་རང་

རིག་ཡིན་པར་ཐོལ། དེའི་རྒྱུད་ལ་རང་རིག་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཡིད་ཤེེས་

ཉེམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་དེ། དེའི་རྒྱུད་ཀྱིི་རང་རིག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་

གྲུབ་ན། སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཡིད་ཤེེས་ཉེམས་སུ་མོང་

བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་དེ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རང་རིག་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་གཟུགས་

ཅན་གྱིི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རང་རིག་དང་གཞིན་རིག་འགལ་བ་འདི་རྗོེ་བཙུན་གྱིི་

སྐབས་དང་པོའི་མཐོའ་དཔྱོོད་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་བཀོོད་པ་ཡིན་ཞིིང༌རང་བཟོ་མིན་

ནོ། །རྩེ་བར་འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། གཞིན་རིག་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁ་ཕྱིི་བལྟས་ཀྱིི་ཤེེས་

པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། གཟུགས་སོགས་ཕྱིིའི་ཆེོས་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའི་ཤེེས་པ་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། གཟུགས་སོགས་ཕྱིིའི་ཆེོས་ཡུལ་དུ་

བྱེད་པའི་ཤེེས་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཆེོས་ཐོམས་ཅད་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའི་མཁྱེན་པ་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་

པར་ཐོལ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཤེེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་མིག་ཤེེས་ཆེོས་ཅན། རྣམ་

མཁྱེན་ཡིན་པར་ཐོལ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཤེེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། ཡེ་ཤེེས་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་

ཅན་ཡེ་ཤེེས་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། དབང་ཤེེས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། དབང་
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ཤེེས་ཡིན་ན། ཡིད་ཤེེས་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཀྱིང༌། ཡེ་ཤེེས་མ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་

ཕྱིིར། དེས་ན། ཡིད་ཤེེས་དང༌། ཡེ་ཤེེས་ཀྱིི་ཁྱད་པར་མི་འབྱེད་པར། སངས་རྒྱས་

འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀྱིི་དབང་ཤེེས་དང༌། གཞིན་རིག་གང་རུང་ཡིན་ན། མཁྱེན་པ་མ་

ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་འདོད་པའི་ལུགས་འགའ་ཞིིག་འདུག་ཀྱིང༌། ཁོ་བོ་ཅག་ནི་བོད་

ཡུལ་གྱིི་རིགས་པ་སྨྲ་བ་ཀུན་གྱིི་གཙུག་རྒྱན་རྗོེ་བཙུན་ཆེོས་ཀྱིི་རྒྱལ་མཚོན་ཡབ་སྲིས་

ཀྱིི་རྗོེས་སུ་འབྲངས་ནས་སེམས་ཅན་གྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་དབང་ཤེེས་དང༌། དེའི་རྒྱུད་ཀྱིི་རང་

རིག་གང་རུང་ཡིན་ན། ལམ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཀྱིང༌། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་

ཀྱིི་ཤེེས་པ་ཡིན་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ནོ། ། 

ཁོ་ན་རེ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ཀྱིི་རང་རིག་ཆེོས་ཅན། རྣལ་འབྱོར་

མངོན་སུམ་ཡིན་པར་ཐོལ། རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། འདོད་མི་ནུས་

ཏེ། གཞིན་རིག་གི་ཤེེས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁ་ནང་བལྟས་ཀྱིི་ཤེེས་པ་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། རང་གི་མོང་བྱའི་ཤེེས་པ་ཉེམས་སུ་མོང་

བའི་འཛིན་རྣམ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ལ་གཉེིས་སྣང་ནུབ་པའི་ཤེེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ཡིན་ན་རང་རིག་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅིང༌། ཡིད་ཤེེས་ཡིན་པས་

ཁྱབ་སྟེ། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ཡིན་ན། རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་

དུ་གྱུར་པའི་ཞིི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་གྱིི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱོེས་པའི་རིག་པ་ཡིན་

པས་ཁྱབ་ཅིང༌། དེ་ཡིན་ན། ཡིད་ཤེེས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། 
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བློོ་རིག་ལ་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་བཤེད་པ།བློོ་རིག་ལ་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་བཤེད་པ།

གཉེིས་པ་བློོ་རིག་ལ་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་བཤེད་པ་ཡོད་དེ།  དོན་སྤྱིི་བཟུང་ཡུལ་དུ་བྱེད་

པའི་རྟོག་པ། མེད་པ་གསལ་སྣང་ཅན་བཟུང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའི་རྟོག་མེད་འཁྲུལ་ཤེེས། 

རང་མཚོན་བཟུང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའི་རྟོག་མེད་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེེས་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་

པའི་ཕྱིིར། ཡང་ན། རྟོག་པ། རྟོག་མེད་འཁྲུལ་ཤེེས། རྟོག་མེད་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེེས་པ་

རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་བརྗོོད་ཀྱིང་ཆེོག་པར་མངོན་ནོ། ། 

བློོ་རིག་ལ་བདུན་དུ་དབྱེ་བ་བཤེད་པ།བློོ་རིག་ལ་བདུན་དུ་དབྱེ་བ་བཤེད་པ།

གསུམ་པ་བློོ་རིག་ལ་བདུན་དུ་དབྱེ་བ་བཤེད་པ་ཡོད་དེ།  མངོན་སུམ། རྗོེས་དཔག ཡིད་

དཔྱོོད། སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བློོ། དཔྱོད་ཤེེས། ལོག་ཤེེས། ཐོེ་ཚོོམ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་

ཕྱིིར། དེ་རྣམས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ་དང་བཅས་པ་གོང་དུ་བཤེད་ཟིན་ཏོ། །

གྲུབ་མཐོའི་འདོད་ཚུལ་བཤེད་པ།གྲུབ་མཐོའི་འདོད་ཚུལ་བཤེད་པ།

གསུམ་པ་གྲུབ་མཐོའི་འདོད་ཚུལ་བཤེད་པ་ནི།  བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ། མདོ་སེ་སྤྱིོད་པའི་དབུ་མ་

རང་རྒྱུད་པ། ཐོལ་འགྱུར་བ་རྣམས་ཀྱིིས། མངོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་མ་ལ། དབང་པོའི་མངོན་

སུམ། ཡིད་ཀྱིི་མངོན་སུམ། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་གསུམ་དུ་གྲོངས་ངེས་པར་འདོད་

པ་ཡིན་ཏེ། དེ་རྣམས་ཀྱིིས་རང་རིག་མངོན་སུམ་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕྱིིར། མདོ་སེ་པ། 

སེམས་ཙོམ་པ། རྣལ་འབྱོར་སྤྱིོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྱིིས། མངོན་སུམ་
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ཚོད་མ་ལ། དབང་པོའི་མངོན་སུམ། ཡིད་ཀྱིི་མངོན་སུམ། རང་རིག་མངོན་སུམ། རྣལ་

འབྱོར་མངོན་སུམ་དང་བཞིིར་གྲོངས་ངེས་པར་འདོད་བྱས་པ་ལ། 

ཁོ་ན་རེ། རིགས་གཏེར་ལས། མངོན་སུམ་བཞིི་པོ་མདོ་སེའི་ལུགས། །བྱེ་བྲག་

སྨྲ་གསུམ་རྣམ་རིག་གཉེིས། །ཞིེས་གསུངས་པ་དེ་མི་འཐོད་པར་ཐོལ། རྣམ་རིག་པའི་

མངོན་སུམ་ལ། ཡིད་ཀྱིི་མངོན་སུམ་དང༌། རང་རིག་མངོན་སུམ་གཉེིས་སུ་གྲོངས་ངེས་

པར་མི་འདོད་པའི་ཕྱིིར་ཞིེ་ན། སྐྱོོན་མེད་དེ། ལུང་དེ་ནི་མངོན་སུམ་ལ་བཞིིར་འདོད་པ་

མདོ་སེ་པའི་ལུགས་ཡིན་ཅིང༌། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་རང་རིག་མངོན་སུམ་ཁས་མི་ལེན་

པས། མངོན་སུམ་གྱིི་དབྱེ་བ་གསུམ་ཁོ་ན་དང༌། རྣམ་རིག་གཉེིས། ཞིེས་པ་ཡང་རྣམ་

རིག་པ་དང་སེམས་ཙོམ་པ་གཉེིས་དོན་གཅིག་པས། རྣམ་རིག་པའམ། སེམས་ཙོམ་

པའི་ལུགས་ལ། སྤྱིིར་མངོན་སུམ་ལ་ཡིད་ཀྱིི་མངོན་སུམ་དང༌། རང་རིག་མངོན་སུམ་

གཉེིས་སུ་གྲོངས་ངེས་པའི་དོན་མིན་གྱིི། ཚུར་མཐོོང་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་མངོན་སུམ་ལ། དེར་

གྱུར་པའི་ཡིད་ཀྱིི་མངོན་སུམ་དང༌། རང་རིག་མངོན་སུམ་གཉེིས་སུ་གྲོངས་ངེས་པའི་

དོན་ཡིན་པའམ། ཡང་ན། སེམས་ཙོམ་པའི་ལུགས་ལ་མངོན་སུམ་ལ། འཁྲུལ་པའི་

མངོན་སུམ་དང༌། མ་འཁྲུལ་པའི་མངོན་སུམ་གཉེིས་སུ་གྲོངས་ངེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར། གཞིན་ཡང་སེམས་ཙོམ་པས་མངོན་སུམ་བཞིི་ཀོ་ཁས་ལེན་པར་ཐོལ། མངོན་

སུམ་ལ་བཞིིར་འདོད་པ་མདོ་སེམས་གཉེིས་ཀོ་འདྲི་བའི་ཕྱིིར་ཏེ། སྤྱིི་དོན་རིགས་རྒྱན་

ལས། སེམས་ཙོམ་པས་ཀྱིང༌། མངོན་སུམ་ལ་བཞིིར་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཞིེས་པ་དང༌། 

སེ་བདུན་ཡིད་ཀྱིི་མུན་སེལ་ལས། མངོན་སུམ་ཚོད་མ་ལ་དབྱེ་ན། དབང་པོའི་མངོན་
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སུམ་གྱིི་ཚོད་མ།  ཡིད་ཀྱིི་མངོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་མ། རང་རིག་མངོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་མ། 

རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་མ་དང་བཞིིའོ། །དབྱེ་བ་འདི་ཡང་མདོ་སེམས་གཉེིས་

ཀོའི་ལུགས་ལ་རུང་བ་ཡིན་ལ། ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

མངོན་སུམ་ལ་མ་འཁྲུལ་པའི་ཤེེས་པས་ཁྱབ་པ་མདོ་སེ་པས་ཁས་ལེན་ཀྱིང༌། 

སེམས་ཙོམ་པས་ཁས་མི་ལེན་ཏེ། སེམས་ཙོམ་པས་ཚུར་མཐོོང་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཟུགས་

འཛིན་དབང་མངོན་འཁྲུལ་ཤེེས་སུ་ཁས་ལེན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེས་དེ་ཁས་ལེན་

པར་ཐོལ། དེས་ཚུར་མཐོོང་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་མེད་པ་གསལ་

སྣང་ཅན་གྱིི་བློོར་ཁས་ལེན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། སེམས་ཙོམ་རང་ལུགས་ལ་ཕྱིི་དོན་མེད་པ་

གང་ཞིིག  ཚུར་མཐོོང་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་ལ་གཟུགས་ཕྱིི་དོན་

དུ་སྣང་བའི་ཕྱིིར། དེས་སྒྲི་འཛིན་དབང་མངོན་སོགས་ཕྱིི་མ་བཞིི་ལ་རིགས་འདྲི་ཞིིང༌། 

རྣལ་འབྱོར་སྤྱིོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ཡང་འདི་དང་འདྲིའོ། །མདོ་སེ་པས་མངོན་

སུམ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེེས་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་ལེན་པ་མདོ་སེ་པས་ཚུར་མཐོོང་གི་

རྒྱུད་ཀྱིི་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེེས་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། 

དེས་ཚུར་མཐོོང་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་ལ་ཕྱིི་དོན་དུ་སྣང་བ་བཞིིན་

དུ་གཟུགས་ཕྱིི་དོན་དུ་ཁས་ལེན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཁས་ལེན་པར་ཐོལ། དེས་

ཕྱིི་དོན་ཁས་ལེན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཕྱིི་དོན་དང༌། རང་རིག་གཉེིས་ཀོ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་

ལེན་པའི་ཐོེག་དམན་གྱིི་གྲུབ་མཐོའ་སྨྲ་བའི་གང་ཟག་མདོ་སེ་པའི་མཚོན་ཉེིད་དང༌། ཕྱིི་

དོན་མི་འདོད་ཀྱིང༌། རང་རིག་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་ལེན་པའི་ཐོེག་ཆེེན་གྱིི་གྲུབ་མཐོའ་
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སྨྲ་བའི་གང་ཟག་སེམས་ཙོམ་པའི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེ་ལྟར་ཡང་གྲུབ་མཐོའི་

རྣམ་གཞིག་རྣམས་ལས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། མངོན་སུམ་ལ་རྟོག་བྲལ་གྱིིས་ཁྱབ་པ་

སོགས་མདོ་སེམས་གཉེིས་དང༌། རང་རྒྱུད་པའི་འདོད་པ་ཡིན་གྱིི། ཐོལ་འགྱུར་བས་

ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕྱིིར། ཐོལ་འགྱུར་བས་མི་བསླུ་བའི་རིག་པ་ཚོད་མའི་མཚོན་ཉེིད་

དུ་ཁས་ལེན་ཅིང༌། དཔྱོད་ཤེེས་ལ་ཚོད་མས་ཁྱབ་པ་དང༌། མངོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་མ་

ལ་ཡང་རྟོག་པ་དང་རྟོག་མེད་ཀྱིི་ཤེེས་པ་གཉེིས་ཀོ་ཡོད་པ་བཞིེད་པ་སོགས་བཤེད་

ཚུལ་མི་འདྲི་བ་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་བཤེད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོོ་ལས། འདིར་

ཚོད་མའི་མཚོན་ཉེིད་མི་བསླུ་བ་ནི་འཇིག་རྟེན་ན་ཇི་ལྟར་འཇོག་པ་བཞིིན་དུ་བཞིེད་

པ། འཇིག་རྟེན་ན་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཁྱད་མ་ཕྱིེ་བར་སྤྱིིར་མི་བསླུ་བ་ལ་ཚོད་མར་

འཇོག་པས། མངོན་སུམ་ཚོད་མ་རྟོག་མེད་ཀྱིིས་དྲིངས་པའི་དཔྱོད་ཤེེས་རྣམས་ཀྱིང་

ཚོད་མར་བཞིེད་པར་མངོན་ནོ། །དེའི་ཕྱིིར་རྟོག་པའི་ཚོད་མ་ལ་ཡང་མངོན་སུམ་གྱིི་

ཚོད་མ་ཡོད་དོ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། མངོན་སུམ་བཞིིའི་གོ་རིམ་ཡང་འདི་ལྟར་

དགོས་ཏེ། སྤྱིི་དོན་རིགས་རྒྱན་ལས། མངོན་སུམ་བཞིི་པོ་འདི་གོ་རིམ་ཇི་ལྟར་ངེས་ཞིེ་

ན། དེ་ཡོད་དེ། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་འཕགས་པ་ཁོ་ནའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པས་ན་མཇུག་

ཏུ་བསྟན། གཞིན་གསུམ་པོ་སོ་སྐྱོེས་དང༌། འཕགས་པ་གཉེིས་ཀོའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པས་

དང་པོར་བསྟན། དེའི་ནང་ནས་ཀྱིང༌། གཞིན་རིག་གཉེིས་ཉེམས་སུ་མོང་བྱ་ཡིན་པས་

དང་པོར་བསྟན། རང་རིག་ནི་དེ་གཉེིས་ཀོ་མོང་བྱེད་ཡིན་པས་མཇུག་ཏུ་བསྟན། དེའི་

ནང་ནས་ཀྱིང་དབང་མངོན་རྒྱུ་ཡིན་པས་དང་པོར་བསྟན། ཡིད་མངོན་འབྲས་བུ་ཡིན་
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པས་དེའི་མཇུག་ཏུ་བསྟན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་རོ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

 སྨྲས་པ། འདི་ཡི་བྱེད་པོ་སྦྱིང་ཆུང་བརྩེོན་པ་ཞིན། །རྣམ་དཔྱོོད་དམན་པས་བྱ་

དཀོར་གྱུར་ན་ཡང༌། །རྒྱ་བོད་ཚོད་མའི་གཞུང་ལུགས་ལ་བརྟེན་ནས། །རང་ལས་བློོ་

དམན་དག་ལ་ཕན་ཕྱིིར་དུ། །ཚུ་རོལ་བྱིས་པའི་བློོ་ཡིས་བཤེད་པ་ལ། །ནོངས་པར་

གྱུར་ནའང་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་བཤེགས། །ལེགས་ཆེ་ཇི་སྙིེད་མཆེིས་པས་རང་

གཞིན་གྱིིས། །སེ་བདུན་དགོངས་པ་ཇི་བཞིིན་རྟོགས་པར་ཤེོག །ཅེས་པ་འདི་ཡང་ལྷོ་

ཕྱིོགས་རྒྱས་སྨོིན་པ། །ཕྱིིན་དྲུག་དང་པོའི་མིང་ཅན་གྱིི་ན་བས། །རང་བཟོ་སངས་ཏེ་

མཁས་པའི་གཞུང་བཞིིན་དུ། །དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིིང་དུ་བཀོོད། །འདི་

བྲིས་རྣམ་དཀོར་དགེ་བའི་ལེགས་ཚོོགས་ཀྱིིས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་དང་དེ་འཛིན་

སྐྱོེས་བུ་རྣམས། །མི་ཉེམས་བསྐལ་བརྒྱའི་བར་དུ་བརྟན་པ་དང༌། །བདག་སོགས་རྣམ་

མཁྱེན་གོ་འཕང་ཐོོབ་པར་ཤེོག། །།
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༄༅། །བྱང་རྩེེ་གྲྭ་ཚོང་གི་བརྩེི་བཞིག་ཏུ་གནང་བའི་རྟགས་༄༅། །བྱང་རྩེེ་གྲྭ་ཚོང་གི་བརྩེི་བཞིག་ཏུ་གནང་བའི་རྟགས་

རིགས་བརྗོོད་དོན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞིེས་རིགས་བརྗོོད་དོན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞིེས་

བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དང་ཕྱིོགས་གླིང་ཆེོས་གྲོགས་ཀྱིི། །ཞིབས་ཀྱིི་པད་མོར་གུས་

པས་ཕྱིག་བྱས་ནས། །མཁས་རོམ་གཞིན་གྱིིས་འགྲོན་པའི་ཟླ་བྲལ་བའི། །མཁས་གྲུབ་

མཆེོག་ལྷའི་ལེགས་བཤེད་བརྗོོད་པར་བྱ། །ཞིེས་མཆེོད་པར་བརྗོོད་པ་དང་བཤེད་པར་

དམ་བཅའ་བ་སོན་དུ་བཏང་ནས། 

 གཏན་ཚོིགས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་བཤེད་པ། གཏན་ཚོིགས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་བཤེད་པ།

འདིར་རྟེན་གཏན་ཚོིགས་བཤེད་པ་ལ། རྟགས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། རྟགས་ཀྱིི་དབྱེ་བ། 

རྟགས་དཔེ་ཕྱིོགས་གསུམ་གྱིི་སྐྱོོན་ཡོན་བཤེད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི།  

རྟགས་སུ་བཀོོད་པ་རྟགས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། བདག་མེད་ཡིན་ན་རྟགས་ཡིན་པས་ཁྱབ་

སྟེ། རི་བོང་རྭ་རྟགས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་རྟགས་སུ་བཀོོད་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། 

རི་བོང་རྭ་ཆེོས་ཅན། རྟགས་སུ་བཀོོད་པར་ཐོལ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་

བཀོོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། སྒྲི་ཆེོས་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། ཁྱོད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་པའི་སྦྱིོར་

བ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་

བཀོོད་པ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། བདག་མེད་ཡིན་ན་དེ་ཡིན་
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པས་ཁྱབ། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་བཀོོད་པ། བྱས་

པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། བདག་མེད་ཡིན་ན་

དེ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། དེ་ཡིན་ན། བྱས་པའི་ལྡོག་པ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། རི་བོང་

རྭའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་བཀོོད་པ། རི་བོང་རྭའི་རྟགས་

ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་བཀོོད་ཀྱིི་རྟགས་

མེད་པའི་ཕྱིིར། 

 

གཏན་ཚོིགས་ཀྱིི་དབྱེ་བ་བཤེད་པ།གཏན་ཚོིགས་ཀྱིི་དབྱེ་བ་བཤེད་པ།

གཉེིས་པ་རྟགས་ལ་སྒྲིའི་བརྗོོད་རིགས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་ན། རྟགས་ཡང་དག་བཤེད་པ་

དང༌། དེའི་ལྡོག་ཕྱིོགས་རྟགས་ལྟར་སྣང་བཤེད་པ་གཉེིས། དང་པོ་ལ། རྟགས་ཡང་

དག་གི་ལྟོས་གཞིི་བཤེད་པ། མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ་བཤེད་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ལ་

ཕྱིོགས་ཆེོས་ཀྱིི་ལྟོས་གཞིི་ཤེེས་འདོད་ཆེོས་ཅན་བཤེད་པ་དང༌། ཁྱབ་པའི་ལྟོས་གཞིི་

མཐུན་ཕྱིོགས་དང༌། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་བཤེད་པ་གཉེིས། དང་པོ་ལ། ཤེེས་འདོད་ཆེོས་

ཅན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་བཤེད་པ། མཚོན་གཞིི། སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་རིགས་པ་འགོད་པ། ཞིར་ལ་

བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་ངོས་བཟུང་བ་དང་བཞིི། དང་པོ་ནི། ཁྱོད་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་

མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྩེོད་གཞིིར་བཟུང་བ་ཡང་ཡིན། ཁྱོད་བྱས་པར་ཚོད་མས་ངེས་

ནས། ཁྱོད་མི་རྟག་པ་ཡིན་མིན་ལ་ཤེེས་འདོད་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་སྲིིད་པ་ཡང་ཡིན་

པའི་གཞིི་མཐུན་པར་དམིགས་པ་དེ། ཁྱོད་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་
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པའི་ཤེེས་འདོད་ཆེོས་ཅན་སྐྱོོན་མེད་ཡིན་པའི་མཚོན་ཉེིད། གཉེིས་པ་མཚོན་གཞིི་ནི། 

སྒྲི་དེ་དེ་ཡིན། སྒྲི་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་དང༌། མཉེན་བྱ་གཉེིས་རེ་རེ་ནས་དེ་མ་ཡིན། 

གསུམ་པ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་རིགས་པ་འགོད་པ་ནི། སྒྲི་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་བྱས་པའི་རྟགས་

ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཤེེས་འདོད་ཆེོས་ཅན་ཡིན་པར་ཐོལ། མཚོན་ཉེིད་དེའི་

ཕྱིིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། སྒྲི་ཆེོས་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་པའི་སྦྱིོར་བ་

ཡོད་པའི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། སྒྲི་བྱས་པར་ཚོད་མས་ངེས་ནས། སྒྲི་མི་རྟག་པ་

ཡིན་མིན་ལ་ཐོེ་ཚོོམ་ཟ་བའི་གང་ཟག་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། སྒྲི་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་དང༌། 

མཉེན་བྱ་གཉེིས་རེ་རེ་ནས་དེ་མ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་ཡིན་ན། སྒྲི་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་

ཆེོས་ཅན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཤེེས་འདོད་ཆེོས་ཅན་ཡིན་པར་ཐོལ། བྱས་པའི་

རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཤེེས་འདོད་ཆེོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། 

སྒྲི་སྒྲུབ་པར་སྒྲུབ་པའི་ཤེེས་འདོད་ཆེོས་ཅན་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་

ན། དེ་ཆེོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གི་ཤེེས་འདོད་ཆེོས་ཅན་ཡིན་པར་ཐོལ། 

དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པ་གང་ཞིིག འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། 

སྒྲུབ་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐོལ། དགག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

གཞིན་ཡང༌། དེ་ཆེོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཤེེས་འདོད་ཆེོས་ཅན་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། 

དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཤེེས་འདོད་ཆེོས་ཅན་ཡིན་

ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཕྱིོགས་ཆེོས་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། རྣམ་འགྲོེལ་ལས།  ཆེོས་ཅན་
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གཏན་ཚོིགས་དངོས་གྱུར་ནི། །ཤེེས་བྱེད་ཉེིད་དུ་མ་གྲུབ་ཕྱིིར། །ཞིེས་གསུངས་པའི་

ཕྱིིར། གོང་གི་རྟགས་གྲུབ་སྟེ། སྒྲི་དེ་ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

ཤེེས་འདོད་ཆེོས་ཅན་སྐྱོོན་མེད་ཡིན། ཁྱོད་སྒྲི་དང་ཕན་ཚུན་ཐོ་དད་པའི་ཚུལ་གྱིི་སྒྲིའི་

སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉེིད་དུ་ཚོད་མས་ངེས་པའི་ཕྱིིར། གཞིན་

ཡང༌། མཉེན་བྱ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཤེེས་འདོད་ཆེོས་ཅན་ཡིན་པར་

ཐོལ། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཤེེས་འདོད་ཆེོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་

ན། དེ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་མཚོོན་བྱར་སྒྲུབ་པའི་ཤེེས་འདོད་ཆེོས་ཅན་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་

པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གི་ཤེེས་འདོད་ཆེོས་

ཅན་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པ་གང་ཞིིག  འདོད་པའི་ཕྱིིར། 

འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། མཚོོན་བྱ་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་

ཅན། མཚོོན་བྱ་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། གཞིན་ཡང༌། དེ་ཆེོས་

ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཤེེས་འདོད་ཆེོས་ཅན་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་བསྒྲུབས་ཟིན། རྟགས་དེར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་

ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སྐད་ཅིག་མ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་ཡིན་པར་ཐོལ། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་

བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་སོང་ཟེར་ན། འོ་ན་ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། བྱས་

པའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་

པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐོལ། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་ཡིན་ན། དེ་
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སྒྲུབ་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འགྲོིག 

ཁ་ཅིག སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་སྒྲུབ་པར་སྒྲུབ་པའི་

བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཤུགས་ཀྱིིས་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། སྒྲུབ་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། 

འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། དགག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅིག དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཆེོས་ཅན་ཡོད་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཤེེས་འདོད་ཆེོས་ཅན་ཡོད་

པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་སྒྲིར་སྒྲུབ་པའི་ཤེེས་འདོད་ཆེོས་ཅན་ཡོད་

པར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཆེོས་ཅན་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། སྒྲི་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

སྒྲི་ཚོད་མས་ངེས་ནས། སྒྲི་སྒྲི་ཡིན་མིན་ལ་ཐོེ་ཚོོམ་ཟ་བའི་གང་ཟག་མེད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། 

སྒྲི་ཚོད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། སྒྲི་སྒྲིར་ཚོད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་

དགོས་པའི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅིག སྦྱིོར་བ་སྐོར་གཅིག་གི་ཤེེས་འདོད་ཆེོས་ཅན་ཡོད་ན། སྦྱིོར་བ་སྐོར་

གཅིག་གི་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཡོད་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། སྒྲིའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཡོད་པར་ཐོལ། དེ་སྐོར་གྱིི་ཤེེས་འདོད་ཆེོས་ཅན་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། 

སྒྲི་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། སྒྲི་ཆེོས་ཅན། སྒྲིའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིིས་ཤེེས་

འདོད་ཆེོས་ཅན་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་སྐོར་གྱིི་རྩེོད་གཞིིར་བཟུང་བ་གང་ཞིིག ཁྱོད་སྒྲི་

ཡིན་པར་ཚོད་མས་ངེས་ནས་ཁྱོད་མི་རྟག་པ་ཡིན་པ་ལ་ཤེེས་འདོད་ཞུགས་པའི་གང་

ཟག་སྲིིད་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་དེར་ཐོལ། སྒྲི་ཆེོས་
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ཅན། མི་རྟག་སྟེ། སྒྲི་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཞིེས་པའི་སྦྱིོར་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་གཉེིས་

པ་དེར་ཐོལ། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་དེ་དེ་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆེོས་དེའི་རྟགས་ཀྱིིས་ཆེོས་དེ་གཞིི་དེར་

སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན་ན། ཆེོས་དེའི་རྟགས་ཀྱིིས་ཆེོས་དེ་གཞིི་དེར་སྒྲུབ་པའི་

གཞིི་རྟགས་ཐོ་དད་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། བཞིི་

པ་ལ། བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། བདག་མེད་

ཡིན་ན་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། བདག་མེད་ཡིན་ན་ཁྱོད་སྒྲི་ཁྱོད་དུ་སྒྲུབ་

པའི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱའི་

ཆེོས་སུ་བཟུང་བ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་

དབྱེ་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་དང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཤུགས་ཀྱིིས་བསྒྲུབ་

བྱའི་ཆེོས་གཉེིས། མཚོན་ཉེིད་རིམ་པ་ལྟར། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་

བཟུང་བ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཤུགས་

ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཤུགས་ཀྱིིས་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་ཀྱིི་མཚོན་

ཉེིད། མཚོན་གཞིི་རིམ་པ་བཞིིན། མི་རྟག་པ་དང་པོ་དང༌། མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་

ལོག་པ་གཉེིས་པ་ཡིན། 

ཁ་ཅིག་གིས། རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཤུགས་ཀྱིིས་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་

ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་

ཤུགས་ཀྱིིས་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། སྒྲི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་
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པའི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་ཡིན་ན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་ཡིན་དགོས་

པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། སྒྲི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་

དག་གི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་ཡིན་ན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་བསྒྲུབ་

བྱའི་ཆེོས་ཡིན་དགོས་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། ཆེོས་དེའི་རྟགས་ཀྱིིས་

སྒྲི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་ཡིན་ན། ཆེོས་

དེའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་ཡིན་

དགོས་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་ཆེོས་ཅན། ཆེོས་

དང་སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་ཡིན་པར་ཐོལ། ཆེོས་དང་སྐད་ཅིག་མ་

མ་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་

རྟགས་ཡང་དག་གི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

ཆེོས་དང་སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མེད་པའི་ཕྱིིར། དེའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྗོེས་ཁྱབ་

མེད་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། རི་བོང་རྭ་ཆེོས་ཅན། མི་རྟག་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཆེོས་དང་

སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། 

ཆེོས་ཡིན་པར་ཐོལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕྱིིར། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བ། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་
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དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་དང༌། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཤུགས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་

བྱའི་ཆེོས་གཉེིས། མཚོན་ཉེིད་རིམ་པ་བཞིིན། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་

ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བ་དང་པོའི་མཚོན་ཉེིད། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་

ཀྱིི་ཤུགས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བ། གཉེིས་པའི་མཚོན་ཉེིད། མཚོན་གཞིི་རིམ་

པ་བཞིིན། མི་རྟག་པ་དང༌། སྐད་ཅིག་མ་གཉེིས་རེ་རེ་ནས་དང་པོ་ཡིན། མི་རྟག་པ་མ་

ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་དང༌། སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་གཉེིས་རེ་རེ་ནས་

གཉེིས་པ་ཡིན། སྐད་ཅིག་མ་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་

བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་ཀྱིང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་མ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཐོ་སྙིད་འབའ་ཞིིག་སྒྲུབ་

ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

 གཉེིས་པ་ཁྱབ་པའི་ལྟོས་གཞིི་མཐུན་ཕྱིོགས་དང་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་གཉེིས་

བཤེད་པ་ལ། དངོས་བཤེད་པ་དང༌། ཞིར་ལ་མཐུན་དཔེ་བཤེད་པ་དང་། མི་མཐུན་དཔེ་

བཤེད་པ་གཉེིས། དང་པོ་ལ། མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ། སྒྲི་བཤེད་འཇུག་གི་མུ་བཞིི་བརྩེི་

བ། མཐུན་ཕྱིོགས་དང་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་གཉེིས་དངོས་འགལ་ཡིན་མིན་དཔྱོད་པ་དང་

བཞིི། དང་པོ་ལ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ཚུལ་ལྟར་མི་རྟག་པས་མི་སྟོང་བ། སྒྲི་

མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། མི་རྟག་པ་དང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མཐུན་

ཕྱིོགས་གཉེིས་ཡིན་ཁྱབ་མཉེམ་ཡིན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་སྒྲུབ་ཚུལ་ལྟར་མི་རྟག་པས་སྟོང་པ། 

དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་དང་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་གཉེིས་ཡིན་
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ཁྱབ་མཉེམ་ཡིན། གཉེིས་པ་དེ་ལ་དབྱེ་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མེད་པ་མི་མཐུན་ཕྱིོགས། གཞིན་

པ་མི་མཐུན་ཕྱིོགས། འགལ་བ་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་དང་གསུམ། རི་བོང་རྭ་དང་པོ་ཡིན། 

ཤེེས་བྱ་གཉེིས་པ། རྟག་པ་གསུམ་པ་ཡིན། གསུམ་པ་ནི། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མཐུན་ཕྱིོགས་

ཡིན་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་སྒྲི་བཤེད་དུ་ཡོད་པས་ཁྱབ་བམ་ཞིེ་ན། འདི་ལ་མུ་

གསུམ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་སྒྲི་བཤེད་དུ་

མེད་པའི་མུ། གཉེིས་ཀོ་ཡིན་པའི་མུ། གཉེིས་ཀོ་མ་ཡིན་པའི་མུ་དང་གསུམ་ཡོད། དང་

པོ་ནི། འདུས་མ་བྱས་ཀྱིི་ནམ་མཁའ་དེ། སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་ལ། 

མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་སྒྲི་བཤེད་དུ་མེད་པའི་མུ་ཡིན། དེ་སྒྲུབ་པ་ནི། དེ་ཆེོས་ཅན། དེ་དག་

གི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་པར་ཐོལ། རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་

སྒྲི་བཤེད་དུ་མེད་དེ།  དེ་སྒྲི་དང་རྟག་པར་ཆེོས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་ཀོ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། བུམ་པ་དེ་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་

ཡིན་ལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་སྒྲི་བཤེད་དུ་ཡོད་པའི་མུ་ཡིན། དེ་སྒྲུབ་པ་

ནི། བུམ་པ་ཆེོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་པར་ཐོལ། མི་རྟག་པ་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར། གཉེིས་པ་དེར་ཐོལ། སྒྲི་མི་རྟག་པ་གང་ཞིིག ཁྱོད་ཀྱིང་མི་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་ཀོ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། འདུས་མ་བྱས་ཀྱིི་ནམ་མཁའ་དེ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་མ་ཡིན་ལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་སྒྲི་བཤེད་དུ་མེད་པའི་མུ་ཡིན། དེ་སྒྲུབ་པ་ནི། 

དེ་ཆེོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མཐུན་ཕྱིོགས་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

དེ་ཆེོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་སྒྲི་བཤེད་དུ་མེད་དེ། ཁྱོད་དང་སྒྲི་གཉེིས་མི་རྟག་པར་ཆེོས་
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མི་མཐུན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་རྟག་པ་གང་ཞིིག སྒྲི་མི་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེ་སྒྲུབ་

ཀྱིི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་སྒྲི་བཤེད་དུ་ཡོད་ལ།  དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མཐུན་ཕྱིོགས་མ་ཡིན་པའི་མུ་

ནི་མེད་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་སྒྲི་བཤེད་དུ་ཡོད་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མཐུན་ཕྱིོགས་

ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་སྒྲི་བཤེད་དུ་ཡོད་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་

མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་པས་ཁྱབ་བམ་ཞིེ་ན། འདི་ལ་ཡང་མུ་གསུམ་ཡོད་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་

མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་སྒྲི་བཤེད་དུ་ཡོད་ལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་མ་ཡིན་པའི་མུ། 

གཉེིས་ཀོ་མ་ཡིན་པའི་མུ། གཉེིས་ཀོ་ཡིན་པའི་མུ་གསུམ། དང་པོ་ནི། འདུས་མ་བྱས་

ཀྱིི་ནམ་མཁའ་དེ། སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་སྒྲི་བཤེད་དུ་ཡོད་ལ། 

སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་མ་ཡིན་པའི་མུ་ཡིན། དེ་སྒྲུབ་པ་ནི། དེ་ཆེོས་

ཅན། སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་སྒྲི་བཤེད་དུ་ཡོད་པར་ཐོལ། ཁྱོད་དང་

སྒྲི་གཉེིས་རྟག་པར་ཆེོས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱིིར། དེ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་

མཐུན་ཕྱིོགས་མ་ཡིན་ཏེ། སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། རྟག་

པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་ཀོ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། བུམ་པ་དེ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དེ་གཉེིས་ཀོ་

མ་ཡིན་པའི་མུ་ཡིན། དེ་སྒྲུབ་པ་ནི། བུམ་པ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་

མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་སྒྲི་བཤེད་དུ་མེད་དེ། ཁྱོད་དང་སྒྲི་གཉེིས་མི་རྟག་པར་ཆེོས་མི་མཐུན་

པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་དང་སྒྲི་གཉེིས་མི་རྟག་པར་ཆེོས་མཐུན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། སྒྲི་

མི་རྟག་པ་གང་ཞིིག ཁྱོད་མི་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་



86 རྟགས་རིགས་་བརྗོོད་དོན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།བསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

པའི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་མ་ཡིན་ཏེ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར་ཏེ། མི་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། གཉེིས་ཀོ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། འདུས་མ་བྱས་ཀྱིི་ནམ་

མཁའ་དེ།  སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་སྒྲི་བཤེད་དུ་ཡོད་ལ། སྒྲི་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡང་ཡིན་པའི་མུ་ཡིན། དེ་སྒྲུབ་པ་ནི། དེ་ཆེོས་

ཅན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་སྒྲི་བཤེད་དུ་ཡོད་དེ། ཁྱོད་དང་སྒྲི་

གཉེིས་མི་རྟག་པར་ཆེོས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། སྒྲི་མི་རྟག་པ་གང་ཞིིག ཁྱོད་རྟག་པ་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་ཏེ། མི་

རྟག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་ལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་མཐུན་

ཕྱིོགས་ཀྱིི་སྒྲི་བཤེད་དུ་མེད་པའི་མུ་ནི་མེད་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་ན། དེ་

སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་སྒྲི་བཤེད་དུ་ཡོད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། མཐུན་ཕྱིོགས་དང་

མི་མཐུན་ཕྱིོགས་གཉེིས་དངོས་འགལ་ཡིན་མིན་དཔྱོད་པ་ལ། མཐུན་ཕྱིོགས་དེ། མི་

མཐུན་ཕྱིོགས་དང་དངོས་འགལ་ཡིན་ཀྱིང༌། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་དེ། མཐུན་ཕྱིོགས་དང་

དངོས་འགལ་མ་ཡིན་ཏེ། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་མེད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། གཞིི་གྲུབ་ན། མཐུན་

ཕྱིོགས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། གཞིི་གྲུབ་ན་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་

པའི་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། གཞིི་གྲུབ་ན། སྒྲི་ཤེེས་བྱར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཐུན་

ཕྱིོགས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། 

དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། གཞིི་མ་གྲུབ་ན་ཡང༌། མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། 

གཞིི་མ་གྲུབ་ན་བུམ་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་པས་
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ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། གཞིི་མ་གྲུབ་ན། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། 

རྩེ་བར་འདོད་ན། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཅན། མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་པར་ཐོལ། གཞིི་མ་

གྲུབ་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། གཞིི་གྲུབ་པར་ཐོལ་ལོ་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། འོ་

ན། ཁོ་རང་ལ་བུམ་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཅན། 

གཞིི་གྲུབ་པར་ཐོལ། མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། བུམ་

པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། གང་

ཟག་གི་བདག་མེད་མ་ཡིན་པ་ཡོད་པར་ཐོལ་ལོ། །དེས་ན། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

ཡིན་ན། མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། ཡོད་ན་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་

གང་ཞིིག མེད་ན་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་དེར་ཐོལ། བུམ་པ་

མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིནཔའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། 

དེ་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་

སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པ་གང་ཞིིག  དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། རི་བོང་རྭ་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་བུམ་པ་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་གང་ཟག་བདག་མེད་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡོད་པར་ཐོལ། མི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡོད་པའི་

ཕྱིིར། ཆེོས་མི་མཐུན་སྦྱིོར་གྱིི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། འོ་

ན། ཁྱོད་རང་ལ་ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། འདུས་མ་བྱས་ཀྱིི་ནམ་མཁའ་དེ། མི་མཐུན་དཔེ་
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1 2 3 4 5

ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐོལ། གང་རྟག་ན་མ་བྱས་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན། འདུས་མ་བྱས་ཀྱིི་

ནམ་མཁའ་བཞིིན། སྒྲི་ནི་བྱས་སོ་ཞིེས་པའི་སྒྲུབ་ངག་དེ་ཆེོས་མི་མཐུན་སྦྱིོར་གྱིི་སྒྲུབ་

ངག་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འགྲོིག  འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། མི་མཐུན་དཔེ་

ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། བུམ་པ་ཤེེས་

བྱར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆེོས་ཅན་དེའི་ལྡོག་པ་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར། 

ཡང་ཁོ་ན་རེ། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡོད་པར་ཐོལ། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞིི་ཤེེས་

ཡོད་པའི་ཕྱིིརཟེར་ན། མ་ཁྱབ། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞིི་ཤེེས་དེ་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་མ་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེ་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་

ཕྱིོགས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེ་མི་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཡང་ཁོ་ན་རེ། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་

ཡོད་པར་ཐོལ། ལྡོག་ཁྱབ་ཀྱིི་ལྟོས་གཞིི་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། འོ་ན་བུམ་པ་

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡོད་པར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ལྡོག་

ཁྱབ་ཀྱིི་ལྟོས་གཞིི་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་དེར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ལྡོག་

ཁྱབ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅིག  མཐུན་ཕྱིོགས་དང་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་གཉེིས་དངོས་འགལ་ཡིན་ཟེར་ན། 

དེ་གཉེིས་ཡོད་པར་ཐོལ། དེ་གཉེིས་དངོས་འགལ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན།  མི་མཐུན་

ཕྱིོགས་ཡོད་པར་ཐོལ་ལོ། །རིགས་པ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོད་མེད་གཉེིས་དངོས་

འགལ་ཡིན་ཟེར་བ་ཡང་ཁེགས་སོ། །
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1 2 3 4 5

ཁ་ཅིག  སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་དང་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་གཉེིས་

དངོས་འགལ་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་

ཕྱིོགས་མ་ཡིན་ན། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། འདུས་

མ་བྱས་ཀྱིི་ནམ་མཁའ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། མི་

མཐུན་ཕྱིོགས་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མཐུན་

ཕྱིོགས་དང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་གཉེིས་དངོས་འགལ་ཡིན་ཀྱིང༌། དེ་སྒྲུབ་

ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཐུན་ཕྱིོགས་དང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མི་མཐུན་

ཕྱིོགས་གཉེིས་དངོས་འགལ་མ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་ཡིན་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་

གི་མཐུན་ཕྱིོགས་མ་ཡིན་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་

པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། བུམ་པ་མེད་པའི་ས་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཅན། 

བུམ་པ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་

སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་

ཡང་དག་མེད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། བུམ་པ་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། སྒྲི་

མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་དང༌། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་

གཉེིས་དངོས་འགལ་ཡིན་ཏེ། བྱས་པ་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཁོ་ན་ལ་

ཡོད་པར་ངེས་པའི་ཚོད་མ་ཡིན་ན། བྱས་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་མེད་པར་

ངེས་པའི་ཚོད་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། བྱས་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་མེད་

པར་ངེས་པའི་ཚོད་མ་ཡིན་ན། བྱས་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་
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ངེས་པའི་ཚོད་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ལྡོག་ཁྱབ་ངེས་

པའི་ཚོད་མ་ཡིན་ན། དེ་བཀོོད་ཀྱིི་རྗོེས་ཁྱབ་ངེས་པའི་ཚོད་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། 

སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་གི་ངོར་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་

ཕྱིོགས་དང༌། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་གཉེིས་དངོས་འགལ་ཡིན་ཏེ། 

དེའི་ངོར་མི་རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་གཉེིས་དངོས་འགལ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅིག་གིས། སྒྲི་དེ་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དེ་

སྒྲུབ་ཀྱིི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་གིས་མི་རྟག་པར་མ་ངེས་པའི་ཕྱིིར། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་མཐུན་

ཕྱིོགས་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་གིས་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་མ་

ངེས་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། སྒྲི་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་པར་

ཐོལ། མི་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅིག་གིས། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་ཡིན་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མཐུན་ཕྱིོགས་

ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་སྒྲུབ་པར་སྒྲུབ་

པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་

སྒྲུབ་ཀྱིི་ཤུགས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། སྒྲུབ་པ་དེ་

དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། 

སྒྲུབ་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དགག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅིག་གིས། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་ན། དེ་

སྒྲུབ་ཀྱིི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། མཚོན་ཉེིད་ཆེོས་ཅན། ལྟོ་ལྡིར་བ་མཚོན་
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ཉེིད་དུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་

སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ལྟོ་ལྡིར་བ་ཁྱོད་དུ་སྒྲུབ་པའི་

དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

རྩེ་བར་འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་མི་

ནུས་ཏེ། མཚོོན་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅིག་གིས། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡོད་ན། དེ་

སྒྲུབ་ཀྱིི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡོད་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། སྒྲི་ཀོ་བུམ་གཉེིས་སུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་

ཕྱིོགས་ཡོད་པར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡོད་པའི་

ཕྱིིར་ཏེ། ཀོ་བུམ་གཉེིས་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། བདག་མེད་ཡིན་ན། སྒྲི་ཀོ་

བུམ་གཉེིས་སུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ཞིར་

ལ་མཐུན་དཔེ་དང་མི་མཐུན་དཔེ་བཤེད་པ་ལ། མཐུན་དཔེར་བཟུང་བ་མཐུན་དཔེའི་

མཚོན་ཉེིད། བདག་མེད་ཡིན་ན་མཐུན་དཔེ་ཡིན་པའས་ཁྱབ་སྟེ། གཞིི་གྲུབ་ན། མཐུན་

དཔེ་ཡིན་པས་ཁྱབ། གཞིི་མ་གྲུབ་ནའང༌། མཐུན་དཔེ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་

གྲུབ་སྟེ། བུམ་པ་མཐུན་དཔེ་ཡིན་པ་གང་ཞིིག  མཚུངས་པའི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། 

རི་བོང་རྭ་མཐུན་དཔེ་ཡིན་པ་གང་ཞིིག  མཚུངས་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། བུམ་

པ་ཆེོས་ཅན། མཐུན་དཔེ་ཡིན་པར་ཐོལ། མཐུན་དཔེར་བཟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། སྒྲི་

མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེར་བཟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། སྒྲི་ཆེོས་ཅན། མི་རྟག་

སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་པའི་སྦྱིོར་བ་ཡང་ཡོད། བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན། 
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ཁྱོད་བཞིིན། ཞིེས་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཀྱིང་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་

དཔེར་བཟུང་བ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེའི་མཚོན་ཉེིད། བདག་མེད་ཡིན་

ན། དེ་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། གཞིི་གྲུབ་ན། ཞིེས་སོགས་སར་བཞིིན་ནོ། །བྱས་པའི་རྟགས་

ལ་ཡང་སྦྱིར་ནས་ཤེེས་པར་བྱའོ། །མཐུན་དཔེ་ལྟར་སྣང་དུ་བཟུང་བ། མཐུན་དཔེ་ལྟར་

སྣང་གི་མཚོན་ཉེིད་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་མེད་པའི་ཕྱིིར། གཞིི་གྲུབ་ན། མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་

ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། 

རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད་བཤེད་པ།རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད་བཤེད་པ།

གཉེིས་པ་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད་བཤེད་པ་ལ། ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ། རྟགས་

ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད། ཚུལ་གསུམ་གང་ཞིེ་ན། ཕྱིོགས་ཆེོས། རྗོེས་ཁྱབ། ལྡོག་

ཁྱབ་དང་གསུམ། དེ་རྣམས་སོ་སོའི་མཚོན་ཉེིད། མཚོན་གཞིི། སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་རིགས་

པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། སྒྲི་དེ་ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཤེེས་

འདོད་ཆེོས་ཅན་སྐྱོོན་མེད་ཡིན། ཁྱོད་སྒྲི་དང་ཕན་ཚུན་ཐོ་དད་པའི་ཚུལ་གྱིིས་སྒྲིའི་སྟེང་

དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉེིད་དུ་ཚོད་མས་ངེས་པ།  ཁྱོད་སྒྲི་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཡིན་པའི་མཚོན་ཉེིད། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་རྟགས་ཆེོས་གཉེིས་ལྡན་གྱིི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡོད། ཁྱོད་མི་རྟག་པ་ལ་འབྲེལ། 

ཁྱོད་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཁོ་ན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་

པ་ཉེིད་དུ་ཚོད་མས་ངེས་པ། ཁྱོད་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗོེས་ཁྱབ་ཡིན་པའི་མཚོན་
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ཉེིད། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཆེོས་གཉེིས་དང་མི་ལྡན་

པའི་མི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡོད། ཁྱོད་མི་རྟག་པ་ལ་འབྲེལ། ཁྱོད་སྒྲི་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་མེད་པ་ཁོ་ནར་ཚོད་མས་ངེས་པ། ཁྱོད་སྒྲི་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡིན་པའི་མཚོན་ཉེིད། གཉེིས་པ་མཚོན་གཞིི་ནི། བྱས་པ་དེ། སྒྲི་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་ཆེོས་རྗོེས་ཁྱབ་ལྡོག་ཁྱབ་གསུམ་ཀོ་ཡིན། 

གསུམ་པ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་རིགས་པ་ནི། བྱས་པ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཡིན་པར་ཐོལ། མཚོན་ཉེིད་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། 

སྒྲི་ཆེོས་ཅན། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཤེེས་འདོད་ཆེོས་ཅན་

སྐྱོོན་མེད་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྩེོད་

གཞིིར་བཟུང་པ་གང་ཞིིག  ཁྱོད་བྱས་པར་ཚོད་མས་ངེས་ནས། ཁྱོད་མི་རྟག་པ་ཡིན་

མིན་ལ་ཤེེས་འདོད་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་སྲིིད་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་དེར་ཐོལ། སྒྲི་ཆེོས་

ཅན། མི་རྟག་སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་པའི་སྦྱིོར་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་དེར་

ཐོལ། སྒྲི་བྱས་པར་ཚོད་མས་ངེས་ནས། སྒྲི་མི་རྟག་པ་ཡིན་མིན་ལ་ཐོེ་ཚོོམ་ཟ་བའི་

གང་ཟག་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་རྟགས་གཉེིས་པ་དེར་ཐོལ། ཁྱོད་སྒྲི་དང་ཕན་ཚུན་ཐོ་དད་

གང་ཞིིག  ཁྱོད་སྒྲིའི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉེིད་དུ་ཚོད་མས་ངེས་

པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་སློ། གཉེིས་པ་དེར་ཐོལ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་འགོད་ཚུལ་ཡིན་འགོད་ཡིན། སྒྲི་ཁྱོད་ཡིན། སྒྲི་ཆེོས་ཅན་གྱིི་སྟེང་དུ་ཁྱོད་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར། རྟགས་རྣམས་སློ། བྱས་པ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗོེས་ཁྱབ་ཡིན་
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པར་ཐོལ། མཚོན་ཉེིད་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་དེར་ཐོལ། བུམ་པ་དེ་ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་

ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཆེོས་གཉེིས་ལྡན་གྱིི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པ་ཆེོས་ཅན། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་རྟགས་ཆེོས་གཉེིས་ལྡན་གྱིི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐོལ། བྱས་པའི་རྟགས་

ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེར་བཟུང་བ་གང་ཞིིག  སྒྲིའི་སྟེང་དུ་བྱས་ན་

མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཚོད་མས་མ་ངེས་པའི་ས་རོལ་དུ། ཁྱོད་ཀྱིི་སྟེང་དུ་བྱས་ན་མི་རྟག་

པས་ཁྱབ་པ་ཚོད་མས་ངེས་པའི་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་ཡོད། ཁྱོད་

བྱས་པའི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་དེར་ཐོལ། སྒྲི་ཆེོས་ཅན། མི་རྟག་སྟེ་བྱས་པའི་

ཕྱིིར། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིིན་ཞིེས་པའི་སྦྱིོར་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་ཚོད་མས་

མ་ངེས་པའི་ས་རོལ་དུ་བུམ་པ་མི་རྟག་པར་ཚོད་མས་ངེས་པའི་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་དེ་

དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་དེས། སྒྲི་མི་རྟག་པར་

ཚོད་མས་མ་ངེས་པ་གང་ཞིིག  དེ་བུམ་པ་མི་རྟག་པར་ཚོད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་གཉེིས་ཆེོས་ཅན་གྱིིས་གྲུབ། རྩེ་རྟགས་གཉེིས་པ་དེར་ཐོལ། 

ཁྱོད་མི་རྟག་པ་དང་བདག་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་རྟགས་གསུམ་པ་

དེར་ཐོལ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིི་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགོད་ཚུལ་ཡིན་འགོད་དང༌། 

སྒྲུབ་ཚུལ་ཡིན་སྒྲུབ་ཡིན། ཁྱོད་མི་རྟག་པ་ཡིན། ཁྱོད་ཡིན་ན། མི་རྟག་པ་ཡིན་དགོས་
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པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་དེར་ཐོལ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགོད་ཚུལ་

ཡིན་འགོད་ཡིན་པ་གང་ཞིིག  སྒྲུབ་ཚུལ་ཡིན་སྒྲུབ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་སློ། གཉེིས་

པ་དེར་ཐོལ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ཚུལ་ཡིན་སྒྲུབ་དང༌། 

ཡོད་སྒྲུབ་གང་རུང་གང་ཞིིག  ཡོད་སྒྲུབ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་དེར་ཐོལ། ཁྱོད་སྒྲི་

མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་བཀོོད་པའི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་སྒྲི་

མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་

པར་ཐོལ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་རྟགས་

ཡང་དག་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། བྱས་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། མི་

རྟག་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་རྟགས་གཉེིས་པ་དེར་ཐོལ། བྱས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་

གསུམ་པ་འབུད་དོ། །བྱས་པ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡིན་པར་

ཐོལ། མཚོན་ཉེིད་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་རྣམས་སློ།

རྟགས་ཡང་དག་གི་དབྱེ་བ་བཤེད་པ། རྟགས་ཡང་དག་གི་དབྱེ་བ་བཤེད་པ། 

གསུམ་པ་རྟགས་ཡང་དག་གི་དབྱེ་བ་བཤེད་པ་ལ། ངོ་བོའི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་བ། བསྒྲུབ་

བྱའི་ཆེོས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་བ། སྒྲུབ་ཚུལ་གྱིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་བ། བསྒྲུབ་བྱའི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་

བ། མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་འཇུག་ཚུལ་གྱིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་བ། རོལ་བའི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་བ་དང་

དྲུག དང་པོ་ལ་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག  རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག  མ་དམིགས་

པའི་རྟགས་ཡང་དག་དང་གསུམ།
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1 2 3 4 5

འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད་བཤེད་པ།འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད་བཤེད་པ།

དང་པོ་ལ། མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ། མཚོན་གཞིིའི་སྟེང་དུ་མཚོན་ཉེིད་ངེས་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་

མ་བཤེད་པ། རྟགས་ཆེོས་དོན་གསུམ་ངོས་བཟུང་བ་དང་བཞིི་ལས། དང་པོ་ལ་དགག་

གཞིག་གཉེིས། དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་གིས། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག  

དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུ་ཡང་ཡིན་པའི་

གཞིི་མཐུན་པ་སྲིིད་པ་དེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་

ན། དུ་བ་ཆེོས་ཅན། དུ་ལྡན་གྱིི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་

སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་སྲིིད་པར་ཐོལ། ཁྱོད་དུ་

ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། མེ་

དེ་དེ་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། མེ་དེ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་

བའི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་

ན། དུ་ལྡན་ལ་ལའི་མེ་དེ། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་ཡིན་

པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དུ་ལྡན་ལ་ལའི་མེ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་དེ་མ་ཡིན་

པར་ཐོལ། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་གིས་ཁྱོད་ཚོད་མས་

རྟོགས་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། མེ་ཚོད་མས་དམིགས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་བར་

སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་གིས་ཁྱོད་ཚོད་མས་རྟོགས་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་

ཐོལ། དེ་ཁྱོད་ཚོད་མས་རྟོགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་འདྲིའི་ཕྱིི་
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1 2 3 4 5

རོལ་ཡང་དག་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་དུ་ལྡན་ལ་ལའི་མེ་ཚོད་མས་རྟོགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་

པར་ཐོལ། ཁྱོད་དུ་ལྡན་ལ་ལའི་མེ་ཚོད་མས་དམིགས་པར་ཚོད་མས་རྟོགས་པའི་གང་

ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆེོས་ཅན་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། མེ་

ཚོད་མས་དམིགས་པ་དེ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར།  

ཡང་ཁ་ཅིག་གིས། དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་རྟག་དངོས་གཉེིས་ཀྱིིས་སྟོང་པའི་མེ་ཡོད་

པར་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཟེར་ན། དུ་བ་ཆེོས་ཅན། དུ་ལྡན་ལ་ལ་རྟག་

དངོས་གཉེིས་ཀྱིིས་སྟོང་པའི་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་

ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། གཏན་ཚོིགས་དེ་ནི་

རྣམ་གསུམ་ཉེིད། །ཅེས་པའི་ཐོད་ཀྱིི་རང་འགྲོེལ་ལས། དེ་ལ་གཉེིས་ནི། དངོས་པོ་སྒྲུབ་

པ་ཡིན་ལ། གཅིག་ནི་དགག་པའི་གཏན་ཚོིགས་སོ་ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། 

དུ་བ་ཆེོས་ཅན། དུ་ལྡན་ལ་ལ་རྟག་དངོས་གཉེིས་ཀྱིིས་སྟོང་པའི་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་

སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་པའི་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག  རྟག་དངོས་གཉེིས་ཀྱིིས་སྟོང་པའི་

མེ་དགག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་དེར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར། རྟགས་དངོས། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། རྟག་དངོས་གཉེིས་ཀྱིིས་སྟོང་པའི་མེ་

ཆེོས་ཅན། དགག་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། རང་གི་དངོས་མིང་ལ་དགག་ཚོིག་སྦྱིར་བའི་ཆེོས་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར།  



98 རྟགས་རིགས་་བརྗོོད་དོན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།བསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

 གཉེིས་པ་རང་ལུགས་བཞིག་པ་ལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་

པ་གང་ཞིིག  ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་

ཡང་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་སྲིིད་པར་དམིགས་པ་དེ། ཁྱོད་དེ་

སྒྲུབ་ཀྱིི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་མཚོན་ཉེིད། རྩེོད་པའི་ཚོེ་ན། འབྲས་བུའི་

ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ། འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་

པར་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་བུའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་

འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་མཚོན་ཉེིད། 

འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་གི་དབྱེ་བ་བཤེད་པ།འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་གི་དབྱེ་བ་བཤེད་པ།

འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ལ་དབྱེ་ན། རྒྱུ་དངོས་སྒྲུབ་ཀྱིི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། 

རྒྱུ་སོན་སོང་སྒྲུབ་ཀྱིི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། རྒྱུ་སྤྱིི་འམ་རང་ལྡོག་སྒྲུབ་ཀྱིི་

འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། རྒྱུ་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་ཀྱིི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། རྒྱུ་

ཆེོས་རྗོེས་དཔོག་གི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་དང་ལྔ། མཚོན་གཞིི་རིམ་པ་ལྟར། དུ་བ་

དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་དངོས་སྒྲུབ་ཀྱིི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། 

དུ་བ་དེ་བར་སྣང་གི་དུ་བ་སོ་ལོང་པ་རང་རྒྱུ་མེ་ས་མ་སོན་དུ་སོང་བར་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་

སོན་སོང་སྒྲུབ་ཀྱིི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། རེས་འགའ་བའི་དངོས་པོ་དེ། ཉེེར་

ལེན་གྱིི་ཕུང་པོ་རང་རྒྱུ་དང་བཅས་པར་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་སྤྱིི་འམ་རང་ལྡོག་སྒྲུབ་ཀྱིི་འབྲས་

རྟགས་ཡང་དག་དང༌། རང་གི་དམིགས་རྐེན་མེད་ན་མི་སྐྱོེས་པའི་དངོས་པོ་དེ། སོན་



99 རྟགས་རིགས་་བརྗོོད་དོན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།བསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

སྣང་དབང་ཤེེས་རང་གི་དམིགས་རྐེན་དང་བཅས་པར་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་ཀྱིི་

འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། བུ་རོ་ད་ལྟ་བ་དེ་ཁ་ནང་བུ་རམ་གོང་བུའི་སྟེང་དུ་བུ་རོ་

ས་མས་བུར་གཟུགས་ཕྱིི་མ་སྐྱོེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཆེོས་རྗོེས་དཔོག་

གི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན། 

ཁ་ཅིག་གིས། བུ་རོ་ད་ལྟ་བ་དེ་ཁ་ནང་བུ་རམ་གོང་བུའི་སྟེང་དུ་བུར་གཟུགས་

ད་ལྟར་བ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཆེོས་རྗོེས་དཔོག་གི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཟེར་

ན། བུ་རོ་ད་ལྟ་བ་ཆེོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིིས་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐོལ། དམ་

བཅའ་འཐོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། བུར་གཟུགས་ད་

ལྟར་བའི་འབྲས་བུ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་དང་དུས་མཉེམ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། 

བུ་རམ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་རོ་ད་ལྟར་བ་དེ་ཁྱོད་ཀྱིི་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་དང་དུས་མཉེམ་

ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་རྡུལ་རས་བརྒྱད་འདུས་ཀྱིི་གོང་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར།  

ཡང་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ལ་དབྱེ་ན།  མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་འཇུག་

པའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་རྣམ་པ་གཉེིས་སུ་འཇུག་པའི་

འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་གཉེིས། མཚོན་གཞིི་རིམ་པ་ལྟར། དུ་བ་དེ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་དུ་

བའི་དངོས་རྒྱུ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་འབྲས་

རྟགས་ཡང་དག་དང༌། དུ་བ་དེ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་

རྣམ་གཉེིས་སུ་འཇུག་པའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན། དང་པོ་གང་ཞིིག  གཉེིས་པ་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། དུ་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག  དུ་



100 རྟགས་རིགས་་བརྗོོད་དོན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།བསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

བའི་དངོས་རྒྱུ་ཡོད་ན། དུ་བ་ཡོད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དུ་བ་དེ་སྒྲུབ་

ཀྱིི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག  མེ་ཡོད་ན་དུ་བ་ཡོད་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར།  

ཁ་ཅིག་གིས། དུ་བ་ཡོད་ན་མེ་ཡོད་པས་མ་ཁྱབ་ཟེར་ན།  ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། 

དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐོལ། དུ་

བ་ཡོད་ན་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། 

འདོད་ན། དུ་བ་ཡོད་ན་མེ་ཡོད་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འཁོར་གསུམ། 

ཁ་ཅིག་གིས། མེ་ཡོད་ན་དུ་བ་ཡོད་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། དུ་བ་དུ་ལྡན་

ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་རྣམ་གཉེིས་སུ་འཇུག་པའི་འབྲས་རྟགས་

ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐོལ། ཤེེས་བྱ་དང་གཅིག་གང་ཞིིག  དེ་ཕྱིིར་འབྲས་རྣམ་གཉེིས་སུ་

འཇུག  །ཞིེས་པའི་ལུང་དོན་གྲུབ་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། མེ་ཡོད་ན། 

དུ་བ་ཡོད་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འཁོར་གསུམ། 

མཚོན་གཞིིའི་སྟེང་དུ་མཚོན་ཉེིད་ངེས་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་མ་བཤེད་པ།མཚོན་གཞིིའི་སྟེང་དུ་མཚོན་ཉེིད་ངེས་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་མ་བཤེད་པ།

མཚོན་གཞིིའི་སྟེང་དུ་མཚོན་ཉེིད་ངེས་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་མ་བཤེད་པ་ལ། དུ་བ་ཆེོས་ཅན། 

དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་

ཀྱིི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག  དུ་བ་མེའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་གྲུབ་

སྟེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག  མེ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་ཆེོས་

དོན་རྣམས་ངོས་བཟུང་བ་ལ། དམ་བཅའ་བཞིག་པ་དང༌། སྒྲུབ་བྱེད་འགོད་པ་གཉེིས། 
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དང་པོ་ནི། དུ་བ་དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་

ཡིན། དུ་བ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ། དུ་བ་ཡོད་པ། དུ་ལྡན་ལ་ལའི་དུ་བ་རྣམས། དུ་

བའི་རྟགས་ཀྱིིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་མ་ཡིན། མེ་ཡོད་

པ་དེ། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་

དང༌། དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་

ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་གཉེིས་ཀོ་ཡིན། མེ་ཚོད་མས་དམིགས་པ། མེ་ཚོ་ཞིིང་བསྲིེག་པ་

རྣམས་དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་

ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་ཀྱིང༌། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་

ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་མ་ཡིན།  

གཉེིས་པ་སྒྲུབ་བྱེད་འགོད་པ་ནི། དུ་བ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་དུ་

ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་བདག་མེད་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར། དུ་བ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ། དུ་བ་ཡོད་པ། དུ་ལྡན་ལ་ལའི་དུ་བ་རྣམས་དུ་

བའི་རྟགས་ཀྱིིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་མ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་

ཡིན་ན། དེ་རྣམས་རེ་རེ་ནས་ཆེོས་ཅན། དུ་བ་དང་གཅིག་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་

ཕྱིིར། གཞིན་ཡང་དུ་བ་ཡོད་པ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་གཏན་

ཚོིགས་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་གཏན་ཚོིགས་ཡང་དག་ཀྱིང་མ་

ཡིན། དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་གྱིི་གཏན་ཚོིགས་ལྟར་སྣང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དང་

པོ་གྲུབ་སྟེ། དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་འབྲས་རང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་
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གསུམ་པོ་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་འབྲས་རྟགས་

ཡང་དག་ཀྱིང་མ་ཡིན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཀྱིང་མ་ཡིན། དེ་སྒྲུབ་

ཀྱིི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཀྱིང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་མེའི་

འབྲས་བུ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རང་བཞིིན་

གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་བཀོོད་ཀྱིི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་

མེད་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དུ་བ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རང་བཞིིན་

གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་མེད་པར་ཐོལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སྟེ། དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་

དག་མེད་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་རྟགས་གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན།  དུ་བ་ཡོད་པ་ཆེོས་ཅན། དུ་བའི་

རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་གཏན་ཚོིགས་ལྟར་སྣང་ཡོད་པར་ཐོལ། ཁྱོད་ཡོད་ཁྱོད་དེ་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ལྟར་སྣང་མེད་

པར་ཐོལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དུ་ལྡན་ལ་ལའི་དུ་བ་དེ་དུ་

བའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་གཏན་ཚོིགས་མ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་ཡིན་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། དུ་

བའི་ལྡོག་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། གཞིན་ཡང༌། དུ་ལྡན་ལ་ལའི་མེ་དེ་དུ་བའི་

རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་པར་ཐོལ། དུ་ལྡན་

ལ་ལའི་དུ་བ་དེ། དེ་བཀོོད་ཀྱིི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། གོང་དུ་བཀོག་

ཟིན་པའི་ཕྱིིར། མེ་ཡོད་པ་དེ།  དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་
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བཟུང་བྱ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡིན་པ་གོང་དུ་བསྒྲུབས་ཟིན་པའི་ཕྱིིར། མེ་ཡོད་པ་དེ། དུ་ལྡན་ལ་

ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་བའི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་ཏེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་

དངོས་ཀྱིི་སྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། མེ་ཚོད་མས་དམིགས་པའི་མཚོོན་བྱ་

ཡང་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མེ་ཚོད་མས་དམིགས་པ་དེ། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་

དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཐོ་སྙིད་འབའ་ཞིིག་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

མེ་ཚོད་མས་དམིགས་པ་དེ། དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་

བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་ཏེ། དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་

ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། མཚོན་ཉེིད་ཀྱིང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། 

མ་གྲུབ་ན། དུ་བ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་

སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། མཚོན་ཉེིད་ཀྱིང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་ཡོད་པར་ཐོལ། ཁྱོད་

དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་

ཅན། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དོན་སྒྲུབ་

ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། གཞིི་དེ་མཚོོན་བྱ་ཡིན་ན། ཆེོས་དེ་

གཞིི་དེར་སྒྲུབ་པའི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་མེད་དགོས་པར་ཐོལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་

ཕྱིིར། འདོད་ན། ཚོ་ཞིིང་སྲིེག་པ་མཚོན་ཉེིད་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཚོ་ཞིིང་སྲིེག་པར་ཡོད་

པ་མཚོོན་བྱ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དུ་བ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་དུ་ལྡན་ལ་ལ་ཚོ་ཞིིང་

སྲིེག་པ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་
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སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག ཁྱོད་ཚོ་ཞིིང་སྲིེག་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་

ན་སོང༌། དུ་བ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་

སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་ཡོད་པར་ཐོལ། ཁྱོད་

དེ་སྒྲུབ་ཀྱིིས་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། ཚོ་ཞིིང་སྲིེག་པ་དེ་དེ་

འདྲི་བའི་གཞིི་མཐུན་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དུ་བ་ཆེོས་ཅན། ཚོ་

ཞིིང་སྲིེག་པ་དེ་ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་

ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དུ་བ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་

སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། མཚོན་ཉེིད་ཀྱིང་ཡིན་པའི་

གཞིི་མཐུན་པ་ཡོད་པར་ཐོལ། འདོད་པ་གང་ཞིིག  ཚོ་ཞིིང་སྲིེག་པ་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དུ་བ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་

ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག  འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་

མི་ནུས་ཏེ། དུ་ལྡན་ལ་ལ་ཚོ་ཞིིང་སྲིེག་པ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་

དག་མེད་པའི་ཕྱིིར། ཚོ་ཞིིང་སྲིེག་པ་ཡོད་པ་མཚོོན་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འཁོར་གསུམ། 

མེ་དེ་དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་ཏེ། དུ་

བའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། དུ་བའི་

རྒྱུ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དུ་བ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་

རྟགས་ཀྱིིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་

བྱ་ཡང་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་ཡོད་པར་ཐོལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་
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ཀྱིི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མེ་དེ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་

དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡིན་པ་ནི་གོང་དུ་བསྒྲུབས་ཟིན་

པའི་ཕྱིིར། ཚོ་ཞིིང་སྲིེག་པ་དེ། དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་

ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་ཏེ། དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་

སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། མཚོན་ཉེིད་ཀྱིང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། མ་

གྲུབ་ན། དུ་བ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་འདྲིའི་གཞིི་མཐུན་ཡོད་པར་ཐོལ། 

ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཚོ་ཞིིང་སྲིེག་པ་དེ། དུ་

ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་མ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

     

རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད་བཤེད་པ།རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད་བཤེད་པ།

གཉེིས་པ་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་བཤེད་པ་ལ། མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ།  མཚོན་

གཞིིའི་སྟེང་དུ་མཚོན་ཉེིད་ངེས་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་མ་བཤེད་པ། རྟགས་ཆེོས་དོན་གསུམ་

ངོས་བཟུང་བ་དང་བཞིི། དང་པོ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་

གང་ཞིིག  དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུ་

ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་མི་སྲིིད་པ་དེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་

དག་གི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། དུ་བ་ཆེོས་ཅན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐོལ། མཚོན་ཉེིད་དེའི་ཕྱིིར། 

དང་པོ་སློ། གཉེིས་པ་དེར་ཐོལ། མེ་དེ་དེ་འདྲིའི་གཞིི་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མེ་དེ་
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1 2 3 4 5

དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་མ་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། གང་དུ་བ་ཡོད་ན་མེ་ཡོད་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན། རུང་ཁང་

ཚོང་མང་བཞིིན། དུ་ལྡན་ལ་ལ་ཡང་དུ་བ་ཡོད་དོ། །ཞིེས་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་

དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་

དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས་

ཟེར་ན། མི་མཚུངས་སོ། །མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་

གི་སྒྲུབ་ངག་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དུ་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་འབྲས་རྟགས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་

འདོད་ན། དེ་འདྲིའི་སྒྲུབ་ངག་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་གྱིི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་

གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་དུ་བ་ཡོད་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རང་

བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། ཤེེས་བྱ་

ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། ཤེེས་བྱ་དང་གཅིག་གང་ཞིིག དུ་བ་ཡོད་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་

ཀྱིི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། དུ་བ་ཡོད་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅིག་གིས། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག  དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་

བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། ཁྱོད་དང་རས་ཐོ་དད་ཀྱིང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་

མི་སྲིིད་པ་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། དུ་བ་

ཆེོས་ཅན། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་

པར་ཐོལ། མཚོན་ཉེིད་དེའི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། མེ་དེ་དེ་འདྲི་བའི་གཞིི་མཐུན་
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1 2 3 4 5

པ་ཡིན་པར་ཐོལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། སར་ལྟར་རོ། །

 རང་ལུགས་ནི། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་གང་ཞིིག  ཁྱོད་

ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་གྱིི་དངོས་ཀྱིི་སྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུ་

ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་མི་སྲིིད་པ་དེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་

དག་ཡིན་པའི་མཚོན་ཉེིད། ཡང་ན་རང་བཞིིན་གྱིི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ། ཞིེས་སོགས་

འབྲས་རྟགས་ཀྱིིས་མཚོོན་པར་གྱིིས། 

རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གི་དབྱེ་བ་བཤེད་པ།རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གི་དབྱེ་བ་བཤེད་པ།

སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་དབྱེ་ན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་པའི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། སྒྲི་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་དག་པ་པའི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གཉེིས། དེ་གཉེིས་ཀྱིི་

ཁྱད་པར་ལ། 

ཁ་ཅིག་གིས། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག རང་གི་

དོན་སྤྱིི་འཆེར་བ་རང་གི་ཁྱད་པར་བྱེད་ཆེོས་ཀྱིི་དོན་སྤྱིི་འཆེར་བ་ལ་ལྟོས་པ། དང་

པོའི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གང་ཞིིག  དེ་ལས་ལོག་པ། གཉེིས་པའི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཁ་

ཅིག་གིས། དངོས་པོ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་པའི་རང་

བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐོལ། མཚོན་ཉེིད་དེའི་ཕྱིིར། དང་པོ་སློ། གཉེིས་

པ་མ་གྲུབ་ན། དངོས་པོ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། རང་གི་དོན་སྤྱིི་འཆེར་བ་རང་གི་ཁྱད་
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པར་བྱེད་ཆེོས་དོན་བྱེད་ནུས་པའི་དོན་སྤྱིི་འཆེར་བ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། ཤེེས་བྱ་

ཆེོས་ཅན། དངོས་པོའི་དོན་སྤྱིི་འཆེར་བ་དངོས་པོའི་ཁྱད་པར་བྱེད་ཆེོས་དོན་བྱེད་ནུས་

པའི་དོན་སྤྱིི་འཆེར་བ་ལ་མི་ལྟོས་པར་ཐོལ། དངོས་པོའི་སྒྲི་སྤྱིི་རྐང་པ་འཛིན་པའི་རྟོག་

པ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། རང་གིས་སྐྱོོན་འཕེན་ན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་ལྟོས་

པ་པའི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་གཞིི་ངོས་བཟུང་བྱས་པ་ལ། བྱས་པ་

དེ་དེ་ཡིན་ཟེར་ན། བྱས་པ་ཆེོས་ཅན། རང་གི་དོན་སྤྱིི་འཆེར་བ་རང་གི་ཁྱད་པར་བྱེད་

ཆེོས་ཀྱིི་དོན་སྤྱིི་འཆེར་བ་ལ་ལྟོས་པར་ཐོལ། མཚོོན་བྱ་དེའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། བྱས་པ་

ཆེོས་ཅན། རང་གི་དོན་སྤྱིི་འཆེར་བ་རང་ཉེིད་བྱེད་པ་པོའི་དོན་སྤྱིི་འཆེར་བ་ལ་ལྟོས་

པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་དེ་ལ་མི་ལྟོས་པར་ཐོལ། བྱས་པ་བྱེད་པ་པོའི་

དོན་སྤྱིི་མ་ཤེར་བར་བྱས་པའི་དོན་སྤྱིི་ཤེར་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། བྱས་པ་འཛིན་པའི་

རྟོག་པ་ལ་བྱས་པའི་དོན་སྤྱིི་ཤེར་བ་གང་ཞིིག  དེ་ལ་བྱས་པ་བྱེད་པ་པོའི་དོན་སྤྱིི་མ་

ཤེར་བའི་ཕྱིིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ལ་ཁྱོད་

ཀྱིི་དོན་སྤྱིི་ཤེར་བར་ཐོལ། ཁྱོད་བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། བྱས་

པ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ལ་བྱས་པ་བྱེད་པ་པོ་དངོས་སུ་སྣང་བར་ཐོལ། དེ་ལ་བྱས་པ་བྱེད་

པ་པོའི་དོན་སྤྱིི་ཤེར་བའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། བྱས་པ་ཞིེས་རྗོོད་པའི་སྒྲིས་བྱས་པ་བྱེད་པ་

པོ་དངོས་སུ་བརྗོོད་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེས་དེ་ཤུགས་

ལ་བརྗོོད་པའི་ཕྱིིར། ཁ་ཅིག་གིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག  

རང་གི་དངོས་མིང་ལས་རང་གི་ངོ་བོ་ངེས་པ། རང་གི་དངོས་མིང་ལས་རང་གི་ཁྱད་
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པར་བྱེད་ཆེོས་ངེས་པ་ལ་ལྟོས་པ། དང་པོའི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གང་ཞིིག  དེ་ལ་མི་ལྟོས་

པ། གཉེིས་པའི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། གཉེིས་པའི་མཚོན་གཞིི་ངོས་བཟུང་བྱས་པ་ལ། 

དངོས་པོ་དེ་དེ་ཡིན་ཟེར་ན། དངོས་པོ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་

ལྟོས་པ་པའི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐོལ། མཚོན་ཉེིད་དེའི་ཕྱིིར། དང་

པོ་སློ། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དངོས་པོ་ཆེོས་ཅན། རང་གི་དངོས་མིང་ལས་རང་གི་ངོ་

བོ་ངེས་པ། རང་གི་དངོས་མིང་ལས་རང་གི་ཁྱད་པར་བྱེད་ཆེོས་ངེས་པ་ལ་ལྟོས་པར་

ཐོལ། རང་གི་དངོས་མིང་ལས་རང་གི་ངོ་བོ་ངེས་པ། རང་གི་དངོས་མིང་ལས་རང་གི་

ཁྱད་པར་བྱེད་ཆེོས་རང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་ངེས་པ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་

ཀྱིི་ཡིན་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅིག་གིས། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག  རང་ཞིེས་

རྗོོད་པའི་སྒྲིས་རང་གི་ཁྱད་པར་བྱེད་ཆེོས་འཕེན་པ། དང་པོའི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གང་ཞིིག་

དེ་མི་འཕེན་པ། གཉེིས་པའི་མཚོན་ཉེིད། མཚོན་གཞིི་རིམ་པ་ལྟར། བྱས་པ་དང་པོ་

དང༌། དངོས་པོ་གཉེིས་པ་ཡིན་ཟེར་ན། དངོས་པོ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་པའི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐོལ། མཚོན་ཉེིད་དང་

པོ་དེའི་ཕྱིིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་དག་པ་

པའི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འཁོར་གསུམ། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་

ན། དངོས་པོ་ཆེོས་ཅན། རང་ཞིེས་རྗོོད་པའི་སྒྲིས་རང་གི་ཁྱད་པར་བྱེད་ཆེོས་རང་མ་

ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་འཕེན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིི་ཡིན་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་
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ན། དངོས་པོ་ཆེོས་ཅན། རང་ཞིེས་རྗོོད་པའི་སྒྲིས་རང་གི་ཁྱད་པར་བྱེད་ཆེོས་འཕེན་

པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། མི་འཕེན་པར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་

ཁྱད་པར་དག་པ་པའི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འཁོར་གསུམ། 

ཁ་ཅིག  དེ་གང་ཞིིག  རང་ཞིེས་རྗོོད་པའི་སྒྲིས་རང་ཉེིད་བྱེད་པ་པོ་འཕེན་པ། 

དང་པོའི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གང་ཞིིག  དེ་མི་འཕེན་པ། གཉེིས་པའི་མཚོན་ཉེིད། མཚོན་

གཞིི་སར་ལྟར་ཟེར་ན། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིིན་གྱིི་

རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག  རང་ཞིེས་རྗོོད་པའི་སྒྲིས་བྱས་པ་བྱེད་པ་པོ་འཕེན་ན། སྒྲི་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་པའི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་དགོས་

པར་ཐོལ། མཚོན་ཉེིད་དང་པོ་འཐོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། བྱས་པའི་བྱེ་བྲག་ཆེོས་ཅན། 

དེར་ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། དང་པོ་སློ། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། བྱས་པའི་བྱེ་བྲག་ཞིེས་རྗོོད་

པའི་སྒྲིས་བྱས་པ་བྱེད་པ་པོ་འཕེན་པར་ཐོལ། བྱས་པ་ཞིེས་རྗོོད་པའི་སྒྲིས་བྱས་པ་བྱེད་

པ་པོ་འཕེན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཆེོས་ཅན། རང་ཞིེས་བརྗོོད་པའི་སྒྲིས་རང་

ཉེིད་བྱེད་པ་པོ་འཕེན་པར་ཐོལ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་པའི་རང་

བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འཁོར་གསུམ། རྩེ་བར་འདོད་ན། བྱས་པའི་

བྱེ་བྲག་ཆེོས་ཅན། རང་ཞིེས་རྗོོད་པའི་སྒྲིས་རང་ཉེིད་བྱེད་པ་པོ་འཕེན་པར་ཐོལ། འདོད་

པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན།  བྱས་པའི་བྱེ་བྲག་ཆེོས་ཅན། རང་ཉེིད་བྱེད་པ་པོ་

ཡོད་པར་ཐོལ། འདོད་པ་གང་ཞིིག  རང་ཞིེས་རྗོོད་པའི་སྒྲི་དེ་སྒྲི་དོན་མཐུན་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར།
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 རང་ལུགས་ནི། རང་ཞིེས་རྗོོད་པའི་སྒྲིས་རང་གི་ཁྱད་ཆེོས་སུ་འཕངས་བ་ཡང་

ཡིན། རང་གི་ཁྱད་ཆེོས་ཀྱིང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་སྲིིད་པ་ཡང་ཡིན། སྒྲི་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཀྱིང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་དེ། རང་

ཉེིད་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་པའི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་

ཡིན་པའི་མཚོན་ཉེིད། རང་ཞིེས་རྗོོད་པའི་སྒྲིས་རང་གི་ཁྱད་ཆེོས་སུ་འཕངས་པ་ཡང་

ཡིན། རང་གི་ཁྱད་ཆེོས་ཀྱིང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་མི་སྲིིད་པ་ཡང་ཡིན། སྒྲི་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཀྱིང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་དེ། རང་

ཉེིད་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་དག་པ་བའི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་

ཡིན་པའི་མཚོན་ཉེིད། དང་པོ་ལ་དབྱེ་ན། རང་ཞིེས་བརྗོོད་པའི་སྒྲིས་རང་གི་ཁྱད་ཆེོས་

རང་དང་རས་གཞིན་འཕེན་པའི་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་པའི་རང་

བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། རང་ཞིེས་རྗོོད་པའི་སྒྲིས་རང་གི་ཁྱད་ཆེོས་རང་དང་

རས་གཞིན་མི་འཕེན་པའི་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་པའི་རང་བཞིིན་

གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གཉེིས། དང་པོ་ལ། རང་ཞིེས་རྗོོད་པའི་སྒྲིས་རང་ཉེིད་ཁྱད་ཆེོས་

རང་དང་རས་གཞིན་དངོས་སུ་འཕེན་པ་དང༌། དེ་ཤུགས་ལ་འཕེན་པ་གཉེིས། མཚོན་

གཞིི་ནི། རྩེོལ་བྱུང་དེ། དུང་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དང་པོ་ཡིན། བྱས་པ་དེ་རང་ཞིེས་

བརྗོོད་པའི་སྒྲིས་རང་གི་ཁྱད་ཆེོས་རང་དང་རས་གཞིན་ཤུགས་ལ་འཕེན་པའི་སྒྲི་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་པའི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། དངོས་

པོ་དེ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་དག་པ་པའི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་
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ཡིན། ཡང་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་དབྱེ་ན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། 

སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་རྣམ་གཉེིས་སུ་འཇུག་པའི་རང་བཞིིན་གྱིི་

རྟགས་ཡང་དག་གཉེིས། མཚོན་གཞིི་རིམ་པ་ལྟར། བྱས་པ་དང་པོ་དང༌། བྱས་པའི་བྱེ་

བྲག་གཉེིས་པ་ཡིན། དེ་སྒྲུབ་པ་ནི། བྱས་པ་དེ་དང་པོ་ཡིན་ཏེ། བྱས་པ་དེ་སྒྲི་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག  མི་རྟག་པ་ཡིན་ན། བྱས་པ་

ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། བྱས་པའི་བྱེ་བྲག་དེ། གཉེིས་པ་ཡིན་ཏེ། བྱས་པའི་བྱེ་བྲག་

སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག  མི་རྟག་པ་ཡིན་ན། 

བྱས་པའི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། 

དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། བྱས་པའི་བྱེ་བྲག་ཆེོས་ཅན། མི་རྟག་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། སྒྲི་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན།  མ་ཁྱབ་ཏེ། བཏགས་ཡོད་

ཆེོས་གསུམ་ཚོང་བ་ཆེོས་ཅན། མཚོོན་བྱ་ཡིན་པར་ཐོལ། བུམ་པ་མཚོོན་བྱར་སྒྲུབ་

པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས།   

མཚོན་གཞིིའི་སྟེང་དུ་མཚོན་ཉེིད་ངེས་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་མ་བཤེད་པ།མཚོན་གཞིིའི་སྟེང་དུ་མཚོན་ཉེིད་ངེས་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་མ་བཤེད་པ།

མཚོན་གཞིིའི་སྟེང་དུ་མཚོན་ཉེིད་ངེས་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་མ་བཤེད་པ་ལ། བྱས་པ་ཆེོས་

ཅན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐོལ། མཚོན་

ཉེིད་དེའི་ཕྱིིར། རྟགས་ཆེོས་དོན་གསུམ་ངོས་བཟུང་བ་ལ། བྱས་པ་བྱས་པའི་རྟགས་
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ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན། བྱས་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ།  

སྐྱོེས་པ། སྒྲི་བྱས་པ་རྣམས་རེ་རེ་ནས། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་གཏན་ཚོིགས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། གལ་ཏེ་ཡིན་ན། དེ་རྣམས་རེ་རེ་ནས་ཆེོས་

ཅན། བྱས་པའི་ལྡོག་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། དམ་བཅའ་འཐོད་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། བྱས་

པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན་ན། བྱས་པའི་ལྡོག་པ་

ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཡིན་ན། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་རྟགས་ཆེོས་ཐོ་དད་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། 

དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། བྱས་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་དེ། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་

མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན་པར་ཐོལ། མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་

པ་དེ། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་

ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་དེ། བྱས་པའི་

རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཤེེས་འདོད་ཆེོས་ཅན་ཡིན་པར་ཐོལ། མི་རྟག་

པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་དེ། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་

བྱའི་ཆེོས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། རྟགས་སར་ལྟར་བྱེད་དོ། །མི་རྟག་

པ་དེ། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་

བཟུང་བྱ་དང༌། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་གཉེིས་ཀོ་ཡིན། 

སྐད་ཅིག་མ་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་

ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་ཏེ།  བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱིི་
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སྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། མཚོན་ཉེིད་ཀྱིང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་ཡོད་

པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། མཚོན་ཉེིད་ཀྱིང་ཡིན་པའི་གཞིི་

མཐུན་པ་ཡོད་པར་ཐོལ། ཁྱོད་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་སྒྲི་སྐད་ཅིག་མར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག སྐད་

ཅིག་མ་མི་རྟག་པའི་དོན་ལྡོག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། སྐད་ཅིག་མ་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་མ་ཡིན་ཏེ། སྐད་ཅིག་མ་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར།

མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད་བཤེད་པ།མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད་བཤེད་པ།

གསུམ་པ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་བཤེད་པ་ལ། མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ།  མཚོན་

གཞིིའི་སྟེང་དུ་མཚོན་ཉེིད་ངེས་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་མ་བཤེད་པ། རྟགས་ཆེོས་དོན་གསུམ་

དགག་ཆེོས་དང་བཅས་པ་ངོས་བཟུང་བ་དང་བཞིི། དང་པོ་ནི། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་

ཡང་དག་ཡིན་པ་གང་ཞིིག ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་

སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། དགག་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་སྲིིད་པ་དེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་

ཀྱིི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་མཚོན་ཉེིད། 

ཁ་ཅིག་གིས། རྟགས་དངོས་གཉེིས་ཀྱིིས་སྟོང་པའི་མེ་དགག་པ་ཡིན་ཀྱིང༌། དུ་

བ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་རྟགས་དངོས་གཉེིས་ཀྱིིས་སྟོང་པའི་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་
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རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཟེར་ན།  མི་འཐོད་དེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དུ་བ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་དུ་ལྡན་ལ་ལ་རྟགས་དངོས་གཉེིས་ཀྱིིས་

སྟོང་པའི་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་

ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག   ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་

ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། དགག་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་སྲིིད་པའི་ཕྱིིར། མ་

ཁྱབ་ན། ཁྱོད་རང་གི་ལུགས་ལ་དགག་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་

གི་མཚོན་ཉེིད་ཞིོག་བྱས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག  

ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། མེད་

དགག་ཀྱིང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་སྲིིད་པ་དེ། དང་པོའི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གང་ཞིིག  

ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། མ་

ཡིན་དགག་དང་སྒྲུབ་པ་གང་རུང་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་སྲིིད་པ་དེ། གཉེིས་པའི་

མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། བྱས་པ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་བུམ་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡོད་པར་

སྒྲུབ་པའི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གང་

ཞིིག  ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། 

མེད་དགག་ཀྱིང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དེ་

དེ་འདྲིའི་གཞིི་མཐུན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དང་པོ་གང་ཞིིག  ཕྱིི་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། རྟག་དངོས་གཉེིས་ཀྱིིས་སྟོང་

པའི་མེ་དེ། དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་རྟགས་དངོས་གཉེིས་ཀྱིིས་སྟོང་པའི་མེ་
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ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་

འདོད་ན། བྱས་པ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་

ཐོལ། སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གང་

ཞིིག  ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། 

མ་ཡིན་དགག་དང་སྒྲུབ་པ་གང་རུང་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། མ་

གྲུབ་ན། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་པར་

ཐོལ། ཁྱོད་མེད་དགག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་དབྱེ་ན། མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་

པའི་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གཉེིས། 

མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་བཤེད་པ།མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་བཤེད་པ།

དང་པོ་ལ། མཚོན་ཉེིད་དང༌། དབྱེ་བ་གཉེིས། དང་པོ་ལ། ཁ་ཅིག་གིས། ཁྱོད་དེ་

སྒྲུབ་ཀྱིི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྱིོགས་ཆེོས་

ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཤེེས་འདོད་ཆེོས་ཅན་གྱིི་སྟེང་དུ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་

དགག་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཏགས་པའི་དོན་བསྐལ་དོན་ཡིན་པ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་སྣང་

བ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། བྱས་པ་སྒྲི་རྟག་པ་མ་

ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། ཕྱིོགས་ཆེོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་སྒྲི་

རྟག་པ་བསྐལ་དོན་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་སྒྲི་རྟག་མི་རྟག་ཐོེ་ཚོོམ་ཟ་བའི་གང་ཟག་ཡིན་
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པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་སྒྲིའི་སྟེང་དུ་རྟག་པ་བསྐལ་དོན་ཡིན་པར་

ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། བྱས་པ་སྒྲི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་སྣང་རུང་མ་

དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར། འདོད་ན། བྱས་པ་ཆེོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་

དག་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་

ལ་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ལ་སྒྲིའི་སྟེང་དུ་རྟག་པ་བསྐལ་དོན་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར། འཁོར་གསུམ།  

 རང་ལུགས་ནི། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཀྱིང་ཡིན། དེ་

སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དགག་བྱའི་ཆེོས་སུ་

བཏགས་པའི་དོན་བསྐལ་དོན་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་སྣང་བ་

མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་སྣང་

བའི་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་སྣང་བའི་འགལ་

ཟླ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གཉེིས། མཚོན་ཉེིད་རིམ་པ་ལྟར། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་

སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཀྱིང་ཡིན། མེད་དགག་ཀྱིང་ཡིན་པའི་གཞིི་

མཐུན་པ་དེ། དང་པོའི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གང་ཞིིག  མ་ཡིན་དགག་དང༌། སྒྲུབ་པ་གང་

རུང་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་དེ། གཉེིས་པའི་མཚོན་ཉེིད། དང་པོ་ལ་དབྱེ་ན། མི་

སྣང་བའི་རྒྱུ་ཁྱབ་བྱེད་རང་བཞིིན་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གསུམ། མཚོན་
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གཞིི་རིམ་པ་ལྟར། ཤེ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤེ་ཟ་དམིགས་

བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་མ་མེད་པ་དེ། མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་ཤེ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་

ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤེ་ཟ་ངེས་པའི་བཅད་ཤེེས་དོན་མཐུན་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་དང་པོ་

ཡིན། ཤེ་ཟ་ཡོད་པ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་ཤེ་ཟ་ཡོད་པ་ཚོད་མས་མ་

དམིགས་པ་དེ། མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་ཤེ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས། 

ཤེ་ཟ་ཡོད་ཅེས་དམ་བཅའ་མི་རིགས་པར་སྒྲུབ་པའི་གཉེིས་པ་ཡིན། ཤེ་ཟ་བསྐལ་དོན་

དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤེ་ཟ་ངེས་པའི་བཅད་ཤེེས་དོན་མཐུན་ཚོད་མས་མ་

དམིགས་པ་དེ། མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་ཤེ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་

ལ་ཤེ་ཟ་ངེས་པའི་བཅད་ཤེེས་དོན་མཐུན་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་གསུམ་པ་ཡིན། ཡོད་པ་

དེ། མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་ཤེ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤེ་ཟ་ངེས་

པའི་བཅད་ཤེེས་དོན་མཐུན་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་སྣང་བའི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡིན།

སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་བཤེད་པ།སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་བཤེད་པ།

སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ལ། མཚོན་ཉེིད་དང༌། དབྱེ་བ་གཉེིས་

ལས། དང་པོ་ནི། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཀྱིང་ཡིན། དེ་སྒྲུབ་པ་

ལ་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དགག་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཏགས་

པའི་དོན་བསྐལ་དོན་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་སྣང་རུང་
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མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། སྣང་རུང་གི་འབྲེལ་

ཟླ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། སྣང་རུང་གི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རྟགས་

ཡང་དག་གཉེིས། མཚོན་ཉེིད་རིམ་པ་ལྟར། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་

རྟགས་ཡང་དག་ཀྱིང་ཡིན། མེད་དགག་ཀྱིང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་དེ། དང་པོའི་

མཚོན་ཉེིད། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དགཀྱིང་ཡིན། མ་ཡིན་

དགག་དང་སྒྲུབ་པ་གང་རུང་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་དེ། གཉེིས་པའི་མཚོན་ཉེིད། 

དང་པོ་ལ། དབྱེ་ན། སྣང་རུང་གི་རྒྱུ། ཁྱབ་བྱེད། རང་བཞིིན། དངོས་འབྲས་མ་དམིགས་

པའི་རྟགས་ཡང་དག་དང་བཞིི། མཚོན་ཉེིད་རིམ་པ་ལྟར། སྣང་རུང་གི་རྒྱུ་མ་དམིགས་

པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ། སྣང་རུང་གི་རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་

ཉེིད།  དེས་འོག་མ་རྣམས་ལ་རིགས་འགྲོེ། མཚོན་གཞིི་རིམ་པ་ལྟར་མེ་མེད་པ་དེ་

མཚོན་མོའི་རྒྱ་མཚོོར་དུ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་དང་པོ་དང༌། ཤེིང་མེད་པ་དེ། ཤེིང་ཚོད་

མས་མ་དམིགས་པའི་བྲག་རོང་དུ་ཤེ་པ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་གཉེིས་པ་ཡིན། བུམ་པ་

ཚོད་མས་མ་དམིགས་པ་དེ། བུམ་པ་ཚོད་མས་མ་དམིགས་པའི་ས་ཕྱིོགས་སུ་བུམ་པ་

མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་གསུམ་པ་དང༌། དངོས་འབྲས་དུ་བ་མེད་པ་དེ། དུ་བས་དབེན་པའི་

རྩེིག་སྐོར་དུ་དུ་བའི་དངོས་རྒྱུ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་བཞིི་པ་ཡིན། 

ཁ་ཅིག་གིས། མེ་མེད་དང་པོ་དང༌། ཤེིང་མེད་པ་གཉེིས་པ་ཡིན་ཟེར་ན། རི་བོང་

རྭ་ཆེོས་ཅན། དུ་བ་མེད་པར་ཐོལ། མེ་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཡང་རི་བོང་རྭ་ཆེོས་ཅན། 

ཤེ་པ་མེད་པར་ཐོལ། ཤེིང་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་གཉེིས་ཀོ་གྲུབ་
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སྟེ། གཞིི་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དུ་བ་མེའི་དངོས་འབྲས་དང༌། ཤེ་པ་

ཤེིང་གི་ཁྱབ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར།  

 སྣང་རུང་གི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་དབྱེ་ན། ལྷན་ཅིག་

མི་གནས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་སྣང་རུང་འགལ་དམིགས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། 

ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་སྣང་རུང་འགལ་དམིགས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་

གཉེིས། དང་པོ་ལ། མཚོན་ཉེིད་དང༌། དབྱེ་བ་གཉེིས་ལས། དང་པོ་ནི། མེ་སྟོབས་

ཆེེན་པོས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་ཤེར་གྱིི་དངོས་པོའི་སྟེང་དུ་གྲོང་རེག་རྒྱུན་ཆེགས་མེད་

པར་སྒྲུབ་པའི་སྣང་རུང་འགལ་དམིགས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཀྱིང་ཡིན། གྲོང་རེག་རྒྱུན་

ཆེགས་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་དེ། མེ་སྟོབས་

ཆེེན་པོས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་ཤེར་གྱིི་དངོས་པོའི་སྟེང་དུ་གྲོང་རེག་རྒྱུན་ཆེགས་མེད་

པར་སྒྲུབ་པའི་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་སྣང་རུང་འགལ་དམིགས་ཀྱིི་

རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། རང་བཞིིན་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིིན་

དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག  རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིིན་དམིགས་པའི་རྟགས་

ཡང་དག  ཁྱབ་བྱེད་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིིན་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག  རང་

བཞིིན་དང་འགལ་བའི་འབྲས་བུ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག  རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་

འབྲས་བུ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་དང་ལྔ། མཚོན་གཞིི་རིམ་པ་ལྟར། མེ་སྟོབས་

ཆེེན་པོས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་དངོས་པོ་དེ། མེ་སྟོབས་ཆེེན་པོས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་

ཤེར་གྱིི་དངོས་པོའི་སྟེང་དུ་གྲོང་རེག་རྒྱུན་ཆེགས་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་དང་པོ་དང༌། མེ་
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སྟོབས་ཆེེན་པོས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་དངོས་པོ་དེ། མེ་སྟོབས་ཆེེན་པོས་ཁྱབ་པར་ནོན་

པའི་ཤེར་གྱིི་དངོས་པོའི་སྟེང་དུ་གྲོང་འབྲས་སྤུ་ལོང་བྱེད་རྒྱུན་ཆེགས་མེད་པར་སྒྲུབ་

པའི་གཉེིས་པ་དང༌། མེ་སྟོབས་ཆེེན་པོས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་དངོས་པོ་དེ། མེ་སྟོབས་

ཆེེན་པོས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་ཤེར་གྱིི་དངོས་པོའི་སྟེང་དུ་ཁ་བའི་རེག་པ་རྒྱུན་ཆེགས་

མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་གསུམ་པ་དང༌། དུ་བ་དྲིག་ཕྱུར་བའི་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་དངོས་པོ་

དེ། དུ་བ་དྲིག་ཕྱུར་བའི་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་ཤེར་གྱིི་དངོས་པོའི་སྟེང་དུ་གྲོང་རེག་རྒྱུན་

ཆེགས་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་བཞིི་པ་དང༌། དུ་བ་དྲིག་ཕྱུར་བའི་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་དངོས་

པོ་དེ། དུ་བ་དྲིག་ཕྱུར་བའི་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་ཤེར་གྱིི་དངོས་པོའི་སྟེང་དུ་གྲོང་འབྲས་

སྤུ་ལོང་རྒྱུན་ཆེགས་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྔ་པའི་མཚོན་གཞིི་ཡིན། 

སྒྲི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་དམིགས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཀྱིང་

ཡིན། རྟག་པ་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་

པ་དེ། སྒྲི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕན་ཚུན་སང་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་སྣང་རུང་

འགལ་དམིགས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད། བྱས་པ་དེ། དེའི་མཚོན་གཞིི་ཡིན། 

མདུན་གྱིི་གོང་བུ་རྭ་ཅན་རྟ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་དམིགས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་

ཀྱིང་ཡིན། རྟ་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་

དེ། མདུན་གྱིི་གོང་བུ་རྭ་ཅན་རྟ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕན་ཚུན་སང་འགལ་ལ་བརྟེན་

པའི་འགལ་དམིགས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད། རྭ་ཅན་དེ་དེའི་མཚོན་གཞིི་

ཡིན། དེ་ལ་དབྱེ་ན། ལྟོས་པས་ངེས་པ་འགོག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། ངེས་པས་
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ལྟོས་པ་འགོག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གཉེིས། མཚོན་གཞིི་རིམ་པ་ལྟར། གོས་དཀོར་པོ་

ཆེོས་ཅན། རང་གྲུབ་ཙོམ་ནས་ཚོོན་ཅན་དུ་མ་ངེས་ཏེ། རང་ཉེིད་ཚོོན་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་

རང་ལས་ཕྱིིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་དགོས་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་རྗོོད་པའི་ཚོེ་ན་དེ་དེ་སྒྲུབ་

ཀྱིི་ལྟོས་པས་ངེས་པ་འགོག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན། བྱས་པ་ཆེོས་ཅན། རང་ཉེིད་

འཇིག་པ་རང་ལས་ཕྱིིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་རྐེན་གཞིན་ལ་མི་ལྟོས་ཏེ། རང་གྲུབ་ཙོམ་ནས་

འཇིག་ངེས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་རྗོོད་པའི་ཚོེ་ན། 

དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ངེས་པས་ལྟོས་པ་འགོག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན། རིགས་པ་

འདི་ལ་བརྟེན་ནས་མི་རྟག་པ་དེ་སྒྲི་བྱས་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་

ཐོལ། བྱས་པ་དེ་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་བ་ཡང་ཁེགས་

ཏེ། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། རང་གྲུབ་ཙོམ་ནས་འཇིག་ངེས་དེ། བྱས་པ་རང་ཉེིད་འཇིག་པ་

རང་ལས་ཕྱིིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་དོན་གཞིན་ལ་མི་ལྟོས་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མ་

ཡིན་པར་ཐོལ། རང་ཉེིད་འཇིག་པ་རང་ལས་ཕྱིིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་དོན་གཞིན་ལ་མི་ལྟོས་

པའི་དངོས་པོ་དེ། བྱས་པ་རང་གྲུབ་ཙོམ་ནས་འཇིག་ངེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་

དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། རྭ་ཅན་ཆེོས་ཅན། མདུན་གྱིི་གོང་བུ་རྭ་ཅན་

རྟ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་འགལ་དམིགས་ཀྱིི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་འགལ་དམིགས་ཀྱིི་རྟགས་གང་ཞིིག  རྟ་

དང་རས་ཐོ་དད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། འོ་ན། ཁྱོད་རང་ལ་ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། 

རས་ཐོ་དད་ཡིན་ན་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ཡིན་དགོས་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། 
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འདོད་ན། མེ་དུ་གཉེིས་ཆེོས་ཅན། དེ་ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་གཉེིས་ཆེོས་ཅན། 

གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཕན་གདགས་

བྱ་འདོགས་བྱེད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། རྒྱུ་འབྲས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མཚོན་གཞིིའི་སྟེང་དུ་

མཚོན་ཉེིད་ངེས་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་མ་བཤེད་པ་ལ། ཤེ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་

གི་རྒྱུད་ལ་ཤེ་ཟ་དམིགས་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་མ་མེད་པ་ཆེོས་ཅན། མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་ཤེ་

ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤེ་ཟ་ངེས་པའི་བཅད་ཤེེས་དོན་མཐུན་

མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་

དག་གང་ཞིིག  མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་ཤེ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་

ལ། ཤེ་ཟ་ངེས་པའི་བཅད་ཤེེས་དོན་མཐུན་མེད་པ་དགག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

ཡང་དེ་ཆེོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་

ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྱིོགས་

ཆེོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ལ་ཤེ་ཟ་བསྐལ་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཕྱིི་མ་མ་གྲུབ་

ན། མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་ཤེ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་

ཤེ་ཟ་བསྐལ་དོན་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་ཆེོས་ཅན་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། གཞིན་ཡང་། ཤེ་

ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤེ་ཟ་དམིགས་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་མ་མེད་པ་

ཆེོས་ཅན། མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་ཤེ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་

ཤེ་ཟ་ངེས་པའི་བཅད་ཤེེས་དོན་མཐུན་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་སྣང་པའི་འབྲེལ་ཟླ་མ་

དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་



124 རྟགས་རིགས་་བརྗོོད་དོན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།བསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

ཡང་དག་གང་ཞིིག  དེ་མེད་དགག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། ཤེ་ཟ་བསྐལ་

དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤེ་ཟ་དམིགས་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་མ་མེད་པ་དེ། མདུན་

གྱིི་གཞིི་འདིར་ཤེ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤེ་ཟ་ངེས་པའི་བཅད་

ཤེེས་དོན་མཐུན་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་སྣང་བའི་འབྲེལ་ཟླའི་རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་སྣང་བའི་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་

ཡང་དག་གང་ཞིིག  ཤེ་ཟ་དམིགས་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་མ་དེ། ཤེ་ཟ་ངེས་པའི་ཤེེས་དོན་

མཐུན་གྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེས་ཕྱིི་མ་གཉེིས་ལ་རིགས་འགྲོེའོ། །

ཡོད་པ་ཆེོས་ཅན། མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་ཤེ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་

ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤེ་ཟ་ངེས་པའི་བཅད་ཤེེས་དོན་མཐུན་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་ཟླ་

དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་

ཡང་དག་གང་ཞིིག མ་ཡིན་དགག་དང་སྒྲུབ་པ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། སྒྲུབ་པ་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར། བྱས་པ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་སྣང་རུང་མ་

དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་

ཡང་དག་གང་ཞིིག ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ལ་རྟག་

པ་བསྐལ་དོན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་སློ། ཕྱིི་མ་མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་སྒྲི་རྟག་པ་མ་

ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་རྟག་པ་

བསྐལ་དོན་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་ཆེོས་ཅན་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མེ་མེད་པ་ཆེོས་ཅན། 

མཚོན་མོའི་རྒྱ་མཚོོར་དུ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་བའི་སྣང་རུང་གི་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་



125 རྟགས་རིགས་་བརྗོོད་དོན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།བསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གང་

ཞིིག  མེད་དགག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། མེ་མེད་པ་དེ་མཚོན་མོའི་རྒྱ་

མཚོོར་དུ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་སྣང་རུང་གི་རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་

ཏེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག  མེ་དུ་བའི་རྒྱུ་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེས་གཞིན་རྣམས་ལ་རིགས་འགྲོེའོ། །

ཡང་བྱས་པ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་སྣང་རུང་གི་འགལ་ཟླ་

དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་

རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག  མ་ཡིན་དགག་དང་སྒྲུབ་པ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། 

སྒྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། མེ་སྟོབས་ཆེེན་པོས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་

དངོས་པོ་དེ། མེ་སྟོབས་ཆེེན་པོས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་ཤེར་གྱིི་དངོས་པོའི་སྟེང་དུ་གྲོང་

རེག་རྒྱུན་ཆེགས་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་འགལ་

དམིགས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་འགལ་དམིགས་ཀྱིི་རྟགས་

ཡང་དག་གང་ཞིིག  མེ་སྟོབས་ཆེེན་པོས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་དངོས་པོ་དེ་གྲོང་རེག་

རྒྱུན་ཆེགས་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། བྱས་པ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་སྒྲི་

རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་འགལ་དམིགས་

ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་འགལ་དམིགས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་

དག་གང་ཞིིག  ཁྱོད་རྟག་པ་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་

རྟག་པ་དང་རས་ཐོ་དད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར།  



126 རྟགས་རིགས་་བརྗོོད་དོན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།བསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

 རྟགས་ཆེོས་དོན་གསུམ་ངོས་བཟུང་བ་ལ། དམ་བཅའ་བཞིག་པ་དང༌། སྒྲུབ་

བྱེད་འགོད་པ་གཉེིས། དང་པོ་ནི། མེ་མེད་པ་དེ། མེ་མེད་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་མཚོན་མོའི་

རྒྱ་མཚོོར་དུ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན། མེ་མེད་དེ་དེའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་

སྒྲུབ་ཀྱིི་གཏན་ཚོིགས་མ་ཡིན། དུ་བ་མེད་པ་དེ། མེ་མེད་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་

དངོས་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་དང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་

བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་གཉེིས་ཀོ་ཡིན། དུ་མེད་དེ་དེ་གཉེིས་ཀོ་མ་ཡིན། དེས་ཤེིང་མེད་

སོགས་ལ་རིགས་འགྲོེའོ། །

བུམ་པ་ཚོད་མས་མ་དམིགས་པ་དེ། བུམ་པ་ཚོད་མས་མ་དམིགས་པའི་ས་

ཕྱིོགས་སུ་བུམ་པ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན། བུམ་པ་མེད་པ་དེ། བུམ་

པ་ཚོད་མས་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་

བཟུང་བྱ་དང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་གཉེིས་ཀོ་ཡིན། བུམ་

མེད་དེ་དེ་གཉེིས་ཀོ་མ་ཡིན། གྲོང་རེག་རྒྱུན་ཆེགས་མེད་པ་དེ། མེ་སྟོབས་ཆེེན་པོས་

ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་དངོས་པོའི་རྟགས་ཀྱིིས་མེ་སྟོབས་ཆེེན་པོས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་

ཤེར་གྱིི་དངོས་པོའི་སྟེང་དུ། གྲོང་རེག་རྒྱུན་ཆེགས་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་

བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་དང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་གཉེིས་

ཀོ་ཡིན། གྲོང་རེག་རྒྱུན་ཆེགས་ཚོད་མས་མ་དམིགས་པ་དེ། མེ་སྟོབས་ཆེེན་པོས་ཁྱབ་

པར་ནོན་པའི་དངོས་པོའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་

བྱ་ཡིན་ཀྱིང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་མ་ཡིན། རྟག་པ་མ་
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ཡིན་པ་དེ། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་

བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་དང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་གཉེིས་

ཀོ་ཡིན། ཆེོས་དང་སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པ་དེ། བྱས་པའི་

རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་ཀྱིང༌། དེ་སྒྲུབ་

ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་མ་ཡིན། ཤེ་ཟ་དེ། མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་

ཤེ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤེ་ཟ་ངེས་པའི་བཅད་ཤེེས་དོན་

མཐུན་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་དགག་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཏགས་པའི་དོན་ཡིན་ཀྱིང༌། དེ་སྒྲུབ་

ཀྱིི་དགག་བྱའི་ཆེོས་མ་ཡིན། ཤེ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤེ་ཟ་

ངེས་པའི་བཅད་ཤེེས་དོན་མཐུན་དེ་ཡང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དགག་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཏགས་

པའི་དོན་ཡིན་ཀྱིང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དགག་བྱའི་ཆེོས་མ་ཡིན། ཤེ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་

བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤེ་ཟ་ངེས་པའི་བཅད་ཤེེས་དོན་མཐུན་ཡོད་པ་དེ། དེ་སྒྲུབ་

ཀྱིི་དགག་བྱའི་ཆེོས་དང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དགག་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཏགས་པའི་དོན་གཉེིས་

ཀོ་ཡིན། དུ་བ་དེ་མཚོན་མོའི་རྒྱ་མཚོོར་དུ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་དགག་བྱའི་ཆེོས་སུ་

བཏགས་པའི་དོན་ཡིན་ཀྱིང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དགག་བྱའི་ཆེོས་མ་ཡིན། དུ་བ་ཡོད་པ་དེ། 

མཚོན་མོའི་རྒྱ་མཚོོར་དུ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་དགག་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཏགས་པའི་དོན་

དང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དགག་བྱའི་ཆེོས་གཉེིས་ཀོ་ཡིན། རྟག་པ་དེ། སྒྲི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་

སྒྲུབ་པའི་དགག་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཏགས་པའི་དོན་དང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དགག་བྱའི་ཆེོས་

གཉེིས་ཀོ་ཡིན་ནོ། །
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སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་རིགས་པ་འགོད་པ་ནི། མེ་མེད་པ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་

ཀྱིིས་མཚོན་མོའི་རྒྱ་མཚོོར་དུ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན་པར་ཐོལ། 

ཁྱོད་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མེ་མེད་དེ་དེ་མ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཡིན་ན། 

མེ་མེད་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་མེ་མེད་པའི་

རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། རི་བོང་རྭ་ཆེོས་ཅན། 

དུ་བ་མེད་པར་ཐོལ། མེ་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། མེད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དུ་བ་

མེའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

གཞིན་ཡང༌། མེ་མེད་ཆེོས་ཅན། མེ་མེད་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་གཏན་

ཚོིགས་ལྟར་སྣང་ཡིན་པར་ཐོལ། མེ་མེད་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་གཏན་ཚོིགས་

གང་ཞིིག  མེ་མེད་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིིས་གཏན་ཚོིགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར། དང་པོ་དངོས། ཕྱིི་མ་མ་གྲུབ་ཟེར་ན། དེ་བཀོོད་ཀྱིི་གཏན་ཚོིགས་ལྟར་སྣང་ཡོད་

པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། གོང་དུ་བཀོག་ཟིན་པའི་ཕྱིིར། འདིས་གཞིན་

རྣམས་ལའང་རིགས་འགྲོེའོ། །དུ་བ་ཚོད་མས་མ་དམིགས་པ་དེ། མེ་མེད་པའི་རྟགས་

ཀྱིིས་མཚོན་མོའི་རྒྱ་མཚོོར་དུ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱིིས་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་

བཟུང་བྱ་ཡིན་ཏེ། མེ་མེད་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་

བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། མཚོན་ཉེིད་ཀྱིང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་

ན། མེ་མེད་པ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིིས་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་

སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། མཚོན་ཉེིད་ཀྱིང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་ཡོད་པར་ཐོལ། ཁྱོད་
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དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དོན་སྒྲུབ་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

གཞིན་ཡང༌། མེ་མེད་པ་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་

ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། གཞིི་དེ་

མཚོོན་བྱ་ཡིན་ན། ཞིེས་སོགས་སར་ལྟར་འཕེན། ཤེ་ཟ་དེ་མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་ཤེ་ཟ་

བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤེ་ཟ་ངེས་པའི་བཅད་ཤེེས་དོན་མཐུན་

མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་དགག་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཏགས་པའི་དོན་ཡིན་ཏེ། མདུན་གྱིི་གཞིི་

འདིར་ཤེ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤེ་ཟ་ངེས་པའི་བཅད་ཤེེས་

དོན་མཐུན་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་དེས། མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་ཤེ་ཟ་ཡོད་

མེད་ཐོེ་ཚོོམ་ཟ་བའི་ཕྱིིར། ཤེ་ཟ་ཆེོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དགག་བྱའི་ཆེོས་མ་ཡིན་ཏེ། 

ཡོད་པའི་ཕྱིིར། མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་ཤེ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་

ལ་ཤེ་ཟ་ངེས་པའི་བཅད་ཤེེས་དོན་མཐུན་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དགག་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཏགས་

པའི་དོན་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་དེས་མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་ཤེ་ཟ་བསྐལ་

དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤེ་ཟ་ངེས་པའི་བཅད་ཤེེས་དོན་མཐུན་ཡོད་མེད་

ཐོེ་ཚོོམ་ཟ་བའི་ཕྱིིར། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དགག་བྱའི་ཆེོས་མ་ཡིན་ཏེ། བུམ་པ་དེ། བུམ་པ་

ཚོད་མས་མ་དམིགས་པའི་ས་ཕྱིོགས་སུ་བུམ་པ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་དགག་བྱའི་ཆེོས་

མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཤེ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤེ་ཟ་ངེས་པའི་

བཅད་ཤེེས་དོན་མཐུན་ཡོད་པ་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དགག་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཏགས་པའི་དོན་

ཡིན་ཏེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དགག་བྱའི་ཆེོས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཤེ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་
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གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤེ་ཟ་ངེས་པའི་བཅད་ཤེེས་དོན་མཐུན་མེད་པ་དེ། དེའི་བསྒྲུབ་བྱའི་

ཆེོས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དུ་བ་དེ། མཚོན་མོའི་རྒྱ་མཚོོར་དུ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་དགག་

བྱའི་ཆེོས་སུ་བཏགས་པའི་དོན་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་དེས། 

མཚོན་མོའི་རྒྱ་མཚོོར་དུ་བ་ཡོད་མེད་ཐོེ་ཚོོམ་ཟ་བའི་ཕྱིིར། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དགག་བྱའི་

ཆེོས་མ་ཡིན་ཏེ། དུ་བ་དང་ཕན་ཚུན་ཐོ་དད་དེ། དུ་བ་དང་ཕན་ཚུན་ཐོ་དད་ཚོད་མས་མ་

དམིགས་པའི་ས་ཕྱིོགས་སུ་དུ་བ་དང་ཕན་ཚུན་ཐོ་དད་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་དགག་བྱའི་

ཆེོས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དུ་བ་དང་ཕན་ཚུན་ཐོ་དད་ཆེོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་

རྟགས་ཡང་དག་གི་དགག་བྱའི་ཆེོས་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད། 

ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དགག་བྱའི་ཆེོས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། དེ་

སྒྲུབ་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པར་ཐོལ། ཁྱོད་ཚོད་མས་མ་དམིགས་པ་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

རྩེ་བར་འདོད་ན།  དུ་བ་དང་ཕན་ཚུན་ཐོ་དད་ཆེོས་ཅན། དུ་བ་དང་ཕན་ཚུན་ཐོ་

དད་ཚོད་མས་མ་དམིགས་པའི་ས་ཕྱིོགས་དེ། ཁྱོད་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་

རྟགས་ཡང་དག་གི་དགག་བྱའི་ཆེོས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དུ་བ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་

དང་ཕན་ཚུན་ཐོ་དད་ཚོད་མས་མ་དམིགས་པའི་ས་ཕྱིོགས་དེ། ཁྱོད་དང་ཕན་ཚུན་ཐོ་

དད་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་དེ་དང་ཐོ་དད། དེ་ཡང་ཁྱོད་དང་ཐོ་དད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་

གཉེིས་ཀོ་གྲུབ་སྟེ། དུ་བའི་ལྡོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར།  
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རྟགས་ཡང་དག་ལ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་བ་བཤེད་པ།རྟགས་ཡང་དག་ལ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་བ་བཤེད་པ།

གཉེིས་པ་རྟགས་ཡང་དག་ལ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་ན། དགག་རྟགས་

ཡང་དག་དང༌། སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་གཉེིས་ལས། མཚོན་ཉེིད་རིམ་པ་ལྟར། ཁྱོད་དེ་

སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཀྱིང་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་

བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། དགག་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་སྲིིད་པ་དེ། 

ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་མཚོན་ཉེིད། དེ་དང་མ་དམིགས་

པའི་རྟགས་ཡང་དག་དོན་གཅིག  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཀྱིང་ཡིན། ཁྱོད་

ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། སྒྲུབ་པ་

ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་སྲིིད་པ་དེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་

མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་

དག་གཉེིས། དེ་གཉེིས་གང་རུང་ཡིན་ན། སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ། དེ་

སྒྲུབ་ཀྱིི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་འགལ་ཡང༌། 

དགག་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་གཉེིས་མི་འགལ་ཏེ། བྱས་པ་དེ་དེ་

གཉེིས་ཀོ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། བྱས་པ་སྒྲི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་དགག་རྟགས་ཡང་

དག་དང༌། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་གཉེིས་ཀོ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དགག་པ་དང་སྒྲུབ་པ་གཉེིས་མི་འགལ་བར་ཐོལ། དགག་རྟགས་

ཡང་དག་དང་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་གཉེིས་མི་འགལ་བའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། འོ་ན། 
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ཁོ་རང་ལ། དགག་པ་མ་དམིགས་པ་དང་མི་འགལ་པར་ཐོལ། དགག་རྟགས་ཡང་དག་

དང༌། མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གཉེིས་མི་འགལ་བའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འགྲོིག  

རྟགས་དེར་ཐོལ། དགག་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་

ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དགག་པ་ཆེོས་ཅན། མ་དམིགས་པ་དང་འགལ་བར་

ཐོལ། གཞིི་གྲུབ་པའི་ཕྱིིར། དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། མ་དམིགས་པ་ཆེོས་ཅན། མ་དམིགས་པ་

དང་འགལ་བར་ཐོལ། གཞིི་གྲུབ་པའི་ཕྱིིར། དེར་ཐོལ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་

པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། 

ཡང་ཁོ་ན་རེ། དགག་རྟགས་ཡང་དག་གི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་

དང༌། སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་གི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་གཉེིས་མི་འགལ་

བར་ཐོལ། དགག་རྟགས་ཡང་དག་དང་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་གཉེིས་མི་འགལ་བའི་ཕྱིིར་

ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། འདོད་ན། དེ་གཉེིས་འགལ་བར་ཐོལ། དང་པོ་དེ་ཡིན་ན་དགག་པ་

ཡིན་དགོས། ཕྱིི་མ་དེ་ཡིན་ན་སྒྲུབ་པ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་མཚོམས་

ལ། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་

བཟུང་བྱ་དང༌། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་གཉེིས་

མི་འགལ་བར་ཐོལ། སྒྲི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། སྒྲི་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གཉེིས་མི་འགལ་བའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་གྲུབ་

སྟེ། བྱས་པ་དེ་དེ་གཉེིས་ཀོ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དང་པོ་དེ་ཡིན་ན། དགག་

པ་ཡིན་དགོས། ཕྱིི་མ་དེ་ཡིན་ན། སྒྲུབ་པ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར།
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རྟགས་ཡང་དག་ལ་སྒྲུབ་ཚུལ་གྱིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་བ་བཤེད་པ།རྟགས་ཡང་དག་ལ་སྒྲུབ་ཚུལ་གྱིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་བ་བཤེད་པ།

གསུམ་པ་རྟགས་ཡང་དག་ལ་སྒྲུབ་ཚུལ་གྱིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་ན། དོན་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་

དག  ཐོ་སྙིད་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག  དོན་འབའ་ཞིིག་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག  ཐོ་སྙིད་

འབའ་ཞིིག་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག  དོན་དང་ཐོ་སྙིད་གཉེིས་ཀོ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་

དག་དང་ལྔ་ལས། དེ་རྣམས་སོ་སོའི་མཚོན་ཉེིད། མཚོན་གཞིི། སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་རིགས་པ་

དང་གསུམ། དང་པོ་ལ། དགག་གཞིག་གཉེིས་ལས། དང་པོ་ལ། ཁ་ཅིག་གིས། ཁྱོད་

དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག  ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་

བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་ན་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ། དང་པོའི་མཚོན་ཉེིད། དེ་

གང་ཞིིག  ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་

ན་མཚོོན་བྱ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ། གཉེིས་པའི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གང་ཞིིག  ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་

ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་ན་ཁྱོད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་

པས་ཁྱབ་པ། གསུམ་པའི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གང་ཞིིག  ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་

དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་ན་ ཁྱོད་ཀྱིི་མཚོོན་བྱ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ། 

བཞིི་པའི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། རིམ་པ་ལྟར། བྱས་པ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་

མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་ན། མཚོན་ཉེིད་ཡིན་

པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། ཁྱོད་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་དེར་ཐོལ། ཁྱོད་སྒྲི་སྐད་ཅིག་མར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་
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དག་གང་ཞིིག  སྐད་ཅིག་མ་མི་རྟག་པའི་དོན་ལྡོག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། བྱས་པ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དགག་

རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐོལ། སྒྲི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་དགག་རྟགས་ཡང་

དག་གང་ཞིིག  རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་དགག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས་ཟེར་ན། མི་

མཚུངས་སོ། །གཞིན་ཡང༌། བྱས་པ་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་

དག་ཡིན་པར་ཐོལ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པའི་

ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། གཞིི་དེ་མཚོོན་བྱ་ཡིན་ན་ཆེོས་དེའི་རྟགས་ཀྱིིས་ཆེོས་དེ་གཞིི་དེར་

སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། མཚོན་ཉེིད་ཀྱིང་ཡིན་པའི་

གཞིི་མཐུན་པ་མེད་དགོས་པར་ཐོལ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་

ཡང་དག་མེད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། གོང་དུ་བཀོག་ཟིན། རྩེ་བར་འདོད་ན། མི་རྟག་པ་

ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་

སྒྲི་ཁྱོད་དུ་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་གང་

ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། མཚོོན་བྱ་ཡིན་བའི་ཕྱིིར། གཞིན་

ཡང༌། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཐོ་སྙིད་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་ན། དེ་སྒྲུབ་

ཀྱིི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་མེད་དགོས་པར་ཐོལ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དོན་

སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་མེད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དུ་ལྡན་ལ་ལ་ཚོ་ཞིིང་སྲིེག་པ་ཡོད་

པར་སྒྲུབ་པའི་ཐོ་སྙིད་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པར་ཐོལ། ཚོ་ཞིིང་སྲིེག་པ་ཚོད་

མས་དམིགས་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་
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ཀྱིི་ཐོ་སྙིད་འབའ་ཞིིག་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་

ཡང་དག་གང་ཞིིག  ཁྱོད་ཚོ་ཞིིང་སྲིེག་པ་ཡོད་པའི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་

གྲུབ་སྟེ། ཚོ་ཞིིང་སྲིེག་པ། མེའི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

རྩེ་བར་འདོད་ན། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། དུ་ལྡན་ལ་ལ་ཚོ་ཞིིང་སྲིེག་པ་ཡོད་པར་

སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མེད་པར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཐོ་སྙིད་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་

ཡོད་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན་སོང༌། གཞིན་ཡང༌། བྱས་པ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་

མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཐོ་སྙིད་

སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག  དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཐོ་སྙིད་འབའ་ཞིིག་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་

དག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་དེར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག  མི་

རྟག་པ་མཚོོན་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་

རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་དེས། སྒྲི་སྐད་ཅིག་མར་ཚོད་མས་ངེས་པའི་

གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆེོས་ཅན་དེ་དང་གཅིག་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

གཞིན་ཡང༌། དུ་བ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་ཚོ་ཞིིང་སྲིེག་པ་

ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་ན། མཚོན་ཉེིད་ཡིན་

པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་

པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག  ཁྱོད་ཀྱིི་

རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། མཚོན་ཉེིད་
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ཀྱིང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཚོ་ཞིིང་སྲིེག་པ་ཚོད་མས་དམིགས་པ་

དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དང་པོ་གང་ཞིིག  ཕྱིི་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་ན། ཚོ་

ཞིིང་སྲིེག་པ་ཡོད་པ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། 

དེར་ཐོལ། དུ་བའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་

ཡིན། ཚོ་ཞིིང་སྲིེག་པ་ཚོད་མས་དམིགས་པའི་མཚོོན་བྱ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་

ཡོད་པའི་ཕྱིིར། ཚོ་ཞིིང་སྲིེག་པ་ཚོད་མས་དམིགས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། 

མ་གྲུབ་ན། ཚོ་ཞིིང་སྲིེག་པ་ཚོད་མས་དམིགས་པ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་

སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིི་མཚོོན་བྱ་ཡང་ཡིན་

པའི་གཞིི་མཐུན་པ་ཡོད་པར་ཐོལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཐོ་སྙིད་འབའ་ཞིིག་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་

ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མཚོན་ཉེིད་གཉེིས་པ་ལ། བྱས་པ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་

ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་ན། མཚོོན་

བྱ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། ཁྱོད་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཐོ་སྙིད་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་

དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག  མི་རྟག་པ་མཚོོན་

བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་ན། སྐད་ཅིག་མ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། མ་

གྲུབ་ན། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། སྐད་ཅིག་མ་དེ་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་པར་ཐོལ། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་

མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། མཚོན་ཉེིད་

ཀྱིང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་
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རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་

ཡིན། མཚོན་ཉེིད་ཀྱིང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་ཡོད་པར་ཐོལ། ཁྱོད་སྒྲི་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

མཚོན་ཉེིད་གསུམ་པ་ལ། བྱས་པ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་སྐད་ཅིག་

མར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་

ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། ཁྱོད་སྒྲི་སྐད་ཅིག་མར་སྒྲུབ་པའི་དོན་འབའ་ཞིིག་སྒྲུབ་ཀྱིི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གང་

ཞིིག  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཐོ་སྙིད་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་སློ། 

གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་

ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། མཚོོན་བྱ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་མེད་པའི་ཕྱིིར། 

རྟགས་སློ། རྩེ་བར་འདོད་ན། སྐད་ཅིག་མ་ཆེོས་ཅན། བྱས་པའི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པར་

ཐོལ། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་སྐད་ཅིག་མར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་

བཟུང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མཚོན་ཉེིད་བཞིི་པ་ལ། སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་

ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་

སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་མཚོོན་བྱ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། ཁྱོད་སྒྲི་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་ཐོ་སྙིད་འབའ་ཞིིག་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་

གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཐོ་སྙིད་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག  ཁྱོད་དེ་
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སྒྲུབ་ཀྱིི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་

ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག  མི་རྟག་པ་མཚོོན་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་

ན། དེ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་སྐད་ཅིག་མར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐོལ། སྒྲི་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྒྲི་

ཁྱོད་དུ་ཚོད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། སྒྲི་སྐད་ཅིག་མར་ཚོད་མས་ངེས་པའི་

གང་ཟག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། 

གཞིན་ཡང༌། སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་

ཐོ་སྙིད་འབའ་ཞིིག་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་

ཡང་དག་གང་ཞིིག  ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་ཡིན་ན། སྒྲི་སྐད་

ཅིག་མར་ཚོད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་

དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་དེ། སྒྲི་སྐད་ཅིག་མར་ཚོད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་དེ། སྒྲི་སྐད་ཅིག་མ་མ་

ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་ཚོད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་ན།  

མི་རྟག་པ་ཆེོས་ཅན། སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པའི་མཚོོན་བྱ་ཡིན་པར་ཐོལ། 

སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་

ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། མི་རྟག་

པ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་ཁྱོད་དུ་སྒྲུབ་

པའི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་བདག་མེད་ཡིན་པའི་
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ཕྱིིར། འདོད་ན། མི་རྟག་པ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་དེ། སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་

པའི་རྣམ་པ་ཤེར་བའི་ཞིེན་རིག་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན།  མི་རྟག་པ་

འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ཆེོས་ཅན། རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་དགག་པའི་རྣམ་པ་ཤེར་བའི་ཞིེན་

རིག་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། མི་རྟག་པ་ཆེོས་ཅན། དགག་པ་ཡིན་

པར་ཐོལ། ཁྱོད་ཡོད་ཁྱོད་འཛིན་རྟོག་པ་དགག་རྟོག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དགག་པ་ཆེོས་ཅན། དགག་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་འཛིན་རྟོག་

པ་དགག་རྟོག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་སོང༌། དེ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། ཁྱོད་འཛིན་

རྟོག་པ་རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་དགག་པའི་རྣམ་པ་ཤེར་པའི་ཞིེན་རིག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

མ་གྲུབ་ན། དགག་པ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དགག་པའི་རྣམ་པ་ཤེར་

བའི་ཞིེན་རིག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དགག་པ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་

ཁྱོད་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཤེར་བའི་ཞིེན་རིག་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅིག་གིས། དགག་པ་དགག་པར་བྱས་ནས། དགག་པ་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་

ཟེར་ན། དགག་པ་ཆེོས་ཅན། མ་ཡིན་དགག་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། མེད་དགག་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར་ཏེ། དགག་པ་གང་ཞིིག  རང་ཞིེས་རྗོོད་པའི་སྒྲིས་རང་གི་དགག་བྱ་བཀོག་ཤུལ་དུ་

རང་གི་འཕང་བྱར་གྱུར་པའི་ཆེོས་གཞིན་སྒྲུབ་པ་མི་འཕེན་པའི་ཕྱིིར། ཕྱིི་མ་མ་གྲུབ་ན། 

དགག་པ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕྱིིར། 

གཞིན་ཡང༌། སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཆེོས་ཅན། བྱས་པའི་རྟགས་

ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་པར་ཐོལ། 
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1 2 3 4 5

མི་རྟག་པའི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། མི་རྟག་པ་ཁྱོད་ཀྱིི་མཚོོན་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

རྟགས་ཁས། འདོད་ན། བྱས་པ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིིས་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། དགག་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་

མཐུན་པ་ཡོད་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། བྱས་པ་ཆེོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་

དགག་རྟགས་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག  འདོད་པའི་ཕྱིིར། 

འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རིགས་པ་འདི་

ལ་བརྟེན་ནས་དགག་པ་དགག་པར་གྲུབ་སྟེ། དགག་པ་ཆེོས་ཅན། དགག་པ་ཡིན་པར་

ཐོལ། ཁྱོད་ཡོད། ཁྱོད་འཛིན་རྟོག་པ་དགག་རྟོག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། །

 རང་ལུགས་ནི། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག  ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་

ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། མཚོན་ཉེིད་ཀྱིང་

ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་སྲིིད་པ་དེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་

པའི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གང་ཞིིག  ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་

ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། མཚོོན་བྱ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་སྲིིད་པ་དེ། ཁྱོད་

དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཐོ་སྙིད་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གང་ཞིིག  ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་

ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། མཚོོན་བྱ་ཡང་ཡིན་

པའི་གཞིི་མཐུན་མི་སྲིིད། མཚོན་ཉེིད་ཀྱིང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་སྲིིད་པ་དེ། ཁྱོད་དེ་

སྒྲུབ་ཀྱིི་དོན་འབའ་ཞིིག་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གང་ཞིིག  ཁྱོད་ཀྱིི་

རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། མཚོན་ཉེིད་
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ཀྱིང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་མི་སྲིིད། མཚོོན་བྱ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་སྲིིད་པ་

དེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཐོ་སྙིད་འབའ་ཞིིག་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གང་

ཞིིག  ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། 

མཚོན་ཉེིད་ཀྱིང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་སྲིིད། མཚོོན་བྱ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་

པ་སྲིིད་པ་དེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དོན་དང་ཐོ་སྙིད་གཉེིས་ཀོ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་

གི་མཚོན་ཉེིད། དོནསྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་དབྱེ་ན། དོན་སྒྲུབ་ཀྱིི་འབྲས་རང་མ་

དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་ལས། མཚོན་གཞིི་རིམ་པ་ལྟར། དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་

ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱིི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། བྱས་པ་སྒྲི་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱིི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། མེ་མེད་པ་དེ། མཚོན་

མོའི་རྒྱ་མཚོོར་དུ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱིི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་

ཡིན། གཉེིས་པ་ལ་ཡང་གསུམ་ལས། མཚོན་གཞིི་སར་ལྟར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་ཡང་གསུམ་ལས། བྱས་པའི་འབྲས་བུ་དེ། བྱས་པའི་འབྲས་བུ་

གྱུར་པའི་གཟུགས་སྐད་ཅིག་མར་སྒྲུབ་པའི་དོན་འབའ་ཞིིག་སྒྲུབ་ཀྱིི་འབྲས་རྟགས་ཡང་

དག་དང༌། བྱས་པ་དེ། སྒྲི་སྐད་ཅིག་མར་སྒྲུབ་པའི་དོན་འབའ་ཞིིག་སྒྲུབ་ཀྱིི་རང་བཞིིན་

གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། བྱས་པ་དེ། སྒྲི་སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྒྲུབ་

པའི་དོན་འབའ་ཞིིག་སྒྲུབ་ཀྱིི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན། 

བཞིི་པ་ལ་ཡང་གསུམ་ལས། མཚོན་གཞིི་ནི། བྱས་པའི་འབྲས་བུར་གྱུར་པའི་

སྐད་ཅིག་མ་དེ། བྱས་པའི་འབྲས་བུར་གྱུར་པའི་གཟུགས་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཐོ་
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སྙིད་འབའ་ཞིིག་སྒྲུབ་ཀྱིི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། སྐད་ཅིག་མ་དེ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་ཐོ་སྙིད་འབའ་ཞིིག་སྒྲུབ་ཀྱིི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། སྐད་ཅིག་

མ་དེ་སྒྲི་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཐོ་སྙིད་འབའ་ཞིིག་སྒྲུབ་ཀྱིི་མ་

དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན། 

ལྔ་པ་ལ་ཡང་གསུམ་ལས། མཚོན་གཞིི་ནི། དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་

སྒྲུབ་པའི་དོན་དང་ཐོ་སྙིད་གཉེིས་ཀོ་སྒྲུབ་ཀྱིི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། བྱས་པ་སྒྲི་

མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དོན་དང་ཐོ་སྙིད་གཉེིས་ཀོ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་

དག་དང༌། མེ་མེད་པ་དེ། མཚོན་མོའི་རྒྱ་མཚོོར་དུ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་དོན་དང་ཐོ་

སྙིད་གཉེིས་ཀོ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅིག་གིས། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱིི་

རྟགས་ཡང་དག་དང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཐོ་སྙིད་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གང་རུང་ཡིན་པས་

ཁྱབ་ཟེར་ན། བྱས་པ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་སྐད་ཅིག་མ་དང༌། མི་རྟག་པ་གཉེིས་ཀོར་སྒྲུབ་

པའི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཐོ་སྙིད་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་

གང་རུང་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། སྒྲི་སྐད་ཅིག་

མར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་ན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། 

དང་པོ་ཡང་མ་ཡིན། ཕྱིི་མ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཆེོས་

ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། 

མཚོན་ཉེིད་ཀྱིང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་ཡོད་པར་ཐོལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱིི་
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རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན།  སྐད་ཅིག་མ་དེ་དེ་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་ཡོད་

པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། བྱས་པ་ཆེོས་ཅན། སྐད་ཅིག་མ་དེ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་

ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། 

སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་དེ། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་

པ་ལས་ལོག་པ་དང༌། མི་རྟག་པ་གཉེིས་ཀོར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་

བཟུང་བྱ་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། མི་རྟག་པ་དེ་བྱས་པའི་རྟགས་

ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་

ཕྱིིར། འདོད་ན། བྱས་པ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་སྒྲི་སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་དང༌། 

མི་རྟག་པ་གཉེིས་ཀོར་སྒྲུབ་པའི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་

ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག  ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་

ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། དགག་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། 

དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དོན་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། གཉེིས་

པ་གྲུབ་སྟེ། སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། བྱས་

པ་ཆེོས་ཅན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་

ཏེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག  ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་

བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། སྒྲུབ་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། མི་རྟག་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་

ཀྱིི་ཐོ་སྙིད་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། བྱས་པ་ཆེོས་ཅན། 
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1 2 3 4 5

ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། 

མཚོོན་བྱ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་ཡོད་པར་ཐོལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཐོ་སྙིད་སྒྲུབ་

ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། མི་རྟག་པ་དེ་དེ་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་

པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་དེ། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་

སྒྲི་སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་དང༌། མི་རྟག་པ་གཉེིས་ཀོ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་

དངོས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་བཟུང་བྱ་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། 

སར་ལྟར་རོ།།

 

རྟགས་ཡང་དག་ལ་སྒྲུབ་བྱའི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་བ་བཤེད་པ།རྟགས་ཡང་དག་ལ་སྒྲུབ་བྱའི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་བ་བཤེད་པ།

བཞིི་པ་རྟགས་ཡང་དག་ལ་སྒྲུབ་བྱའི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་ན། དངོས་སྟོབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་

དག  གྲོགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག  ཡིད་ཆེེས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་དང་གསུམ་ལས། 

དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག  དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱ་དངོས་སྟོབས་རྗོེས་དཔག་

ཚོད་མར་སོང་བའི་གཞིལ་བྱ་ཡིན་པ་དེ། དང་པོའི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གང་ཞིིག  དེ་སྒྲུབ་

ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱ་གྲོགས་པའི་རྗོེས་དཔག་ཚོད་མར་སོང་བའི་གཞིལ་བྱ་ཡིན་པ་དེ། གཉེིས་

པའི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གང་ཞིིག  དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིད་ཆེེས་རྗོེས་དཔག་ཚོད་མར་

སོང་བའི་གཞིལ་བྱ་ཡིན་པ་དེ། གསུམ་པའི་མཚོན་ཉེིད། དང་པོ་ལ་དབྱེ་ན། དངོས་

སྟོབས་ཀྱིི་འབྲས་རང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་ལས། མཚོན་གཞིི་

རིམ་པ་ལྟར། དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་སྟོབས་ཀྱིི་འབྲས་རྟགས་
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1 2 3 4 5

ཡང་དག་དང༌། བྱས་པ་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་སྟོབས་ཀྱིི་རང་བཞིིན་གྱིི་

རྟགས་ཡང་དག་དང༌། མེ་མེད་པ་དེ། མཚོན་མོའི་རྒྱ་མཚོོར་དུ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་

དངོས་སྟོབས་ཀྱིི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན། 

གཉེིས་པ་ལ་གཉེིས་ལས། མཚོན་གཞིི་ནི། རྟོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་དེ། རི་བོང་

ཅན་ཟླ་བ་ཞིེས་པའི་སྒྲིས་བརྗོོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་པའི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་

དག་དང༌། རྟོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་དེ། རི་བོང་ཅན་དངོས་དབང་གིས་ཟླ་བ་ཞིེས་པའི་སྒྲིས་

བརྗོོད་རུང་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་པའི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན། 

གསུམ་པ་ལ་ཡང་གསུམ་ལས། མཚོན་གཞིི་རིམ་པ་ལྟར། དཔྱོད་གསུམ་གྱིི་དག་པའི་

ལུང་དེ། སྦྱིིན་པས་ལོངས་སྤྱིོད་ཁིམས་ཀྱིིས་བདེ། །ཞིེས་པའི་ལུང་རང་གི་བསྟན་དོན་

རྟོགས་པའི་ཚོད་མ་ས་མ་སོན་དུ་སོང་བར་སྒྲུབ་པའི་ཡིད་ཆེེས་ཀྱིི་འབྲས་རྟགས་ཡང་

དག་དང༌། དེ་དེ་འདྲིའི་ལུང་རང་གི་བསྟན་བྱའི་དོན་ལ་མི་བསླུ་བར་སྒྲུབ་པའི་ཡིད་ཆེེས་

ཀྱིི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། དེ་དེ་འདྲིའི་ལུང་རང་གི་བསྟན་བྱའི་དོན་ལ་

བསླུ་བ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་ཡིད་ཆེེས་ཀྱིི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན།

རྟགས་ཡང་དག་ལ་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་འཇུག་ཚུལ་གྱིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་བ་བཤེད་པ།རྟགས་ཡང་དག་ལ་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་འཇུག་ཚུལ་གྱིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་བ་བཤེད་པ།

ལྔ་པ་རྟགས་ཡང་དག་ལ། མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་འཇུག་ཚུལ་གྱིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་ན། མཐུན་

ཕྱིོགས་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་རྣམ་གཉེིས་

སུ་འཇུག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གཉེིས་ལས། མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་
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1 2 3 4 5

ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ། དང་པོའི་མཚོན་ཉེིད། མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་རྣམ་གཉེིས་སུ་འཇུག་

བའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ། གཉེིས་པའི་མཚོན་ཉེིད། བྱས་པ་དེ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་དང་པོའི་མཚོན་གཞིི་དང༌། བྱས་པའི་བྱེ་བྲག་དེ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཉེིས་

པའི་མཚོན་གཞིི་ཡིན།

 

རྟགས་ཡང་དག་ལ་རོལ་བའི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་བ་བཤེད་པ།རྟགས་ཡང་དག་ལ་རོལ་བའི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་བ་བཤེད་པ།

དྲུག་པ་རྟགས་ཡང་དག་ལ་རོལ་བའི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་ན། རང་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་

དག་དང༌། གཞིན་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གཉེིས་ལས། ཁྱོད་སྒྲི་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཀྱིང་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་

རོལ་ཡང་དག་མེད་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་དེ། ཁྱོད་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

རང་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་མཚོན་ཉེིད། བྱས་པ་སྒྲི་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་རང་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་ངོར། བྱས་པ་

སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན། ཁྱོད་སྒྲི་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཀྱིང་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་ཡོད་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་དེ། ཁྱོད་སྒྲི་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་གཞིན་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་མཚོན་ཉེིད། བྱས་པ་སྒྲི་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཞིན་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན། 

ཁ་ཅིག་གིས། བྱས་པ་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་
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དག་དང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་གཞིན་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གཉེིས་ཀོ་ཡིན་ཟེར་ན། 

བྱས་པ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་མེད་

པར་ཐོལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རང་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། 

དེ་ཆེོས་ཅན། དེ་ཡོད་པར་ཐོལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་གཞིན་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཡང་ཁ་ཅིག རང་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་མེད་ཟེར་ན། མི་འཐོད་

དེ། བྱས་པ་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའི་

ཚོེ། བྱས་པ་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར། རང་དོན་སྐབས་ཀྱིིས་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པར་ཐོལ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

རང་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་

མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རང་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་

ཡང་དག་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། བྱས་པ་སྒྲི་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའི་ཚོེ། བྱས་པ་ཆེོས་

ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རང་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་

ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རང་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་

ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འཁོར་གསུམ། 

གཞིན་ཡང༌། བྱས་པ་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་མ་

ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་གཞིན་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། 

སྒྲི་ཆེོས་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་པའི་སྦྱིོར་བ་དེ་གཞིན་དོན་སྐབས་ཀྱིི་



148 རྟགས་རིགས་བརྗོོད་དོན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།བསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
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རྟགས་ཡང་དག་གི་སྦྱིོར་བ་རྣམ་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་

དག་མེད་པའི་ཚོེ། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་

ཡོད་པར་ཐོལ། བྱས་པའི་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་

ཏུ་སོང་བའི་ཚོེ། བྱས་པ་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཞིན་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་

དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། བྱས་པ་མེད་པའི་ཚོེ།  བྱས་པ་ཡོད་པར་ཐོལ། བྱས་

པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་མེད་པའི་ཚོེ། བྱས་པའི་

རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་

སྟེ། བྱས་པ་མེད་པའི་ཚོེ། བྱས་པ་ཡོད་པར་ཐོལ། བྱས་པ་རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲི་མེད་པའི་ཚོེ། 

བྱས་པ་རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲི་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འགྲོིག  རྟགས་སློ། 

ཁ་ཅིག་གིས། རང་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་མེད་ཟེར་བ་དང༌། བྱས་པ་

སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའི་ཚོེ། བྱས་པ་

སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཟེར་བ་མི་འཐོད་དེ། 

རང་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པར་ཐོལ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་དོན་

སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། བྱས་པ་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་

དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའི་ཚོེ། བྱས་པ་ཡོད་པ་གང་ཞིིག  དེའི་ཚོེ་

བྱས་པ་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

རྟགས་ཁས། གཞིན་ཡང༌། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་
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དག་ཡོད་པར་ཐོལ། བྱས་པ་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་

དག་ཏུ་སོང་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། བྱས་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རང་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་

ཏུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་

དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་

སློོང་བའི་གང་ཟག་ཡོད་པའི་ཕྱིིར།

རྟགས་ཡང་དག་གི་ལོག་ཕྱིོགས་གཏན་ཚོིགས་ལྟར་སྣང་བཤེད་པ།རྟགས་ཡང་དག་གི་ལོག་ཕྱིོགས་གཏན་ཚོིགས་ལྟར་སྣང་བཤེད་པ།

གཉེིས་པ་རྟགས་ཡང་དག་གི་ལོག་ཕྱིོགས་གཏན་ཚོིགས་ལྟར་སྣང་བཤེད་པ་ལ། 

མཚོན་ཉེིད་དང༌། དབྱེ་བ་གཉེིས་ལས། དང་པོ་ལ། དགག་གཞིག་གཉེིས་ལས། དང་

པོ་ལ། ཁ་ཅིག་གིས། ཚུལ་གསུམ་མ་ཡིན་པ། གཏན་ཚོིགས་ལྟར་སྣང་གི་མཚོན་ཉེིད་

ཟེར་ན། མི་འཐོད་དེ། གཏན་ཚོིགས་ལྟར་སྣང་མེད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། གཞིི་གྲུབ་ན་རྟགས་

ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་རང་ལུགས་ནི། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཚུལ་གསུམ་

མ་ཡིན་པ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་གཏན་ཚོིགས་ལྟར་སྣང་གི་མཚོན་ཉེིད། གཉེིས་པ་དབྱེ་བ་བཤེད་

པ་ནི། སྤྱིིར་གཏན་ཚོིགས་ལྟར་སྣང་མེད་ཀྱིང༌། གཞིི་ལ་སྦྱིར་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་འགལ་བའི་

གཏན་ཚོིགས། མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས། མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་དང་གསུམ།

 

དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་འགལ་བའི་གཏན་ཚོིགས་བཤེད་པ།དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་འགལ་བའི་གཏན་ཚོིགས་བཤེད་པ།

དང་པོ་ལ། མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ། མཚོན་གཞིི། སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་རིག་པ་འགོད་པ་དང་བཞིི། 
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དང་པོ་ནི། སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཀྱིང་ཡིན། སྒྲི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་

བའི་རྗོེས་ཁྱབ་ཀྱིང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་དེ། སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་ཀྱིི་

མཚོན་ཉེིད། གཉེིས་པ་དབྱེ་བ་ནི། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་འགལ་

རྟགས་དང༌། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་རྣམ་གཉེིས་སུ་འཇུག་པའི་འགལ་རྟགས་གཉེིས། 

གསུམ་པ་མཚོན་གཞིི་ནི། བྱས་པ་སྒྲི་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་

ཕྱིོགས་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་འགལ་རྟགས་དང༌། བྱས་པའི་བྱེ་བྲག་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་

མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་རྣམ་གཉེིས་སུ་འཇུག་པའི་འགལ་རྟགས་ཡིན། བཞིི་པ་སྒྲུབ་བྱེད་

འགོད་པ་ནི། བྱས་པ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་

ལ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་འགལ་རྟགས་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་འགལ་རྟགས་ཡིན་

པར་གང་ཞིིག  མི་རྟག་པ་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། བྱས་

པའི་བྱེ་བྲག་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་ཡིན་པར་

ཐོལ། སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཕྱིོགས་ཆེོས་

གང་ཞིིག  ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྗོེས་ཁྱབ་ཕྱིིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ངེས་པའི་ཕྱིིར། 

གཞིན་ཡང༌། དེ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་ཡིན་པར་

ཐོལ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁོ་ན་རེ། སྒྲི་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་ཡོད་པར་ཐོལ། སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་ཡོད་

པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་

ལྟར་སྣང་ཡིན་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་དང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མ་གྲུབ་པའི་
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གཏན་ཚོིགས་གང་རུང་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅིག་གིས། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཚུལ་གསུམ་ཡོད་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་

པས་ཁྱབ་ཅེས་ཟེར་ན། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་

ཡོད་པར་ཐོལ། སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་

གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཡོད་པ་གང་ཞིིག  དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྗོེས་ཁྱབ་

ཡོད། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། བྱས་པ་དེ་སྒྲི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་

ཀྱིི་འགལ་རྟགས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ཆེོས་དང་སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་དེ། 

སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗོེས་ཁྱབ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། 

ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཆེོས་གཉེིས་ལྡན་གྱིི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡོད་

པ་གང་ཞིིག  ཁྱོད་སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཁོ་ན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་

པར་ཡོད་པ་ཉེིད་དུ་ཚོད་མས་ངེས་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། འདུས་མ་བྱས་ཀྱིི་ནམ་

མཁའ་དེ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཆེོས་གཉེིས་ལྡན་གྱིི་མཐུན་དཔེ་ཡང་

དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཁོ་ན་ལ་འགོད་

ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། གོང་གི་གསུམ་པ་གྲུབ་

སྟེ། ཆེོས་དང་སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། 

དེ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་
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དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཆེོས་གཉེིས་དང་མི་ལྡན་པའི་མི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡོད། ཁྱོད་དེ་

སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་མེད་པ་ཁོ་ནར་ཚོད་མས་ངེས་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་ན། 

སྒྲི་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མེད་པར་ཐོལ། ཁྱོད་རྟག་པ་མ་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁོ་ན་རེ། སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ་ཡོད་པར་ཐོལ། དེ་

སྒྲུབ་ཀྱིི་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཡིན་པ་ཡོད། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྗོེས་ཁྱབ་ཡིན་པ་ཡོད། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ལྡོག་

ཁྱབ་ཡིན་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། ཁྱབ་འགྲོིག་ཤེེས་པར་བྱའོ།།

དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་བཤེད་པ།དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་བཤེད་པ།

གཉེིས་པ་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་བཤེད་པ་ལ། མཚོན་ཉེིད་དང༌། དབྱེ་བ་གཉེིས། 

དང་པོ་ནི། སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཀྱིང་ཡིན། སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗོེས་

ཁྱབ་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཡིན། སྒྲི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗོེས་ཁྱབ་མ་ཡིན་པ་ཡང་

ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་དེ། སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་གྱིི་

མཚོན་ཉེིད། གཉེིས་པ་དབྱེ་བ་ལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་གཏན་

ཚོིགས་དང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཐུན་མོང་བའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་གཉེིས། དང་པོ་ལ། 

མཚོན་ཉེིད་དང༌། མཚོན་གཞིི་གཉེིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མ་ངེས་པའི་

གཏན་ཚོིགས་གང་ཞིིག  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་

གིས། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་ཡོད་པར་མ་ངེས་པ་ཡང་ཡིན། གང་ཟག་དེས་

ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་མེད་པར་མ་ངེས་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་
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དེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན་པའི་མཚོན་

ཉེིད། གཉེིས་པ་མཚོན་གཞིི་ནི། མཉེན་བྱ། སྒྲི་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ། སྒྲིའི་ལྡོག་པ་

རྣམས་རེ་རེ་ནས། སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་

ཚོིགས་དང༌། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་

ཚོིགས་གཉེིས་ཀོ་ཡིན། 

གཉེིས་པ་ཐུན་མོང་བའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་ལ་མཚོན་ཉེིད་དང༌། དབྱེ་བ་

གཉེིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་གང་ཞིིག  ཁྱོད་དེ་

སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མཐུན་ཕྱིོགས་

ལ་ཡོད་པར་ངེས་པ་དང༌། གང་ཟག་དེས། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་ཡོད་པར་

ངེས་པ་གང་རུང་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་དེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཐུན་མོང་བའི་མ་ངེས་

པའི་གཏན་ཚོིགས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། གཉེིས་པ་ནི། དེ་ལ་དབྱེ་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དངོས་ཀྱིི་

མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་དང༌། ལྷག་ལྡན་གྱིི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས། དེ་གཉེིས་

གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ། མཚོན་

ཉེིད་དང༌། དབྱེ་བ་གཉེིས། དང་པོ་ནི། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་གང་

ཞིིག  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་

མཐུན་ཕྱིོགས་དང༌། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་གཉེིས་ཀོ་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པ་དེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་

དངོས་ཀྱིི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན་པའི་མཚོན་ཉེིད། གཉེིས་པ་དབྱེ་བ་ནི། དེ་ལ་

དབྱེ་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དང༌། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་
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འཇུག་པའི་དངོས་ཀྱིི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་དང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་ཁྱབ་

བྱེད་དང༌། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་རྣམ་གཉེིས་སུ་འཇུག་པའི་དེ་དང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་མཐུན་

ཕྱིོགས་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དང༌། མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་རྣམ་གཉེིས་སུ་འཇུག་པའི་དེ་དང༌། དེ་སྒྲུབ་

ཀྱིི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་དང་མཐུན་ཕྱིོགས་གཉེིས་ཀོ་ལ་རྣམ་གཉེིས་སུ་འཇུག་པའི་དེ་དང་

བཞིི། མཚོན་གཞིི་རིམ་པ་ལྟར་རི་བོང་རྭ་མེད་དེ། སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་

ལ་ཁྱབ་བྱེད་དང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་ཡང་ཁྱབ་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་དངོས་

ཀྱིི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་དང༌། མི་རྟག་པ་དེ། དུང་སྒྲི་རྩེོལ་བྱུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་

ཕྱིོགས་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དང༌། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་རྣམ་གཉེིས་སུ་འཇུག་པའི་དེ་དང༌། 

ཡང༌མི་རྟག་པ་དེ། དུང་སྒྲི་རྩེོལ་བྱུང་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་ཁྱབ་

བྱེད་དང༌། མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་རྣམ་གཉེིས་སུ་འཇུག་པའི་དེ་དང༌། དབང་ཤེེས་དེ། ཟླ་བ་

གཉེིས་སྣང་གི་དབང་ཤེེས་མངོན་སུམ་དུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་དང་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་

གཉེིས་ཀོ་ལ་རྣམ་གཉེིས་སུ་འཇུག་པའི་དངོས་ཀྱིི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན། 

གཉེིས་པ་ལྷག་ལྡན་གྱིི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་ལ་ཡང༌། མཚོན་ཉེིད་དང༌། 

དབྱེ་བ་གཉེིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཐུན་མོང་བའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་

ཚོིགས་གང་ཞིིག ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས། 

ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་ཡོད་པར་ངེས་ནས། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་ཡོད་མེད་

ཐོེ་ཚོོམ་ཟ་བ་དང༌། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་ཡོད་པར་ངེས་ནས། མཐུན་

ཕྱིོགས་ཡོད་མེད་ཐོེ་ཚོོམ་ཟ་བ་གང་རུང་ཡིན་པ་དེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ལྷག་ལྡན་གྱིི་མ་
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ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན་པའི་མཚོན་ཉེིད། 

གཉེིས་པ་དབྱེ་བ་ནི། ཡང་དག་ལྷག་ལྡན་གྱིི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་དང༌། 

འགལ་བ་ལྷག་ལྡན་གྱིི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་གཉེིས་ལས། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ལྷག་

ལྡན་གྱིི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་གང་ཞིིག  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཅན་དུ་

སོང་བའི་གང་ཟག་གིས། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་ཡོད་པར་ངེས་ནས། མི་

མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་ཡོད་མེད་ཐོེ་ཚོོམ་ཟ་བ་དེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཡང་དག་ལྷག་ལྡན་གྱིི་མ་

ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན་པའི་མཚོན་ཉེིད། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ལྷག་ལྡན་གྱིི་མ་ངེས་

པའི་གཏན་ཚོིགས་གང་ཞིིག  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་

ཟག་གིས། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་ཡོད་པར་ངེས་ནས། མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་

ཡོད་མེད་ཐོེ་ཚོོམ་ཟ་བ་དེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་འགལ་བ་ལྷག་ལྡན་གྱིི་མ་ངེས་པའི་གཏན་

ཚོིགས་ཡིན་པའི་མཚོན་ཉེིད། མཚོན་གཞིི་རིམ་པ་ལྟར། ངག་སྨྲ་བ་དེ། ཀུན་མཁྱེན་ལ་

ཐོེ་ཚོོམ་ཟ་བའི་གང་ཟག་གི་ངོར། ངག་སྨྲ་བའི་སྐྱོེས་བུ། ཀུན་མཁྱེན་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་

པའི་དང་པོ་དང༌། ཡང་དེ་དེའི་ངོར་ངག་སྨྲ་བའི་སྐྱོེས་བུ་ཀུན་མཁྱེན་དུ་སྒྲུབ་པའི་གཉེིས་

པ་ཡིན། གསུམ་པ་དེ་གཉེིས་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཐུན་མོང་བའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་

ཚོིགས་ལ་ཡང༌། མཚོན་ཉེིད་དང༌། མཚོན་གཞིི་གཉེིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་

ཀྱིི་ཐུན་མོང་བའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་གང་ཞིིག  ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ལ་ཕྱིོགས་ཆེོས་

ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ངེས་

པ་དང༌། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཁོ་ན་ལ་མེད་པར་ངེས་པ་གང་རུང་ཡིན་པ་
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དེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དེ་གཉེིས་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཐུན་མོང་བའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་

ཚོིགས་ཡིན་པའི་མཚོན་ཉེིད། གཉེིས་པ་མཚོན་གཞིི་ནི། བུ་རོ་ད་ལྟ་བ་དེ། ཁ་ནང་བུ་

རམ་གོང་བུའི་སྟེང་དུ་བུར་གཟུགས་ད་ལྟ་བ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་དེ་གཉེིས་གང་རུང་མ་

ཡིན་པའི་ཐུན་མོང་བའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཀྱིི་མཚོན་གཞིི་ཡིན།

དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་བཤེད་པ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་བཤེད་པ། 

གསུམ་པ་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་ལ། མཚོན་ཉེིད་དང༌། དབྱེ་བ་གཉེིས་ལས། དང་པོ་

ནི། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་སུ་བཀོོད་པ་གང་ཞིིག  དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཕྱིོགས་ཆེོས་མ་ཡིན་པ་དེ། དེ་

སྒྲུབ་ཀྱིི་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། གཉེིས་པ་དབྱེ་བ་ལ། དོན་ལ་ལྟོས་

ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས། བློོ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས། རོལ་བ་

ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ།  རྟགས་ཀྱིི་ངོ་བོ་

མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས། ཆེོས་ཅན་གྱིི་ངོ་བོ་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་

ཚོིགས། རྟགས་ཆེོས་ཐོ་དད་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས། གཞིི་རྟགས་ཐོ་དད་

མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས། གཞིི་ཆེོས་ཐོ་དད་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་

ཚོིགས། རྟགས་ཤེེས་འདོད་ཆེོས་ཅན་གྱིི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མེད་ནས་

མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས། གཏན་ཚོིགས་ཀྱིི་ཕྱིོགས་གཅིག་ཤེེས་འདོད་ཆེོས་ཅན་ལ་

མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་དང་བདུན། མཚོན་གཞིི་རིམ་པ་ལྟར། སྐྱོེས་བུ་

ཆེོས་ཅན། སྡུག་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ། རི་བོང་རྭས་རོ་ཕུག་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་བཀོོད་པའི་
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ཚོེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དང་པོ་དང༌། རི་བོང་རྭ་ཆེོས་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་

བཀོོད་པའི་ཚོེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་གཉེིས་པ་དང༌། སྒྲི་ཆེོས་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། མི་རྟག་པ་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་བཀོོད་པའི་ཚོེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་གསུམ་པ་དང༌། སྒྲི་ཆེོས་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། 

སྒྲི་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་བཀོོད་པའི་ཚོེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་བཞིི་པ་དང༌། སྒྲི་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་ཡིན་

ཏེ། བྱས་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་བཀོོད་པའི་ཚོེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ལྔ་པ་དང༌། སྒྲི་ཆེོས་ཅན། མི་རྟག་

སྟེ། མིག་ཤེེས་ཀྱིིས་བཟུང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་བཀོོད་པའི་ཚོེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་དྲུག་པ་

དང༌། ལོན་ཤེིང་ཆེོས་ཅན། སེམས་ལྡན་ཡིན་ཏེ། མཚོན་མོ་ལོ་མ་ཁུམ་ནས་ཉེལ་བའི་

ཕྱིིར། ཞིེས་བཀོོད་པའི་ཚོེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་བདུན་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉེིས་པ་བློོ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་ལ། རྟགས་ཀྱིི་ངོ་བོ་ལ་ཐོེ་

ཚོོམ་ཟོས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས། ཆེོས་ཅན་གྱིི་ངོ་བོ་ལ་ཐོེ་ཚོོམ་ཟོས་ནས་མ་

གྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས། གཞིི་རྟགས་ཀྱིི་འགྲོེལ་པ་ལ་ཐོེ་ཚོོམ་ཟོས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་

གཏན་ཚོིགས། ཤེེས་འདོད་ཆེོས་ཅན་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་དང་བཞིི། 

མཚོན་གཞིི་རིམ་པ་ལྟར། ཤེ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་ངོར། སྒྲི་ཆེོས་

ཅན། མི་རྟག་སྟེ། ཤེ་ཟ་ཚོད་མས་གཞིལ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་བཀོོད་པའི་ཚོེ། དེ་

སྒྲུབ་ཀྱིི་དང་པོ་དང༌། དྲིི་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ངོར། དྲིི་ཟའི་གླུ་དབྱངས་

ཆེོས་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་བཀོོད་པའི་ཚོེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་གཉེིས་པ་དང༌། 

ར་བྱ་གང་ན་ཡོད་མ་ཤེེས་པའི་གང་ཟག་གི་ངོར། རི་སུལ་གསུམ་གྱིི་དབུས་མ་ན་ཆེོས་

ཅན། ར་བྱ་ཡོད་དེ། ར་བྱས་སྒྲི་སྒྲིོགས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་བཀོོད་པའི་ཚོེ། དེ་སྒྲུབ་
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ཀྱིི་གསུམ་པ་དང༌། དཔལ་ལྡན་ཆེོས་གྲོགས་ཀྱིི་ངོར། སྒྲི་ཆེོས་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། བྱས་

པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་བཀོོད་པའི་ཚོེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་བཞིི་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་རོལ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་ལ། ས་རོལ་ལ་ལྟོས་

ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས། ཕྱིི་རོལ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས། ས་

རོལ་ཕྱིི་རོལ་གཉེིས་ཀོ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་དང་གསུམ་ལས། 

མཚོན་གཞིི་རིམ་པ་ལྟར། གྲོངས་ཅན་པས་སངས་རྒྱས་པའི་ངོར། བློོ་ཆེོས་ཅན། 

སེམས་མེད་ཡིན་ཏེ། སྐྱོེ་འཇིག་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་བཀོོད་པའི་ཚོེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་

དང་པོ་དང༌། གཅེར་བུ་པས། སངས་རྒྱས་པའི་ངོར། ལོན་ཤེིང་ཆེོས་ཅན། སེམས་ལྡན་

ཡིན་ཏེ། ཤུན་པ་བཤུས་ན་འཆེི་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་བཀོོད་པའི་ཚོེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་གཉེིས་པ་

དང༌། སྒྲི་ཆེོས་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། མིག་ཤེེས་ཀྱིིས་བཟུང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་བཀོོད་

པའི་ཚོེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་གསུམ་པ་ཡིན་ནོ། ། 

རྟགས་དཔེ་ཕྱིོགས་གསུམ་གྱིི་སྐྱོོན་ཡོན་བཤེད་པ། རྟགས་དཔེ་ཕྱིོགས་གསུམ་གྱིི་སྐྱོོན་ཡོན་བཤེད་པ། 

གསུམ་པ་རྟགས་དཔེ་ཕྱིོགས་གསུམ་གྱིི་སྐྱོོན་ཡོན་བཤེད་པ་པ། རྟགས་ཀྱིི་སྐྱོོན། དཔེའི་

སྐྱོོན། ཕྱིོགས་ཀྱིི་སྐྱོོན། རྟགས་ཀྱིི་ཡོན་ཏན། དཔེའི་ཡོན་ཏན། ཕྱིོགས་ཀྱིི་ཡོན་ཏན་དང་

དྲུག་ལས། དེ་རྣམས་སོ་སོའི་མཚོན་ཉེིད། མཚོན་གཞིི། སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་རིགས་པ་འགོད་

པ། རྩེོད་པ་སོང་བ་དང་བཞིི། དང་པོ་ནི། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སྐྱོོན་ཅན་གྱིི་

འཇོག་བྱེད། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སྐྱོོན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་
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པའི་རྟགས་སུ་བཀོོད་པ་གང་ཞིིག  སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་མ་ཡིན་པར་

དམིགས་པ་དེ་དེ་ཡིན། དེ་སྒྲུབ་པ་ནི། དེ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་

སྐྱོོན་ཡིན་པར་ཐོལ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སྐྱོོན་ཅན་གྱིི་འཇོག་བྱེད་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར་ཏེ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སྐྱོོན་ཅན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་ཆེོས་མ་ཡིན་པ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗོེས་ཁྱབ་

མ་ཡིན་པ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁྱབ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་རེ་རེ་ནས་སྒྲི་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སྐྱོོན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། གལ་ཏེ་ཡིན་ན། དེ་རྣམས་རེ་རེ་ཆེོས་

ཅན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སྐྱོོན་ཅན་གྱིི་འཇོག་བྱེད་ཡིན་པར་ཐོལ། སྒྲི་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སྐྱོོན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན།  དེ་རྣམས་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སྐྱོོན་ཅན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་དེ་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། 

འདོད་ན། གཞིལ་བྱ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་ཆེོས་མ་ཡིན་པར་

ཐོལ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སྐྱོོན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་རྟགས་ལྟར་སྣང་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་སློ།  འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དཔེ་

སྐྱོོན་ཅན་གྱིི་འཇོག་བྱེད། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དཔེ་སྐྱོོན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། 

སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དཔེར་བཟུང་བ་གང་ཞིིག  སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

དཔེ་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད་དང་མི་ལྡན་པ་དེ་དེ་ཡིན། སྒྲུབ་བྱེད་ནི། དེ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་

མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དཔེ་སྐྱོོན་ཡིན་ཏེ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དཔེ་སྐྱོོན་ཅན་གྱིི་
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མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེ་སྐྱོོན་ཅན་གྱིི་འཇོག་

བྱེད། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེ་སྐྱོོན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་མཐུན་དཔེར་བཟུང་བ་གང་ཞིིག  སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་

གི་མཚོན་ཉེིད་དང་མི་ལྡན་པ་དེ་དེ་ཡིན། སྒྲུབ་བྱེད་ནི། དེ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེའི་སྐྱོོན་ཡིན་ཏེ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེ་སྐྱོོན་ཅན་གྱིི་

འཇོག་བྱེད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེ་སྐྱོོན་ཅན་གྱིི་མཚོན་

ཉེིད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་སྐྱོོན་གྱིི་འཇོག་བྱེད་དམ། སྒྲི་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་སྐྱོོན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ནི་མེད་དེ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

ཕྱིོགས་སྐྱོོན་ཅན་མེད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་ལྟར་སྣང་མེད་

པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་ལྟར་སྣང་མེད་པར་ཐོལ། སྒྲི་

མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་ཡིན་ན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་ཡང་དག་ཡིན་

དགོས་པའི་ཕྱིིར། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་ཀྱིི་ཡོན་ཏན་ཅན་གྱིི་འཇོག་བྱེད་

དམ། རྟགས་ཀྱིི་ཡོན་ཏན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ནི། ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པར་དམིགས་པ་དེ་དེ་

ཡིན། སྒྲུབ་བྱེད་ནི། དེ་ཆེོས་ཅན། རྟགས་ཀྱིི་ཡོན་ཏན་ཡིན་ཏེ། རྟགས་ཀྱིི་ཡོན་ཏན་ཅན་

གྱིི་འཇོག་བྱེད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡོན་ཏན་ཅན་དང༌། སྒྲི་

མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་དོན་གཅིག  དེས་གཞིན་རྣམས་ལ་རིགས་འདྲི། 

སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དཔེའི་ཡོན་ཏན་ཅན་གྱིི་འཇོག་བྱེད། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
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དཔེའི་ཡོན་ཏན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེར་བཟུང་བ་གང་

ཞིིག  སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དཔེ་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད་དང་ལྡན་པ་དེ་དེ་ཡིན། 

སྒྲུབ་བྱེད་རིགས་འདྲི། 

སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་ཡོན་ཏན་ཅན་གྱིི་འཇོག་བྱེད། སྒྲི་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ཡོན་ཏན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་སུ་

བཟུང་བ་ཡང་ཡིན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད་དང་

ལྡན་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་དེ་དེ་ཡིན། ཕྱིོགས་ཡང་དག་དུ་སོང་བ་ཡང་ཡིན། 

ཕྱིོགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད་དང་ལྡན་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་དེ། ཕྱིོགས་

ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན་གཉེིས་ལས། རང་དོན་ཕྱིོགས་ཡང་དག་གི་

འཇོག་བྱེད། རང་དོན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ཡོན་ཏན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཕྱིོགས་ཡང་དག་ཀྱིང་ཡིན། 

ངོ་བོ་དོན་སོགས་ཆེོས་ལྔ་མ་ཚོང་བ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་དེ་དེ་ཡིན། གཞིན་

དོན་ཕྱིོགས་ཡང་དག་གི་འཇོག་བྱེད། གཞིན་དོན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ཡོན་ཏན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། 

ཕྱིོགས་ཡང་དག་ཀྱིང་ཡིན། ངོ་བོ་དོན་སོགས་ཆེོས་ལྔ་ཚོང་བ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་

མཐུན་པ་དེ་དེ་ཡིན། 

 བཞིི་པ་རྩེོད་སོང་བ་ལ། ཁོ་ན་རེ། རྟགས་དཔེ་ཕྱིོགས་གསུམ་གྱིི་སྐྱོོན་ཡོད་པར་

ཐོལ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་དཔེ་ཕྱིོགས་གསུམ་གྱིི་སྐྱོོན་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་

ན། མི་འཐོད་དེ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་དཔེའི་སྐྱོོན་ཡོད་ཀྱིང༌། སྒྲི་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་སྐྱོོན་མེད་པའི་ཕྱིིར། ཁོ་ན་རེ། གཏན་ཚོིགས་ལྟར་སྣང་ཡོད་པར་
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ཐོལ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་ལྟར་སྣང་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། 

ཁྱོད་གཏན་ཚོིགས་ལྟར་སྣང་དུ་སོང་བའི་སྦྱིོར་བ་ཡོད་ན། ཁྱོད་གཏན་ཚོིགས་ལྟར་སྣང་

ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། ཁྱོད་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའི་སྦྱིོར་བ་ཡོད་ན།  ཁྱོད་

རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་དོན་གྱིིས་སོང༌། 

བྱས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་སྐྱོོན་ཅན་ཡོད་པར་ཐོལ། རྟག་

པ་དེ།  སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་སྐྱོོན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། རྟག་པ་དེ། སྒྲི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་ལྟར་སྣང་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། རྟག་པ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་ལྟར་སྣང་ཡིན་པར་ཐོལ། སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་བཏགས་

པ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། ཟེར་འགྲོོ་སྟེ། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན། རྟག་པ་ཆེོས་ཅན། 

སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་སུ་བཟུང་བ་ཡང་ཡིན། སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་ཡང་

དག་གི་མཚོན་ཉེིད་དང་མི་ལྡན་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། སྒྲི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་ལྟར་སྣང་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་སུ་བཟུང་བར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན།  དེ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་ཡིན་པར་ཐོལ། སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་སུ་བཟུང་བའི་ཕྱིིར། 

འདོད་ན། མི་རྟག་པ་དེ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་

ཕྱིིར། འདོད་ན། སྒྲི་དེ་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། 

འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། དེ་གཉེིས་ཀོ་ལ་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་

རོལ་ཡང་དག་གིས། སྒྲི་དང་མི་རྟག་པ་གཉེིས་ཀོ་རྟོགས་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། སྤྱིི་དོན་
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རིགས་རྒྱན་ལས་སོ། །རྩེོད་གཞིི་སྒྲི་ལྟ་བུ་ཆེོས་ཅན། ཕྱིོགས་མཚོན་ཉེིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

ཕྱིི་རོལ་གྱིིས་བསྒྲུབ་བྱ་མ་གྲུབ་པའི་ས་རོལ་ཏུ་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་གིས་རྟོགས་ན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་མ་ཡིན་

པས་ཁྱབ་པ་བཤེད་པའི་ཕྱིིར། དེ་བཞིིན་དུ་གཞིན་ལ་ཡང་རིགས་འགྲོེའ།ོ །

གཞིན་ཡང༌། རྟག་པ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་མ་ཡིན་པར་

ཐོལ། སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་བཏགས་པ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། རྟག་

པ་དེ་སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་བཏགས་པ་བ་ཡིན་པར་ཐོལ། མི་རྟག་པ་དེ། སྒྲི་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་བཏགས་པ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། སྒྲི་དང་མི་རྟག་པ་གཉེིས་

རེ་རེ་ནས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་བཏགས་པ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་

ན། སྒྲི་དང་མི་རྟག་པ་གཉེིས་རེ་རེ་ནས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་བཏགས་པ་

བ་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་གཉེིས་རེ་རེ་ནས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་བཏགས་

པ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཚོད་མ་ཀུན་བཏུས་ལས། རྟགས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱ་ཚོོགས་པ་

ཉེིད། །ཡིན་ཕྱིིར་ཆེོས་དང་ཆེོས་ཅན་དག  །གཙོོ་བོ་མིན་པར་ཕྱིོགས་པའི་ཕྱིིར། །སྒྲུབ་

བྱ་ཉེིད་དུ་འདོགས་པ་ཡིན། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར་རོ། །ཞིེས་རྟགས་རིགས་བརྗོོད་

དོན་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཞིེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་སར་ནས་གྲྭ་ཚོང་རང་གི་བརྩེི་བཞིག་ཏུ་

གནང་བའི་འཇམ་དབྱངས་མཆེོག་ལྷ་འོད་ཟེར་གྱིི་གསུང་རྒྱུན་དེ་ཉེིད་ཕལ་ཆེེར་གཞིིར་

བཞིག །བར་དང་མཇུག་ནས་དགོས་ངེས་མེད་པ་འགའ་ཞིིག་དོར་ཏེ། མཇུག་ཏུ་

དགོས་ངེས་ཀྱིི་ཆེ་འགའ་ཞིིག་ལ་ལུང་རིགས་ཅུང་ཟད་ཀྱིིས་བརྒྱན་ནས། བྱང་རྩེེ་ཐོོས་
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བསམ་གླིིང་གི་བློ་ཐོོག་བཅོ་བརྒྱད་པ་བློོ་བཟང་བསྟན་པ་ཞིེས་བྱ་བས་རང་གི་སློོབ་བུ་

དོན་གཉེེར་ཅན་མང་པོ་ལ་ཕན་དོན་དུ་བསྒྲིིགས་པའོ། །འདིར་མི་གསལ་བའི་གལ་ཆེེ་

བ་འགའ་ཞིིག་འདི་གའི་ཟུར་རྒྱན་ཞིིག་ཡོད་པ་དེར་བལྟས་ནས་ཤེེས་པར་བྱའོ།། །།

སྨྲས་པ། རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཕྱིོགས་གླིང་ཆེོས་གྲོགས་ཀྱིི། །མདོ་དང་སེ་

བདུན་གཞུང་གི་དགོངས་པའི་དོན། །མ་ནོར་མ་འདྲིེས་ཇི་བཞིིན་བརྗོོད་པ་ཡིས། །ཀུན་

མཁྱེན་དགེ་འདུན་གྲུབ་དང་མཚུངས་པར་ཤེོག  །སོན་བྱོན་མཁས་པའི་དྲིིན་ལས་

རྟགས་རིགས་ཀྱིི། །ཚོིག་དོན་ཤེེས་ནས་ལེགས་ཆེ་བསྒྲིིགས་པ་འདི། །དགའ་ལྡན་

མཁས་མང་བྱང་རྩེེ་གྲྭ་ཚོང་དུ། །རྣམ་དཔྱོོད་མི་དམན་བློོ་བཟང་བསྟན་པས་ཕུལ། །དགེ་

བས་དཔལ་ལྡན་ཐོོས་བསམ་གླིིང་པ་ཡི། །མཁས་མང་འདུས་སེ་སྲིིད་མཐོར་རྒྱས་པ་

དང༌། །བདག་དང་ཕ་མས་གཙོོ་བྱས་འགྲོོ་བ་ཀུན། །རྣམ་འདྲིེན་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་

མྱུར་ཐོོབ་ཤེོག། །།
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༄༅། །མཁས་གྲུབ་སྦྱིིན་པ་དར་རྒྱས་ཀྱིིས་མཛད་པའི་རྟགས་རིགས་༄༅། །མཁས་གྲུབ་སྦྱིིན་པ་དར་རྒྱས་ཀྱིིས་མཛད་པའི་རྟགས་རིགས་

ཟུར་རྒྱན་བློོ་གསལ་གཞིོན་ནུའི་ཡིད་འཕྲེོག་དགའ་ཟུར་རྒྱན་བློོ་གསལ་གཞིོན་ནུའི་ཡིད་འཕྲེོག་དགའ་

སྟེར་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།སྟེར་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

བློ་མ་དང་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཡབ་སྲིས་གཉེིས་ལ་ཕྱིག་འཚོལ་ལོ།  །ཕྱིོགས་ཆེོས་

དེ་ཆེས་ཁྱབ་པ་ཡི། །གཏན་ཚོིགས་དེ་ནི་རྣམ་གསུམ་ཉེིད། །མེད་ན་མི་འབྱུང་ངེས་

ཕྱིིར་རོ། །གཏན་ཚོིགས་ལྟར་སྣང་དེ་ལས་གཞིན། །ཞིེས་པའི་གཞུང་ཆེོས་ཅན། ཚོད་

མ་ཀུན་བཏུས་ལས། རྗོེས་དཔག་རྣམ་གཉེིས་རང་དོན་ནི། །ཚུལ་གསུམ་རྟགས་ལས་

དོན་མཐོོང་ཡིན། །ཞིེས་པའི་གཞུང་འདི་ལས་འཕྲེོས་པར་ཐོལ། འཕྲེོས་ཚུལ་གཞུང་

འདིའི་སྐབས་སུ། རང་གི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་རྟགས་ཡང་དག་བཀོོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

སྐྱོེས་ཤེིང་རང་གི་གཞིལ་བྱ་ལོག་གྱུར་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཞིེན་རིག་དེ། རང་ཉེིད་

རང་དོན་རྗོེས་དཔག་ཡིན་པའི་མཚོན་ཉེིད་དུ་བསྟན་པ་ལ།

ཁོ་ན་རེ། འོ་ན་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད་འཆེད་ཚུལ་དེ། ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞིེ་

ན། དེའི་ལན་དེ་ཉེིད་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ལ་གཞུང་འདི་འབྱུང་བའི་ཕྱིིར། 

རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད་བཤེད་པ།རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད་བཤེད་པ།

འདིའི་སྐབས་སུ་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ། རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད་དུ་བསྟན་པ་ལ། 

ཁ་ཅིག  གཞུང་འདིས་ཚུལ་གསུམ་ག་དངོས་སུ་བསྟན་ཟེར་བ་མི་འཐོད་དེ། གཞུང་
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འདིས་ཕྱིོགས་ཆེོས་དང༌། རྗོེས་ཁྱབ་གཉེིས་དངོས་སུ་བསྟན་ཞིིང༌། ལྡོག་ཁྱབ་ཤུགས་

ལ་བསྟན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། འདི་གའི་ཐོད་ཀྱིི་སྤྱིི་དོན་ལས། ཕྱིོགས་ཆེོས་ཞིེས་སོགས་ཀྱིིས་

རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད་བསྟན་ན། བསྟན་ཚུལ་དེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞིེ་ན། གཞིག་ཏུ་

ཡོད་དེ། ཕྱིོགས་ཆེོས་ཞིེས་པས་ཕྱིོགས་ཆེོས་དངོས་སུ་བསྟན། དེ་ཆེས་ཁྱབ་ཅེས་པས་

རྗོེས་ཁྱབ་དངོས་སུ་བསྟན་ཞིིང་ལྡོག་ཁྱབ་ཤུགས་ལ་བསྟན་ནས་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ་

རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད་དུ་བསྟན་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། གཏན་

ཚོིགས་ཞིེས་སོགས་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱིིས་བསྟན་ཚུལ་ཡོད་དེ། དེ་རྣམས་ཀྱིི་རྟགས་

ཡང་དག་གི་གྲོངས་ངེས་དང༌། གྲོངས་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚོན་དང༌། རྟགས་ཡང་དག་གི་

ལྡོག་ཕྱིོགས་གཏན་ཚོིགས་ལྟར་སྣང་རྣམས་བསྟན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཤཱཀྱི་བློོའི་འགྲོེལ་བ་

ལས། ཚོིགས་སུ་བཅད་པ་འདིས་ནི། རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད་དང༌། གྲོངས་

ངེས་དང༌། ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚོན་དང༌། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་དེ་ལས་ལྡོག་པ་བཤེད་དེ། ཞིེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིིར། དེ་ཡང་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་རྣམ་གསུམ་ཉེིད་ཅེས་པས་རྟགས་ཡང་དག་

ལ་འབྲས་རང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་དུ་གྲོངས་ངེས་པར་བསྟན། 

མེད་ན་མི་འབྱུང་ངེས་ཕྱིིར་རོ། །ཞིེས་པས་རྟགས་ཡང་དག་དེ་ལ་གསུམ་དུ་གྲོངས་

ངེས་ཏེ། རྟགས་ཡང་དག་གི་རྟགས་ཆེོས་ཀྱིི་འབྲེལ་བ་དེ་ལ་བདག་གཅིག་འབྲེལ་དང༌། 

དེ་བྱུང་འབྲེལ་གཉེིས་སུ་གྲོངས་ངེས་པའི་ཕྱིིར། འོ་ན།  བསྟན་བཅོས་འདིར་དང་པོར་

རང་དོན་རྗོེས་དཔག་བཤེད་ན། དེའི་མཚོན་ཉེིད་དང་དབྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་པོར་མི་

འཆེད་པར་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད་དང་དབྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་པོར་འཆེད་
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པའི་རྒྱུ་མཚོན་གང་ཞིེ་ན། དེ་ཡོད་དེ། རང་དོན་རྗོེས་དཔག་གི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་རྟགས་

ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད་འདོད་ཚུལ་ལ། ཚུལ་གཅིག་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད་

དུ་འདོད་པ་དང༌། ཚུལ་བཞིི་དང་དྲུག་ལ་སོགས་པ་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད་དུ་

འདོད་པའི་ལོག་རྟོག་དུ་མ་མཐོོང་ནས་རྟེན་རྟགས་ཡང་དག་གི་ལོག་རྟོག་བསལ་ན་

བརྟེན་པ་རྗོེས་དཔག་དེ་འབད་མེད་དུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚོན་གྱིིས་དེ་ལྟར་བསྟན་པའི་

ཕྱིིར་ཏེ། ཤཱཀྱི་བློོའི་འགྲོེལ་པ་ལས། གལ་ཏེ་རྗོེས་སུ་དཔག་པ་རྣམ་པར་གཞིག་པར་བྱ་

བ་ཡིན་ན། ཅིའི་ཕྱིིར་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཞིེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གཏན་ཚོིགས་ཁོ་ན་རྣམ་

པར་གཞིག་ཅེ་ན། དེ་ནི། ཉེེས་པ་མེད་དོ། །གཏན་ཚོིགས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤེད་པའི་སྒོོ་ཁོ་

ནས་དེ་རྣམ་པར་གཞིག་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་རོ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

འོ་ན། ལེའུ་དང་པོར་རྟགས་ཡང་དག་གི་རྣམ་གཞིག་འཆེད་ཚུལ་གང་ཞིེ་ན།  

འདི་ལ་རྗོེས་དཔག་གི་རྟེན་གཏན་ཚོིགས་བཤེད་པ་དང༌། ལོག་རྟོག་བླུན་པོའི་རྟགས་

སུ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕྱིོགས་ཆེོས་དེ་ཆེས་ཁྱབ་པ་ཡི། །ཞིེས་པ་ནས། མི་

དམིགས་པས་ནི་མི་འགྲུབ་བོ། །ཞིེས་པའི་བར་གྱིིས་འཆེད། གཉེིས་པ་ནི། རིག་བྱེད་

ཚོད་མ་དང་ནི་འགས་བྱེད་སྨྲ། །ཞིེས་སོགས་ཤླཽཀོ་གཅིག་གིས་འཆེད་པའི་ཕྱིིར།

བཏགས་མིང་དང་དངོས་མིང་དུ་འཇུག་ཚུལ་བཤེད་པ།བཏགས་མིང་དང་དངོས་མིང་དུ་འཇུག་ཚུལ་བཤེད་པ།

འདིར་འཐོའ་དཔྱོད་པ་ལ། ཁ་ཅིག  སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་དང་པོ་འཆེད་པའི་

སྐབས་ཀྱིི་ཕྱིོགས་ཞིེས་པའི་སྒྲི་དེ། སྒྲི་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོོགས་དོན་ལ་དངོས་མིང་དུ་
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འཇུག  སྒྲི་ལ་བཏགས་མིང་དུ་འཇུག  མི་རྟག་པ་ལ་ཡང་བཏགས་མིང་དུ་འཇུག་ཟེར་

ན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་ཞིེས་པའི་སྒྲི་དེ། སྒྲི་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོོགས་དོན་

ལ་དངོས་མིང་དུ་འཇུག་ཅིང༌། སྒྲི་དང་མི་རྟག་པ་རེ་རེ་ལ་བཏགས་མིང་དུ་འཇུག་པར་

ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་སྒྲི་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོོགས་དོན་

གྱིི་དངོས་མིང་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་དེ་ལ་དངོས་མིང་དུ་འཇུག་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་

ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་སྒྲི་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོོགས་དོན་གྱིི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མིང་ཡིན་

པར་ཐོལ། ཁྱོད་སྒྲི་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོོགས་དོན་གྱིི་དངོས་མིང་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། སྒྲི་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོོགས་དོན་ཡིན་པར་

ཐོལ། ཁྱོད་ཅེས་པའི་སྒྲི་དེ་སྒྲི་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོོགས་དོན་གྱིི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

མིང་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་སྒྲི་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོོགས་དོན་མ་

ཡིན་པར་ཐོལ། རྟོག་པས་སྒྲིོ་བཏགས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། སྒྲི་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་རྟོག་པས་སྒྲིོ་བཏགས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་རྟོག་པས་སྒྲིོ་བཏགས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། 

སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཆེོས་དོན་གསུམ་ག་སྒྲིོ་བཏགས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྣམ་

འགྲོེལ་ལས། ཆེོས་དང་ཆེོས་ཅན་རྣམས་བཏགས་པ།  །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

གཞིན་ཡང༌། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་ཞིེས་པའི་སྒྲི་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་

སྒྲིའི་བཏགས་མིང་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་སྒྲི་ལ་བཏགས་མིང་དུ་འཇུག་པའི་ཕྱིིར། འདོད་

ན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་དང་སྒྲིའི་གཞིི་མཐུན་མི་སྲིིད་པར་ཐོལ། སྒྲི་མི་རྟག་
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པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་ཞིེས་པའི་སྒྲི་དེ་སྒྲིའི་བཏགས་མིང་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་ཁས། 

ཁྱབ་སྟེ། ཚོད་མ་ཀུན་བཏུས་ལས། བཏགས་པའི་ཕྱིིར་དང་མི་སྲིིད་ཕྱིིར། །འབངས་ལ་

རྒྱལ་པོར་བཏགས་པ་བཞིིན། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། གོང་དུ་འདོད་ན། དེ་སྲིིད་པར་

ཐོལ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་དང༌། སྒྲིའི་གཞིི་མཐུན་སྲིིད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་

འདྲིའི་གཞིི་མཐུན་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། མི་རྟག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་སྒྲི་དེ་དེ་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པ་

གང་ཞིིག སྒྲི་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། མི་རྟག་པས་ཁྱད་པར་བྱས་

པའི་སྒྲི་དང༌། སྒྲིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་མི་རྟག་པ་གཉེིས་ཀོ་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ།  སྒྲི་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོོགས་དོན་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པ་གང་ཞིིག  དེ་ཡིན་ན། དེ་གཉེིས་ཀོ་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་

བྱ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཚོད་མ་ཀུན་བཏུས་ལས། རྟགས་ཀྱིི་བསྒྲུབ་

བྱ་ཚོོགས་པ་ཉེིད། །ཡིན་ཕྱིིར་ཆེོས་དང་ཆེོས་ཅན་དག  །གཙོོ་བོ་མིན་ཡང་ཕྱིོགས་

གཅིག་ཕྱིིར། །བསྒྲུབ་བྱ་ཉེིད་དུ་འདོགས་པ་ཡིན། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། གཉེིས་

པ་གྲུབ་སྟེ། ཚོད་མ་རྣམ་འགྲོེལ་ལས། ཚོོགས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཉེིད་ཡིན་ནའང། །གཉེིས་

པོ་ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་ཅན། །བསྒྲུབ་བྱ་ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་ཞིེས་པའི་སྒྲི་དེ་སྒྲི་དང་མི་རྟག་པའི་

ཚོོགས་དོན་ལ་དངོས་མིང་དུ་འཇུག་པར་ཐོལ། རིགས་གཏེར་ལས། ཕྱིོགས་ནི་ཆེོས་

དང་ཆེོས་ཅན་གྱིི། །ཚོོགས་པ་བརྗོོད་ལ་དངོས་མིང་ཡིན། །དེ་ཡི་ཕྱིོགས་རེས་ཟིན་པའི་
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1 2 3 4 5

ཕྱིིར། །ཡ་གྱིལ་གཉེིས་ལ་བཏགས་ནས་འཇུག །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་

ཁྱབ་སྟེ། ལུང་དེ་ནི། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་ཞིེས་པའི་སྒྲི་དེ། སྒྲི་དང་མི་རྟག་

པའི་ཚོོགས་དོན་ལ་དངོས་སུ་འཇུག་ཅིང༌། སྒྲི་དང་མི་རྟག་པ་གཉེིས་ལ་བཏགས་ནས་

འཇུག་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

ཡང་ཁོ་ན་རེ། ཀོ་བུམ་གཉེིས་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཅེས་པའི་སྒྲི་དེ་ཁྱོད་ཀྱིི་དངོས་མིང་

ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་གཞིི་གྲུབ་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། ཀོ་བུམ་གཉེིས་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་

ཅེས་པའི་སྒྲི་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྱོད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་གོ་ནུས་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་

ཕྱིིར། འདོད་ན། ཀོ་བུམ་གཉེིས་ཆེོས་ཅན། ཀོ་བུམ་གཉེིས་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་ཅེས་

པའི་སྒྲི་ལ་བརྟེན་ནས་ཀོ་བུམ་གཉེིས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་གོ་ནུས་པའི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་

མི་མཚུངས་ཏེ། འོ་ན། ཁོ་རང་ལ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་ཡིན་པ་མེད་པར་

ཐོལ། ཀོ་བུམ་གཉེིས་ཡིན་པ་མེད་པའི་ཕྱིིར། རིགས་པ་མཚུངས་སོ། །

ཡང་ཁོ་ན་རེ། མཚོན་ཉེིད་ཆེོས་ཅན། མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་ཅེས་པའི་

སྒྲི་ལ་བརྟེན་ནས་མཚོན་ཉེིད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་གོ་ནུས་པའི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་ཡང་མི་

མཚུངས་སོ།  །མ་གྲུབ་ན། མཚོན་ཉེིད་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཅེས་པའི་སྒྲི་ལ་བརྟེན་ནས་

ཁྱོད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་གནས་པར་ཐོལ། ཁྱོད་ཅེས་པའི་སྒྲི་དེ་ཁྱོད་ཀྱིི་དངོས་མིང་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 
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དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱ་བཤེད་པ།དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱ་བཤེད་པ།

ཁ་ཅིག  སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་དེ་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་ཡིན་ཟེར་

ན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་

དག་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་ཁྱོད་ཡིན་པར་ཐོལ། 

ཁྱོད་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། 

དེ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་

ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཤེེས་འདོད་ཆེོས་ཅན་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་འགྲོེལ་ལས། ཆེོས་ཅན་གཏན་ཚོིགས་དངོས་གྱུར་ནི། །ཤེེས་བྱེད་

ཉེིད་དུ་མ་གྲུབ་ཕྱིིར། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། གཞིན་ཡང༌། སྒྲི་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་གཏན་ཚོིགས་ལྟར་སྣང་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེར་ཐོལ། དེ་

སྒྲུབ་ཀྱིི་གཞིི་རྟགས་ཐོ་དད་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། གཞིན་

ཡང༌། དེ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་ཆེོས་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། སྒྲི་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་བསྒྲུབས་ཟིན། 

ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན་ན། དེ་སྒྲུབ་

ཀྱིི་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཀྱིང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན་ན། 

དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཕྱིོགས་ཆེོས་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། དེས་ན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
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བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་དང་བསྒྲུབ་བྱ་གཉེིས་འགལ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། མི་རྟག་པ་ལྟ་བུ་སྒྲི་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་ཡིན་ཀྱིང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་

ཏེ། དེ་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་གིས་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིིར། 

གཞིན་ཡང༌། མི་རྟག་པ་དེ། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་

ཁས། འདོད་ན། དེ་སྐྱོེ་ལྡན་གྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་

པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་སྐྱོེ་ལྡན་རྟགས་སུ་བཀོོད་ཅིང༌། བུམ་པ་

མཐུན་དཔེར་བཟུང་ནས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་

པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། མི་རྟག་པ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་གྱིིས་མ་

གྲུབ་པར་ཐོལ། སྐྱོེ་ལྡན་གྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། སྐྱོེ་ལྡན་གྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ན། 

སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་མ་གྲུབ་པའི་ས་རོལ་དུ་ཁྱོད་དང་བུམ་པ་གཉེིས་སྐྱོེ་

ལྡན་དུ་ཆེོས་མཐུན་པར་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་གྱིིས་མ་གྲུབ་དགོས་པའི་

ཕྱིིར་ཏེ། ཚོད་མ་ཀུན་བཏུས་ལས། ཆེོས་བསྒྲུབ་བྱ་ན་ཆེོས་མཐུན་མེད། །ཅེས་པ་དང༌། 

དེའི་དོན་འགྲོེལ་བ་ན་སྤྱིི་དོན་རིགས་རྒྱན་ལས། མི་རྟག་པ་ཆེོས་ཅན། ཕྱིི་རོལ་གྱིིས་

མ་གྲུབ་པར་ཐོལ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། སྒྲི་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་མ་གྲུབ་པའི་ས་རོལ་དུ་ཁྱོད་དང་བུམ་པ་གཉེིས་སྐྱོེ་ལྡན་དུ་

ཆེོས་མཐུན་པར་ཕྱིི་རོལ་གྱིིས་མ་གྲུབ་པར་ཐོལ་ལོ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། གོང་
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དུ་འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་གྱིིས་གྲུབ་པར་ཐོལ། སྒྲི་

མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་གྱིིས་རྟོགས་པའི་ཕྱིིར། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་

བྱའི་ཆེོས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་བཞིིན་དུ། སྒྲི་དེ་ཡང་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིིར་དུ་རྟགས་ཡང་དག་བཀོོད་པ་དོན་མེད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཚོད་མ་ཀུན་

བཏུས་ལས། ཆེོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱ་རྟགས་དོན་མེད། །ཅེས་པ་དང༌། དེའི་དོན་འགྲོེལ་བ་

ན་རིགས་རྒྱན་ལས། སྒྲི་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་མིན་པར་ཐོལ། 

ཁྱོད་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིིར་དུ་རྟགས་བཀོོད་པ་དོན་མེད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་ཕྱིི་རོལ་གྱིིས་

གྲུབ་ཟིན་མ་བརྗོེད་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

གཞིན་ཡང༌། སྒྲི་དང་མི་རྟག་པ་གཉེིས་རེ་རེ་ནས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་

བྱ་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་དང༌། སྒྲི་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་ཆེོས་ཅན་གང་རུང་ཡིན་ན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡིན་དགོས་

པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཚོད་མ་ཀུན་བཏུས་ལས། ཆེོས་དང་ཆེོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱ་མིན། །ཞིེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིིར། དེས་ན། བྱས་པ་དང་གཅིག་ཡིན་ན།  སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཀྱིང༌། དེ་ཡིན་ན། བྱས་པ་དང་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྒྲི་

མི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ།  བྱས་པ་དང་གཅིག་ཏུ་གྱུར་

པའི་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མེད་པའི་ཕྱིིར། བྱས་པ་དང་གཅིག་ཏུ་

གྱུར་པའི་སྒྲི་མེད་པའི་ཕྱིིར་དང༌། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡིན་ན། བྱས་པ་དང་

ཐོ་དད་དུ་གྱུར་པའི་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། 
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ཁ་ཅིག  སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་ཡིན་ན། སྒྲི་བྱས་པ་དང་

བྱས་ན་མི་རྟག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ཚོད་མས་ངེས་ཤེིང༌། སྒྲི་མི་རྟག་པ་ལ་ཤེེས་འདོད་

ཞུགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། སྒྲི་བྱས་པ་དང་བྱས་ན་མི་རྟག་པ་ཡིན་

པས་ཁྱབ་པ་ཚོད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡོད་པར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་

ཡིན་ན་དེ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། སྒྲི་བྱས་པ་དང་བྱས་ན་མི་

རྟག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཡོད་པར་ཐོལ། ཁྱོད་ཚོད་མས་ངེས་པའི་གང་

ཟག་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། མི་རྟག་པ་ཡིན་པར་

ཐོལ། སྒྲི་བྱས་པ་དང་བྱས་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་

བྱས་པ་དང་བྱས་པར་ཐོལ། སྒྲི་བྱས་པ་དང་བྱས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། སྒྲི་བྱས་པ་དང་མི་

རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། སྒྲི་མི་རྟག་པ་དང་མི་རྟག་

པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། སྒྲི་མི་རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པ་གཉེིས་ཀོ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེར་ཐོལ། 

སྒྲི་མི་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་ན། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་

པར་ཐོལ། རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེས་ན་བྱས་པ་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་བྱས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། བྱས་པ་བྱས་པའི་རྟགས་

ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་བཀོོད་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། 

འདོད་ན། བྱས་པ་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་འགོད་

མཁན་གྱིི་གང་ཟག་ཡོད་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། དེ་གཉེིས་ཀོ་ལ་འདོད་བྱས་

པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དཔལ་ལྡན་ཆེོས་གྲོགས་ཀྱིི་བྱས་པ་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་
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པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་བཀོོད་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། འདོད་ན། 

དཔལ་ལྡན་ཆེོས་གྲོགས་ཀྱིི་བྱས་པ་ཆེོས་ཅན། བྱས་པའི་ལྡོག་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། བྱས་

པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་བཀོོད་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་ཁས། 

འདོད་མི་ནུས་ཏེ། བྱས་པའི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་བྱས་པ་ཡིན། ཁྱོད་བྱས་

པ་དང་བདག་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ། ཁྱོད་མིན་ཞིིང་བྱས་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་དུ་

མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་སློ།  དེས་ན། དཔལ་ལྡན་ཆེོས་ཀྱིི་གྲོགས་པས་བྱས་པ་བྱས་

པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་བཀོོད་ཀྱིང༌། དཔལ་ལྡན་ཆེོས་

གྲོགས་ཀྱིི་དེ་དེ་ལྟར་མ་བཀོོད་ཅེས་ཁས་ལེན་དགོས་སོ། །

དེ་ཡང་སྒྲི་ཆེོས་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིིར་ཞིེས་པའི་རྟགས་སྦྱིོར་འདི། 

བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་གི་ངོར་རྟགས་སྦྱིོར་

རྣམ་དག་ཡིན་གྱིི། དཔལ་ལྡན་ཆེོས་གྲོགས་ཀྱིི་ངོར་རྟགས་སྦྱིོར་རྣམ་དག་མ་ཡིན་

ཏེ། དཔལ་ལྡན་ཆེོས་གྲོགས་ཀྱིི་ངོར་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

རྟགས་སྦྱིོར་རྣམ་དག་མེད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དཔལ་ལྡན་ཆེོས་གྲོགས་ཀྱིི་ངོར་བྱས་པ་སྒྲི་

མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དཔལ་ལྡན་ཆེོས་གྲོགས་

ཀྱིི་ངོར་བྱས་པ་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། 

དེའི་ངོར་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཤེེས་འདོད་ཆེོས་ཅན་མེད་

པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དཔལ་ལྡན་ཆེོས་གྲོགས་ཀྱིིས་སྒྲི་རྟག་མི་རྟག་ལ་ཐོེ་ཚོོམ་མི་ཟ་བའི་ཕྱིིར་

ཏེ། དཔལ་ལྡན་ཆེོས་གྲོགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་ཤེེས་ཟིན་མ་བརྗོེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 
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མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། དཔལ་ལྡན་ཆེོས་གྲོགས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ས་རོལ་ཡང་

དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁོ་ན་རེ། དཔལ་ལྡན་ཆེོས་གྲོགས་ཀྱིི་ངོར་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་

པར་ཐོལ། དེས་རྟགས་ཡང་དག་ཁས་ལེན་པའི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། གཞིི་གྲུབ་ན། 

དཔལ་ལྡན་ཆེོས་གྲོགས་ཀྱིིས་རྟོགས་པས་ཁྱབ། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། གཞིི་གྲུབ་ན། དཔལ་ལྡན་ཆེོས་གྲོགས་ཀྱིི་ཚོད་མས་རྟོགས་

པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། འདོད་བྱས་པ་ལ། གཞིི་གྲུབ་ན།  དཔལ་

ལྡན་ཆེོས་གྲོགས་ཀྱིི་ཁྱོད་ཚོད་མས་རྟོགས་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར་ན་མ་

ཁྱབ། འདོད་ན། ལྡོག་པ་ཡང་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཆེོས་གྲོགས་དང་ཐོ་དད་ཀྱིང་ཡིན་པའི་

གཞིི་མཐུན་པ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། དེ་ཡོད་

པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཤེེས་བྱ་དེ་དེ་འདྲི་བའི་གཞིི་མཐུན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། ཤེེས་

བྱ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དང་པོ་གང་ཞིིག  གཉེིས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་

ན། ལྡོག་པ་ཡིན་པ་མེད་པར་ཐོལ། ཤེེས་བྱ་དེ་ལྡོག་པ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིིག  གཞིན་ལ་

ཡང་མཚུངས་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་ན། ལྡོག་པ་མ་ཡིན་

པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་ཡིན་ན། གཅིག་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་

པར་ཐོལ་ལོ། །

ཁ་ཅིག  སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་ཡིན་ན། སྒྲི་རྟག་མི་རྟག་ཐོེ་

ཚོོམ་མ་ཟ་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པས་ཁྱབ། སྒྲི་རྟག་མི་རྟག་ཐོེ་ཚོོམ་ཟ་བའི་གང་ཟག་ཡིན་

ན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་ཚོད་མས་མ་རྟོགས་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་
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རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་ཚོད་མས་མ་རྟོགས་

པར་ཐོལ། སྒྲི་རྟག་མི་རྟག་ཐོེ་ཚོོམ་ཟ་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་

མི་རྟག་པར་ཚོད་མས་རྟོགས་པར་ཐོལ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་ཚོད་མས་གཞིལ་བའི་ཕྱིིར། 

མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་ཚོད་མའི་གཞིལ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་གཞིལ་བྱ་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་

ཚོད་མའི་གཞིལ་བྱ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་ཁས། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་

ཡོད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། སྒྲི་མི་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། གཞིན་ཡང༌། དེ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་

མི་རྟག་པར་ཚོད་མས་རྟོགས་པར་ཐོལ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་རྣམ་མཁྱེན་གྱིིས་རྟོགས་པའི་

ཕྱིིར། ཁ་ཅིག  སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་གི་སྒྲི་མི་རྟག་པར་ཚོད་མས་

མ་ངེས་ཟེར་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་སྒྲི་མི་རྟག་པར་ཚོད་མས་ངེས་པར་ཐོལ། ཁྱོད་

ཀྱིི་ངག་མི་རྟག་པར་ཚོད་མས་ངེས་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིི་ངག་མི་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། དེ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་ངེས་པར་ཐོལ། ཁྱོད་ཀྱིི་སྒྲི་

མི་རྟག་པར་ཚོད་མས་ངེས་པའི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་ཀྱིི་སྒྲི་

མི་རྟག་པར་རྣམ་མཁྱེན་གྱིིས་ངེས་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་སྒྲི་རྟག་

མི་རྟག་ཐོེ་ཚོོམ་ཟ་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། གཞིན་ཡང་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་གི་སྒྲི་མི་རྟག་པར་ཚོད་མས་ངེས་པར་ཐོལ། ངག་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་གི་ངག་མི་རྟག་པར་ཚོད་མས་ངེས་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། གཞིལ་བྱ་



178 རྟགས་རིགས་་ཟུར་རྒྱན།བསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

ཚོད་མས་མ་ངེས་པའི་གང་ཟག་གི་གཞིལ་བྱ་ཚོད་མས་ངེས་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་

འདྲིའི་གང་ཟག་གི་གཞིལ་བྱ་ཆེོས་ཅན། ཚོད་མས་ངེས་པར་ཐོལ། ཚོད་མས་རྟོགས་

པའི་ཕྱིིར་ཏེ། གཞིི་གྲུབ་པའི་ཕྱིིར། དེས་ན། གཞིི་གྲུབ་ན། རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་

ཁྱབ་བྱས་པ་ལ། 

ཁོ་ན་རེ། གཞིི་གྲུབ་ན། ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། 

འདོད་ན། གཞིི་གྲུབ་ན་རྗོེས་ཁྱབ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་

ན། གཞིི་གྲུབ་ན། ཁྱབ་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། རྟག་

པ་ཡིན་པའི་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐོལ། རྟག་པ་ཡིན་ན་ཁྱབ་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར་

ཏེ། གཞིི་གྲུབ་ན། ཁྱབ་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཁྱབ་པ་

ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཡོད་ན། ཁྱོད་ཡོད་པར་ཐོལ། ཁྱོད་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། རི་བོང་

རྭ་ཆེོས་ཅན། རྟག་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཁྱབ་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་

ན། དེ་ཆེོས་ཅན། རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐོལ། རྟག་པ་ཡིན་པའི་རྗོེས་ཁྱབ་

ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། 

རྟག་པ་ཡིན་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། རི་བོང་གི་རྭ་ཆེོས་ཅན། 

རྟགས་ཡང་དག་མེད་པར་ཐོལ། རྟག་པ་ཡིན་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མེད་པ་གང་ཞིིག་

དངོས་པོ་ཡིན་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མེད་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་ཁས། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། 

རི་བོང་རྭ་ཆེོས་ཅན། དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡོད་པར་ཐོལ། དངོས་པོ་ཡིན་

པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། དངོས་པོ་ཡིན་པའི་རྗོེས་



179 རྟགས་རིགས་་ཟུར་རྒྱན།བསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

ཁྱབ་ཡོད་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཁྱབ་

པ་ཡོད་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཁྱབ་པ་ཆེོས་ཅན། 

ཁྱོད་ཡོད་ན། ཁྱོད་ཡོད་པར་ཐོལ། ཁྱོད་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། གོང་དུ་འདོད་ན། རི་བོང་གི་

རྭ་ཆེོས་ཅན། རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པར་ཐོལ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

དེས་ན་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཁྱབ་པ་ཡོད་ན། རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཁྱབ་པ་ཡོད་ཀྱིང༌། རྟག་པ་

ཡིན་པའི་ཁྱབ་པ་ཡོད་ན། རྟག་པ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ། ཅེས་ཁས་ལེན་དགོས་ཏེ། དངོས་

པོ་ཡིན་པའི་ཁྱབ་པ་སོགས་ལ་ཡང་ས་མ་དང་རིགས་འདྲི་བའི་ཕྱིིར། 

ཡང་ཁོ་ན་རེ། བྱས་པ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། བྱས་པ་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། བྱས་པ་བྱས་

པའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཚུལ་གསུམ་ཡོད་པར་ཐོལ། བྱས་པ་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིི་

དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། བྱས་པ་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་

དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྗོེས་ཁྱབ་ཡོད་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། བྱས་པ་བྱས་པའི་

རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྗོེས་ཁྱབ་གྲུབ་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན།  བྱས་པ་

བྱས་ན། མི་རྟག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། བྱས་པ་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་

རྗོེས་ཁྱབ་གྲུབ་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། བྱས་པ་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་རྗོེས་ཁྱབ་སློོང་བའི་ཚོེ་བྱས་པ་བྱས་ན། མི་རྟག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་སློོང་རིགས་



180 རྟགས་རིགས་་ཟུར་རྒྱན།བསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

པའི་ཕྱིིར་ཏེ། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྗོེས་ཁྱབ་སློོང་བའི་ཚོེ། 

བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་སློོང་རིགས་པའི་ཕྱིིར། དེ་ལ་ཡང་ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། བྱས་

པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚོེ་སྒྲི་ཆེོས་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིིར། 

ཞིེས་སྒྲུབ་པ་བཞིིན་དུ། བྱས་པ་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚོེ་ན་

ཡང་སྒྲི་ཆེོས་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། བྱས་པ་བྱས་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་སྒྲུབ་དགོས་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། 

བྱས་པ་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་ཚུལ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། གོང་དུ་འདོད་

ན། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། མི་རྟག་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། བྱས་པ་བྱས་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། བྱས་པ་བྱས་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། བྱས་པ་སྐྱོེས་པ་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར་ཏེ། བྱས་པ་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེར་ཐོལ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། བྱས་པ་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་ཡོད་

པར་ཐོལ། བྱས་པ་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཡོད་

པའི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན།  བྱས་པ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་

དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཡོད་པར་ཐོལ། ཁྱོད་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་

སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱིི་རྟགས་

ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར། གོང་དུ་འདོད་ན།  བྱས་པ་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་

དག་ཡིན་པ་སྲིིད་པའི་ཤེེས་བྱ་ཡིན་པར་ཐོལ། བྱས་པ་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་



181 རྟགས་རིགས་་ཟུར་རྒྱན།བསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
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ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་ཤེེས་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། བྱས་པ་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་

དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་ཁས། གོང་དུ་ཁྱབ་པ་ཡོད་

དེ། ཤེེས་བྱ་ཡིན་ན། སྲིིད་པའི་ཤེེས་བྱ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། མི་སྲིིད་པའི་ཤེེས་

བྱ་མེད་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་ན། བྱས་པ་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པར་ཐོལ། བྱས་པ་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་སྲིིད་པའི་ཤེེས་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་ཁས། 

འདོད་ན། བྱས་པ་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡོད་

པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། སར་བཞིིན་སྒྲུབ། 

 

དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རོལ་བ་ངོས་བཟུང་བ།དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རོལ་བ་ངོས་བཟུང་བ།

ཁ་ཅིག  སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆེོས་མཐུན་སྦྱིོར་གྱིི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དང༌། དེ་སྒྲུབ་

ཀྱིི་ཆེོས་མི་མཐུན་སྦྱིོར་གྱིི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གཉེིས་ཀོ་འགོད་དགོས་ཀྱིི་སྒྲི་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་མེད་དེ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་དབང་པོ་ཇི་ལྟར་རྟུལ་

ཡང་དེ་གཉེིས་གང་རུང་ཞིིག་བཀོོད་ན། གཅིག་ཤེོས་དོན་གྱིིས་གོ་བར་འགྱུར་ཞིིང༌། 

གཅིག་ཤེོས་ལ་དྲིན་པ་ཡང་དག་སྐྱོེ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཚོད་མ་རྣམ་འགྲོེལ་ལས། 

དེ་ཉེིད་ཀྱིི་ཕྱིིར་འབྲེལ་ཤེེས་ན། །གཉེིས་ལས་གང་ཡང་རུང་སྨྲས་པས། །དོན་གྱིིས་

གོ་བའི་གཅིག་ཤེོས་ལ། །དྲིན་པ་ཡང་དག་སྐྱོེ་བར་འགྱུར། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། དེའི་དོན་ནི། དེ་གཉེིས་ཀོ་དངོས་སུ་འགོད་དགོས་ཀྱིི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་



182 རྟགས་རིགས་་ཟུར་རྒྱན།བསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
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ཕྱིི་རོལ་མེད་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཕྱིི་རོལ་དབང་པོ་ཇི་ལྟར་རྟུལ་ཡང༌། དེ་གཉེིས་གང་རུང་

ཞིིག་དངོས་སུ་སྨྲས་པས། གཅིག་ཤེོས་དོན་ཀྱིིས་གོ་བར་འགྱུར་ཞིིང༌། གཅིག་ཤེོས་ལ་

དྲིན་པ་ཡང་དག་སྐྱོེ་བར་འགྱུར་ཞིེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། གཞིན་ཡང༌། དེ་གཉེིས་

ཀོ་འགོད་དགོས་ཀྱིི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཕྱིི་རོལ་ཡོད་པར་ཐོལ། དེ་འདྲིའི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཕྱིི་རོལ་

དབང་རྟུལ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀོ་ལས། རོལ་བ་དབང་རྟུལ་འགའ་ཞིིག་

ལ་ནི་གཉེིས་ཀོ་དག་ཀྱིང་འགོད་དགོས་པར་སྲིིད་པ་ཤེེས་པར་བྱའོ། །ཞིེས་གསུངས་

པའི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ།  དེ་གཉེིས་ཀོ་དངོས་སུ་འགོད་དགོས་ཀྱིི་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཕྱིི་རོལ་ཡོད་པར་

ཐོལ། དང་པོ་དངོས་སུ་འགོད་དགོས་ཀྱིི་དེ་ཡོད་པ་གང་ཞིིག  གཉེིས་པ་དངོས་སུ་

འགོད་དགོས་ཀྱིི་དེ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། དེས་ན། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་

མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆེོས་མཐུན་སྦྱིོར་གྱིི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་བཀོོད་པ་ལ་དགོས་པ་

ཡོད་དེ། བྱས་པ་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་ཡིན་ནམ་སྙིམ་པའི་དོགས་

པའི་གཉེེན་པོར་དེ་ལྟར་བཀོོད་པའི་ཕྱིིར། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་ཆེོས་མི་མཐུན་སྦྱིོར་གྱིི་སྒྲུབ་ངག་དག་བཀོོད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། བྱས་པ་

སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན་ནམ་སྙིམ་པའི་དོགས་པའི་

གཉེེན་པོར་དེ་ལྟར་བཀོོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཚོད་མ་རིགས་སྒོོ་ལས། རེ་ཞིིག་འགལ་བ་

དང་མ་ངེས་པའི་གཉེེན་པོར་གཉེིས་ཀོ་བརྗོོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་རིགས་སོ། །ཞིེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིིར། དེ་ཡང་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིོགས་
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ཆེོས་སོན་འགྲོོ་ཅན་གྱིི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་བཀོོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱོེས་པའི་བྱས་པའི་

རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྒྲི་བྱས་པ་དྲིན་པའི་

དྲིན་ཤེེས་དེ། ཁོ་རང་གི་འབྲས་བུར་གྱུར་པའི་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་རྟོགས་

ཀྱིི་རྗོེས་དཔག་གི་དངོས་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉེིས་ཀྱིི་བར་དུ་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་

མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་དྲིན་

པའི་དྲིན་ཤེེས་ཀྱིིས་ཆེོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ།  ཀུན་བཏུས་རང་འགྲོེལ་ལས། རྟགས་ཤེེས་

པ་ནི། རྗོེས་དཔག་གི་དངོས་ཀྱིི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ། དྲིན་པས་བར་དུ་ཆེོད་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིིར། དེ་བཞིིན་དུ་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱབ་

པ་སོན་འགྲོོ་ཅན་གྱིི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་བཀོོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱོེས་པའི་བྱས་པའི་

རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་བྱས་ན་མི་རྟག་

པས་ཁྱབ་པ་དྲིན་པའི་དྲིན་ཤེེས་དེ། ཁོ་རང་གི་འབྲས་བུར་གྱུར་པའི་བྱས་པའི་རྟགས་

ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་རྟོགས་ཀྱིི་རྗོེས་དཔག་གི་དངོས་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ།  དེ་གཉེིས་ཀྱིི་བར་དུ་

བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྒྲི་བྱས་

པ་དྲིན་པའི་དྲིན་ཤེེས་ཀྱིིས་ཆེོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཉེིད་ལས།  ཁྱབ་པ་ཤེེས་པ་ནི། རྗོེས་

དཔག་གི་དངོས་ཀྱིི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ། དྲིན་པས་བར་དུ་ཆེོད་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་གསུངས་

པའི་ཕྱིིར། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཞིན་དོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབས་པའི་གང་ཟག་དང༌། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་

ཀྱིི་གཞིན་དོན་རྟགས་ཡང་དག་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབས་པའི་གང་ཟག་གི་ཁྱད་པར་
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ཡོད་དེ། དང་པོ་ཡིན་ན། ཕྱིི་རོལ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཀྱིང༌། ཕྱིི་རོལ་ཡིན་ན། དང་པོ་ཡིན་

པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཕྱིི་རོལ་དབང་རྟུལ་འགའ་

ཞིིག་ལ་དེ་གཉེིས་ཀོ་འགོད་དགོས་གསུངས་ཀྱིང་བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཕྱིི་

རོལ་དབང་རྣོན་ལ་དེ་གཉེིས་ཀོ་འགོད་མི་དགོས་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། སེ་བདུན་ཡིད་ཀྱིི་མུན་

སེལ་ལས། རོལ་བ་དབང་རྟུལ་ལ་ནི། ཚུལ་གསུམ་སོ་སོར་བསྒྲུབས་ནས་ཤེེས་པར་

བྱས་པའི་འོག་ཏུ་ཚུལ་གསུམ་ཅིག་ཅར་དུ་ངེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིིར་སློར་ཡང་སྒྲུབ་ངག་

སྐྱོར་མ་འགོད་དགོས་ལ་ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་

ཕྱིི་རོལ་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གཉེིས་ཀོ་ཡོད་ཀྱིང༌། སྐད་ཅིག་མའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡིན་ན། ཕྱིི་རོལ་དབང་རྟུལ་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། སྐད་ཅིག་མ་སྒྲི་

མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཐོ་སྙིད་འབའ་ཞིིག་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་

སྟེ། རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀོ་ལས། ཐོ་སྙིད་འབའ་ཞིིག་གི་རྟགས་ཀྱིིས་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་ཕྱིི་

རོལ་ཤེིན་ཏུ་བླུན་པོ་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅིག  དོན་གཅིག་ཡིན་ན།  གོ་དོན་གཅིག་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། བྱས་མི་

རྟག་གཉེིས་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། བྱས་

པའི་གོ་དོན་རྒྱུ་རྐེན་གྱིིས་གསར་དུ་བྱས་པ་དང༌། མི་རྟག་པའི་གོ་དོན་རང་གྲུབ་ཙོམ་

གྱིི་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པ་ཕན་ཆེད་དུ་མི་སོད་པ་ལ་བྱེད་པ་གང་ཞིིག དེ་གཉེིས་གོ་དོན་

མི་འདྲི་བའི་ཕྱིིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། འཇམ་དབྱངས་དགའ་བློོའི་དྲིིས་ལན་ལས། བྱས་

མི་རྟག་གཉེིས་དོན་གཅིག་ཀྱིང་གོ་དོན་མི་གཅིག་སྟེ། བྱས་པའི་གོ་དོན་རྒྱུ་རྐེན་གྱིིས་
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གསར་དུ་བྱས་པ་དང༌། མི་རྟག་པའི་གོ་དོན་ནི། གྲུབ་ཙོམ་གྱིི་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པ་ཕན་

ཆེད་དུ་མི་སོད་པ་ལ་བྱེད་ཅིང༌། ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། གཞིན་ཡང༌། དེ་མི་འཐོད་

དེ། དེ་གཉེིས་གོ་དོན་གཅིག་ན། བྱས་པ་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཐོ་སྙིད་འབའ་ཞིིག་

སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་དགོས་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ལུང་དེའི་འཕྲེོ་ཉེིད་ལས། གོ་

དོན་གཅིག་ན། བྱས་པ་སྒྲི་མི་རྟག་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཐོ་སྙིད་འབའ་ཞིིག་སྒྲུབ་ཏུ་འགྱུར་རོ། །ཞིེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིིར། རྣམ་འགྲོེལ་ལས། སྒྲུབ་བྱེད་ས་མ་དག་གིས་ནི། །མ་ཡིན་སྒྲུབ་

པར་བྱེད་ཕྱིིར་རོ། །ཞིེས་པའི་དོན་དུ་བསམས་ནས་ཁ་ཅིག  མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་དགག་

ཡིན་ཟེར་བ་མི་འཐོད་དེ། ལུང་དེ་ནི། དུ་ལྡན་གྱིི་ལ་ལ་ཆེོས་ཅན། མེ་ཡོད་དེ། དུ་བ་ཡོད་

པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་པ་ལྟ་བུས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པ་དངོས་སུ་བསྒྲུབས་ནས་དུ་ལྡན་ལ་

ལ་མེ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཤུགས་ལ་སྒྲུབ་པ་དང༌། སྒྲི་ཆེོས་ཅན། མི་རྟག་

སྟེ། བྱས་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་པའི་སྦྱིོར་བས། སྒྲི་མི་རྟག་པར་དངོས་སུ་བསྒྲུབས་ནས་སྒྲི་

མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཤུགས་ལ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར་ཏེ། སྤྱིི་དོན་རིགས་རྒྱན་ལས། 

ཁ་ཅིག མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་ཏེ། སྒྲུབ་བྱེད་ས་མ་དག་གིས་ནི། །མ་

ཡིན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་ཕྱིིར་རོ། །ཞིེས་འབྲས་རང་གི་རྟགས་གཉེིས་ཀྱིིས་མ་ཡིན་དགག་

སྒྲུབ་པར་བཤེད་པའི་ཕྱིིར་ཞིེ་ན། དེ་མི་འཐོད་དེ། གཞུང་དེས་འབྲས་རང་གི་རྟགས་

གཉེིས་ཀྱིིས་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པ་བསྒྲུབས་ཅིང༌། ཤུགས་ལ་མ་ཡིན་དགག་སྒྲུབ་པར་བྱེད་

ཅེས་པ་ཙོམ་ཞིིག་བསྟན་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 
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1 2 3 4 5

ཁ་ཅིག  ནས་ས་ཆུ་ལུད་དྲིོད་གཤེེར་ཚོོགས་པ་ཚོང་བའི་ཞིིང་དེ། ནས་ས་ཆུ་

ལུད་དྲིོད་གཤེེར་ཚོོགས་པ་ཚོང་བའི་དཔྱོིད་དུས་ཀྱིི་ཞིིང་ཤེར་མ་རང་འབྲས་ནས་མྱུག་

སྐྱོེ་ངེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཟེར་བ་མི་འཐོད་དེ། ནས་ས་ཆུ་ལུད་དྲིོད་

གཤེེར་ཚོོགས་པ་ཚོང་བའི་ཞིིང་ཡིན་ན། རང་འབྲས་ནས་མྱུག་སྐྱོེ་ངེས་ཡིན་པས་མ་

ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། སྐད་ཅིག་དང་པོར་ནས་ས་ཆུ་ལུད་དྲིོད་གཤེེར་ཚོོགས་པ་ཚོང༌། 

སྐད་གཅིག་གཉེིས་པར་ས་བོན་བྱ་རོག་གིས་བཏོན། སྐད་ཅིག་གསུམ་པར་ས་བོན་

བསྐྱོར་ནས་མི་འདེབས་པའི་ནས་ས་ཆུ་ལུད་དྲིོད་གཤེེར་ཚོོགས་པ་ཚོང་བའི་ཞིིང་

ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཚོད་མ་རྣམ་འགྲོེལ་ལས། མ་ངེས་པ་ནི་ཉེིད་ཡིན་ཏེ། །གེགས་བྱེད་

པ་དག་སྲིིད་ཕྱིིར་རོ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། གཞིན་ཡང༌། དེ་ལྟར་མ་ཁྱབ་པར་

ནས་ས་ཆུ་ལུད་དྲིོད་གཤེེར་ཚོོགས་པ་ཚོང་བའི་ཞིིང་དང་ནས་ས་ཆུ་ལུད་དྲིོད་གཤེེར་

ཚོོགས་པ་ཚོང་བའི་དཔྱོིད་དུས་ཀྱིི་ཞིིང་ཤེར་མ་གཉེིས་རང་འབྲས་ནས་མྱུག་སྐྱོེ་ངེས་

ཡིན་ཡང་དེ་གཉེིས་གང་རུང་ཡིན་ན། རང་འབྲས་ནས་མྱུག་སྐྱོེ་ངེས་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་

ཅིང༌། རང་འབྲས་ནས་མྱུག་སྐྱོེ་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཁྱད་པར་འཐོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། 

རྣམ་བཤེད་ཐོར་ལམ་གསལ་བྱེད་ལས། རྟགས་དང་རྩེོད་གཞིིར་གང་བཟུང་དེ་ཉེིད་རང་

འབྲས་ནས་མྱུག་སྐྱོེ་ངེས་ཡིན་ཡང་དེ་དག་ཡིན་ན། སྐྱོེས་པས་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་ཤེིང་

རུང་བ་ཙོམ་གྱིིས་ཁྱབ་པ་ངེས་སོ་ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 
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འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་བཤེད་པ།འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་བཤེད་པ།

ཁ་ཅིག  ནས་ས་ཆུ་ལུད་དྲིོད་གཤེེར་ཚོོགས་པ་ཚོང་པའི་ཞིིང་དེ། དེ་འདྲིའི་དཔྱོིད་དུས་

ཀྱིི་ཞིིང་ཤེར་མ་རང་འབྲས་ནས་མྱུག་སྐྱོེ་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་ཡིན་ཟེར་བ་

མི་འཐོད་དེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཚོད་མ་

རྣམ་འགྲོེལ་ལས། རྒྱུ་ཚོོགས་པ་ལས་འབྲས་སྐྱོེ་བར། །རྗོེས་སུ་དཔོག་པ་གང་ཡིན་

པ། །དོན་གཞིན་ལ་ནི་མི་ལྟོས་ཕྱིིར། །དེ་ནི་རང་བཞིིན་ཡིན་པར་བརྗོོད། །ཅེས་དང༌། 

རྣམ་བཤེད་ཐོར་ལམ་གསལ་བྱེད་ལས། རང་འབྲས་ནས་ཀྱིི་མྱུ་གུ་སྐྱོེ་རུང་བར་རྗོེས་སུ་

དཔོག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་བརྗོོད་རིགས་

ཏེ། ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། སྐད་ཅིག་དང་པོར་ནས་ས་ཆུ་ལུད་དྲིོད་གཤེེར་ཚོོགས་པ་ཚོང༌། སྐད་

ཅིག་གཉེིས་པར་ས་བོན་བྱ་རོག་གིས་བཏོན། སྐད་ཅིག་གསུམ་པར་ས་བོན་བསྐྱོར་

ནས་མི་འདེབས་པའི་དེ་འདྲིའི་ཞིིང་ཆེོས་ཅན། རང་འབྲས་ནས་མྱུག་སྐྱོེ་རུང་ཡིན་པར་

ཐོལ། ནས་ས་ཆུ་ལུད་དྲིོད་གཤེེར་ཚོོགས་པ་ཚོང་བའི་ཞིིང་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། 

དེ་འདྲིའི་ཞིིང་གི་འབྲས་བུར་གྱུར་པའི་ནས་མྱུག་ཆེོས་ཅན། ཡོད་རུང་ཡིན་པར་ཐོལ། 

སྐྱོེ་རུང་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། བློོའི་ཡུལ་དུ་བྱ་རུང་

ཡིན་པར་ཐོལ་འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཤེེས་བྱ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། མེད་

པའི་ཕྱིིར། ཁ་ཅིག། རེ་འགའ་སྐྱོེས་པའི་དངོས་པོ་དེ། ཉེེར་ལེན་གྱིི་ཕུང་པོ་རང་རྒྱུ་དང་
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བཅས་པར་སྒྲུབ་པའི་འབྲས་རྟགས་ཡིན་པ་མི་འཐོད་དེ། ཉེེར་ལེན་གྱིི་ཕུང་པོ་རེས་

འགའ་སྐྱོེས་པའི་དངོས་པོར་ཚོད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། ཉེེར་ལེན་གྱིི་ཕུང་

པོ་སྐྱོེས་པའི་དངོས་པོར་ཚོད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགོས། ཉེེར་ལེན་གྱིི་ཕུང་

པོ་སྐྱོེས་པའི་དངོས་པོ་ཚོད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། ཉེེར་ལེན་གྱིི་ཕུང་པོ་སྐྱོེས་

པར་ཚོད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགོས། ཉེེར་ལེན་གྱིི་ཕུང་པོ་སྐྱོེས་པར་ཚོད་

མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། ཉེེར་ལེན་གྱིི་ཕུང་པོ་ཉེེར་ལེན་གྱིི་ཕུང་པོའི་རྒྱུ་ལས་

སྐྱོེས་པར་ཚོད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགོས། ཉེེར་ལེན་གྱིི་ཕུང་པོ་ཉེེར་ལེན་གྱིི་

ཕུང་པོའི་རྒྱུ་ལས་སྐྱོེས་པར་ཚོད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། ཉེེར་ལེན་གྱིི་ཕུང་

པོ་ཉེེར་ལེན་གྱིི་ཕུང་པོའི་རྒྱུ་དང་བཅས་པར་ཚོད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་

པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། ཉེེར་ལེན་གྱིི་ཕུང་པོ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུ་ལས་སྐྱོེས་པར་

ཚོད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུ་དང་བཅས་པར་ཚོད་མས་ངེས་

པའི་གང་ཟག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། ཁྱོད་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

རིགས་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྱབ་པ་ས་མ་རྣམས་ཀྱིི་སྒྲུབ་ཚུལ་ཡང་ཤེེས་པར་བྱའོ། །

ཁ་ཅིག་རེས་འགའ་བ་དེ། ཉེེར་ལེན་གྱིི་ཕུང་པོ་རང་རྒྱུ་དང་བཅས་པར་སྒྲུབ་པའི་

འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཟེར་བ་མི་འཐོད་དེ། རེས་འགའ་བ་ཡིན་ན། རང་རྒྱུ་དང་

བཅས་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། བུམ་པའི་ཆེོས་ཉེིད་སོགས་དགག་གཞིི་ཅན་གྱིི་ཆེོས་

ཐོམས་ཅད་རེས་འགའ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། སྤྱིི་དོན་རིགས་རྒྱན་ལས། གསུམ་པ་

ནི། ཁ་ཅིག་གིས་ཉེེར་ལེན་གྱིི་ཕུང་པོ་ཆེོས་ཅན། རང་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། རེས་
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འགའ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞིེས་ཟེར། དེ་ནི། མི་འཐོད་དེ། རེས་འགའ་

བ་ཡིན་ན། རང་རྒྱུ་དང་བཅས་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པའི་ཆེོས་ཉེིད་

ཆེོས་ཅན་རང་རྒྱུ་དང་བཅས་པར་ཐོལ། རེས་འགའ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། བུམ་པ་ཡོད་

སར་ཡོད་ལ། བུམ་པ་མེད་པའི་ས་ཕྱིོགས་ན་མེད་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ལ་དབྱེ་ན། ལྔ་ཡོད་པ་མ་ཟད། དཔེའི་འབྲས་རྟགས་

ཡང་དག་གཉེིས་དང༌། དོན་གྱིི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་གཉེིས་ཏེ་བཞིིར་ཡང་ཡོད་

དེ། ཆེོས་བཅུ་པའི་མདོ་ལས། དུ་བ་ལས་ནི་མེ་ཤེེས་དང༌། །ཆུ་སྐྱོར་ལས་ནི་ཆུ་ཤེེས་

ལྟར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བློོ་ལྡན་གྱིི། །རིགས་ནི་ཚོད་མ་དག་ལས་ཤེེས། །ཞིེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིིར། དཔེའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་གཉེིས་ཡོད་དེ། དུ་བ་དུ་ལྡན་ལ་

ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་དཔེའི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། ཆུ་བྱ་ཡུན་རིང་དུ་

ལྡིང་བ་དེ། ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་གྱིི་ཤེར་ཕྱིོགས་སུ་ཆུ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་དཔེའི་

འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དོན་གྱིི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་གཉེིས་ཡོད་

དེ། སེམས་ཅན་སྡུག་བསལ་གྱིིས་མནར་བ་མཐོོང་བ་ན་མིག་ནས་མཆེི་མ་འཁྲུགས་

པ་དང༌། ལུས་ཀྱིི་བ་སྤུ་ལྡང་བ་ལ་སོགས་པའི་ལུས་ངག་གི་ཐོ་སྙིད་ཁྱད་པར་ཅན་དང་

ལྡན་པའི་བྱང་སེམས་དབང་རྣོན་དེ། བྱང་སེམས་སྦྱིོར་ལམ་པ་དབང་རྣོན་རང་གི་རྒྱུར་

གྱུར་པའི་ཐོབས་ཁྱད་པར་ཅན་སོན་དུ་སོང་བར་སྒྲུབ་པའི་དོན་གྱིི་འབྲས་རྟགས་ཡང་

དག་དང༌། གནས་ལུགས་ཀྱིི་དོན་སྟོན་པའི་ལུས་ངག་གི་ཐོ་སྙིད་ཁྱད་པར་ཅན་དང་

ལྡན་པའི་བྱང་སེམས་དབང་རྣོན་དེ། བྱང་སེམས་སྦྱིོར་ལམ་པ་དབང་རྣོན་རང་གི་རྒྱུར་
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གྱུར་པའི་ཤེེས་རབ་ཁྱད་པར་ཅན་སོན་དུ་སོང་བར་སྒྲུབ་པའི་དོན་གྱིི་འབྲས་རྟགས་

ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། གོང་གི་ཁྱད་པར་གསུམ་ནི། མ་ངམ་གྱིི་ཐོང་ན་གནས་པའི་

ལམ་དང༌། དེ་ན་གནས་པའི་ཉེ་དང༌། དེའི་སྟེང་དུ་ཡུན་རིང་དུ་ལྡིང་བའི་ཆུ་བྱ་རྣམས་

ལ་བྱེད་པར་རྣམ་འགྲོེལ་གྱིི་སྤྱིི་དོན་ནས་བཤེད་དོ། །ཆེོས་བཅུ་པའི་མདོའི་ལུང་དེ་ནི་

འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་མདོ་ལས་བཤེད་པའི་ཤེེས་བྱེད་ཡིན་ལ། 

 

རང་བཞིིན་རྟགས་ཡང་དག་བཤེད་པ།རང་བཞིིན་རྟགས་ཡང་དག་བཤེད་པ།

རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ནི། མདོ་ལས། གང་ཅུང་ཟད་སྐྱོེ་བའི་བདག་ཉེིད་དེ་

ཐོམས་ཅད་ནི། འགག་པའི་ཆེོས་ཅན་ནོ་ཞིེས་པས་བཤེད་དོ། །རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་

ཡང་དག་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་བའི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། ཁྱད་

པར་དག་པ་བའི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གཉེིས། དང་པོ་ལ། རང་ཞིེས་བརྗོོད་

པའི་སྒྲིས་རང་གི་ཁྱད་ཆེོས་རང་དང་རས་གཞིན་འཕེན་པ་དང་རས་གཞིན་མིན་པ་

འཕེན་པ་གཉེིས། དང་པོ་ལ་ཡང་རང་ཞིེས་བརྗོོད་པའི་སྒྲིས་རང་གི་ཁྱད་ཆེོས་རང་དང་

རས་གཞིན་དངོས་སུ་འཕེན་པ་དང༌། དེ་ཤུགས་ལ་འཕེན་པ་གཉེིས། དེ་གཉེིས་སོ་

སོའི་མཚོན་གཞིི་ནི། རྩེོལ་བྱུང་དང་པོ་དང༌། བྱས་པ་གཉེིས་པ་ཡིན་ལ། སྒྲུབ་བྱེད་ནི། 

རྩེོལ་བྱུང་ཆེོས་ཅན། རང་ཞིེས་བརྗོོད་པའི་སྒྲིས་རང་གི་ཁྱད་ཆེོས་རང་དང་རས་གཞིན་

དངོས་སུ་འཕེན་པའི་དུང་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་བའི་རང་བཞིིན་

གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། རང་ཞིེས་བརྗོོད་པའི་སྒྲིས་རང་གི་ཁྱད་ཆེོས་རང་དང་རས་
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གཞིན་དངོས་སུ་འཕེན་པ་གང་ཞིིག  དུང་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་

བའི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། རང་ཞིེས་བརྗོོད་

པའི་སྒྲིས་རང་གི་ཁྱད་ཆེོས་རང་དང་རས་གཞིན་རྩེོལ་བ་དངོས་སུ་འཕེན་པ་གང་ཞིིག  

རྩེོལ་བ་རྩེོལ་བྱུང་དང་རས་གཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། རྩེོལ་བྱུང་ཞིེས་པའི་

སྒྲིས་རྩེོལ་བ་དངོས་སུ་འཕེན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེས་རྩེོལ་བ་དངོས་སུ་བརྗོོད་པའི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། རྩེོལ་བ་དེ་རྩེོལ་བྱུང་དང་འབྲེལ་མེད་རས་གཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། 

དེ་དེའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

གོང་གི་རྟགས་གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། རྩེོལ་བྱུང་ཆེོས་ཅན། དུང་སྒྲི་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་བའི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་སྒྲུབ་

ཀྱིི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག   རང་ཞིེས་བརྗོོད་པའི་སྒྲིས་རང་གི་ཁྱད་

ཆེོས་སུ་འཕངས་པ་ཡང་ཡིན། རང་གི་ཁྱད་ཆེོས་ཀྱིང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་སྲིིད་པའི་

ཕྱིིར་ཏེ། རྩེོལ་བ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། བྱས་པ་ཆེོས་ཅན། རང་ཞིེས་བརྗོོད་པའི་སྒྲིས་རང་

གི་ཁྱད་ཆེོས་རང་དང་རས་གཞིན་ཤུགས་ལ་འཕེན་པའི་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་

པར་ལྟོས་པ་པའི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། རང་ཞིེས་བརྗོོད་

པའི་སྒྲིས་རང་གི་ཁྱད་ཆེོས་རང་དང་རས་གཞིན་ཤུགས་ལ་འཕེན་པ་གང་ཞིིག  སྒྲི་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་བའི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། རང་ཞིེས་བརྗོོད་པའི་སྒྲིས་རང་གི་ཁྱད་ཆེོས་རང་དང་རས་གཞིན་བྱས་

པ་བྱེད་པ་པོ་ཤུགས་ལ་འཕེན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེས་བྱས་པ་བྱེད་པ་པོ་ཤུགས་ལ་བརྗོོད་
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པའི་ཕྱིིར། བྱས་པ་བྱེད་པ་པོ་ཆེོས་ཅན། བྱས་པ་དང་རས་གཞིན་ཡིན་ཏེ། བྱས་པ་དང་

འབྲེལ་མེད་རས་གཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། བྱས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། བྱས་པ་བྱེད་པ་པོ་ཆེོས་ཅན། བྱས་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། བྱས་

པ་དང་དུས་མཉེམ་དུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། བྱས་པའི་ཁྱད་ཆེོས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་

ཁྱབ། གོང་གི་རྟགས་གཉེིས་པ་སློའོ། །གཉེིས་པ་རས་གཞིན་མ་ཡིན་པ་འཕེན་པ་ནི། 

དངོས་པོར་ཡོད་པ་དང་སྐྱོེ་ལྡན་ལྟ་བུ་དེ་ཡིན་ལ། སྒྲུབ་བྱེད་ནི། དངོས་པོར་ཡོད་པ་

ཆེོས་ཅན། རང་ཞིེས་བརྗོོད་པའི་སྒྲིས་རང་གི་ཁྱད་ཆེོས་རང་དང་རས་གཞིན་མ་ཡིན་

པ་འཕེན་པའི་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་བའི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་

ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ།  དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག  རང་

ཞིེས་བརྗོོད་པའི་སྒྲིས་རང་གི་ཁྱད་ཆེོས་རང་དང་རས་གཞིན་མ་ཡིན་པ་འཕེན་པའི་

ཕྱིིར། དང་པོ་སློ། གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དངོས་པོར་ཡོད་པ་ཞིེས་པའི་སྒྲིས་དངོས་པོ་

འཕེན་པ་གང་ཞིིག  དངོས་པོ་དེ་དངོས་པོར་ཡོད་པ་དང་རས་གཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་

ཏེ། དེ་དེ་དང་རས་ཐོ་དད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། སྐྱོེ་ལྡན་ཆེོས་ཅན། རང་ཞིེས་བརྗོོད་པའི་

སྒྲིས་རང་གི་ཁྱད་ཆེོས་རང་དང་རས་གཞིན་མ་ཡིན་པ་འཕེན་པའི་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་བའི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། རང་ཞིེས་

བརྗོོད་པའི་སྒྲིས་རང་གི་ཁྱད་ཆེོས་རང་དང་རས་གཞིན་མ་ཡིན་པ་འཕེན་པ་གང་ཞིིག 

སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་བའི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། རང་ཞིེས་བརྗོོད་པའི་སྒྲིས་རང་གི་ཁྱད་ཆེོས་རང་དང་རས་



193 རྟགས་རིགས་ཟུར་རྒྱན།བསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།
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གཞིན་མ་ཡིན་པ་སྐྱོེ་བ་འཕེན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེས་སྐྱོེ་བ་བརྗོོད་པའི་ཕྱིིར། སྐྱོེ་བ་ཆེོས་

ཅན། སྐྱོེ་ལྡན་དང་རས་གཞིན་མ་ཡིན་ཏེ། སྐྱོེ་ལྡན་དང་རས་ཐོ་དད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། 

དེ་དང་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། སྐྱོེ་ལྡན་དེ་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་ལྟོས་

པ་བའི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རང་བཞིིན་གྱིི་

རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག  སྐྱོེ་ལྡན་ཞིེས་པའི་སྒྲིས་སྐྱོེ་ལྡན་གྱིི་ཁྱད་ཆེོས་སུ་འཕངས་

པ་ཡང་ཡིན། སྐྱོེ་ལྡན་གྱིི་ཁྱད་ཆེོས་ཀྱིང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་སྲིིད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། སྐྱོེ་

བ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། སྐྱོེ་ལྡན་དེ་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་

དག་ཡིན་ཏེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག  སྐྱོེ་ལྡན་མི་རྟག་པ་དང་བདག་

ཉེིད་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། སྒྲི་ཆེོས་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། སྐྱོེ་ལྡན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཞིེས་པའི་

སྦྱིོར་བ་དེ་རྟགས་སྦྱིོར་རྣམ་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེ་ཡང་དངོས་པོ་ཡིན་ན། སྐྱོེ་ལྡན་

ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། དེ་ཡིན་ན། སྐྱོེ་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། སྐྱོེ་བ་ཡིན་ན། སྐྱོེ་

དགོས་ཡིན་མི་དགོས་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། སྐྱོེ་བ་མེད་པར་ཐོལ། སྐྱོེ་དགོས་མེད་པའི་

ཕྱིིར་ཏེ། དངོས་པོ་ཡིན་ན། སྐྱོེས་ཟིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། གོང་དུ་འདོད་ན། སྐྱོེ་བ་ཡོད་

པར་ཐོལ། སྐྱོེ་བ་ས་ཕྱིི་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། འདི་དག་ནི། ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་བའི་རང་བཞིིན་

གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་གཞིི་ཡིན་ལ། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་དག་པ་

བའི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་གཞིི་ཡོད་དེ། དངོས་པོ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར། དངོས་པོ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་དག་པ་བའི་རང་བཞིིན་
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གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་རང་བཞིིན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིིག  རང་

ཞིེས་བརྗོོད་པའི་སྒྲིས་རང་གི་ཁྱད་ཆེོས་གང་ཡང་མི་འཕེན་པའི་ཕྱིིར། ཁོ་ན་རེ། དངོས་

པོ་ཆེོས་ཅན། རང་ཞིེས་བརྗོོད་པའི་སྒྲིས་རང་གི་ཁྱད་ཆེོས་འཕེན་པར་ཐོལ། རང་ཞིེས་

བརྗོོད་པའི་སྒྲིས་རང་གི་ཁྱད་ཆེོས་དོན་བྱེད་ནུས་པ་འཕེན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། རང་ཉེིད་བློོ་

ཡུལ་དུ་འཆེར་བ་དོན་བྱེད་ནུས་པ་བློོ་ཡུལ་དུ་འཆེར་བ་ལ་ལྟོས་དགོས་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་

ན་མ་ཁྱབ། རྟགས་གཉེིས་པ་གྲུབ་ཅིང༌། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྣམ་བཤེད་ཐོར་ལམ་

གསལ་བྱེད་ལས། དངོས་པོ་བློོ་ཡུལ་དུ་འཆེར་པ་དོན་བྱེད་ནུས་པ་བློོ་ཡུལ་དུ་འཆེར་

བ་ལ་ལྟོས་དགོས་ཀྱིང་དངོས་པོ་ཞིེས་པའི་སྒྲི་དེ་ཉེིད་ཀྱིིས་དོན་བྱེད་ནུས་པ་འཕེན་པའི་

ངེས་པ་མེད་དོ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར།

 

མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་བཤེད་པ།མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་བཤེད་པ།

མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ནི། མདོ་ལས། ངའམ་ང་དང་འདྲི་བས་གང་ཟག་གི་

ཚོོད་གཟུང་གི་གང་ཟག་གིས་གང་ཟག་གི་ཚོོད་གཟུང་བར་མི་བྱ་སྟེ། ཉེམས་པར་གྱུར་

ཏ་རེ་ཞིེས་པས་བསྟན་ཅིང༌། དེ་ཡང་ངའམ་ང་དང་འདྲི་བས་གང་ཟག་གི་ཚོོད་གཟུང་གི་

ཞིེས་པས་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། གང་ཟག་གིས་གང་ཟག་གི་

ཚོོད་གཟུང་བར་མི་བྱ་ཞིེས་སོགས་ཀྱིིས་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་

བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་ཡང་མི་སྣང་བ་མི་དམིགས་

པའི་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གཉེིས། 
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ཁ་ཅིག  ཤེ་ཟ་ཡོད་མེད་ཐོེ་ཚོོམ་ཟ་བའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། ཤེ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་

སོང་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། ཤེ་ཟ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་

ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། 

ཤེ་ཟ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་ན། དེ་ཆེོས་

ཅན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཤེ་ཟ་ཚོད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཤེ་ཟ་

ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། སྒྲི་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་

ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་ཡིན་ན། སྒྲི་ཚོད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། 

སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིི་རོལ་ཡང་དག་ཡིན་ན། སྒྲི་ཚོད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་

ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅིག  ཤེ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། ཤེ་ཟ་ཡོད་མེད་ཐོེ་

ཚོོམ་ཟ་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། ཤེ་ཟ་ཡིད་དཔྱོོད་ཙོམ་གྱིིས་ཡོད་པར་

ངེས་པའི་གང་ཟག་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། 

ཆེོས་ཅན་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ།  ཤེ་ཟ་ཡོད་པར་ངེས་པའི་གང་

ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཤེ་ཟ་ཡིད་དཔྱོོད་ཙོམ་གྱིིས་ཡོད་པར་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅིག  ཤེ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤེ་ཟ་དམིགས་བྱེད་

ཀྱིི་ཚོད་མ་མེད་པ་དེ། མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་ཤེ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་

གི་རྒྱུད་ལ་ཤེ་ཟ་ངེས་པའི་དཔྱོད་ཤེེས་དོན་མཐུན་མི་འཇུག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་སྣང་བ་
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མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཟེར་བ་མི་འཐོད་དེ། མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་ཤེ་

ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤེ་ཟ་ངེས་པའི་དཔྱོད་ཤེེས་དོན་མཐུན་

འཇུག་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའི་རྒྱུད་ལ་ཤེ་ཟ་ངེས་པའི་ཚོད་མ་འཇུག་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། 

དེར་ཐོལ། དེའི་རྒྱུད་ལ་ཤེ་ཟ་ངེས་པའི་རྣམ་མཁྱེན་འཇུག་པའི་ཕྱིིར། དེར་ཐོལ། དེའི་

རྒྱུད་ལ་ཤེ་ཟ་ངེས་པའི་རྣམ་མཁྱེན་སྐྱོེ་བའི་ཕྱིིར་ཏེ།  དེ་སངས་རྒྱ་ངེས་ཀྱིི་གང་ཟག་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅིག  མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་ཤེ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་

ལ་ཤེ་ཟ་ངེས་པའི་ཚོད་མ་མི་འཇུག་པར་ཐོལ། རྣམ་འགྲོེལ་ལས། ཚོད་མ་རྣམས་ནི་མི་

འཇུག་པ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། ལུང་དེའི་ཚོིག་ཟིན་ལ་ཚོད་མ་

རྣམས་ནི་མི་འཇུག་པ་ཞིེས་བཤེད་ཀྱིང་དེའི་རྒྱུད་ལ་ཤེ་ཟ་ངེས་པའི་ཚོད་མ་མེད་ཅེས་

པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ལྟར་རྣམ་འགྲོེལ་ལེའུ་གསུམ་པའི་མཐོའ་དཔྱོོད་ལས་

བཤེད་པའི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅིག  མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་ཤེ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་པའི་གང་ཟག་དེ། ཤེ་ཟ་

བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་མ་ཡིན་ཟེར་ན། མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་ཆེོས་ཅན། ཤེ་

ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ཤེ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་

ཐོལ། ཤེ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། ཤེ་ཟ་ཚོད་མས་

མ་དམིགས་པའི་གང་ཟག་ཡོད་ན། ཤེ་ཟ་ཚོད་མས་མ་དམིགས་པའི་གང་ཟག་ཤེ་ཟ་

ཚོད་མས་མ་དམིགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། 
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ཁོ་ན་རེ། མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་ཤེ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། 

ཤེ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐོལ། མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་ཤེ་

ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ཤེ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། མདུན་གྱིི་སྐྱོེས་བུ་ལན་འདེབས་པ་པོ་ཆེོས་ཅན། དེར་

ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། གོང་དུ། མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་ཆེོས་ཅན། ཤེ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་

བའི་གང་ཟག་ཤེ་ཟ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་

ཞིེས་སོགས་ལ་ཆེོས་ཅན་བཞིག་ནས་འདོད་ལན་འདེབས་པ་མི་འཐོད་དེ། དེ་ལ་ཆེོས་

ཅན་ཁིད་ནས་འདོད་ལན་འདེབས་དགོས་པའི་ཕྱིིར་ཏེ།  མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་ཆེོས་

ཅན། ཡོད་པ་ཡོད་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པར་ཐོལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་

བཀོོད་པའི་ཚོེ་མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་ཡོད་པ་ཡོད་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་

བརྩེི་རིགས་ཤེིང༌། འདོད་ལན་ཡང་ཐོེབས་པའི་ཕྱིིར། 

དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་ཡོད་པ་ཆེོས་ཅན། ཡོད་པ་ཁྱོད་དང་གཅིག་

ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་ཡོད་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། ཆེོས་ཅན་སྐྱོོན་ཅན་གྱིི་

ལན་འདེབས་སོ། །

ཁོ་ན་རེ། མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་ཡོད་པ་ཡོད་པ་དང་གཅིག་མ་ཡིན་ཏེ། མདུན་

གྱིི་གཞིི་འདིར་ཡོད་པ་ཡོད་པའི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་

ཡོད་པ་མིན་ཞིིང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་ཡོད་པར་ཐོལ། དམ་བཅའ་འཐོད་

པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་མེད་པ་དང་ཡོད་པའི་གཞིི་མཐུན་ཡོད་པར་
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ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན་ཧ་ཅང་ཐོལ་ལོ། །གཞིན་ཡང༌། དེ་རིང་གི་དུས་སུ་ཡོད་

པ་ཡོད་པའི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན།  ཡོད་པ་ཡོད་པའི་བྱེ་

བྲག་ཡིན་པའི་དུས་ཡོད་པ་དང༌། ཡོད་པ་ཡོད་པ་དང་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་དུས་ཡོད་པ་

སོགས་གནོད་བྱེད་མཐོའ་ཡས་སོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག  མེད་ན་མེད་པས་ཁྱབ་པ་དེ། མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། མདུན་གྱིི་གཞིི་

འདིར་ཁྱོད་ཡོད་པར་ཐོལ། ཁྱོད་མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དུ་སྒྲུབ་

པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། རྒྱ་གར་རྡོོ་རྗོེ་གདན་ཆེོས་

ཅན། མེད་པར་ཐོལ། མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་མེད་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་བརྗོོད་པ་ལ། 

ཁ་ཅིག  ཁྱབ་པ་མི་གཤེོག་ཅེས་ལན་འདེབས་པ་མི་འཐོད་དེ། ཁྱོད་ལྟར་

ན། རྒྱ་གར་རྡོོ་རྗོེ་གདན་དེ་མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། མདུན་

གྱིི་གཞིི་འདིར་ཡོད་ན། དེ་རིང་གི་དམ་བཅའ་བའི་མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་ཡོད་དགོས་

པར་ཐོལ། རྒྱ་གར་རྡོོ་རྗོེ་གདན་དེ། མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་མེད་ཅེས་ཁས་ལེན་པའི་རྒྱུ་

མཚོན་ཡང་དག་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་རིང་གི་དམ་བཅའ་བའི་མདུན་གྱིི་གཞིི་

འདིར་མེད་ན་མེད་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་མེད་ན། མེད་པས་ཁྱབ་

པའི་ཕྱིིར། རྟགས་ཁས། དེ་ལ་འདོད་ན།  དེ་རིང་གི་དམ་བཅའ་བའི་གཡས་ཀྱིི་གཞིི་

འདིར་མེད་ན་མེད་པས་ཁྱབ་པ་དང༌། དེ་རིང་གི་དམ་བཅའ་པའི་གཡོན་གྱིི་གཞིི་འདིར་

དང༌། དེའི་རྒྱབ་ཀྱིི་གཞིི་འདིར་དང༌། དེའི་སྟེང་གི་གཞིི་འདིར་མེད་ན་མེད་པས་ཁྱབ་



199 རྟགས་རིགས་ཟུར་རྒྱན།བསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

པར་ཐོལ། ཞིེས་སོགས་རིགས་པས་བརྟགས་ནས་གནོད་བྱེད་མང་པོ་ཞིིག་བརྗོོད་པར་

བྱའོ། །གཞིན་ཡང༌། མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་མེད་ན་མེད་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐོལ། འདི་

ཞིེས་པའི་ཚོིག་དེ། ཉེེ་ཚོིག་ཡིན་པས། མདུན་གྱིི་གཞིི་འདི་ལས་རྒྱ་ཆེེ་བ་འཛམ་བུའི་

གླིིང་འདིར་མེད་ན་མེད་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། བོད་གངས་ཅན་འདིར་མེད་

ན་མེད་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། འཛམ་བུའི་གླིིང་འདིར་མེད་ན་མེད་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། 

རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དབུས་གཙོང་གང་རུང་དུ་མེད་ན་མེད་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། 

བོད་དུ་མེད་ན་མེད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན།  རིགས་པ་འདིས་

མཚོོན་པའི་གནོད་བྱེད་ཆེར་ལྟར་འབབ་བོ། །

ཁ་ཅིག  མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་མེད་ན་མེད་པས་ཁྱབ་ཟེར་བ་ལ། རང་རེས་རྒྱ་

གར་རྡོོ་རྗོེ་གདན་ཆེོས་ཅན། མེད་པར་ཐོལ། མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་མེད་པའི་ཕྱིིར། བྱས་

པ་ལ། རྭ་བ་སྟོད་པ་ཞིེས་བསྡུས་ཚོད་ལ་མཁས་པར་གྲོགས་པའི་རྟགས་རིགས་ཀྱིི་

ཡིག་ཆེར་ཁྱབ་པ་མི་གཤེོག་ཅེས་བཤེད་པ་ལྟར་དེའི་རྗོེས་འབྲང་རྣམས་ཀྱིང་དེ་ལྟར་

ཟེར་མོད། དེ་ཙོམ་ལ་བཞིག་ནས་གནོད་བྱེད་གཞིན་མ་བཏང་ན། ཁས་ལེན་མ་ཤེོར་བ་

འདྲི་ཞིིག་འདུག་ཀྱིང་གོང་དུ་བརྗོོད་པའི་གནོད་བྱེད་དེ་དག་དང༌། གཞིན་ཡང༌། མདུན་

གྱིི་སྐྱོེས་བུ་ལན་འདེབས་པ་པོས་མཐོོང་བའི་གཞིི་འདིར་མེད་ན་མེད་པས་ཁྱབ་པ་དང༌། 

མདུན་གྱིི་སྐྱོེས་བུ་ལན་འདེབས་པ་པོས་མ་མཐོོང་ན་མེད་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ་བ་སོགས་

འཕངས་ནས་དེ་ལ་འདོད་ན། རྣམ་འགྲོེལ་ལས། མ་མཐོོང་ཕྱིིར་ན་མེད་པ་མིན། །ཞིེས་

རྒྱང་འཕེན་གཙོོ་བོར་བཀོག་པའི་ཞིོར་ལ་ཁྱོད་བཀོག་པར་ཐོལ། ཞིེས་སོགས་གནོད་



200 རྟགས་རིགས་ཟུར་རྒྱན།བསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

བྱེད་མཐོའ་ཡས་པ་བརྗོོད་པར་བྱའོ། །གཞིན་ཡང༌། ཡོད་ན།  མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་

ཡོད་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་མེད་ན་མེད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། 

འདོད་ན། རྒྱ་གར་རྡོོ་རྗོེ་གདན་དང༌། བྱང་སྒྲི་མི་སྙིན་སོགས་སྐྱོོན་དུ་མ་འཕེན་པར་

བྱའོ། །གཞིན་ཡང༌། ད་ལྟའི་དུས་སུ་མེད་ན་མེད་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། དེ་རིང་གི་དུས་

སུ་མེད་ན་མེད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། བསྐལ་པ་དང་པོའི་མི་དང༌། ཁ་སང་གི་

དུས་ཀྱིི་མི་སོགས་རིམ་པ་བཞིིན་དུ་སྐྱོོན་དུ་འགྲོོ འོ། །གཞིན་ཡང༌། བུམ་པའི་དུས་སུ་

མེད་ན་མེད་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། ཞིེས་སོགས་དུས་ལ་སྦྱིར་ན་ཡང་གནོད་བྱེད་མཐོའ་

ཡས་པས། གོང་གི་གནོད་བྱེད་དེ་དག་རིམ་པ་ལྟར་བརྗོོད་ན་ཁས་བློངས་ནང་འགལ་

མང་པོ་འཛིན་དགོས་པ་དང༌། དེར་ཚོོགས་རྣམས་ཀྱིང་ཁལ་རོད་ཀྱིི་གནས་འབའ་ཞིིག་

ཏུ་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་བློོ་ཁ་ནང་དུ་ཕྱིོགས་ནས་བསམ་ན། ཚོིག་འཁི་འདི་དག་ལ་སྙིིང་

པོ་མི་འདུག་ཀྱིང་རྒྱ་གར་རྡོོ་རྗོེ་གདན་སོགས་མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་མེད་ཀྱིང་མདུན་

གྱིི་གཞིི་འདིར་མེད་ན༌། མེད་པས་ཁྱབ་པར་ཁས་ལེན་པའི་དམ་བཅའ་དེ་དམ་བཅའ་

ཡང་དག་ཡིན་སྙིམ་པའི་རོམ་པ་ཞིི་ཕྱིིར་དུ་འདི་ལྟར་བརྗོོད་པ་ཡིན་པས་མཁས་དབང་

རྣམས་དགོངས་ཁེལ་མི་གནང་ཞུ། 

 རང་ལུགས་ནི། རྒྱ་གར་རྡོོ་རྗོེ་གདན་དེ། མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་མེད་པས་ན། 

མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་མེད་ན། མེད་པས་མ་ཁྱབ་ཅེས་ཁས་ལེན་ཅིང༌། མེད་ན་མེད་

པས་ཁྱབ་པ་དེ། མདུན་གྱིི་གཞིི་འདིར་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་

དག་མ་ཡིན་ཀྱིང་དེ་ཤེེས་བྱ་དང་ལྡན་པའི་གཞིིར་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་



201 རྟགས་རིགས་ཟུར་རྒྱན།བསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། ཤེེས་བྱ་དང་ལྡན་པའི་གཞིིར་མེད་ན། མེད་པས་ཁྱབ་པའི་

ཕྱིིར་ཏེ།  ཡོད་ན། ཤེེས་བྱ་དང་ལྡན་པའི་གཞིིར་ཡོད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅིག རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། གཞིན་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་

པས་ཁྱབ་ཅིང༌། རང་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་མེད་ཟེར་བ་མི་འཐོད་དེ། རང་དོན་

སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པར་ཐོལ། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་

དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། རང་གིས་རང་ཉེིད་ལ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་

མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་གང་ཟག་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། རི་མཐོོན་པོ་ཞིིག་

གི་རྩེེར་བསང་གཏོང་བར་འགྲོོ་བའི་ཚོེ་མེ་ཁྱེར་བ་བརྗོེད་དེ་རིའི་སྐེད་པ་ཙོམ་དུ་སློེབ་པ་

ན་མེ་མ་ཁྱེར་བ་ཤེེས་པ་ལས། ཡ་གི་ན་མེ་ཡོད་དམ་མེད་སྙིམ་དུ་དོགས་པ་ན་རི་མགོ་

དེ་ནས་གླིོ་བུར་དུ་དུ་བ་སོ་ཕྱུར་རེ་འགྲོོ་བ་མཐོོང་བ་ལས། ཡ་གི་ན་དུ་བ་འདུག་པས་མེ་

ཡོད་པར་འདུག་སྙིམ་དུ་རང་གིས་རང་ཉེིད་ལ་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་གང་

ཟག་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། སྤྱིི་དོན་རིགས་རྒྱན་ལས། དྲུག་པ་རོལ་བའི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་བ་ལ། 

རང་དོན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། གཞིན་དོན་གྱིི་རྟགས་ཡང་དག་གཉེིས། དང་པོའི་

མཚོན་ཉེིད་ནི། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཚུལ་གསུམ་གང་ཞིིག  ཕྱིི་རོལ་གྱིི་ངོར་མ་བཀོོད་པ། དཔེར་

ན། གླིོ་བུར་དུ་དུ་བ་མཐོོང་བ་ལས། དུ་ལྡན་གྱིི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ། ཞིེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིིར། གཞིན་ཡང༌། རྟགས་ཡང་དག་ལ་དབྱེ་སྒོོ་དྲུག་ཏུ་མེད་པར་ཐོལ། 

དེ་ལ་རོལ་བའི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་བ་མེད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། རང་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟགས་ཡང་དག་

མེད་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། གཞུང་ཆེེ་ཆུང་མང་པོ་དང་འགལ་ལོ། ། 



202 རྟགས་རིགས་ཟུར་རྒྱན།བསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

ཕྱིོགས་ཆེོས་ཅན་གྱིི་གཏན་ཚོིགས་བཤེད་པ།ཕྱིོགས་ཆེོས་ཅན་གྱིི་གཏན་ཚོིགས་བཤེད་པ།

སྐབས་འདིར་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཅན་གྱིི་གཏན་ཚོིགས་བཤེད་པ་ལ། མཐོའ་དཔྱོད་པ་དང༌། 

རང་ལུགས་བཞིག་པ་གཉེིས་ལས། དང་པོ་ལ། ཁ་ཅིག  གཞིལ་བྱ་དེ་སྒྲི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་ཡང་ཁྱབ་

བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན་ཟེར་ན། གཞིལ་བྱ་དེ་སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་

མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་འཇུག་པར་ཐོལ། དམ་བཅའ་འཐོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་

ན།  སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་ན། གཞིལ་བྱ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་

ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། རི་བོང་རྭ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་

པ་ཁས། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྟག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེས་ན། གཞིལ་བྱ་དེ་སྒྲི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་དང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་གཉེིས་ཀོ་ལ་ཁྱབ་

བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན་བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་དང༌། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་གཉེིས་ཀོ་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་

གཏན་ཚོིགས་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་ཁྱབ་བྱེད་

དུ་འཇུག་པའི་གཏན་ཚོིགས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། གཞིལ་བྱ་ཆེོས་

ཅན། སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་དང༌། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་གཉེིས་ཀོ་ལ་ཁྱབ་

བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན་པ་

གང་ཞིིག  དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མཐུན་ཕྱིོགས་དང་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་གཉེིས་གང་རུང་ཡིན་ན་ཁྱོད་



203 རྟགས་རིགས་ཟུར་རྒྱན།བསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅིག  ཉེན་བྱ་དེ་སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་གཏན་མེད་དང༌། དེ་

སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་ཡང་གཏན་མེད་དུ་འཇུག་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན་ཟེར་ན། 

ཉེན་བྱ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་གཏན་མེད་དུ་འཇུག་པའི་

གཏན་ཚོིགས་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་གཏན་མེད་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་མི་

ནུས་ཏེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་དང་རྟག་པ་མ་

ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅིག  རེག་བྱ་ཅན་མ་ཡིན་པ་དེ་སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་རྣམ་

གཉེིས་དང༌། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལའང་རྣམ་གཉེིས་སུ་འཇུག་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན་

ཟེར་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་རྣམ་གཉེིས་སུ་འཇུག་

པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་

མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་

ཀྱིི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན་པ་གང་ཞིིག  སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་ན། ཁྱོད་

ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། 

ཡང་ཁ་ཅིག་ཟུར་བཞིི་དངོས་ཀྱིི་མ་ངེས་པ། །ཞིེས་པའི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའི་

དངོས་ཀྱིི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན་ན། དངོས་ཀྱིི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་

ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། གཞིལ་བྱ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། རྟགས་གྲུབ་



204 རྟགས་རིགས་ཟུར་རྒྱན།བསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

སྟེ། དེའི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའི་སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་ཀྱིི་མ་ངེས་པའི་གཏན་

ཚོིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཕྱིོགས་ཆེོས་འཁོར་ལོ་ལས། གཞིལ་བྱ་བྱས་དང་མི་རྟག་

དང༌། །བྱས་དང་ཉེན་བྱ་རྩེོལ་ལས་བྱུང༌། །མི་རྟག་རྩེོལ་བྱུང་རེག་མིན་པ། །དེ་དགུ་

རྟགས་ལ་སོགས་པའོ། །ཞིེས་པའི་བསྟན་དོན་གྲུབ་པའི་ཕྱིིར། དེ་ཡང་རེག་མིན་པ་

ཞིེས་པ་ཡིན་གྱིིས་གཏན་ཚོིགས་དགུ་པོ་དེ་བསྟན་ནས་རྟགས་ལ་སོགས་པའོ། །ཞིེས་

པའི་སོགས་ཁོངས་ནས་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་དགུ་དང༌། ཆེོས་ཅན་དགུ་པོ་དེ་བསྟན། དེ་

རྣམས་ཚོིགས་བཅད་དུ་བསེབས་ན། རྟག་དང་མི་རྟག་རྩེོལ་བྱུང་དང༌། །རྟག་དང་

རྟག་དང་རྟག་པ་དང༌། །རྩེོལ་བྱུང་མིན་དང་མི་རྟག་རྟག །དེ་དགུ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆེོས་སུ་

འགྱུར། །ཞིེས་དང༌། སྒྲི་དང་སྒྲི་དང་དུང་སྒྲི་དང༌། །སྒྲི་དང་སྒྲི་དང་དུང་སྒྲི་དང༌། །དུང་

སྒྲི་དུང་སྒྲི་སྒྲི་དང་ནི། །དེ་དགུ་ཆེོས་ཅན་དག་ཏུ་གཟུང༌། །ཞིེས་བྱའོ། །རྩེ་བར་འདོད་ན། 

གཞིལ་བྱ་ཆེོས་ཅན། དངོས་ཀྱིི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། རྟགས་

ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

 གཉེིས་པ་རང་ལུགས་ནི། ཕྱིོགས་ཆེོས་འཁོར་ལོའིི་སྟེང་གི་རེའུ་མིག་དང་པོའི་

སྒྲིས་ཟིན་ལ་སྒྲི་ཆེོས་ཅན། རྟག་སྟེ། གཞིལ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་གསུངས་ཀྱིང་དོན་

ཐོོབ་ལ་རི་བོང་གི་རྭ་མེད་པ་དེ་སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་དང༌། མི་མཐུན་

ཕྱིོགས་གཉེིས་ཀོ་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་དངོས་ཀྱིི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་

ཡིན། རེའུ་མིག་བར་པ་ལ། བྱས་པ་དེ་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་ཁྱབ་

བྱེད་དང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་གཏན་མེད་དུ་འཇུག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་
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བཤེད་པ་ལྟར་ཡིན། རེའུ་མིག་གསུམ་པ་ལ། མི་རྟག་པ་དེ་དུང་སྒྲི་རྩེོལ་བྱུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་

མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་ཁྱབ་བྱེད། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་རྣམ་གཉེིས་སུ་འཇུག་པའི་དངོས་ཀྱིི་

མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་སུ་བཤེད་པ་ལྟར་འཇོག  བར་གྱིི་རེའུ་མིག་དང་པོ་ལ། བྱས་

པ་དེ་དུང་སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་གཏན་མེད་དང༌། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་

ཁྱབ་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་འགལ་རྟགས་སུ་བཤེད་ཀྱིང་ཚོིག་སྐྱོོན་ཡོད་པས་དོན་ཐོོབ་ལ་

བྱས་པ་དེ་སྒྲི་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་གཏན་མེད་དང༌། མི་

མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་འགལ་རྟགས་ཡིན། རེའུ་མིག་བར་པ་ལ། 

ཕྱིོགས་ཆེོས་འཁོར་ལོར་ཉེན་བྱ་སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་

གང་ཟག་དེས་ཉེན་བྱ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་ཡང་ཡོད་པར་མ་ངེས། དེ་དེ་སྒྲུབ་

ཀྱིི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་ཡང་ཡོད་པར་མ་ངེས་པ་ལ་དགོངས་ནས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མཐུན་

ཕྱིོགས་ལ་གཏན་མེད་དང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལའང་གཏན་མེད་དུ་འཇུག་

པའི་གཏན་ཚོིགས་སུ་བཤེད་ཀྱིང་དོན་ཐོོབ་ལ་ཉེན་བྱ་དེ། སྒྲི་རྟག་མི་རྟག་གཉེིས་ཀོར་

སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་གཏན་མེད་དང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་རྣམ་གཉེིས་

སུ་འཇུག་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན། 

རེའུ་མིག་གསུམ་པ་ལ། རྩེོལ་བྱུང་དེ་དུང་སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་

ལ་གཏན་མེད་དང༌། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་རྣམ་གཉེིས་སུ་འཇུག་པའི་འགལ་རྟགས་

ཀྱིི་གཏན་ཚོིགས་སུ་བཤེད་པ་ལྟར་ཡིན། འོག་གི་རེའུ་མིག་དང་པོ་ལ། མི་རྟག་པ་དེ་

དུང་སྒྲི་རྩེོལ་བྱུང་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་རྣམ་གཉེིས་དང༌། མི་མཐུན་
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ཕྱིོགས་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་དངོས་ཀྱིི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་སུ་བཤེད་པ་

ལྟར་འཇོག  རེའུ་མིག་བར་པ་ལ། རྩེོལ་བྱུང་དེ་དུང་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་

ཕྱིོགས་ལ་རྣམ་གཉེིས་དང༌། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་གཏན་མེད་དུ་འཇུག་པའི་རྟགས་ཡང་

དག་ཏུ་བཤེད་པ་ལྟར་འཇོག  རེའུ་མིག་གསུམ་པ་ལ། ཕྱིོགས་ཆེོས་འཁོར་ལོར་བྱེ་

བྲག་པས་རེག་བྱ་ཅན་དང༌། རྟག་པའི་གཞིི་མཐུན་ཁས་ལེན་པ་ལ་དགོངས་ནས་རེག་

བྱ་ཅན་མ་ཡིན་པ་དེ། སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་རྣམ་གཉེིས་དང༌། དེ་

སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་ཡང་རྣམ་གཉེིས་སུ་འཇུག་པའི་གཏན་ཚོིགས་སུ་བཤེད་

ཀྱིང་ཚོིག་སྐྱོོན་ཡོད་པས་དོན་ཐོོབ་ལ་དབང་ཤེེས་དེ། ཟླ་བ་གཉེིས་སྣང་གི་དབང་

ཤེེས་མངོན་སུམ་དུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱིོགས་ལ་རྣམ་གཉེིས་དང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མི་མཐུན་

ཕྱིོགས་ལ་ཡང་རྣམ་གཉེིས་སུ་འཇུག་པའི་དངོས་ཀྱིི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་ཡིན་

ཞིེས་འཆེད་པ་ལ། ཕྱིོགས་ཆེོས་འཁོར་ལོ་ལས། ཕྱིོགས་ཆེོས་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡོད་མེད་

དང༌། །རྣམ་གཉེིས་རེ་རེ་དག་ལ་ཡང༌། །རྣམ་གསུམ་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་དག་ལ། །ཡོད་

མེད་རྣམ་པ་གཉེིས་ཕྱིིར་རོ། །ཞིེས་གསུངས། དེ་ལྟར་བཤེད་པའི་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཅན་

གྱིི་གཏན་ཚོིགས་དགུ་པོ་བསྡུ་ན་བཞིིར་འདུ་བ་ཡིན་ཏེ། སྟེང་གི་དབུས་སུ་བཀོོད་པའི་

བྱས་པའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་དང༌། འོག་གི་དབུས་

སུ་བཀོོད་པའི་རྩེོལ་བྱུང་གི་རྟགས་ཀྱིིས་དུང་སྒྲི་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་

གཉེིས། རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འདུ། ལོགས་གཡས་ཀྱིི་དབུས་སུ་བཀོོད་པའི་བྱས་པའི་

རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་དང༌། ལོགས་གཡོན་གྱིི་དབུས་སུ་



207 རྟགས་རིགས་ཟུར་རྒྱན།བསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

བཀོོད་པའི་རྩེོལ་བྱུང་གི་རྟགས་ཀྱིིས་དུང་སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚོིགས་གཉེིས། 

འགལ་རྟགས་སུ་འདུ། ཟུར་བཞིིའི་གཏན་ཚོིགས་བཞིི། དངོས་ཀྱིི་མ་ངེས་པའི་རྟགས་

སུ་འདུ། དབུས་སུ་བཀོོད་པའི་ཉེན་བྱའི་རྟགས་ཀྱིིས་སྒྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་

ཚོིགས་དེ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚོིགས་སུ་འདུ་བའི་ཕྱིིར་ཏེ། 

ཕྱིོགས་ཆེོས་འཁོར་ལོ་ལས། སྟེང་འོག་གཉེིས་ལ་ཡང་དག་གནས། །ལོགས་གཉེིས་

འགལ་བའི་གཏན་ཚོིགས་སོ། །ཟུར་བཞིི་དངོས་ཀྱིི་མ་ངེས་པ། །དབུས་ན་ཐུན་མོང་

མིན་པའོ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། སློོབ་དཔོན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གླིང་པོས། ཕྱིོགས་ཆེོས་

འཁོར་ལོར་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཅན་གྱིི་གཏན་ཚོིགས་དགུ་གཏན་ལ་ཕབས་པ་ལ་དགོས་པ་

ཡོད་དེ། ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚོན་ཉེིད་དང༌། རྟགས་ཡང་དག་

གི་དབྱེ་བ་ལ་འབྲས་རང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་དུ་གྲོངས་ངེས་པར་

རྟོགས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཚོད་མ་ཀུན་བཏུས་ལས། གང་ཕྱིིར་གཏན་

ཚོིགས་དག་དང་ནི། །དེ་ནང་ཕལ་ཆེེར་ཕྱིོགས་ཆེོས་ཉེིད། །དེས་ན་གཏན་ཚོིགས་

སོགས་དོན་གྱིི། །སོན་དུ་དེ་དབྱེ་བསྟན་པར་བྱ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

ཞིེས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་རྟགས་རིགས་ཀྱིི་ཟུར་རྒྱན་འདི་ཡང༌། ས་སོར་ངེད་རང་

རྣམས་ཀྱིི་གྲྭ་ཚོང་འདི་ཉེིད་དུ་རྣམ་འགྲོེལ་གྱིི་འཛིན་གྲྭ་ཞིིག་ཡོད་འདུག་ཀྱིང་ཉེམས་

ཆེག་ཏུ་སོང་ཞིིང༌། སར་ནས་དེང་སང་གི་བར་དུ་རྟགས་རིགས་ཤེིག་བརྩེི་གཞིག་ཏུ་

གནང་སྲིོལ་འདུག་ཀྱིང་རྩེོད་པ་སོགས་ཧ་ཅང་དར་རྒྱས་མེད་པར་མ་ཟད། རང་ཉེིད་

ཀྱིང་སྐྱོེས་སྟོབས་ཀྱིི་ཤེེས་རབ་དམན། སྦྱིངས་སྟོབས་ཀྱིི་ཡོན་ཏན་ཆུང་བ་བཅས་འདི་



208 རྟགས་རིགས་ཟུར་རྒྱན།བསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

འདྲི་རྩེོམ་པའི་བབས་འབྲེལ་མ་མཆེིས་ཀྱིང་སློོབ་དཔོན་ཙོནྡྲ་གོ་མིས། སྙིིང་བརྩེེར་ལྡན་

ཞིིང་བྱམས་ཕྱིིར་དང༌། །སེམས་དགེ་བ་ལ་ཉེེས་པ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་དོན་

ཡིན་པར་བསམ་ཞིིང༌། གཞིོན་ནུའི་དུས་ནས་ཐོམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་འདུན་གྲུབ་

པ་དཔལ་བཟང་པོས་མཛད་པའི་སྤྱིི་དོན་རིགས་རྒྱན་སོགས་གཞུང་ཆེེ་ཆུང་མང་པོ་ལ་

ཡང་ཡང་འདྲིིས་པར་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གོ་བ་ཅུང་ཟད་རེད་པ་བརྗོེད་ཐོོར་བཀོོད་

པའི་ཡི་གེ་ཉུང་ངུ་ཞིིག་ཡོད་པ་དེ་ཉེིད་སློར་གསལ་དུ་བཏང་སྟེ་བརྩེི་གཞིག་ཏུ་གནང་

བའི་རྟགས་རིགས་ཀྱིི་གསལ་བྱེད་དང༌། རང་གི་གྲྭ་ཚོང་གི་དྲིིན་གཟོའི་ཆེེད་དུ་བསམ་

སྟེ་འདི་གའི་བློོ་གསལ་དོན་གཉེེར་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་དོན་དུ་བཀོོད་པའོ། །

 སྨྲས་པ། ཀུན་གཟིགས་མཁས་པ་རྣམས་ལ་མི་མཁོ་ཞིིང༌། །ཕྱིོགས་ལྷུང་ཟུར་

ཟ་ཅན་ལ་མི་ཕན་ཡང༌། །གཟུར་གནས་བློོ་ལྡན་དོན་གཉེེར་ཅན་རྣམས་ཀྱིིས། །ཚུལ་

འདིར་སྦྱིངས་ན་བློོ་སྐྱོེད་ཅིས་མི་སྟེར། །རང་ཉེིད་བརལ་བརྟག་སྦྱིངས་བ་དམན་ན་

ཡང༌། །རིང་མོ་ཞིིག་ནས་ཤེིན་ཏུ་འདྲིིས་ཆེེ་བས། །བློོ་ལྡན་དོན་གཉེེར་ཅན་རྣམས་གོ་

བདེའི་ཕྱིིར། །ཕྱིིན་དྲུག་དང་པོའི་མིང་ཅན་བདག་གིས་བཀོོད། །འདིས་མཚོོན་དུས་

གསུམ་རྣམ་དཀོར་ཕུང་པོའི་མཐུས། །བདག་དང་མཁའ་མཉེམ་སེམས་ཅན་ཐོམས་

ཅད་ཀྱིིས། །ཕྱིོགས་གླིང་གྲོགས་པའི་གསུང་རབ་དོན་རྟོགས་ནས། །བློ་མེད་རོགས་

པའི་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོོབ་ཤེོག། །།དགེ་ལེགས་འཕེལ། །
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1 2 3 4 5

༄༅། །མཁས་གྲུབ་སྦྱིིན་པ་དར་རྒྱས་ཀྱིིས་མཛད་པའི་ཡུལ་༄༅། །མཁས་གྲུབ་སྦྱིིན་པ་དར་རྒྱས་ཀྱིིས་མཛད་པའི་ཡུལ་

ཡུལ་ཅན་གྱིི་རྣམ་གཞིག་གསལ་བའི་མེ་ལོང་ཡུལ་ཅན་གྱིི་རྣམ་གཞིག་གསལ་བའི་མེ་ལོང་

ཞིེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ཞིེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། 

ཁ་ཅིག་དགག་པ།ཁ་ཅིག་དགག་པ།

ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གོ་ཥཱ་ཡ། འདིར་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གྱིི་རྣམ་གཞིག་བཤེད་པ་ལ། དགག་

བཞིག་སོྤང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ།  རྗོེས་སུ་དཔག་པའི་ཚོད་མས་

མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པར་བྱ་བ། ཡུལ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་ཟེར་ན། གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་ཆེོས་ཅན། རྗོེས་སུ་དཔག་པའི་ཚོད་མས་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པར་བྱ་བ་

ཡིན་པར་ཐོལ། ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། ཡུལ་

ཡིན་པར་ཐོལ། གཞིི་གྲུབ་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྗོེས་སུ་དཔག་པའི་

ཚོད་མས་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པར་བྱ་བ་མེད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། རྗོེས་དཔག་གིས་མངོན་

སུམ་དུ་རྟོགས་པ་མེད་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། རྗོེས་དཔག་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིིས་མངོན་

སུམ་དུ་རྟོགས་པ་མེད་པར་ཐོལ། ཁྱོད་རྟོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་

ཅན། རྟོག་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཞིེན་རིག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། ཞིེན་རིག་དང་རྟོག་པ་

གཉེིས་དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཆེོས་ཅན། རྗོེས་སུ་དཔག་པའི་
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ཚོད་མས་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། རྗོེས་སུ་དཔག་པའི་ཚོད་མའི་དངོས་

ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། རྗོེས་སུ་

དཔག་པའི་ཚོད་མས་དངོས་སུ་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་

ཅན། དེར་ཐོལ། ལོག་གྱུར་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། རྗོེས་སུ་དཔག་པའི་ཚོད་མས་

དངོས་སུ་རྟོགས་པར་བྱ་བ། ལོག་གྱུར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

ཡང་ཁོ་ན་རེ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཆེོས་ཅན། རྗོེས་སུ་དཔག་པའི་ཚོད་མས་

དངོས་སུ་རྟོགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། དེས་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་

གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དེས་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོགས་པ་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། རྗོེས་སུ་དཔག་པའི་ཚོད་མས་ཤུགས་

ལ་མ་རྟོགས་པར་ཐོལ། དེས་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པའི་ཆེོས་མེད་པའི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། རྗོེས་སུ་དཔག་པའི་ཚོད་མ་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཤུགས་ལ་

རྟོགས་པའི་ཆེོས་མེད་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། རྗོེས་སུ་དཔག་པའི་ཚོད་མས་ཤུགས་ལ་

རྟོགས་པའི་ཆེོས་མེད་པའི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། སྒྲི་མི་རྟག་རྟོགས་ཀྱིི་རྗོེས་

དཔག་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་

ཀྱིིས་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པའི་ཆེོས་ཡོད་པར་ཐོལ། ཁྱོད་ཀྱིིས་སྒྲི་རྟག་སྟོང་ཤུགས་ལ་

རྟོགས་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། ཁྱོད་ཀྱིིས་སྒྲི་མི་རྟག་པ་དངོས་སུ་རྟོགས་ནས་

སྒྲི་རྟག་སྟོང་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པའི་ཕྱིིར། རང་རེས་གཞིི་གྲུབ་ན། མངོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་

མས་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པས་ཁྱབ། 
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བྱས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་

ཆེོས་ཅན། མངོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་མ་ལ་གསལ་བར་སྣང་བར་ཐོལ། དེས་དེ་མངོན་སུམ་

དུ་རྟོགས་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། འདོད་ན། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། མངོན་སུམ་གྱིི་

ཚོད་མའི་སྣང་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་ལ་གསལ་བར་སྣང་བའི་ཕྱིིར། རྟགས་ཁས། 

འདོད་ན། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། མངོན་སུམ་གྱིི་སྣང་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་

ཕྱིིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྤྱིི་མཚོན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། གཞིན་ཡང༌། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། 

མངོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་མས་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། དེས་རྟོགས་པ་གང་

ཞིིག། མངོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་མས་དོན་སྤྱིིའི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོགས་པ་མེད་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་

དེར་ཐོལ། གཞིི་གྲུབ་པའི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། མངོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་མ་ཆེོས་ཅན། 

ཁྱོད་ཀྱིིས་དོན་སྤྱིིའི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོགས་པ་མེད་པར་ཐོལ། ཁྱོད་ཀྱིིས་རྟོགས་ན། ཁྱོད་

ཀྱིིས་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། 

ཁྱོད་མངོན་སུམ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། ཚུར་མཐོོང་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྟོང་ཉེིད་རྟོགས་པའི་

བློོ་ཡིན་ན། རྟོག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅིང་དེའི་རྒྱུད་ལ་སྟོང་ཉེིད་རྟོགས་པའི་མངོན་སུམ་

མེད་པར་ཁས་ལེན་པའི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། དབུ་མ་རྒྱན་ལས། ཚུར་རོལ་མཐོོང་

བ་ཐོམས་ཅད་ཀྱིི། །སེམས་ནི་དེ་ལ་ནོར་པའི་ཕྱིིར། །ཡང་དག་དངོས་པོ་ཅུང་ཟད་

ཀྱིང༌། །མངོན་སུམ་དག་གིས་གྲུབ་པ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

དེས་ན། རྗོེས་སུ་དཔག་པའི་ཚོད་མས་དངོས་སུ་རྟོགས་པ། དེས་དོན་སྤྱིིའི་ཚུལ་

གྱིིས་རྟོགས་པ། དེས་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོགས་པ་རྣམས་དོན་གཅིག་ཡིན་
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ཀྱིང༌། མངོན་སུམ་ཚོད་མས་དངོས་སུ་རྟོགས་པ། དེས་དོན་སྤྱིིའི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོགས་པ། 

དེས་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོགས་པ་རྣམས་དོན་གཅིག་མིན་ཏེ། ཕྱིི་མ་གཉེིས་

མེད་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན།  མངོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་མ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིིས་དོན་སྤྱིིའི་

ཚུལ་གྱིིས་རྟོགས་པ་དང༌། ཁྱོད་ཀྱིིས་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོགས་པ་གཉེིས་

མེད་པར་ཐོལ། ཁྱོད་རྟོག་མེད་ཀྱིི་ཤེེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེ་ལྟར་ཡིན་ཀྱིང་མངོན་སུམ་

གྱིི་ཚོད་མས་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པ་ཡོད་དེ། སྤྱིི་མཚོན་ཡིན་ན། དེས་ཤུགས་ལ་རྟོགས་

པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། སྤྱིི་མཚོན་ཡིན་ན། དེས་རྟོགས་པས་ཁྱབ་

པ་གང་ཞིིག། དེས་རྟོགས་ན། དངོས་ཤུགས་གང་རུང་དུ་རྟོགས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། 

དང་པོ་སློ། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། མངོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་མ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིིས་རྟོགས་

ན། ཁྱོད་ཀྱིིས་དངོས་ཤུགས་གང་རུང་དུ་རྟོགས་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། ཁྱོད་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅིག་ན་རེ། བློོ་དེ་ལ་སྣང་བའི་སྒོོ་ནས་བློོ་དེས་རིག་པར་བྱ་བ། བློོ་དེའི་སྣང་

ཡུལ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། བློོ་དེས་ཞིེན་པའི་སྒོོ་ནས་རིག་པར་བྱ་བ། བློོ་དེའི་ཞིེན་ཡུལ་གྱིི་

མཚོན་ཉེིད་ཡིན་ཟེར་ན། དང་པོ་ལ། སྒྲི་རྟག་པའི་དོན་སྤྱིི་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་རྟག་འཛིན་

རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའི་སྒོོ་ནས་སྒྲི་རྟག་འཛིན་རྟོག་པས་རིག་པར་བྱ་བ་ཡིན་པར་ཐོལ། 

དེའི་སྣང་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། སྒྲི་རྟག་པ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་དོན་སྤྱིི་ཁྱོད་

འཛིན་རྟོག་པའི་སྣང་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་ན། སྒྲི་རྟག་པའི་དོན་སྤྱིི་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་རྟག་འཛིན་རྟོག་པས་རིག་
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པར་བྱ་བ་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་ལ་སྣང་བའི་སྒོོ་ནས་དེས་རིག་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། སྒྲི་རྟག་འཛིན་རྟོག་པས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་

པར་ཐོལ། དེས་རིག་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྒྲི་རྟག་འཛིན་རྟོག་

པས་རྟོགས་པའི་ཆེོས་མེད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའི་གཞིལ་བྱ་མེད་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། སྒྲི་

རྟག་འཛིན་རྟོག་པ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་གཞིལ་བྱ་མེད་པར་ཐོལ། ཁྱོད་ལོག་ཤེེས་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ། རི་བོང་རྭ་ཆེོས་ཅན། རི་བོང་རྭ་འཛིན་རྟོག་པས་ཞིེན་པའི་སྒོོ་

ནས་རིག་པར་བྱ་བ་ཡིན་པར་ཐོལ། དེའི་ཞིེན་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། རི་བོང་

རྭ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཁྱོད་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞིེན་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་ན། རི་བོང་རྭ་ཆེོས་ཅན། རི་བོང་རྭ་འཛིན་

རྟོག་པས་རིག་པར་བྱ་བ་ཡིན་པར་ཐོལ། དེས་ཞིེན་པའི་སྒོོ་ནས་རིག་པར་བྱ་བ་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དེས་ཆེོས་ཅན། དེས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པར་

ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་རྟོགས་པའི་བློོ་མེད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་

མེད་ངེས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར།

ཁ་ཅིག་གིས་ཤེེས་པ་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་གཟུང་དོན་ཡོད་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། སྐྲ་

ཤེད་འཛག་སྣང་གི་དབང་ཤེེས་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

རྣམ་འགྲོེལ་ལས། སྐྲ་ཤེད་དོན་མེད་ཅན་ཡིན་ནོ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། གཞིན་

ཡང༌། དེ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་གཟུང་དོན་མེད་པར་ཐོལ། ཁྱོད་ལོག་ཤེེས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར།



214 ཡུལ་ཡུལ་ཅན།བསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

ཡུལ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་དང་དབྱེ་བ་བཤེད་པ།ཡུལ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་དང་དབྱེ་བ་བཤེད་པ།

རང་ལུགས་ནི། བློོས་རིག་པར་བྱ་བ། ཡུལ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་ཏེ། ཚོད་མ་རིགས་

གཏེར་ལས། ཡུལ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་བློོས་རིག་བྱ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། དབྱེ་བ་

བཤེད་པ་ལ། ཡུལ་ལ་དབྱེ་ན། སྣང་ཡུལ། ཞིེན་ཡུལ། འཇུག་ཡུལ། གཟུང་ཡུལ་དང་

བཞིི་ཡོད་བྱས་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡུལ་ཅན་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཡུལ་བཞིི་ག་ཡོད་པས་

ཁྱབ་ཟེར་ན། རི་བོང་རྭ་ཞིེས་བརྗོོད་པའི་སྒྲི་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། 

དེ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་སྣང་ཡུལ་དང༌། ཞིེན་ཡུལ་གཉེིས་ཡོད་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་

ཕྱིིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲི་དོན་མི་མཐུན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། རྗོོད་

བྱེད་ཀྱིི་སྒྲི་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་འཇུག་ཡུལ་ཡོད་པས་ཁྱབ་ཀྱིང་དེ་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་སྣང་

ཡུལ་མེད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། རི་བོང་རྭ་ཞིེས་བརྗོོད་པའི་སྒྲི་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཡུལ་

ཡོད་པར་ཐོལ། ཁྱོད་ཀྱིི་འཇུག་ཡུལ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲི་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་བརྗོོད་བྱ་ཡོད་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་

ན། རི་བོང་རྭ་ཡོད་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན།  མ་ཁྱབ་སྟེ། རི་བོང་རྭའི་དོན་

སྤྱིི་དེ་རི་བོང་རྭ་ཞིེས་བརྗོོད་པའི་སྒྲིའི་བརྗོོད་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་དེའི་འཇུག་ཡུལ་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རི་བོང་རྭ་འཛིན་རྟོག་པ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཡུལ་བཞིི་ག་ཡོད་པར་ཐོལ། 

ཁྱོད་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཞིེན་ཡུལ་
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ཡོད་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ལོག་ཤེེས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། གཞིན་

ཡང༌། རྣམ་མཁྱེན་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན།  དེ་ཆེོས་

ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཞིེན་ཡུལ་ཡོད་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་རྟོག་

མེད་ཀྱིི་ཤེེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཤེེས་པ་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་སྣང་ཡུལ་ཡོད་པས་ཁྱབ་ཀྱིང་

ཞིེན་ཡུལ་དེ། རྟོག་པ་དང། རྟོག་མེད་ཀྱིི་ཤེེས་པ་གཉེིས་ཀྱིི་ནང་ནས་རྟོག་པ་ཁོ་ནའི་

སྒོེར་གྱིི་ཁྱད་ཆེོས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཚོད་མ་རིགས་གཏེར་ལས། སྣང་ཡུལ་ཤེེས་པ་

ཀུན་ལ་ཡོད། །ཞིེན་ཡུལ་རྟོག་པའི་སྒོེར་ཆེོས་ཡིན། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། ཁྱོད་ཀྱིི་ཞིེན་ཡུལ་ཡོད་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཞིེན་པ་ཡོད་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། 

རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཞིེན་ཡུལ་མེད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྗོོད་བྱེད་

ཀྱིི་སྒྲིའི་ཞིེན་པ་མེད་ཀྱིང་དེའི་ཞིེན་ཡུལ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། གཟུགས་སོགས་ཀྱིི་ཆེོས་

ཐོམས་ཅད་རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲིའི་ཞིེན་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེ་ལྟར་ཡང༌། ལེགས་བཤེད་

སྙིིང་པོ་ལས། གཟུགས་སོགས་རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲིའི་ཞིེན་ཡུལ་ཡིན་པ་རང་མཚོན་གྱིིས་

གྲུབ་པ་འགོག་པ་ན་ཞིེན་ཡུལ་གྱིི་གཞིི་ལྡོག་གཟུགས་རང་མཚོན་གྱིིས་གྲུབ་པ་འགོག་

ན། གཞིན་དབང་རང་མཚོན་གྱིིས་གྲུབ་པ་བཀོག་པར་འགྱུར་ལ་ཞིེས་གསུངས་པའི་

ཕྱིིར། གཞིན་ཡང༌། ཁྱོད་ཀྱིི་ཞིེན་དོན་ཡོད་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཞིེན་པ་ཡོད་པས་ཁྱབ་པར་

ཐོལ། ཞིེན་ཡུལ་ལ་དེའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། སྒྲི་མི་རྟག་པར་དམ་བཅའ་བའི་དམ་བཅའ་

ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། རང་གི་ཞིེན་དོན་རང་

སྨྲ་བ་པོས་ཚོད་མས་གྲུབ་པའི་དམ་བཅའ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དམ་བཅའ་ཡང་དག་ཡིན་
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པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། སྒྲི་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་མི་རྟག་པར་དམ་བཅའ་བའི་དམ་བཅའ་དེ་

དམ་བཅའ་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་མི་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་མི་

ནུས་སོ། །

ཁོ་ན་རེ། རི་བོང་རྭ་ཆེོས་ཅན། བློོས་རིག་པར་བྱ་བ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཡུལ་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། རྟོག་པའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། རང་

འཛིན་རྟོག་པའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། དེར་

ཐོལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་ཁྱབ་མཚོམས་ལ་རི་བོང་རྭ་ཆེོས་ཅན། རྟོག་པ་

ལ་སྣང་བར་ཐོལ། རང་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འགྲོིག འདོད་མི་ནུས་

ཏེ། མེད་ངེས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

ཡང་ཡུལ་ལ་དབྱེ་བ། རང་མཚོན་དང༌། སྤྱིི་མཚོན་གཉེིས་སུ་དབྱེ་བ། མངོན་

གྱུར་དང༌། ལོག་གྱུར་གཉེིས་སུ་དབྱེ་བ། བདེན་པ་གཉེིས་སུ་དབྱེ་བ་དང་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་ལ། མདོ་སེ་པའི་ལུགས་ཀྱིི་རང་སྤྱིི་གཉེིས་འཆེད་པ་དང༌། སེམས་ཙོམ་པའི་

ལུགས་ཀྱིི་རང་སྤྱིི་གཉེིས་འཆེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྟོག་པས་བཏགས་ཙོམ་མ་ཡིན་པར་

ཡུལ་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སོད་ལུགས་ཀྱིི་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་དེ། རང་མཚོན་གྱིི་

མཚོན་ཉེིད། རང་མཚོན་དང༌། དངོས་པོ། དོན་དམ་བདེན་པ། མངོན་སུམ་གྱིི་སྣང་ཡུལ། 

མངོན་གྱུར་རྣམས་དོན་གཅིག རྟོག་པས་བཏགས་ཙོམ་དུ་གྲུབ་པའི་ཆེོས་སུ་དམིགས་པ་

དེ། སྤྱིི་མཚོན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། སྤྱིི་མཚོན། རྟག་པ། ཀུན་རོབ་བདེན་པ། རྟོག་པའི་སྣང་

ཡུལ་རྣམས་དོན་གཅིག གཉེིས་པ་སེམས་ཙོམ་པའི་ལུགས་ནི། རང་མཚོན་དང༌། སྤྱིི་
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མཚོན་སོ་སོའི་མཚོན་ཉེིད་མདོ་སེ་པ་དང་འདྲི། གཞིན་དབང་ཡོངས་གྲུབ་གང་རུང་

ཡིན་ན། རང་མཚོན་ཡིན་པས་ཁྱབ། སྤྱིི་མཚོན་དང༌། རྣམ་གྲོངས་པའི་ཀུན་བཏགས་

དོན་གཅིག། དངོས་པོ་ཡིན་ན། རང་མཚོན་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཀྱིང༌། རང་མཚོན་ཡིན་ན་

དངོས་པོ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། ཡོངས་གྲུབ་ཡིན་ན། རང་མཚོན་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཀྱིང་དེ་

ཡིན་ན། དངོས་པོ་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་མངོན་ལོག་གཉེིས་འཆེད་པ་ལ། 

མངོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་མས་དངོས་སུ་རྟོགས་པར་བྱ་བ་དེ། མངོན་གྱུར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་

དང། དངོས་པོ་དོན་གཅིག། རྗོེས་སུ་དཔག་པའི་ཚོད་མས་དངོས་སུ་རྟོགས་པར་བྱ་བ་

དེ། ལོག་གྱུར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། རང་འཛིན་རྟོག་པས་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོགས་

པར་བྱ་བ། རང་ཉེིད་ལོག་གྱུར་ཡིན་པའི་མཚོན་ཉེིད། གཞིི་གྲུབ་ན། ལོག་གྱུར་ཡིན་པས་

ཁྱབ་ཅིང༌། ལོག་གྱུར་ལ་དབྱེ་ན། ཅུང་ཟད་ལོག་གྱུར། ཤེིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གཉེིས་ལས། 

དང་པོ་ནི། སྒྲི་མི་རྟག་པ་ལྟ་བུ། གཉེིས་པ་ནི། སྦྱིིན་པ་བཏང་བ་ལས་ལོངས་སྤྱིོད་འབྱུང་

བ་དང༌། ཚུལ་ཁིམས་བསྲུངས་པ་ལས་བདེ་འགྲོོ་ཐོོབ་པ་ལྟ་བུའོ། །

 གསུམ་པ་བདེན་པ་གཉེིས་བཤེད་པ་ལ། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་ལུགས་ཀྱིི་བདེན་པ་

གཉེིས་བཤེད་པ། མདོ་སེ་པའི་ལུགས་ཀྱིི་བདེན་པ་གཉེིས་བཤེད་པ། སེམས་ཙོམ་

པའི་ལུགས་ཀྱིི་བདེན་པ་གཉེིས་བཤེད་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། བཅོམ་པའམ་བློོས་

རང་གི་ཆེ་ཤེས་སོ་སོར་བསལ་བ་ན་རང་འཛིན་གྱིི་བློོ་དོན་མཐུན་འདོར་བའི་ཆེོས་

སུ་དམིགས་པ་དེ། ཀུན་རོབ་བདེན་པའི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལྟར་མི་འདོར་བའི་ཆེོས་སུ་

དམིགས་པ་དེ། དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་ཏེ། མཛོད་ལས། གང་ལ་བཅོམ་
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དང་བློོ་ཡིས་གཞིན། །བསལ་ན་དེ་བློོ་མི་འཇུག་པ། །བུམ་ཆུ་བཞིིན་དུ་ཀུན་རོབ་

ཏུ། །ཡོད་དེ་དོན་དམ་ཡོད་གཞིན་ནོ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། མཚོན་གཞིི་ནི། བུམ་

པ་དང༌། སྣམ་བུ་ལྟ་བུ་དང་པོ་ཡིན་ཏེ། བུམ་པ་ཐོོ་བས་བཅོམ་པ་ན་བུམ་པར་འཛིན་

པའི་བློོ་དོན་མཐུན་འདོར་བའི་ཕྱིིར་དང༌། སྣམ་བུའི་སྣལ་མ་སོ་སོར་བསལ་བ་ན་སྣམ་

བུར་འཛིན་པའི་བློོ་དོན་མཐུན་འདོར་བའི་ཕྱིིར། རྡུལ་ཕྲེན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ཆེ་མེད་དང༌། 

ཤེེས་པ་དུས་མཐོའི་སྐད་ཅིག་མ། འདུས་མ་བྱས་ཀྱིི་ནམ་མཁའ། སོ་སོར་བརྟགས་

འགོག སོ་སོར་བརྟག་མིན་གྱིི་བགོག་པ་རྣམས་གཉེིས་པ་ཡིན། 

གཉེིས་པ་མདོ་སེ་པའི་ལུགས་ནི། དོན་དམ་པར་དོན་བྱེད་མི་ནུས་པའི་ཆེོས་སུ་

དམིགས་པ་དེ། ཀུན་རོབ་བདེན་པའི་མཚོན་ཉེིད། དོན་དམ་པར་དོན་བྱེད་ནུས་པའི་

ཆེོས་སུ་དམིགས་པ་དེ། དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚོན་ཉེིད། དོན་དམ་བདེན་པ་དང༌། 

རང་མཚོན་དོན་གཅིག ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དང༌། སྤྱིི་མཚོན་དོན་གཅིག་སྟེ། རྣམ་འགྲོེལ་

ལས། དོན་དམ་དོན་བྱེད་ནུས་པ་གང༌། །དེ་འདིར་དོན་དམ་ཡོད་པ་ཡིན། །གཞིན་ནི་

ཀུན་རོབ་ཡོད་པ་སྟེ། །དེ་དག་རང་སྤྱིིའི་མཚོན་ཉེིད་བཤེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

གསུམ་པ་སེམས་ཙོམ་པའི་ལུགས་ནི། རང་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་མངོན་

སུམ་གྱིི་ཚོད་མས་གཉེིས་སྣང་དང་བཅས་པའི་སྒོོ་ནས་རྟོགས་པར་བྱ་བ། ཀུན་རོབ་

བདེན་པའི་མཚོན་ཉེིད། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དང༌། ཡོངས་གྲུབ་མ་ཡིན་པའི་ཆེོས་དོན་

གཅིག རང་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་མངོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་མས་གཉེིས་སྣང་ནུབ་པའི་

སྒོོ་ནས་རྟོགས་པར་བྱ་བ། དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚོན་ཉེིད། དོན་དམ་བདེན་པ་དང༌། 
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ཡོངས་གྲུབ་དོན་གཅིག མཚོན་གཞིི་ནི། གཟུགས་ཕྱིི་རོལ་དོན་གྱིིས་སྟོང་པ། གཟུགས་

དང་གཟུགས་འཛིན་པའི་ཚོད་མ་རས་གཞིན་ཀྱིིས་སྟོང་པ། གཟུགས་གཟུགས་ཞིེས་

པའི་སྒྲི་འཇུག་པའི་འཇུག་གཞིིར་བདེན་པར་མེད་པ། གཟུགས་གཟུགས་འཛིན་རྟོག་

པའི་ཞིེན་གཞིིར་བདེན་པར་མེད་པ་རྣམས་ཡིན་ལ། སྟོང་ཉེིད། དེ་བཞིིན་ཉེིད། ཡང་

དག་མཐོའ། མཚོན་མ་མེད་པའི་དབྱིངས། དོན་དམ་བདེན་པ། ཆེོས་ཀྱིི་དབྱིངས་རྣམས་

དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲོངས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དབུས་མཐོའ་རྣམ་འབྱེད་ལས། སྟོང་

པ་ཉེིད་ནི་མདོར་བསྡུས་ན། །དེ་བཞིིན་ཉེིད་དང་ཡང་དག་མཐོའ། །མཚོན་མ་མེད་དང་

དོན་དམ་བདེན། །ཆེོས་ཀྱིི་དབྱིངས་རྣམས་རྣམ་གྲོངས་སོ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

ཡུལ་ཅན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་བཤེད་པ།ཡུལ་ཅན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་བཤེད་པ།

གཉེིས་པ་ཡུལ་ཅན་ལ། མཚོན་ཉེིད་དང༌། དབྱེ་བ་གཉེིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཡུལ་དང་

ཡུལ་ཅན་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའི་ནང་ནས་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིིག རང་ཡུལ་ཅི་རིགས་

དང་ལྡན་པ་དེ། ཡུལ་ཅན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་དུ་འཇོག་བྱས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། རྣམ་མཁྱེན་

ཆེོས་ཅན། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའི་ནང་ནས་ཡུལ་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། 

ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན།  རྣམ་མཁྱེན་ཆེོས་ཅན། དེ་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའི་

ནང་ནས་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་བྱས་པ་ལ། ཁོ་

ན་རེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆེོས་ཅན། དེ་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའི་ནང་ནས་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་

གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའི་ནང་ནས་ཡོད་པ་གང་ཞིིག ཡོད་ན་ཡུལ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་
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ན་མ་ཁྱབ། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆེོས་ཅན། དེ་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའི་ནང་ནས་

ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། གོང་གི་མ་ཁྱབ་མཚོམས་ལ་

རང་རིག་ཆེོས་ཅན། གཟུང་བ་དང༌། འཛིན་པ་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའི་ནང་ནས་གཟུང་བ་

ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའི་ནང་ནས་ཡོད་པ་གང་ཞིིག ཡོད་ན་གཟུང་བ་ཡིན་

དགོས་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འགྲོིག དང་པོ་སློ། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། ཡོད་

ན་ཡུལ་ཡིན་དགོས་པ་གང་ཞིིག ཡུལ་དང༌། གཟུང་བ་དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་

བར་འདོད་ན། རང་རིག་ཆེོས་ཅན། གཟུང་བ་དང།འཛིན་པ་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའི་ནང་ནས་

གཟུང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའི་ནང་ནས་འཛིན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅིག་གིས་ཡུལ་དང༌། ཡུལ་ཅན་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའི་ནང་ནས་ཡུལ་ཅན་ཡིན་

ན། ཡུལ་མ་ཡིན་དགོས་པར་ཐོལ། ཡུལ་དང༌། ཡུལ་ཅན་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའི་ནང་ནས་

ཡུལ་ཅན་ཡིན་ན། དེ་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའི་ནང་ནས་ཡུལ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་

ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆེོས་ཅན། ཡུལ་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་

བའི་ནང་ནས་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། ཡུལ་ཡིན་པར་ཐོལ། 

གཞིི་གྲུབ་པའི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། ཡུལ་ཡིན་ན། ཡུལ་དང༌། ཡུལ་ཅན་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའི་

ནང་ནས་ཡུལ་ཡིན་དགོས་པར་ཐོལ། ཡུལ་ཅན་ཡིན་ན། ཡུལ་དང༌། ཡུལ་ཅན་གཉེིས་

སུ་ཕྱིེ་བའི་ནང་ནས་ཡུལ་ཅན་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཡང་ཁོ་ན་རེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆེོས་ཅན། ཡུལ་དང༌། ཡུལ་ཅན་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའི་
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ནང་ནས་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཡུལ་དང༌། ཡུལ་ཅན་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའི་ནང་ནས་ཚོད་

མའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅིག ཡུལ་དང༌། ཡུལ་ཅན་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའི་ནང་ནས་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ན། 

གཟུང་འཛིན་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའི་ནང་ནས་འཛིན་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། རྗོོད་བྱེད་

ཀྱིི་སྒྲི་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། ཡུལ་

དང།ཡུལ་ཅན་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའི་ནང་ནས་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པར་ཐོལ། ཡུལ་ཅན་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ།  འཛིན་པ་ཡིན་ན། གཟུང་འཛིན་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའི་ནང་ནས་འཛིན་

པ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། གང་ཟག་ཡིན་ན་ཆེོས་དང༌། གང་ཟག་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའི་

ནང་ནས་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་ན། རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲི་ཆེོས་ཅན། 

འཛིན་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། གཟུང་འཛིན་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའི་ནང་ནས་འཛིན་པ་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། བློོ་ཡིན་པར་ཐོལ། འཛིན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

ཁྱབ་སྟེ། འཛིན་པ་དང་བློོ་གཉེིས་དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རིགས་པ་འདི་ལ་བརྟེན་

ནས་གང་ཟག་ཡིན་ན། ཆེོས་དང༌། གང་ཟག་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའི་ནང་ནས་ཆེོས་མ་ཡིན་

པས་ཁྱབ་པ་ཡང་ཤེེས་པར་བྱའོ། །དེས་ན་རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲི་དང༌། གང་ཟག་གང་རུང་

ཡིན་ན། ཡུལ་དང༌། ཡུལ་ཅན་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའི་ནང་ནས་ཡུལ་ཅན་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་

པར་འདོད་པའི་ལུགས་འགའ་ཞིིག་ཡོད་ཀྱིང་རང་ལུགས་དེའི་རྗོེས་སུ་མི་འབྲང་ངོ༌། །



222 ཡུལ་ཡུལ་ཅན།བསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

གང་ཟག་བཤེད་པ།གང་ཟག་བཤེད་པ།

གཉེིས་པ་ཡུལ་ཅན་ལ་དབྱེ་ན། གང་ཟག  བློོ། རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲི་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་

ལ། ཁ་ཅིག རང་གི་གདགས་གཞིིར་གྱུར་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་

ང་དེ། གང་ཟག་གི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། གཟུགས་མེད་ཁམས་པའི་གང་ཟག་ཆེོས་ཅན། 

མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐོལ། མཚོོན་བྱ་དེའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། རང་གི་གདགས་

གཞིིར་གྱུར་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། 

ཁྱོད་ཀྱིི་གདགས་གཞིིར་གྱུར་པའི་གཟུགས་ཀྱིི་ཕུང་པོ་ཡོད་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། 

འདོད་ན། གཟུགས་མེད་ཁམས་ན་གཟུགས་ཡོད་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་མི་

ནུས་སོ། །

རང་ལུགས་ནི། རང་གི་གདགས་གཞིིར་གྱུར་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་གང་རུང་ལ་

བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་ང་དེ། རང་ཉེིད་གང་ཟག་ཡིན་པའི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་དབྱེ་

ན། འདོད་ཁམས་པའི་གང་ཟག གཟུགས་ཁམས་པའི་གང་ཟག གཟུགས་མེད་ཁམས་

པའི་གང་ཟག་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། འདོད་པའི་ལྷ་མི་ལྟ་བུའོ། །གཉེིས་པ་

ནི། གཟུགས་ཁམས་གནས་རིགས་བཅུ་བདུན་གྱིི་གང་ཟག་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ནི། 

གཟུགས་མེད་སྐྱོེ་མཆེེད་མུ་བཞིིའི་རྟེན་ཅན་གྱིི་གང་ཟག་ལྟ་བུའོ། །ཡང་གང་ཟག་ལ་

དབྱེ་ན། སྐྱོེ་འཕགས་གཉེིས་ལས། དང་པོ་ནི་མཐོོང་ལམ་མ་ཐོོབ་པའི་གང་ཟག་ལྟ་

བུའོ། །གཉེིས་པ་ནི། མཐོོང་ལམ་ཐོོབ་པའི་གང་ཟག་ལྟ་བུའོ། །
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ཚོད་མ་བཤེད་པ།ཚོད་མ་བཤེད་པ།

གཉེིས་པ་བློོ་ལ། མཚོན་ཉེིད་དང༌། དབྱེ་བ་གཉེིས་ལས། དང་པོ་ནི། རིག་པ། བློོའི་

མཚོན་ཉེིད། གསལ་ཞིིང་རིག་པ། ཤེེས་པའི་མཚོན་ཉེིད། བློོ། རིག་པ། ཤེེས་པ་རྣམས་

དོན་གཅིག གཉེིས་པ་དེ་ལ་དབྱེ་ན། ཚོད་མ་དང༌། ཚོད་མིན་གྱིི་ཤེེས་པ་གཉེིས་ལས། 

དང་པོ་ལ། ཁ་ཅིག་མི་བསླུ་བའི་རིག་པ། ཚོད་མའི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། སོན་འཛིན་

དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གྱིིས་དྲིངས་ནས་སྐྱོེས་པའི་སོན་པོ་ངེས་པའི་ངེས་ཤེེས་ཆེོས་

ཅན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐོལ། མཚོན་ཉེིད་དེའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། སོན་པོ་ལ་མི་

བསླུ་བའི་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། སོན་འཛིན་ཚོད་མ་སོན་པོ་ལ་མི་བསླུ་བའི་རིག་

པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། སོན་པོ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་འཛིན་ཚོད་མ་ཁྱོད་ལ་མི་བསླུ་

བའི་རིག་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་གཞིི་གྲུབ་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། བཅད་

ཤེེས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། རྟོག་པ་བཅད་ཤེེས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

རང་ལུགས་ནི། གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་རིག་པ། ཚོད་མའི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་

དབྱེ་ན། མངོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་མ་དང༌། རྗོེས་སུ་དཔག་པའི་ཚོད་མ་གཉེིས་ཡོད་པ་ལས། 

མཚོན་ཉེིད་ལ། ཁ་ཅིག རྟོག་པ་དང་བྲལ་ཞིིང་མ་འཁྲུལ་བའི་རིག་པ། མངོན་སུམ་ཚོད་

མའི་མཚོན་ཉེིད། རང་གི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་རྟགས་ཡང་དག་བཀོོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

སྐྱོེས་ཤེིང་རང་གི་གཞིལ་བྱ་ལོག་གྱུར་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཞིེན་རིག རྗོེས་དཔག་

ཚོད་མའི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། དང་པོ་ལ། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ཆེོས་ཅན། མཚོན་ཉེིད་
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དེར་ཐོལ། མཚོོན་བྱ་དེའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། མངོན་སུམ་

ཚོད་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། མངོན་སུམ་ཁྱོད་ལ་ཚོད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱོད་ཡོད་པ་གང་

ཞིིག མངོན་སུམ་ཡང་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་སློ། གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ།  མངོན་སུམ་དང་

རྗོེས་དཔག་གཉེིས་ཀོ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་ན། 

དེ་ཆེོས་ཅན། རྟོག་པ་དང་བྲལ་བར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྟོག་པ་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཞིེན་རིག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ། ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེེས་ཆེོས་ཅན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐོལ། མཚོོན་བྱ་

དེའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། རྗོེས་དཔག་ཚོད་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། 

རྗོེས་དཔག་རྗོེས་སུ་དཔག་པའི་ཚོད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ།  རྗོེས་དཔག རྗོེས་སུ་

དཔག་པའི་ཚོད་མ། རང་དོན་རྗོེས་དཔག་རྣམས་དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་

འདོད་ན། ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེེས་ཆེོས་ཅན། རྗོེས་སུ་དཔག་པའི་ཚོད་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། 

འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། མངོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣམས་

མཁྱེན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

ཡང་ཁ་ཅིག རྟོག་བྲལ་གྱིི་རིག་པ། མངོན་སུམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། གངས་རི་

སོན་པོར་སྣང་བའི་དབང་ཤེེས་ཆེོས་ཅན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐོལ། མཚོན་ཉེིད་དེའི་ཕྱིིར། 

མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། རྟོག་མེད་ཀྱིི་ཤེེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དབང་ཤེེས་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། མ་འཁྲུལ་པའི་ཤེེས་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། མངོན་

སུམ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་ཁས་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། འཁྲུལ་ཤེེས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། 
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ལོག་ཤེེས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

རང་ལུགས་ནི། རྟོག་པ་དང་བྲལ་ཞིིང་མ་འཁྲུལ་པའི་རིག་པ། མངོན་སུམ་གྱིི་

མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། དབང་མངོན། ཡིད་མངོན། རང་རིག་མངོན་སུམ། རྣལ་

འབྱོར་མངོན་སུམ་དང་བཞིི་ཡོད་ཀྱིང་གཞིན་དུ་བཤེད་ཟིན། རང་གི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་

རྟགས་ཡང་དག་བཀོོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་སུ་སྐྱོེས་པའི་རིག་པ་གང་ཞིིག རང་

གི་གཞིན་བྱ་ལོག་གྱུར་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཞིེན་རིག་དེ། རང་ཉེིད་རྗོེས་དཔག་

ཡིན་པའི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། དངོས་སྟོབས་རྗོེས་དཔག ཡིད་ཆེེས་རྗོེས་དཔག 

གྲོགས་པའི་རྗོེས་དཔག་དང་གསུམ་ཡོད་ཀྱིང་གཞིན་དུ་བཤེད་ཟིན། 

ཁ་ཅིག རྟོག་པའི་རང་ལྡོག་དང་བྲལ་བ། རྟོག་བྲལ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། སྒྲི་མི་

རྟག་རྟོགས་ཀྱིི་རྗོེས་དཔག་ཆེོས་ཅན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐོལ། མཚོན་ཉེིད་དེའི་ཕྱིིར། མ་

གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། རྟོག་པའི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། 

རྟོག་བྲལ་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། རྟོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། རྗོེས་དཔག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

ཡང་ཁ་ཅིག རྟོག་པའི་རས་དང་བྲལ་བ། རྟོག་བྲལ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། རྟོག་

པ་ཉེམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་ཆེོས་ཅན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐོལ། མཚོོན་བྱ་དེའི་ཕྱིིར། 

ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། རྟོག་བྲལ་ཡིན་པར་ཐོལ། མངོན་སུམ་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྟོག་པ་དང་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་

ན། རྟོག་པ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཉེམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་ཁྱོད་དང་རས་གཅིག་ཡིན་

པར་ཐོལ། ཁྱོད་གཞིན་རིག་གི་ཤེེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། རྟོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 
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བྱས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། རྟོག་པ་ཉེམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་ཆེོས་ཅན། རྟོག་པའི་

རས་ཡིན་པར་ཐོལ། རྟོག་པ་དང་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། 

རྟོག་པའི་རས་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། རྟོག་མེད་ཀྱིི་ཤེེས་པའི་རས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་

ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། རྟོག་མེད་ཀྱིི་ཤེེས་པ་དང་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། 

རྟོག་མེད་ཀྱིི་ཤེེས་པའི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེས་ན། སྒྲི་དོན་འདྲིེས་རུང་དུ་འཛིན་

པའི་ཞིེན་རིག་དང་བྲལ་བ་དེ། རྟོག་བྲལ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་དང་བྲལ་བའི་རིག་པ། 

རྟོག་བྲལ་གྱིི་ཤེེས་པའི་མཚོན་ཉེིད་དུ་འཇོག 

ཚོད་མིན་གྱིི་ཤེེས་པ་བཤེད་པ།ཚོད་མིན་གྱིི་ཤེེས་པ་བཤེད་པ།

གཉེིས་པ་ཚོད་མིན་གྱིི་ཤེེས་པ་ལ་མཚོན་ཉེིད་དང༌། དབྱེ་བ་གཉེིས་ལས། དང་པོ་ནི། 

གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་རིག་པ་མ་ཡིན་པའི་རིག་པ། ཚོད་མིན་གྱིི་ཤེེས་པའི་མཚོན་ཉེིད། 

དེ་ལ་དབྱེ་ན། ཡིད་དཔྱོོད། སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བློོ། བཅད་ཤེེས། ལོག་ཤེེས། ཐོེ་ཚོོམ་

དང༌ལྔ་ཡོད་ཅིང༌། སོ་སོའི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ་དང་བཅས་པ་གཞིན་དུ་བཤེད་ཟིན།

 རྩེོད་པ་སོྤང་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། གསལ་སྣང་ཅན་གྱིི་ཤེེས་པ་ཡིན་ན། ཤེེས་པ་

ཡིན་དགོས་བར་ཐོལ། མངོན་སུམ་ཡིན་ན། ཤེེས་པ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། 

ཟླ་གཅིག་ཟླ་གཉེིས་སུ་སྣང་བའི་དབང་ཤེེས་མ་ཡིན་པ་ཤེེས་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་འདྲི་

བའི་དབང་ཤེེས་མེད་པ་ཤེེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་འདྲི་བའི་དབང་ཤེེས་

མེད་པ་ཆེོས་ཅན། ཤེེས་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། གསལ་སྣང་ཅན་གྱིི་ཤེེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་
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ཟེར་ན། སྦྱིོར་ལུགས་སྐྱོོན་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་རང་ལ།  གསར་སྐྱོེས་ཡིན་ན། དངོས་

པོ་ཡིན་དགོས་པར་ཐོལ། གཞིན་དབང་ཡིན་ན།  དངོས་པོ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། 

འདོད་ན། གསར་སྐྱོེས་ཡིན་ན། དངོས་པོ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐོལ། དངོས་པོ་ཡིན་

ན། སར་མེད་གསར་སྐྱོེས་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པ་ཆེོས་ཅན། 

སར་མེད་གསར་སྐྱོེས་ཡིན་པར་ཐོལ། དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། བུམ་པ་མ་

ཡིན་པ་དངོས་པོ་ཡིན་པར་ཐོལ། བུམ་པ་མེད་པ་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། 

དེར་ཐོལ། བུམ་པ་སར་མེད་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པ་སར་མེད་

ཆེོས་ཅན། དངོས་པོ་ཡིན་པར་ཐོལ། གསར་སྐྱོེས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འཁོར་གསུམ། རྗོེས་

དཔག་དང༌། རྗོེས་དཔག་ཡང་དག་དོན་གཅིག་བྱས་པ་ལ། 

ཁོ་ན་རེ།  མངོན་སུམ་དང༌། མངོན་སུམ་ཡང་དག་དོན་གཅིག་ཡིན་པར་ཐོལ། 

རྗོེས་དཔག་ལ་དེའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དང༌། རྗོེས་དཔག་ལྟར་སྣང་

གཉེིས་མེད་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། དེ་ཡོད་བར་ཐོལ། ཟླ་

གཅིག་ཟླ་གཉེིས་སུ་སྣང་བའི་དབང་ཤེེས་དེ། མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དང༌། གཞིལ་བྱའི་

རྟགས་ལས་སྒྲི་མི་རྟག་པར་འཛིན་པའི་བློོ་དེ། རྗོེས་དཔག་ལྟར་སྣང་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཕྱིི་

མ་དེར་ཐོལ། རང་གི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་རྟགས་ལྟར་སྣང་བཀོོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱོེས་

པའི་ཡིད་དཔྱོོད་ཡིན་ན། རྗོེས་དཔག་ལྟར་སྣང་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། གོང་དུ་འདོད་

ན། རྟོག་གའི་ཚོིག་དོན་བརྒྱད་མེད་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

ཚོད་མའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་ལས། གཞིལ་བྱ་རང་གིས་ངེས་པའི་ཕྱིིར་དུ་མངོན་སུམ་
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དང་རྗོེས་དཔག་ཡང་དག་ལྟར་སྣང་དང་བཅས་པ་སྟེ། རྟོག་གེའི་ཚོིག་དོན་བཞིི་དང༌། 

གཞིལ་བྱ་རང་གིས་ངེས་ནས་གཞིན་ངེས་སུ་འཇུག་པའི་ཕྱིིར་དུ་སྒྲུབ་ངག་དང་ཐོལ་

འགྱུར་ཡང་དག་ལྟར་སྣང་དང་བཅས་པ་སྟེ། རྟོག་གེའི་ཚོིག་དོན་བཞིི་གསུངས་པའི་

ཕྱིིར། ཚོད་མ་རིགས་སྒོོ་ལས། མངོན་སུམ་དང་ནི་རྗོེས་སུ་དཔག །ལྟར་སྣང་བཅས་པ་

བདག་རིག་ཕྱིིར། །སྒྲུབ་པ་དང་ནི་སུན་འབྱིན་ངག  །ལྟར་སྣང་བཅས་པ་གཞིན་རྟོགས་

ཕྱིིར། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲི་བཤེད་པ།རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲི་བཤེད་པ།

གསུམ་པ་རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲི་ལ། མཚོན་ཉེིད་དང༌། དབྱེ་བ་གཉེིས་ལས། དང་པོ་ནི། རྗོོད་

བྱེད་ཀྱིི་ཉེན་བྱ། རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲིའི་མཚོན་ཉེིད། བརྡོའི་དབང་གིས་རང་གི་བརྗོོད་བྱ་གོ་

བར་བྱེད་པའི་ཉེན་བྱ་དེ། རང་ཉེིད་རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲི་ཡིན་པའི་མཚོན་ཉེིད། གཉེིས་པ་ནི། 

དེ་ལ་དབྱེ་ན། ངོ་བོའི་སྒོོ་ནས་མིང་ཚོིག་ཡི་གེ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། 

མིང་བཤེད་པ།མིང་བཤེད་པ།

དང་པོ་ནི། རང་གི་དོན་དེ་གོ་བར་བྱེད་བའི་ཉེན་བྱ་དེ། རང་ཉེིད་མིང་ཡིན་པའི་མཚོན་

ཉེིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། བཏགས་མིང་དང༌། དངོས་མིང་གཉེིས་ལས། ཁ་ཅིག དེ་གཉེིས་

འགལ་ཟེར་བ་མི་འཐོད་དེ། སེངེ་ཞིེས་པའི་ངག་དེ་དེ་གཉེིས་ཀོ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་

ན། དེར་ཐོལ། དང་པོ་གང་ཞིིག་ཕྱིི་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། མི་དཔའ་བོ་ལ་

བཏགས་པའི་བཏགས་མིང་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཕྱིི་མ་གྲུབ་སྟེ། རི་དྭགས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་ལ་
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སེངེ་ཞིེས་པའི་མིང་དངོས་སུ་འཇུག་པའི་ཕྱིིར། བཏགས་མིང་ལ་ཡང་འདྲི་བ་རྒྱུ་མཚོན་

དུ་བྱས་པའི་བཏགས་མིང་དང༌། འབྲེལ་བ་རྒྱུ་མཚོན་དུ་བྱས་པའི་བཏགས་མིང་གཉེིས་

ལས། དང་པོ་ནི། བྲམ་ཟེ་ཁྱེའུ་ཁ་ཆེེ་སྣ་ཉེག་ལ་སེངེ་ཞིེས་པའི་ངག་ལྟ་བུ་ལ་བྱེད་པ་

ཡིན་ཏེ། ཚོད་མ་རྣམ་འགྲོེལ་ལས། སེངེ་བྲམ་ཟེ་ཁྱེའུ་ལ།  །དེ་ལྟར་བརྗོོད་པའང་འཇིག་

རྟེན་ཡོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ། དེ་བྱུང་འབྲེལ་རྒྱུ་མཚོན་དུ་བྱས་

པའི་བཏགས་མིང་དང༌། བདག་གཅིག་འབྲེལ་རྒྱུ་མཚོན་དུ་བྱས་པའི་བཏགས་མིང་

གཉེིས་ཡོད། དང་པོ་ལ། རྒྱུ་མིང་འབྲས་ལ་བཏགས་པའི་བཏགས་མིང་དང༌། འབྲས་

མིང་རྒྱུ་ལ་བཏགས་པའི་བཏགས་མིང་གཉེིས་ཡོད། དང་པོའི་མཚོན་གཞིི་ནི། ཉེི་མའི་

འོད་ཟེར་ལ་ཉེི་མ་ཞིེས་པའི་ངག་ལྟ་བུ་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཉེི་མ་དེ་ཉེི་མའི་འོད་ཟེར་གྱིི་

རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། གཉེིས་པའི་མཚོན་གཞིི་ནི། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ལ་རྗོེས་དཔག་ཅེས་

པའི་ངག་ལྟ་བུ་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། རྗོེས་དཔག་དེ་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར། བདག་གཅིག་འབྲེལ་རྒྱུ་མཚོན་དུ་བྱས་པའི་བཏགས་མིང་ནི། རས་ཡུག་གི་

གཞིོགས་ཡ་གཅིག་ཚོིག་པ་ལ་རས་ཡུག་ཚོིག་ཅེས་པའི་ངག་ལྟ་བུ་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་

ཏེ། རས་ཡུག་གི་གཞིོགས་ཡ་གཅིག་ཚོིག་པ་དེ་རས་ཡུག་ཚོིག་པ་དང་བདག་གཅིག་

འབྲེལ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། ཉེི་མ་དེ་ཉེི་མའི་འོད་ཟེར་གྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཉེི་མའི་འོད་ཟེར་ལ་

ཉེི་མ་ཞིེས་པའི་མིང་དེ་རྒྱུ་མིང་འབྲས་ལ་བཏགས་པའི་བཏགས་མིང་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་གཉེིས་རས་གཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེར་ཐོལ། དེ་གཉེིས་རས་
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གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེར་ཐོལ། དེ་གཉེིས་དངོས་རྒྱུ་ཚོོགས་པ་ཚོར་གཅིག་ལ་རག་

ལས་ཀྱིི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པའི་ཕྱིིར། དེར་ཐོལ། ཉེི་མ་དང་ཉེི་མའི་སྟེང་གི་མི་རྟག་པ་གཉེིས་

དངོས་རྒྱུ་ཚོོགས་པ་གཅིག་ལ་རག་ལས་ཀྱིི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། མ་

གྲུབ་ན། ཉེི་མ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་དང་ཁྱོད་ཀྱིི་སྟེང་གི་མི་རྟག་པ་གཉེིས་དངོས་རྒྱུ་ཚོོགས་

པ་ཚོར་གཅིག་ལ་རག་ལས་ཀྱིི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པར་ཐོལ། ཁྱོད་འདུས་བྱས་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར། གཞིན་ཡང༌། ཉེི་མ་དེ་ཉེི་མའི་འོད་ཟེར་གྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཉེི་མའི་འོད་ཟེར་

ཉེི་མ་ལས་སྐྱོེས་པའི་ཕྱིིར། དེར་ཐོལ། ཟླ་བའི་འོད་ཟེར་ཟླ་བ་ལས་སྐྱོེས་པའི་ཕྱིིར། མ་

གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། རྒྱ་མཚོོའི་ར་རབས་རྒྱ་མཚོོ་ལས་སྐྱོེས་པའི་ཕྱིིར། དབུ་མ་འཇུག་པ་

ལས། ཇི་ལྟར་རླུང་གིས་བསྐུལ་བས་རྒྱ་མཚོོ་ནི། །ཆེེ་ལས་ཆུ་རབས་འབྱུང་བ་དེ་བཞིིན་

དུ། །ཞིེས་དང༌། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ལས། རྒྱ་མཚོོ་ཆེེ་ལ་ཆུ་བོ་བཞིིན། །ཞིེས་གསུངས་

པའི་ཕྱིིར། ཚོད་མ་རྣམ་འགྲོེལ་ལས་ཀྱིང་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། ནམ་མཁའི་འཇའ་ཚོོན་ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་པར་ཐོལ། 

རྒྱ་མཚོོའི་ར་རབས་རྒྱ་མཚོོ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

ནམ་མཁའ་ལས་བྱུང་བ་མེད་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། ནམ་མཁའ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ལས་

བྱུང་བ་མེད་པར་ཐོལ། ཁོད་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁ་ཅིག སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དེ་རྗོེས་

དཔག་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་ལ་རྗོེས་དཔག་ཅེས་པའི་མིང་དེ་བཏགས་མིང་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་རྗོེས་དཔག་ཡིན་པར་ཐོལ། བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་

བུམ་པ་བཞིིན། སྒྲི་ཡང་བྱས་སོ། །ཞིེས་པའི་སྒྲུབ་ངག་དེ་རྗོེས་དཔག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 
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མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། རྗོེས་དཔག་ཡིན་པར་ཐོལ། གཞིན་དོན་རྗོེས་དཔག་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར་ཟེར་ན་འགལ་ཁྱབ་ལ་འབུད་དོ། །

ཁ་ཅིག ཉེི་མ་དང་ཉེི་མའི་འོད་ཟེར་གཉེིས་རྒྱུ་འབྲས་སུ་འཇོག་མི་རིགས་པའི་

ཕྱིིར་ཏེ།  ཉེི་མའི་དུས་སུ་ཉེི་མའི་འོད་ཟེར་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཟླ་བའི་དུས་སུ་ཟླ་བའི་

འོད་ཟེར་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། ཟླ་བའི་དུས་སུ་ཟླ་བ་དེ་བསིལ་ཟེར་

ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། ཟླ་བའི་དུས་སུ་ཟླ་བ་དེ་ཀུ་

མུ་ཏའི་གཉེེན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་ཁྱབ་མཚོམས་ལ། ཉེི་མའི་དུས་སུ་ཉེི་མའི་འོད་ཟེར་

ཡོད་པར་ཐོལ། ཉེི་མའི་དུས་སུ་ཉེི་མ་དེ་ཚོ་ཟེར་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་

གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། ཉེི་མའི་དུས་སུ་ཉེི་མ་དེ་པདོའི་གཉེེན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། ཉེི་མ་དང་ཉེི་མའི་འོད་ཟེར་གཉེིས་རས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐོལ། མེ་ཏོག་

དང༌། མེ་ཏོག་གི་དྲིི་གཉེིས་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེ་

ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་དང་ཁྱོད་ཀྱིི་དྲིི་གཉེིས་རས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་དྲིི་ལྡན་གྱིི་

དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

ཚོིག་བཤེད་པ།ཚོིག་བཤེད་པ།

གཉེིས་པ་ཚོིག་ལ། མཚོན་ཉེིད་དང༌། དབྱེ་བ་གཉེིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཁྱད་གཞིི་ཁྱད་

ཆེོས་སྦྱིར་ནས་སྟོན་པའི་ཉེན་བྱ་དེ། ཚོིག་གི་མཚོན་ཉེིད། མཚོན་གཞིི། ཀྱིེ་མ་འདུས་

བྱས་རྣམས་མི་རྟག སྐྱོེ་ཞིིང་འཇིག་པའི་ཆེོས་ཅན་ཡིན། །སྐྱོེས་ནས་འཇིག་པར་
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འགྱུར་བ་སྟེ། །དེ་བས་ཉེེ་བར་ཞིི་བ་བདེ། །ཞིེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡི་གེ་བཤེད་པ།ཡི་གེ་བཤེད་པ།

གསུམ་པ་ཡི་གེ་ལ། མཚོན་ཉེིད་དང༌། མཚོན་གཞིི་གཉེིས་ལས། མིང་ཚོིག་གཉེིས་ཀྱིི་

རྩེོམ་གཞིིར་གྱུར་པའི་སྐད་ཀྱིི་གདངས་དེ། ཡི་གེའི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། དབྱངས་

ཡིག་དང༌། གསལ་བྱེད་གཉེིས་ལས། དང་པོ་ལ་དབྱངས་ཡིག་བཅུ་དྲུག་ཡོད་ཅིང༌། དེ་

དག་ནི། ཨ་ཨཱ་ལ་སོགས་པའོ། །གཉེིས་པ་གསལ་བྱེད་སུམ་ཅུ་ཡོད་ཅིང༌། དེ་དག་ནི། 

ཀོ་ཁ་ལ་སོགས་པའོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡི་གེ་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་བརྗོོད་བྱ་མེད་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། རྣམ་

འགྲོེལ་ལས། ཡི་གེ་དོན་མེད་ཅན་དུ་འགྱུར། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་

སྟེ། དེའི་དོན་ནི།  ཡི་གེ་རང་ལྡོག་དོན་མེད་ཡིན་ཞིེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་

འདོད་ན།  དབྱངས་ཡིག་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་བརྗོོད་བྱ་མེད་པར་ཐོལ། ཁྱོད་ཡི་གེ་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཡི་གེའི་བརྗོོད་བྱ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། བ་ཞིེས་

པའི་སྒྲིའི་བརྗོོད་བྱ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། བ་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞིེན་ཡུལ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། 

ཡང་ཁ་ཅིག མིང་ཚོིག་ཡི་གེ་གསུམ་དངོས་མེད་ཡིན་པར་ཐོལ། རྣམ་འགྲོེལ་

ལས། ཚོིག་སོགས་ཀུན་བཏགས་དངོས་མེད་ལ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་

ཁྱབ་སྟེ། དེའི་དོན་ནི། མིང་ཚོིག་ཡི་གེ་གསུམ་གྱིི་བརྗོོད་བྱ་དངོས་མེད་ཡིན་ཞིེས་པའི་

དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་ན། ཡི་གེ་དངོས་མེད་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་གསུམ་ག་
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དངོས་མེད་ཡིན་ཕྱིིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། དངོས་མེད་མ་ཡིན་པར་

ཐོལ། དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། རང་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་སྐྱོེས་བུའི་

ཀུན་སློོང་གི་བསམ་པ་ལས་སྐྱོེས་པའི་ཕྱིིར། རྣམ་འགྲོེལ་ལས། ཡི་གེ་ཀུན་སློོང་ཤེེས་

པ་ལས། །སྐྱོེ་ལ་ཤེེས་པའི་སྒྲིར་སྐྱོེའོ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། གཞིན་ཡང༌། དེ་

གསུམ་པོ་གང་རུང་ཡིན་ན། དངོས་མེད་ཡིན་དགོས་པར་ཐོལ། དེ་གསུམ་དངོས་མེད་

པའི་ཕྱིིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། རྫུན་ཚོིག་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། འདོད་

མི་ནུས་ཏེ། དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། རང་འབྲས་རྣམ་སྨོིན་ཡིད་མི་འོང་འབྱིན་བྱེད་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། རྫུན་ཚོིག་སང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྫུན། ཕྲེ་མ། 

ཚོིག་རྩུབ། ངག་འཁྱལ་བཞིི་ག་སང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེར་ཐོལ། མི་དགེ་བཅུ་སང་བྱ་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དགེ་བ་བཅུ་ཐོོབ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། རྫུན་ཚོིག་སང་བྱ་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། སངས་རྒྱས་འཕགས་

པས་རྫུན་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། རྫུན་ཚོིག་སངས་རྒྱས་འཕགས་

པས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། རྫུན་ཚོིག་ཆེོས་ཅན། སངས་

རྒྱས་འཕགས་པས་གསུངས་བར་ཐོལ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་གསུང་གི་བརྗོོད་

བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། གཞིི་གྲུབ་པའི་ཕྱིིར། གོང་དུ་འདོད་ན། སངས་རྒྱས་འཕགས་

པས་མི་བདེན་པའི་ཚོིག་གསུངས་པར་ཐོལ། སངས་རྒྱས་འཕགས་པས་རྫུན་ཚོིག་

གསུངས་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་ཁས། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། མདོ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་

ལས། ཟླ་བ་སྐར་མ་བཅས་པ་གནས་སྟོང་ཞིིང༌། །རི་དང་གྲོོང་དུ་བཅས་པའི་ས་ཞིིག་
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ལ། །ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་རྣམ་པར་གཞིན་གྱུར་ཀྱིང༌། །ཁྱོད་ནི་མི་བདེན་པ་ཡི་ཚོིག་

མི་གསུངས། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

རིགས་རྗོོད་ཀྱིི་སྒྲི་དང༌ཚོོགས་རྗོོད་ཀྱིི་སྒྲི་གཉེིས་ཀྱིི་ཁྱད་པར།རིགས་རྗོོད་ཀྱིི་སྒྲི་དང༌ཚོོགས་རྗོོད་ཀྱིི་སྒྲི་གཉེིས་ཀྱིི་ཁྱད་པར།

རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲི་ལ་བརྗོོད་བྱའི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་ན། རིགས་རྗོོད་ཀྱིི་སྒྲི་དང༌། ཚོོགས་རྗོོད་

ཀྱིི་སྒྲི་གཉེིས་ཡོད་དེ། རྣམ་འགྲོེལ་ལས། དེས་ན་འདི་ནི་རིགས་དང་ནི། །ཚོོགས་པ་

རྗོོད་པའི་ཁྱད་པར་ཡིན། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། དེ་གཉེིས་ཀྱིི་ཁྱད་པར་ལ། ཁ་ཅིག 

རིགས་རྗོོད་ཀྱིི་སྒྲི་ཡིན་ན། རང་གི་བརྗོོད་བྱའི་བྱེ་བྲག་གི་རིགས་ཐོམས་ཅད་བརྗོོད་

པས་ཁྱབ། ཚོོགས་རྗོོད་ཀྱིི་སྒྲི་ཡིན་ན། རང་གི་བརྗོོད་བྱའི་ཚོོགས་པ་བརྗོོད་པས་ཁྱབ་

ཟེར་ན། ཤེེས་བྱ་ཞིེས་པའི་སྒྲི་ཆེོས་ཅན། དང་པོ་དེར་ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། 

དེར་ཐོལ། ཤེེས་བྱ་རིགས་སྤྱིི་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་སྤྱིི་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་

ན། ཤེེས་བྱ་ཞིེས་པའི་སྒྲིས་གསེར་བུམ་བརྗོོད་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། 

དེ་ཤེེས་བྱ་ལ་སེལ་འཇུག་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། དེས་གསེར་བུམ་ཡང་བརྗོོད་པའི་ཕྱིིར། 

འདོད་ན། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཅེས་པའི་སྒྲི་ཁྱོད་ལ་སེལ་འཇུག་ཡིན་པར་ཐོལ། 

ཁྱོད་གཞིི་གྲུབ་པའི་ཕྱིིར། 

གཞིན་ཡང༌། ཤེེས་བྱ་ཞིེས་པའི་སྒྲི་དེ་ཤེེས་བྱ་ལ་སྒྲུབ་འཇུག་ཡིན་པར་ཐོལ། 

དེ་ཤེེས་བྱ་ལ་འཇུག་པ་གང་ཞིིག དེ་ཤེེས་བྱ་ལ་སེལ་འཇུག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཕྱིི་མ་

ཁས། དང་པོ་མ་གྲུབ་ཟེར་ན། དེར་ཐོལ། དེ་ཤེེས་བྱ་ལ་དངོས་སུ་འཇུག་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། 
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དེ་ཤེེས་བྱའི་དངོས་མིང་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཅེས་

པའི་སྒྲི་དེ་ཁྱོད་ཀྱིི་དངོས་མིང་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་གཞིི་གྲུབ་པའི་ཕྱིིར། གོང་དུ་འདོད་

ན། ཤེེས་བྱ་ལ་དངོས་དབང་གི་སྒོོ་ནས་འཇུག་པར་ཐོལ། དེ་ཤེེས་བྱ་ལ་སྒྲུབ་འཇུག་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། ཤེེས་བྱ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་དེ་ཡང་ཤེེས་བྱ་ལ་དངོས་དབང་

གི་སྒོོ་ནས་འཇུག་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲི་དང༌། རྟོག་

པ་གཉེིས་རང་ཡུལ་ལ་འཇུག་ཚུལ་མཚུངས་པའི་ཕྱིིར། རྣམ་འགྲོེལ་ལས། སྤྱིི་བརྗོོད་

དང་ཚུལ་ཅན་སྒྲི་དང༌། །རྟོག་པའང་དེ་དང་དོན་གཅིག་ན། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

འདོད་ན། ཤེེས་བྱ་དང༌། ཤེེས་བྱའི་དོན་སྤྱིི་གཉེིས་གཅིག་ཏུ་འདྲིེས་པར་ཐོལ། ཤེེས་བྱ་

འཛིན་པའི་རྟོག་པ་དེ། ཤེེས་བྱ་ལ་དངོས་དབང་གི་སྒོོ་ནས་འཇུག་པ་གང་ཞིིག ཤེེས་

བྱ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ལ་ཤེེས་བྱ་དང༌། ཤེེས་བྱའི་དོན་སྤྱིི་གཉེིས་འདྲིེས་པར་སྣང་བའི་

ཕྱིིར། དང་པོ་དངོས། ཕྱིི་མ་དེར་ཐོལ། ཤེེས་བྱ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་དེ་རང་གི་སྣང་ཡུལ་

ལ་འཁྲུལ་བའི་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་ན། དངོས་པོ་དང༌། དངོས་པོའི་

དོན་སྤྱིི་གཉེིས་འདྲིེས་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། རང་མཚོན་དང༌། སྤྱིི་

མཚོན་གཉེིས་འདྲིེས་པར་ཐོལ་ལོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྣམ་འགྲོེལ་ལས། རང་རང་ངོ་

བོ་ལ་གནས་ཕྱིིར། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅིག ཚོོགས་རྗོོད་ཀྱིི་སྒྲི་དང༌། རིགས་རྗོོད་ཀྱིི་སྒྲི་གཉེིས་འགལ་ཟེར་ན། བུམ་

པ་ཞིེས་པའི་སྒྲི་ཆེོས་ཅན། ཚོོགས་རྗོོད་ཀྱིི་སྒྲི་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། རིགས་རྗོོད་ཀྱིི་སྒྲི་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེར་ཐོལ། གསེར་བུམ་ལ་ལྟོས་ཏེ་རིགས་རྗོོད་ཀྱིི་སྒྲི་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། 
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བུམ་པ་གསེར་བུམ་གྱིི་རིགས་སྤྱིི་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་དེའི་སྤྱིི་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་

འདོད་ན། བུམ་པ་ཞིེས་པའི་སྒྲི་ཆེོས་ཅན། ཚོོགས་རྗོོད་ཀྱིི་སྒྲི་ཡིན་པར་ཐོལ། བུམ་པའི་

གཟུགས་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཚོོགས་རྗོོད་ཀྱིི་སྒྲི་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེར་ཐོལ། བུམ་པ་རྡུལ་རས་

བརྒྱད་འདུས་ཀྱིི་གོང་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། བྱས་པ་ལ། 

ཁོ་ན་རེ། བུམ་པ་ཞིེས་པའི་སྒྲི་ཆེོས་ཅན། གསེར་བུམ་ལ་འཇུག་པར་ཐོལ། དེ་

གསེར་བུམ་ལ་ལྟོས་ཏེ་རིགས་རྗོོད་ཀྱིི་སྒྲི་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་གསེར་བུམ་ལ་

དངོས་སུ་འཇུག་པར་ཐོལ། དེ་གསེར་བུམ་ལ་འཇུག་པ་གང་ཞིིག དེ་དེ་ལ་ཤུགས་ལ་མི་

འཇུག་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེས་གསེར་བུམ་དངོས་སུ་བརྗོོད་པར་ཐོལ། དེ་དེ་ལ་དངོས་

སུ་འཇུག་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་ན། བུམ་པ་ཞིེས་པའི་སྒྲི་དེས་བུམ་པའི་བྱེ་

བྲག་གི་རིགས་ཐོམས་ཅད་དངོས་སུ་བརྗོོད་པར་ཐོལ། དེས་གསེར་བུམ་དངོས་སུ་བརྗོོད་

པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། བུམ་པ་ཞིེས་པའི་སྒྲི་དེ་སེལ་འཇུག་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་

ཕྱིིར། མ་ཁྱབ་མཚོམས་སུ་ཤེེས་བྱ་ཞིེས་པའི་སྒྲི་དེས་བུམ་པ་དངོས་སུ་བརྗོོད་པར་ཐོལ། 

དེ་བུམ་པ་ལ་དངོས་སུ་འཇུག་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འགྲོིག རྟགས་གྲུབ་སྟེ། བུམ་པ་དེ་ཤེེས་

བྱ་ཞིེས་པའི་སྒྲི་དངོས་སུ་འཇུག་པའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པ་ཆེོས་ཅན། 

དེར་ཐོལ། ཤེེས་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། གོང་དུ་འདོད་ན། ཤེེས་བྱ་ཞིེས་པའི་སྒྲི་དེས་བུམ་པ་

ཞིེན་ཡུལ་དུ་བྱེད་པར་ཐོལ། ཤེེས་བྱ་ཞིེས་པའི་སྒྲི་དེས་བུམ་པ་དངོས་སུ་བརྗོོད་པའི་ཕྱིིར། 

རྟགས་ཁས། འདོད་ན། བུམ་པ་དེ་ཤེེས་བྱ་འཛིན་པའི་རྟོག་པའི་ཞིེན་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐོལ། 

ཤེེས་བྱ་འཛིན་པའི་རྟོག་པས་བུམ་པ་ཞིེན་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་ཁས། འདོད་
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ན། བུམ་པ་ཆེོས་ཅན། རྟག་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཤེེས་བྱ་འཛིན་པའི་རྟོག་པའི་ཞིེན་ཡུལ་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་ཁྱབ་ན། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞིེན་ཡུལ་ཡིན་ན། 

རྟག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། ཁྱོད་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར།

 རང་ལུགས་ནི། རིགས་རྗོོད་ཀྱིི་ཉེན་བྱ། རིགས་རྗོོད་ཀྱིི་སྒྲིའི་མཚོན་ཉེིད། 

ཚོོགས་རྗོོད་ཀྱིི་ཉེན་བྱ། ཚོོགས་རྗོོད་ཀྱིི་སྒྲིའི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གཉེིས་ལ་མུ་བཞིི་ཡོད་དེ། 

དང་པོ་ཡིན་ལ་གཉེིས་པ་མ་ཡིན་པའི་མུ། གཉེིས་པ་ཡིན་ལ་དང་པོ་མ་ཡིན་པའི་མུ། 

གཉེིས་ཀོ་ཡིན་པའི་མུ། གཉེིས་པོ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་མུ་དང་བཞིི་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། 

དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། བདེ་བ་ཞིེས་པའི་སྒྲི་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེར་ཐོལ། དེ་རིགས་རྗོོད་ཀྱིི་

སྒྲི་ཡིན་པ་གང་ཞིིག ཚོོགས་རྗོོད་ཀྱིི་སྒྲི་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། བདེ་བ་

ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཅེས་པའི་སྒྲི་དེ་རིགས་རྗོོད་ཀྱིི་སྒྲི་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་རིགས་སྤྱིི་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་སྤྱིི་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། སྤྱིི་དང༌། རིགས་སྤྱིི་དོན་གཅིག་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར། གོང་གི་རྟགས་གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། བདེ་བ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཅེས་པའི་སྒྲི་

ཚོོགས་རྗོོད་ཀྱིི་སྒྲི་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་ཚོོགས་སྤྱིི་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་

ཆེོས་ཅན། ཚོོགས་སྤྱིི་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། གཟུགས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཤེེས་པ་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ཡིན་ལ་དང་པོ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། ཀོ་བུམ་གཉེིས་ཞིེས་པའི་སྒྲི་

ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། ཀོ་བུམ་གཉེིས་ཚོོགས་སྤྱིི་ཡིན་ཀྱིང་རིགས་སྤྱིི་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་

སྤྱིི་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། གཉེིས་ཀོ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། བུམ་པ་ཞིེས་པའི་སྒྲི་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར། དེར་ཐོལ། བུམ་པ་རིགས་སྤྱིི་དང༌། ཚོོགས་སྤྱིི་གཉེིས་ཀོ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། གང་
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ཡང་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། རྟག་དངོས་གཉེིས་ཞིེས་པའི་སྒྲི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། རྟག་དངོས་

གཉེིས་རིགས་སྤྱིི་དང༌། ཚོོགས་སྤྱིི་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

ཆེོས་ཅན་རྗོོད་པའི་སྒྲི་དང༌ཆེོས་རྗོོད་པའི་སྒྲི་གཉེིས་ཀྱིི་ཁྱད་པར།ཆེོས་ཅན་རྗོོད་པའི་སྒྲི་དང༌ཆེོས་རྗོོད་པའི་སྒྲི་གཉེིས་ཀྱིི་ཁྱད་པར།

རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲི་ལ་བརྗོོད་ཚུལ་གྱིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་ན། ཆེོས་ཅན་རྗོོད་པའི་སྒྲི་དང༌། ཆེོས་

རྗོོད་པའི་སྒྲི་གཉེིས་ལས། ཆེོས་ཅན་རྗོོད་པའི་ཉེན་བྱ། དང་པོའི་མཚོན་ཉེིད། ཆེོས་རྗོོད་

པའི་ཉེན་བྱ། གཉེིས་པའི་མཚོན་ཉེིད། དང་པོ་དང༌། ཁྱད་པར་གཞིན་མི་སོང་བའི་སྒྲི་

དོན་གཅིག གཉེིས་པ་དང༌། ཁྱད་པར་གཞིན་སོང་བའི་སྒྲི་དོན་གཅིག། དོན་དེ་ཁྱད་གཞིི་

ལྟ་བུ་སྟོན་པའི་ཉེན་བྱ། དོན་དེ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཆེོས་ཅན་རྗོོད་པའི་སྒྲིའི་མཚོན་ཉེིད། དོན་དེ་

ཁྱད་ཆེོས་ལྟ་བུར་སྟོན་པའི་ཉེན་བྱ། དོན་དེ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཆེོས་རྗོོད་པའི་སྒྲིའི་མཚོན་ཉེིད། 

གཞིི་གཅིག་ལ་ལྟོས་ཏེ་དེ་གཉེིས་ཕལ་ཆེེར་འགལ་ཏེ། བུམ་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཆེོས་ཅན་

རྗོོད་པའི་སྒྲི་ཡིན་ན། དེ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཆེོས་རྗོོད་པའི་སྒྲི་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། སྤྱིིར་

དེ་གཉེིས་མི་འགལ་ཏེ།  སྒྲི་མི་རྟག་ཅེས་པའི་སྒྲི་དེ། སྒྲི་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཆེོས་ཅན་རྗོོད་པའི་

སྒྲི་དང༌། མི་རྟག་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཆེོས་རྗོོད་པའི་སྒྲི་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེས་སྒྲི་ཁྱད་གཞིི་

དང༌། མི་རྟག་པ་ཁྱད་ཆེོས་སུ་སྟོན་པའི་ཕྱིིར། དཔེར་ན། བ་ལང་དཀོར་པོ་ཞིེས་པའི་

ངག་དེས་བ་ལང་ཁྱད་གཞིི་དང༌། དཀོར་པོ་ཁྱད་ཆེོས་སུ་སྟོན་པས་ན། དེ་འདྲི་བའི་ངག་

དེ་བ་ལང་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཆེོས་ཅན་རྗོོད་པའི་སྒྲི་དང༌། དཀོར་པོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཆེོས་རྗོོད་པའི་

སྒྲི་ཡིན་པ་བཞིིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡིན་ཀྱིང་སྒྲིའི་མི་རྟག་ཞིེས་པའི་ངག་དེས། མི་རྟག་པ་
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ཁྱད་གཞིི་དང༌། སྒྲི་ཁྱད་ཆེོས་སུ་སྟོན་པས་ན་གང་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཆེོས་ཅན་རྗོོད་པའི་སྒྲི་

ཡིན་པ་ཡང་གོ་སློ་ཞིིང༌། བ་ལང་གི་དཀོར་པོ་ཞིེས་པའི་སྒྲི་ལ་ཡང་ཤེེས་པར་བྱའོ། །

ཁ་ཅིག བུམ་པའི་ཁྱད་ཆེོས་ཡིན་ན། བུམ་པ་ཞིེས་པའི་སྒྲིས་བརྗོོད་པས་ཁྱབ་

ཟེར་ན། བུམ་པ་མི་རྟག་པ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་

ན། བུམ་པ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་མི་རྟག་པ་ཁྱོད་ཀྱིི་ཁྱད་ཆེོས་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་

འདུས་བྱས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་ན། བུམ་པ་འཛིན་པའི་རྟོག་པས་བུམ་པ་

མི་རྟག་པ་རྟོགས་པར་ཐོལ། འདོད་པ་གང་ཞིིག རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲི་དང། རྟོག་པ་གཉེིས་

རང་ཡུལ་ལ་འཇུག་ཚུལ་མཚུངས་པའི་ཕྱིིར། རྣམ་འགྲོེལ་ལས། སྤྱིི་བརྗོོད་དང་ཚུལ་

ཅན་སྒྲི་དང༌། །ཞིེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། བུམ་པ་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། བུམ་པ་དངོས་པོར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་

ཡང་དག་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། དེར་ཐོལ། དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སྦྱིོར་རྣམ་དག་ཡོད་པའི་

ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། བུམ་པ་དངོས་པོར་སྒྲུབ་པའི་མཚོོན་སྦྱིོར་རྣམ་དག་ཡོད་

པའི་ཕྱིིར་ཏེ། བུམ་པ་མཚོན་གཞིི། དངོས་པོ་ཡིན་པར་མཚོོན། དོན་བྱེད་ནུས་པ་ཡིན་

པའོ། །ཞིེས་པའི་མཚོོན་སྦྱིོར་འདི་བུམ་པ་དངོས་པོར་མཚོོན་པའི་མཚོོན་སྦྱིོར་རྣམ་

དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། བུམ་པ་དངོས་པོའི་མཚོན་གཞིི་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། 

ཐུན་མོང་བསྡུས་གྲོའི་སོམ་ཚོིག་ལས། བུམ་པ་མཚོན་གཞིི་དངོས་པོར་མཚོོན། །དོན་

བྱེད་ནུས་པ་ཡིན་པ་འོ། །ཞིེས་པ་མཚོན་མཚོོན་སྦྱིོར་བར་འཐོད། །མཚོན་གཞིི་མཚོོན་

བྱའི་སྟེང་དུ་ནི། །མཚོན་ཉེིད་ཀྱིིས་ནི་ངེས་པར་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 



240 ཡུལ་ཡུལ་ཅན།བསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

བྱས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། གསེར་བུམ་བུམ་པའི་མཚོན་གཞིི་ཡིན་པར་ཐོལ། གསེར་

བུམ་ཡོད་པ་གང་ཞིིག བུམ་པ་དངོས་པོའི་མཚོན་གཞིི་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

འདོད་ན། གསེར་བུམ་བུམ་པར་མཚོོན་པའི་མཚོོན་སྦྱིོར་རྣམ་དག་ཡོད་པར་ཐོལ། 

འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། གསེར་བུམ་མཚོན་གཞིི། བུམ་པ་ཡིན་པར་མཚོོན། ལྟོ་

ལྡིར་ཞིབས་ཞུམ་ཆུ་སྐྱོོར་གྱིི་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ཡིན་པའོ། །ཞིེས་པའི་མཚོོན་སྦྱིོར་འདི་

གསེར་བུམ་བུམ་པར་མཚོོན་པའི་མཚོོན་སྦྱིོར་རྣམ་དག་ཡིན་པར་ཐོལ། དེ་ཡོད་པའི་

ཕྱིིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་འགོད་དགོས་ཀྱིི་གང་ཟག་ཡོད་པར་

ཐོལ། ཁྱོད་མཚོོན་སྦྱིོར་རྣམ་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། ཁྱོད་རྟགས་སྦྱིོར་རྣམ་དག་

ཡིན་ན། ཁྱོད་འགོད་དགོས་ཀྱིི་གང་ཟག་ཡོད་དགོས་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། གསེར་བུམ་

ལྟོ་ལྡིར་ཞིབས་ཞུམ་ཆུ་སྐྱོོར་གྱིི་དོན་བྱེད་ནུས་པར་ཚོད་མས་ངེས་ནས་གསེར་བུམ་

བུམ་པར་ཚོད་མས་མ་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡོད་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་མི་

ནུས་ཏེ། གསེར་བུམ་ཚོད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། གསེར་བུམ་བུམ་པར་

ཚོད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། གསེར་

བུམ་ཚོད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། གསེར་བུམ་གསེར་བུམ་དུ་ཚོད་མས་

ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། གསེར་བུམ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་

ཚོད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཁྱོད་དུ་ཚོད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་

དགོས་པར་ཐོལ། ཁྱོད་ཁྱོད་རང་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེ་བཞིིན་དུ་ཙོན་དན་གྱིི་ཀོ་བ་ཀོ་བའི་

མཚོན་གཞིི་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཤེེས་པར་བྱའོ། །
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འོ་ན།  གསེར་བུམ་བུམ་པའི་མཚོན་གཞིི་མ་ཡིན་ན། ཟངས་བུམ་ཡང་བུམ་པའི་

མཚོན་གཞིི་མ་ཡིན་དགོས་པས་བུམ་པའི་མཚོན་གཞིི་མེད་པ་ཡིན་ནམ་ཞིེ་ན། ཡོད་

དེ།  གསེར་གྱིི་ལྟོ་ལྡིར་ཞིབས་ཞུམ་ཆུ་སྐྱོོར་གྱིི་དོན་བྱེད་ནུས་པ་དེ། བུམ་པའི་མཚོན་

གཞིི་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲི་ལ་རྣམ་གཅོད་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་ན། མི་ལྡན་རྣམ་

གཅོད་ཀྱིི་སྒྲི། གཞིན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀྱིི་སྒྲི། མི་སྲིིད་རྣམ་གཅོད་ཀྱིི་སྒྲི་དང་གསུམ་

ཡོད་དེ། རྣམ་འགྲོེལ་ལས། ཆེོས་ཀྱིི་ཚོིག་ཕྲེད་ཐོ་དད་པའི། །དབྱེ་བས་མི་ལྡན་གཞིན་

ལྡན་དང༌། །ཤེིན་ཏུ་མི་སྲིིད་རྣམ་གཅོད་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། མཚོན་གཞིི་

རིམ་པ་ལྟར་སྒྲི་མི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཞིེས་པའི་ངག་དེ་དང་པོ་ཡིན་ཏེ། དེ་འདྲིའི་ངག་

དེས་སྒྲི་མི་རྟག་པ་དང་མི་ལྡན་པ་རྣམ་པར་བཅད་ནས་དེ་དང་ལྡན་པ་གོ་བར་བྱེད་པའི་

ཕྱིིར། ཤེེས་བྱ་ལ་རྟག་པ་ཁོ་ན་ཡོད་ཅེས་པའི་ངག་དེ་གཉེིས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་འདྲི་བའི་

ངག་དེས་ཤེེས་བྱ་ལ་རྟག་པ་ལས་གཞིན་ལྡན་པ་རྣམ་པར་བཅད་ནས་དེ་དང་མི་ལྡན་

པ་གོ་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིིར། མཚོོ་སྐྱོེས་སོན་པོ་སྲིིད་ཅེས་པའི་ངག་དེ་གསུམ་པ་ཡིན་

ཏེ། དེ་འདྲི་བའི་ངག་དེས་མཚོོ་སྐྱོེས་སོན་པོ་མི་སྲིིད་པ་རྣམ་པར་བཅད་ནས་དེ་སྲིིད་

པ་གོ་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིིར། འོ་ན། མཚོོ་སྐྱོེས་དང། མཚོོ་ལས་སྐྱོེས་པ་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་

ཡོད་ཅེ་ན། མཚོོ་སྐྱོེས་ཡིན་ན། མཚོོ་ལས་སྐྱོེས་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། སྐམ་ལས་སྐྱོེས་པའི་

པད་དེ་མཚོོ་སྐྱོེས་ཡིན་ཀྱིང་མཚོོ་ལས་སྐྱོེས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེ་ལ་མཚོོ་སྐྱོེས་

ཀྱིི་སྒྲི་འཇུག་ཏུ་ཡོད་ཀྱིང་བཤེད་དུ་མེད་པའི་ཕྱིིར། མཚོོ་ལས་སྐྱོེས་ན་ཡང་མཚོོ་སྐྱོེས་

ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། རྒྱ་མཚོོའི་ར་རབས་དེ་མཚོོ་སྐྱོེས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། མཚོོ་
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སྐྱོེས་དང༌། པད་དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྒྱ་མཚོོའི་ར་རབས་དེ་མཚོོ་སྐྱོེས་ཀྱིིས་སྒྲི་

བཤེད་དུ་ཡོད་ཀྱིང་འཇུག་ཏུ་མེད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་མཚོོ་ལས་སྐྱོེས་ཀྱིང་མཚོོ་སྐྱོེས་མ་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར།

 

རྩེོད་པ་སོང་བ།རྩེོད་པ་སོང་བ།

རྩེོད་པ་སོང་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། གཞིི་གྲུབ་ན། རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲིའི་ཡུལ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་

ཐོལ། གཞིི་གྲུབ་ན། རྟོག་པའི་ཡུལ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། གཞིི་གྲུབ་

ན། རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲིའི་ཡུལ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐོལ། ཤེེས་བྱ་ལ་རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲིའི་

ཡུལ་ཡིན་མིན་གཉེིས་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་འགྲོེལ་ལས། སྒྲི་ཡི་ཡུལ་དང་ཡུལ་མིན་

ཕྱིིར། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། དེའི་དོན་ནི། ཤེེས་བྱ་ལ་རྟོག་པའི་

སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་སྒོོ་ནས་རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲིའི་ཡུལ་ཡིན་མིན་གཉེིས་ཡོད་ཅེས་པའི་

དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེ་ཡང་ཡིན་ཏེ། རྟག་པ་ཡིན་ན། རྟོག་པའི་སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་

སྒོོ་ནས་རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲིའི་ཡུལ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་གང་ཞིིག དངོས་པོ་ཡིན་ན། རྟོག་པའི་

སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་སྒོོ་ནས་རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲིའི་ཡུལ་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་

གྲུབ་སྟེ། རྟག་པ་ཡིན་ན། རྟོག་པའི་སྣང་ཡུལ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། 

དངོས་པོ་ཡིན་ན། རྟོག་པའི་སྣང་ཡུལ་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། །

 སྨྲས་པ། བསྟན་བཅོས་རྩེོམ་པའི་རྒྱུ་གསུམ་མ་ཚོང་བས། །འདིར་འབད་ནོངས་

པ་མཁས་པ་རྣམས་ལ་བཤེགས། །ལེགས་ཆེ་ཇི་སྙིེད་མཆེིས་པས་བདག་གཞིན་
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1 2 3 4 5

གྱིིས། །གཞིལ་བྱའི་གནས་གསུམ་དོན་རྣམས་རྟོགས་པར་ཤེོག །ཅེས་པ་འདི་ནི་ལྷོ་

ཕྱིོགས་རྒྱས་སྨོན་པ། །ཕྱིིན་དྲུག་དང་པོའི་མིང་ཅན་གྱིི་ན་བས། །རང་བཟོ་སངས་ཏེ་

མཁས་པའི་གསུང་བཞིིན་དུ། །དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གླིིང་དུ་བཀོོད།། །།

དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
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1 2 3 4 5

༄༅། །མཁས་གྲུབ་སྦྱིིན་པ་དར་རྒྱས་ཀྱིིས་མཛད་པའི་༄༅། །མཁས་གྲུབ་སྦྱིིན་པ་དར་རྒྱས་ཀྱིིས་མཛད་པའི་

རྒྱུ་འབྲས་འཁོར་ལོ་ཞིེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།རྒྱུ་འབྲས་འཁོར་ལོ་ཞིེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གོ་ཥཱ་ཡ། བློ་མ་དང་མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱིག་འཚོལ་

ལོ། །

རྒྱུ་བཤེད་པ།རྒྱུ་བཤེད་པ།

འདིར་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱིི་རྣམ་གཞིག་བཤེད་པ་ལ། རྒྱུ་བཤེད་པ། རྐེན་བཤེད་པ། འབྲས་

བུ་བཤེད་པ་དང་གསུམ་ལས།  དང་པོ་ལ། མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ། འདས་མ་འོངས་ཡོད་

མེད་བཤེད་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། སྐྱོེད་བྱེད། རྒྱུའི་མཚོན་ཉེིད། གཉེིས་པ་རྒྱུ་ལ་

དབྱེ་ན། དངོས་རྒྱུ་དང༌། བརྒྱུད་རྒྱུ་གཉེིས་སུ་དབྱེ་བ་དང༌། ཉེེར་ལེན་དང༌། ལྷན་ཅིག་

བྱེད་རྐེན་གཉེིས་སུ་དབྱེ་བ། བྱེད་རྒྱུ་སོགས་དྲུག་ཏུ་དབྱེ་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་

ནི། དངོས་སུ་སྐྱོེད་བྱེད། དངོས་རྒྱུའི་མཚོན་ཉེིད། བརྒྱུད་ནས་སྐྱོེད་བྱེད། བརྒྱུད་རྒྱུའི་

མཚོན་ཉེིད། དངོས་པོ་ཡིན་ན། དེ་གཉེིས་ཀོ་ཡིན་པས་ཁྱབ། གཞིི་ལ་སྦྱིར་ན། བུམ་པའི་

དངོས་སུ་སྐྱོེད་བྱེད། བུམ་པའི་དངོས་རྒྱུའི་མཚོན་ཉེིད། བུམ་པའི་བརྒྱུད་ནས་སྐྱོེད་བྱེད། 

བུམ་པའི་བརྒྱུད་རྒྱུའི་མཚོན་ཉེིད། དེས་གཞིན་རྣམས་ལའང་རིགས་འགྲོེའོ། །གཉེིས་པ་

ནི། དངོས་པོ་ཡིན་ན། ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐེན་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཀྱིང༌། ཉེེར་ལེན་ཡིན་པས་མ་

ཁྱབ་སྟེ། མར་མེ་སྐད་ཅིག་ཐོ་མ་དེ། ཉེེར་ལེན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའི་རིགས་འདྲི་
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1 2 3 4 5

ཕྱིི་མ་མེད་པའི་ཕྱིིར། དེས་ན་རྒྱུན་དུ་གྱུར་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་ན། ཉེེར་ལེན་དང༌། ལྷན་

ཅིག་བྱེད་རྐེན་གཉེིས་ཀོ་ཡིན་པས་ཁྱབ་བོ། །

གསུམ་པ་ནི། རྒྱུ་ལ་དབྱེ་ན། དྲུག་ཡོད་དེ། བྱེད་རྒྱུ། ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ། 

སྐལ་མཉེམ་གྱིི་རྒྱུ། མཚུངས་ལྡན་གྱིི་རྒྱུ། ཀུན་འགྲོོའི་རྒྱུ། རྣམ་སྨོིན་གྱིི་རྒྱུ་དང་དྲུག་

ཡོད་པའི་ཕྱིིར། མངོན་པ་མཛོད་ལས། བྱེད་རྒྱུ་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་དང༌། །སྐལ་མཉེམ་

མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང༌། །ཀུན་ཏུ་འགྲོོ་དང་རྣམ་སྨོིན་ཏེ། །རྒྱུ་ནི་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་

འདོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

བྱེད་རྒྱུ་བཤེད་པ།བྱེད་རྒྱུ་བཤེད་པ།

སྤྱིིར་བྱེད་རྒྱུའི་མཚོན་ཉེིད་མེད་ཀྱིང༌། གཞིི་ལ་སྦྱིར་ན། བུམ་པ་དང་རས་ཐོ་དད་ཀྱིང་

ཡིན། བུམ་པ་སྐྱོེ་བ་ལ་གེགས་མི་བྱེད་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་དེ། བུམ་པའི་

བྱེད་རྒྱུའི་མཚོན་ཉེིད། མཚོན་གཞིི་ནི། ཀོ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། མངོན་པ་མཛོད་ལས། རང་

ལས་གཞིན་པ་བྱེད་རྒྱུའི་རྒྱུ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། བྱེད་རྒྱུ་ལ་སྒྲིས་བརྗོོད་རིགས་

ཀྱིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་ན། བྱེད་རྒྱུ་ནུས་ལྡན་དང༌། བྱེད་རྒྱུ་ནུས་མེད་གཉེིས་ལས། དང་པོ་ནི། 

བུམ་པ་དང་ཀོ་བ་སོགས་འདུས་བྱས་མཐོའ་དག་ལ་བྱེད། གཉེིས་པ་ནི། རྟག་པ་དང༌། 

སྤྱིི་མཚོན་སོགས་འདུས་མ་བྱས་ཀྱིི་ཆེོས་མཐོའ་དག་ལ་བྱེད། སྒྲིས་བརྗོོད་རིགས་ཞིེས་

སྨོོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། བྱེད་རྒྱུ་ནུས་མེད་ཡིན་ན། བྱེད་རྒྱུ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་

པར་ཤེེས་པའི་ཆེེད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར།
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བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐོལ། བུམ་པའི་བྱེད་

རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། བུམ་པའི་བྱེད་རྒྱུ་ནུས་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་འགལ་ཁྱབ་

ལ་འབུད་རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། བུམ་པའི་བྱེད་རྒྱུ་ནུས་མེད་ཡིན་ན། བུམ་པའི་བྱེད་རྒྱུ་

མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། ཁོ་ན་རེ། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། བུམ་པའི་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པར་

ཐོལ། བུམ་པ་ལས་གཞིན་པའི་ཆེོས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐོལ། མཛོད་ལས། རང་ལས་གཞིན་

པ་བྱེད་རྒྱུའི་རྒྱུ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། རང་ལས་གཞིན་པ་ཞིེས་

པའི་དོན་ནི། བུམ་པ་སོགས་ལས་རས་གཞིན་པའི་དོན་ཡིན་ལ། ཤེེས་བྱ་བུམ་པ་ལས་

རས་གཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཤེེས་བྱ་བུམ་པ་དང་རས་ཐོ་དད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེར་

ཐོལ། ཤེེས་བྱ་རས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིིར། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན། བུམ་པ་འཇོམས་བྱེད་ཀྱིི་

ཐོོ་བ་ཆེོས་ཅན། བུམ་པའི་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐོལ། བུམ་པ་ལས་གཞིན་པའི་ཆེོས་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིིས་བུམ་པ་སྐྱོེ་བ་ལ་གེགས་བྱེད་

པའི་ཕྱིིར། དེས་ན། བུམ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ན། བུམ་པའི་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཀྱིང༌། བུམ་

པའི་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ན། བུམ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། ཀོ་དེ་བུམ་པའི་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་

ཀྱིང༌། བུམ་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཡང་ཁ་ཅིག་གིས། བུམ་པའི་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་

བའི་རྒྱུ་ཡིན་ན། ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། ཀོ་བ་ཆེོས་ཅན། དེར་

ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། བུམ་པ་དང་ཕན་ཚུན་དུས་མཉེམ་ཞིིང་

རས་སུ་གྲུབ་པ་གང་ཞིིག ཁྱོད་ཀྱིིས་བུམ་པ་སྐྱོེ་བ་ལ་གེགས་མི་བྱེད་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་
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འདོད་ན། ཀོ་བ་ཆེོས་ཅན། ཕན་ཚུན་དུས་མཉེམ་ཞིིང་རས་སུ་གྲུབ་པ་ཡང་ཡིན། ཕན་

ཚུན་སྐྱོེ་བ་ལ་གེགས་མི་བྱེད་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། ལྷན་

ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་ཁས། ཁྱབ་སྟེ། དེ་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་

རྒྱུའི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མངོན་པ་མཛོད་ལས། ལྷན་ཅིག་འབྱུང་གང་ཕན་ཚུན་

འབྲས། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། གོང་དུ་འདོད་ན། ཀོ་བ་ཆེོས་ཅན། ཕན་ཚུན་དུས་

མཉེམ་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཕན་ཚུན་དུ་མེད་པའི་ཕྱིིར། 

མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། ཕན་ཚུན་དུ་ཡོད་པར་ཐོལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕྱིིར། རྟགས་

ཁས། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། སོ་སོ་བ་ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་

ཆེོས་ཅན། ཐོ་དད་ཡིན་པར་ཐོལ། སོ་སོ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། སོ་སོ་བ་ཐོ་དད་

ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་དང༌། སོ་སོ་བ་མ་ཡིན་པ་ཐོ་མི་དད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ལྟར་སེ་བདུན་ཡིད་ཀྱིི་མུན་སེལ་ལས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། 

ཀོ་བ་ཆེོས་ཅན། ཐོ་དད་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཐོ་མི་དད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། གཅིག་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར། 

ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་བཤེད་པ།ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་བཤེད་པ།

ཁ་ཅིག ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ན། རས་ཐོ་དད་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། མིག་གི་

རྣམ་པར་ཤེེས་པ་དང༌། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེེས་པའི་འཁོར་དུ་གྱུར་པའི་ཚོོར་བ་གཉེིས་

ཀོ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། 



248 རྒྱུ་འབྲས་འཁོར་ལོ།བསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

ཕན་ཚུན་དུས་མཉེམ་ཞིིང་རས་སུ་གྲུབ་པ་ཡང་ཡིན། ཕན་ཚུན་སྐྱོེ་བ་ལ་གེགས་མི་

བྱེད་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་

རྒྱུའི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མངོན་པ་མཛོད་ལས། ལྷན་ཅིག་འབྱུང་གང་ཕན་ཚུན་

འབྲས། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། ཡང་དེ་གཉེིས་ཆེོས་ཅན། ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་

རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐོལ། མཚུངས་ལྡན་གྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། མངོན་པ་མཛོད་ཀྱིི་

འགྲོེལ་བ་རྒྱལ་སྲིས་མ་ལས། མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། ལྷན་ཅིག་

འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡང་ཡིན་ནོ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། གོང་དུ་མ་གྲུབ་ན། དེ་གཉེིས་

ཆེོས་ཅན། མཚུངས་ལྡན་གྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཕན་ཚུན་མཚུངས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་

མཚུངས་ཀྱིང་ཡིན། ཕན་ཚུན་སྐྱོེ་བ་ལ་གེགས་མི་བྱེད་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་

པར་གྱུར་པའི་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་འདྲི་བའི་རིག་པ་དེ། མཚུངས་ལྡན་

གྱིི་རྒྱུའི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་ན། དེ་གཉེིས་ཆེོས་ཅན། རས་ཐོ་དད་

མ་ཡིན་པར་ཐོལ། རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེེས་

པ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་དང་ཁྱོད་ཀྱིི་འཁོར་དུ་གྱུར་པའི་ཚོོར་བ་གཉེིས་རས་གཅིག་ཡིན་

པར་ཐོལ། ཁྱོད་རྣམ་པར་ཤེེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེ་བཞིིན་དུ་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེེས་

པའི་མཚུངས་ལྡན་གྱིི་རྒྱུ་ཡིན་ན། མཚུངས་ལྡན་གྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། གལ་ཏེ་

ཁྱབ་ན། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེེས་པའི་འཁོར་དུ་གྱུར་པའི་ཚོོར་བ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། 

དེའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེེས་པ་དང༌། ཕན་ཚུན་

མཚུངས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་མཚུངས་ཀྱིང་ཡིན། ཕན་ཚུན་སྐྱོེ་བ་ལ་གེགས་མི་བྱེད་པ་ཡང་
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ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཕན་ཚུན་མཚུངས་

ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་མཚུངས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཕན་ཚུན་དུ་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་

སློ། གཞིན་ཡང་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེེས་པ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་འཁོར་དུ་གྱུར་པའི་ཚོོར་

བ་དེ། ཁྱོད་ཀྱིི་མཚུངས་ལྡན་གྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱིི་འཁོར་དུ་གྱུར་བའི་

ཚོོར་བའི་མཚུངས་ལྡན་གྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེེས་པ་

ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱིི་འཁོར་དུ་གྱུར་པའི་ཚོོར་བའི་མཚུངས་ལྡན་གྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པར་

ཐོལ། ཁྱོད་གཙོོ་སེམས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། བུམ་པའི་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ན། ལྷན་ཅིག་འབྱུང་

བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐོལ། བུམ་པའི་སྐལ་མཉེམ་གྱིི་རྒྱུ་ཡིན་ན། སྐལ་

མཉེམ་གྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། བུམ་

པའི་ཉེེར་ལེན་ཡིན་ན། ཉེེར་ལེན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། བུམ་པའི་

སྐལ་མཉེམ་གྱིི་རྒྱུ་ཡིན་ན། བུམ་པའི་ཉེེར་ལེན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། གོང་

གི་མ་ཁྱབ་མཚོམས་ལ། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེེས་པའི་མཚུངས་ལྡན་གྱིི་རྒྱུ་ཡིན་ན། 

མཚུངས་ལྡན་གྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེེས་པའི་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་

ན། བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འགྲོིག 

རང་ལུགས་ནི། ཕན་ཚུན་དུས་མཉེམ་ཞིིང༌། རས་སུ་གྲུབ་པ་ཡང་ཡིན། ཕན་

ཚུན་སྐྱོེ་བ་ལ་གེགས་མི་བྱེད་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་དེ། ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་

རྒྱུའི་མཚོན་ཉེིད། མཚོན་གཞིི་ནི། ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྐྱོེས་པའི་འབྱུང་བ་བཞིི་དང༌། དངོས་
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རྒྱུའི་ཚོོགས་པ་གཅིག་པའི་མིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་དང༌། དངོས་རྒྱུའི་ཚོོགས་པ་

གཅིག་པའི་བུ་རམ་གྱིི་རོ་གཟུགས་གཉེིས་ལྟ་བུ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཚོད་མ་རྣམ་

འགྲོེལ་ལས། རྒྱུ་གཅིག་ཕྱིིར་ན་ལྷན་ཅིག་གནས། །དབང་བཞིིན་གཟུགས་དང་རོ་

བཞིིན་ནོ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

སྐལ་མཉེམ་གྱིི་རྒྱུ་བཤེད་པ།སྐལ་མཉེམ་གྱིི་རྒྱུ་བཤེད་པ།

སྤྱིིར་སྐལ་མཉེམ་གྱིི་རྒྱུའི་མཚོན་ཉེིད་མེད་ཀྱིང་རང་གི་རིགས་འདྲི་ཕྱིི་མ་རང་དང་

རིགས་འདྲི་བར་སྐྱོེད་བྱེད་དེ། རང་ཉེིད་སྐལ་མཉེམ་གྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་མཚོན་ཉེིད། མཚོན་

གཞིི་ནི། བུམ་པ་ལྟ་བུ་དེ་ཡིན་ཏེ། མཛོད་ལས། སྐལ་མཉེམ་རྒྱུ་ནི་འདྲི་བའོ། །ཞིེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

མཚུངས་ལྡན་གྱིི་རྒྱུ་བཤེད་པ།མཚུངས་ལྡན་གྱིི་རྒྱུ་བཤེད་པ།

ཕན་ཚུན་མཚུངས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་མཚུངས་ཀྱིང་ཡིན། ཕན་ཚུན་སྐྱོེ་བ་ལ་གེགས་མི་

བྱེད་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པར་གྱུར་པའི་རིག་པ་དེ། མཚུངས་ལྡན་གྱིི་རྒྱུའི་

མཚོན་ཉེིད། མཚོན་གཞིི་ནི། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེེས་པ་དང༌། མིག་གི་རྣམ་པར་

ཤེེས་པའི་འཁོར་དུ་གྱུར་པའི་ཚོོར་བ་ལྟ་བུ་དེ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཡིན་ན་ཁྱོད་དང་ཁྱོད་

ཀྱིི་འཁོར་དུ་གྱུར་པའི་ཚོོར་བ་གཉེིས་མཚུངས་ལྡན་གྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། 

མཛོད་ལས། མཚུངས་ལྡན་རྒྱུ་ནི་སེམས་དག་དང༌། །སེམས་བྱུང་རྟེན་མཚུངས་ཅན་
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རྣམས་སོ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

མཚུངས་ལྡན་ལྔ་ནི། རྟེན་མཚུངས་པ། དམིགས་པ་མཚུངས་པ། རྣམ་པ་

མཚུངས་པ། དུས་མཚུངས་པ། རས་མཚུངས་པ་དང་ལྔའོ། །མཚུངས་ལྡན་གྱིི་རྒྱུ་ཡིན་

ན། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གང་རུང་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེེས་

པ་དང༌། དེའི་འཁོར་དུ་གྱུར་པའི་ཚོོར་བ་གཉེིས། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གང་རུང་མ་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མཚུངས་ལྡན་གྱིི་རྒྱུ་ཡིན་ན། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གང་རུང་མ་ཡིན་

པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེེས་པ་དང༌། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེེས་པ་མ་ཡིན་པ་

ལས་ལོག་པ་གཉེིས་ཀོ་མཚུངས་ལྡན་གྱིི་རྒྱུ་དང༌། སེམས་གཉེིས་ཀོ་ཡིན་པ་གང་ཞིིག 

མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེེས་པའི་འཁོར་དུ་གྱུར་པའི་ཚོོར་བ་དང༌། དེ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་

པ་གཉེིས་མཚུངས་ལྡན་གྱིི་རྒྱུ་དང༌། སེམས་བྱུང་གཉེིས་ཀོ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་

རྣམས་གྲུབ་ཚུལ་རིགས་པས་ཤེེས་པར་བྱའོ། །

ཀུན་འགྲོོའི་རྒྱུ་བཤེད་པ།ཀུན་འགྲོོའི་རྒྱུ་བཤེད་པ།

སྤྱིིར་ཀུན་འགྲོོའི་རྒྱུའི་མཚོན་ཉེིད་མེད་ཀྱིང་རང་གི་འབྲས་བུར་གྱུར་པའི་རང་དང་ས་

གཅིག་པའི་ཉེོན་མོངས་ཕྱིི་མ་སྐྱོེད་བྱེད་ཀྱིི་ཉེོན་མོངས་ཅན་དེ། རང་ཉེིད་ཀུན་འགྲོོའི་

རྒྱུ་ཡིན་པའི་མཚོན་ཉེིད། མཚོན་གཞིི་ནི། འདོད་ཆེགས་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། མཛོད་ལས། 

ཀུན་འགྲོོ་ཞིེས་བྱ་ཉེོན་མོངས་ཅན། །རྣམས་ཀྱིི་རང་ས་ཀུན་འགྲོོ་ལྔ། །ཞིེས་གསུངས་

པའི་ཕྱིིར། འདིའི་སྐབས་སུ་ཀུན་འགྲོོ་ལྔ་ནི། སྡུག་བསལ་མཐོོང་སང་ཉེོན་མོངས། ཀུན་
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འབྱུང་མཐོོང་སང་ཉེོན་མོངས། འགོག་པ་མཐོོང་སང་ཉེོན་མོངས། ལམ་མཐོོང་སང་ཉེོན་

མོངས། སྒོོམ་སང་ཉེོན་མོངས་རྣམས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། སེམས་བྱུང་ཀུན་འགྲོོ་ལྔ་དང་

མི་འདྲིའོ། །

 རང་དང་ས་གཅིག་པ་ཞིེས་སྨོོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། འདོད་པའི་འདོད་

ཆེགས་དེ།  འདོད་པའི་འདོད་ཆེགས་ཀྱིི་འབྲས་བུར་གྱུར་པའི་འདོད་ཆེགས། ཞིེ་སང༌། 

གཏི་མུག་སོགས་ཀྱིི་ཀུན་འགྲོོའི་རྒྱུ་ཡིན་ཀྱིང༌། འདོད་པའི་འདོད་ཆེགས་ཀྱིི་འབྲས་

བུར་གྱུར་པའི་གཟུགས་གཟུགས་མེད་ཀྱིི་འདོད་ཆེགས། ཞིེ་སང་སོགས་ཀྱིི་ཀུན་འགྲོོའི་

རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚོན་གྱིིས་དེ་ལྟར་སྨོོས་པའི་ཕྱིིར། 

རྣམ་སྨོིན་གྱིི་རྒྱུ་བཤེད་པ།རྣམ་སྨོིན་གྱིི་རྒྱུ་བཤེད་པ།

མི་དགེ་བ་དང་དགེ་བ་ཟག་བཅས་གང་རུང་གིས་བསྡུས་པ་དེ། རྣམ་སྨོིན་གྱིི་རྒྱུའི་

མཚོན་ཉེིད། མཚོན་གཞིི་ནི།  སྲིོག་གཅོད་ཀྱིི་ལས་ལྟ་བུ་དེ་དེ་ཡིན་ཏེ། མཛོད་ལས། 

རྣམ་སྨོིན་རྒྱུ་ནི་མི་དགེ་དང༌། །དགེ་བ་ཟག་བཅས་རྣམས་ཁོ་ན། །ཞིེས་གསུངས་པའི་

ཕྱིིར། ལུང་མ་བསྟན་ཡིན་ན། རྣམ་སྨོིན་གྱིི་རྒྱུ་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། དེས་རྣམ་སྨོིན་

གྱིི་འབྲས་བུ་འབྱིན་མི་ནུས་པའི་ཕྱིིར། དཔེར་ན། ས་བོན་རུལ་པ་ལས་མྱུ་གུ་མི་སྐྱོེ་བ་

ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དགེ་བ་ཟག་མེད་ཀྱིིས་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་འབྲས་བུ་མི་འབྱིན་ཏེ། ཉེོན་

མོངས་ཀྱིི་རན་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིིར། དཔེར་ན། རན་དང་བྲལ་བའི་ནས་རྡོོག་སྐམ་ཧིལ་

བས་མྱུ་གུ་མི་སྐྱོེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 
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ཁ་ཅིག་གིས། རྒྱུ་དྲུག་པོ་འགལ་ཟེར་ན། དེ་མི་འཐོད་པར་ཐོལ། མི་དགེ་བའི་

སེམས་དང༌། དེའི་འཁོར་དུ་གྱུར་པའི་ཚོོར་བ་གཉེིས་རྒྱུ་དྲུག་ཀོ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་

གྲུབ་ན། དེ་གཉེིས་ཆེོས་ཅན། རྒྱུ་དྲུག་ཀོ་ཡིན་པར་ཐོལ། བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་གང་ཞིིག། 

ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡང་ཡིན། སྐལ་མཉེམ་གྱིི་རྒྱུ་ཡང་ཡིན། མཚུངས་ལྡན་གྱིི་རྒྱུ་

ཡང་ཡིན། ཀུན་འགྲོོའི་རྒྱུ་ཡང་ཡིན། རྣམ་སྨོིན་གྱིི་རྒྱུ་ཡང་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་གྲུབ་

སྟེ། དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེ་གཉེིས་ཆེོས་ཅན། ལྷན་ཅིག་

འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐོལ། མཚུངས་ལྡན་གྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། མི་དགེ་

བའི་སེམས་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་དང་ཁྱོད་ཀྱིི་འཁོར་དུ་གྱུར་པའི་ཚོོར་བ་གཉེིས། མཚུངས་

ལྡན་གྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་སེམས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ།  རྣམ་པར་ཤེེས་པ་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། སེམས་དང༌། ཡིད་དང༌། རྣམ་པར་ཤེེས་པ་གསུམ་དོན་གཅིག་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར། མཛོད་ལས། སེམས་དང་ཡིད་དང་རྣམ་ཤེེས་རྣམས། །དོན་གཅིག་ཅེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིིར། གསུམ་པ་མ་གྲུབ་ན། དེ་གཉེིས་ཆེོས་ཅན། སྐལ་མཉེམ་གྱིི་རྒྱུ་

ཡིན་པར་ཐོལ། རང་གི་རིགས་འདྲིའི་རྒྱུན་དང་བཅས་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། 

ཁྱོད་ཀྱིི་རིགས་འདྲི་ས་ཕྱིི་གཉེིས་ཀོ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། དེར་ཐོལ། མི་དགེ་བའི་སེམས་ཀྱིི་

རིགས་འདྲི་ས་ཕྱིི་གཉེིས་ཀོ་ཡོད་པ་གང་ཞིིག དགེ་བའི་སེམས་ཀྱིི་དེ་གཉེིས་ཀོ་ཡོད་

པའི་ཕྱིིར། དེར་ཐོལ། སེམས་ཀྱིི་དེ་གཉེིས་ཀོ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཤེེས་པའི་དེ་གཉེིས་

ཀོ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། དེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་རྒྱུན་དང་བཅས་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་ན། རིགས་

འདྲིའི་རྒྱུན་དང་བཅས་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲིའི་རས་རྒྱུན་
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ཡོད་ཀྱིང་དེའི་རིགས་འདྲིའི་རྒྱུན་མེད་པའི་ཕྱིིར། དེ་མེད་པར་སེ་མདུན་ཡིད་ཀྱིི་མུན་

སེལ་ལས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲི་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་

ཀྱིི་རས་རྒྱུན་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་ཉེེར་ལེན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་

ཅན། ཉེེར་ལེན་ཡིན་པར་ཐོལ། རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲི་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པའི་ཉེེར་ལེན་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱིི་སྐད་ཅིག་གཉེིས་པའི་ཉེེར་ལེན་ཡིན་

པར་ཐོལ། རྒྱུན་བཅས་ཀྱིི་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

གཞིན་ཡང༌། རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲིའི་རྒྱུན་ཡོད་པར་ཐོལ། སྒྲིའི་རྒྱུན་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། 

སངས་རྒྱས་ཀྱིི་གསུང་གི་རྒྱུན་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། དེར་ཐོལ། སོན་གྱིི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིི་

གསུང་རྒྱུན་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། གོང་གི་རྟགས་བཞིི་བ་བསྒྲུབས་ཟིན། ལྔ་པ་མ་གྲུབ་ན། དེ་

གཉེིས་ཆེོས་ཅན། ཀུན་འགྲོོའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐོལ། རང་གི་རིགས་འདྲི་ཕྱིི་མ་དང་བཅས་

པའི་ཉེོན་མོངས་ཅན་གྱིི་ཤེེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱོད་ཀྱིི་རིགས་འདྲི་ཕྱིི་མ་ཡོད་པ་གང་

ཞིིག ཁྱོད་ཉེོན་མོངས་ཅན་གྱིི་ཤེེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་དང་ཁྱབ་པ་སློ། ཉོེན་

མོངས་ཅན་གྱིི་ཤེེས་པ་ཡིན་ན། མི་དགེ་བའི་ཤེེས་པ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། ཉོེན་མོངས་

ཅན་ཡིན་ན། མི་དགེ་བ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། གཟུགས་ཁམས་

དང༌། གཟུགས་མེད་ཁམས་ཀྱིི་ཉེོན་མོངས་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། རྟགས་སློ། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ལུང་མ་བསྟན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁམས་གོང་མའི་

སས་བསྡུས་ཀྱིི་ཉེོན་མོངས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། མཛོད་ལས། གོང་མ་ཐོམས་ཅད་

ལུང་མ་བསྟན། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 
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1 2 3 4 5

འདས་མ་འོངས་ཡོད་མེད་བཤེད་པ།འདས་མ་འོངས་ཡོད་མེད་བཤེད་པ།

གསུམ་པ། འདས་མ་འོངས་ཡོད་མེད་བཤེད་པ་ནི། སྤྱིིར་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའི་

མཚོན་ཉེིད་མེད་དེ། འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་གཉེིས་མེད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། གཞིི་གྲུབ་

ན། ད་ལྟ་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། གཞིི་ལ་ལྟོས་ཏེ་འཇོག་ན། བུམ་པའི་དུས་སུ་

སྐྱོེས་ཟིན་པ་ཡང་ཡིན། བུམ་པའི་དུས་སུ་འགག་ཟིན་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་

དེ། བུམ་པའི་དུས་སུ་འདས་པའི་མཚོན་ཉེིད། དེ་དང་བུམ་པའི་ས་ལོགས་སུ་བྱུང་བ་

དོན་གཅིག བུམ་པའི་དུས་སུ་གྲུབ་ཟིན་པ་ཡང་ཡིན། བུམ་པ་དང་དུས་མཉེམ་པ་ཡང་

ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་དེ། བུམ་པའི་དུས་སུ་ད་ལྟ་བའི་མཚོན་ཉེིད། བུམ་པའི་དུས་

སུ་སྐྱོེ་བཞིིན་པ་ཡང་ཡིན། བུམ་པའི་དུས་སུ་མི་སྐྱོེ་བ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞིི་མཐུན་པར་

དམིགས་པ་དེ།  བུམ་པའི་དུས་སུ་མ་འོངས་པའི་མཚོན་ཉེིད། བུམ་པའི་མ་འོངས་པ། 

བུམ་པའི་རྒྱུ། བུམ་པའི་དུས་སུ་འདས་པ། བུམ་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་འདས་པ་རྣམས་དོན་

གཅིག བུམ་པའི་འདས་པ། བུམ་པའི་འབྲས་བུ། བུམ་པའི་དུས་སུ་མ་འོངས་པ།  བུམ་

པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་མ་འོངས་པ་རྣམས་དོན་གཅིག སྤྱིིར་འགགས་པ་མེད། ཞིིག་པ་མེད། སྐྱོེ་

ཁ་མ་མེད། སྐྱོེ་བཞིིན་པ་མེད། སྐྱོེ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱིོགས་པ་མེད་ཀྱིང་དུ་བ་འགགས་པ་

ཡོད། དུ་བ་འདས་པ་ཡོད། དུ་བ་མ་འོངས་པ་ཡོད། དུ་བ་སྐྱོེ་བཞིིན་པ་ཡོད། དུ་བ་སྐྱོེ་

ཁ་མ་ཡོད། དུ་བ་སྐྱོེ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱིོགས་པ་ཡོད་ཀྱིང་སྐྱོེ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱིོགས་པའི་

དུ་བ་མེད། སྐྱོེ་བཞིིན་པའི་དུ་བ་མེད། སྐྱོེ་ཁ་མའི་དུ་བ་མེད། འགགས་པའི་དུ་བ་མེད། 
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1 2 3 4 5

ཞིིག་པའི་དུ་བ་མེད། འདས་པའི་དུ་བ་མེད། མ་འོངས་པའི་དུ་བ་མེད། དངོས་པོ། མི་

རྟག་པ། སྐད་ཅིག་མ། འཇིག་པ། འཇིག་བཞིིན་པ། འདས་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱིོགས་པ། 

ཞིིག་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱིོགས་པ་རྣམས་དོན་གཅིག མདོ་སེ་པའི་དབང་དུ་བྱས་སོ།།

དེ་དག་གི་རྩེོད་པ་སང་བ།དེ་དག་གི་རྩེོད་པ་སང་བ།

དེ་དག་གི་རྩེོད་པ་སང་བ་ལ། ཁོ་ན་རེ། འདས་པ་ཡོད་པར་ཐོལ། འདས་པའི་སངས་

རྒྱས་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། ཁོ་

ན་རེ། འདས་པའི་སངས་རྒྱས་ཡོད་པར་ཐོལ། སངས་རྒྱས་འདས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། 

སངས་རྒྱས་འགགས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། འདས་པའི་གང་ཟག་ཡོད་པར་ཐོལ། གང་ཟག་འདས་པ་

ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། ཤེི་བའི་གང་ཟག་ཡོད་པར་ཐོལ། གང་ཟག་ཤེི་བ་ཡོད་

པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཤེི་བའི་གང་ཟག་ཡོད་པར་ཐོལ། བསད་པའི་གང་ཟག་ཡོད་པའི་

ཕྱིིར་ཏེ། རྒྱལ་པོ་གླིང་དར་མ་དེ་བསད་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེར་ཐོལ། དེ་

བསད་པའི་ཕྱིིར། ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱིི་རྡོོ་རྗོེས་དེ་བསད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། མ་

གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། དེས་དེ་ཚོེ་འདིའི་སྲིོག་དབང་དང་བྲལ་བར་བྱས་པའི་ཕྱིིར། གཞིན་

ཡང་ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱིི་རྡོོ་རྗོེས་རྒྱལ་པོ་གླིང་དར་མ་བསད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེས་དེ་ཆེོས་

འཁོར་དཔལ་གྱིི་ལྷ་སར་བསད་པའི་ཕྱིིར། བསྟན་པ་སྤྱིིའི་རྣམ་གཞིག་ལས། ལྷ་ལུང་
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1 2 3 4 5

དཔལ་གྱིི་རྡོོ་རྗོེ་དེས། །རྒྱལ་པོ་གླིང་དར་དེ་ཉེིད་ནི། །ལགས་མདའ་ལགས་གཞུ་ལག་

བཀོང་སྟེ། །ཆེོས་འཁོར་དཔལ་གྱིི་ལྷ་སར་བཀུམས། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅིག་གིས། རྒྱལ་པོ་གླིང་དར་མ་དེ། ཤེི་བའི་གང་ཟག་ཡིན་ཟེར་ན། རྒྱལ་པོ་

གླིང་དར་མ་ཆེོས་ཅན། ཤེི་བར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྲིོག་དབང་

དང་མ་བྲལ་བའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། སྲིོག་དབང་དང་བཅས་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། 

གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། གཞིན་ཡང༌། དེ་ཆེོས་ཅན། སྲིོག་དབང་དང་བཅས་པའི་གང་

ཟག་ཡིན་པར་ཐོལ། དབང་པོ་ཀུན་ཚོང་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། ཤེི་བའི་གང་ཟག་ཡོད་པར་ཐོལ། ཤེི་འཕོས་མ་ཐོག་པའི་གང་ཟག་

ཡོད་པའི་ཕྱིིར། དེར་ཐོལ། འདོད་པ་ནས་ཤེི་འཕོས་མ་ཐོག་པའི་གང་ཟག་ཡོད་པའི་

ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། འདོད་པ་ནས་ཤེི་འཕོས་མ་ཐོག་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། ཤེི་འཕོས་

མ་ཐོག་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། འདོད་པ་ནས་ཤེི་འཕོས་

ཏེ་གཟུགས་ཀྱིི་བར་སྲིིད་དུ་སྐྱོེས་མ་ཐོག་པའི་གང་ཟག་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། དེའི་ཕྱིིར། 

འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དབང་པོ་ཀུན་ཚོང་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། བར་དོ་བ་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། མཛོད་ལས། དབང་པོ་ཀུན་ཚོང་ཐོོགས་མེད་ལྡན། །ཞིེས་གསུངས་

པའི་ཕྱིིར། 

ཡང་ཁོ་ན་རེ། འདས་པ་ཡོད་པར་ཐོལ། འདས་པའི་དུས་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དུས་

གསུམ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། སོན་གྱིི་དུས་དང༌། ཕྱིི་མའི་དུས་

དང༌། ད་ལྟ་བའི་དུས་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། གཞིན་ཡང༌། དུས་གསུམ་ཡོད་པར་ཐོལ། 
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1 2 3 4 5

དུས་གྲོངས་མེད་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ས་དྲིོའི་དུས་ལའང་གྲོངས་མེད། དེ་བཞིིན་དུ་ཕྱིི་

དྲིོའི་དུས་དང༌། གུང་གི་དུས་དང༌། ཉེིན་མོའི་དུས་དང༌། མཚོན་མོའི་དུས་རེ་རེ་ལའང་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོད་དེ། ཞིག་དང་ལོ་རེ་རེ་ལའང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅིག་ན་རེ། མ་འོངས་པ་ཡོད་པར་ཐོལ། རི་བོང་རྭ་མ་འོངས་པ་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར་ཏེ། དེ་མ་འོངས་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། རི་བོང་རྭ་ཆེོས་ཅན། མ་རིག་པ་ཡིན་

པར་ཐོལ། མ་རིག་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འགྲོིག  འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། མི་ཤེེས་པ་ཡིན་

པར་ཐོལ། མ་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། མི་ཤེེས་པ་དང༌། མ་རིག་པ་རོངས་པ་

རྣམས་དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། ཡོད་པར་ཐོལ། མ་

རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། མ་རིག་པ་ཡིན་ན། རིག་པ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅིག་གིས། གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་དུ་གྱུར་པའི་སེམས་བྱུང་ཆེོས་ཅན། མི་

ཤེེས་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། མ་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། མི་ཤེེས་

པ་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཤེེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། དེས་ན་རི་བོང་གི་རྭ་མ་

འོངས་ཏེ། མ་འོངས་པ་མ་ཡིན། དེ་མ་རིག་སྟེ། མ་རིག་པ་མ་ཡིན། དེ་མི་ཤེེས་ཏེ། མི་

ཤེེས་པ་མ་ཡིན། བདག་མེད་ཡིན་ན། འོངས་མ་འོངས་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ། དེ་

ཡིན་ན། རིག་མ་རིག་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ། དེ་ཡིན་ན། ཤེེས་མི་ཤེེས་གང་རུང་

ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅེས་ཁས་ལེན་ནོ། །

ཁ་ཅིག་གིས། སྐྱོེ་བའི་རྒྱུ་ཡོད་དམ་ཟེར་ན། རང་རེས་ཡོད་བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། 

སྐྱོེ་བའི་རྒྱུ་མེད་པར་ཐོལ། སྐྱོེ་བ་མེད་པའི་ཕྱིིར། དངོས་པོ་ཡིན་ན། སྐྱོེས་ཟིན་པས་ཁྱབ་
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པ་གང་ཞིིག སྐྱོེས་ཟིན་པའི་དངོས་པོ་སློར་ཡང་སྐྱོེ་བ་མེད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཡང་ཁོ་ན་རེ། སྐྱོེ་བ་མེད་པར་ཐོལ། སྐྱོེ་འགྱུར་དང༌། སྐྱོེ་དགོས་དང༌། སྐྱོེ་བཞིིན་

པ་རྣམས་རེ་རེ་ནས་མེད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། སྐྱོེ་བ་ཡོད་པར་ཐོལ། སྐྱོེ་བ་ས་ཕྱིི་

ཡོད་པའི་ཕྱིིར། སྐྱོེ་བ་དུ་མར་ཚོོགས་གཉེིས་གོམས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། དེར་ཐོལ། དེ་

གོམས་པ་ལས་ཚོད་མའི་སྐྱོེས་བུར་གྱུར་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་དེ་

དེ་ལྟར་གྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཚོད་མ་ཀུན་བཏུས་ལས། ཚོད་མར་གྱུར་པ་འགྲོོ་ལ་ཕན་

བཞིེད་པ། །སྟོན་པ་བདེ་གཤེེགས་སྐྱོོབ་ལ་ཕྱིག་འཚོལ་ཏེ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། སྐྱོེ་བཞིིན་པའི་དངོས་པོ་ཡོད་པར་ཐོལ། མའི་མངལ་ནས་སྐྱོེ་བཞིིན་

པའི་དངོས་པོ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། མ་སྐྱོེས་པའི་དངོས་པོ་ཡོད་པར་ཐོལ། 

མའི་མངལ་ནས་མ་སྐྱོེས་པའི་དངོས་པོ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འགྲོིག རྟགས་གྲུབ་

སྟེ། རྫུས་སྐྱོེས་ཀྱིི་དངོས་པོ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། གོང་དུ་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དངོས་པོ་ཡིན་

ན། འགག་བཞིིན་པ། འཇིག་བཞིིན་པ། འགག་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱིོགས་པ། འཇིག་པ་ལ་

མངོན་དུ་ཕྱིོགས་པ་རྣམ་རེ་རེ་ནས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅིང༌། སྐྱོེ་བཞིིན་པ། སྐྱོེ་བ་ལ་མངོན་

དུ་ཕྱིོགས་པ་སོགས་མེད་པའི་ཕྱིིར། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། གལ་ཏེ་སྐྱོེ་བཞིིན་པ་ནི་སྐྱོེ་

ལ་ཕྱིོགས་པར་ཡོད་མིན་ཞིིང༌། །འགག་བཞིིན་པ་ནི་ཡོད་ཀྱིང་འཇིག་ལ་ཕྱིོགས་པར་

འདོད་གྱུར་པ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། འབྱུང་བ་མེད་པར་ཐོལ། དངོས་པོ་ཡིན་ན། འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པས་

ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དངོས་པོ་ཡིན་ན། བྱུང་ཟིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 



260 རྒྱུ་འབྲས་འཁོར་ལོ།བསྡུས་གྲྭ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

1 2 3 4 5

རྟགས་གྲུབ་སྟེ། དངོས་པོ་ཡིན་ན། རང་གི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་ཟིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། རྩེ་

བར་འདོད་ན། འབྱུང་བ་ཡོད་པར་ཐོལ། འབྱུང་བཞིི་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ས་ཆུ་མེ་རླུང་

བཞིི་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་བཞིི་ལ་འབྱུང་བཞིི་ཞིེས་མཁས་མཆེོག་དབྱིག་གཉེེན་

གྱིིས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། མངོན་པ་མཛོད་ལས། འབྱུང་བ་དག་ནི་ས་ཁམས་དང༌། །ཆུ་

དང་མེ་དང་རླུང་ཁམས་རྣམས། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། གཞིན་ཡང༌། འབྱུང་བ་

ཡོད་པར་ཐོལ། འབྱུང་འགྱུར་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། འཇམ་རྩུབ་གཉེིས། ལི་ཡང་གཉེིས། 

ཚོ་གྲོང་གཉེིས། བཀྲེས་སྐོམ་གཉེིས་རྣམས་འབྱུང་འགྱུར་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། 

དེར་ཐོལ། འབྱུང་འགྱུར་གྱིི་རེག་བྱ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། རེག་བྱ་ལ། འབྱུང་བ་དང༌། འབྱུང་

འགྱུར་རྣམ་པ་གཉེིས་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། མཛོད་ལས། རེག་བྱ་རྣམ་པ་གཉེིས་ཡིན་ཏེ། 

ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

ཡང་ཁོ་ན་རེ། རང་གི་རྒྱུ་ཡོད་པར་ཐོལ། རང་གི་རྒྱུ་ལས་སྐྱོེས་པ་ཡོད་པའི་

ཕྱིིར། དངོས་པོ་ཡིན་ན། རང་གི་རྒྱུ་ལས་སྐྱོེས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། འདོད་

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། རང་གི་རྒྱུ་མེད་པར་ཐོལ། རང་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། 

རང་ཆེོས་ཅན། རྟག་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་དང་རྟག་པའི་གཞིི་མཐུན་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་

ཏེ། མི་འཇིག་པ་དེ། ཁྱོད་དང་རྟག་པའི་གཞིི་མཐུན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། རང་

ཆེོས་ཅན། མི་འཇིག་པ་དེ་ཁྱོད་དང་རྟག་པའི་གཞིི་མཐུན་པ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཁྱོད་ཡོད་

པ་གང་ཞིིག མི་འཇིག་པ་དེ་ཁྱོད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་སློ། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། མི་

འཇིག་པ་ཆེོས་ཅན། རང་ཡིན་པར་ཐོལ། རང་ཡིན་པའི་རྟག་དངོས་གང་རུང་ཡིན་པའི་
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ཕྱིིར་ཏེ། རང་ཡིན་པའི་རས་ལྡོག་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། རྟགས་གྲུབ་

སྟེ། རང་ཡིན་པའི་ལྡོག་ཆེོས་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་སློ། དེས་ན། བདག་མེད་ཡིན་ན། 

རང་དངོས་པོ་ཡིན་པས་ཁྱབ། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། རང་དངོས་པོ་ཡིན་པར་ཐོལ། བདག་

མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། འདོད་བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། རང་གི་རྒྱུ་

ཡོད་པར་ཐོལ། རང་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། རང་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་དངོས་པོ་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུ་ཡོད་

པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། སྐྱོོན་ཅན་གྱིི་ལན་

འདེབས་སོ། །དེས་ན་དངོས་པོ་ཡིན་ན། རང་གི་འབྲས་བུའི་ཕན་འདོགས་བྱེད་ཡིན་

པས་ཁྱབ། བྱས་པ་ལ་ཡང་ཁོ་ན་རེ། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པ་ཆེོས་ཅན། སེམས་ཅན་

ལ་ཕན་འདོགས་བྱེད་ཡིན་པར་ཐོལ། སེམས་ཅན་གྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། རྟགས་

མ་གྲུབ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པ་དེས་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདོགས་པར་བྱེད་ཀྱིང༌། 

དེ་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདོགས་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། སངས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པ་དེས་

སེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདོགས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་སེམས་ཅན་གྱིི་སྡུག་བསལ་

སེལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། དེ་དེ་རྣམས་ཀྱིི་སྡུག་བསལ་

འཇོམས་པའི་རྩེི་སྨོན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། སྤྱིོད་འཇུག་ལས། འགྲོོ་བའི་སྡུག་བསལ་སྨོན་

གཅིག་པུ། །བདེ་བ་ཐོམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གནས། །བསྟན་པ་རེད་དང་བཀུར་སྟི་

དང༌། །བཅས་ཏེ་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། ཁོ་ན་རེ། སྟོན་
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པ་སངས་རྒྱས་ཆེོས་ཅན། སེམས་ཅན་གྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐོལ། སེམས་ཅན་གྱིི་སྐྱོེད་བྱེད་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། སེམས་ཅན་གྱིི་ཕན་འདོགས་བྱེད་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། ཚོད་མ་རྣམ་འགྲོེལ་ལས། ཕན་འདོགས་གང་ཡིན་སྐྱོེད་པ་ཡིན། །ཞིེས་

གསུངས་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། གོང་གི་རྟགས་ཕྱིི་མ་མ་གྲུབ། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཆེོས་ཅན། སེམས་ཅན་གྱིི་ཕན་

འདོགས་བྱེད་ཡིན་པར་ཐོལ། སེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདོགས་བྱེད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་

སྟེ། དེར་ཐོལ། ཁྱོད་ཀྱིིས་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདོགས་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་

ཁྱབ། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་ཀྱིིས་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདོགས་པར་བྱེད་

པའི་ཕྱིིར། ཁྱོད་ཀྱིིས་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་འཁོར་བའི་འདམ་ལས་སྐལ་བ་

ཇི་ལྟ་བ་བཞིིན་དྲིངས་པའི་ཕྱིིར། མཛོད་ལས། འཁོར་བའི་འདམ་ལས་འགྲོོ་བ་དྲིངས་

མཛད་པ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། གོང་དུ་འདོད་ན། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཆེོས་ཅན། 

སེམས་ཅན་གྱིི་སྐྱོེད་བྱེད་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། སེམས་ཅན་ཁྱོད་ཀྱིི་སྐྱོེད་བྱེད་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར། དེར་ཐོལ། སེམས་ཅན་ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། སེམས་ཅན་དེ། 

སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐོལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ། སྟོན་པ་སངས་

རྒྱས་ཀྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་དེ། བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ལས་འཁྲུངས་བའི་ཕྱིིར། སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ལས་འཁྲུངས་པའི་ཕྱིིར། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ལས་འཁྲུངས་ཤེིང༌། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 
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ཡང་ཁོ་ན་རེ། བུད་ཤེིང་དེ་མེའི་ཕན་འདོགས་བྱེད་ཡིན་པར་ཐོལ། བུད་ཤེིང་

མེའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན།  མེ་དེ་བུད་ཤེིང་གི་ཕན་གདགས་བྱ་ཡིན་པར་ཐོལ། 

འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན།  མེ་དང་བུད་ཤེིང་གཉེིས་ཕན་གདགས་བྱ་འདོགས་བྱེད་

ཡིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། འདོད་བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེ་མ་ཡིན་པར་

ཐོལ། དེ་གཉེིས་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། 

མེ་བུད་ཤེིང་གི་གནོད་བྱེད་དང༌། བུད་ཤེིང་མེའི་གནོད་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། མེ་བུད་

ཤེིང་གི་སྲིེག་བྱེད་དང༌། བུད་ཤེིང་མེའི་བསྲིེག་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། མངོན་པ་མཛོད་

ལས། དེ་བཞིིན་བསྲིེག་བྱ་འཇལ་བྱེད་པའོ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅིག་གིས། བུམ་པ་འཇོམས་བྱེད་ཐོོ་བ་དེ། བུམ་པ་འཇིག་པ་སྐྱོེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་

ཟེར་ན། བུམ་པ་འཇིག་པ་དེ། བུམ་པ་འཇོམས་བྱེད་ཀྱིི་ཐོོ་བ་ལ་ལྟོས་པར་ཐོལ། བུམ་

པ་འཇིག་པ་དེ། དེ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱོེས་པའི་ཕྱིིར། དེ་དེའི་

འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པ་འཇིག་པ་དེ། བུམ་པ་འཇོམས་བྱེད་ཀྱིི་ཐོོ་

བའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་ཐོལ། བུམ་པ་འཇོམས་བྱེད་ཀྱིི་ཐོོ་བ་དེ། བུམ་པ་འཇིག་པ་སྐྱོེད་

པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་ཁས། གོང་དུ་འདོད་ན། བུམ་པ་ཆེོས་ཅན། རང་གྲུབ་

ཙོམ་ནས་འཇིག་ངེས་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། རང་ཉེིད་འཇིག་པ་རང་ལས་ཕྱིིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་

ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱིིར། མ་ཁྱབ་ན། ལྟོས་པས་ངེས་པ་འགོག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མི་སྲིིད་

པར་འགྱུར་རོ། །མ་གྲུབ་ན། བུམ་པ་ཆེོས་ཅན། རང་ཉེིད་འཇིག་པ་རང་ལས་ཕྱིིས་འབྱུང་

གི་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པར་ཐོལ། ཁྱོད་འཇིག་པ་ཁྱོད་འཇོམས་བྱེད་ཀྱིི་ཐོོ་བ་ལ་ལྟོས་པ་གང་ཞིིག 
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ཁྱོད་འཇོམས་བྱེད་ཀྱིི་ཐོོ་བ་དེ། ཁྱོད་ཀྱིི་ཕྱིི་ལོགས་སུ་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དང་པོ་

ཁས། ཕྱིི་མ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། བུམ་པ་འཇོམས་བྱེད་ཀྱིི་ཐོོ་བ་ཡོད་པ་གང་ཞིིག ལོན་

ཤེིང་གཅོད་བྱེད་ཀྱིི་སྟ་རེ་དེ། ལོན་ཤེིང་གི་ཕྱིི་ལོགས་སུ་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། གཉེིས་

པ་གྲུབ་སྟེ། ལོན་ཤེིང་གཅོད་བྱེད་ཀྱིི་སྟ་རེ་དེ། ལོན་ཤེིང་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་ཕྱིིར། 

དེ་ལོན་ཤེིང་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེར་ཐོལ། ལོན་ཤེིང་སྟེང་གི་བྱ་རོག་ལོན་ཤེིང་

གི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐོལ། མཁར་གཞིོང་ནང་གི་རྒྱ་ཤུག་མཁར་

གཞིོང་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མཁར་གཞིོང་དེ་རང་ནང་གི་རྒྱ་ཤུག་སོགས་ཀྱིི་སྐྱོེད་

བྱེད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། ཚོད་མ་རྣམ་འགྲོེལ་ལས། རྒྱ་ཤུག་སོགས་ལའང་དེ་ཡི་

ཡུལ། །སྐྱོེད་པ་མཁར་གཞིོང་སོགས་པས་ནུས། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ལོན་ཤེིང་གཅོད་བྱེད་སྟ་རེ་དེ། ལོན་ཤེིང་གི་དུས་སུ་མ་

གྲུབ་པར་ཐོལ། དེ་ལོན་ཤེིང་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། རྟགས་ཁས། འདོད་ན། དེའི་

དུས་སུ་ལོན་ཤེིང་འགགས་ཟིན་པར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། འདོད་བྱས་པ་

ལ་ཁོ་ན་རེ། དེས་ལོན་ཤེིང་གཅོད་མི་ནུས་པར་ཐོལ། གཅད་བྱ་ལོན་ཤེིང་གི་དུས་སུ་

གཅོད་བྱེད་སྟ་རེ་མ་གྲུབ། གཅོད་བྱེད་སྟ་རེའི་དུས་སུ་གཅད་བྱ་ལོན་ཤེིང་འགགས་

ཟིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། བུམ་པས་བུམ་ནང་གི་ཆུ་སྐྱོོར་མི་ནུས་པར་ཐོལ། 

སྐྱོོར་བྱེད་བུམ་པའི་དུས་སུ་སྐྱོོར་བྱ་བུམ་ནང་གི་ཆུ་མ་གྲུབ། སྐྱོོར་བྱ་བུམ་ནང་གི་ཆུའི་

དུས་སུ་སྐྱོོར་བྱེད་བུམ་པ་འགགས་ཟིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འགྲོིག འདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

བུམ་པས་བུམ་ནང་གི་ཆུ་ཕྱིི་རོལ་ཏུ་མི་གཏོང་བར་ནང་དུ་སྐྱོོར་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིིར། 
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དེར་ཐོལ། བུམ་པས་བུམ་ནང་གི་ཆུ་ཕྱིིར་འོང་པའི་གེགས་བྱེད་པའི་ཕྱིིར། ཚོད་མ་རྣམ་

འགྲོེལ་ལས། འོང་བ་ཡི་ནི་གེགས་བྱེད་ཕྱིིར། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། གཞིན་ཡང༌། 

བུམ་པས་བུམ་ནང་གི་ཆུ་སྐྱོོར་བར་ཐོལ། བུམ་པ་དེ་བུམ་ནང་གི་ཆུའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར། དེར་ཐོལ། དེ་དེའི་རྟེན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཚོད་མ་རྣམ་འགྲོེལ་ལས། ཆུ་སོགས་ཀྱིི་

ནི་རྟེན་གྱུར་གྱིི། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་རྐེན་བཤེད་པ་ལ་མཚོན་ཉེིད་དང༌། དབྱེ་བ་གཉེིས་ལས། དང་པོ་ནི། 

གྲོོགས་བྱེད་པ། རྐེན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། 

རྒྱུ་རྐེན་བཤེད་པ།རྒྱུ་རྐེན་བཤེད་པ།

གཉེིས་པ་ནི། རྐེན་ལ་དབྱེ་ན། རྒྱུ་རྐེན། དམིགས་རྐེན། དེ་མ་ཐོག་རྐེན། བདག་རྐེན་

དང་བཞིི་ཡོད་ཅིང༌། བཞིི་པོ་གང་རུང་ལས་གཞིན་པའི་རྐེན་ལྔ་པ་ནི་མེད་དེ། དབུ་མ་

རྩེ་ཤེེས་ལས། རྐེན་རྣམས་བཞིི་སྟེ་རྒྱུ་དང་ནི། །དམིགས་པ་དང་ནི་དེ་མ་ཐོག། བདག་

པོ་ཡང་ནི་དེ་བཞིིན་ཏེ། །རྐེན་ལྔ་པ་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། དེ་ཡང་

རྒྱུ་རྐེན་དང༌། རྐེན་དོན་གཅིག་ཅིང༌། དངོས་པོ་ཡིན་ན། དེ་གཉེིས་ཡིན་པས་ཁྱབ། 

དམིགས་རྐེན་བཤེད་པ།དམིགས་རྐེན་བཤེད་པ།

གཉེིས་པ་ནི། སོན་འཛིན་མངོན་སུམ་སོན་པོའི་རྣམ་ལྡན་དུ་གཙོོ་བོར་དངོས་སུ་སྐྱོེད་

བྱེད་དེ། སོན་འཛིན་མངོན་སུམ་གྱིི་དམིགས་རྐེན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། སོན་པོ་དང་ཡུལ་
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1 2 3 4 5

དུས་རང་བཞིིན་གང་ལ་ལྟེས་ཏེ་གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག་ཡིན་ན། སོན་འཛིན་མངོན་སུམ་

གྱིི་དམིགས་རྐེན་ཡིན་པས་ཁྱབ། 

དེ་མ་ཐོག་རྐེན་བཤེད་པ།དེ་མ་ཐོག་རྐེན་བཤེད་པ།

གསུམ་པ་ནི། སོན་འཛིན་མངོན་སུམ་མོང་བ་གསལ་རིག་ཙོམ་དུ་གཙོོ་བོར་དངོས་

སུ་སྐྱོེད་བྱེད་ཀྱིི་རིག་པ་དེ། སོན་འཛིན་མངོན་སུམ་གྱིི་དེ་མ་ཐོག་རྐེན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། 

མཚོན་གཞིི་ནི། སོན་འཛིན་མངོན་སུམ་གྱིི་ས་ལོགས་དེ་མ་ཐོག་ཏུ་བྱུང་བའི་སོན་པོ་

ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་ཤེེས་པ་ལྟ་བུའོ།། 

བདག་རྐེན་བཤེད་པ།བདག་རྐེན་བཤེད་པ།

བཞིི་པ་ནི། སོན་འཛིན་མངོན་སུམ་རང་དབང་དུ་གཙོོ་བོར་དངོས་སུ་སྐྱོེད་བྱེད་དེ། 

སོན་འཛིན་མངོན་སུམ་གྱིི་བདག་རྐེན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། མཚོན་གཞིི་ནི། སོན་འཛིན་

མངོན་སུམ་གྱིི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་མིག་དབང་གཟུགས་ཅན་

པ་དང༌། སོན་འཛིན་མངོན་སུམ་གྱིི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་ཡིད་

དབང་ལྟ་བུའོ། །མདོར་ན་དབང་ཤེེས་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྐེན་བཞིི་ག་ཡོད་པས་ཁྱབ། 

ཤེེས་པ་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་བདག་རྐེན་དང༌། དེ་མ་ཐོག་རྐེན་གཉེིས་ཀོ་ཡོད་པས་ཁྱབ། 

དབང་ཤེེས་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་དབང་པོ་

གཟུགས་ཅན་པ་ཡོད་པས་ཁྱབ་ཅིང༌། ཡིད་ཤེེས་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་ཡིད་དབང་ཡོད་པས་ཁྱབ་སྟེ། མདོ་ལས་གཟུགས་ཤེེས་
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པ་ནི་རྣམ་གཉེིས་ཏེ། །མིག་དང་ཡིད་ལ་བརྟེན་པའོ། །ཞིེས་དང༌། ཚོད་མ་ཀུན་བཏུས་

ལས། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་རྒྱུ་ཡི་ཕྱིིར། །དེ་ཡི་ཐོ་སྙིད་དབང་པོས་བྱས། །ཞིེས་གསུངས་

པའི་ཕྱིིར། དབང་ཤེེས་ཡིན་ན་ཁྱོད་ཀྱིི་དམིགས་རྐེན་ཡོད་པས་ཁྱབ་ཀྱིང༌། དེ་ཡིན་ན། 

ཁྱོད་ཀྱིི་དམིགས་པ་ཡོད་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། ལོག་ཤེེས་སུ་གྱུར་པའི་དབང་ཤེེས་ཡིན་ན། 

ཁྱོད་ཀྱིི་དམིགས་པ་མེད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། ལོག་ཤེེས་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་དམིགས་པ་

མེད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། 

 རྩེོད་པ་སོང་བ་ལ། ཁོ་ན་རེ། གྲོོགས་བྱེད་པ། རྐེན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་མ་ཡིན་པར་

ཐོལ། འགལ་རྐེན་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། གནོད་བྱེད་ཡོད་

པའི་ཕྱིིར། མི་མཐུན་པའི་རྐེན་ཡོད་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་མཚོམས་ལ། འགལ་

རྐེན་དང་གྲོོགས་བྱེད་པ་འགལ་བར་ཐོལ། ཁྱོད་ཀྱིི་སྒྲུབ་བྱེད་དེ་འཐོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་

ན། འགལ་རྐེན་དང་མཐུན་རྐེན་འགལ་བར་ཐོལ། འདོད་པའི་ཕྱིིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

འགལ་རྐེན་ཡིན་ན། མཐུན་རྐེན་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། འགལ་རྐེན་ཡིན་ན། རྐེན་ཡིན་

པས་ཁྱབ་པ་གང་ཞིིག རྐེན་ཡིན་ན། མཐུན་རྐེན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། དེར་ཐོལ། 

རྐེན་ཡིན་ན། ཕན་འདོགས་བྱེད་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། དངོས་པོ་ཡིན་ན། ཕན་

འདོགས་བྱེད་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། དེར་ཐོལ། དངོས་པོ་ཡིན་ན། རང་གི་འབྲས་

བུའི་ཕན་འདོགས་བྱེད་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། 
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འབྲས་བུ་བཤེད་པ།འབྲས་བུ་བཤེད་པ།

གསུམ་པ་འབྲས་བུ་བཤེད་པ་ལ། མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ། སྒྲིས་བརྗོོད་རིགས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་

དབྱེ་བ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། བསྐྱོེད་བྱ། འབྲས་བུའི་མཚོན་ཉེིད། གཉེིས་པ་དེ་ལ་

དབྱེ་ན། དངོས་འབྲས་དང༌། བརྒྱུད་འབྲས་གཉེིས་ལས། དངོས་སུ་བསྐྱོེད་བྱ། དངོས་

འབྲས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། བརྒྱུད་ནས་བསྐྱོེད་བྱ། བརྒྱུད་འབྲས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། གཞིི་ལ་

སྦྱིར་ན། བུམ་པའི་དངོས་སུ་བསྐྱོེད་བྱ། བུམ་པའི་དངོས་འབྲས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། བུམ་

པའི་བརྒྱུད་ནས་བསྐྱོེད་བྱ། བུམ་པའི་བརྒྱུད་འབྲས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། འདི་དངོས་པོ་ཡིན་

ན། དངོས་འབྲས་དང༌། བརྒྱུད་འབྲས་གཉེིས་ཀོ་ཡིན་པས་ཁྱབ། བུམ་པའི་དངོས་རྒྱུ་

དང༌། བུམ་པའི་བརྒྱུད་རྒྱུ་འགལ་བ་བཞིིན་དུ། བུམ་པའི་དངོས་འབྲས་དང༌། བུམ་པའི་

བརྒྱུད་འབྲས་འགལ་ཞིིང༌། དེ་དངོས་པོ་མཐོའ་དག་ལ་རིགས་འདྲིའོ། །

 གསུམ་པ་ནི། འབྲས་བུ་ལ་སྒྲིས་བརྗོོད་རིགས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་ན། རྣམ་སྨོིན་གྱིི་

འབྲས་བུ། བདག་པོའི་འབྲས་བུ། རྒྱུ་མཐུན་གྱིི་འབྲས་བུ། སྐྱོེས་བུ་བྱེད་པའི་འབྲས་བུ། 

བྲལ་བའི་འབྲས་བུ་དང་ལྔ་ལས། 

འབྲས་བུ་ལྔ་བཤེད་པ།འབྲས་བུ་ལྔ་བཤེད་པ།

དང་པོ་ནི། ཟག་བཅས་ཉེེར་ལེན་གྱིི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལྟ་བུའོ། །རྣམ་སྨོིན་དང༌། རྣམ་སྨོིན་གྱིི་

འབྲས་བུ་དོན་གཅིག  གཉེིས་པ་བདག་པོའི་འབྲས་བུ་ཡོད་དེ། མ་དག་པའི་སྣོད་ཀྱིི་

འཇིག་རྟེན་ལྟ་བུ་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། གསུམ་པ་རྒྱུ་མཐུན་གྱིི་འབྲས་བུ་ལ་དབྱེ་ན། མོང་
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བ་རྒྱུ་མཐུན་གྱིི་འབྲས་བུ་དང༌། བྱེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་གྱིི་འབྲས་བུ་གཉེིས་ལས། དང་པོ་

ནི། བདེ་འགྲོོར་སྐྱོེས་ཀྱིང་ཚོེ་ཐུང་བ་ལྟ་བུ། གཉེིས་པ་ནི། བདེ་འགྲོོར་སྐྱོེས་ཀྱིང་སྲིོག་

གཅོད་པ་ལ་དགའ་བ་ལྟ་བུའོ། །བཞིི་པ་སྐྱོེས་བུ་བྱེད་པའི་འབྲས་བུ་ཡོད་དེ། ཞིིང་

བའི་རྩེོལ་བས་བསྒྲུབས་པའི་ལོ་ཏོག་ལྟ་བུ་ལ་བྱེད་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་

ཀྱིི་འགྲོེལ་བ་རྒྱལ་སྲིས་མ་ལས། སྐྱོེས་བུ་བྱེད་པའི་འབྲས་བུ་ནི། འདི་ལྟ་སྟེ། ལོ་ཏོག་

ལ་སོགས་པའོ། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། ལྔ་པ་བྲལ་བའི་འབྲས་བུ་དང༌། སོ་སོར་

བརྟགས་འགོགས་དང༌། འགོག་བདེན་རྣམས་དོན་གཅིག་གོ །

རྒྱུ་འབྲས་གཉེིས་ཀོའི་རྩེོད་པ་སོང་བ།རྒྱུ་འབྲས་གཉེིས་ཀོའི་རྩེོད་པ་སོང་བ།

རྒྱུ་འབྲས་གཉེིས་ཀོའི་རྩེོད་པ་སོང་བ་ལ། ཁོ་ན་རེ། ཤེེས་བྱ་ཆེོས་ཅན། དངོས་པོ་ཡིན་

པར་ཐོལ། འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། འབྲས་བུ་ཡིན་པར་

ཐོལ། བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ས་ལོགས་སུ་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེར་ཐོལ། རྣམ་

པར་འཇོག་བྱེད་ཀྱིི་ས་ལོགས་སུ་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། ཤེེས་བྱ་རྣམ་པར་

འཇོག་བྱེད་ཀྱིི་ས་ལོགས་སུ་བྱུང་བ་ཡིན་པར་ཐོལ། རྣམ་པར་འཇོག་བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུ་ཡིན་

པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། འགལ་ཁྱབ་ལ་འབུད་པ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པར་འཇོག་བྱེད་ཀྱིི་ས་ལོགས་

སུ་བྱུང་བ་མེད་ཀྱིང་དེའི་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། མཚོན་ཉེིད་ཡིན་ན། རྣམ་པར་འཇོག་

བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིིར། དེར་ཐོལ། མཚོན་ཉེིད་དང༌། རྣམ་པར་འཇོག་

བྱེད་དང༌། རྣམ་པར་འཇོག་བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུ་གསུམ་དོན་གཅིག མཚོོན་བྱ་དང༌། རྣམ་པར་
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གཞིག་བྱ་དང༌། རྣམ་པར་གཞིག་བྱའི་འབྲས་བུ་གསུམ་དོན་གཅིག་པའི་ཕྱིིར། ཚོད་

མ་རིགས་གཏེར་ལས། དེས་ན་རྣམ་པར་གཞིག་འཇོག་གི །རྒྱུ་འབྲས་གཉེིས་ལ་ཚོད་

འབྲས་འདོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། གོང་དུ་མ་གྲུབ་ན། བློོའི་ཡུལ་དུ་བྱ་རུང་བ་

ཆེོས་ཅན། རྣམ་པར་འཇོག་བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐོལ། ཤེེས་བྱའི་རྣམ་པར་འཇོག་བྱེད་

ཀྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། ཤེེས་བྱའི་རྣམ་པར་འཇོག་བྱེད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེར་ཐོལ། 

ཤེེས་བྱའི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། ཤེེས་བྱའི་རྣམ་པར་འཇོག་བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུ་

དང༌། ཤེེས་བྱའི་རྣམ་པར་འཇོག་བྱེད་དང༌། ཤེེས་བྱའི་མཚོན་ཉེིད་རྣམས་དོན་གཅིག 

བློོའི་ཡུལ་དུ་བྱ་རུང་གི་རྣམ་པར་གཞིག་བྱའི་འབྲས་བུ་དང༌། བློོའི་ཡུལ་དུ་བྱ་རུང་གི་

རྣམ་པར་གཞིག་བྱ། བློོའི་ཡུལ་དུ་བྱ་རུང་གི་མཚོོན་བྱ་རྣམས་དོན་གཅིག་པ་བཞིིན་དུ། 

མཚོན་མཚོོན་མཐོའ་དག་ལ་རིགས་འདྲི་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

ཡང་ཁོ་ན་རེ། རྣམ་སྨོིན་གྱིི་ཕྱིི་ལོགས་སུ་བྱུང་བའི་མི་དགེ་བ་ཆེོས་ཅན། རྣམ་

སྨོིན་གྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐོལ། མི་དགེ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། འདོད་བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། 

དེ་ཆེོས་ཅན། རྣམ་སྨོིན་གྱིི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། རྣམ་སྨོིན་གྱིི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། དེར་ཐོལ། རྣམ་སྨོིན་གྱིི་ཕྱིི་ལོགས་སུ་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། རྣམ་སྨོིན་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཕྱིི་ལོགས་སུ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། 

ཁྱོད་ཀྱིི་འབྲས་བུ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། ཁྱོད་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར་ཟེར་ན། ཆེོས་ཅན་སྐྱོོན་ཅན་ནོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག རྣམ་སྨོིན་གྱིི་ས་ལོགས་སུ་བྱུང་བའི་སྲིོག་དབང་ཆེོས་ཅན། རྣམ་
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སྨོིན་གྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐོལ། རྣམ་སྨོིན་གྱིི་ས་ལོགས་སུ་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་

ཁྱབ། བྱས་པ་ལ། རྣམ་སྨོིན་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་ས་ལོགས་སུ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཁྱོད་

ཀྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐོལ། ཁྱོད་བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་ཡང་སྐྱོོན་ཅན་

ཡིན། གོང་དུ་འདོད་ན། རྣམ་སྨོིན་གྱིི་ས་ལོགས་སུ་བྱུང་བའི་སྲིོག་དབང་ཆེོས་ཅན། 

རྣམ་སྨོིན་གྱིི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། རྣམ་སྨོིན་གྱིི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་སྨོིན་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དེར་ཐོལ། སྲིོག་དབང་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། མངོན་པ་མཛོད་ལས། 

སྲིོག་ནི་རྣམ་སྨོིན་བཅུ་གཉེིས་གཉེིས། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ།  དེས་སྲིོག་

དབང་ཡིན་ན། རྣམ་སྨོིན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིིར། བཅུ་གཉེིས་གཉེིས་

ཞིེས་པའི་དོན་ཡོད་དེ། དབང་པོ་གཞིན་བཅུ་གཉེིས་ལ་རྣམ་སྨོིན་ཡིན་མིན་གཉེིས་

གཉེིས་ཡོད་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། དབང་པོ་བཅུ་གཉེིས་ལ་རྣམ་སྨོིན་ཡིན་

མིན་གཉེིས་གཉེིས་ཡོད་དེ། མིག་གི་དབང་པོ། རྣ་བའི་དབང་པོ། སྣའི་དབང་པོ། ལེའི་

དབང་པོ། ལུས་ཀྱིི་དབང་པོ། ཡིད་ཀྱིི་དབང་པོ། བདེ་བའི་དབང་པོ། ཡིད་བདེའི་དབང་

པོ། སྡུག་བསལ་གྱིི་དབང་པོ། བཏང་སྙིོམས་ཀྱིི་དབང་པོ། ཕོའི་དབང་པོ། མོའི་དབང་

པོ་དང་བཅུ་གཉེིས་ལ་དེ་ལྟར་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། ཡང་རྣམ་སྨོིན་ཆེོས་ཅན། རྣམ་སྨོིན་གྱིི་

འབྲས་བུ་ཡིན་པར་ཐོལ། རྣམ་སྨོིན་ཡིན་པའི་ཕྱིིར། འདོད་ན། དེ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཁྱོད་

ཀྱིི་འབྲས་བུ་མ་ཡིན་པར་ཐོལ། བདག་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་སྐྱོོན་ཅན་ནོ། །དེས་

ན། རྣམ་སྨོིན་གྱིི་འབྲས་བུ་གྱུར་པའི་མི་དགེ་བ་དང༌། དེར་གྱུར་པའི་དགེ་བ་གང་རུང་

མེད་དེ།  རྣམ་སྨོིན་གྱིི་འབྲས་བུ་ཡིན་ན། ལུང་མ་བསྟན་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར། མཛོད་
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ལས། རྣམ་སྨོིན་ལུང་དུ་མ་བསྟན་ཆེོས། །ཞིེས་གསུངས་པའི་ཕྱིིར། དེ་བཞིིན་དུ་རྣམ་

སྨོིན་གྱིི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ལུང་མ་བསྟན་མེད་ཀྱིང་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་ས་ལོགས་སུ་བྱུང་བའི་

ལུང་མ་བསྟན་ཡོད་པ་ཡང་ཤེེས་པར་བྱའོ། །

གཞིན་ཡང༌། རྒྱུ་འབྲས་འདི་ལ་སྐྱོོན་ཅན་གྱིི་ལན་འདེབས་དགོས་བ་ཤེིན་ཏུ་

མང་སྟེ། བྲལ་བ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་འབྲས་བུ་མེད་པར་ཐོལ། ཁྱོད་རྟག་པ་ཡིན་པའི་

ཕྱིིར། ཞིེས་པ་དང༌། དེ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུ་ཡོད་པར་ཐོལ། ཁྱོད་ཀྱིི་འབྲས་བུ་ཡོད་

པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་པ་དང༌། དེ་ཆེོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཕྱིི་ལོགས་སུ་བྱུང་བ་ཡོད་པར་ཐོལ། 

ཁྱོད་ཀྱིི་འབྲས་བུ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། ཞིེས་པ་རྣམས་ལའང་སྐྱོོན་ཅན་གྱིི་ལན་འདེབས་

ཤེིང༌། གཞིན་ཡང་དེ་འདྲི་བ་མང་དུ་ཡོད་པའི་ཕྱིིར། དེ་ཡང་ཡིན་ཏེ། བྲལ་བ་རྟག་པ་

ཡིན་པའི་ཕྱིིར། བྲལ་བ་དང༌། བྲལ་བའི་འབྲས་བུ། འགོག་བདེན་རྣམས་དོན་གཅིག  

དེ་རྣམས་གང་རུང་ཡིན་ན། རྟག་པ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིིར།

   སྨྲས་པ། ཚུལ་འདིར་ཕྲེ་ཞིིབ་བྱང་བོར་སྦྱིངས་ན་ཡང༌། །རང་བཟོ་སངས་ཏེ་

མཁས་པའི་གཞུང་བཞིིན་དུ། །སྐལ་ལྡན་བློོ་དམན་རྣམས་ལ་ཕན་ཕྱིིར་དུ། །ཕྱིིན་དྲུག་

དང་པོའི་མིང་ཅན་བདག་གིས་བཀོོད། །འདི་ཡང་འགྲོོ་ཀུན་འཕྲེལ་དང་ཡུན་ཏུ་བདེ་

ཞིིང་བློ་མེད་རོགས་བྱང་མྱུར་དུ་ཐོོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།
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དཔར་བྱང་སྨོོན་ཚོིགདཔར་བྱང་སྨོོན་ཚོིག

རྣམ་གྲོོལ་ཞིི་བའི་རྒྱ་མཚོོར་རོ་གཅིག་ཏུ། །གཞིོལ་བའི་མཐོའ་ཡས་ཆེོས་ཚུལ་དལ་

འབབ་ཀླུང༌། །ཚོིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀྱིང་དུག་གསུམ་གྱིི། །དྲིི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་

ལེགས་བཤེད་བདུད་རྩེི་འདི། །དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀོར་ཕུང་པོའི་མཐུས། །ཡང་

དག་ཆེོས་ཀྱིི་སྒོོ་མོ་སྟོང་ཕྲེག་བརྒྱ། །གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགྲོོ་བ་མ་ལུས་པ། །ངེས་

ལེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱོར་ཤེོག། །།

 ཅེས་འཛམ་གླིིང་ཡངས་པའི་ཁྱོན་ལ་འཚོེ་མེད་ཞིི་བའི་ལམ་སྟོན་རྣམ་འདྲིེན་ྋཤཱཀྱི་སེངེའི་རིང་ལུགས་སྒོོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་

འཕྲེལ་ཡུན་ལེགས་ཚོོགས་དུ་མའི་ཆེེད་དུ་དམིགས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐོའ་རིས་མེད་ཀྱིི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་

ལའང་སྦྱིར་ཆེོག་པའི་དགེ་བསོའི་སྨོོན་ཚོིག་ཏུ་ྋཤཱཀྱིའི་དགེ་སྦྱིོང་ཆེོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོོས་སྦྱིར་བའོ།། །།

༄༅། །ནམཱཿཿསམནྟབུདྡྷནཱཾ།ཾ ཨཙོནིཏྱཱདབྷུཏརཱུཔཱིཎཱིཾ།ཾ ཨཏཾཱརསེྭཱཧཱ། །༄༅། །ནམཱཿཿསམནྟབུདྡྷནཱཾ།ཾ ཨཙོནིཏྱཱདབྷུཏརཱུཔཱིཎཱིཾ།ཾ ཨཏཾཱརསེྭཱཧཱ། །

ཡི་གེ་ཉེི་ཤུ་རྩེ་དྲུག་པོ་འདི་ཕྱིག་དཔེའི་ནང་དུ་བཞུགས་ན་དཔེ་ཆེ་དེ་བགོམས་ཀྱིང་ཉེེས་པ་མི་འབྱུང་བར་

འཇམ་དཔལ་རྩེ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་ས།ོ།  
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