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ཀི། །ལམ་གི་གནད་ཀུན་འདྲིལ་བར་རིགས་ལམ་ནས། །ལེགས་པར་ཐོན་པས་ལྷག་པར་དགའ་

བ་རེད། །ཅེས་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཀི་མཆོད་བརོད་དུ་ཚད་མར་གྱུར་པ་ཞེས་པར་དཔལ་ལན་

ཆོས་ཀི་གགས་པས་སྟོན་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པའི་ལེའུའི་སྐབས་སུ་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་འདི་ཉིད་

རྟག་པ་རང་བྱུང་གི་སྐྱེས་བུ་ཡིན་པར་བཀག་ནས་རྒྱུ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་གོམས་པ་ལས་ཚད་མའི་

སྐྱེས་བུར་གྱུར་པའི་ཚུལ་རྣམས་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལོག་གི་རིགས་པས་དཔིས་ཕིན་པར་

བསྒྲུབས་ཤིང་། དེ་ལས་རྣམ་གོལ་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ལམ་གི་གནད་ཀུན་གཅིག་ཏུ་འདྲིལ་

ནས་ངེས་པ་སྐྱེས་པར་འདུག་པས་ལྷག་པར་དགའ་བ་རེད་ཅེས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་ལྟར་

རོ། །དེས་ན་སིགས་མའི་དུས་འདིར་རང་ཅག་རྣམས་འཕགས་མཆོག་སྤན་རས་གཟིགས་ཀིས་

རེས་སུ་བཟུང་ཞིང་ལམ་གི་གནད་སྟོན་པའི་བཤེས་གཉེན་དུ་མ་ལས་གཞུང་ཆེན་སྤི་དང་ཁྱད་

པར་དུ་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཐོས་བསམ་བེད་པའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་ནི་ཆེས་

བསམ་པར་དཀའ་བའི་བསོད་སྐལ་ཁོ་ནར་ལགས། 
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བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས།

དེས་ན་ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་ཀུན་གི་ཕི་མོ་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་འགེལ་པ་བོད་

ཀི་མཁས་པའི་མཛད་པ་རྣམས་ལས་རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་གིས་མཛད་པའི་ཚད་མ་ཀུན་

ལས་བཏུས་པའི་རྣམ་བཤད་མཐར་འཛིན་གི་གདུང་བ་འཇོམས་བེད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་་

འདི་ཉིད་གགས་ཆེ་བ་དང་ཕན་ཆེ་བར་སྣང་། འོན་ཀང་རྣམ་བཤད་འདིའི་དཔེ་རྒྱུན་ཅུང་ཙམ་

དཀོན་པ་དང་སོབ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་མཁོ་དགོས་ཀང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་འདུག་པས་ཀུན་ལ་ཕན་

པ་ཁོ་ནར་དམིགས་ཏེ་རྣམ་བཤད་ཆེན་མོ་འདི་པར་སྐྲུན་བེད་པའི་ལས་འགོ་བརམས་པ་ཡིན། ཞུ་

སྒིག་བེད་ཚུལ་ནི་རྣམ་བཤད་འདིའི་པར་མ་མི་འདྲ་བ་བཞི་དང་ར་བའི་པར་མ་མི་འདྲ་བ་ལྔ་ཞིབ་

བསྡུར་གིས་མི་འདྲ་བ་རྣམས་མཆན་བཀོད་པ་དང་། ཀོག་པ་པོ་རྣམས་ལ་གཟིགས་བདེའི་ཚུལ་དུ་

ར་བ་དང་སྦྱར་ཏེ་ཞུ་སྒིག་བས། གཞུང་དངོས་ཀི་ས་བཅད་དངོས་སུ་མི་གསལ་བ་རྣམས་ལ་ཡིག་

ཆུང་གི་ཚུལ་དུ་ས་བཅད་བཀོད་ཅིང་གཞུང་གི་མ་ཕི་ལ་འཕི་སྣོན་འབྲུ་ཙམ་ཡང་བས་མེད།

དཔར་སྐྲུན་གི་ཆེད་བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ཀི་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་མཛད་པའི་

དྲིན་ལས་དེབ་གངས་༣༥༠༠་ཐམ་པ་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་དགེ་བའི་ར་བ་སྟོན་ཟླའི་དཔལ་ལ་འཁུ་

བ་གང་ཞིག་བསགས་པ་རྣམས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས། བསྟན་

འཛིན་ཀུན་གི་གཙུག་ནོར་ᨊརྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མཆོག་དང་། སྐྱབས་རེ་ཆོས་ལན་

རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། སྐྱབས་རེ་བཟོད་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་སོགས་པ་བླང་དོར་གི་གནས་

སྟོན་པའི་རིས་མེད་བསྟན་འཛིན་གི་སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་མཛད་

འཕིན་ཕོགས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་། ཡུལ་ལུང་འདྲ་མིན་ནས་ཕེབས་པའི་གཞུང་ཆེན་སོབ་གཉེར་

བ་རྣམས་གཞི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་རབ་ཏུ་གནས་ཏེ་གཞུང་ཆེན་ལ་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་གི་བ་བ་

མཐར་ཕིན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་དེབ་འདིའི་དཔར་སྐྲུན་འགོ་གོན་ཆེད་ཞལ་འདེབས་གནང་བའི་

སྦྱིན་བདག་དང་འབེལ་ཐོབ་ཉེ་འབེལ་ལྟོས་བཅས་རྣམས་ཀི་ཆོས་མཐུན་གི་བ་བ་མཐའ་དག་ཡིད་

རེ་ལྟར་འགྲུབ་པ་དང་། ས་ལམ་གི་བགོད་པ་མཐར་ཕིན་ནས་རྣམ་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་ལ་

མྱུར་དུ་རེག་པའི་རྒྱུ་ཁོ་ནར་གྱུར་ཅིག།   །།
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སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀི་གང་པོའི་རྣམ་ཐར།

སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀི་གང་པོའི་རྣམ་ཐར།

༄༅། །ཐུབ་པའི་གཞུང་ལུགས་དངོས་སྟོབས་རིགས་པ་ཡིས། །སྟོན་ཕིར་ཚད་མའི་སོ་བརྒྱ་

ལེགས་ཕེ་ནས། །རྣམ་དཔོད་བློ་མིག་སྦྱིན་མཛད་ཚད་མ་པ། །ཕོགས་ཀི་གང་པོའི་ཞབས་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་ཇི་སྐད་གསུངས་པའི་སོབ་དཔོན་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་འདི་ནི། རྒྱ་གར་

ལྷོ་ཕོགས་ཀི་གོང་ཁྱེར་སིངྒ་བཀྟའི་ཉེ་འཁོར་དུ་ཀནཅི་ཞེས་བ་བར་བམ་ཟེའི་རིགས་སུ་སྐུ་

འཁྲུངས། འཁྲུངས་དུས་ནི་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀི་རེས་དང་ལེགས་ལན་འབེད་ཀི་

གོང་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་སྟབས་དུས་རབས་བཞི་པའམ་ལྔ་པར་སྐུ་བལྟམས་པར་ཚོད་དཔག་

བེད་ནུས་པར་ནཱལནྡཱ་ཞིབ་འཇུག་དེབ་ཏུ་བཤད། གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་བམ་ཟེའི་རིག་བེད་

ཐམས་ཅད་དང་གཞན་ཡང་མུ་སྟེགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སོགས་རིག་པའི་གནས་མཐའ་དག་ལ་

མཁས་པའི་ཕུལ་དུ་ཕིན་པར་གྱུར། སྔོན་ཡུན་རིང་པོ་ནས་གོམས་པའི་བག་ཆགས་སྲད་

སྟོབས་ཀིས་འཁོར་བ་མཐའ་དག་མེ་འབར་བའི་རླུབས་ལྟར་གཟིགས་ནས་ངེས་འབྱུང་ཤུགས་

དྲག་པོས་བམ་ཟེའི་རིགས་དང་། ལོངས་སྤོད་དང་སོབ་འཁོར་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་མ་ཆགས་པར་

གནས་མ་བུ་པའི་སེ་པའི་མཁན་པོ་ནཱ་ག་ད་ཏྟ་སྟེ་གང་པོ་བིན་ཞེས་བ་བ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་

མཚན་ཕོགས་ཀི་གང་པོར་གསོལ། 

མཁན་པོ་དེ་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་མ་བུ་པའི་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་ཉན་ཐོས་ཀི་སེ་

སྣོད་གསུམ་ལ་མཁས་པར་བས་ལ། བརོད་དུ་མེད་པའི་བདག་ལ་རྣམ་པར་བརྟགས་ཤིང་བཙལ་

ནས་གདམས་པ་ལྟར་ཡོད་པར་མ་མཐོང་སྟེ། ཉིན་མོ་དཀར་ཁུང་ཐམས་ཅད་བསལ། མཚན་མོ་
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བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས།

ཕོགས་བཞིར་མར་མེ་བཏང་སྟེ། ལུས་གཅེར་བུར་ཕྱུང་ནས་ཕི་ནང་ཀུན་ཏུ་ཡང་བལྟས་སོ། །དེ་

ལྟར་བེད་པ་གོགས་ཀིས་མཐོང་ནས་མཁན་པོ་ལ་བཤད་པས་མཁན་པོས་ཀང་དྲིས་པ་ན། བདག་

ནི་བློ་རྟུལ་ཞིང་བློ་གོས་དམན་པས་མཁན་པོས་བསྟན་པའི་དེ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བདག་གིས་

མ་མཐོང་བ་དེའི་ཕིར་སྒིབ་བེད་ཀིས་བསྒིབས་སམ་སམ་སྟེ་དེ་ལྟར་བས་ནས་ལྟས་སོ་ཟེར། དོན་

གིས་དེ་འགོག་པར་བེད་པའི་རིགས་པ་རྣམས་ཀང་བསྟན་པས། མཁན་པོ་ཁོས་ཏེ། ཁོ་བོའི་གྲུབ་

མཐའ་ལ་ཟུར་ཟ་བ་ཁྱོད་མ་འདུག་ཅིག་ཅེས་སྐོད་པའི་གནས་མ་ཡིན་པར་བསྐད་པ་ན། དེ་ཉིད་དུ་

རིགས་པས་སུན་དབྱུང་བར་ནུས་མོད་ཀི། བླ་མར་གྱུར་པས་ཕག་འཚལ་ནས་ཕིར་བོན། 

རིམ་གིས་སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་གི་དྲུང་དུ་གཤེགས་ནས་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ཀི་

སོབ་མ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པར་ལོ་རྒྱུས་དུ་མར་བཤད། གང་ལྟར་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འདིས་སྤིར་

ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་སེ་སྣོད་མཐའ་དག་དང་། ཁྱད་པར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སེ་རྣམས་དང་། རེ་

བཙུན་བམས་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་རྣམས་བུམ་པ་གང་བོའི་ཚུལ་དུ་

ལེགས་པར་གསན་ཞིང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སེ་ལྔ་བརྒྱ་ཙམ་ཁ་ཏོན་དུ་མཛད། 

རོ་རེ་སོབ་དཔོན་ཞིག་ལས་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀི་དབང་དང་སྒྲུབ་ཐབས་

ལེགས་པར་ནོས་ནས་སྒྲུབ་པ་མཛད་པས་རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་

གཟིགས་ཤིང་གདམས་པ་དང་རེས་སུ་བསྟན་པ་ལེགས་པར་ཐོབ། དེ་ནས་བཟུང་ནམ་འདོད་དུ་

རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་ཆོས་གསན་པར་མཛད། དེ་ནས་ཨོ་ཌི་བི་

ཤའི་ཡུལ་གི་ནགས་ཚལ་ཤིན་ཏུ་དབེན་པའི་ཕོགས་གཅིག་བོ་ཏ་སེལ་ཞེས་བ་བའི་བག་རིའི་

ཕུག་ཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ་རེ་གཅིག་པའི་བསམ་གཏན་ལ་རོལ་བར་མཛད་དོ། །

ལོ་འགའ་ཞིག་འདས་པ་ན། དཔལ་ནཱལནྡཱར་མུ་སྟེགས་ཀི་རོད་པ་བེད་པ་བྱུང་། དེར་བམ་

ཟེའི་སུ་དུ་ར་ཛ་ཞེས་བ་བ་རྟོག་གེ་ལ་ཤིན་ཏུ་བང་བ་ཐུབ་པར་དཀའ་བ་ཞིག་ཀང་འདུས་ཏེ། དེར་

སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀིས་རོད་པར་མ་ནུས་ནས། ཤར་ཕོགས་ནས་སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀི་གང་

པོ་སྤན་དྲངས་སོ། །མུ་སྟེགས་དེ་ལན་གསུམ་དུ་ཕམ་པར་བས་ཤིང་། དེར་ཚོགས་པའི་མུ་
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སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀི་གང་པོའི་རྣམ་ཐར།

སྟེགས་ཀི་རོལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་རེ་རེ་ནས་སུན་ཕྱུང། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ལ་བཀོད། 

གནས་དེར་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་མདོ་སེ་དུ་མ་རྣམ་པར་བཤད་ཅིང། ཆོས་མངོན་པ་ཡང་རྒྱས་

པར་བས། 

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་འདིས་སྤིར་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་གི་དགོངས་པ་བཀྲལ་

ཞིང་། ལྷག་པར་ཚད་མ་གཏན་ལ་འབེབ་པ་ལ་དམིགས་པ་བརྟག་པ་སོགས་ཚད་མའི་བསྟན་

བཅོས་བརྒྱ་ར་མཛད་པར་གགས། སར་ཡང་ཨོ་ཌི་བི་ཤའི་ཡུལ་དུ་གཤེགས་ནས་སྔར་གི་ཕུག་

པ་དེ་ཉིད་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གཞོལ་བར་མཛད། དུས་ནམ་ཞིག་ན་རིགས་པའི་མིག་དང་བལ་

བའི་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་ཐུགས་བརེ་བ་ཆེན་པོས་གཟིགས་ཏེ་རིགས་པའི་མིག་སྦྱིན་པར་མཛད་

བཞེད་པ་ན། གདུལ་བ་རྣམས་བློ་གོས་ཀི་མཐུ་ཤིན་ཏུ་ཆུང་པ་དང་། སྔར་བརམས་པའི་ཚད་མའི་

བསྟན་བཅོས་རྣམས་ཀང་རྣམ་གངས་མང་བས་ཁ་འཐོར་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་པར་གཟིགས་ཏེ། སྔར་

མཛད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་གནད་བསྡུས་ཏེ་གསུང་རབ་སྤིའི་དགོངས་འགེལ་ཚད་མ་ཀུན་

ལས་བཏུས་པ་རོམ་པར་བཞེད་ནས། ཚད་མར་གྱུར་པ་འགོ་ལ་ཕན་བཞེད་པ། །སྟོན་པ་བདེ་

གཤེགས་སྐྱོབ་ལ་ཕག་འཚལ་ནས། །ཚད་མར་བསྒྲུབ་ཕིར་རང་གི་གཞུང་ཀུན་ལས། །བཏུས་ཏེ་

སྣ་ཚོགས་འཐོར་རྣམས་འདིར་གཅིག་བ། །ཞེས་སྒྲུབ་ཕུག་གི་བག་ངོས་ལ་རོ་ཐལ་གིས་བིས་པ་

ཙམ་གིས་ཕོགས་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀི་སྣང་བས་ཁྱབ་པ་དང་། ས་གཡོ་བ་དང་། སྒ་ཆེན་པོ་གགས་པ་

དང་། མུ་སྟེགས་ཀི་སྟོན་པ་རྣམས་ཀི་བིན་པ་རེངས་པར་གྱུར། དེ་གང་གི་ལྟས་ཡིན་སམ་དུ་མུ་

སྟེགས་ཐུབ་རྒྱལ་ནག་པོ་ཞེས་བ་བས་མངོན་ཤེས་ཀིས་བརྟགས་པས་ཚད་མ་མདོའི་མཆོད་

བརོད་བིས་པའི་བིན་རབས་ཀི་མཐུར་མཐོང་ནས། སོབ་དཔོན་བསོད་སོམས་ལ་གཤེགས་པའི་

ཤུལ་དུ་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་འོངས་ནས་མཆོད་བརོད་ཀི་ཚིག་དེ་བསུབས་ནས་བཞག། །དེ་ལྟར་ལན་

གསུམ་བས་པའི་ཐ་མ་ལ་སོབ་དཔོན་གིས་འདི་ཀུ་རེ་དང་ཀལ་ཀའི་ཕིར་བསུབ་པ་ཡིན་ན་དགོས་

པ་ཆེན་པོ་ཡོད་པས་མ་བསུབ་ཅིག། །གལ་ཏེ་དོན་ནོར་ཏེ་རོད་པར་འདོད་ན་ལུས་སྣང་བར་གིས་

ཞེས་བིས་ཏེ། ཡང་བསོད་སོམས་ལས་འཁོར་བའི་ཚེ་མུ་སྟེགས་དེ་དངོས་སུ་བསད་འདུག་པ་
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བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས།

བསྟན་པ་དཔང་དུ་བཙུགས་ཏེ་རིགས་པ་དྲི་མ་མེད་པས་ལན་གསུམ་གི་ཕམ་པར་བས་པའི་

མཐར། ད་ཁྱོད་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་ཤིག་བས་པ་ན། མུ་སྟེགས་པས་རྫུ་འཕྲུལ་

གིས་ཁ་ནས་མེ་སྦར་ཏེ་སོབ་དཔོན་གི་ཡོ་བད་དང་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་ཡང་བསྲེགས་ཏེ་ཕིར་

སོང་ངོ། །སོབ་དཔོན་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ་ནས་བདག་གིས་འདི་གཅིག་པུའི་དོན་ཡང་མ་ནུས་ན་

གཞན་གི་དོན་ག་ལ་ནུས་སམ། ཐོད་ལེ་ཀོར་ནམ་མཁར་འཕངས་ནས་འདི་ནམ་ས་ལ་བབས་པའི་

ཚེ་རང་ཉིད་གཅིག་བུ་གོལ་བ་དོན་དུ་གཉེར་བར་བགིའོ་སམ་དུ་དགོངས་ལ། ཐོད་ལེ་ཀོར་འབབ་

དུས་མ་བྱུང་སྟེ། ནམ་མཁར་གཟིགས་པ་ན་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀིས་ཐོད་ལེ་ཀོར་དེ་

བསྣམས་ནས་མངོན་སུམ་དུ་བོན། བུ་མ་བེད་མ་བེད། སྐྱེ་བོ་དམན་དང་འཕད་ལས་བློ་གོས་ངན་

སྐྱེ་སྟེ། ཁྱོད་ཀི་བསྟན་བཅོས་འདི་ལ་མུ་སྟེགས་ཚོགས་ཀིས་གནོད་མི་ནུས་པར་ཤེས། ཁྱོད་

ཀིས་སངས་རྒྱས་མ་ཐོབ་བར་དུ་དགེ་བའི་བཤེས་སུ་ང་འགྱུར་གི། ཕི་མའི་དུས་སུ་འགོ་བ་ཀུན་

གི་མིག་གཅིག་ཏུ་ནི་འདི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ལུང་བསྟན་ཅིང་། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་བརམ་

པར་བསྐུལ་མ་དེ་ལྟར་མཛད་པ་ན། སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀི་གང་པོས་ཀང་ཐུགས་རེ་དང་སིང་

སྟོབས་ཆེར་བཞེས་ནས་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་མཛད་དེ། འཛམ་བུ་གིང་གི་འགོ་བ་ཐམས་

ཅད་ལ་བློ་གོས་ཀི་མིག་སྦྱིན་པར་མཛད་དོ། །

དེ་ནས་སར་ཡང་ནགས་འཐོངས་ཤིག་ཏུ་བསམ་གཏན་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་པས་

སངས་རྒྱས་མང་པོའི་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སོ་བརྒྱ་ཕག་མང་པོ་ཐོབ། ལྷ་རྣམས་

ཀིས་མེ་ཏོག་གི་ཆར་ཕབ། ནགས་ཚལ་དེའི་ལོན་ཤིང་དང་མེ་ཏོག་རྣམས་ཀང་སོབ་དཔོན་གི་

ཕོགས་སུ་མགོ་འདུད། གང་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་ནགས་ཚལ་དེ་ན་གནས་པའི་རི་དྭགས་རྣམས་

ཀང་སོབ་དཔོན་གི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་གཏུག་ཅིང་གུས་པའི་ཚུལ་བས། ཡུལ་དེའི་རྒྱལ་པོ་

འཁོར་དང་བཅས་པས་ཀང་ཞབས་ལ་ཕག་བས་སོ། །

དེ་ནས་ལྷོ་ཕོགས་སུ་བོན་ཏེ་ཡུལ་ཐ་དད་ཀི་མུ་སྟེགས་ཀི་སྨྲ་བ་ངན་པ་རྣམས་ཚར་བཅད། 

དགེ་འདུན་གི་སེ་རྣམས་ལ་སེ་སྣོད་གསུམ་རྒྱ་ཆེར་བཤད་དེ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ཆེས་ཆེར་
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སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀི་གང་པོའི་རྣམ་ཐར།

སེལ་བར་མཛད་དོ། །དེ་ནས་སར་ཡང་ཨོ་ཌི་བི་ཤའི་ཡུལ་དུ་བོན་ནས་ཡུལ་དེའི་རྒྱལ་པོ་འཁོར་

བཅས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ལ་བཙུད། བམ་ཟེ་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་སྦྱིན་བདག་བས་ཏེ་དགེ་

འདུན་གི་སེ་མང་དུ་བཙུགས། ཡུལ་དེའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་རེད་

པའི་ཕིར་ཨ་རུ་རའི་སོང་པོ་ཆེན་པོ་སྐམ་པོ་ཞིག་བདེན་ཚིག་བརོད་ནས་སོར་ཆུད་པར་མཛད་

དོ། །དེ་ལྟར་མུ་སྟེགས་ཀི་རོལ་བ་ཕལ་ཆེར་ཚར་བཅད་པས་རོད་པའི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གགས་ཤིང། 

འཕགས་ཡུལ་གི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཆོས་ཀིས་སྦེལ་བའི་སོབ་མ་ཡོད། ཕི་བཞིན་འབང་བའི་

དགེ་སྦྱོང་ནི་གཅིག་ཀང་ཡོངས་སུ་མ་བཟུང་། ཚུལ་འདིས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པས་ཁྱབ་པར་

མཛད་ནས། འདོད་པ་ཆུང་ཞིང་ཆོག་ཤེས་པས་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་

གཉིས་ལ་གནས་བཞིན་དུ་མཐར་ཨོ་ཌི་བི་ཤའི་ནགས་ཚལ་དབེན་པའི་སྒྲུབ་ཕུག་དེ་ཉིད་དུ་ངོ་

མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་ཞིང་གཞན་དུ་གཤེགས་སོ། །དགུང་ལོ་ཇི་ཙམ་བཞུགས་པ་

མི་གསལ། 

སོབ་དཔོན་འདིས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས་ལ་ཁ་ཐོར་ཤིན་ཏུ་མང་ཡང་། བོད་དུ་བསྒྱུར་

ཞིང་གགས་ཆེ་བའི་གས་ནི། ཚད་མའི་མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་དང་དེའི་རང་འགེལ། དམིགས་

པ་བརྟག་པ་དང་དེའི་རང་འགེལ། དུས་གསུམ་བརྟག་པ། ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་རིགས་པ་ལ་

འཇུག་པ། ཕོགས་ཆོས་དགུའི་འཁོར་ལོ། ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀི་འགེལ་པ་གནད་ཀི་སྒོན་མེ། 

ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པར་བསྟོད་པའི་འགེལ་པ་སོགས་ཡོད་དོ། །

(རྒྱལ་སྐྱོང་ཆོས་འཁོར་གིང་གིས་དཔར་བསྐྲུན་ཞུས་པའི་རྣམ་ཐར་ལ་གཞིར་བས་ཏེ་ཇོ་

ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་རྒྱ་གར་ཆོས་འབྱུང་དང་ནཱལནྡཱ་ཞིབ་འཇུག་ཞེས་བ་བ་སོགས་ལས་ཁ་བསྐངས་

ཏེ་བསྒིགས་)
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བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས།

རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་གི་རྣམ་ཐར།

༄༅། །དགའ་ལན་ཁི་ཐོག་གཉིས་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དར་མ་རིན་ཆེན་མཆོག་ནི་རབ་བྱུང་

དྲུག་པའི་ཤིང་འབྲུག་(སྤི་ལོ་༡༣༦༤) ལོར་ཡབ་བློན་པོ་རྦའི་རིགས་རྒྱུད་རྟ་དཔོན་པ་དང་། ཡུམ་

ཇོ་མོ་ཤེས་རབ་མ་གཉིས་ཀི་སྲས་སུ་གཙང་ཉང་སྟོད་ཀི་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་བཅུ་པར་

གནས་སིང་དུ་མཁན་ཆེན་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་གི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་། མཚན་དར་མ་རིན་ཆེན་

དུ་གསོལ། དེ་ནས་སོབ་དཔོན་དཔལ་མགོན་པའི་དྲུང་དུ་ཡི་གེ་འབི་ཀོག་ཕུལ་དུ་ཕིན་པར་

བསབས། བཀའ་བཞི་པ་རིན་ཆེན་རོ་རེ་དང་། རེ་བཙུན་རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བློ་གོས་སོགས་

མཁས་ཆེན་དུ་མ་སྤི་བོར་བསྟེན་ནས་མདོ་སྔགས་ཀི་ཆོས་མང་དུ་གསན། ལྷག་པར་དུ་རེ་བཙུན་

རེད་མདའ་བ་ལས་ཕར་ཕིན་དང་། ཚད་མ། འདུལ་བ། མངོན་པ། དབུ་མ་སོགས་མདོ་ཕོགས་ཀི་

གཞུང་རྣམས་དང་། གསང་འདུས་སོགས་གསང་སྔགས་ཀི་གཞུང་ཕལ་ཆེ་བ་གསན་སྦྱོང་གནང་

སྟེ་རེད་མདའ་བའི་ཐུགས་སྲས་རབ་འབམས་པ་བདུན་གི་ནང་ཚན་རོལ་བཟང་མཆོག་གྱུར་གི་

མཚན་ཡང་ཐོགས། དེ་ནས་ས་སྐྱ་དང་། གསང་ཕུ། རེད་ཐང་བཅས་སུ་པུ་ཏི་དཀའ་བ་བཅུའི་གྲྭ་

སྐོར་གནང་། རོང་སྟོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་དང་མཁན་ཆེན་གཡག་པ་སོགས་ས་སྐྱའི་མཁན་ཆེན་

རྣམས་དང་རོད་གེང་ལེགས་པར་མཛད་དེ་མཁས་པའི་གགས་པ་ཐོབ་ནས་དཀའ་བཅུ་པའི་

མཚན་རྟགས་བཞེས། བོད་ལ་དཀའ་བཅུ་པ་ཞེས་པའི་མཚན་ཡང་ཐོག་མར་འདི་ནས་བྱུང་བར་

གགས། དགུང་ལོ་ཉེར་ལྔ་པ་ལ་བསེན་པར་རོགས། དེ་ནས་དབུས་ཕོགས་ཀི་གྲྭ་ས་རྣམས་སུ་གྲྭ་

སྐོར་མཛད། འཇམ་མགོན་བླ་མའི་གགས་པ་གསན་པས་རོད་པ་མཛད་པར་གཉལ་གི་ར་གོང་དུ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་གི་རྣམ་ཐར།

བོན་པས་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཡོན་ཏན་ལ་ཤིན་ཏུ་དད་དེ་སོབ་མའི་གཙོ་

བོར་གྱུར། 

ལོ་བཅུ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་རེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་ཕིར་རྒྱུན་མཐུད་ནས་དགའ་ལན་གསར་

བཞེངས་ཀི་མཁར་ལས་ཀང་བསྒྲུབས། རེའི་ཆོས་གསུང་ཚད་གསན། གསན་ཚད་བཟུང་། བཟུང་

ཚད་བརེད་དུ་མ་བཅུག་པར་མདོ་སྔགས་མཐའ་དག་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་མཁྱེན་པས་མཁས་པ་

རྣམས་ལེགས་བཤད་ཀིས་ཡིད་འཕོག་པར་མཛད་ཅིང་། རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཞིང་གཞན་དུ་གཤེགས་

ཁར་རེ་འདི་ལ་དབུ་པཎ་དང་སྐུ་བེར་གནང་སྟེ་གདན་སར་བཞུགས་པར་དོན་གིས་གོ་བར་མཛད་

པ་བཞིན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་དང་གནས་བརྟན་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་སོགས་དབུ་སོབ་ཐམས་ཅད་

ཀིས་མགིན་གཅིག་ཏུ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། དགུང་ལོ་ང་དྲུག་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་ཕག་

(སྤི་ལོ་༡༤༡༩) ལོར་རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཞིང་གཞན་དུ་གཤེགས་པ་དང་རེ་འདི་དགའ་ལན་

གསེར་ཁིར་ཕེབས་ཏེ་ཁི་པའི་གདན་རབས་གཉིས་པར་གྱུར་ཅིང་། རྒྱལ་ཚབ་ཅེས་པའི་མཚན་

ཐོབ། ཁི་ཐོག་ཏུ་ལོ་ངོ་བཅུ་གསུམ་བཞུགས་རིང་འཆད་རོད་རོམ་གསུམ་གི་བ་བ་རྒྱ་ཆེར་

སེལ། རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་བཞིན་དུ་འདུལ་བའི་འཆད་ཉན་དང་། གཞི་གསུམ་གི་

ཕག་ལེན་སོགས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། གསང་སྔགས་སྤི་དང་ཁྱད་པར་དུ་གསང་བདེ་དུས་

འཁོར་ཀྱཻ་རོར་འཇིགས་བེད་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ཀི་བཤད་པ་རིམ་གཉིས་ཀི་ཁིད་སོགས་མདོར་ན་

བོད་སྔ་མ་རྣམས་ཀི་བློའི་སྤོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའི་རེ་བླ་མའི་ལེགས་པར་བཤད་པ་མཐའ་དག་

རང་གི་ཉམས་མོང་དང་ལུང་རིགས་དྲི་མ་མེད་པས་འཆད་པར་མཛད་པས་རེའི་དངོས་སོབ་ཕལ་

ཆེ་བ་དང་སྐལ་ལན་རྣམ་དཔོད་ཅན་མཐའ་དག་རང་དབང་མེད་པར་ཡིད་འཕོག་སྟེ་རེ་རིན་པོ་ཆེ་

དང་ཁྱད་པར་མེད་པའི་གུས་འདུད་མཛད་པར་བརྟེན་ཕ་རེས་བུས་ཟིན་པ་རེའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀི་

བསྟན་པ་རྐང་ཚུགས་པར་གྱུར། དེ་ནས་དགུང་ལོ་རེ་བརྒྱད་ལ་ཕེབས་པ་ལྕགས་ཕག་(སྤི་ལོ་

༡༤༣༡) ལོར་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་དགའ་ལན་ཁི་ཐོག་གསུམ་པར་རང་གི་

རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྐུར། དགུང་ལོ་རེ་དགུ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་བི་(སྤི་ལོ་
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བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས།

༡༤༣༢) ལོའི་བོད་ཟླ་ལྔ་པར་རེ་པོ་ཏ་ལར་ཆོས་དབིངས་སུ་གཤེགས།

གསུང་ལས་སྐྱེས་པའི་སོབ་མ་མཁས་པ་རཏཱ་བཀྲ་ཤིས་དང་། བམས་པ་གིང་པ། རིན་ཆེན་

དཔལ། འདུལ་དཀར་བ་གགས་པ་དཔལ་ལན། བློ་གོས་མགོན་པོ། གིང་སད་ཡོན་རྒྱམ་པ་ཆེན་

པོ་རིན་བང་བ། འདུལ་འཛིན་བསམ་འཕེལ་བ། སངས་རྒྱས་བཟང་པོ། བློ་བརྟན་པ། དཔལ་ལན་

བཟང་པོ་སོགས་བསྟན་འཛིན་གི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་བྱུང་། བསྟན་བཅོས་ཀང་རྣམ་

འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད། རྣམ་ངེས་དགོངས་པ་རབ་གསལ། རིགས་ཐིགས་

ཀི་ཊིཀྐ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད། ཚད་མདོའི་མཐར་འཛིན་གདུང་སེལ། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་

དུ་ཕིན་པའི་མན་ངག་གི་བསྟན་བཅོས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་གི་འགེལ་པ་དོན་གསལ་བའི་

རྣམ་བཤད་སིང་པོ། དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕེང་བའི་རྣམ་བཤད་སིང་པོའི་དོན་གསལ་བ་ལ་སོགས་

པའི་གཞུང་ཆེན་མང་པོའི་འགེལ་པ་དང་། གསང་འདུས་དང་། དུས་འཁོར་སོགས་ཀི་བཀའ་རོམ་

གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་བ་པོད་ཆེན་བརྒྱད་བཞུགས་སོ། །



༄༅། །ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རེས་མཛད་པ་

བཞུགས་སོ། །

རེ་བཙུན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

གང་གི་མཁྱེན་པས་ཤེས་བའི་གནས་ཀུན་གཟིགས། །

བརེ་བས་འགོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསལ་སད་དུ། །

ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་མཛད་པ་ཅན། །

རེ་བཙུན་བླ་མ་རྣམས་ལ་སྤི་བོས་འདུད། །

མཐོང་ཐོས་དྲན་དང་རེག་པ་ཙམ་གིས་ཀང༌། །

སྲིད་ཞིའི་རྒུད་པ་མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་ཅིང༌། །

འཇིག་རྟེན་ལྷ་མི་ཀུན་གིས་མཆོད་བ་བ། །

བཅོམ་ལན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀིས་རྟག་སྐྱོངས་ཤིག །

རང་གཞན་གྲུབ་མཐའ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་སོན། །

གསུང་རབ་སེངྒེའི་ང་རོའི་སྒ་སྐད་ཀིས། །

རྟོག་གེ་ངན་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀུན་འཇིག་པ། །

ཕོགས་གང་གགས་པའི་ཞབས་ལ་གུས་པས་འདུད། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཚད་མར་གྱུར་པའི་སྟོན་དང་བསྟན་པ་མཆོག །

དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་རིགས་པས་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ། །

གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བའི་མིག་གཅིག་པུ། །

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་བཤད་པར་བ། །

ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་བཞེད་གཞུང་དྲི་མ་མེད། །

ཆེས་ཆེར་ཉམས་པར་གྱུར་པ་མཐོང་བཞིན་དུ། ། 

འཆད་དང་རོམ་དང་སོམ་ལ་མི་བརོན་པ། །

རྣམ་དཔོད་ལན་ཡང་མཁས་པའི་གཟུགས་བརན་ཡིན། །

དངོས་པོ་ཕལ་པ་ཅུང་ཟད་རེད་པ་ཡང༌། །

ལྷག་བསམ་དག་པས་གཞན་ལ་སྦྱིན་འོས་ན། །

ལེགས་བཤད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་གཏེར་རེད་པ། །

སེམས་ཡོད་སུ་ཞིག་སྦྱིན་ལ་བརོན་མི་བེད། །

དེ་ལ་འདིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀིས་གསུང་རབ་ཀི་

དགོངས་པ་འགེལ་པའི་ཚུལ་དུ་མ་བྱུང་སྟེ། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀིས་ནི་

གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གི་བར་གི་ཀུན་རོབ་པའི་ཆོས་རྣམས་རང་རང་གི་བ་བ་

བེད་པའི་ཚུལ་དང༌། དེ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་ཀུན་

རོབ་ཀི་བདེན་པ་དང༌། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་སོ་ནས། གསུང་རབ་

མཐའ་དག་འཆད་པར་བེད་ལ། སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ཞབས་ཀིས་ལུགས་སྔ་མ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ལྟར་བཞེད་ཅིང༌། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་གི་

ཚུལ་ལ་མོས་པ་རྣམས་རེས་སུ་བཟུང་བའི་ཆེད་དུ། རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་གི་ཤིང་

རྟའི་སྲོལ་ལེགས་པར་ཕེ་ནས། ཤེས་བའི་གནས་རྣམས་ཀུན་བརྟགས་དང༌། གཞན་

དབང་དང་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་གསུམ་དུ་བསྡུས་པའི་སོ་ནས་དགོངས་པ་འགེལ་པར་

མཛད་དོ། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཕོགས་ཀི་གང་པོས་བརྒྱད་སྟོང་པའི་དོན་བསྡུས་པ་

སོགས་སུ་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་སོ་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་མཛད་ཅིང༌། འདིར་

ནི་ཤེས་བའི་གནས་མཐའ་དག་གཏན་ལ་འབེབས་བེད་ཀི་ཐབས་ཚད་མའི་རྣམ་

གཞག་སྐྱོན་མེད་ཤེས་ནས་དེའི་རེས་སུ་ཞུགས་ན། མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་

གང་ལའང་མི་སླུ་བར་གཟིགས་ནས། ཐུབ་པ་ཚད་མར་གྱུར་པ་དང༌། དེའི་བསྟན་པ་

ཚད་མར་སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དང༌། གངས་དང་སྤོད་ཡུལ་

དང༌། འབས་བུ་རྣམས་ལུགས་གཞན་ལས་ཀང་ཁྱད་ཞུགས་པའི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་ཕེ་

ནས་གསུང་རབ་མཐའ་དག་གི་དགོངས་པ་འགེལ་པར་མཛད་དོ། །

དེ་ལ་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་འཆད་པ་འདི་ལ་དོན་བཞི་སྟེ། མཚན་གི་

དོན་དང༌། འགྱུར་གི་ཕག་དང༌། བསྟན་བཅོས་དངོས་དང༌། མཇུག་གི་དོན་ནོ། །

དང་པོ་(མཚན་གི་དོན་)ནི། 

ར་བ།

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། པྲ་མཱ་ཎ་ས་མུ་ཙྪ་ཡ་ནཱ་མ་པྲ་ཀ་ར་ཎ། 

བོད་སྐད་དུ། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཞེས་བ་བའི་རབ་ཏུ་བེད་པ།

རྒྱ་གར་ན་སྐད་རིགས་བཞི་ཡོད་པ་ལ་སཾ་སྐི་ཏའི་སྐད་དུ། པྲ་མཎ་དང༌། ས་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

མུད་ཙ་དང༌། ནཱ་མ་དང་། པྲ་ཀ་ར་རྣམས་རིམ་བཞིན་དུ། བོད་སྐད་དུ་ན། ཚད་མ་

དང་ཀུན་ལས་བཏུས་དང༌། ཞེས་བ་བ་དང་།
1
 རབ་ཏུ་བེད་པ་ཞེས་གསུངས་

པའོ། །པྲ་རབ་དང༌། དང་པོ་སོགས་ལ་འཇུག་ཅིང༌། མ་ཎ་ཡིད་ལའང་འཇུག་

པས། ཡིད་དང་པོ་ཞེས་པར་འགྱུར། དང་པོར་མི་སླུ་བ་དང་གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་

དང་པོའི་དོན། དོན་འགྱུར་དུ་བས་ནས་ཚད་མ་ཞེས་བསྒྱུར་རོ། །ཀུན་བཏུས་ལྟ་

བུའི་མཚན་དོན་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །

གཉིས་པ་(འགྱུར་གི་ཕག་)ནི། 

ར་བ། 

སངས་རྒྱས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

སངས་རྒྱས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ་ཞེས་པ་སྟེ། བསྒྱུར་བའི་བར་ཆད་ཞི་བའི་

ཆེད་དོ། །ར་བ་དང་འགེལ་པ་ཕལ་ཆེར་ལ་འདི་ལྟར་འབྱུང་བ་ནི། ལོཙྪ་བ་རྣམས་

ཀིས་བཀའི་དགོངས་འགེལ་ཡིན་པ་ལ་བསམས་པ་འདྲ་སྟེ། དོན་གི་གཙོ་བོ་དབང་

བཙན་པར་བས་ན། གཞན་གིས་བཏགས་པའི་
2
བདག་བཀག་ནས། བརོད་བའི་

གཙོ་བོ་བདག་མེད་ཡིན་པས། མངོན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀི་ནང་དུ་འདུས་

པས། བཀས་བཅད་ལྟར་ན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་མཆོད་པར་བ་བར་རིགས་

སོ། །ནང་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་སུ་མ་འདུས་པར་འདོད་པ་ནི་ཕིན་ཅི་ལོག་ཡིན་

པར་འོག་ནས་འཆད་དོ། །

1  <<སྐུ་>> ཞེས་བ་བ་དང།            <<ཤེས་>> ཞེས་གསུངས་པ་དང།

2  <<སྐུ་>> བཏགས་པའི་            <<ཤེས་>> བཏང་བའི་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

གསུམ་པ་(བསྟན་བཅོས་དངོས)་ལ་གསུམ། བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའི་བ་

བ། བཤད་པ་ཉིད་ཉེ་བར་དགོད་པ། བཤད་པ་མཐར་ཕིན་པའི་བ་བའོ། །དང་པོ་

(བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའི་བ་བ་)ལ་གཉིས། མཆོད་བརོད་དང༌། བཤད་པར་དམ་བཅའ་

བའོ། །དང་པོ་(མཆོད་བརོད་)ལ་གཉིས། བསྟོད་པ་དང༌། ཕག་འཚལ་བའོ། །དང་པོ་

(བསྟོད་པ་)ལ་གསུམ། དགོས་དོན་དང༌། བསྡུས་དོན་དང༌། ཚིག་དོན་ནོ། །

དང་པོ་(དགོས་དོན་)ནི། སྟོན་པ་ལ་གུས་པ་སྐྱེས་ན
1
་རོམ་པ་ལ་སོགས་པའི་

བར་ཆད་ཞི་བ་དང༌། དད་ཅིང་གུས་པ་ལས་དེའི་རྒྱུ་ལ་ཞུགས་ནས། མཐར་སངས་

རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་(བསྡུས་དོན་)ནི། རྒྱུ་ཕུན་ཚོགས་དང༌། འབས་བུ་ཕུན་ཚོགས་གཉིས་

ཀི་སོ་ནས་ཐུབ་པ་ལ་བསྟོད་པ་བསྟན་ཏོ། །

གསུམ་པ་(ཚིག་དོན་)ནི། 

ར་བ། 

ཚད་མར་གྱུར་པ་འགོ་ལ་ཕན་བཞེད་པ། །

སྟོན་པ་བདེ་གཤེགས་སྐྱོབ་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པའི་ཚད་མ་སྐྱེས་བུའི་དོན་ལ་མི་སླུ་བ་ཡིན་པ་

ལྟར། ཐུབ་པ་ཡང་གོལ་བ་དོན་གཉེར་རྣམས་ལ་བང་ཆུབ་གསུམ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་

བསྟན་པ་ལྟར་གི་དོན་ལ
2
་མི་སླུ་བར་བེད་པས་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་དང་མཚུངས་པ་

1  <<སྐུ་>> སྐྱེས་ན་                  <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> སྐྱེས་ནས་

2  <<སྐུ་>> དོན་ལ་            <<ཤེས་>> དོན་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དང༌། དེ་ཡང་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལས་སྐྱེས་པས། ཚད་མར་གྱུར་པ་ཞེས་སོས་

སོ། །ཚད་མའི་སོ་ནས་ཐུབ་པ་ལ་བསྟོད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། འདིར་བཤད་

པའི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་སོགས་ཐུབ་པའི་གསུང་རབ་ཉིད་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན་

གི། ཁོ་བོས་རང་དབང་དུ་བཞག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །ཚད་མར་གྱུར་པ་སོས་པ་ལ་རྣམ་བཅད་ཡོངས་གཅོད་ཀི་དགོས་པ་ཡོད་

དེ། རྟག་པ་རང་བྱུང་གི་ཚད་མ་ཡོད་པ་བཀག་ནས། རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལས་

ཚད་མའི་སྐྱེས་བུར་འཁྲུངས་པར་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཚད་མའི་

སྐྱེས་བུ་དེའི་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་བསམ་པ་དང་སྦྱོར་བའོ། །

དང་པོ་(རྒྱུ་བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་)ནི། འགོ་བ་མཐའ་དག་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་བ་དོན་

དུ་གཉེར་བས། འགོ་བ་ལ་ཕན་པར་བཞེད་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་གྱུར་པའི་

གནས་སྐབས་ཀི་སིང་རེ་ཆེན་པོའོ། །འགེལ་བཤད་ཀི་འགྱུར་ལས། སིང་རེ་དང་ལན་

པས་ཕན་བཞེད་ལན་ཞེས་འབྱུང་ལ། ཁ་ཅིག་ཕན་བཞེད་པ་ཞེས་ཀང་འབྱུང་ངོ༌། །

གཉིས་པ་(རྒྱུ་སྦྱོར་བ་ཕུན་ཚོགས་)ནི། གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་འཇོམས་པ་ལ་ཐོག་

མར་རང་ཉིད་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བའི་ཐབས་ལ་སྦྱོར་ཞིང་གོམས་པར་བེད་རིགས་

པས། བདག་མེད་འཁོར་དང་བཅས་པ་མངོན་སུམ་གིས་རྟོགས་ཟིན་གོམས་པར་

བེད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་གནས་སྐབས་ལ་སྟོན་པ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྟོན་

པ་དངོས་ཐུབ་པ་ཡིན་ཡང༌། རང་ཉིད་ཀིས་གཞན་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བའི་ཐབས་

རོགས་པར་སྟོན་ནུས་པ་ལ། དེའི་ཐབས་གཞན་དོན་དུ་བསྐལ་པ་གངས་མེད་མང་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

པོར་གོམས་པ་སྔོན་དུ་
1
འགོ་དགོས་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ། རྒྱུ་ལ་འབས་བུའི་མིང་

གིས་བཏགས་ནས་བསྟན་ཏེ། རྒྱུའི་ཁྱད་པར་གི་སོ་ནས་བསྟོད་པའོ། །ཐུབ་པ་རྒྱུ་

མེད་དང༌། མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས
2
་སྐྱེས་པ་མིན་ཏེ། རང་རྒྱུ་བསམ་སྦྱོར་ཕུན་

ཚོགས་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར། ཞེས་པའོ། །འབས་བུ་ཕུན་ཚོགས་ལ་རང་དོན་དང་

གཞན་དོན་ནོ། །

དང་པོ་(འབས་བུ་རང་དོན་ཕུན་ཚོགས་)ནི། སུ་ག་ཏའི་སྒ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ལ་

འཇུག་པས། སངས་པ་ཕུན་ཚོགས་དང་ལན་པས་
3
བདེ ་བར་གཤེགས་

པའོ། །དེའང་ཁྱད་པར་གསུམ་དང་ལན་ཏེ། བདག་མེད་པ་གོམས་པ་མཐར་ཕིན་

པའི་སྟོབས་ཀིས་ཐོབ་པས
4
་སྐྱེས་བུ་གཟུགས་ལེགས་པ་བཞིན་དུ་ལེགས་པར་

གཤེགས་པ་དང༌། རིམས་ནད་ལེགས་པར་བང་བ་བཞིན་དུ་སར་ཕིར་མི་ལོག་པར་

གཤེགས་པ་དང༌། བུམ་པ་ལེགས་པར་གང་བ་བཞིན་དུ་མ་ལུས་པར་གཤེགས་པ་

སྟེ། རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཕི་རོལ་པའི་ཆགས་བལ་དང༌། སོབ་པ་དང༌། དམན་པའི་དག་

བཅོམ་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའོ། །

གཉིས་པ་(འབས་བུ་གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་)ནི། འགོ་བ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་ཀི་

འཇིགས་པ་
5
ལས་སྐྱོབ་ནུས་ཤིང༌། ཉེ་རིང་མེད་པར་སྐྱབས་མཛད་པས་ཐུབ་པ་ལ་

སྐྱོབ་པ་ཞེས་གཞན་དོན་གི་སོ་ནས་བསྟོད་པའོ། །ཐུབ་པ་འབས་བུ་ཕུན་ཚོགས་

1  <<སྐུ་>> སྔོན་དུ་           <<ཤེས་>> མངོན་དུ་

2  <<སྐུ་>><<ཤེས་>><<ཞོལ་>> ལས་   <<བཀྲས་>> ལས་

3  <<སྐུ་>> ལན་པས་                 <<ཤེས་>> ལན་པའི་

4  <<སྐུ་>> ཀིས་ཐོབ་པས་            <<ཤེས་>> ཀི་ཐོབ་པའི་

5  <<སྐུ་>> འཇིགས་པ་            <<ཤེས་>> འཇིག་པ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དང་ལན་ཏེ། དོན་གཉིས་མཐར་ཕིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའོ། །ཡང་ལུགས་ལས་

བཟློག་པའི་སོ་ནས་ཀང་བཤད་པར་བ་སྟེ། རིགས་ཅན་གསུམ་ལ་བདེན་བཞིའི་

གནས་ལུགས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སྟོན་པས། སྐྱོབ་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལན་

པའོ། །དེ་ལས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཁྱེན་པ་དང༌། མཁྱེན་པ་བརྟན་པ་
1
དང་མ་ལུས་པ་

མཁྱེན་པའི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལན་པར་རྟོགས་ནུས་ལ། དེ་

ལས་བདག་མེད་པའི་དོན་གོམས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བ་གྲུབ་ཅིང༌། དེ་ཡང་གཞན་གི་

ཆེད་དུ་གོམས་པར་བས་པས་སིང་རེ་ཆེན་པོ་སྔོན་དུ་སོང་བར་གྲུབ་བོ། །ལུགས་

བཟློག་གི་མཁྱེན་པའི་ཁྱད་པར་གསུམ་གིས་ཀང༌། གང་ཟག་གསུམ་ལས་ཁྱད་པར་

དུ་འཕགས་པར་གྲུབ་བོ། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀི་གགས་པས་ཚད་མ་གྲུབ་

པར་བཤད་པ་གཉིས་མཛད་པ་ནི། ཚད་མའི་སྐྱེས་བུ་སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་མེད་པར་

རོལ་བ་སངས་ནས། སྟོན་པ་ལམ་གང་ནས་བོན་པ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ། ཚིགས་

བཅད་ནས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བའི་རིམ་པ་དང་མཐུན་པའི་བཤད་པ་མཛད་ལ། རྒྱུ་དེས་

འབས་བུ་དེའི་བདག་ཉིད་དུ་གཤེགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་མེད་པར་རོལ་བ་

སངས་ནས། དེ་ལྟར་བོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་བསྟན་པར་བཞེད་ནས། ལུགས་

ལས་བཟློག་པའི་བཤད་པ་མཛད་དོ། །དེ་དག་གི་དོན་ནི་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་

དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གཉིས་པ་(ཕག་འཚལ་བ་)ནི།

ར་བ།

1  <<སྐུ་>> བརྟན་པ་               <<ཤེས་>> བསྟན་པ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལ་ཕག་འཚལ་་་་་་་། །

དེ་ལྟ་བུའི་ཡོན་ཏན་དང་ལན་པའི་ཐུབ་པ་ལ་སོ་གསུམ་གུས་པའི་སོ་ནས་

འདུད་ཅིང་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་ནི་ཕག་འཚལ་བའོ། །

གཉིས་པ་(བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་)ནི། 

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ནས། །

ཚད་མར་བསྒྲུབ་ཕིར་རང་གི་གཞུང་ཀུན་ལས། །

བཏུས་ཏེ་སྣ་ཚོགས་འཐོར་རྣམས་འདིར་གཅིག་བ། །

ནས་ཞེས་པ་ནི། ཁྲུས་བས་ནས་ཟས་ཟའོ། །ཞེས་པ་ལྟར། འོག་མ་འདྲེན་

པའི་ཚིག་སྟེ། ཕག་འཚལ་ནས་བ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་འདི་བེད་ཅེས་པའོ། །བ་བ་ཅི་

ཞིག་བེད་ཅེ་ན། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་རོམ་པར་བེད་དོ།
1
 །དགོས་པ་ཅིའི་

ཕིར་དུ་ཞེ་ན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། གཞན་གིས་བཏགས་པའི་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུ་

དང༌། མངོན་སུམ་ཚད་མ་སོགས་དགག་པ་དང༌། རང་གི་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུའི་ཡོན་

ཏན་བསྟན་པ་དང༌། མངོན་སུམ་ཚད་མ་སོགས་ཚད་མ་སྐྱོན་མེད་པ་བསྒྲུབ་པར་བ་

བའི་ཕིར་དུ་ཡིན་པས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་ཟློས་པའི་ཉེས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ། རིགས་

པའི་སོ་ལ་སོགས་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། དེ་དག་ནི་མདོར་

བསྡུས་པ་ལ་དགའ་བ་རེས་སུ་བཟུང་བའི་ཆེད་དུ་ཕོགས་ཙམ་ཞིག་བསྟན་པ་ཡིན་

ཏེ། དེ་ཡང་སོ་ཙམ་འདི་ནི་དམ་པའི་དོན་གི་ཚུལ། ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་ཕེད་

1  <<སྐུ་>> རོམ་པར་བེད་དོ། །      <<ཤེས་>> རོམ་པར་བའོ། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

སྔ་མས་མདོར་བསྡུས་པ་ལ་དགའ་བ་རེས་སུ་བཟུང་བ་དང༌། གཡོ་སྒྱུ་རྣམ་ཤེས་

སོགས་ཕེད་ཕི་མས། དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ལ་དམན་བར་མི་འགྱུར་བ་བསྟན་

ཏོ། །གཞན་ཡང༌། རིགས་པའི་སོ་དེར། མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་སྤིར་བཏང་ཙམ་

གསུངས་ཀི། དམིགས་བསལ་གི་ཚིག་མ་གསུངས་པས། དབང་པོ་རྟུལ་པོས་ནི་ཟླ་

བ་གཉིས་སྣང་གི་ཤེས་པ་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་བསྟན་པར་གོ་བར་འགྱུར་རོ། །དེས་

ན་ཟློས་པའི་སྐྱོན་མེད་དེ། ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་སོགས་གཞུང་སོས་སུ་འཐོར་ནས་

བསྟན་པ་རྣམས་ལས་རྟོགས་པར་དཀའ་བས་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པའི་ཆེད་ཡིན་

པའི་ཕིར། གཞུང་གཞན་རྣམས་ལ་ཁ་འཕངས་པའི་ཚུལ་གིས་བ་བ་ཡིན་ནམ་ཞེ་

ན། འདིར་མ་བསྟན་པར་ཁ་འཕངས་པ་ཙམ་ཞིག་བེད་པ་མིན་ཏེ། རིགས་སོ་

དང༌། རླུང་གི་
1
རབ་བེད་སོགས་རང་གི་གཞུང་ཀུན་ལས་རོགས་པར་བཏུས་ཏེ་

འདིར་བསྟན་བཅོས་ཀི་ལུས་གཅིག་ཏུ་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། བསྟན་པ་དང་སྟོན་པ་

སྐྱོན་མེད་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་ཏུ། གཞན་གི་ཚད་མ་དགག་པ་དང༌། རང་གི་ཚད་

མ་རྒྱས་པར་བསྒྲུབ་པ་བརོད་བ་དང༌། བསྟན་བཅོས་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་དག་

བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པ་དགོས་པ་དང༌། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་མཐར་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུའི་

གོ་འཕང་ཐོབ་པ་ཉིང་དགོས་དང༌། དེ་དག་སྔ་མ་མེད་པར་ཕི་མ་མི་འབྱུང་བ་འབེལ་

པའོ། །བཤད་པར་དམ་བཅས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། དམ་བཅས་པའི་ཁུར་མི་

འདོར་ཞིང་མཐར་ཕིན་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། རྣམ་འགེལ་མཛད་པས་ཚིགས་

བཅད་ཕེད་སྔ་མའི་དོན་བཤད་པ་ན། ཐུབ་པ་ལ་ཚད་མའི་སོ་ནས་བསྟོད་པའི་དོན་

1  <<སྐུ་>> ལུང་གི            <<ཤེས་>> རླུང་གི



  11  

ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

རྒྱས་པར་བཤད་པས། གསུང་རབ་མཐའ་དག་གི་དགོངས་པ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་

ངོ་མཚར་བའི་གནས་སུ་གཟིགས་ནས་ལེའུ་ཟུར་པ་མཛད་པའོ། །

གཉིས་པ་བཤད་པ་ཉེ་བར་དགོད་པ་ལ་གཉིས། རང་གི་གཞལ་བའི་གནས་

མཐའ་དག་རྟོགས་པའི་ཐབས་བཤད་པ། ལེའུའི་མཚན་བཤད་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་

ལ་གསུམ། རང་ལུགས་ཀི་མངོན་སུམ་སྒྲུབ་པ་དང༌། གཞན་གིས་བཏགས་པའི་

མངོན་སུམ་དགག་པ།
1
 དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གདུལ་བ་རེས་སུ་འཛིན་པའི་ཐབས་

བཤད་པའོ། །རིགས་པའི་སོར། མངོན་སུམ་དང་ནི་རེས་སུ་དཔག །ལྟར་སྣང་

བཅས་པ་བདག་རིག་བེད། །སྒྲུབ་པ་དང་ནི་སུན་འབིན་དག །ལྟར་སྣང་བཅས་པ་

གཞན་རྟོགས་བེད། ཅེས་རྟོག་གེའི་ཚིག་དོན་བརྒྱད་དོན་ཚན་གཉིས་སུ་བསྡུས་པ་

ལྟར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་(རང་གི་གཞལ་བའི་གནས་མཐའ་དག་རྟོགས་པའི་ཐབས་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། གཞལ་

བ་མངོན་གྱུར་ངེས་པའི་ཐབས་དང༌། ལོག་གྱུར་ངེས་པའི་ཐབས་སོ། །དང་པོ་(གཞལ་

བ་མངོན་གྱུར་ངེས་པའི་ཐབས་)ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་དང༌། ལེའུའི་མཚན་

བཤད་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་(ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། རང་ལུགས་ཀི་མངོན་

སུམ་སྒྲུབ་པ་དང༌། གཞན་གིས་བཏགས་པའི་མངོན་སུམ་དགག་པའོ། །དང་པོ་(རང་

ལུགས་ཀི་མངོན་སུམ་སྒྲུབ་པ་)ལ་གསུམ། ཚད་མའི་གངས་དང་སྤོད་ཡུལ་ལ་ལོག་པར་

རྟོག་པ་བསལ་བ་དང༌། མངོན་སུམ་ཚད་མའི་ངོ་བོ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་བསལ་བ་

1  སྡུར་དཔེ་བཞི་ཀར་འདི་བཞིན་མཆིས་ཀང་། གཞུང་འདིར་ལེའུ་དྲུག་ཡོད་ཅིང་། <<རྒྱན་>>ནང་དུའང། བཤད་

པ་ཉེ་བར་དགོད་པ་ལ་གཉིས། རང་གི་གཞལ་བའི་གནས་མཐའ་དག་རྟོགས་པའི་ཐབས་བཤད་པ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གདུལ་

བ་གཞན་རེས་སུ་འཛིན་པའི་ཐབས་བཤད་པ་གཉིས། །ཞེས་གསལ་བ་ལྟར་ཡིན་པར་ངེས་པ་དང་། ལེའུའི་མཚན་བཤད་བསྟན་

པ་སོགས་ས་བཅད་གསུམ་པོ་ཡིག་ཕེང་དྲུག་གི་མཚམས་སུ་ཡང་འབྱུང་བས་མཚམས་འདིར་ལྷག་པོ་ཡིན་སམ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དང༌། འབས་བུ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་བསལ་བའོ། །དང་པོ་(ཚད་མའི་གངས་དང་སྤོད་ཡུལ་

ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་བསལ་བ་)ལ་གསུམ། ཚད་མ་གཉིས་སུ་ངེས་པར་བསྟན་པ་

དང༌། གཞལ་བ་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་སོ་ནས་ཚད་མའི་གངས་ངེས་བསྒྲུབ་པ་

དང༌། གངས་གཞན་དུ་རྟོག་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(ཚད་མ་གཉིས་སུ་ངེས་པར་བསྟན་པ་)ནི། འདི་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་མང་སྟེ། 

ཁ་ཅིག་ཚད་མ་ནི་རང་ཁོ་ན་ལས་ཚད་མར་ངེས་པས། ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་སྟོན་

པའི་བསྟན་བཅོས་རོམ་པ་དགོས་པ་མེད་པར་སྨྲ་བ་དང༌། ཚད་མ་ལ་གཟུང་ཡུལ་

རང་མཚན་འཛིན་པས་ཁྱབ་པར་བཟུང་ནས། མངོན་སུམ་ཁོ་ན་ཚད་མར་འདོད་པ་

དང༌། དཔེ་ཉེར་འཇལ་དང། དོན་གིས་གོ་བ་དང༌། ཞེས་གགས་པ་དང༌། སམ་

སེམས་པ་དང༌། སྒ་ཙམ་ལས་ཞེན་པའི་བརོད་བ་དཔོག་པ་ཚད་མ་གཉིས་ལས་

གཞན་ཡོད་པར་འདོད་པ་པོ་སོགས་དེ་ལ་ཚད་མའི་གངས་ངེས་བསྟན་པས། གྲུབ་

ཆེན་ལྷ་དབང་བློ་བཞེད་པ་ལྟར། ཚད་མ་སྤིའི་མཚན་ཉིད་དང༌། བེ་བག་གི་མཚན་

ཉིད་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་ཤིང༌། དེ་ཡང་གཞལ་བ་ངེས་པའི་སོ་ནས་བསྟན་

པས། གཞལ་བ་ཕུང་སུམ་དུ་འདོད་པ་དང༌། གཞལ་བ་གཅིག་ལ་ཡང་ཚད་མ་མི་

འདྲ་བ་དུ་མ་འཇུག་པར་འདོད་པ་དག་ཁེགས་ཤིང༌། ཚད་མའི་ངོ་བོ་ཙམ་ཞིག་

བསྟན་ན་ལོག་པར་རྟོག་པ་དེ་དག་མི་ཁེགས་སོ། །ཚད་མའི་འབས་བུ་མ་བཤད་

ན། ཚད་འབས་རས་ཐ་དད་དུ་འདོད་པ་མི་ཁེགས་ཤིང༌། དེ་ཡང་དོན་ལོག་
1
འབས་

བུར་ངེས་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། དེ་ཚད་མ་ལས་དོན་གཞན་ཡིན་ན། ཚད་མའི་

1  <<སྐུ་>> དོན་ལོག            <<ཤེས་>> དོན་རྟོགས་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ངོ་བོའི་གཞལ་བ་རྟོགས་པ་ལས་རས་གཞན་པས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལྟར་ཚད་

མར་མི་འགྱུར་བས་འབས་བུ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་ཡང་བསལ་བར་བ་བ་ཁོ་ནའོ། །

ར་བ།

མངོན་སུམ་དང་ནི་རེས་སུ་དཔག །

ཚད་མའོ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

ཚད་མ་ལ་གཉིས་ཁོ་ནར་ངེས་ཏེ། མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང་ནི་རེས་སུ་

དཔག་པའི་ཚད་མ་ཁོ་ནར་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །དང་གི་སྒས་གཉིས་ཀ་ཚད་མར་

སྟོབས་མཚུངས་པར་བསྟན་པའི་ཆེད་དུ་བསྡུ་བའི་ཚིག་ཡིན་གི་དབེ་བའི་ཆེད་ནི་

མིན་ནོ། །ཚད་མ་བཞིར་བས་པ་ལ་མངོན་རེས་སུ་ངེས་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཚད་མ་

ཉིད་ཀང་ཚད་མ་ཡིན་པས། གཉིས་སུ་མ་ངེས་པར་འདོད་པ་ནི། ངོ་མཚར་ཤིན་ཏུ་

ཆེའོ། །ཚད་མ་ལ་གསུམ་ཡོད་དེ། མངོན་སུམ་གཉིས་དང་ཚད་མའོ་ཞེས་པར་

འགྱུར་བས། རང་ཉིད་རང་གི་དབེ་བའི་ཡ་གལ་དུ་འདོད་པ་དག་ལ་ནི། གངས་ངེས་

ཅུང་ཟད་ཀང་ཁས་བླང་དུ་མི་རུང་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་མ་སོས་སོ།
1
 །མངོན་རེས་

གཉིས་ཚད་མར་གྲུབ་ཟིན་པས། ཡང་ཚད་མའོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི། གྲུབ་ཟིན་པ་ལ་གྲུབ་

པའོ། །ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། ཚད་མ་གཉིས་ཁོ་ནའོ། །གང་ཞེ་ན། མངོན་སུམ་དང་

རེས་སུ་དཔག་པ་ཞེས་པའི
2
་དོན་ཡིན་པས་འགེལ་པར་ཁོ་ནའི་ངེས་བཟུང་སོས་

སོ། །ཚད་མ་མངོན་སུམ་ཁོ་ནར་ངེས་ན། རང་བཞིན་དང་འབས་བུ་དང༌། དགག་

1  <<སྐུ་>> མ་སོས་སོ། །           <<ཤེས་>> མ་སྤོས་སོ། །

2  <<སྐུ་>> ཞེས་པས་             <<ཤེས་>> ཞེས་པའི་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

རྟགས་ཡང་དག་ཁས་མ་བླངས་པས་ཚད་མ་དང༌། ཚད་མ་མིན་པའི་རྣམ་དབེ་

དང༌། སོབ་པའི་རྒྱུད་ཀི་བློ་དཔོག་མི་ནུས་པས། བསྟན་བཅོས་རོམ་པ་འབས་བུ་

མེད་པ་དང༌། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕི་དགག་པ་བེད་ན་མངོན་སུམ་གིས་འགོག་དགོས་པར་

འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་(གཞལ་བ་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་སོ་ནས་ཚད་མའི་གངས་ངེས་བསྒྲུབ་པ་)ནི།

ར་བ། 

་་་་་་་་་་་མཚན་ཉིད་གཉིས་གཞལ་བ། །

ཚད་མ་གཉིས་ཁོ་ནར་ངེས་ཏེ། གཞལ་བ་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་དང༌། སྤིའི་

མཚན་ཉིད་དེ་མཚན་ཉིད་གཉིས་ཁོ་ནར་ངེས་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་ཚད་མར་སོང་བ་

རང་སྤི་སོ་སོར་ངེས་པའི་དབང་གིས་མིན་ཏེ། རྣམ་འགེལ་ལས། དེ་ནི་རང་གཞན་

ངོ་བོ་ཡིས། །རྟོགས་ཕིར་གཞལ་བ་གཉིས་སུ་བཞེད། །ཅེས་བཤད་པ་ལྟར། རེས་

དཔག་གིས་ཀང་རང་གི་ངོ་བོ་སྤི་མཚན་གཟུང་བའི་སོ་ནས་ལོག་གྱུར་རང་མཚན་

འཇལ་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་རང་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་པ་དང༌། སྤི་མཚན་

གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་པའི་སོ་ནས་སྒོ་འདོགས་གསར་དུ་གཅོད་པ་གཉིས་སུ་ངེས་

པས། ཚད་མ་གཉིས་སུ་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། །གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་ཤེས་པ་མཚན་

གཞི་གཉིས་པོ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་གི་གཞན་ལ་འཇུག་པ་ཁེགས་པས་སྤི་དང་བེ་བག་

གི་མཚན་ཉིད་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྟོགས་པའོ། །དབང་ཤེས་ལ་སྣང་བའི་སྐ་ཤད་

དོན་བེད་མི་ནུས་ཤིང་གསལ་བར་སྣང་བས། གཞལ་བ་གཉིས་གང་ཡང་མིན་

ལ། ཡུལ་ཡིན་པས་གཉིས་སུ་མ་ངེས་སོ། །ཞེ་ན། རབ་རིབ་ལ་སྣང་བའི་སྐ་ཤད་ནི་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

མེད་པས་ཡུལ་དུ་མི་རུང་ཞིང༌། ཐ་སད་བེད་པ་རྣམས་ཡུལ་དུ་མོས་པ་ཡང་མེད་ལ་

སྐ་ཤད་སྣང་བའི་གཞི་ནི། དབང་ཤེས་ཉིད་དེར་སྣང་བ་ཡིན་པ་རང་མཚན་

དང༌། སྐ་ཤད་དུ་སྣང་བ་ལ་རྟོག་པའི་ཤེས་པའི་གཟུང་ཡུལ་ནི་སྤི་མཚན་ཡིན་

པས། གཉིས་སུ་མ་ངེས་པའི་སྐྱོན་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་(གངས་གཞན་དུ་རྟོག་པ་དགག་པ་)ལ་གསུམ།
1
 རང་སྤི་འདྲེས་པ་འཛིན་

པའི་ཚད་མ་ཕུང་གསུམ་པ་དགག་པ་དང༌། ཁྱད་པར་ངོ་ཤེས་ཀི་ཚད་མ་ཕུང་

གསུམ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(རང་སྤི་འདྲེས་པ་འཛིན་པའི་ཚད་མ་ཕུང་གསུམ་པ་དགག་པ་)ནི། བས་པ་ལ་སོགས་པ་

རྟག་ལ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་ཁ་དོག་མི་རྟག་པའ་ོསམ་དུ་འཛིན་པ་ནི། རང་སྤི་འདྲེས་པ་

འཛིན་པའི་ཚད་མ་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། ཁ་དོག་རང་མཚན་ཡིན་ལ་མི་རྟག་པ་སྤི་

མཚན་ཡིན་ཞིང༌། དེ་གཉིས་འདྲེས་པར་འཛིན་པས་ཚད་མ་གཉིས་པོ་མིན་ནོ་ཞེ་ན། 

ར་བ།

དེ་ལ་རབ་སྦྱོར་ཕིར་ཚད་མ། །

གཞན་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

བས་པའི་རྟགས་ལས་ཁ་དོག་མི་རྟག་པར་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་ཚད་མ་ཕུང་གསུམ་པ་གཞན་ནི་ཡོད་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་

ནོ། །ཚད་མ་དེས་ནི་ཁ་དོག་རང་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་པ་མ་ཡིན་གི། ཁ་དོག་གི་

1 འདིར་གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ཞེས་སྡུར་དཔེ་བཞི་ཀར་བྱུང་ཡང་གཞུང་ས་བཅད་བསྒིགས་ན་གསུམ་པ་ལ་གཉིས་ཞེས་

པ་ལ་དགོངས་སམ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

སྤི་དེ་ལ་མི་རྟག་པ་རབ་ཏུ་སྦྱོར་བའི་སྤི་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་ཕིར།
1
 ཁྱད་

པར་རང་མཚན་ལ་མི་སྦྱོར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞེ་ན། ཁ་དོག་རང་མཚན་གཟུང་ཡུལ་

དུ་མི་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་མི་རྟག་པ་དངོས་མེད་ལ་བརྟེན་པའི་ཆོས་སུ་ཐལ་བ་

དང༌། ཁ་དོག་རང་མཚན་པ་མི་རྟག་པར་མི་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན་སྐྱོན་མེད་

དེ། ཁ་དོག་དང་མི་རྟག་པའི་སྤི་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་སུ་སྦྱར་ནས་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་

ཀང༌། ཁ་དོག་རང་མཚན་པ་དང་མི་རྟག་པ་རང་མཚན་པའི་རྣམ་པ་ལེགས་པར་ཤར་

ནས་ཁ་དོག་མི་རྟག་པ་ལ་གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་ཤེས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་མར་

མེའི་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་འཛིན་པའི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གི་རེས་སུ་སྐྱེས་པའི་དྲན་

ཤེས་ལ་བརོད་ན་ནི། དེ་དཔད་ཤེས་ཡིན་པས་ཚད་མ་ཕུང་གསུམ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་

ཡང་མི་རྟག་པ་མ་རྟོགས་པར་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་མཚམས་སྦྱོར་བ་མེད་པས་
2
སྐད་

ཅིག་ཐ་མ་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གིས་རྟོགས་པ་མི་སྲིད་པས། ཚད་མ་དེས་རྟོགས་

ཟིན་པའ།ོ །དེའི་གཞལ་བར་གྱུར་པའི་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་དེ་ཡང་དུས་ཀི་ཐུང་བའི་མཐར་

ཐུག་པ་མིན་གི་རང་གི་ཆོས་སུ་གྱུར་པའི་དུས་ཀི་ཆ་དུ་མ་ཡོད་པ། གཞན་དུ་ན་སོ་

སྐྱེའི་མངོན་སུམ་གིས་རྟོགས་པ་མི་སྲིད་དོ། །མི་རྟག་པའོ་སམ་པའི་ངེས་པ་སྐྱེས་

པའི་ཚེ་ན། སྐད་ཅིག་ཐ་མ་ཡང་ཞིག་པས་སོ། །

གཉིས་པ་(ཁྱད་པར་ངོ་ཤེས་ཀི་ཚད་མ་ཕུང་གསུམ་དགག་པ་)ནི། སྔར་ཁང་ནང་དུ་མཐོང་

བའི་མངོན་སུམ་གིས་ཙན་དན་གི་མེ་རྟོགས་ནས། ཕིས་ཕི་རོལ་ནས་དུ་བ་མཐོང་

བ་ན་ཙན་དན་གི་མེའོ་སམ་པའི་ཤེས་པ་དེ་རྟགས་ལ་བརྟེན་པའི་མངོན་སུམ་མ་

1  <<སྐུ་>> སྤི་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་ཕིར།         <<ཤེས་>> སྤི་མཚན་རེས་དཔག་ཡིན་པའི་ཕིར།

2  <<སྐུ་>> མཚམས་སྦྱོར་བ་མེད་པས་            <<ཤེས་>> མཚམས་སྦྱོར་བ་མེད་པའི་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ཡིན་ལ། རྟགས་ཆོས་འབེལ་པ་མེད་པས་རེས་དཔག་མིན་ཞིང༌། རང་མཚན་

རྟོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པས། ཕུང་གསུམ་པའོ། །ཞེ་ན།

ར་བ།

ཡང་ཡང་ཤེས་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། །

ཐུག་པ་མེད་འགྱུར་་་་་་་་་་་་་་་་། །

རང་འདྲེན་བེད་ཀི་ཚད་མ་སྔ་མས་རྟོགས་ཟིན་བེད་པ་མ་ཉམས་པས
1
་དོན་

ལ་སྔར་གི་དེའོ་སམ་པའི་ཡུལ་དེ་ཡང་ཡང་ཤེས་པའང་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་ཕུང་

གསུམ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཤེས་པ་ཀུན་ཚད་མར་འགྱུར་བས་ཚད་མ་ཐུག་པ་

མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཚད་མ་གཉིས་སུ་ངེས་པ་ནི། ཐུག་པ་ཡིན་ལ། དེ་

མེད་པར་ཐལ་ལོ་ཞེས་པའོ། །

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་དྲན་སོགས་བཞིན། །

གངས་ཅན་གིས་དུ་བའི་རྟགས་ལས་མེ་རྟོགས་ཟིན་མ་བརེད་པར་ཡང་

ཡང༌རྟོགས་པ་ཚད་མར་དགག་པའི་ཆེད་དུ། འགེལ་པར་ལན་ཅིག་མིན་པར་ཞེས་

སོས་སོ། །དཔེར་ན། དྲན་པ་དང༌། འདོད་པ་དང༌། ཞེ་སང་སོགས་ཚད་མ་ཕུང་

གསུམ་པ་མིན་པ་བཞིན་ནོ། །སྔར་བཤད་པ་དེ་ཡང་སྔ་ཕི་མཚམས་སྦྱོར་བའི་དྲན་

པ་ཡིན་ནོ། །

1  <<སྐུ་>> མ་ཉམས་པས་                        <<ཤེས་>> མ་ཉམས་པའི་



  18  

རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཉིས་པ་(མངོན་སུམ་ཚད་མའི་ངོ་བོ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་བསལ་བ་)ལ་གསུམ། མངོན་

སུམ་གི་མཚན་ཉིད་སྤིར་བཏང་དང༌། མངོན་སུམ་གི་དབེ་བ་དང་། མ་འཁྲུལ་བ་

མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་ལྷག་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ལ་སེ་

ཚན་གཉིས་སུ་དབེ་བའོ། །

དང་པོ་(མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་སྤིར་བཏང་)ནི། 

ར་བ།

མིང་དང་རིགས
1
་སོགས་སུ་སྦྱོར་བའི། །

རྟོག་པ་དང་བལ་མངོན་སུམ་མོ། །

རྟོག་པ་དང་བལ་ཞིང་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ནི། མངོན་སུམ་མོ། །དངོས་

བསྟན་སྤིར་བཏང་གི་ཚིག་ལས་མ་བྱུང་ཡང༌། འོག་ནས་དམིགས་བསལ་གིས་

འཕངས་པའི་མ་འཁྲུལ་བ་ཡང༌། འདིར་སྦྱར་བར་བའོ། །རང་འགེལ་དུ་རྟོག་པ་ཞེས་

པ་ནི་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཅེ་ན། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། བལ་བ་རྟོག་པ་ངོས་བཟུང་བ་

ནི། མིང་སྦྱོར་རྟོག་པ་དང་རིགས་དང་ཡོན་ཏན་སོགས་སྦྱོར་བའི་དོན་སྦྱོར་རྟོག་

པའོ། །སོགས་པས་མིང་སྦྱོར་རྟོག་པ་ཡང་བསྡུས་ཀང༌། ནུས་པ་མི་མཚུངས་པར་

བསྟན་པའི་ཆེད་དུ་ལོགས་སུ་བས་སོ། །འདོད་རྒྱལ་བའི་སྒ་རྣམས་ལ་མིང་གི་ཁྱད་

པར་དུ་བས་ནས་དོན་རོད་པར་བེད་དེ། ལྷས་བིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །སྔར་བཤད་པ་

ལྟར་སྔ་མ་མིང་སྦྱོར་རྟོག་པ་དང༌། ཕི་མ་དོན་སྦྱོར་རྟོག་པ་ངོས་བཟུང་བ་ལ་བཤད་

པར་བ་ཞིང༌། ཡང་སྔ་མ་རང་ལུགས་ཀི་རྟོག་པའི་མཚན་ཉིད་དང༌། ཕི་མ་གཞན་

1  <<རང་>> རིགས་         <<ར་>> རུས་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

གིས་བཏགས་པ་ངོས་བཟུང་ནས་དེ་དང་འདྲ་བར་སྟོན་པའོ། །གཞན་གིས་བརྟགས་

པའི
1
་རྟོག་པའི་བདག་རྐེན། རིགས་ཀི་སྒ་བ་ལང

2
་ཞེས་པ་དང༌། ཡོན་ཏན་གི་སྒ་བ་

ལང་དཀར་པོ་ཞེས་པ་དང༌། བ་བའི་སོ་ནས་འབས་འཚེད་པ་ཞེས་པ་དང༌། རས་ཀི་

སྒ་སྦྱོར་བའི་འབེལ་པ་དང༌། འདུ་བའི་འབེལ་པ་གཉིས་ཀིས་དབེ་བས་དབྱུག་པ་

ཅན་དང༌། རྭ་ཅན་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གཞན་དག་གིས་རིགས་ཡོན་ཏན་སོགས་དོན་

གཞན་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་ནས། སྒས་བརོད་ཅིང་དབང་ཤེས་ཀིས་ཀང་འཛིན་

པས་དབང་ཤེས་རྟོག་པར་འདོད་དོ། །རང་ལུགས་ལས། སྒ་དེ་དག་གི་བདག་རྐེན་

ལ་བརྟེན་ནས་རྟོག་པས་བཏགས་པའི་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་

ཅིང༌། དེ་ཡང་མིང་དང་བསྲེས་ནས་འཛིན་པས་མིང་སྦྱོར་རྟོག་པའོ། །བར་ལ་བང་

བའི་རྟོག་པ་དང་བལ་བར་མ་ཟད་བར་ལ་མ་བང་བ་རྣམས་ཀིས་བརོད་བ་དང༌། 

རོད་བེད་འདྲེར་རུང་བ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་དང་བལ་བར་ཡང་བསྟན་ཏོ། །ར་བའི་

ཚིག་འདི་ལྟར་ན། སྔོ་འཛིན་དབང་ཤེས་ལྟ་བུ་རྟོག་བལ་དུ་བསྒྲུབས་ནས། དེ་དང་

མ་འཁྲུལ་བ་ཚོགས་པས་མངོན་སུམ་དུ་མཚོན་པས་མཚན་ཉིད་རེས་བརོད་ཀི་སྒ་

དང༌། མཚོན་བ་སྒྲུབ་པའི་སྒས་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་ངེས་ལས། མངོན་སུམ་

རྟོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན། མཚན་གཞི་གྲུབ་ཟིན་རེས་སུ་བརོད་

ནས། མཚན་ཉིད་མ་འཁྲུལ་བ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་སྒྲུབ་པའི་སྒས་བསྟན་པ་ཡིན་

ནོ། །གཉིས་ཀ་ལྟར་ཡང༌། རྟོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པས། སྔོ་འཛིན་དབང་

ཤེས་ལྟ་བུ་མངོན་སུམ་དུ་མཚོན་པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་དོ། །

1  <<སྐུ་>> བརྟགས་པའི་                  <<ཤེས་>> རྟགས་པའི་

2  <<སྐུ་>> རིགས་ཀི་སྒ་བ་ལང་           <<ཤེས་>> རིགས་ཀི་སྨྲ་བའང་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཉིས་པ་(མངོན་སུམ་གི་དབེ་བ་)ལ་བཞི། དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དང༌། ཡིད་ཀི་

མངོན་སུམ་དང༌། རང་རིག་མངོན་སུམ་དང༌། རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་མོ། །དང་པོ་

(དབང་པོའི་མངོན་སུམ)ལ་གསུམ། དབང་ཤེས་ཀི་ཐ་སད་ལ་རོད་པ་སང་བ་དང༌། རྟོག་

བལ་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་སོས་པ་ལ་ལུང་འགལ་སང་བ་དང༌། ལོག་པར་རྟོག་པ་

དུ་མ་དང་སྤི་དོན་གཞན་དབང་ཤེས་ཀི་གཟུང་ཡུལ་ཡིན་པ་བཀག་ནས་རྟོག་བལ་

དུ་བསྒྲུབ་པའོ། །

དང་པོ་(དབང་ཤེས་ཀི་ཐ་སད་ལ་རོད་པ་སང་བ་)ནི། བདག་རྐེན་དང་དམིགས་རྐེན་

གཉིས་ཀ་ལས་སྐྱེས་པའི་སོ་ལྔའི་ཤེས་པ་ལ་དབང་ཤེས་ཞེས་རྟེན་གི་སོ་ནས་སྟོན་

གི། ཡུལ་ཤེས་ཞེས་ཡུལ་གི་སོ་ནས་མི་སྟོན་པ་ཅི་ཞེ་ན། 

ར་བ།

ཐུན་མོང་མིན་པའི་རྒྱུ་ཡི་ཕིར། །

དེ་ཡི་ཐ་སད་དབང་པོས་བས། །

གཉིས་ཀ་ལས་སྐྱེས་པ་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་སོ་ལྔའི་ཤེས་པ་དེའི་ཐ་སད་

དབང་ཤེས་ཞེས་དབང་པོའི་སོ་ནས་ཐ་སད་བས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། དབང་པོ་

གཟུགས་ཅན་པ་དེའི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་དེའི་སོ་ནས་ཐ་སད་བས་

པས་དེ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་གོ་ནུས་པའི་ཕིར། དབང་ཤེས་ཞེས་པའི་མིང་སྦྱོར་

བར་འོས་ཏེ། མིང་དེས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་གོ་ནུས་པའི་ཕིར། ཡུལ་ཤེས་ཞེས་

དངོས་མིང་དུ་སྦྱར་བར་མི་འོས་ཏེ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་གོ་མི་

ནུས་པའི་ཕིར། ཞེས་པའོ། ཡུལ་རྣམས་ནི། རྒྱུ་གཞན་དང་ཡང་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ལ། གཟུགས་ཤེས་ཞེས་སོས་ན། ཅི་མིག་ལ་བརྟེན་ནས་སམ། ཡིད་ལ་བརྟེན་ནས་

ཡིན་སམ་དུ། རེ་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་གི་བདེ་བླག་ཏུ་མི་གོ་བས་སོ། །འཇིག་

རྟེན་ན་ཡང་རྔའི་སྒ་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་ཞེས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་སྟོན་པ་མཐོང་གི ། 

དབྱུག་གུའི་སྒ་དང་སའི་མྱུ་གུ་ཞེས་སོས་ན། དོན་གཞན་ལ་ཡང་གོ་བར་འགྱུར་

བས་སོ། །དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་པར་བསྟན་པས་ཀང༌། རྟོག་

བལ་དུ་གོ་བར་བེད་དེ། ཆོས་མངོན་པའི་མདོ་ལས། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་

ལན་པས་སྔོན་པོ་ཤེས་ཀི་སྔོན་པོའོ་སམ་དུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་ཚིག་སྔ་མ་

གཉིས་ཀིས། དོན་རང་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་མ་འཁྲུལ་བ་བསྟན་ལ། ཕི་

མ་གཉིས་ཀིས་རྟོག་བལ་དུ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་(རྟོག་བལ་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་སོས་པ་ལ་ལུང་འགལ་སང་བ་)ནི། དབང་ཤེས་

རྟོག་བལ་ཡིན་ན། མདོ་ལས། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚོགས་ལྔ་ནི་བསགས་པ་ཞེས་

བཤད་པ་དང༌། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་གིས། གང་ཡང་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ལ། སོ་སོ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་གི། རས་ཀི་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ལ་ནི་མ་ཡིན་ཞེས་པ་འགལ་ཏེ་བསགས་པ་ནི་ཚོགས་པ་ཡིན་

ལ། ཚོགས་པ་སྤི་ཡིན་ཞིང་། སྤི་མཚན་གི་བློ་ཁྱོད་ཀིས་རྟོག་པར་ཁས་བླངས་པའི་

ཕིར་དང༌། འདི་གཟུགས་སོ་སམ་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ཡུལ་ཅན་ཡང་རྟོག་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

དེར་དོན་དུ་མས་བསྐྱེད་པའི་ཕིར། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

རང་དོན་སྤི་ཡི་སྤོད་ཡུལ་ཅན། །

སྐྱོན་མེད་དེ། ལུང་སྔ་མའི་དོན་ནི། ཡ་གལ་དུ་མ་འདུས་པའི་ཚོགས་སྤི་

གཟུང་ངོར་ཤར་བས། སྤིའི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་དུ་བཤད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་གཟུང་

དོན་ཆ་མེད་ཀི་རྡུལ་ཕ་རབ་སོ་སོ་མང་པོས་སྤིའི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་དང་བསགས་པ་

ལ་དམིགས་པར་བཤད་པའི་ཕིར་དང༌། དེ་ཡང་རང་མ་ཡིན་པའི་དུ་མ་འདུས་པའི་

བསགས་པ་ལ་དམིགས་པ་མ་ཡིན་གི། དེའི་ནང་གི་རྡུལ་ཕ་རབ་པ་རེ་རེ་ལ་

བསགས་པའི་སྒས་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །དེར་ཐལ། དབང་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་དེར་

རང་གི་གཟུང་དོན་རྡུལ་ཕ་རབ་དུ་མས་བསྐྱེད་པར་བ་བ་ཡིན་པས། བསགས་པ་ལ་

དམིགས་པར་བཤད་པའི་ཕིར། ལུང་ཕི་མའི་དོན་ནི། འདིར་རས་ཀི་རང་མཚན་

ནི། ཟླ་མེད་ཀི་རྡུལ་ཕན་ཡིན་ལ། དེས་དབང་ཤེས་སྐྱེད་མི་ནུས། དབང་ཤེས་སྐྱེད་

པ་ལ་དུ་མས་མཚུངས་པར་བསྐྱེད་དགོས་ཤིང༌། དེའི་ཚེ་རེས་ཀི་ངེས་པས་འདི་

གཟུགས་སོ་ཞེས་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ཐ་སད་འདོགས་ནུས་པས། སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ཡུལ་ཅན་

ཡིན་པ་དང༌། རས་ཀི་ཡུལ་ཅན་མ་ཡིན་པར་བསྟན་ཏོ། །ར་ཚིག་འདིས་ལུང་སྔ་ཕི་

གཉིས་ཀའི་ལན་བསྟན་པས། ཕི་མ་དང་མཐུན་པར་ཡང་བསྡུས་དོན་སྦྱར་

རོ། །རིམས་ཀིས་
1
 གཟུང་ཡང་འཇུག་པ་མྱུར་བས་ཅིག་ཅར་དུ་གཟུང་ངོ་སམ་དུ་

འཁྲུལ་བས་རྟོག་པའོ་སམ་ན། འཛིན་པ་མྱུར་བ་གཅིག་ཅར་དུ་གཟུང་བར་འཁྲུལ་

བའི་རྒྱུ་ཡིན་ན། རྣམ་འགེལ་དུ་རིམ་བཞིན་འབབ་པ་དེ་ཉིད་ལ་ཞེས་སོགས་ཧ་ཅང་

ཐལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བའོ། །

1  <<སྐུ་>> ཀིས་            <<ཤེས་>> ཀི་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

གསུམ་པ་(ལོག་པར་རྟོག་པ་དུ་མ་དང་སྤི་དོན་གཞན་དབང་ཤེས་ཀི་གཟུང་ཡུལ་ཡིན་པ་བཀག་ནས་

རྟོག་བལ་དུ་བསྒྲུབ་པ་)ནི།

ར་བ།

དུ་མའི་ངོ་བོའི་ཆོས་ཅན་ནི། །

དབང་པོ་ལས་རྟོགས་སྲིད་མ་ཡིན། །

རང་རང་རིག་བ་ཐ་སད་ཀིས། །

བསྟན་མིན་ངོ་བོ་དབང་པོའི་ཡུལ། །

དོན་འདིས་ཀང་སྤོད་ཡུལ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་བསལ་ནས་དབང་ཤེས་

རྟོག་བལ་དུ་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །བས་མི་རྟག་སོགས་ལོག་པ་ཐ་དད་དུ་མའི་ངོ་བོ་

དང་ལན་པའི་ཆོས་ཅན་སྒ་ལྟ་བུ་ནི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གིས་འཛིན་པའི་ཚེ་

དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པའི་བདག་རྐེན་ལས་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གིས་ལོག་པ་

ཐ་དད་རྣམས་གཟུང་དོན་དུ་བས་ནས་རྟོགས་པ་སྲིད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བས་མི་

རྟག་གི་ཐ་དད་སོགས་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་

བ་ལང་དཀར་པོ་མཐོང་བའི་ཚེ། དཀར་པོ་ཉིད་ཀི་སྤི་ལས་དོན་གཞན
1
་མི་འཛིན་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། བ་ལང་དཀར་པོ་
2
དང་དཀར་པོ་ཉིད་ཐ་དད་ཀང་། རྟོག་པས་བཏགས་

པ་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕིར། ཞེས་སྦྱར་རོ། །རྟོག་པས་བཏགས་པ་གཟུང་ཡུལ་དུ་མི་

བེད་ཀང༌། གཟུང་ཡུལ་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་རང་གི་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པར་

1  <<སྐུ་>> སྤི་ལས་དོན་གཞན་            <<ཤེས་>> སྤི་དོན་གཞན་

2  <<སྐུ་>> བ་ལང་དཀར་པོ་               <<ཤེས་>> དཀར་པོ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

རིག་པར་བ་བ་མིང་གི་ཐ་སད་ཀིས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་གསལ་བར་བསྟན་མི་

ནུས་ཤིང༌། བསྟན་པར་བ་བ་མིན་པའི་རང་མཚན་གི་ངོ་བོ་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་

གིས་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །རྣམ་འགེལ་དུ། ཆོས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས་

ལོག་པ་ཞེས་སོགས་ཀིས་རྒྱས་པར་བཤད་དོ། །རང་འགེལ་དུ། དབང་པོ་ལྔ་
1
ལས་

སྐྱེས་པའི་ཤེས་པ་རྟོག་པ་མེད་པ་ཡིན་ཞེས་པ། མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་སྟོན་

པའི་ཚིག་གིས་རྟོག་བལ་དུ་བསྟན་ཟིན་ཡང༌། འདིར་ཡང་སྨྲོས་པ་ནི། གཞན་གི་

ལོག་རྟོག་དགག་པའི་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན་ཏེ། ལྔ་པོར་མ་ཟད་རྟོག་མེད་ཀི་

ཤེས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་ཅེས་པའི་དོན་ཏོ། །

གཉིས་པ་(ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་)ནི། 

ར་བ།

ཡིད་ཀང་དོན་དང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

དབང ་པོ འི ་ མངོ ན ་སུམ ་དུ ་མ ་ ཟད ་ཡི ད ་ དབང ་གི ་ བདག ་རྐེ ན ་

དང༌།   དབང་མངོན་གི
2
་དེ་མ་ཐག་རྐེན་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡིད་ཀང་གཟུང་དོན་

དང༌བཅས་པའི་རྐེན་གསུམ་ལས་སྐྱེ་བས་མངོན་སུམ་སྟེ། ཀང་གི་སྒ་ནི་བསྡུ་བའི་

དོན་ཏེ། དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དུ་མ་ཟད་ཅེས་པའོ། །ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་ནི་རང་

གི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དང༌། དེའི་སྟེང་གི་ཡུལ་འཛིན་ནུས་སུ་

སྐྱེད་པའི་ཆ་བདག་རྐེན་དང༌། རང་གི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་གི་གཟུང་དོན་གི་རིགས་

1  <<སྐུ་>> དབང་པོ་                   <<ཤེས་>><<རང་>> དབང་པོ་ལྔ་

2  <<སྐུ་>> དབང་མངོན་གི་            <<ཤེས་>> དབང་སྔོན་གི་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

འདྲ་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་དམིགས་རྐེན་དུ་ཡོད་པ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་

དཔད་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོགས་པར་བ་བ་ཡིན་གི། སོ་

སོ་སྐྱེ་བོའི་དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མས་རྟོགས་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །འདིའི་དོན་

རྒྱས་པར། གཙོ་བོ་ལུས་ལྟ་བུའི་བསྟན་བཅོས་གསུམ་གི་རྣམ་བཤད་དུ་བཤད་

པས་དེར་བལྟ་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་(རང་རིག་མངོན་སུམ་)ནི།
1

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་ཆགས་ལ་སོགས། །

རང་རིག་རྟོག་པ་མེད་པ་ཡིན། །

འདོད་ཆགས་དང་ལ་སོགས་པས་ཞེ་སང་དང་གཏི་མུག་དང༌། བདེ་བ་

དང༌། སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པའི་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ནི། རང་རིག་པའི་མངོན་

སུམ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་གཟུང་ཡུལ་རང་མཚན་ལ་ལྟོས་ཏེ་གཉིས་སྣང་ནུབ་པའི་

ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།
2
 རྟོག་པ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། གཟུང་ཡུལ་རང་མཚན་གསལ་

བར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རང་འགེལ་དུ། འདོད་ཆགས་དང༌། ཞེ་སང་

དང༌། གཏི་མུག་དང༌། བདེ་བ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི། དབང་པོ་ལ་

མི་ལྟོས་པའི་ཕིར་རང་རིག་མངོན་སུམ་མོ་ཞེས་བཤད། ཆགས་སོགས་རྟོག་པ་

ཡིན་པས་རང་རིག་མངོན་སུམ་དུ་མི་རུང་ལ། དེ་དག་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་རང་རིག་

1 འདིར་གཉིས་པ་ནི་ཞེས་སྡུར་དཔེ་བཞི་ཀར་གསལ་ཡང་གཞུང་ས་བཅད་བསྒིགས་ན་གསུམ་པ་ནི་ཞེས་པ་ལ་

དགོངས་སམ།

2  <<སྐུ་>> ཡིན་པའི་ཕིར།                         <<ཤེས་>> ཡིན་པར།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

མངོན་སུམ་དུ་སྟོན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། རིགས་པ་དུ་མ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་

རོ། །དེས་ན་འདིའི་ཐད་ཀི་འགེལ་བཤད་དུ།
1
 སོབ་དཔོན་རྒྱལ་དབང་བློས། འདོད་

ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཡང་རང་རིག་པའོ་ཞེས་པ་སྟེ། རང་ཉིད་ལ་རིག་པ་ནི་རང་

རིག་གོ །འདིས་རིག་པར་བ་བས་ན་རིག་པ་སྟེ། འཛིན་པའི་རྣམ་པར་ཡང་དག་

པར་བཤད་པ། ཉམས་སུ་མོང་བའི་རང་བཞིན་ཉིད་ཅེས་ཆགས་སོགས་རང་རིག་

གི་རིག་བར་བཤད་ཀི། རིག་བེད་དུ་མ་བཤད་ལ། འཛིན་རྣམ་ཉིད་རིག་བེད་དུ་

བཤད་པ་ལྟར་རོ། །དབང་པོ་ལ་མི་ལྟོས་པའི་དོན་ནི་དབང་ཤེས་ཀིས་རང་རིག་

ཀང༌། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལག་རེས་མ་ཡིན་གི། དེ་

མ་ཐག་རྐེན་གི་ལག་རེས་ཡིན་པའི་དོན་ཏོ། །རྟོག་གེ་འབར་བ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་

རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གསུང་ལས་འབྱུང་བ་ཁོ་ན་སྐྱོན་མེད་པ་སྟེ། རྣམ་འགེལ་

གི་རྣམ་བཤད་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །དེར་དེ་ཕིར་དེ་ལ་ཀུན་མངོན་སུམ་ཞེས་པ་ཡང་

ཤེས་པ་ཀུན་རང་གི་ངོ་བོ་འཛིན་རྣམ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་བར་སྟོན་པ་ཡིན་

གི། མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་སྟོན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

བཞི་པ་(རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་)ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། ཆགས་སོགས་རང་རིག་

ཏུ་བཤད་པ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །

དང་པོ་(དངོས་)ནི།

ར་བ།

1  <<སྐུ་>> འདིའི་ཐད་ཀི་འབེལ་བཤད་དུ།           <<ཤེས་>> འདིའི་ཐ་དད་ཀི་འགེལ་བཤད་དུ།
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

རྣལ་འབོར་རྣམས་ཀི་
1
བླ་མས་བསྟན། །

མ་འདྲེས་པ་ཡི་དོན་ཙམ་མཐོང་། །

ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ལན་པའི་
2
རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ཀི་

བླ་མ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལན་འདས་དེས་བསྟན་པའི། འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་

སྒ་སྤི་དང༌། དོན་སྤི་གང་དང་ཡང་མ་འདྲེས་པའི་དོན་ཙམ་གསལ་བར་མཐོང་བའི་

ཤེས་པ་ནི་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་སྟེ། ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་

བརྟེན་ནས། ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་རྟོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །ཙམ་སྒ་སོས་པ་ནི་སྒོ་མ་བཏགས་པའི་དོན་འཛིན་པ་རྟོག་བལ་དུ་སྟོན་པ་ཡིན་

ལ། སྔར་མངོན་སུམ་ལ་རྟོག་བལ་གིས་ཁྱབ་པ་བསྟན་ཟིན་ཡང༌། འདི་གཙོ་བོ་ཡིན་

པས། བདེན་པ་བཞིའི་དོན་ལ་སོམ་པ་རོགས་པའི་འབས་བུ་ལ་གསལ་སྣང་འབྱུང་

བ་སྟོན་པའོ། །ཉན་ཐོས་མདོ་སེ་པ་ལྟར་ན་གཟུགས་དང་ཤེས་པ་སོགས་གང་ཟག་

གི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་མངོན་སུམ་གི་ངོར་
3
དགག་གཞི་རང་

མཚན་དེ་ཉིད་སྣང་བ་ཡིན་གི། མེད་དགག་གིས་བསྡུས་པའི་བདག་མེད་ནི་ཤུགས་

ལ་རྟོགས་པར་འདོད་པའོ། །རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་པར། སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་

གགས་པས་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་དོན། ཚུལ་དེ་ལྟར་འདོད་པ་ཕོགས་སྔ་

མར་བས་ནས་དགག་པར་མཛད་པའི་ཕིར་རོ། །བདེན་བཞི་དངོས་སྟོབས་ཀི་

རིགས་པས་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་སོགས་ནི། རྣམ་འགེལ་ངེས་བེད་ཀི་རྣམ་བཤད་དུ་

1  <<རང་>> རྣལ་འབོར་རྣམས་ཀི་        <<ར་>> རྣལ་འབོར་རྣམས་ཀིས་

2  <<སྐུ་>> དང་ལན་པའི་                 <<ཤེས་>> དང་ལན་པས་

3  <<སྐུ་>> མངོན་སུམ་གི་ངོར་           <<ཤེས་>> གཟུགས་ཀི་ངོར་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བསྟན་ཟིན་པས་འདིར་མ་སྤོས་སོ། །

གཉིས་པ་(ཆགས་སོགས་རང་རིག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་རོད་པ་སང་བ)ནི། ཆགས་སོགས་རང་

རིག་མངོན་སུམ་ཡིན་ན། རྟོག་པ་ཡང་དེར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། བདེན་ཏེ་ཤེས་པ་གང་

བར་འཛིན་པའི་རྟོག་པའི་གཟུང་བ་འཛིན་མི་ནུས་པ་དེ་ནི་རྟོག་པ་མ་ཡིན་ལ། རྟོག་

པའང་བར་འཛིན་པའི་ཤེས་པའི་གཟུང་ཡུལ་དུ་མི་རུང་བས། རང་ཉིད་རང་ལ་རྟོག་

པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ། །

ར་བ།

རྟོག་པའང་
4
རང་རིག་ཉིད་དུ་འདོད། །

དོན་ལ་མ་ཡིན་དེ་རྟོག་ཕིར། །

དེས་ན་རྟོག་པའང་རང་རིག་མངོན་སུམ་གི་མོང་བ་ཡིན་པས་རང་རིག་ཉིད་

དུ་བཏགས་པ་ཡིན་གི། དེའི་མོང་བེད་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ཡང་རང་རིག་མངོན་སུམ་

ཉིད་དུ་འདོད་པས། དེ་ལ་དངོས་མིང་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །རྟོག་པ་ནི། གཟུང་ཡུལ་

ལ་ལྟོས་ནས་རྣམ་པར་བཞག་ལ། གཟུང་ཡུལ་གི་དོན་ལ་རང་རིག་མངོན་སུམ་མ་

ཡིན་ཏེ། དེའི་སྤི་དང༌། དོན་སྤི་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་པས་དེ་ལ་རྟོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །རྣམ་འགེལ་དུ། ཤེས་གང་གང་ལ་སྒ་དོན་འཛིན་ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །

གསུམ་པ་(མ་འཁྲུལ་བ་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་ལྷག་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་

ལ་སེ་ཚན་གཉིས་སུ་དབེ་བ)ལ་གཉིས། རྟོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དྲུག་ཏུ་དབེ་བ་

དང་། བསད་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དམིགས་ཀིས་བསལ་བའོ། །

4  <<རང་>> རྟོག་པའང་           <<ར་>> རྟག་པའང་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

དང་པོ་(རྟོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དྲུག་ཏུ་དབེ་བ་)ནི།

ར་བ།

འཁྲུལ་དང་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་དང་། །

རེས་དཔག་རེས་སུ་དཔག་ལས་བྱུང་། །

དྲན་དང་མངོན་འདོད་ཅེས་བ་བའོ། །

སིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་སོགས། འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་དོན་

གཞན་ལ་སྒོ་འདོགས་པ་དང༌། བུམ་པའི་རྡུལ་རས་བརྒྱད་ཀི་ཚོགས་པ་ལ། བར་ལ་

བརྟེན་ནས་བུམ་པའོ་སམ་དུ་སྒོ་འདོགས་པའི་རྟོག་པ་འཇུག་པས། བརའི་རྟེན་ཅན་

གི་ཤེས་པ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་དང༌། འདི་ཡང་འགེལ་པ་

འགེལ་ལུགས་གཉིས་སུ། དོན་གཞན་ལ་སྒོ་འདོགས་པའི་རྟོག་པར་བཤད་ལ། དོན་

ནི་སྒོ་བཏགས་འཛིན་པས་ཀུན་རོབ་པའི་ཤེས་པ་ཞེས་བའོ། །འདིས་རེས་སུ་

དཔོག་པར་བེད་པའི་རྟགས་འཛིན་རྟོག་པ་ནི། རེས་སུ་དཔག་པར་རྟོག་པ་

དང་། རེས་སུ་དཔག་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྟོག་པ་ནི། རྟགས་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་རེས་

དཔག་གོ །རང་འགེལ་དུ། འབས་བུའི་ཤེས་པ་ཞེས་པ་ལས་མ་བྱུང་ཡང་འགེལ་

བཤད་མཁན་པོས། སྔ་མ་རྟགས་འཛིན་རྟོག་པ་དང་ཕི་མ་རྟགས་ཅན་རེས་དཔག་

ལ་བཤད་དོ། །འདས་པའི་དོན་དྲན་པ་དང༌། མ་འོངས་པའི་དོན་མངོན་པར་འདོད་

པར་ཤེས་པ་ནི
1
་རྟོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ཞེས་བའོ། ཞེས་བ་བ་རོགས་པའི་

ཚིག་གིས་རྟོག་པའི་འཛིན་སྟངས་ལ་བསད་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ལོགས་སུ་

1  <<སྐུ་>> འདོད་པར་ཤེས་པ་ནི་            <<ཤེས་>> འདོད་མི་ཤེས་པ་ནི་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བཀར་ཏེ། མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ལ་གཉིས་སུ་ཕེ་བ་ན། སྔར་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་

སྟོན་པའི་ཚིག །སྤིར་བཏང་གི་ཚིག་ཏུ་རྟོགས་ནས། མ་འཁྲུལ་བ་མངོན་སུམ་གི་

མཚན་ཉིད་ལྷག་མར་གོ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་(བསད་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དམིགས་ཀིས་བསལ་བ་)ནི།

ར་བ།

མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་རབ་རིབ་བཅས། །

སྔར་བཤད་པའི་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དེར་མ་ཟད་རབ་རིབ་ཀིས་བསད་པ་

དང་བཅས་པའི་ཤེས་པ་རྣམས་ཀང་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ངོ༌། །རྟོག་མེད་འཁྲུལ་བ་

མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ་ན། མངོན་སུམ་ལ་མ་འཁྲུལ་དགོས་པར་

དམིགས་བསལ་གི་ཚིག་ལས་དོན་གིས་གོ་བར་འགྱུར་རོ། །མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་

དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་ན། རྣམ་འགེལ་དུ། རྟོག་གེ་པའི་འཛིན་སྟངས་ལ་གསུམ་དུ་

བསྡུས་པའི་དགོས་པ་ནི། རིགས་པ་ཅན་པ་། དབང་པོ་དང་དོན་ཕད་པ་ལས་སྐྱེས་

པའི་ཤེས་པ་འཁྲུལ་བ་མེད་པ་ཞེན་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་

དུ་འདོད་པ་དགག་པའི་ཆེད་དུ། བརའི་རྟེན་ཅན་དང༌། དོན་གཞན་ལ་སྒོ་འདོགས་

པའི་རྟོག་པ། རོད་གཞི་དང༌། ཕི་མ་མཚན་གཞི་དོན་ཚན་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་

མཐུན་དཔེར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །རབ་རིབ་བཅས་ཞེས་པའི་དམིགས་བསལ་གི་

ཚིག་ལ། འགེལ་བཤད་མཁན་པོ་སོབ་དཔོན་རྒྱལ་དབང་བློས་འདི་ལྟར་བཤད་

དེ། དང་པོར་འཇུག་པར་བེད་ཅིང༌། བསླུ་བ་མེད་པའི་རྟོག་མེད་ཀི་ཤེས་པ་ནི་

མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་དོན་གང་ལ་ཡང་མི་སླུ་བ་མ་ཚང་བ་སྐ་ཤད་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

འཛག་སྣང་གི་དབང་ཤེས་སོགས་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་མོད། མིག་སེར་གིས་

ཉེ་བར་བསད་པའི་མིག་ཅན་ལ་དུང་སེར་པོར་སྣང་བ་དང༌། གྲུ་དང་བཞོན་པའི་

དབང་གིས་ལོན་ཤིང་འགོ་བར་སྣང་བའི་དབང་པོའི་ཤེས་པ་སོགས་ནི། མངོན་

སུམ་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ། རྟོག་མེད་ཡིན་པས་རེས་དཔག་མིན་ལ། འདོད་པའི་དོན་དུང་

དང༌། ལོན་ཤིང་སོགས་ལ་བསླུ་བ་མེད་པས་ཚད་མ་ཡིན་ནོ། །འཁྲུལ་བ་ཡིན་པས་

ཚད་མ་མ་ཡིན་ན་རེས་དཔག་ལ་ཡང་མཚུངས་སོ། །འོ་ན་རབ་རིབ་བཅས་ཞེས་

པའི་ཚིག་ནི། དབང་པོ་ལ་གནོད་པའི་ཤེས་པ་ཀུན་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དུ་མཚོན་

ནས་བསྟན་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། ཚིག་རྣམས་ནི་ངེས་བཟུང་གི་

འབས་བུ་ཅན་ཡིན་པས། རབ་རིབ་ཀིས་བསད་པའི་དབང་གིས་གང་ལ་བསླུ་པ་དེ་

ལ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པས། ཁ་དོག་སེར་པོ་དང༌། ལོན་ཤིང་འགོ་བ་ལ་

མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ་ཡིན་གི། དུང་དང༌། ལོན་ཤིང་ལ་མངོན་སུམ་

ལྟར་སྣང་དུ་སྟོན་པ་མ་ཡིན་པས། རྟོག་མེད་ཀི་ཤེས་པ་གང༌། གང་ལ་བསླུ་བའི་ཆ་

དེ་ལ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དུ་མཚོན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར། རྒྱལ་རྔ་བདུན་པ
1
་སོབ་

དཔོན་ཆོས་མཆོག་ནི། ཡུལ་དང༌། དུས་དང་རྣམ་པ་ལ་འཁྲུལ་བ། ཆ་གང་ལ་ཡང་

མངོན་སུམ་ཚད་མར་མི་རུང་བར་བཞེད་དེ། དུང་སེར་འཛིན་གི་དབང་ཤེས་དེ་

ཉིད། དུང་གི་ཆ་གང་ལ་ཡང་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཏེ། དངོས་རྟོགས་མེད་པ་དེ་
2
ཤུགས་

རྟོགས་མི་རུང་བས། སེར་པོ་སྣང་བ་མ་གཏོགས་དུང་གི་ཆ་གང་གི་ཡང་རྣམ་པ་མ་

ཤར་བའི་ཕིར། ཁ་དོག་དཀར་པོ་མི་སྣང་ཡང༌། དུང་གི་དབིབས་སྣང་བས་སོ་ཞེ་

1  <<སྐུ་>> རྒྱལ་རྔ་བདུན་པ་              <<ཤེས་>> རྒྱལ་སྔ་བདུན་པ་

2  <<སྐུ་>> དངོས་རྟོགས་མེད་པ་དེ་       <<ཤེས་>> དངོས་རྟོགས་མེད་པའི་
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ན། དུང་གི་དབིབས་ཁ་དོག་དཀར་པོ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་པ་སྣང་བ་ཡིན་གི། སེར་པོ་

དང་འབེལ་པ་མེད་པས། དེའི་ཁ་དོག་མི་སྣང་བར་དབིབས་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་བ་

རིགས་པའི་ལམ་ལས་འདས་པ་ཡིན་ནོ། །དུང་ཐོབ་པ་ཡང་དུང་གི་རེག་བ་འཛིན་

པའི་མངོན་སུམ་ཚད་མར་འཛིན་པ་ཡིན་གི། སྔ་མ་དོན་མེད་དོ། །དེ་བཞིན་

དུ། ལོན་ཤིང་འགོ་སྣང་ལ་ཡང་ཤེས་པར་བའོ། །སོའི་བུག་ན་ནོར་བུའི་འོད་འདུག་

པ་མཐོང་བའི་ཚེ། དེ་ན་ནོར་བུ་འདུག་གོ་སམ་པ་ནི་ཡུལ་སངས་པ་ཡིན་པས། བློ་

དེ་ནོར་བུའི་ཆ་གང་ལ་ཡང་ཚད་མར་མི་རུང་བས་ཡུལ་གི་ཆ་གཅིག་ལ་མངོན་

སུམ་ལྟར་སྣང་དུ་སོང་བ་མིན་ཞིང་། དེའི་ཆ་གཞན་ལ་ཚད་མར་འདོད་པ་རྒྱས་པར་

བཀག་ལ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་བསམ་པ་རིག་པར་དཀའ་མོད། འདྲེན་བེད་

དམ་པ་རྣམས་ལུགས་ཕི་མ་འཐད་པར་བཞེད་པས། ཕི་མ་ལྟར་ཁས་བླང་བར་

བའོ། །ཁྱད་པར་དུ་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གིས། རྟོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་

པ་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་པ་ནི། མདོ་སེ་པ་ཁོ་ནའི་ལུགས་སུ་བཞེད་

པ་ལྟར་འཐད་པས། ལུགས་དེ་ལ་སྣང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བའི་
1
མངོན་སུམ་མི་རུང་

བའི་ཕིར་རོ། །འཁྲུལ་རྒྱུ་བཞི་གང་གིས་ཀང་མ་བསྐྱེད་པའི་ཤེས་པ་མ་འཁྲུལ་བའི་

དོན་ཡིན་ལ། སེམས་ཙམ་པས་ཀང༌། སྔོ་འཛིན་དབང་ཤེས་ལྟ་བུ་འཁྲུལ་རྒྱུ་དེ་དག་

གིས་མ་བསྐྱེད་པར་འདོད་པས། མདོ་སེམས་གཉིས་ཀས་ཐུན་མོང་དུ་འདོད་པ་

ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འདི་ནི་མཐའ་མ་ཆོད་པ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཙམ་པས་བག་ཆགས་

བརྟན་བྱུང
2
་གི་ཤེས་པ་འཁྲུལ་རྒྱུ་དེ་དག་གིས་མ་བསྐྱེད་པར་འདོད་ཀང༌། ཤེས་པ་

1  <<སྐུ་>> འཁྲུལ་བའི་       <<ཤེས་>> མ་འཁྲུལ་བའི་

2  <<སྐུ་>> བརྟན་བྱུང་       <<ཤེས་>> གཏན་བྱུང་



  33  

ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

དེ་ལ་མ་འཁྲུལ་བས་ཁྱབ་པ་མདོ་སེ་པས་འདོད་ཀི། སེམས་ཙམ་པས་ཁས་མི་ལེན་

པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་བག་ཆགས་བརྟན་བྱུང་
1
གི་དབང་ཤེས། མངོན་སུམ་དུ་

རྣམ་ངེས་སོགས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར། འདི་དག་གི་དོན་ཡང་གཞན་དུ་རྒྱས་པར་

བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་འབས་བུ་ལ་ལོག་རྟོག་བསལ་བ་ལ་གཉིས། ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་

གཞག་དང༌། རྣམ་གཞག་དེ་ཉིད་ངེས་པར་བ་བའོ། །དང་པོ་(ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་)ལ་

གསུམ། དོན་ཁས་བླངས་པའི་ཚད་འབས་སྤིར་བཤད་པ་དང༌། ཕིའི་སྐྱེ་མཆེད་ལྔ་

གཞལ་བར་བས་པའི་ཚེ་དོན་ཁས་བླངས་ཀང་རང་བཞིན་འབས་བུར་རིགས་པ་

དང༌། རང་རིག་གི་ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་གོ །

དང་པོ་(དོན་ཁས་བླངས་པའི་ཚད་འབས་སྤིར་བཤད་པ་)ནི། ཚད་འབས་བཤད་པའི་

དགོས་པ་གང་ཡིན་སམ་ན། རང་སེ་ཁ་ཅིག་དང༌། གཞན་སེ་དག་ཚད་འབས་རས་

ཐ་དད་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་དང༌། དགོས་པའི་གཙོ་བོ་ནི། ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་མི་

སླུ་བ་དང༌། མ་ཤེས་དོན་གསལ་ངེས་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་མཚན་ཉིད་གང་དུ་འཇུག་པའི་

མཚན་གཞི་ཤེས་པར་བ་བའི་དོན་ཏེ། ཁྱད་པར་གི་གཞི་མ་ངེས་པར་ཁྱད་པར་གི་

ཆོས་ངེས་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ངེས་པའི་ཆེད་དུ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཡུལ་གསར་དུ་རྟོགས་པའི་བློ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་དོན་གི་རྣམ་པ་

ལེགས་པར་ཤར་བའི
2
་སོ་ནས་འཇོག་སྟེ། འཇིག་རྟེན་ན་ཡང་རྣམ་པ་ཤར་བ་

དང༌། མ་ཤར་བ་ལ་རྟོགས་པ་དང༌། མ་རྟོགས་པར་གགས་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ནི་

1  <<སྐུ་>> བརྟན་བྱུང་       <<ཤེས་>> གཏན་བྱུང་

2  <<སྐུ་>> ཤར་བའི་           <<ཤེས་>> བཤད་པའི་
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རིགས་པ་
1
སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་རྟོགས་པར་དཀའ་བའི་གནས་ཡིན་ཏེ། རྣམ་འགེལ་

དུ། ཡུལ་རྣམས་ལས་ནི་བྱུང་བའི། ཞེས་སོགས་ཚུལ་གཉིས་དང༌། རང་རིག་སྒྲུབ་

པའི་རིགས་པས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཕིར་རོ། །བེད་པ་ཐམས་ཅད་བ་བ་

ཐམས་ཅད་ཀི་བེད་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། མཐུན་ཕོགས་མ་ཡིན་པའི་བ་བ་གང་

སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དེ་དེའི་བེད་པ་ཡིན་པས། ཚད་མས་འབས་བུ་འཇོག་པའི་བ་བ་

བེད་ཀི། བསྐྱེད་པའི་བ་བ་མི་བེད་དོ། །

ར་བ།

བ་དང་བཅས་པར་རྟོགས་པའི་ཕིར། །

འབས་བུ་ཉིད་ཡིན་འཇལ་བེད་ལ། །
2

ཚད་མ་ཉིད་དུ་འདོད་པ་སྟེ། །
3

བ་བ
4
་མེད་པའང་མ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་ཚད་འབས་རས་ཐ་དད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མ་འབས་བུའི་ངོ་བོ་

ཁོ་ནར་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །དེར་ཐལ། དོན་རྟོགས་པའི་བ་བ་དང་བཅས་པར་

རྟོགས་པའི་གཟུང་བའི་རྣམ་པ་ཉིད་ཚད་མ་དང༌། དོན་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་དེ་ཉིད་

འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ནི་དབང་
5
འགྱུར་ལྟར་ཡིན་གི། ཞ་མ་སེང་རྒྱལ་གི་

1  <<སྐུ་>> རིགས་པ་           <<ཤེས་>> རིག་པ་

2  <<རང་>> ཚད་མའི་འབས་སུ་ཉིད་དུ་འདོད། ། <<ར་>> འབས་བུ་ཉིད་ཡིན་འཇལ་བེད་ལ། །

3  <<རང་>> འདོད་པ་སྟེ། །       <<ར་>> འདོགས་པ་སྟེ། །

4  <<རང་>> བ་བ་           <<ར་>> དབེ་བ་

5  <<སྐུ་>> དཔང་    <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> དབང་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

འགྱུར་ལ་གཞན་དུ་འབྱུང་ངོ༌། །དོན་རྟོགས་པའི་བ་བ་མེད་པར་ཡང༌། ཚད་མར་

བཞག་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དོན་གསར་དུ་རྟོགས་པ་དེ་ཉིད་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་

བའི་སོ་ནས་གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་ཤེས་པ་ལ་ཚད་མ་ཉིད་དུ་འདོད་པ་སྟེ། ཚད་མར་

འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དབང་པོ་གསལ་མི་གསལ་དང༌། ཡུལ་

ཐག་ཉེ་རིང་དང༌། ཡིད་བེད་གོམས་པ་ཆེ་ཆུང་གིས་
1
ཡུལ་རྟོགས་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་

ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཡོད་ཀང༌། གཟུགས་མཐོང་ལ་སྒ་མ་ཐོས་པ་དང༌། སྔོན་པོ་

རྟོགས་ལ་སེར་པོ་མ་རྟོགས་པ་སོགས། དོན་རྟོགས་འཇོག་བེད་གཞན་གིས་བར་

དུ་མ་ཆོད་པར་བཞག་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཟུང་བའི་རྣམ་པ་མེད་

ན། རྟེན་བཅས་ཀི་དབང་པོ་དང༌། དབང་དོན་ཕད་པ་དང༌། དོན་ལ་ལན་པའི་ཤེས་

པ་དང༌། ཁྱད་པར་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་དང༌། རྣ་བ་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོའི་འཇུག་

པ་ཁས་བླངས་མི་ནུས་པས། དེ་དག་ཚད་མར་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །དཔེར་ན་

བུའི་གཟུགས་འདྲ་བར
2
་སྐྱེས་པ་ལ། ཕའི་གཟུགས་འཛིན་ཏོ་ཞེས་བརོད་པ་བཞིན་

དུ། ཤེས་པའི་ཕི་རོལ་དང་འདྲ་བར་སྐྱེས་པ་ལ་ཕི་རོལ་འཛིན་ཏོ་ཞེས་བརོད་པ་

ཡིན་ཏེ། ཚད་མས་འབས་བུར་འཇོག་པའི་ཚེ་ནི། དཔེར་ན། སྔོན་འཛིན་དབང་པོའི་

མངོན་སུམ་ལ་སྔོན་པོའི་གྲུབ་བདེ་
3
རས་གཅིག་གི་ཆོས་ཀུན་གི་རྣམ་པ་ཤར་

ཡང༌། དེ་དག་རྟོགས་པར་
4
འཇོག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། གཟུང་དོན་གང་

གི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་གཟུང་རྣམ་དེ་ཉིད་ལ། འཛིན་རྣམ་གི་ངེས་པ་གསར་དུ་འདྲེན་

1  <<སྐུ་>> ཆེ་ཆུང་གིས་      <<ཤེས་>> ཆེ་ཆུང་གི

2  <<སྐུ་>> འདྲ་བར་       <<ཤེས་>> དང་འདྲ་བར་

3  <<སྐུ་>> གྲུབ་བདེ་       <<ཤེས་>> གྲུབ་སེ་

4  <<སྐུ་>> རྟོགས་པར་     <<ཤེས་>> རྟོག་པར་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ནུས་པའི་གཟུང་དོན་གི་ཆ་དེ་ཉིད། དབང་མངོན་གིས་གསར་དུ་རྟོགས་པ་ཞེས་བ་

ཡི། ཕ་བའི་མི་རྟག་པའི་རྣམ་པ་ཤར་ཡང༌། དེ་རྟོགས་པར་བཞག་ནུས་པ་མ་ཡིན་

ལ། དེ་ནི་རེས་དཔག་གི་ཚད་འབས་ལས་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་སྔོན་པོ་

གཞལ་བ་རང་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་སོ་ནས་སྔོན་པོ་ལ་གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་

ཤེས་པ་ཚད་མ་སྔོན་པོ་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་འབས་བུའོ། །རྣམ་གཞག་འདི་གཙོ་

བོར་མདོ་སེ་པས་ཁས་ལེན་ཅིང་སེམས་ཙམ་པས་ཀང་འདོད་པས། འོག་མ་འདི་

ལས་འཕོས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་(ཕིའི་སྐྱེ་མཆེད་ལྔ་གཞལ་བར་བས་པའི་ཚེ་དོན་ཁས་བླངས་ཀང་རང་བཞིན་འབས་བུར་

རིགས་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཡང་ན་རང་རིག་འབས་བུ་སྟེ། །

ཡང་གཟུགས་དང་སྒ་ལ་སོགས་པ་གཞལ་བར་བཞག་པའི་ཚེ་ནའང་ཕི་

དོན་ཁས་བླངས་ཀང་རུང་མ་བླངས་ཀང་རུང༌། རང་རིག་འབས་བུར་རིགས་པ་

ཁོ་ན་སྟེ། 

ར་བ།

དེ་ཡི་ངོ་བོ་ལས་དོན་ངེས། །

གཟུང་བའི་རྣམ་པ་དེའི་ངོ་བོ་སིམ་པ་དང༌། གདུང་བར་འཛིན་རྣམ་གིས་
1
 

1  <<སྐུ་>> སིམ་པ་དང། གདུང་བར་འཛིན་རྣམ་གིས་      <<ཤེས་>> སེམས་པ་དང། གདུང་བར་འཛིན་

རྣམ་གི་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ཉམས་སུ་མོང་བ་ལས། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་དོན་འདོད་པ་དང་མི་འདོད་པར་

ངེས་པ་ཡིན་གི། འཛིན་རྣམ་གིས་དེ་ལྟར་མ་མོང་བར། དོན་འདོད་མི་འདོད་དུ་

བཞག་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །རང་འགེལ་དུ། ཤེས་པ་ནི་སྣང་བ་གཉིས་ལས་སྐྱེས་

ཏེ་རང་གི་སྣང་བ་དང་ཡུལ་སྣང་བའོ། །སྣང་བ་དེ་གཉིས་ལས་གང་རང་རིག་པ་དེ་

ནི་འབས་བུར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བཤད་པའི་དོན་ནི། གཟུང་རྣམ་དང་འཛིན་རྣམ་

གཉིས་ལས། སྔ་མ་སིམ་གདུང་གི་ངོ་བོར་འཛིན་རྣམ་གིས་
1
མོང་བའི་དབང་

གིས། ཡུལ་འདོད་མི་འདོད་དུ་འཇོག་པས། རང་རིག་འབས་བུ་ཡིན་ཏེ། དེའི་དབང་

གིས་བཞག་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡུལ་གི་ངོས་ནས་འདོད་མི་འདོད་དུ་གྲུབ་ན། དག་

གཉེན་གང་གིས་བལྟས་ཀང་འདོད་མི་འདོད་གཉིས་གཉིས་སུ་སྣང་བར་ཐལ་བར་

འགྱུར་རོ། །རང་རིག་འབས་བུ་ཡིན་ན། འཛིན་རྣམ་ཚད་མར་ཐལ་བར་འགྱུར་

རོ། །ཞེ་ན། 

ར་བ།

ཡུལ་གི་སྣང་བ་ཉིད་དེ་འདིའི། །

ཚད་མ་དེ་ཡིས་འཇལ་བར་བེད། །

སྔོན་པོ་གཞལ་བར་བས་པའི་ཚེ་ཡུལ་གི་སྣང་བ་སྔོན་པོའི་སྣང་བ་ཉིད་

དེ། སྔོན་པོ་དངོས་སུ་རྟོགས་པ་འདིའི་འཇོག་བེད་ཚད་མར་རིགས་ཏེ། སྔོན་པོའི་

རྣམ་པ་ཤར་བའི་ཚད་མ་དེ་ཡིས་སྔོན་པོ་དངོས་སུ་འཇལ་བར་བེད་པའི་ཕིར་

1  <<སྐུ་>> སིམ་གདུང་གི་ངོ་བར་འཛིན་རྣམ་གིས་          <<ཤེས་>> སེམས་གདུང་གི་ངོ་བོར་འཛིན་རྣམ་

གི་
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རོ། །འོ་ན་ཚད་འབས་ཡུལ་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཚད་མས་དོན་རྟོགས་པའི་འབས་

བུ་ལ་རང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། སྔོན་པོའི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་སོ་

ནས། སྔོན་པོ་རྟོགས་པར་འཇོག་པས་སྔོན་པོ་རིག་པ་འབས་བུར་མི་འགྱུར་བའི་

སྐྱོན་མེད་ལ། རང་རིག་འབས་བུར་བཞག་པ་ནི་རྣམ་ངེས་ལས། རང་བཞིན་སེམས་

པ་ཡིན་ན་ནི། །དོན་རིག་དེ་ཡི་བདག་ཉིད་ཕིར། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་སྔོན་པོ་དང་

སྔོར་སྣང་ཤེས་པ་རས་ཐ་དད་ཀིས་སྟོང་པར་རྟོགས་པ། རང་བཞིན་སེམས་པའི་

དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གི། ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་དེ་ལྟར་ངེས་ནུས་པའི་དབང་གིས་

ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཕི་རོལ་གི་དོན་ཁས་ལེན་པ་ཁྱེད་ཀིས་ཀང་འཛིན་རྣམ་

གིས་གཟུང་རྣམ་ཇི་ལྟར་མོང་བའི་དབང་གིས་དོན་མོང་བར་བཞག་དགོས་

ཀི། གཞན་དུ་ན་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་གནོད་པར་འགྱུར་བས་རང་རིག་འབས་བུར་

བསྒྲུབ་པ་ཡིན་གི། རྣམ་གཞག་འདི་མདོ་སེ་པ་ཁོ་ནའི་ལུགས་སུ་སྨྲ་བ་དང༌། ཡང་

སེམས་ཙམ་པས
1
་ཕི་རོལ་ཁས་ལེན་པར་འདོད་པ་ནི། མུ་ཅོར་སྨྲ་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་

ན་སྔོན་པོ་གཞལ་བ། རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་སྔོན་པོའི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་སོ་

ནས། དེ་ལ་གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་ཤེས་པ་ཚད་མ། རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་

སྔོན་པོ་དངོས་སུ་རྟོགས་པ་འབས་བུའོ། །སོབ་དཔོན་ལྷ་དབང་བློ་དང༌། ཆོས་

མཆོག་གཉིས་ཀས་གཞལ་བ་ངོས་འཛིན་པའི་སྐབས་སུ། མདོ་སེ་པ་ལ་ཁས་

བླངས་ནང་འགལ་སྟོན་པ་ལ་བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་(རང་རིག་གི་ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་)ནི། 

1  <<སྐུ་>> སེམས་ཙམ་པའི་           <<ཤེས་>> སེམས་ཙམ་པས་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ར་བ། སྨྲས་པ།

གང་ཚེ་སྣང་བ་དེ་གཞལ་བ། །

ཚད་མ་དང་དེའི་འབས་བུ་ནི། །
1

འཛིན་དང་རྣམ་རིག་དེ་ཡི་ཕིར། །

དེ་གསུམ་ཐ་དད་དུ་མ་བས། །

སྨྲས་པ་གང་གི་ཚེ། གཟུང་བའི་སྣང་བ་དེ་ཡང་གཞལ་བ་དང༌། ཚད་མ་དང་

དེའི་འབས་བུ་ནི་འཛིན་རྣམ་དང་རྣམ་རིག་སྟེ། རང་རིག་གོ །དེ་ཡང་འདི་རིག་པར་

བ་བས་ན། རང་རིག་ཅེས་ལས་སུ་གྱུར་པ་དེ་རིག་པའི་བ་བ་འབས་བུ་དང༌། དེས་

རིག་པར་བེད་པ་ཚད་མའོ། །རྣམ་གཞག་དེ་མདོ་སེ་པས་ཀང་ཁས་ལེན་མོད་

ཀི། འདིར་ནི་ཤེས་པ་རང་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་སྔོན་པོའི་རྣམ་པ་གཞལ་

བར་བེད་པ། སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་སོ། །ཚད་མ་དང་འབས་བུ་དང་གཞལ་བ་

དེ་གསུམ་རས་ཐ་དད་དུ་མ་བས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། གཟུང་འཛིན་རིག་པ་

གསུམ་ག་ཤེས་པ་གཅིག་གི་རས་ཀི་ཆར་གྱུར་པ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། ཕི་རོལ་གི་

དོན་མེད་ན། དབང་མངོན་ཚད་འབས་སུ་ཇི་ལྟར་འཐད་ཅེ་ན། དབང་པོའི་ཤེས་པ་

ལ་གཟུང་བ་རས་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་དང༌། ཕི་རོལ་དོན་དུ་སྣང་བ་མ་རིག་པས་བསད་

པ་ཞུགས་པ་ཡིན་ཀང༌། དེ་འཁྲུལ་བར་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཐ་སད་པའི་

ཚད་མ་དང༌། གཞལ་བའི་རྣམ་གཞག་ངེས་པར་ཁས་བླངས་ནུས་པའི་ཕིར་

རོ། །སེམས་ཙམ་རྣམ་རྫུན་པས་དོན་དུ་སྣང་བ་དང༌། རགས་པར་སྣང་བ་མ་རིག་

1  <<རང་>> དང་དེའི་འབས་བུ་ནི། །     <<ར་>> དང་ནི་དེའི་འབས་བུ། །
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པས་བསད་པའི་དབང་གིས་བཞག་པར་འདོད་ལ། རྣམ་བདེན་པས་དོན་དུ་སྣང་

བའི་ཆ་དེ་ལྟར་ཡིན་ཡང༌། སྔོན་པོ་ལྟ་བུ་རགས་པར་སྣང་བའི་ཆ་མ་རིག་པས་

བསད་པ་མ་ཡིན་པས། རྣམ་བདེན་རྫུན་རོད་པའི་གཞི་ནི། རགས་པར་སྣང་བ་ཉིད་

ཡིན་ཏེ། རྣམ་ངེས་ཀི་རྣམ་བཤད་དུ་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །

གཉིས་པ་རྣམ་གཞག་དེ་ཉིད་ངེས་པར་བ་བ་ལ་གཉིས། བློ་ཚུལ་གཉིས་པ་

ཅན་དུ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། རང་རིག་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་(བློ་ཚུལ་གཉིས་པ་ཅན་དུ་བསྒྲུབ་པ་)ལ་

གཉིས། ཡུལ་ཤེས་རྟོགས་པའི་རྣམ་པའི་བེ་བག་ལས་ཚུལ་གཉིས་བསྒྲུབ་པ་

དང༌། དུས་ཕིས་དྲན་པའི་རྟགས་ལས་བསྒྲུབ་པའོ། །

དང་པོ་(ཡུལ་ཤེས་རྟོགས་པའི་རྣམ་པའི་བེ་བག་ལས་ཚུལ་གཉིས་བསྒྲུབ་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཡུལ་ཤེས་པ་དང་དེ་ཤེས་པའི། །

དབེ་བས་བློ་ཡི་ཚུལ་གཉིས་ཉིད། །

སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་སྔོར་སྣང་དབང་ཤེས་ལ་སོགས་པའི
1
་ཤེས་

པ། དེ་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་དེས་ཡུལ་ཤེས་དེ་ཡུལ་གི་རྣམ་པའི་ཁྱད་པར་དུ་བས་

ནས་དྲན་པའི་དབེ་བས་ཡུལ་ཤེས་པའི་བློ་ནི།
2
 གཟུང་རྣམ་དང་འཛིན་རྣམ་གི་ཚུལ་

གཉིས་པ་ཅན་ཉིད་དུ་གྲུབ་བོ། །རང་གི་སེ་པ་བེ་བག་སྨྲ་བ་སོགས་དང༌། གཞན་སེ་

1  <<སྐུ་>> སྔོར་སྣང་དབང་ཤེས་ལ་སོགས་པའི     <<ཤེས་>> ཤེས་པ་སྔོར་སྣང་དབང་ཤེས་ལ་སོགས་

པའི་དེའི་

2  <<སྐུ་>> ཤེས་པའི་བློ་ནི།        <<ཤེས་>> ཤེས་བའི་བློ་ནི།



  41  

ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

དཔོད་པ་པ
1
་སོགས་ཀི་ཤེས་པ་ཡུལ་གི་རྣམ་ལན་དུ་ཁས་མ་བླངས་པས། དེ་དག་

ལ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། འགྱུར་ཁ་ཅིག་ལས། ཡུལ་ཤེས་པ་དང་དེ་ཤེས་པའི་ཞེས་

འབྱུང་བ་དང་མཐུན་པར་དབང་ཤེས་དང་། དེ་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་དང་པོ་གཉིས་

ཡུལ་མི་འདྲ་བར
2
་རྟོགས་པའི་བེ་བག་ལས། བློ་ཚུལ་གཉིས་པ་ཅན་དུ་འཆད་པ་ནི་

དེའི་དོན་མ་ཡིན་གི། སོབ་དཔོན་ཤཱཀ་བློས། ལས་དབེ་བའི་བསྡུ་བ་བས་པ་ལ་

སོས་སུ་
3
དགག་པ་མཛད་ནས། ཡུལ་ཤེས་དེ་ཤེས་པའི་དྲན་ཤེས་དེས་ཡུལ་གི་

རྣམ་པ་ཅན་དུ་དྲན་པའི་ཡུལ་གི་རྣམ་པའི་བེ་བག་ལས། ཚུལ་གཉིས་པ་ཅན་དུ་གྲུབ་

པར་བཤད་པ་དང་མཐུན་པར། འགེལ་བཤད་མཁན་པོས་ཀང༌། བཤད་པ་ལྟར་

ཡིན་ནོ། །ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་མ་དྲན་ན་འཛིན་རྣམ་རྐང་པ་ཅན་དུ་དྲན་དགོས་

པས། ཤེས་པ་སྔ་ཕི་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་དབེ་མི་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་

ན། སྔོན་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀིས་སྔོན་པོ་རིག་ལ། སེར་པོ་མི་རིག་པའི་ཁྱད་པར་མི་

འཐད་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་ལ་ལྟོས་ཏེ། འདྲ་མི་འདྲ་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར། དེས་

ན་ཡུལ་ཤེས་དང༌། དྲན་ཤེས་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་སོགས་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས། ཕི་

མ་ཕི་མ་གཟུང་རྣམ་རེ་རེས་ལྷག་པའོ། །སྒྲུབ་ཚུལ་འདི་མ་ཤེས་ན། སེ་བདུན་གི་

རིགས་པའི་གཞི་སྟོར་བ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་(དུས་ཕིས་དྲན་པའི་རྟགས་ལས་བསྒྲུབ་པ་)ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། ཞར་ལ་

རང་རིག་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །

1  <<སྐུ་>> དཔོད་པ་པ་              <<ཤེས་>> སྤོད་པ་པ་

2  <<སྐུ་>> གཉིས་ཡུལ་མི་འདྲ་བར་   <<ཤེས་>> མི་འདྲ་བར་

3  <<སྐུ་>> སོས་སུ་                 <<ཤེས་>> དགོས་སུ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དང་པོ་(དངོས་)ནི། 

ར་བ།

དུས་ཕིས་དྲན་པ་ལས་ཀང་སྟེ། །

ཚུལ་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྔོན་པོ་དང་

སེར་པོ་གཉིས་འཛིན་པའི་དབང་ཤེས་གཉིས་དུས་ཕིས་མི་འདྲ་བར་དྲན་པ་ལས་

ཀང་སྟེ། དེ་ལས་ཀང་ཚུལ་གཉིས་པ་ཅན་དུ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །ཡུལ་གི་རྣམ་པ་

མེད་ན་དེ་འདྲ་མི་འདྲ་བའི་
1
ཁྱད་པར་བཞག་མི་ནུས་ཏེ། འཛིན་རྣམ་ལ་རྣམ་པ་མི་

འདྲ་བའི་སོ་ནས་ཁྱད་པར་དབེ་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །
2

གཉིས་པ་(ཞར་ལ་རང་རིག་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་)ནི། 

ར་བ།

ཚུལ་གཉིས་དང་ནི་རང་རིག་གྲུབ། །

མ་མོང་བར་འདི་མེད་ཕིར་རོ། །

བློ་ཚུལ་གཉིས་པ་ཅན་དུ་གྲུབ་པ་ན། དངོས་སུ་ཚུལ་གཉིས་པ་ཅན་དང་ནི་

ཤུགས་ལ་རང་རིག་ཀང་གྲུབ་སྟེ། གཟུང་བའི་རྣམ་པ་འཛིན་རྣམ་གིས་ཉམས་སུ་མ་

མོང་བར་ཡུལ་ཅན་དྲན་པ་འདི་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །རྣམ་ངེས་ལས། དམིགས་པ་

མངོན་སུམ་མ་ཡིན་ན། །དོན་མཐོང་རབ་ཏུ་འགྲུབ་མི་འགྱུར། །ཞེས་བཤད་པ་

ལྟར། ཡུལ་དམིགས་པ་དེ་མ་དམིགས་ན་ཡུལ་མི་རྟོགས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་དག་

1  <<སྐུ་>> དེ་ལ་འདྲ་མི་འདྲ་བའི་           <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> དེ་འདྲ་མི་འདྲ་བའི་

2  <<སྐུ་>> སོ་ནས་ཁྱད་པར་དབེ་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །    <<ཤེས་>> སོ་ནས་དབེ་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

རྒྱས་པར་རྣམ་འགེལ་དུ། ཉམས་མོང་རྣམ་ངེས་དེ་ཡང་ནི། །ཞེས་སོགས་དང༌། དེ་

བདག་ཉིད་ཀིས་མོང་བ་ལ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་(རང་རིག་བསྒྲུབ་པ་)ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །

དང་པོ་(རོད་པ་)ནི།

ར་བ།

ཤེས་པ་གཞན་གིས་ཉམས་མོང་ན། །

ཤེས་པ་ལ་མོང་བ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་ན། གྲུབ་པ་ལ་བསྒྲུབ་པར་
1
འགྱུར་

ལ། རང་གིས་མོང་བ་མ་གྲུབ་སྟེ། གཟུགས་དེ་ཤེས་པ་དོན་གཞན་གིས་མོང་བ་

དང༌། ཤེས་པ་དེ་ཡང་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་དྲན་པ་དོན་གཞན་གིས་དྲན་པ་

བཞིན་དུ། ཤེས་པ་ཀུན་ཤེས་པ་གཞན་གིས་ཉམས་སུ་མོང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།

གཉིས་པ་(ལན་)ནི།

ར་བ།

ཐུག་མེད་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

ཤེས་པ་མོང་བེད་ཐུག་མེད་དུ་རྒྱུད་དགོས་པར་ཐལ། ཤེས་པ་སྔ་མ་རང་གི་

ངོ་བོར་གྱུར་པའི་མོང་བེད་མེད་པར་ཕི་མ་གཞན་གིས་དགོས་ལ། དེ་ཡང་ཕི་མ་

དོན་གཞན་གིས་མོང་དགོས་པའི་ཕིར།

ར་བ།

1  <<སྐུ་>> བསྒྲུབ་པར་         <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> སྒྲུབ་པར་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དེ་ལའང་དྲན་པ་སྟེ། །

ཤེས་པ་ཕི་མ་དེ་ལའང་མོང་བེད་ཡོད་དགོས་ཏེ། དྲན་པ་སྟེ་དྲན་པ་མཐོང་

བའི་ཕིར། འདོད་ན། ཡུལ་གཟུགས་རྟོགས་པ་མི་སྲིད་པར་ཐལ་ལོ། །གཟུགས་

འཛིན་མ་དམིགས་པའི་ཕིར།  གཟུགས་དམིགས་པ་མི་སྲིད་པས།  གཟུང་འཛིན་

དམིགས་བེད་ཐུག་མེད་དུ་བརྒྱུད་
1
དགོས་པའི་ཕིར།

ར་བ།

དེ་བཞིན་ཡུལ་གཞན་ལ་འཕོ་བ། །

མེད་འགྱུར་དེ་ཡང་མཐོང་ཕིར་རོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་པ་ཕི་མ་ཡུལ་གཞན་ཕི་རོལ་གི་དོན་ལ་འཕོ་བ་མེད་པར་

འགྱུར་བར་ཐལ། ཤེས་པ་ཕི་མ་རྣམས་ཀིས་
2
རང་གི་ཉེར་ལེན་ཤེས་པ་སྔ་མ་

ཉམས་སུ་མོང་བའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། ཤིན་ཏུ་ཉེ་ལ་བར་མེད་པའི་རང་གི་

དམིགས་པ་ལ་འཇུག་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་མི་རིགས་ཏེ། ཕི་རོལ་གི་

དོན་རྟོགས་པ་དེ་ཡང་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་རང་རིག་དང་མངོན་སུམ་རྟོག་

པ་མེད་པ་ངེས་པར་ཁས་བླངས་པར་བའོ། །དེ་དག་ཀང་རྣམ་འགེལ་ལས། དྲན་པ་

ལས་ཀང་བདག་རིག་གྲུབ་ཅེས་སོགས་ཀིས་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་(གཞན་གིས་བཏགས་པའི་མངོན་སུམ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། རོད་སྒྲུབ་མཁན་

པོའི་ལུགས་དགག་པ་དང༌། གཞན་སེས་བཏགས་པའི་མངོན་སུམ་དགག་

1  <<སྐུ་>> བརྒྱུད་             <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> རྒྱུད་

2  <<སྐུ་>> རྣམས་ཀིས་        <<ཤེས་>> རྣམས་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

པའོ། །དང་པོ་(རོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའི་ལུགས་དགག་པ་ལ་)གཉིས། རོད་སྒྲུབ་ན་བཤད་པའི་

མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་གི་ལུགས་མ་ཡིན་པར་བསྟན་

པ་དང༌། རོད་སྒྲུབ་ཀི་དོན་བརྟགས་ལ་
1
དགག་པའོ། །

དང་པོ་(རོད་སྒྲུབ་ན་བཤད་པའི་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་གི་ལུགས་མ་ཡིན་

པར་བསྟན་པ་)ནི། 

ར་བ།

རོད་སྒྲུབ་སོབ་དཔོན་གི་མ་ཡིན། །

ངེས་པར་སིང་པོ་མེད་པར་དགོངས། །

གཞན་དུ་ཆ་ཤས་སུ་གསུང་འགྱུར། །

དེས་ན་ཁོ་བོས་བརྟག་པར་བ། །

འཇིག་རྟེན་ན་རོད་སྒྲུབ་སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་གིས་མཛད་པར་གགས་

པ་ཚད་མར་བཟུང་ནས། སོབ་དཔོན་ལ་དགག་པ་བེད་པ་དག་མི་རིགས་པར་སྟོན་

པ་ཡིན་ཏེ། རོད་སྒྲུབ་སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་གི་རང་ལུགས་མིན་ཏེ། སོབ་དཔོན་

གིས་དེ་ནས་བཤད་པའི་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་ལ་ངེས་པར་སིང་པོ་མེད་པར་

དགོངས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ།
2
 མིན་པ་ལས་གཞན་དུ་ན། སོབ་དཔོན་གིས་དེ་ལ་

མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་སོགས་གསུངས་མི་རིགས་ལ། མངོན་སུམ་དང་མངོན་

སུམ་ལྟར་སྣང་དང་། ལྟག་ཆོད་དང་དེའི་ལན་རོད་སྒྲུབ་ལས་ཆ་ཤས་སུ་གསུངས་

1  <<སྐུ་>> བརྟགས་ལ་                <<ཤེས་>> རྟོགས་ལ་

2  <<སྐུ་>> དེ་ལྟར་      <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> དེར་ཐལ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ན་རོད་སྒྲུབ་ལས་གཞན་དུ་ཞེས་བཤད་དོ། །ཆ་

ཤས་སུ་གསུངས་པའི་དོན་ནི། རོད་སྒྲུབ་ཀི་དོན་ལ་ཆ་ཤས་ཕེ་ནས་ཁ་ཅིག་སྐྱོན་

མེད་ཡིན་ཡང་ཕལ་ཆེར་དེ་སོབ་དཔོན་གི་རང་ལུགས་ལ་སྐྱོན་དང་བཅས་པར་

སོབ་དཔོན་གིས་བསྟན་པའི་དོན་ནོ།
1
 །དེས་ན་ཕོགས་ཀི་གང་པོ་ཁོ་བོས་རོད་སྒྲུབ་

ཀི་དོན་རྣམས་ལ། ཉེས་པ་ཡོད་མེད་བརྟག་པར་བ་བ་སྟེ། བརྟགས་པ་ན་སྐྱོན་དང་

བཅས་པའི་ཕིར། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་གི་རང་ལུགས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

པའོ། །འགེལ་བཤད་མཁན་པོ་ན་རེ། གལ་ཏེ་སོབ་དཔོན་གིས་མཛད་པ་ཡིན་ན་

ཡང༌། ཤེས་རབ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་མ་སྐྱེས་པའི་ཚེ་ཡིན་གི། ཕིས་བློ་བང་བར་གྱུར་པ་

ན། དེ་ལ་སིང་པོ་མེད་པར་ངེས་པ་སྐྱེས་སོ་ཞེས།
2
 སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་བཞེད་

པར་མངོན་གི། སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་གིས་མཛད་དམ་མ་མཛད་སམ་དུ་ཐེ་

ཚོམ་ཟ་བའི་དོན་གི་མ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་(རོད་སྒྲུབ་ཀི་དོན་བརྟགས་ལ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། རོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའི་

མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་དགོད་པ་དང༌། དེ་བརྟགས་ལ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(རོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའི་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་དགོད་པ་)ནི།

ར་བ།

དོན་དེ་ལས་སྐྱེས་རྣམ་པར་ཤེས། །

ཡུལ་གང་གི་སོ་ནས་ཐ་སད་འདོགས་པར་འགྱུར་བའི་དོན་དེ་ལས་སྐྱེས་

1  <<སྐུ་>> དོན་ནོ། །   <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> དོན།

2  <<སྐུ་>> ཞེས།     <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> -
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ཤིང་གཞན་ལས་མ་ཡིན་པའི་
1
རྣམ་པར་ཤེས་པ་མངོན་སུམ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་

གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་པ་དང༌། བདེ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་པ་བཞིན་

ནོ། །དེས་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་བསལ་ཏེ། ཉ་ཕིས་ལ་དངུལ་དུ་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་

དངུལ་གི་སོ་ནས་ཐ་སད་བེད་ཀང༌། དེ་ལས་མི་སྐྱེ་བར་ཉ་ཕིས་ཁོ་ན་ལ་སྐྱེས་པའི་

ཕིར་རོ། །བུམ་འཛིན་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་ཀུན་རོབ་པའི་ཤེས་པ་ཡང་བསལ་ཏེ། བུམ་

པའི་སོ་ནས་ཐ་སད་བེད་ཀང་དེ་རས་སུ་མེད་པས་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ལ་མེ་

ལན་དུ་རྟོགས་པའི་རེས་སུ་དཔག་པ་ལྟ་བུ་མངོན་སུམ་ཡིན་པ་ཡང་བསལ་ཏེ། མེ་

དུའི་འབེལ་པ
2
་ངེས་པ་ལས་ཀང་བྱུང་གི །མེ་ཁོ་ན་ལས་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པས་སོ་

ཞེས་བའོ་ཞེ་ན།

གཉིས་པ་(དེ་བརྟགས་ལ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། གང་ལ་མངོན་སུམ་དུ་སོང་བའི་

དོན་ལ་བརྟགས་ཏེ་
3
དགག་པ་དང༌། དམིགས་རྐེན་གི་བེད་ཚུལ་ལ་བརྟགས་ཏེ་

4
དགག་པའོ། །དང་པོ་ (གང་ལ་མངོན་སུམ་དུ་སོང་བའི་དོན་ལ་བརྟགས་ཏེ་དགག་པ་)ལ་

གཉིས། གང་ལ་མངོན་སུམ་དུ་བཞག་པའི་དོན་གི་སྒས་རྐེན་ཀུན་བརོད་པ་དགག་

པ་དང༌། དམིགས་རྐེན་འབའ་ཞིག་བརོད་ན་མཚན་ཉིད་ཁྱབ་ཆེས་པའོ། །

དང་པོ་(གང་ལ་མངོན་སུམ་དུ་བཞག་པའི་དོན་གི་སྒས་རྐེན་ཀུན་བརོད་པ་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

1  <<སྐུ་>> པས་     <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> པའི་

2  <<སྐུ་>> འབེལ་པ་          <<ཤེས་>> འགེལ་པ་

3  <<སྐུ་>> བརྟགས་ཏེ་        <<ཤེས་>> བརྟགས་ལ་

4  <<སྐུ་>> བརྟགས་ཏེ་        <<ཤེས་>> བརྟགས་ལ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

མངོན་སུམ་ཡིན་ཞེས་བ་བ་འདིར། །

དོན་དེ་ཞེས་པས་ཀུན་བརོད་ན། །

གང་དེ་དེ་འབའ་ཞིག་ལས་མིན། །

གང་གི་སོ་ནས་ཐ་སད་འདོགས་པའི་དོན་དེ་ལས་སྐྱེས་པའི
1
་ཤེས་པ་མངོན་

སུམ་ཞེས་བ་བ་འདིར། དོན་དེ་ཞེས་པའི་སྒས་རྐེན་ཀུན་བརོད་ན་ནི། མངོན་སུམ་

དེ་དམིགས་རྐེན་འབའ་ཞིག་པའི་སོ་ནས་ཐ་སད་བེད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། མངོན་

སུམ་གང་དེ་དམིགས་རྐེན་འབའ་ཤིག་ལས་སྐྱེས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་

ཁས་བླངས། རྟགས་དེར་ཐལ། བཞི
2
་ཡིས་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རྣམས། ཞེས་

གྲུབ་པའི་མཐའ་ལས་འབྱུང་བས་སེམས་སེམས་བྱུང་རྣམས་རྐེན་བཞི་ལས་སྐྱེ་བར་

ཁས་བླངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཐ་སད་དུ་བེད་པའི་རྒྱུ་ནི་དམིགས་རྐེན་ཡུལ་ལ་བརོད་

པས་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་སྐྱོན་མེད་དོ། །ཞེ་ན། དོན་དེ་ཤེས་
3
པའི་སྒས་དམིགས་རྐེན་

4
འབའ་ཞིག་བསྟན་ན་ཡང༌། དམིགས་རྐེན་ཁོ་ན་ཀུན་གི་སྒས་

5
བརོད་པ་ལ་འགལ་

བ་མེད་དེ། དམིགས་པ་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དོ། །ཞེས་གྲུབ་མཐའ་ལས་འབྱུང་

བས་སོ། །རོད་སྒྲུབ་མཁན་པོས་དོན་གི་སྒས་དམིགས་རྐེན་འབའ་ཞིག་བསྟན་པར་

ཁས་བླངས་ཀང༌། རྐེན་བཞི་པོ་ཡང༌། གྲུབ་མཐའ་ལས་སྤིར་
6
དམིགས་རྐེན་དུ་ཁས་

1  <<སྐུ་>> དེ་ལས་སྐྱེས་པས་  _<<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> དེ་ལ་སྐྱེས་པའི་

2  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> བཞི་    <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> གཞི་

3  འདིར་”ཤེས་”ཞེས་པ་སྡུར་དཔེ་བཞི་ཀར་བྱུང་ཡང། ”ཞེས་”ལ་དགོངས་སོ་སམ།

4  <<སྐུ་>><<ཤེས་>><<བཀྲས་>> རྐེན་རྐེན་   <<ཞོལ་>> རྐེན་

5  <<སྐུ་>> ཀུན་གི་སྒས་          <<ཤེས་>> ཀུན་གིས་སྒས་

6  <སྐུ་>><<བཀྲས་>> སྤིར་    <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> ཕིར་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

བླངས་པས།
1
མཐའ་གཅོད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་དེ་ལྟར་བཀག་པའོ། །

གཉིས་པ་(དམིགས་རྐེན་འབའ་ཞིག་བརོད་ན་མཚན་ཉིད་ཁྱབ་ཆེས་པ་)ནི།

ར་བ།

དམིགས་པའོ་ཞེ་ན་དྲན་སོགས་ཀི། །

ཤེས་པའང་གཞན་ལ་ལྟོས་མ་ཡིན། །

དམིགས་པའི་ཞེས་པ་གང་དམིགས་པའི་
2
ཡུལ་དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་པ་

མངོན་སུམ་དུ་ཁས་བླངས་པ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། མཚན་ཉིད་

ཁྱབ་ཆེས་ཏེ་གཟུགས་དྲན་པའི་ཤེས་པ་དང༌། རོ་སྐྱུར་བ་འདོད་པ་དང་ལ་མེ་ལན་

དུ་རེས་སུ་དཔོག་པའི་དྲན་སོགས་ཀི་ཤེས་པའང་ཆོས་ཅན། གང་ལ་དམིགས་

པའི་ཡུལ་དེ་ལས་སྐྱེས་ཤིང
3
་དེའི་སོ་ནས་ཐ་སད་འདོགས་པས། མངོན་སུམ་དུ་

ཐལ་བར་འགྱུར་ཞིང་སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་གཞན་དམིགས་ཡུལ་དུ་བས་པ་ལ་ལྟོས་པ་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རེས་དཔག་ཕོགས་དང་འབེལ་པ་ཤེས་པ་ལས་སྐྱེས་པས་
4
ཐལ་བར་འགྱུར་བ་འདི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། རེས་དཔག་དེ་ཡང་རྒྱུ་དེ་དག་ལས་སྐྱེས་

ཀང་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་གཞན་དམིགས་པ་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡིན་ཡང༌། མེ་ལ་

དམིགས་ཤིང་དེ་ལས་སྐྱེས་པ་དང་དེའི་སོ་ནས་ཐ་སད་བེད་པས། མངོན་སུམ་དུ་

ཐལ་བ་ལས་མ་འདས་སོ། །གཟུགས་དྲན་པའི་ཤེས་པ་དམིགས་པ་དེའི་སོ་ནས་

1    <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> པའི་    <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> པས་

2  <<སྐུ་>> དམིགས་པའི་         <<ཤེས་>> མ་དམིགས་པའི་

3  <<སྐུ་>> དེ་ལས་སྐྱེས་ཤིང་      <<ཤེས་>> དེ་ལ་སྐྱེས་ཤིང་

4  <<སྐུ་>> སྐྱེས་པས་   <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> སྐྱེ་བས་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཐ་སད་བེད་ཀང༌། དེའི་སྔ་ལོགས་ན་མེད་པས། སྐྱེད་པར་བེད་པ་
1
མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་

ན། དངོས་སུ་མི་སྐྱེད་ཀང༌། བརྒྱུད་ནས་སྐྱེད་པས་མཚན་ཉིད་ཁྱབ་ཆེས་པའི་

སྐྱོན་སོ་ན་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་(དམིགས་རྐེན་གི་བེད་ཚུལ་ལ་བརྟགས་ཏེ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། དགག་པ་

དངོས་དང༌། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(དགག་པ་དངོས་)ནི། 

ར་བ། ཡང་སྨྲས་པ།

ཇི་ལྟར་སྣང་བ་དེ་ཡོད་མིན། །

དེ་ཡི་ཕིར་ན་དོན་དམ་དུ། །

ལྔ་པོ་བསགས་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར། །

དེ་ལ་ཐ་སད་དུ་མ་བས། །

བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་བཅད་དོ། །

གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་རྡུལ་ཕན་དབང་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་དུ་འདོད་པ་

དེ་ལ། ཡང་སྨྲས་པ། དོན་དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་པ་མངོན་སུམ་མོ་ཞེས་ཁས་

བླངས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་དང༌། མཐུན་པའི་དོན་དེ་ལས་སྐྱེས་པ་མངོན་སུམ་ཡིན་

ནམ། འོན་དེ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་སྣང་ཡང༌། དོན་དེ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སོ་ནས། དོན་དེ་ལ་

མངོན་སུམ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན། ཇི་ལྟར་སྣང་བ་དང་མཐུན་པར་གཟུགས་དབང་

ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཟུགས་དབང་ཤེས་ལ་

1  <<སྐུ་>> སྐྱེད་པར་བེད་པ་       <<ཤེས་>> སྐྱེ་བར་བེད་པ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

རགས་པར་སྣང་ལ། རགས་པ་རས་སུ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལྔ་པོ་

ཀུན་རོབ་ཀི་ཡུལ་ཅན་
1
དུ་ཐལ། ལྔ་པོ་རྡུལ་བསགས་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་

པ་ཁས་བླངས། བསགས་པ་དང་ཚོགས་པ་རས་སུ་མེད་པས། དབང་ཤེས་ཀི་

གཟུང་ངོར་མེད་པར་ཁས་བླངས་པས་སོ། །ཇི་ལྟར་སྣང་བ་དང་མཐུན་པར་

དམིགས་རྐེན་དུ་མེད་པ་དེའི་ཕིར་ན། དམིགས་རྐེན་གི་མཚན་ཉིད་མ་གྲུབ་

བོ། །གལ་ཏེ་རགས་པ་རས་སུ་མ་གྲུབ་ཀང༌། དོན་དམ་དུ་རྡུལ་ཕ་རབ་སོ་སོ་བ་

རྣམས་དམིགས་པའི་རྐེན་དུ་འདོད་པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། རྡུལ་ཕ་རབ་སོ་སོ་བ་དེ་ལ་དམིགས་ཀང་དེའི་སོ་ནས་ཐ་སད་
2
མ་བས་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་སོ། །ཞ་མའི་འགྱུར་ལས། སེམས་ཀི་དམིགས་པ་ལྔ་

རྣམས་སོ། །ཞེས་འབྱུང་ངོ། །འོན་ཏེ་རྡུལ་ཕན་དབང་ཤེས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སོ་ནས་

དམིགས་རྐེན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མིག་གི་དབང་པོའི་རྡུལ་ཕན་ཡང་དབང་ཤེས་ཀི་

དམིགས་རྐེན་དུ་ཐལ། དེའི་རྒྱུར
3
་ཁྱོད་ཀི་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར་རོ། །རང་འགེལ་དུ་

མིག་ལ་སོགས་པ་ཡང༌། དམིགས་པར་བ་བ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ནི་

དོན་དམ་པར་ཡོད་པས་སོ། །གཞན་དུ་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཟླ་བ་གཉིས་ལ་

སོགས་པར་སྣང་བ་དང༌། སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བའི་ཤེས་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་

རོ་ཞེས་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་(དེའི་ལན་དགག་པ་)ནི། 

1  <<སྐུ་>> ཡུལ་ཅན་             <<ཤེས་>> ཡུལ་

2  <<སྐུ་>> ཐ་སད་                    <<ཤེས་>> ཐ་སད་དུ་

3  <<སྐུ་>><<ཞོལ་>> དེའི་རྒྱུར་      <<ཤེས་>><<བཀྲས་>> དེའི་འགྱུར་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ར་བ།

དོན་གི་ཚུལ་གིས་དབེན་པ་ཡང་། །

བརོད་བ་མ་ཡིན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

ཤེས་པ་རྣམས་ནི་གཟུགས་ཀི་ཤེས་པ། སྒའི་ཤེས་པ། ཞེས་ཡུལ་གི་ཐ་

སད་བེད་པ་མཐོང་སྟེ། ཡུལ་གི་དོན་གི་ངོ་བོས་དབེན་པ་ཡང་ཐ་སད་དུ་བརོད་པར་

བ་བ་མ་ཡིན་པས། ཡུལ་གི་སོ་ནས་བསྟན་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེ་ན།

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་ཡུལ་འདིའི་ཡང་། །

སྤི་ཡི་ཚུལ་གིས་བསྟན་པར་བ། །

དེས་ན་ཐ་སད་དུ་མི་བ། །

ཁྱོད་ལྟར་ན་ཡུལ་ཅན་གི་ངོ་བོར་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་དང་མཐུན་པར་ཐ་སད་དུ་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་འདི་ཡང༌། དབང་ཤེས་ཀི་གཟུང་

ངོར་ཆ་བཅས་སུ་མེད་པར་རྡུལ་སིལ་བུར་ཡོད་པར་ཁས་བླངས་ལ། ཐ་སད་བེད་

པའི་ཚེ་སྤིའི་ཚུལ་གི་བསྟན་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་འདི་དག་ནི
1
་རོད་

སྒྲུབ་མཁན་པོས་རྡུལ་ཕན་དབང་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་དུ་ཁས་བླངས་པའི་སོ་

ནས་མངོན་སུམ་གི་རྣམ་བཞག་བས་པ་ལ། ཁས་བླངས་ནང་འགལ་བསྟན་པ་ཡིན་

ནོ། །སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་གི་བཞེད་པ་སེམས་ཙམ་དུ་གནས་པས། རོད་སྒྲུབ་

1  <<སྐུ་>> ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་འདི་དག་ནི་   <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ཡིན་པ་དེས་ནའི་

ཕིར། འདི་དག་ནི་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

སོབ་དཔོན་གི་བཞེད་པ་མ་ཡིན་པར་བསྟན་པའོ། །

གཉིས་པ་(གཞན་སེས་བཏགས་པའི་མངོན་སུམ་དགག་པ་)ལ་བཞི། རིགས་
1
པ་ཅན་པའི་

ལུགས་དགག་པ་དང༌། བེ་བག་པའི་ལུགས་དགག་པ་དང༌། སེར་སྐྱ་པའི་ལུགས་

དགག་པ་དང༌། དཔོད་པ་པའི་ལུགས་དགག་པའོ། །དང་པོ་(རིགས་པ་ཅན་པའི་ལུགས་

དགག་པ་)ལ་གཉིས། འདོད་པ་བརོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(འདོད་པ་བརོད་པ་)ནི། 

ར་བ། 

རིགས་པ་ཅན་རྣམས་དབང་པོ་དང་དོན་ཕད་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་པ་

ཐ་སད་དུ་བ་བ་མ་ཡིན་པ་འཁྲུལ་བ་མེད་པ་ཞེན་པའི་བདག་ཉིད་ནི་

མངོན་སུམ་མོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

རྐང་མིག་པའི་རེས་འབང་རིགས་
2
པ་ཅན་རྣམས་ནི། སྣ་དང༌། ལྕེ ་

དང༌། མིག་དང༌། པགས་པ་དང༌། རྣ་བ་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་དང༌། དྲི་ལ་

སོགས་པའི་དོན་ཕད་པ་ནི། དབང་དོན་འབེལ་པ་སྟེ། འབེལ་དེ་ཡང་སྦྱོར་བའི་

འབེལ་པ་དང༌། འདུ་བའི་འབེལ་པ་གཉིས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་མིག་གི་དབང་པོ། ཡན་

ལག་ཅན་གི་བུམ་པ་དང༌། སྦྱོར་བའི་འབེལ་པ་དང༌། བུམ་པ་ལ་ཡོད་པའི་གཟུགས་

དྲི་སོགས་དང་སྦྱོར་བ་ལ་འདུ་བའི་འབེལ་པ་དང༌། གཟུགས་ཉིད་ཀི་སྤི་དེ་ལ་འདུས་

པ་ལ་འདུ་བའི་འབེལ་པ་དང༌། གཟུགས་ལ་འདུ་འབེལ་གྲུབ་པའོ། །མིག་གི་དབང་

1  <<སྐུ་>> རིག                       <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> རིགས་

2  <<སྐུ་>> རིག་          <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> རིགས་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

པོ་ལ་ཕོགས་བུམ་གདོང་དང༌། སྦྱོར་བའི་ཁྱད་པར་དང༌། ཁྱད་པར་ཅན་གི་
1
འབེལ་པ་གྲུབ་པས། དངོས་འབེལ་གཉིས་དང༌བརྒྱུད་འབེལ་བཞིའོ། །རྣ་བའི་

དབང་པོ་སྒ་དང་འདུ་འབེལ་གྲུབ་སྟེ། ནམ་མཁའ་
2
རྟག་ཁྱབ་ཏུ་ཡོད་པས་རྣ་བའི་

དབང་པོའི་ནང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་ཡང་འདུ་ཞིང་དེའི་ཡོན་ཏན་དང་འདུ་བས་

སོ། །བདག་ནི་ཡིད་དང་སྦྱར་བས་རས་སུ་འདོད་ལ། དབང་དོན་ཕད་པས་ཟླ་བ་

གཉིས་སྣང་གི་ཤེས་པ་སོགས་མངོན་སུམ་ཡིན་པ་བསལ་ལོ། །ཕད་པ་དེ་ལས་

སྐྱེས་པའི་ཤེས་པས་བེམ་པོས་བསྡུས་པའི་བདེ་སོགས་བསལ་ཞིང་རྟགས་ཀི་སོ་

ནས་དང༌། རང་གི་ངོ་བོའི་སོ་ནས་བསྟན་པར་མི་ནུས་པས། ཐ་སད་དུ་བ་བ་མིན་པ་

འཁྲུལ་བ་མེད་པ་འདིའོ་ཞེས་ཞེན་པའི་བདག་ཅན་གི་མངོན་སུམ་མོ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །འཁྲུལ་བ་མེད་པས་སིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་འཛིན་སོགས་བསལ་ཏེ། དབང་ཤེས་

ཡིན་ཡང་འཁྲུལ་བར་འདོད་དོ། །

གཉིས་པ་(དེ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། སྤིར་དགག་པ་དང༌། སོ་སོར་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(སྤིར་དགག་པ་)ནི།

ར་བ།

དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །

དབང་དོན་ལས་བྱུང་བློ་ལ་ནི། །

ཐ་སད་ལ་སོགས་སྲིད་མ་ཡིན། །

1  <<སྐུ་>> ཁྱབ་པ་དང། ཁྱབ་པ་ཅན་གི་                <<ཤེས་>> ཁྱད་པར་དང། ཁྱད་པར་ཅན་གི་

2  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ནམ་མཁའ་        <<ཤེས་>> ནམ་མཁས་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དབང་དོན་ཕད་པ་

ལས་བྱུང་བའི་བློ་ལ་ནི་ཐ་སད་བ་བ་དང༌། འཁྲུལ་བ་དང༌། ཞེན་པའི་
1
བདག་ཉིད་ལ་

སོགས་པ་སྲིད་པ་མ་ཡིན་པས། དབང་དོན་ཕད་པར་གྲུབ་ཟིན་ནས། མཚན་ཉིད་

ལྷག་མ་ལ་རྣམ་བཅད་མེད་པའི་ཕིར། རེས་དཔག་ལ་སོགས་པ་འཁྲུལ་བ་སྲིད་པའི་

ཡུལ་ལ་ནི། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཁྱད་པར་དུ་བ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་

གང་ན་ཡང༌། དབང་དོན་ཕད་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་པར་གྲུབ་ཟིན་པ་ལ་ཁྱད་པར་

ལྷག་མ་རྣམས་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །སིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་འཛིན་རྟོག་པ་ཡིན་

པས་དབང་དོན་ཕད་པས་བསལ་ཟིན་པའི་ཕིར། དེ་སེལ་བ་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་དགོས་

པ་མེད་ལ། ཡང་མ་འཁྲུལ་བས་ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་བསལ་ཟིན་པས། དེ་སེལ་བ་ལ་

ལོགས་སུ་སོས་པ་དགོས་པ་མེད་དོ། །རྐང་པ་གཉིས་པོ་འདི་ཞ་མའི་ར་བའི་འགྱུར་

ལ་མ་བྱུང་ཡང༌། འགེལ་པའི་དོན་ལ་དཔད་ན་
2
ར་ཚིག་ཏུ་མངོན་ནོ། །རྐང་པ་སྔ་མ་

གཉིས་ཀི་དོན་བསྡུས་ན། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་དོན་དེ་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་དུ་

མི་རིགས་པར་ཐལ། དབང་དོན་ཕད་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་པར་གྲུབ་ཟིན་

ནས། ལྷག་མ་རྣམས་ལ་རྣམ་བཅད་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(སོ་སོར་དགག་པ་)ལ་གསུམ། མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་མ་ཁྱབ་པ་

དང༌། དབང་པོ་ལྔའི་གངས་ངེས་མི་འཐད་པ་དང༌། ཚད་འབས་རས་གཞན་དགག་

པའོ། །དང་པོ་(མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་མ་ཁྱབ་པ་)ལ་གཉིས། དགག་པ་དངོས་དང༌། དེའི་

ལན་དགག་པའོ། །

1  <<སྐུ་>> ཞེས་པའི་          <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ཞེན་པའི་

2  <<སྐུ་>> དཔད་ན་          <<ཤེས་>> སྤོད་ན་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དང་པོ་(དགག་པ་དངོས་)ནི། 

ར་བ།

བར་དང་བཅས་པ་འཛིན་པ་དང་། །

ཤེས་པ་ལྷག་པའང་ཐོབ་མི་འགྱུར། །

སྣ་ལྕེ་ལུས་གསུམ་གི་དབང་པོས་དོན་དང་འཕད་ནས་འཛིན་ཡང༌། མིག་

དང་རྣ་བའི ་དབང་པོས་བར་དང་བཅས་པའི ་དོན་འཛིན་པ་མི ་འཐད་པར་

ཐལ། མངོན་སུམ་ཡིན་ན་དབང་དོན་ཕད་པ་ལས་བྱུང་བས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། རང་གི་

སྒས་ཉེས་པ་འོག་མ་སྡུད་པའོ། །དབང་པོ་དེ་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་ཤེས་

པས་དབང་པོ་ལས་བོང་ཚོད་ལྷག་མའང་འཛིན་པ་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་བར་

ཐལ། རྟགས་སྔ་མ་དེའི་ཕིར་རོ། །ཡང་རིགས་པ་ཅན་པས་སྣའི་དབང་པོ་ལས་བོང་

ཚོད་ལྷག་པའི་དྲི་འཛིན་པར་འདོད་པས་དེ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། དོན་དང་ཕད་

ནས་འཛིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(དེའི་ལན་དགག་པ་)ནི། མིག་དང་རྣ་བའི་དབང་པོ་གཉིས་དབང་རྟེན་

ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་བྱུང་ནས་དོན་འཛིན་པས་བར་བཅས་དང༌།
1
 བོང་ཚོད་ལྷག་པ་

འཛིན་པ་འཐད་ཞེ་ན།

ར་བ།

དབང་པོ་རྟེན་ལས་ཕིར་མི་འཕོ། །

1  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> བར་བཅས་དང།          <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> བར་དང་བཅས་དང།
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

དབང་པོ་གཉིས་དབང་རྟེན་ལས་ཕིར་མི་འཕོ་ཞིང༌། འཕོས་ནས་ཡུལ་

འཛིན་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ལྟ་ན་དབང་རྟེན་གཉིས་བར་ཆོད་འཐུག་པོས་

བསྒིབས་ཀང༌། རྒྱང་རིང་པོའི་གཟུགས་དང་སྒ་འཛིན་དགོས་ན་དེ་མི་སྲིད་པའི་

ཕིར་རོ། །

ར་བ།

ཡུལ་ལ་འཛིན་པར་ནུས་མ་ཡིན། །

དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་གཉིས་ཕིར་འཕོ་རུ་ཆུག་ནའང་གཟུགས་དང་

སྒའི་ཡུལ་ལ་འཛིན་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་གི་རྟེན་དང་བལ་བའི་ཕིར་

རོ། །དེ་དབང་རྟེན་ཁོ་ན་ལ་གནས་ཤིང་བར་དུ་ཆོད་པ་དང་ལྷན་ཅིག་པའི་དོན་

འཛིན་པ་ཁས་བླངས་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་(དབང་པོ་ལྔའི་གངས་ངེས་མི་འཐད་པ་)ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། ལན་

དགག་པའོ། །

དང་པོ་(དངོས་)ནི།

ར་བ།

བདེ་སོགས་གཞལ་བ་མིན་པ་འམ། །

ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་སོགས་མངོན་སུམ་གི་གཞལ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་

འཇལ་བའི་མངོན་སུམ་ལ་ཁྱོད་འདོད་པའི་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་མ་ཞུགས་

པའི་ཕིར། འམ་གི་སྒས་དེ་མངོན་སུམ་གི་གཞལ་བ་ཡིན་ན། མངོན་སུམ་གཞན་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཡོད་པར་ཐལ། བདེ་སོགས་འཇལ་བའི་མངོན་སུམ་ཡོད་ཀང་ཁྱོད་འདོད་པའི་

མཚན་ཉིད་དེ་མ་ཞུགས་པའི་ཕིར།

ར་བ།

དབང་པོ་གཞན་ཡོད་ཡིད་དབང་པོ། །

དབང་པོ་ལྔ་ལས་གཞན་ཡོད་པར་ཐལ། ཡིད་ཀི་དབང་པོ་དང་བདག་ཕད་

པ་ལས་སྐྱེས་པའི་མངོན་སུམ་ཡོད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(ལན་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

བཀག་པ་མེད་ཕིར་ཐོབ་ཅེ་ན། །

གངས་ཅན་གི་གཞུང་ལས་ཡིད་ཀི་དབང་པོ་བཀག་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཡིད་

ཀི་དབང་པོ་ཡང་འཐོབ་བོ་ཞེ་ན། 

ར་བ།

དབང་པོ་གཞན་གི་སྒ་དོན་མེད། །

དེ་ལྟ་ན་སྣ་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་གཞན་གི་སྒ་སོས་པ་ཡང་དོན་མེད་

པར་ཐལ། དེའི་གཞུང་ལུགས་ལས་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་(ཚད་འབས་རས་གཞན་དགག་པ་)ལ་གཉིས། ཚད་འབས་རས་གཞན་མི་

འཐད་པ
1
་སྤིར་བསྟན་པ་དང་། བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །

1  <<སྐུ་>> ཚད་འབས་རས་གཞན་མི་འཐད་པ་         <<ཤེས་>> ཚད་འབས་མི་འཐད་པ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

དང་པོ་(ཚད་འབས་རས་གཞན་མི་འཐད་པ་སྤིར་བསྟན་པ་)ནི། 

ར་བ།

ངེས་པའི་དོན་ལ་འབས་བུ་མེད། །

དབང་དོན་ཕད་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཞེན་ཅིང་ངེས་པའི་མངོན་སུམ་གི་དོན་ལ་

རས་ཐ་དད་པའི་འབས་བུ་མེད་པར་ཐལ། རས་ཐ་དད་པའི་འབས་བུ་ལ་འཇོག་བེད་

མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། དགག་པ་དངོས་དང༌། དེའི་ལན་

དགག་པའོ། །

དང་པོ་(དགག་པ་དངོས་)ནི།

ར་བ།

ཤེས་པ་ཡི་ཡང་ཚད་ཉིད་ལས། །
1

དོན་གཞན་འབས་བུར་སྨྲ་བར་འགྱུར། །

གཟུགས་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་ཡང་
2
ཚད་

མ་ཉིད་ལས་དོན་གཞན་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རས་འཇལ་བའི་ཤེས་པ་འབས་བུར་སྨྲ་

བར་འགྱུར་རོ། །ཞེ་ན།

ར་བ།

1  <<རང་>> ཤེས་པའི་ཡང་ནི་ཚད་ཉིད་ལས། །           <<ར་>> ཤེས་པ་ཡི་ཡང་མཚན་ཉིད་ལས། །

2  <<སྐུ་>> ཤེས་པ་ཡུལ་ཡང་          <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ཤེས་པ་ཡིན་ཡང་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཁྱད་པར་ལ་མིན་ཐ་དད་ཕིར། །

སྤི་སོགས་ཁྱད་ཆོས་འཇལ་བ་ཚད་མ་དང་རས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཁྱད་པར་

འཇལ་བ་འབས་བུར་འདོད་པའོ། །ཁ་ཅིག་གིས་བསྡུས་པའི་ཚད་མ་དེ་ཁྱད་པར་ལ་

འཇལ་བེད་དུ་འཇུག་ཅིང༌། འབས་བུ་དེ་ལས་རས་ཐ་དད་པའི་ཁྱད་གཞི་ལ་འཇལ་

བེད་དུ་འཇུག་པ་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟ་ན་ཚད་འབས་ཀི་དབེ་བ་འཇུག་

པའི་ཡུལ་ཐ་དད་ཁོ་ནར་འགྱུར་ན་དེ་མི་རིགས་པའི་ཕིར།

ར་བ།

དེ་ལ་ཡོད་མིན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

སྟ་རེས་སེང་ལེང་གི་ཡུལ་བཅད་ཅིང་རེད་པས་པ་ལ་ཤ་ཆད་པ་འབས་བུར་

མི་རིགས་པ་བཞིན་དེ་ལ་ཚད་མས་མ་རྟོགས་པའི་དོན་འབས་བུར་རྟོགས་པར་

བེད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་འབས་གཉིས་བེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་

གཅིག་ཁོ་ནར་ཟད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(དེའི་ལན་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཉིས་ཞེ་ན། །

རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ཀི་རྣལ་འབོར་རོགས་པ་ན། རང་ཉིད་གཟུང་བ་དང་

འཛིན་པ་གཉིས་ཀར་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་ཁྱད་པར་འཇལ་བའི་ཤེས་པ་ཚད་མ་དང་

གཞལ་བ་གཉིས་ཀར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན།
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ར་བ།

མ་ཡིན་ཁྱད་པར་བ་ལའང་འགྱུར། །

ཚད་འབས་རས་གཞན་དུ་འདོད་པའི་ལུགས་ལ་དེ་འཐད་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། དེ་ལྟ་ན་ཁྱད་པར་དུ་བ་བ་རས་འཇལ་བའི་ཤེས་པ་ལའང་དེ་ལྟར་འགྱུར་

ནའང༌། དེ་མི་རིགས་པའི་ཕིར་རོ། །རང་རིག་ཁས་མི་ལེན་ཅིང༌། ཚད་འབས་རས་

ཐ་དད་དུ་འདོད་པའི་ལུགས་ལ། རང་ཉིད་རང་གི་གཞལ་བ་དང་འཇལ་བེད་དུ་

འགྱུར་བ་མི་འཐད་པར་བསྟན་པ་འདི་ནི ་མཐའ་གཅོད་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་

གི། རིགས་པ་ཅན་པའི་ར་བའི་འདོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

ར་བ།

མ་རྟོགས་ལ་སོགས་ཀུན་ལ་མིན། །

གལ་ཏེ་ཚད་མ་ནི་གཞལ་བ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ཙམ་ཡིན་ལ། སྔར་ཡོད་ཀི་མ་

རྟོགས་པ་དང༌། ལོག་པར་རྟོགས་
1
པ་དང༌། ཐེ་ཚོམ་ལོག་པ་འབས་བུ་ཡིན་ནོ་ཞེ་

ན། ཚད་མ་ཀུན་ལ་མ་རྟོགས་པ་ལ་སོགས་པ་སྔར་ཡོད་ལོག་བར་བེད་པའི་ངེས་པ་

དེ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དག་སྔར་མེད་ཀང་ཡིད་ཀི་བཟླས་པ་ཙམ་གིས་

ཀང་གཞལ་བར་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་སྐྱེ་བ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །

ར་བ།

1  རྟོགས་ཞེས་སྡུར་དཔེ་བཞི་ཀར་བྱུང་ཡང་རྟོག་ཞེས་པ་ལ་དགོངས་སམ་སམ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ལོག་པ་མེད་ཕིར་འབས་བུ་མིན། །
1

དེ་དག་སྔར་ཡོད་དུ་ཆུག་ཀང་མ་རྟོགས་པ་སོགས་ལོག་པ་དེ་ནི་ཆོས་

ཅན། ཚད་མའི་འབས་བུར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོར་མེད་པས་གཞལ་

བ་མི་འཇལ་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(བེ་བག་པའི་ལུགས་དགག་པ་)ལ་གཉིས། འདོད་པ་བརོད་པ་དང༌། དེ་

དགག་པའོ། །

དང་པོ་(འདོད་པ་བརོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

བེ་བག་པ་རྣམས་ནི་བདག་དང་དབང་པོ་དང་ཡིད་དང་དོན་དུ་ཕད་པ་

ལས་གང་གྲུབ་པ་དེ་གཞན་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ། །

བེ་བག་པའི་བསྟན་བཅོས་ལས། གང་འབེལ་པ་འགའ་ཞིག་ལས་གྲུབ་པ་དེ་

ལ་རས་ལས་མངོན་སུམ་ཞེས་བེ་བག་པ་རྣམས་ནི་བདག་དང༌། མིག་ལ་སོགས་

པའི་དབང་པོ་དང༌། ཡིད་དང༌། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་དོན་དུ་ཕད་པ་ནི་འབེལ་

པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རིགས་
2
པ་ཅན་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར། དངོས་འབེལ་

གཉིས། བརྒྱུད་འབེལ་བཞིའོ། །དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་

ཕིར། དབང་པོ་དང་དོན་དུ་ཕད་པ་ཚད་མར་ཁས་ལེན་ལ། གཞན་དག་ན་རེ། གཙོ་

བོ་ཡིན་པས་བདག་དང་ཡིད་དུ་ཕད་པ་ཚད་མའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཚད་མ་དེ་ལས་

1  <<རང་>> ལོག་པ་འབས་བུར་ཡོད་མ་ཡིན། །         <<ར་>> ལོག་པ་མེད་ཕིར་འབས་བུ་མིན། །

2  <<སྐུ་>><<ཤེས་>><<ཞོལ་>> རིག་          <<བཀྲས་>> རིགས་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

གང་གྲུབ་ཡོད་པ་ཉིད་དང༌། བུམ་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་སྤི་མཐོང་བའི་སོ་ནས་བུམ་

པའོ་སམ་པ་དང་གཟུགས་སོ་སམ་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་རེས་དཔག་ལས་ཚད་མ་

གཞན་མངོན་སུམ་དང་ཚད་མའི་འབས་བུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ། །དེ་ཡང་། གཟུང་དོན་

ཉེ་བ་འདིའོ་སམ་དུ་ངེས་པའི་ཤེས་པ་མཚན་ཉིད་དང་། ཚད་མ་ལས་འབས་བུ་དོན་

གཞན་ཁོ་ནར་འདོད་པའོ། །དོན་བསྡུས་ན། དབང་དོན་དང་ཕད་པའམ་བདག་དང་

ཡིད་ཕད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྤི་དོན་གཞན་མཐོང་བའི་དབང་གིས་འདི་བུམ་པའོ་

སམ་པའི་རས་ངེས་པ་དང༌། སྔོན་པོའོ་སམ་དུ་ངེས་པའི་མངོན་སུམ་དེ།
1
 ཚད་མའི་

འབས་བུར་འདོད་ལ། ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་དེ་བུམ་པའི་གཟུགས་དྲི་ལ་སོགས་པ་

ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་ཀུན་གི་རས་སུ་འདོད་དོ། །

གཉིས་པ་ (དེ ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། ཁས་བླངས་འགལ་བ་བསྟན་པ་

དང༌། རིགས་པ་དང་འགལ་བ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(ཁས་བླངས་འགལ་བ་བསྟན་པ་)ནི། དབང་དོན་ཕད་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་

པ་མངོན་སུམ་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀི་བསྟན་བཅོས་ལས་ཐེ་ཚོམ་དུ་གཏན་ལ་ཕེབས་པའི་

ཤེས་པ་དང་། ལས་གྲུབ་པ་ནི། མངོན་སུམ་དང་རྟགས་ཅན་གི་ཤེས་པ་དག་གོ་

ཞེས་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་ཏེ། མངོན་སུམ་དོན་ལ་ལྟ་བ་ཙམ་ཡིན་པས། རྟོག་

ཅིང་དཔོད་པ
2
་མི་སྲིད་ལ་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་ནི་བརྟགས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །མིག་དབང་དང་བུམ་པའི་གཟུགས་ཕད་པ་ཚད་མ་ཡིན་

ན། བུམ་པའི་རས་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་ཕད་པས་མིག་ཤེས་ཀིས་བུམ་པའི་

1  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> དེ།                <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> དང།

2  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> དཔོད་པ་          <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> སྤོད་པ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཟུགས་ཁོ་ན་རྟོགས་ལ། དྲི་ལ་སོགས་པ་མ་རྟོགས་པ་
1
འགལ་ཏེ། བུམ་པའི་ཆོས་

ཀུན་དང་བརྒྱུད་པའི་སོ་ནས་ཁྱད་ཆོས་འབེལ་པར་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར། བདག་

དང་ཡིད་ཕད་པ་ཡང་འབས་བུ་དེ་དག་གི་ཚད་མར་མི་རུང་སྟེ། ཚད་འབས་གཉིས་

བེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་འགལ་བ་མི་འཐད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(རིགས་པ་དང་འགལ་བ་བསྟན་པ་)ལ་གསུམ། ཚད་འབས་སྤིར་དགག་པ་

དང༌། ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག་པ་དང༌། དགག་པ་གཞན་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(ཚད་འབས་སྤིར་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

སྤི་དང་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་པ་དང་། རས་དང་ཡོན་ཏན་དང་ལས་ལ་ལྟོས་

པ་ནི་མངོན་སུམ་མོ་ཞེས་སྦྱར་བར་མི་བ་སྟེ།

ཡོད་པ་ཉིད་ཅེས་པའི་སྤི་ཆེན་པོ་དང་བུམ་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་སྤི་

གཉིས་ཀི་ཆེ་བའི་ཁྱད་པར་གཟུང་བ་ལ་ལྟོས་ནས་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་

གསལ་བ་འཛིན་པ་དང༌། རས་བུམ་པ་སོགས་དང་ཡོན་ཏན་སྔོན་པོ་སོགས་

དང༌། ལས་འགོ་བ་སོགས་ལ་ལྟོས་ནས་འདིའོ་སམ་དུ་འཛིན་པ་ནི་མངོན་སུམ་

ཞེས་སྦྱར་བར་མི་བ་སྟེ།

ར་བ།

ཡུལ་ལ་ལྟ་བའི་དོན་ཅན་ཕིར། །

1  <<སྐུ་>> རྟོགས་པ           <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> མ་རྟོགས་པ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ཁྱད་པར་རྣམས་དང་སྦྱར་མི་བ། །

དེ་ཡང་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་དཀར་པོའི་ཞེས་སོགས་

ཁྱད་པར་རྣམས་དང་ཁྱད་གཞི་རས་སྦྱར་བ་མི་བ་བ་སྟེ། ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་སྦྱར་

ནས་འཛིན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ངེས་པའི་བདག་ཉིད་མ་ཡིན་པས་གཟུགས་ལ་

སོགས་པའི་ཡུལ་ལ་བལྟ་བའི་དོན་ཅན་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་

སྦྱར་ནས་འཛིན་པ་ནི་ཡིད་ཀི་བློ་ཡིན་གི་དབང་ཤེས་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་དྲི་

མངར་རོ་སམ་པ་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་ཐལ། འདིའོ་སམ་པའི་བློ་ཡིན་པའི་

ཕིར། འདོད་མི་རིགས་པར་ཐལ། དྲི་རོ་གཉིས་དབང་ཤེས་གཅིག་གི་གཟུང་ཡུལ་

དུ་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །

ར་བ།

གཅིག་མིན་གཟུགས་སོགས་ཀང་གཅིག་འགྱུར། །

གཅིག་མ་ཡིན་པ་དུ་མར་ཐལ། གཟུགས་འཛིན་མངོན་སུམ་གི་ཡང་གཟུང་

དོན་ཡིན། དྲི་རོ་སོགས་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་གིས་ཀང་ཁྱོད་གཟུང་དོན་དུ་བས་

ནས་འཛིན་པའི ་ཕིར། གཟུགས་དྲི ་རོ ་སོགས་ཀང་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བར་

ཐལ། གཟུགས་འཛིན་མངོན་སུམ་གིས་ཀང་དྲི་རོ་ལ་སོགས་པའི་རས་གཟུང་དོན་

དུ་བེད། དེ་དག་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་གིས་ཀང་གཟུགས་ཀི་རས་གཟུང་དོན་དུ་

བེད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

མཐོང་ན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་རས་གཅིག་ཏུ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་ལ། གཟུགས་

དྲི་སོགས་དུ་མར་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་སྟེ། དཔེར་ན་ཡོད་པ་ཉིད་གཅིག་ཡིན་

ཡང༌། དབང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡུལ་ཡིན་པ་དང༌། ཡོན་ཏན་ཉིད་ཆ་མེད་ཀི་གཅིག་

ཡིན་ཡང༌། དབང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡུལ་ཡིན་པ་བཞིན་གཞན་ལ་ཡང་མཐོང་བས་

གཟུགས་སོགས་གཅིག་དང༌། རས་དུ་མར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། 

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་དབང་པོ་ལས་དེ་མིན། །

དབང་ཤེས་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་རས་གཅིག་ཁོ་ན་གཟུང་དོན་དུ་བེད་པ་མི་འཐད་

པར་ཐལ། བུམ་པའི་གཟུགས་སོ་སམ་པ་དང་བུམ་པའི་དྲིའོ་སམ་པ་སོགས་དབང་

པོའི་སོ་ལས་དབང་ཤེས་གཞན་གི་གཟུང་ཡུལ་གི་རས་དེ་དབང་ཤེས་གཞན་གིས་

གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་ནས་མཐོང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ར་བ།

དབང་གཞན་དོན་མེད་འགྱུར་ཕིར་རོ། །

དེར་ཐལ། དེ་ལྟར་ན་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་འཛིན་པ་ལ་དབང་པོ་

གཅིག་ཁོ་ན་ལས་དབང་པོ་གཞན་དོན་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། གཟུགས་དྲི་

སོགས་དབང་པོ་གཅིག་གིས་འཛིན་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐ་དད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན།

ར་བ།
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

རང་ཡུལ་ཐ་དད་ཀང་འཛིན་ནུས། །
1

ཐ་དད་པས་དབང་པོ་གཅིག་གིས་འཛིན་མི་ནུས་པ་ངེས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། དབང་ཤེས་གཅིག་གིས་སྔོ་སེར་སོགས་རང་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀང་

འཛིན་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །

ར་བ།

དབང་པོ་ཀུན་གིས་འཛིན་པར་འགྱུར། །

གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཀུན་མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་ཀུན་གིས་འཛིན་

པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲི་འཛིན་གིས་ཀང་རེག་བའི་རས་འཛིན། རེག་བ་འཛིན་

པས་ཀང་དྲིའི་རས་འཛིན་པའི་ཕིར། སྐྱོན་མེད་དེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་

གཟུགས་ཉིད་དང་། རེག་བ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ཁྱད་ཆོས་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་ངེས་

པས། ཡུལ་ཀུན་དབང་པོ་ཀུན་གིས་འཛིན་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

རས་སོགས་ལ་མིན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

འོ་ན་མིག་ཤེས་དང༌། རེག་བ་འཛིན་པ་དག་གིས་རས་དང་གངས་

དང༌། ལུས་
2
ལ་སོགས་པར་མི་འཛིན་པར་ཐལ། རས་དང་གངས་དང་ལ་སོགས་ལ་

གཟུགས་ཉིད་དང་རེག་བ་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་འདོད་པའི་ཕིར། གསུམ་ག་

1  <<རང་>> ནུས། །           <<ར་>> ནུབ། །

2  <<སྐུ་>> ལུས་          <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ལས་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཁས་བླངས་སོ། །གང་ལ་གཟུགས་ཉིད་དངོས་སུ་འདུ་འབེལ་གྲུབ་པ་དེ་མིག་གིས་

ངེས་པར་འཛིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་རེག་བ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་ཤེས་པར་བ་

ཞིང༌། རས་ལ་གཟུགས་ཉིད་ལ་སོགས་འདུ་འབེལ་གྲུབ་པའི་ངེས་པ་མེད་པའི་

ཕིར། གཟུགས་འཛིན་པའི་ཚེ་རས་འཛིན་པར་མ་ངེས་ཤིང་གཟུགས་ལ་མིག་གི་

དབང་པོ་འཇུག་པའི་ཚེ། རེག་བ་མེད་པར་བཟུང་ནས་གཟུགས་ཉིད་ཡོད་པར་

མཚོན་པའོ་ཞེ་ན། 

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དེ་ལྟ་ན། །

དེ་ལྟ་ནའང་མདོ་དང་འགལ་ཞིང་རིགས་པ་དང་ཡང་འགལ་ཏེ། དབང་པོ་

གཅིག་གིས་མེད་པར་བཟུང་བ་དབང་པོ་གཞན་གིས་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་པ་མི་

འཐད་པའི་ཕིར་རོ། །འགེལ་པར་མདོ་དང་འགལ་བར་གསུངས་པ་ནི། བེ་བག་པ་

ནི་རང་གིས་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། ཡོན་ཏན་འཛིན་པའི་ཚེ་རས་

དང་སྦྱར་ནས། ངེས་པར་འཛིན་པར་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་བའོ། །

གསུམ་པ་(དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ་)ལ་གཉིས། མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བའི་ལན་

དགག་པ་དང༌། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བའི་ལན་དགག་པ་)ནི། ཉིན་པར་བུམ་པའི་ཁ་དོག་

དམར་པོ་མིག་གིས་མཐོང་ནས། མུན་ཁུང་དུ་བུམ་པའི་རེག་བ་ལ་རེག་པའི་

ཚེ། འདི་དེ་རིང་གི་བུམ་པ་དམར་པོའོ་སམ་པའི་མངོན་སུམ་གིས་རེག་བ་དང་ཁ་

དོག་གི་རས་གཉིས་ཀ་བློ་གཅིག་གིས་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་པ་མཐོང་བ་མ་ཡིན་ནམ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ཞེ་ན། དེ་བཞིན་དུ་མཚན་མོ་བུམ་པའི་རེག་བ་ལ་རེག་ནས། ཉིན་པར་བུམ་པའི་ཁ་

དོག་མཐོང་བའི་ཚེ། འདི་མཚན་མོའི་བུམ་པ་རྩུབ་པོ་དེའོ་སམ་པ་ལ་ཡང་སྦྱར་རོ། །

ར་བ།

མེད་ཕིར་གཞན་གི་སྤོད་ཡུལ་མིན། །

བུམ་པའི་ཁ་དོག་རེག་བ་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་གཞན་གི་སྤོད་

ཡུལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁ་དོག་གི་རས་རེག་བ་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་གི་གཟུང་

ཡུལ་དུ་མེད་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་ཅིག་ཤོས་ལ་ཡང་སྦྱར་རོ། །འདི་དེ་རིང་གི་

བུམ་པ་དམར་པོའོ་སམ་པའི་བློ་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་མིན་པར་ཐལ། བུམ་པའི་

ཁ་དོག་དང་རེག་བ་ལྷན་ཅིག་རྒྱུ་བ་དྲན་པའི་ཡིད་བློ་རྟོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། མངོན་

སུམ་གིས་གཟུང་ངོ་སམ་པ་ནི་བློའི་འཇུག་ཚུལ་མི་ཤེས་པའི་རྟོག་གེ་ངན་པ་རྣམས་

ཀིས་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་(དེའི་ལན་དགག་པ་)ལ་གཉིས། འདོད་པ་བརོད་པ་དང༌། དེ་དགག་པའ།ོ །

དང་པོ་(འདོད་པ་བརོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཡུལ་མཚུངས་ཉིད་དུ་འདོད་ཅེ་ན། །

བུམ་པ་དམར་པོའོ ་སམ་པ་ན་རས་དང་ཡོན་ཏན་གི་ཡུལ་དེ་དབང་པོ་

གཅིག་གི་གཟུང་ཡུལ་དུ་འདོད་དེ། ཁྱད་པར་བེད་ཆོས་མ་གཟུང་བར་ཁྱད་གཞི་

འཛིན་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། ཤེས་པ་གཅིག་གིས་དབྱུག་པ་དང༌། དབྱུག་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

པ་ཅན་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་སྦྱར་ནས་འཛིན་པ་བཞིན་དུ། ཡོད་པ་ཉིད་དང༌། དེ་དང་

ལན་པ་དང༌། ཡོན་ཏན་དང་རས་ཀང་མངོན་སུམ་གཅིག་གིས་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་

སྦྱར་ནས་འཛིན་པར་འདོད་ཅེ་ན། དང་པོ་ནི། རེག་བའི་རས་དང༌། ཁ་དོག་མངོན་

སུམ་གཅིག་གིས་སྦྱར་ནས་འཛིན་ཏེ། རེག་བ་དང་ལན་པའི་བུམ་པ་འདི་དམར་

པོའོ་སམ་པའི་བློ་སྐྱེ་བ་མཐོང་བའི་ཕིར། ཞེས་པའོ། །

གཉིས་པ་(དེ་དགག་པ་)ལ་གསུམ། ཁས་བླངས་འགལ་བ་དང༌། ཁྱབ་པ་མ་

ངེས་པ་དང༌། རིགས་པ་དང་འགལ་བ་གཞན་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(ཁས་བླངས་འགལ་བ་)ནི། 

ར་བ།

མི་འདོད་པ་ལའང་ཐལ་བར་འགྱུར། །

འོ་ན་རས་རྟེན་དོན་གཞན་གང་ལ་བརྟེན་པར་མི་འདོད་པས། དེ་ལྟར་མི་

འདོད་པ་ལའང་ཡོན་ཏན་དང༌། ལས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་

བསྟེན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང༌། འདེགས་

འཇོག་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡན་ལག་འདི་དག་རས་དང་ལན་ནོ་སམ་པའི་བློ་སྐྱེ་བ་

མཐོང་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པ་)ནི། 

ར་བ།

མ་ངེས་དེ་ནི་གཞན་དུ་བརོད། །
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

གཞན་ཡང་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་ཏེ། ཁ་དོག་དང་རེག་བ་དེ་ནི་ཁྱད་ཆོས་ཀི་

དབང་པོ་ཐ་དད་ཀི་གཟུང་བ་ཡིན་པས་རས་གཞན་དུ་བརོད་པར་བ་བ་ཡིན་

ནའང་། ལུས་ལ་སོགས་པ་ལ་དྲོ་སམ་པའི་བློ་སྐྱེ་བ་མཐོང་བས་མིག་གིས་ཁ་དོག་

དང༌། རེག་བ་གཉིས་ཀ་གཟུང་བར་ཐལ། འདོད་ན། དེ ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་

ཐལ། དབང་པོ་གཅིག་གིས་གཟུང་བའི་ཕིར། ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་ན། དབང་པོ་རིགས་

གཅིག་པ་དུ་མས་བཟུང་བས། དུ་མར་མི་འགྱུར་ཞིང༌། གཅིག་གིས་བཟུང་བས་

གཅིག་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །

ར་བ།

ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་བར་བརོད་མ་ཡིན། །

དབང་པོ་ཐ་དད་མེད་ཀང་ཞེས་གང་བརོད་པ་དབང་པོ་ཐ་དད་ཀི་ཐ་དད་

ལས་དུ་མར་བསྒྲུབ་པར་བ་བར་བརོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དབང་པོ་ཐ་དད་པ་དེ་དུ་མ་

ཁོ་ནའོ་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན་པས་སོ། །

གསུམ་པ་(རིགས་པ་དང་འགལ་བ་གཞན་བསྟན་པ་)ནི། 

ར་བ།

དབང་པོ་ཐ་དད་མེད་ཀང་བློ། །

ཐ་དད་ཕིར་ནི་ཐ་དད་ན། །

གཞན་དུ་ཐ་དད་མེད་གང་ལས། །

མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་ཐ་དད་མེད་ཀང་འཛིན་བེད་ཀི་བློ་སོ་སོ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

འཛིན་བེད་
1
ཐ་དད་དུ་ངེས་པའི་ཕིར་ནི་རས་ཐ་དད་དུ་བཞག་

2
དགོས་ལ་གཞན་དུ་

ན་ཐ་དད་མེད་པ་རྒྱུ་མཚན་གང་ལས་ཀང་བཞག་ཏུ་མེད་པར་འགྱུར། ཞ་མ་སེང་

རྒྱལ་གི་ར་བ་དང་འགེལ་པའི་འགྱུར་མ་མཐུན་ལ། འགེལ་
3
པའི་འགྱུར་ལྟར་

ན། འཇིག་རྟེན་གི་བློ་དང་དབང་པོ་ཐ་དད་ཀི་གཟུང་བ་སོ་སོར་ངེས་པ་དེ་ནི་ཐ་

དད་ཁོ་ནར་ངེས་པ་ཡིན་གི། རྒྱུ་མཚན་གང་ལས་གཅིག་མ་ཡིན
4
་ཏེ། གཅིག་ཏུ་

འགྲུབ་པའི་གོ་སྐབས་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་དུ་ན། གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་

ཡང་བཞག་ཏུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དོན་བསྡུས་ན། དབང་དོན་ཕད་པ་ཚད་མ་

དང་རས་དང་ཡོན་ཏན་སོགས་ལ་འདིའོ་སམ་པའི་མངོན་སུམ་དང་ཚད་མ་འབས་

བུར་ཁས་བླངས་ཤིང༌། རས་ཆ་མེད་གཅིག་དང༌། དེ་ལ་བརྟེན་པའི་ཡོན་ཏན་

རྣམས་རས་ཐ་དད་དང༌། གཟུགས་འཛིན་པའི་བློས་དྲི་རོ་ལ་སོགས་པའི་རས་
5
འཛིན་པ་དང༌། དེ་དག་འཛིན་པའི་བློས་གཟུགས་ཀི་རས་

6
འཛིན་པར་ཁས་

བླངས་པས། ཉེས་པ་འདི་དག་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །གཟུགས་ཀི་རས་དང་དྲི་ལ་

སོགས་པའི་རས་ཆོས་ཅན། ཆ་མེད་གཅིག་ཏུ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དབང་པོ་མི་

འདྲ་བ་དུ་མ་ལ་བརྟེན་པའི་མངོན་སུམ་གིས་རོགས་པར་གཟུང་དོན་དུ་བེད་པའི་

ཕིར། ཞེས་པའོ། །ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། གཞན་དུ་ན་རས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་ཡང་

1  <<སྐུ་>> བློ་སོ་སོ་འཛིན་བེད་      <<ཤེས་>> བློ་སོ་སོ་

2  <<སྐུ་>> བཞག  <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ན་རེད་

3  <<སྐུ་>> འབེལ་  <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> འགེལ་

4  <<སྐུ་>> མ་ཡིན་   <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ཡིན་

5  <<སྐུ་>><<བཀྲས>> རས་   <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> དྲིས་

6  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> རས་      <<ཤེས་>> -
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

བཞག་མི་ནུས་པར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་(སེར་སྐྱ་པའི་ལུགས་དགག་པ་)ལ་གཉིས། འདོད་པ་བརོད་པ་དང༌། དེ་

དགག་པའོ། །

དང་པོ་(འདོད་པ་བརོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

སེར་སྐྱ་པ་རྣམས་ནི་རྣ་བ་ལ་སོགས་པའི་འཇུག་པ་མངོན་སུམ་དུ་འདོད་

དོ། །

དྲང་སྲོང་སེར་སྐྱའི་རེས་སུ་འབང་བ་སེར་སྐྱ་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་རེས་དཔག་

ཚད་མར་མ་ཟད་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡོད་པའི་ཕིར། རྣ་བ་ལ་སོགས་པའི་འཇུག་པ་

མངོན་སུམ་དུ་འདོད་དེ། རྣ་བ་དང༌། པགས་པ་དང༌། མིག་དང་ལྕེ་དང༌། སྣ་རྣམས་

ཡིད་ཀིས་བིན་གིས་བརབས་ནས་སྒ་དང་རེག་བ་དང༌། གཟུགས་དང་རོ་དང་དྲི་

རྣམས་ལ་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་འཛིན་པ་ལ་འཇུག་བཞིན་པ་ནི། མངོན་སུམ་ཚད་

མའོ། །ཡིད་ཀི་འཇུག་པ་ནི། ཡིད་ཀི་རང་བཞིན་དང༌། རྣམ་འགྱུར་ཐ་དད་མེད་པར་

འདོགས་པར་བེད་དོ། །བིན་གིས་བརབས་པའི་དོན་ནི། ཁ་ཅིག་ཡིད་དང་དབང་པོ་

ཡུལ་ལ་ལྷན་ཅིག་འཇུག་པའི་དོན་དུ་འདོད་ལ། གངས་ཅན་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡིད་

ཀིས་རིག་པའི་དོན་དེ། དབང་པོས་དོན་གཟུང་བའི་རེས་སུ་ཡིད་ཀིས་རིག་པར་

བེད་པ་དང༌། དེའི་རེས་སུ་བློས་ཞེན་པར་འདོད་དོ། དབང་པོ་རྣམས་ཀི་འཇུག་པ་

ནི། རང་གི་ཡུལ་ཉེ་བ་ན། ཡུལ་དེའི་རྣམ་པར་འགྱུར་བའོ། །དེ་ཡང་རྐེན་དང་

བཅས་པ་དང་རྐེན་མེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལྕགས་བསྲེགས་པ་ན། མེ་ལྕགས་རས་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཅིག་མ་ཡིན་ཡང༌། རས་གཅིག་པ་ལྟ་བུར་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ། སེམས་པ
1
་ཅན་

གིས་ཡུལ་མོང་བ་ན། ཡུལ་དང་འདྲེས་པས་ཡུལ་རྣམས་མོང་བའི་ངོ་བོ་མིན་

ཡང༌། མོང་བའི་ངོ་བོ་ལྟ་བུར་སྣང་བའི་སྐབས་སོ། །དེ་ལ་རྐེན་མེད་པ་ནི། སེམས་

པ་ཅན
2
་སྒོན་མེའི་འོད་ལྟ་བུར་ཡུལ་གསལ་བར་བེད་པ་ཡིན་གི། ཡུལ་དང་འདྲེས་

པ་ལྟ་བུར་སྣང་བ་མ་ཡིན་པའི་སྐབས་ཏེ། ཁ་ཅིག་སྔ་མ་ཚད་མ་དང་ཕི་མ་འབས་

བུར་འདོད་དོ། །གཞན་དག་ཡུལ་འཛིན་པ་ལ་འཇུག་བཞིན་པ་མངོན་སུམ་ཚད་

མར་འདོད་དོ། །ཁ་ཅིག་གི་ཡུལ་ཅིག་ཤོས་ཀིས་མི་འཛིན་པར་སོ་སོར་ངེས་པ་ཁོ་

ན་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉིས་པ་(དེ་དགག་པ་)ལ་གསུམ། གངས་ཅན་སྔ་རབས་པའི་ལུགས་དགག་

པ་དང༌། ཕི་མ་གཞན་གི་ལུགས་དགག་པ་དང༌། མངོན་སུམ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་

ཁྱབ་ཆུང་བའོ། །དང་པོ་(གངས་ཅན་སྔ་རབས་པའི་ལུགས་དགག་པ་)ལ་གཉིས། མངོན་སུམ་

ཚད་མ་ལྔའི་གངས་ངེས་དགག་པ་དང༌། གཞལ་བ་འཇལ་ཚུལ་བརྟགས་ལ་དགག་

པའོ། །དང་པོ་(མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལྔའི་གངས་ངེས་དགག་པ་)ལ་གཉིས། དགག་པ་དངོས་

དང༌། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(དགག་པ་དངོས་)ནི། 

ར་བ།

ཐུག་པ་མེད་པའམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

1  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> པ་    <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> དཔའ་

2  <<སྐུ་>> དེ་ལ་རྐེན་པ་ནི། སེམས་པཅན་<<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> དེ་ལ་རྐེན་མེད་པ་

ནི། སེམས་དཔའ་ཅན་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

དེ་ལ་འོན་པ་ལ་དབང་པོ་དགུ་ཡོད་ཀང༌སྒ་མི་ཐོས་པས། སྒ་རྣ་བ་ཁོ་ནའི་

ཡུལ་ཡིན་ལ། ཡོན་ཏན་གསུམ་གི་འཕེལ་འགིབ་ཀི་ཁྱད་པར་ལས། སྒའི་རིགས་

འཛིན་པར་འདོད་པས། སྒ་གཅིག་པུ་ཡང་དབང་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་
1
འཛིན་པར་

ཐལ། སྒ་གཅིག་པུ་ལ་ལྟོས་ཏེ། ཡོན་ཏན་གསུམ་གི་འཕེལ་འགིབ་ཀི་གངས་ཀི་

མཐའ་ཐུག་པ་མེད་པའི་ཕིར། འདོད་ན་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལྔར་གངས་ངེས་པ་

ཉམས་ཤིང་ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་སོ། །འམ་གི་སྒས་ཡོན་ཏན་གསུམ་གི་རང་བཞིན་

གཅིག་ཡིན་པས། སྒའི་རིགས་གཅིག་ཁོ་ན་འཛིན་པའི་ཕིར་ཐུག་མེད་དུ་མི་འགྱུར་

རོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་དབང་གཅིག་འགྱུར། །

དེ་ལྟ་ན་དབང་པོ་གཅིག་ཁོ་ནར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྒ་དང་རེག་བ་རང་

བཞིན་གཅིག་པས། རྣ་བའི་དབང་པོས་སྒ་འཛིན་པ་བཞིན་དུ་རེག་བ་ཡང་འཛིན་

དགོས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(དེའི་ལན་དགག་པ་)ནི། སྒ་ལ་སོགས་པའི་དེ་ཙམ་ལྔ་ཡོན་ཏན་གསུམ་གི་

བཀོད་པའི་དབིབས་ཡིན་ལ་སྒའི་གསལ་བ་རྣམས་ལ།
2
 སྒའི་རིགས་ཐ་མི་དད་པའི་

དབིབས་ཡོད་ཀང༌། རེག་བ་སོགས་ལ་མེད་པས་རིགས་མཐུན་པའི་ཡུལ་ཁོ་ན་

འཛིན་གི། རིགས་མི་མཐུན་པ་མི་འཛིན་པས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། ཡང་ཡིད་དབང་

1  <<སྐུ་>> ཡང་དབང་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་           <<ཤེས་>> ཡང་དགག་གོ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་

2  <<སྐུ་>> སྒའི་གསལ་བ་རྣམས་ལ།               <<ཤེས་>> སྒའི་བསལ་བ་རྣམས་ལ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གིས་
1
དབང་པོ་གྲུབ་ཀི་ཡུལ་གི་དབང་གིས་འཛིན་པ་མིན་ནམ། ཅི་ལྟར་སྐྱོན་དེར་

འགྱུར་ཞེ་ན། ཁོ་བོ་ཅག་ཡིད་དབང་གིས་གྲུབ་འདོད་ཀང༌།
2
 ཁྱོད་སྐྱེས་བུའི་འདོད་

པའི་རེས་སུ་བེད་པར་འདོད་པས། དབང་པོ་གཅིག་ཁོ་ནས་སྐྱེས་བུའི་དོན་ཐམས་

ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ན། རང་བཞིན་དབང་པོ་གཅིག་ཁོ་ནའི་རྣམ་པར་འགྱུར་ལ། དུ་

མ་དགོས་ན་དུ་མའི་རྣམ་པར་འགྱུར་བར་འདོད་པས་སྐྱོན་དེ་འཇུག་པའ།ོ །

ར་བ།

གཉིས་གཟུང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །
3

དབིབས་དབང་པོ ་གཉིས་ཀི ་གཟུང་བ་ཡིན་པར་ཐལ། མིག་ཤེས་

དང༌། རེག་བ་འཛིན་པའི་ཤེས་པས། གཟུགས་དང༌། རེག་བ་གཟུང་བའི་ཚེ་རིང་པོ་

དང་ཐུང་ངུ་ལ་སོགས་པའི་དབིབས་ཀི་བློ་སྐྱེ་བ་མ་མཐོང་བའི་ཕིར།

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་གསུམ་གི་ཡུལ་མ་ཡིན། །

དེ་ཙམ་ལྔ་ཡོན་ཏན་གི་དབིབས་ཀི་ཁྱད་པར་ཁོ་ནར་འདོད་ན་སྒ་དང་དྲི་དང་

རོ་རྣམས་མངོན་སུམ་དུ་འཛིན་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དབིབས་ནི་རྣ་བ་དང་སྣ་དང་

ལྕེ་གསུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

1  <<སྐུ་>> ཡང་ཡིད་དབང་གིས་               <<ཤེས་>> ཡང་ལས་དབང་གིས་

2  <<སྐུ་>> ཁོ་བོ་ཅག་ཡིད་དབང་གིས་གྲུབ་འདོད་ཀང།       <<ཤེས་>> ཁོ་བོ་ཅག་པས་དབང་གིས་གྲུབ་

པར་འདོད་ཀང།

3  <<རང་>> གཟུང་          <<ར་>> བཟུང་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ར་བ།

ཡུལ་གཅིག་ཉིད་ཐོབ་དབེར་མེད་འགྱུར། །

ཡུལ་གཅིག་ལ་ཡང་དབིབས་དུ་མ་ངེས་པར་ཡོད་པར་ཐལ། ཡུལ་དེའི་

རིགས་ཀི་དབེ་བ་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕིར་དང༌། དབིབས་ལ་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་མེད་

ན། གསེར་གི་སྐྱོགས་དང༌། རྣ་རྒྱན་སོགས་ཀི་དབིབས་ཀང་ཐ་དད་མེད་པར་

འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །

གཉིས་པ་(གཞལ་བ་འཇལ་ཚུལ་བརྟགས་ལ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། དབང་པོའི་འཇུག་

པས་རིགས་ཁོ་ན་འཛིན་པ་དགག་པ་དང༌། ཡོན་ཏན་གསུམ་གི་ཁྱད་པར་དུ་བས་

ནས་རིགས་འཛིན་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(དབང་པོའི་འཇུག་པས་རིགས་ཁོ་ན་འཛིན་པ་དགག་པ་)ནི།

ར་བ།

དེ་ལས་རང་བཞིན་འཛིན་མ་ཡིན། །

སྒ་ལ་སོགས་པའི་དོན་གི་རང་བཞིན་བདེ་སོགས་དབང་པོའི་འཇུག་པས་

འཛིན་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དབང་པོའི་འཇུག་པས་སྒ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་

སམ། དབིབས་ཁོ་ན་འཛིན་པའི་ཕིར།

ར་བ།

དོན་གི་བེ་བག་འཛིན་མི་འགྱུར། །

རྣ་བའི་འཇུག་པས་པི་ཝང་གི་སྒ་དང༌། རྔའི་སྒ་ལ་སོགས་པའི་དོན་གི་བེ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བག་མི་འདྲ་བར་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རྣ་བ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་མེད་

པས་
1
དབིབས་ཙམ་འཛིན་གི། སྒ་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་མི་འཛིན་པའི་ཕིར་

རོ། །

ར་བ།

འཛིན་ནའང་ཡིད་བཞིན་རྣམ་རྟོག་འགྱུར། །

སྒའི་རང་བཞིན་འཛིན་ནའང་ཡིད་ཀི་འཇུག་པ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་རྟོག་པར་

འགྱུར་བར་ཐལ། སྒའི་རང་བཞིན་དབིབས་ཀི་ཁྱད་པར་དུ་བས་ནས་འཛིན་པའི་

ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ (ཡོན་ཏན་གསུམ་གི ་ཁྱད་པར་དུ་བས་ནས་རིགས་འཛིན་པ་དགག་པ་)ལ་

གཉིས། བདེ ་སོགས་དང་སྒའི ་རང་བཞིན་སོ ་སོར་འཛིན་པའི ་དགག་པ་

དང༌། བསོམས་ནས་འཛིན་པའི་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(བདེ་སོགས་དང་སྒའི་རང་བཞིན་སོ་སོར་འཛིན་པའི་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

གནས་སྐབས་དེར་འགྱུར་་་་་་་་་་། །

རྣ་བ་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོའི་འཇུག་པ་ཆོས་ཅན། ཡིད་ཀི་འཇུག་བཞིན་

དུ་རྟོག་པའི་གནས་སྐབས
2
་དེ་ལས་མ་འདས་པར་ཐལ། ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་སྦྱར་

ནས་འཛིན་པའི་ཕིར།

1  <<སྐུ་>> ཁྱད་པར་མེད་པས་           <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ཁྱད་པར་མེད་པའི་

2  <<སྐུ་>> རྟོག་པའི་གནས་སྐབས་                  <<ཤེས་>> རྟོག་པ་གནས་སྐབས་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་སིང་སྟོབས་སོགས། །

མ་ཡིན་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། །

གཞན་མིན་ཞེ་ན་འབས་མིན་པའམ། །

སིང་སྟོབས་སོགས་སྒ་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་

གཉིས་འབེལ་པ་མེད་པ་སོ་སོར་འཛིན་པའི་ཕིར། དེ་གཉིས་རང་བཞིན་གཞན་མ་

ཡིན་པས་སོ་སོར་མི་འཛིན་ནོ་ཞེ་ན། སྒ་སོགས་སིང་སྟོབས་ལ་སོགས་པའི་འབས་

བུ་མ་ཡིན་པའམ། སིང་སྟོབས་སོགས་དེ་ཙམ་ལྔའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་

རང་བཞིན་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། སིང་སྟོབས་དང་བདེ་སོགས་རྣམ་གངས་ཡིན་

ལ། དེ་གསུམ་ཆ་མཉམ་པའི་གནས་སྐབས་གཙོ་བོར་འདོད་དོ། །

ར་བ།

གཞན་ཉིད་མིན་ན་གཟུང་བ་མིན། །

བདེ་སོགས་དང་སྒ་སོགས་མངོན་སུམ་གིས་སོ་སོ་ཁོ་ནར་
1
གཟུང་བ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། རང་བཞིན་གཞན་ཉིད་མིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(བསོམས་ནས་འཛིན་པའི་དགག་པ་)ནི། དེ་ཙམ་ལྔ་དང་བདེ་སོགས་སོ་

སོར་མི་འཛིན་གི་བསོམས་ནས་འཛིན་ནོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

1  <<སྐུ་>> མངོན་སུམ་གིས་སོ་སོ་ཁོ་ནར་           <<ཤེས་>> མངོན་སུམ་གི་སོ་སོ་ཁོ་ན་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

སྣ་ཚོགས་རྣམ་འགྱུར་དོན་མཚུངས་འགྱུར། །

མངོན་སུམ་གི་དེ་ཙམ་ལྔ་དང་བདེ་སོགས་བསོམས་ནས་འཛིན་པ་མིན་

པར་ཐལ། སྣ་ཚོགས་ཀི་རྣམ་པར་གཟུང་བ་ལ་ཐ་མི་དད་ཀི་རྣམ་པ་འཛིན་པ་མི་

འཐད་པའི་ཕིར། དབང་པོ་ལྔ་ག་ཡུལ་མཚུངས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་ཙམ་དང་

བདེ་སོགས་བསོམས་ནས་འཛིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དབང་པོ་གཅིག་ཏུ་ཐལ་

ལོ། །རང་རང་གི་དབིབས་ཀི་ཁྱད་པར་དུ་བས་ནས་འཛིན་ནོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

དུ་མར་འཛིན་ཕིར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

དབིབས་གཅིག་ཁོ་ན་འཛིན་པ་མིན་པར་ཐལ། གཟུགས་ཀི་རིགས་གཅིག་

ལ་ཡང༌། དབིབས་ཐ་དད་ཀི་སོ་ནས་དུ་མར་འཛིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(ཕི་མ་གཞན་གི་ལུགས་དགག་པ་)ལ་གཉིས། འདོད་པ་བརོད་པ་དང༌། དེ་

དགག་པ་གཉིས། 

དང་པོ་(འདོད་པ་བརོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་གངས་ཅན་གི། །

བེ་བག་ཁ་ཅིག་མི་འདོད་དོ། །

སེར་སྐྱ་པ་སྔ་མ་རྣམས་ནི། རྣམ་འགྱུར་རྣམས་ཀི་བདེ་བ་ལ་སོགས་པའི་

རང་བཞིན་གཅིག་དང༌། དེ་ཡང་ཆ་མེད་དུ་འདོད་ལ། སྔོན་གི་སེར་སྐྱ་པའི་ལུགས་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ལས་འདས་པར་སྨྲ་བའི་གངས་ཅན་གི་བེ་བག་ཁ་ཅིག་མི་འདོད་དོ། །དེ་ཡང་སྒ་

རང་གི་རང་བཞིན་ཡོན་ཏན་གསུམ་པོ་དང་ཐ་མི་དད་པ་ཡིན་ལ། རིགས་གཞན་

ཡང་ཐ་མི་དད་པ་མ་ཡིན་པས། རེག་བ་ལ་སོགས་པའི་གསུམ་པོ་གཞན་གི་གཟུང་

བ་མ་ཡིན་ལ། དེས་ན། དེ་ཙམ་ལྔའི་ཡོན་ཏན་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཡོད་པས་

དབང་པོ་རང་རང་གི་ཡུལ་ལ་དབང་བེད་པ་ཡིན་པས། དབང་པོ་གཅིག་ཁོ་ནར་

ཐལ་བའི་སྐྱོན་མེད་ལ། རང་རང་གི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་དབང་པོ་ལ་རང་གི་བེ་བག་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་དབང་པོ་ཐུག་མེད་དུ་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གངས་ཅན་

ཕི་མ་འདིས་སྒའི་བེ་བག་སོ་སོ་ལ་ཡང༌། ཡོན་ཏན་གི་རྡུལ་ཕན་རས་ཐ་དད་པར་

ཡོད་ལ། རེ་རེའི་ཡོན་ཏན་གསུམ་ཡང་རྡུལ་ཕན་ཐ་དད་ཅིང༌། སྒའི་རང་བཞིན་དུ་

རྣམ་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཚེ་གཙོ་བོ་ཞེས་བ་ལ། འདུས་ནས་རྣ་བའི་གཟུང་བར་གྱུར་

པའི་ཚེ་སྒ་དང་རྣམ་འགྱུར་ཞེས་བའོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་

དང༌། མིག་གི་དབང་པོ་སོགས་ལ་ཡང་ཁས་བླངས་སོ། །

གཉིས་པ་(དེ་དགག་པ་)ལ་བཞི། རང་བཞིན་གཙོ་བོ་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བ་

དང༌། ཡོན་ཏན་རྣམ་པར་འགྱུར་བའི་སྒ་སོགས་མི་འཐད་པ་དང༌། དེ་འདོད་ན་ཁས་

བླངས་འགལ་བ་དང༌། སྒ་འགའ་ཞིག་གིས་བརོད་པས་དོན་ཚན་གཅིག་ཏུ་མི་འཐད་

པར་ཐལ་ལོ། །

དང་པོ་(རང་བཞིན་གཙོ་བོ་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བ་)ནི།

ར་བ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

རེ་རེའི་ངོ་བོར་ཐམས་ཅད་ནི། །
1

གཙོ་བོ་རྡུལ་ཕན་སོ་སོར་ཡོད། །

སྒ་ལྟ་བུ་གཅིག་གི་ཡང་གཙོ་བོར་རྡུལ་ཕན་སོ་སོར་ཐུག་མེད་དུ་ཡོད་པར་

ཐལ། སྒའི་བེ་བག་དེའི་ངོ་བོས་རིགས་ལས་ཐ་དད་པའི་གཙོ་བོ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཐམས་

ཅད་ནི་སོ་སོར་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(ཡོན་ཏན་རྣམ་པར་འགྱུར་བའི་སྒ་སོགས་མི་འཐད་པ་)ནི། ཡོན་ཏན་གསུམ་

འདུས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྒའི་རྡུལ་ཕ་རབ་རྣམས་རྣ་བའི་དབང་པོའི་གཟུང་བར་

འགྱུར་ལ། བདེ་བའི་རྡུལ་ཕ་རབ་རྣམས་འདུས་པ་རང་གིས་རིག་པར་བ་བའི་བདེ་

བར་འགྱུར་ཞིང༌། རིགས་མི་མཐུན་པ་གཞན་གི་གཟུང་བ་དང༌། འཛིན་བེད་དུ་

འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

རབ་དུ་སྦྱོར་བའི་བེ་བག་ལས། །

འབས་བུའི་ངོ་བོར་མཚོན་པར་བེད། །

རྡུལ་ཕན་གསུམ་པོའི་རང་བཞིན་དུ། །

གཅིག་དེའི་ངོ་བོར་གང་གིས་འགོ། །
2

སྒའི་ཡོན་ཏན་བདེ་སྡུག་གཏི་མུག་གསུམ་གི་རྡུལ་ཕན་རས་ཐ་དད་པ་

1  <<སྣར་>><<པེ་>> ཐམས་ཅད་ནི། །          <<ར་>> ཐམས་ཅད་ན། །

2  <<རང་>> རྡུལ་ཕན་གསུམ་པོའི་རང་བཞིན་དུ། །གཅིག་དེའི་ངོ་བོར་གང་གིས་འགོ། ། <<ར་>> རྡུལ་ཕན་

རང་བཞིན་གསུམ་ཉིད་ན། །འབས་བུ་གཅིག་པར་གང་གིས་རྟོགས། །
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

གསུམ་རབ་ཏུ་སྦྱོར་བའི་བེ་བག་ལས། རྣ་བའི་དབང་པོའི་གཟུང་བར་གྱུར་པའི་

སྒའི་རྣམ་འགྱུར་གིས་བསྡུས་པའི་འབས་བུའི་ངོ་བོར་
1
མངོན་སུམ་གི་ཡུལ་དུ་

མཚོན་པར་བེད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཡོན་ཏན་གི་རྡུལ་ཕན་གསུམ་པོའི་རང་

བཞིན་དུ་རྣམ་འགྱུར་སྒ་གཅིག་པུའི་ངོ་བོར་རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་འགོ་སྟེ། རྡུལ་ཕན་

གསུམ་
2
རང་བཞིན་དེ་ལས་མ་འཕོས་བཞིན་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་མི་འཐད་པའི་

ཕིར། བེ་བག་སོས་པ་ནི། བེ་བག་པ་འདོད་པའི་རྡུལ་ཕན་གཉིས་ཕད་ནས་

བརམས་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའོ། །

གསུམ་པ་(དེ་འདོད་ན་ཁས་བླངས་འགལ་བ་)ནི།
3

ར་བ།

རིགས་མི་མཐུན་ལས་གྱུར་པ་ཡི། །

རབ་ཏུ་སྦྱོར་བར་འདོད་མ་ཡིན། །
4

རྡུལ་ཕན་གསུམ་པོ་རང་བཞིན་དེ་ལས་མ་འཕོས་བཞིན་དུ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་

བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྒྱུ་འབས་བུ
5
་རིགས་མི་མཐུན་གཞན་བསྐྱེད་ཅིང་རབ་ཏུ་

སྦྱོར་བར་གཞན་གི་འདོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། རྒྱུ་འབས་རིགས་གཅིག་

ཁོ་ནར་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

1  <<སྐུ་>> ངོ་བོར་           <<ཤེས་>> ངོ་བོ་གསུམ་

2  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> རྡུལ་ཕན་གསུམ་    <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> རྒྱུན་ལན་གསུམ་

3  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> གསུམ་པ་ནི་  <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> -

4  <<རང་>> རིགས་མི་མཐུན་ལས་གྱུར་པ་ཡི། །རབ་ཏུ་སྦྱོར་བར་འདོད་མ་ཡིན། ། <<ར་>> རིགས་མི་མཐུན་

པར་སྦྱར་ན་ཡང། །ཡོངས་སུ་འགྱུར་བར་མི་འདོད་དོ། །

5  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> འབས་བུ་  <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> -
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བཞི་པ་(སྒ་འགའ་ཞིག་གིས་བརོད་པས་དོན་ཚན་གཅིག་ཏུ་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་)ནི། 

ར་བ།

ངོ་བོ་གཉིས་ཉིད་མི་འདོད་ན། །

འབས་བུ་ངོ་བོ་གཅིག་ཉིད་ཐོབ། །

དོན་གི་རང་བཞིན་དུ་མ་ལ། །
1

དབང་པོའི་ཡུལ་ནི་ཁྱད་པར་ཅན། །

སྒ་སྒའོ་ཞེས་པའི་བརོད་པ་གཅིག་ཐོས་པས། རང་བཞིན་གཅིག
2
་ཁོ་ནའོ་ཞེ་

ན། ཡོན་ཏན་གི་རྡུལ་ཕན་གསུམ་འདུས་པ་ལས། སྒ་དང་རྣ་བ་ལ་སོགས་པའི་དོན་

གི་རང་བཞིན་ཡོན་ཏན་གསུམ་གི་རྡུལ་ཕན་སོགས་དུ་མ་སྟེ་དུ་མའི་རང་བཞིན་

ཡིན་ལ། དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གི་ཡུལ་དུ་ནི་རྣམ་འགྱུར་ཁྱད་པར་ཅན་གཅིག་ཁོ་

ན་འཛིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ར་བ།

དེའི་ཕིར་རེ་རེའི་དངོས་པོ་ལ། །

གངས་ཅན་ལུགས་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས། །
3

དེའི་ཕིར་དབང་པོ་དང་དེ་ཙམ་ལྔ་སོ་སོ་རེ་རེའི་དངོས་པོ་ལ་རང་བཞིན་

1  <<རང་>> དུ་མ་སྟེ། །                <<ར་>> དུ་མ་ལ། །

2  <<སྐུ་>> རང་བཞིན་གཅིག་         <<ཤེས་>> རང་ནི་

3  <<རང་>> དེའི་ཕིར་རེ་རེའི་དངོས་པོ་ལ། །གངས་ཅན་ལུགས་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས། །  <<ར་>> དེའི་

ཕིར་གངས་ཅན་ལུགས་དོར་ཏེ། །རེ་རེའི་ངོ་བོ་ཉིད་མཆོག་ཡིན། །
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ཡོན་ཏན་གི་རྡུལ་ཕན་གསུམ་གསུམ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པ་ནི། གངས་ཅན་ཁ་ཅིག་

གི་ལུགས་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་ཤིང་ཉེས་པ་ཅུང་ཟད་ཆུང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་དེ་

ཡང་སྐྱོན་དང་བཅས་པ་ཁོ་ནའོ། །

གསུམ་པ་(མངོན་སུམ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཁྱབ་ཆུང་བ་)ལ་གསུམ། ཡིད་ཀི་འཇུག་པ་

བདེ་བའི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་གི་འཇུག་པ་དང༌། ལྷན་ཅིག་པར་དྲན་པར་འདོད་

པ་དགག་པ་དང༌། དྲན་པ་གཞན་དུ་འདོད་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(ཡིད་ཀི་འཇུག་པ་བདེ་བའི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་གི་འཇུག་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཡུལ་གཅིག་མ་ཡིན་འཇུག་པ་དེ། །
1

ཚད་མར་བརོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

ཡིད་ཀི་འཇུག་པ་དེ་སྔར་བཤད་པའི་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་ཞུགས་

པའི་ཚད་མར་བརོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དང་ཡུལ་གཅིག་

མ་ཡིན། རྟགས་ལ་མི་རྟེན་པས་རེས་དཔག་མ་ཡིན་ཞིང༌། ཚད་མར་སྟོན་པའི་ཚིག་

གཞན་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་མངོན་སུམ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཁྱབ་ཆུང་

བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་མངོན་སུམ་དུ་ཁས་བླངས་ཤིང༌། མཚན་ཉིད་དེས་མ་བསྡུས་པའི་

ཕིར་རོ། །ཡང་ཁྱོད་ཀིས་ཕི་དོན་ལ་དབང་པོས་ཞེན་པར་བེད། དེ་ལ་ཡིད་ཀིས་

རེས་སུ་ཞེན་པར་བེད། ཡང་ཡིད་ཀི་ཞེན་པ་དེ་ལ་དབང་པོས་རིག་པར་བེད་པ་

1  <<རང་>> འཇུག་པ་དེ། །       <<ར་>> འཇུག་པ་སྟེ། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

མངོན་སུམ་དུ་ཁས་བླངས་ཀང༌། འདིར་མ་བསྡུས་པའི་ཕིར།
1

གཉིས་པ་(ལྷན་ཅིག་པར་དྲན་པར་འདོད་པ་དགག་པ་)ནི། ཚད་མར་མ་འདུས་པའི་ཉེས་

པ་དེ་ནི་མེད་དེ།
2
 རྣ་བ་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོའི་འཇུག་པ་ནི་ཕི་རོལ་གི་དོན་ལ་

མངོན་སུམ་ཡིན་ལ། ཡིད་ཀི་འཇུག་པ་ནི། དོན་དང་དབང་པོའི་འཇུག་པ་གཉིས་ཀ་

འཛིན་པའི་དྲན་པ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།
3
 དེ་ཡང་དབང་པོའི་

འཇུག་པ་དང༌ལྷན་ཅིག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

དྲན་པ་མ་ཡིན་མ་མོང་ཕིར། །

ཅིག་ཅར་གཉིས་ཀ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །
4

ཡིད་ཀི་འཇུག་པ་དེ་ཡུལ་དེ་དག་དྲན་པའི་བློ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡུལ་དེ་

དག་སྔར་ཉམས་སུ་མ་མོང་བའི་ཕིར། ཡིད་ཀི་འཇུག་པ་དང༌། དབང་པོའི་འཇུག་

པ་དྲན་པ་དང༌། དྲན་ཡུལ་དུ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དུས་ཅིག་ཅར་
5
གཉིས་ཀ་འབྱུང་

བར་འགྱུར་བའི་ཕིར།

ར་བ།

དེ་ནི་ཚད་མིན་གཞན་ལྟ་ལ། །

1  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> འདིར་མ་བསྡུས་པའི་ཕིར།     <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> འདིར་མ་བསྡུས།

2  <<སྐུ་>> དེ།      <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> དོ། །

3  <<སྐུ་>> གྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།     <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> གྱུར་པ་ཡིན་ལ།

4  <<རང་>> ཅིག་ཅར་གཉིས་ཀ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །       <<ར་>> གཉིས་ཀ་ཅིག་ཅར་འབྱུང་ཞེ་ན། །

5  <<སྐུ་>> འདུས་ཅིག་ཅར་        <<ཤེས་>> དུས་ཅིག་ཅར་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ཉམས་པའམ་ཡང་ན་དྲན་པ་ཡིན། །

ཡིད་ཀི་འཇུག་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དྲན་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཁོ་བོ་ཅག་རང་རིག་ཁས་ལེན་པ་ལ་ནི། ཉེས་པ་འདི་དག་མེད་ལ། ཁྱོད་

ཀི་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་དྲན་པ་ནི། ལོང་བའི་གོམ་པ་འདོར་བ་དང་འདྲ་བར་ཟད་

དོ། །ཡིད་ཀི་འཇུག་པ་དེ་ཆོས་ཅན། ཕི་རོལ་དོན་དང་དབང་པོའི་འཇུག་པ་ལ་

དམིགས་པའི་དྲན་པ་ཉམས་པའམ་སྟེ། དྲན་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡུལ་དེ་དག་

སྔར་ཉམས་སུ་མ་མོང་བའི་ཕིར་རོ།  །འམ་ནི་རྟོག་
1
པའི་དོན་ཏེ། སྔ་མ་དང་དོན་

ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་སྟེ། འདི་ནི་བསྟན་བཅོས་ལས་ཕི་རོལ་ཁོ་ན་ལ་ཡིད་ཀིས་རེས་སུ་

ཞེན་པར་
2
བཤད་པས། དབང་པོའི་འཇུག་པ་དྲན་ན་བསྟན་བཅོས་ཀི་དོན་ཉམས་

པའོ། །དྲན་པ་ཡིན་ནའང༌། གཞན་མོང་བ་ན། གཞན་གིས་དྲན་པར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་ན་
3
ཡང་དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། ལྷས་བིན་གིས

4
་མོང་བ་མཆོད་སྦྱིན་གིས་དྲན་པ་

མི་རིགས་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ན་གཞན་གི་མོང་བ་དེ་ལས་ཀང༌། གཞན་གིས་དྲན་

པས་གཞན་ལྟར་འགྱུར་ཞེས་བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་(དྲན་པ་གཞན་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་)ནི། ཉེས་པ་དེ་དག་མེད་དེ། ཕི་རོལ་

གི་དོན་ལ་ཡིད་ཀི་འཇུག་པས་རེས་སུ་དྲན་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། 

ར་བ།

1 <<སྐུ་>> རྟོག      <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> རྟག

2 <<སྐུ་>> ཡིད་ཀིས་རེས་སུ་ཞེན་པར་     <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ཡིད་རེས་སུ་ཞེས་པར་

3 <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> གཞན་མོང་བ་ན། གཞན་གིས་དྲན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ན <<ཤེས་>><<ཞོལ་

>> གཞན་མཐོང་བ་ན། གཞན་དྲན་པར་འགྱུར་ན་

4  <<སྐུ་>> ལྷས་བིན་གིས་        <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ལྷས་བིན་གི་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དྲན་པ་ལྷག་པར་བརོད་ཕིར་ན། །

རྣམ་གསལ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

འ་ོན། དབང་པོས་གཟུང་བའི་རེས་ལ་ཡིད་ཀིས་འཛིན་པར་བེད། ཡིད་ཀིས་

གཟུང་བའི་རེས་ལ། དབང་པོས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རིག་པར་བེད་པ་དེ་རྣམ་པར་

གསལ་བར་ཐལ། དྲན་པས་ལྷག་པར་བརོད་ཕིར་ན་སྟེ། ཡིད་ཀི་འཇུག་པས་རེས་

ཁོ་ནར་དྲན་པའི་ཕིར་རོ། །

ར་བ།

་་་་་་་དབང་གཞན་དོན་མེད་འགྱུར། །

ཕི་རོལ་གི་དོན་འཛིན་པ་ལ་མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་གཞན་དོན་མེད་

དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡིད་བློ་རྟོག་པས་ཕི་རོལ་གཟུང་དོན་དུ་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །

བཞི་པ་(དཔོད་པ་པའི་ལུགས་དགག་པ་)ལ་གཉིས། འདོད་པ་བརོད་པ་དང༌། དེ་

དགག་པའོ། །

དང་པོ་(འདོད་པ་བརོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

སྤོད་པ་པ་རྣམས་ནི་ཡོད་པ་དང་ཡང་དག་པར་ཕད་
1
ནས་སྐྱེས་བུའི་

དབང་པོའི་བློ་སྐྱེས་པ་དེ་ནི་མངོན་སུམ་མོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

དཔོད་པ་པ་རྣམས་ནི་དོན་ལ་ཡོད་པ་དང༌། ཡིད་ཀི་དབང་པོ་དང༌། མིག་གི་

1  <<རང་>> ཕད་                      <<ར་>> སྦྱར་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དག་པར་ཕད་ནས་སྐྱེས་པའི་སྐྱེས་བུའི་མིག་ལ་སོགས་

པའི་དབང་པོ་རྣམས་ཀི་བློ་དེ་དག་
1
མངོན་སུམ་མོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །བློ་སྐྱེས་པའམ་

བློ་སྐྱེ་བ་ཞེས་ལས་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་སྐྱེ་བས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་བློ་
2
མངོན་

སུམ་ཡིན་ཏེ། སྐྱེ་བ་མེད་པ་ནི། མངོན་སུམ་དུ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ན་བློས་

ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་སྐྱེ་བ་མངོན་སུམ་མོ་ཞེས་པའོ། །ཕད་པ་ནི་དབང་པོའི་དོན་

འདུས་པའོ། །དབང་པོ་ཞེས་པས་ཡིད་ཀང་བསྡུས་ཏེ། བདག་དང་ཡིད་ཕད་པ་

ལས་བདག་གི་ཡུལ་ཅན་གི་བློ་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་(དེ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། མངོན་སུམ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དགག་པ་

དང༌། ཚད་འབས་དོན་གཞན་དུ་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་(མངོན་སུམ་ཚད་མའི་

མཚན་ཉིད་དགག་པ་)ལ་གསུམ། ཡོད་པ་ཞེས་སོས་པའི་ཚིག་ལ་རྣམ་བཅད་མེད་པ་

དང༌། མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་དབང་དོན་ཕད་པ་སོས་པ་ཁྱབ་ཆུང་བ་དང༌། བློའི་སྐྱེ་

བ་ཞེས་སོས་པ་ལ་རྣམ་བཅད་མེད་པའོ། །དང་པོ་(ཡོད་པ་ཞེས་སོས་པའི་ཚིག་ལ་རྣམ་བཅད་

མེད་པ་)ལ་གསུམ། དོན་དེ་ཕད་པ་སོས་པས་རྟོགས་ཟིན་པ་དང༌། དེའི་ལན་དགག་པ་

དང༌། དབང་པོ་སྐྱོན་མེད་དང་ཕད་པར་རྟོགས་པའི་དོན་ཅན་ཡིན་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(དོན་དེ་ཕད་པ་སོས་པས་རྟོགས་ཟིན་པ་)ནི།

ར་བ། དེ་ལ།

ཡོད་པའི་གསལ་བ་མེད་པ་སྟེ། །

1  <<སྐུ་>> བློ་དེ་དག                   <<ཤེས་>> བློ་དེ་དང།

2  <<སྐུ་>> ཁྱད་པར་དུ་བས་པས་བློ་       <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་

བློ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

སྦྱོར་ཞེས་བ་ལས་དེ་རྟོགས་འགྱུར། །
1

ཡང་དག་སྦྱོར་བ་ངེས་པར་ནི། །

མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་དེ་ལ་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་ཡོད་པ་

དང་ཞེས་སོས་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ། ཡོད་པའི་བསལ་བ་མེད་པ་སྟེ། དོན་དེ་ཡོད་

པར་རྟོགས་པ་ཉིད་ཀིས་དོན་དེ་མེད་པ་སེལ་བར་བེད་ལ་ཕད་ཅེས་པ་ཕད་པར་

རྟོགས་པ་ལས། དོན་དེ་ཡོད་པར་རིག་པར་བ་བ་སྟེ། ཡོད་པར་རྟོགས་ཤིང་མེད་པ་

སེལ་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(དེའི་ལན་དགག་པ་)ལ་གཉིས། རོད་པ་དང་ལན་ནོ། །

དང་པོ་(རོད་པ་)ནི།

ར་བ།

ཡོད་ཉིད་ལ་ནི་བསྟན་ཅེ་ན། །

ཅི་སྟེ་ཟླ་བ་བསྟན་ཕིར་ཡིན། །

དབང་པོ་དང་ཕད་ནས་བློ་སྐྱེའོ་ཞེས་སོས་པའི་ཚེ། གང་དང་ཕད་སམ་དུ་

དོགས་ན་ལན་དུ་ཡོད་པའི་དོན་དང་ཕད་པ་གོ་བའི་ཆེད་དུ་ཡོད་པ་བསྟན་ཅེ་

ན། ཅེས་པ་དང༌། ཡང་ཁ་ཅིག་རྣལ་འབོར་པའི་ཤེས་པ་འདས་མ་འོང་གི་དོན་ད་ལྟ་

མེད་པ་ཤེས་པ་མངོན་སུམ་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་དང༌། ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་གི་ཤེས་

པ་དང༌། སིག་རྒྱུ་
2
ལ་ཆུར་འཛིན་སོགས་མངོན་སུམ་ཡིན་པ་དགག་པའི་ཆེད་དུ་

1   <<རང་>> ཕད་ཅེས་པ་ལས་དེ་རིག་བ། །      <<ར་>> སྦྱོར་ཞེས་བ་ལས་དེ་རྟོགས་འགྱུར། །

2  <<བཀྲས་>> སིག་རྒྱུ་<<སྐུ་>><<ཤེས་>><<ཞོལ་>> མིག་རྒྱུ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ཡོད་པ་དང༌། ཕད་པ་སོས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།

གཉིས་པ་(ལན་)ནི།

ར་བ།

དབང་པོའི་ཁྱད་པར་དུ་
1
བརོད་ཀིས། །

ཡོད་ཙམ་ལན་པས་མི་རྟོགས་པ། །

མ་ཡིན་གང་ཞིག་སྒྲུབ་པར་བེད། །

ཅི་སྟེ་དབང་པོ་གང་ཞིག་ལ། །

ཐིམ་དང་ཤེས་པར་འདོད་ཅེ་ན། །
2

དེ་ལྟར་ན་ཡང་ཡོད་པ་ལོགས་སུ་སོས་པའི་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། མིག་

དང་ཕད་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་དབང་པོའི་ཁྱད་པར་དུ་བས་ནས་བརོད་རིགས་ཀི་གཞན་དུ་

དགོས་པ་མེད་པའི་ཕིར། བདག་དང་ཡིད་ཕད་པ་ལ་སོགས་གོ་བའི་ཆེད་དུ། སྤི་སྒ་

ཡོད་པ་སོས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་བདག་
3
དང་ཡིད་ཡོད་པ་ཙམ་ཕད་པར་

རྟོགས་པ་རྒྱུ་རུ་ཡོད་པ་ལོགས་སུ་སོས་དགོས་པ་མིན་བར་ཐལ། དེ་མ་སོས་ཀང་

སྤིར་ཡོད་པ་ཙམ་དང་ཕད་པར་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར། ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་སོགས་

མངོན་སུམ་ཡིན་པ་བཅད་པའི་ཆེད་དུ་སོས་པ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་

ཡང་དག་པར་ཕད་ནས་སྐྱེ་བ་ཞེས་པས་བསལ་ཟིན་པའི་ཕིར། རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་

1  <<རང་>> ཁྱད་པར་དུ་     <<ར་>> ཁྱད་པར་ཅན་

2 <<རང་>> ཡོད་པ་ཙམ་དང་ཕད་པ་རུང། །མ་ཡིན་མིན་ཏེ་གང་གིས་བརོད། །ཅི་སྟེ་ཡོད་སྒ་དམ་པར་

འདོད། །དབང་པོ་མཛེས་པར་བརོད་པ་ཡིན། །

3  <<སྐུ་>> དེ་ལྟ་ན་ཡིད་བདག            <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> དེ་ལྟ་ན་ཡང་བདག
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཡོད་པ་དང་ཞེས་བརོད་མི་རིགས་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དེ་ལ་རྣམ་བཅད་

མེད་པའི་ཕིར། ཅི་སྟེ་ཡོད་པ་དང་ཞེས་པའི་སྒ་སོས་པའི་དགོས་པ་ནི། དོན་དམ་

པར་ཡོད་པ་དང༌། དབང་པོ་ཕད་པས་དབང་པོ་དོན་དམ་པར་འདོད་ཅིང༌། མེད་

པའི་དོན་དང་ཕད་པ་དགག །ཡང་དབང་པོ་མཛེས་པར་ཏེ་དབང་པོ་སྐྱོན་མེད་པ་

དང་ཕད་པ་ལ་སྐྱེས་པའི་བློ་མངོན་སུམ་དུ་གོ་བའི་ཆེད་དུ་བརོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་(དབང་པོ ་སྐྱོན་མེད་དང་ཕད་པར་རྟོགས་པའི་དོན་ཅན་ཡིན་པ་དགག་པ་)ལ་

གསུམ། རོད་པ་དང༌། ལན་དང༌། འཇིག་རྟེན་དུ་གགས་པའི་ལན་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(རོད་པ་)ནི། དབང་པོ་སྐྱོན་མེད་དང་ཕད་པར་རྟོགས་པའི་དོན་དུ་ཡོད་

པ་དང་ཕད་ཅེས་སོས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།

གཉིས་པ་(ལན་)ནི། 

ར་བ།

དེ་ཐིམ་པ་དེ་གཞན་ལས་ཀང། །

ཤེས་པ་མིག་སན་སོགས་པའང་ཡོད། །
1

དབང་པོ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་དང་མཛེས་པ་སྐྱོན་མེད་པ་དེ་དང་ཕད་པ་

ལས་སྐྱེས་པར་གྲུབ་པས་མངོན་སུམ་དུ་མི་རྟོགས་པར་ཐལ་ལོ། །མིག་སན་མིག་

ལ་བྱུགས་པ་དང༌། རྐང་པ་རྡུལ་གིས་བྱུགས་པས་སོགས་པ་
2
གཞན་ལས་ཀང་

དབང་པོ་སྐྱོན་མེད་གྲུབ་པས་དེ་དག་དང༌དབང་པོ་སྦྱར་བ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡང་མངོན་

1  <<རང་>> དམ་པར་གྲུབ་དང་མཛེས་པ་དེ། །མིག་སན་ལ་སོགས་གཞན་ལས་ཀང་། །  <<ར་>> དེ་ཐིམ་

པ་དེ་གཞན་ལས་ཀང་། །ཤེས་པ་མིག་སན་སོགས་པའང་ཡོད། །

2  <<སྐུ་>> བྱུགས་པས་སོགས་པ་           <<ཤེས་>> བྱུགས་པ་ལ་སོགས་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

སུམ་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེས་ན་དབང་པོ་སྐྱོན་མེད་གྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་

ཡང༌། ཡོད་པ་ལ་སོགས་སོས་པ་དགོས་པ་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་(འཇིག་རྟེན་དུ་གགས་པའི་ལན་དགག་པ་)ལ་གཉིས།
1
 རོད་པ་དང་ལན་ནོ། །

དང་པོ་(རོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

གགས་ལ་དེ་ལྟར་བརྟག་གང་ན། །

གཞན་ལ་འགོ་བའི་བ་བ་ཡོད་ཀང༌། འགོ་བའི་སྒ་བ་ལང་ལ་འཇིག་རྟེན་ན་

གགས་པ་ལྟར
2
་ཡོད་པའི་སྒ་དབང་པོའི་གཟུང་དོན་ལ་གགས་པས་ཡོད་པའི་སྒས་

དབང་པོ་དང་ཕད་པར་བ་བའི་དོན་གོ་བའི་ཆེད་དུ་ཡོད་པ་སོས་པ་རྟག་གང་ན།

གཉིས་པ་(ལན་)ནི།

ར་བ།

སྒ་དེ་དབང་པོའི་ཡུལ་ལ་མིན། །

དེ་གཉིས་དཔེ་མི་མཚུངས་པར་ཐལ། འཇིག་རྟེན་ན་འགོ་བའི་སྒ་བ་ལང་ལ་

གགས་པས། དེས་བ་ལང་མཚོན་ནུས་ཀང་ཡོད་པའི་སྒ་དེ་དབང་པོའི་
3
ཡུལ་ལ་

ཐུན་མོང་མིན་པར་གགས་པ་མིན་པས། དེས་དེ་མཚོན་ནུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

1  འདིར་གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཞེས་སྡུར་དཔེ་བཞི་ཀར་བཀོད་ཀང་གཞུང་ས་བཅད་བསྒིགས་ན་གསུམ་པ་ལ་གཉིས་

ཞེས་པ་ལ་དགོངས་སམ།

2  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> འཇིག་རྟེན་ན་གགས་པ་ལྟར་      <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> འཛིན་ན་གགས་པ་

དེ་ལྟར་

3  <<སྐུ་>> དེ་དབང་པོའི་    <<ཤེས་>> དེ་དང་དབང་པོའི་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཉིས་པ་(མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་དབང་དོན་ཕད་པ་སོས་པ་ཁྱབ་ཆུང་བ་)ནི།
1

ར་བ།

ཀུན་ཏུ་དོན་དང་ཕད་གང་ན། །

གཟུགས་སྒ་བར་དུ་ཆོད་པ་དང་། །

ཆེན་པོའང་འཛིན་པར་མཐོང་བས་ན། །

བར་དུ་མ་ཆོད་པ་ལ་གནོད། །
2

མངོན་སུམ་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དབང་པོ་དུས་ཀུན་ཏུ་དོན་དང་ཕད་ནས་

མངོན་སུམ་གི་བློ་སྐྱེད་གང་ན། མཚན་ཉིད་མཚན་གཞི་ལ་མ་ཁྱབ་པར་འགྱུར་

ཏེ། དབང་པོས་དོན་བར་དུ་མ་ཆོད་པ་ཕད་ནས་འཛིན་པས་ཁྱབ་
3
པར་འདོད་པ་ལ་

རིགས་པས་གནོད་པར་ཐལ། མིག་དང་རྣའི་དབང་པོས་
4
གཟུགས་སྒ་བར་དུ་ཆོད་

པ་དང༌། རང་ལས་བོང་ཚོད་ཆེན་པོའང་འཛིན་པར་མཐོང་བ་སྟེ་མཐོང་བའི་

ཕིར། ཕད་ནས་འཛིན་ན། རི་བོ་ལ་སོགས་པའི་ཆེན་པོ་འཛིན་པར་མངོན་སུམ་གི་

མཐོང་བ་དང་འགལ་ལོ། །

གསུམ་པ་(བློའི་སྐྱེ་བ་ཞེས་སོས་པ་ལ་རྣམ་བཅད་མེད་པ་)ལ་གཉིས། བློའི་སྐྱེ་བ་ཞེས་

སོས་པ་ལ་གནོད་པ་མེད་པར་ཐལ་བ། དགག་པ་གཞན་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(བློའི་སྐྱེ་བ་ཞེས་སོས་པ་ལ་གནོད་པ་མེད་པར་ཐལ་བ་)ནི།

1  <<སྐུ་>> གསུམ་པ་ནི།             <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> གཉིས་པ་ནི།

2  <<རང་>> བར་དུ་མ་ཆོད་པ་ལ་གནོད། །      <<ར་>> བར་མ་ཆད་ལ་དེ་གནོད་བེད། །

3  <<སྐུ་>><<ཤེས་>><<ཞོལ་>> ཁྱད་   <<བཀྲས་>> ཁྱབ་

4  <<སྐུ་>> རྣའི་དབང་པོས་     <<ཤེས་>> སྣའི་དབང་པོས་



  95  

ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ར་བ།

བློ་ཡི་རྒྱུ་ཡི་ཚོགས་པ་དག །

བརོད་པ་བོར་ནས་ཚད་མ་གང་། །

ཚད་མ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

འགེལ་པ་བེད་པ་ཁ་ཅིག །མཚན་ཉིད་སྟོན་པའི་ཚིག་དེ་དག་གིས། མངོན་

སུམ་གི་བློ་ཡི་རྒྱུ་ཡི་ཚོགས་བརོད་པ་བོར་ནས། ཚད་མའི་འབས་བུ་བློའི་སྐྱེ་བ་

ལས་གཞན་མ་མཐོང་བས། གང་ལས་བློ་སྐྱེ་བར་གྲུབ་པ་དེ་མངོན་སུམ་ཚད་མར་

འདོད་དོ། །

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་ཅི་སྟེ་དོན་ཡིན་པའམ། །
1

བློ་ཡི་སྐྱེ་བ་ཞེས་ཅི་བསྣན། །

ཅི་སྟེ་དོན་ཁོ་ན་མངོན་སུམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའམ་སྟེ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚན་

ཉིད་ཀི་ཚིག་དེས་དབང་དོན་ཕད་པ་མངོན་སུམ་དུ་སྟོན་གི་དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་བློ་

མངོན་སུམ་སྟོན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་ན་བློའི་སྐྱེ་བ་ཞེས་ཅི་བསྣན་ཏེ་

སོས་པ་དགོས་པ
2
་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལྟར་ན་ཡོད་པ་དང་ཡང་དག་པར་ཕད་པའི་

སྐྱེས་བུའི་དབང་པོ་རྣམས་མངོན་སུམ་མོ་ཞེས་སོས་པས་ཆོག་པའི་ཕིར། དཔོད་པ་

1  <<རང་>> ཅི་སྟེ་དོན་ཡིན་པའམ། །     <<ར་>> ཇི་ལྟར་དོན་ཡིན་པའམ། །

2  <<སྐུ་>> ཅི་བསྣན་ཏེ་སོས་པ་དགོས་པ་    <<ཤེས་>><<བཀྲས་>> ཅི་བསྟེན་དགོས་པ་    <<ཞོལ་

>> ཅིའི་དོན་དགོས་པ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

པའི་འགེལ་བེད་ཁ་ཅིག་འདོད་པ་བཀག་པ་ཡིན་པས། དོན་ལ་དཔད་ན་འདི་ལྟར་

གསལ་ཏེ། དབང་དོན་ཕད་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་བློ་མངོན་སུམ་དང༌། ཡོད་པ་དང་ཕད་

པ་སོགས་ཀིས་མངོན་སུམ་གི་བློའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་གསུངས་པ་རྒྱུ་བརོད་པ་བོར་ནས་

བློ་ཚད་མའི་འབས་བུ་དང༌། རྒྱུ་གང་ལས་ཡོད་པའི
1
་དོན་དང་ཕད་པའི་དབང་པོ་དེ་

ཚད་མར་འདོད་པའོ། །ཅི་སྟེ་དེ་ལྟར་ན་དོན་ཁོ་ན་ཁྱོད་འདོད་པའི་མངོན་སུམ་དེའི་

རྒྱུ་ཡིན་པའམ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན་བློའི་སྐྱེ་བ་ཞེས་སམ། དབང་དོན་ཕད་

པ་ལས་སྐྱེས་པའི་བློ་དེ་ཞེས་ཅི་བསྣན་ཏེ་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །

གཉིས་པ་(དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ་)ལ་གཉིས། དབང་ཡིད་ཕད་པ་སོགས་མངོན་

སུམ་དང༌དེའི་རྒྱུ་གང་དུ་ཡང་མི་འཐད་པ་དང༌། དབང་དོན་ཕད་པ་ལས་བྱུང་བའི་

ཕིར་བ་ལང་ངོ་སམ་པ་སོགས་མངོན་སུམ་དུ་མི་འཐད་པའོ། །

དང་པོ་(དབང་ཡིད་ཕད་པ་སོགས་མངོན་སུམ་དང༌དེའི་རྒྱུ་གང་དུ་ཡང་མི་འཐད་པ་)ནི། 

ར་བ།

དོན་དང་དབང་པོ་ཡིད་སྐྱེས་བུ། །

སྦྱོར་དང་འདུ་བེད་པ་ལས་གཞན། །

མངོན་སུམ་གི་བློ་སྐྱེད་པ་ཡི། །

ཚོགས་པ་བརོད་པ་དེ་ཅི་ལྟར། །

དོན་དང་དབང་པོ་ཕད་པ་དང༌། ཡིད་སྐྱེ་སྦྱར་ཞིང་ཕད་པ་དང༌། བདག་གི་

1  <<སྐུ་>> ཡོད་པའི་    <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> སོབ་པའི་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ཡོན་ཏན་འདུ་བེད་པ་སོགས་དཔོད་པ་པ
1
་ཁྱོད་ཀིས་དེ་ལས་རས་གཞན་པའི་

མངོན་སུམ་གི་བློ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུའི་ཚོགས་པར་བརོད་པ་དེ་དེ་དག་གི་རྒྱུར་ཇི་ལྟར་

འཐད་དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དོན་དང་ཕད་པའི་དབང་པོ་མངོན་སུམ་དུ་ཁས་

བླངས་པའི་ཕིར་དང༌། དབང་ཡིད་ཕད་པ་
2
བདག་གི་ཡུལ་ཅན་གི་མངོན་སུམ་

སྐྱེད་པ་དང༌། དེའི་ཡུལ་ཅན་གི་བློ་མངོན་སུམ་དུ་མི་འཐད་པའི་ཕིར་དང༌། བདག་

གི་ཡོན་ཏན་འདུ་བེད་ཀང་ནི་ཤེས་པའི་རྒྱུར་མི་འཐད་པའི་ཕིར་རོ། །བདག་གི་

ཡོན་ཏན་འདུ་བེད་ནི་ཤེས་པ་བསྐྱེད་པའམ་ཉེར་ལེན་ལ་འདུ་བའི་ཤུགས་ཀི་ཐ་

སད་བཏགས་པའོ། །

གཉིས་པ་(དབང་དོན་ཕད་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་བ་ལང་ངོ་སམ་པ་སོགས་མངོན་སུམ་དུ་མི་འཐད་པ)

ལ་གཉིས།  རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་(རྒྱས་པར་བཤད་པ་)ལ་

གསུམ། དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ལ་
3
ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་སྦྱོར་བའི་ནུས་པ་མེད་པ་

དང༌། དེའི་རྒྱུ་མཚན་དང། ཕི་དོན་གཞན་གཟུང་བའི་སོ་ནས་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་

སྦྱོར་བ་མི་འཐད་པའོ། །

དང་པོ་(དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ལ་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་སྦྱོར་བའི་ནུས་པ་མེད་པ་)ནི། དབང་དོན་

ཕད་པ་ལས། འདི་བ་ལང་ཁོ་ནའོ་སམ་པའི་ངེས་ཤེས་སྐྱེ་བ་དེ་མངོན་སུམ་མོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

བ་ལང་ཉིད་སོགས་སྦྱོར་ལས་དོན། །

1  <<སྐུ་>> དཔོད་པ་པ་       <<ཤེས་>> སྤོད་པ་པ་

2  <<སྐུ་>> དབང་ཡིད་ཕད་པ་     <<ཤེས་>> བདག་ཡིད་ཕད་པ་

3  <<སྐུ་>> ལ་     <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ལས་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བ་ལང་ལ་སོགས་སུ་འཇལ་བེད། །

དོན་དང་ཡང་དག་འབེལ་པ་ལ། །

དབང་པོའི་བློ་ནི་ནུས་ཡོད་མིན། །
4

ཁྱད་པར་གི་ཆོས་བ་ལང་ཉིད་དང༌། རེས་བ་ལང་སོགས་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་

ཆོས་སུ་སྦྱོར་བ་ལས་ནི། དོན་བ་ལང་ཉིད་སོགས་སུ་གཟུང་ནས། འཇལ་བར་བེད་

པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དབང་པོའི་བློ་ལ་ཁྱད་གཞི་དོན་རྣམས་དང༌། ཁྱད་ཆོས་སྦྱོར་

བའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(དེའི་རྒྱུ་མཚན་)ནི། 

ར་བ།

རིག་བར་རང་ཉིད་བསྟན་མེད་པས། །

གཟུགས་དོན་དབང་པོའི་སྤོད་ཡུལ་ལོ། །
5

དབང་མངོན་ལ་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་དང་བརོད་བ་རོད་བེད་སོགས་སྦྱོར་

བའི་ནུས་པ་མེད་པར་ཐལ། རང་དང་གཞན་
6
དང་མ་འདྲེས་པའི་རིག་བའི་དོན་རང་

མཚན་བར་སྦྱོར་བའི་ཚིག་གིས་གསལ་བར་
7
བསྟན་བ་མ་ཡིན་པའི་ཚུལ་ཐུན་མོང་

4  <<རང་>> དབང་པོའི་བློ་ལ་དོན་རྣམས་དང། །སྦྱོར་བའི་ནུས་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །   <<ར་>> དོན་དང་ཡང་

དག་འབེལ་པ་ལ། །དབང་པོའི་བློ་ནི་ནུས་ཡོད་མིན། །

5  <<རང་>> རང་རང་རིག་པར་བ་བའི་དོན། །བསྟན་བ་མིན་ཚུལ་དབང་པོའི་ཡུལ། །<<ར་>> རིག་བར་རང་

ཉིད་བསྟན་མེད་པས། །གཟུགས་དོན་དབང་པོའི་སྤོད་ཡུལ་ལོ། །

6  <<སྐུ་>> རང་དང་གཞན་             <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> རང་རང་གཞན་

7  <<སྐུ་>> བར་སྦྱོར་བའི་ཚིག་གིས་གསལ་བར་   <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> བར་སྦྱོར་བའི་

ཤེས་པ་ལ་གསལ་བར་



  99  

ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

མ་ཡིན་པའི་ངོ་བོ་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གི་གཟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདིའི་དོན་

སྔར་བསྟན་ཟིན་པ་ལ་བསམས་ནས། རྐང་པ་གཉིས་པོ་འདི་ར་ཚིག་ཏུ་མ་བིས་པ་

ནི་དོན་མ་རྟོགས་པའོ། །

གསུམ་པ་(ཕི་དོན་གཞན་གཟུང་བའི་སོ་ནས་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་སྦྱོར་བ་མི་འཐད་པ་)ནི། ཅི་སྟེ་

ཡང་མིག་ཤེས་ཀིས་བ་ལང་ཉིད་ཀི་སྤི་དོན་གཞན་གཟུང་བའི་སོ་ནས་བ་ལང་གི་

རས་མཐའ་དག་ངེས་པར་བེད་པའོ་ཞེ་ན། 

ར་བ།

དོན་མིན་ཤེས་པའང་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །

མངོན་སུམ་བློ་རུ་
1
གནས་པར་འགྱུར། །

འདི་ནི་མཐོང་གཟུགས་གཅིག་ཏུ་བཞེད་པའི་ལོག་རྟོག་ཡིན་ཏེ། འདི་བ་ལང་

ངོ་སམ་པའི་ཤེས་པའང་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མངོན་བློ་རུ་གནས་པར་མི་

འགྱུར་ཏེ་
2
 མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལ་མི་ལྟོས་པའི་

ཕིར་དང༌། ཕིའི་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་ཅིང་དོན་རང་མཚན་འཛིན་པ་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར། འགེལ་བཤད་ཀི་འགྱུར་ལྟར་ན། རྣམ་ཀུན་དོན་གི་རྣམ་ཤེས་ནི། གནས་ན་

མངོན་སུམ་བློར་མི་འགྱུར་ཞེས་བསྟན་ནས་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་ཀི་དོན་ཀུན་

རྟོགས་པ་ལ་འཇུག་པ་ན། ཤེས་པ་དེ་མངོན་སུམ་དུ་མི་འཐད་ཅེས་བཤད་དོ། །ཡང་

རང་འགེལ་དུ། སྤི་དོན་གཞན་ཆ་མེད་པ་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གི་གཟུང་དོན་དུ་

1  <<རང་>> མངོན་སུམ་བློ་རུ་             <<ར་>> མངོན་སུམ་བློ་རུང་

2  <<སྐུ་>> གནས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ་             <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> གནས་པར་འགྱུར་

ཏེ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བེད་ན། སྤི་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཁས་བླངས་པས། དབང་པོ་དུ་མ་དོན་

མེད་པར་ཐལ་བ་སྔར་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་འདིར་ཡང་བརོད་དོ། །དེས་ན་དབང་པོའི་

མངོན་སུམ་གིས་ཐུན་མོང་མིན་པ་གསལ་བ་རང་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་པ་

འཐད་ཀི་སྤི་མཚན་འཛིན་པ་མི་འཐད་དོ། །

གཉིས་པ་(དོན་བསྡུ་བ་)ནི།

ར་བ།

ཅི་སྟེ་བློ་ཡི་སྐྱེ་བ་འདོད། །

དབང་དོན་ཕད་པ་དང༌། བདག་ཡིད་ཕད་པ་ལས་ཅི་སྟེ་བློ་ཡི་སྐྱེ་བ་ཕི་རོལ་

གི་དོན་ལ་མངོན་སུམ་དུ་འདོད་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། སྔར་བཤད་པའི་ཉེས་པར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(ཚད་འབས་དོན་གཞན་དུ་འདོད་པ་དགག་པ)ལ་གསུམ། ཚད་འབས་དོན་

གཞན་དགག་པ་དང༌། བློ་དང་སྐྱེ་བ་རས་གཅིག་དང་ཐ་དད་བརྟགས་ལ་དགག་པ་

དང༌། བདག་ཚད་མར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(ཚད་འབས་དོན་གཞན་དགག་པ་)ནི། དབང་དོན་ཕད་པ་དང༌། བདག་ཡིད་

ཕད་པ་ཚད་མར་ཁས་བླངས་ནས། དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་བློ་འབས་བུར་འདོད་པ་

དང༌། བློའི་སྐྱེ་བ་དོན་གཞན་མངོན་སུམ་ཚད་མར་ཁས་བླངས་པ་དང། དེ་ལས་

དོན་གཞན་པའི་ཕི་རོལ་འཇལ་བའི་བློ་འབས་བུར་ཁས་ལེན་པ་མི་འཐད་དོ། །

ར་བ།
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

དོན་གཞན་འབས་བུར་སྨྲ་བ་ཡིས། །
1

དོན་གཞན་ཐོབ་པར་འགྱུར་མ་ཡིན། །

འདི་ལྟར་ཚད་འབས་རས་ཐ་དད་དུ་ཁས་ལེན་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཚད་

མ་ལས་དོན་གཞན་འབས་བུར་སྨྲ་བ་ཡིས། ཚད་མས་ཡོངས་སུ་མ་ཕེད་པའི་དོན་

གཞན་ཚད་མ་དེའི་འབས་བུ་ལས་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཚད་

འབས་རས་ཐ་དད་ཡིན་ན། བེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་འགལ་བས་ཚད་མ་དེའི་

འབས་བུར་མི་རིགས་ཤིང༌། ཡུལ་འདི་རྟོགས་སོ་ཞེས་བཞག་མི་ནུས་པའི་ཕིར་

རོ། །དཔེར་ན་ཤ་པ་དུམ་བུར་སོང་བ་ལྟ་རེས་ཙན་དན་བཅད་པའི་ལག་རེས་མ་

ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །

ར་བ།

དོན་གི་བློ་ཤར་འབས་ཡིན་ན། །
2

དེ་ལས་གཞན་འབས་མེད་པས་སོ། །

དེས་ན་དོན་གི་བློ་ལ་དོན་གི་རྣམ་པ་ཤར་བ་ཚད་མ་དང༌། དོན་རྟོགས་པ་

འབས་བུ་ཡིན་ན་སྟེ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཚད་མ་དེ་ལས་རས་གཞན་པའི་འབས་བུ་

མེད་པས་སོ། །ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་སྔར་
3
བཤད་པ་ལྟར་རོ། །

གཉིས་པ་(བློ་དང་སྐྱེ་བ་རས་གཅིག་དང་ཐ་དད་བརྟགས་ལ་དགག་པ་)ནི། 

1  <<རང་>> སྨྲ་བ་ཡིས། །         <<ར་>> སྨྲ་བ་ན། །

2  <<རང་>> འབས་ཡིན་ན། །      <<ར་>> འབས་མིན་ན། །

3  <<སྐུ་>> སྔར་                   <<ཤེས་>> སར་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ར་བ།

བློ་ཡི་སྐྱེ་བ་གཞན་ཡིན་ན། །

འཕོ་འདུ་རང་གི་རྒྱུ་ལས་ཏེ། །

ཚད་མ་
1
འཕོད་པ་འདུ་བ་ལས། །

དཔོད་པ་པའི་གཞུང་དུ་དབང་དོན་དང༌། བདག་ཡིད་ཕད་པ་ལས་བློ་སྐྱེ་བ་

མངོན་སུམ་དུ་བཤད་པས་བློའི་སྐྱེ་བ་བློ་ལས་རས་གཞན་ཡིན་ནམ། རས་གཅིག་

ཡིན། རས་གཞན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། བེ་བག་པས་དབང་དོན་དང༌། བདག་ཡིད་འཕོད་

པ་འདུ་བ་རང་གི་རྒྱུ་ལས་ཏེ། རང་གི་རྒྱུ་འཕོད་པ་འདུ་རྒྱུའི་ཆོས་རྣམས་ལས་བྱུང་

ལ། འཕོད་པ་འདུ་བ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང༌། འཕོད་པ་འདུས་པ་
2
ལས། དབང་

པོའི་བློ་སྐྱེ་བར་འདོད་པ་ལྟར་དཔོད་པ་པས་
3
ཀང་ལུགས་དེ་ལ་བརྟེན་པའོ། །ཡང་

ན་དབང་པོའི་བློ་ཚད་མ་དང༌། དེ་འཕོད་པ་འདུ་བ་ལས་སྐྱེས་ཞེས་བཤད་

དོ། །དབང་པོའི་བློ་འཕོད་འདུ་ལས་བསྐྱེད་པ་མི་འཐད་པར། འཕོད་པར་འདུ་བའི་

འབེལ་པ་རྟག་པར་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར་དང༌། ཚད་མ་དང་འབས་བུ་གང་དུ་ཡང་

སྦྱར་བར་མི་བའོ། །

ར་བ།

ཅི་སྟེ་གཞན་མིན་འདི
4
་དོན་མེད། །

1  <<རང་>> ཚད་མ་               <<ར་>> ཚད་མའི་

2  <<སྐུ་>> འདུས་པ་               <<ཤེས་>> འདུ་བ་

3  <<སྐུ་>> དཔོད་པ་པས་          <<ཤེས་>> སྤོད་པ་ལས་

4  <<རང་>> འདི་              <<ར་>> དེ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ཅི་སྟེ་བློ་དང་སྐྱེ་བ་གཞན་མིན་ཞིང་དོན་གཅིག་གོ་ཞེ་ན། མཚན་ཉིད་ཀི་

ཟུར་དུ་བློ་ལས་གཞན་པའི་སྐྱེ་བ་འདི་སོས་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ། བློ་ཉིད་མངོན་

སུམ་དུ་འཐད་པའི་ཕིར། སྐྱེ་བ་སོས་པའི་དགོས་
1
པ་ནི། སྐྱེ་བཞིན་པའི་གནས་

སྐབས་ཀི་བློ་ལ་ཚད་མར་ཤེས་པའི་དོན་དུ། བློའི་སྐྱེ་བ་ཞེས་སོས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་

ན། བློ་སྐྱེ་བཞིན་པ་མ་སྐྱེས་པས་ཚད་མར་མི་འཐད་དོ། །སྐྱེ་བ་ལས་དུས་ཕིས་བློ་

ཡོད་ན། དོན་གཅིག་པར་འགལ་ལོ། །

གསུམ་པ་(བདག་ཚད་མར་འདོད་པ་དགག་པ་)ནི། བདག་སྐྱེས་བུ་ནི་གཞལ་བ་

འཇལ་བར་བེད་པ་པོ་ཡིན་ལ། དེས་བློ་བསྐྱེད་ནས་ཡུལ་འཇལ་བར་བེད་ཅེ་ན།

ར་བ།

སྐྱེས་བུ་རྣམ་པར་འགྱུར་ནས་བློ། །

སྐྱེད་ན་མི་རྟག་པ་རུ་འགྱུར། །

སྐྱེས་བུས་དེ་སྔར་གི་གནས་སྐབས་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་གྱུར་ནས་བློ་

སྐྱེད་དམ། འོན་ཏེ་མ་གྱུར་པའི་ངང་ནས་སྐྱེ། དང་པོ་ལྟར་ན་སྐྱེས་བུ་ཆོས་

ཅན། མི་རྟག་པ་རུ་འགྱུར་བར་ཐལ། སྔར་ལས་རྣམ་པ་འགྱུར་ནས་བློ་སྐྱེ་ན་སྟེ་

བསྐྱེད་པའི་ཕིར།

ར་བ།

ཅི་སྟེ་བདག་དེ་མི་འགྱུར་ན། །

1  <<སྐུ་>><<ཞོལ་>> དགོས་   <<ཤེས་>><<བཀྲས་>> སོས་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དེ་ལ་ཚད་མ་ཞེས་མི་སྦྱར། །

ཅི་སྟེ་མི་འགྱུར་ན་བདག་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལས་སྐྱེས་པའི་བློ་དེ་ལ་ཚད་མ་

ཞེས་མ་སྦྱར་ཞིང༌། ཚད་མར་བེད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཁྱོད་མི་འགྱུར་ན་སྟེ་སྔར་

གི་གནས་སྐབས་ལས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། 

ར་བ།

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས་མངོན་སུམ་གི་ལེའུ་སྟེ་དང་པོའོ། །

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་རྣམ་བཤད་མཐར་འཛིན་གི་གདུང་བ་

འཇོམས་བེད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བ་བ་ལས་མངོན་སུམ་གི་ལེའུ་སྟེ་ལེའུ་དང་

པོའི་འགེལ་པའོ།། །།
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

རང་དོན་རེས་སུ་དཔག་པ།

གཉིས་པ་ལོག་གྱུར་ངེས་པའི་ཐབས་རང་དོན་རེས་དཔག་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་དང༌།
1
 ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་ནི།

ར་བ།

རེས་དཔག་རྣམ་གཉིས་་་་་་་་་་་་། །

དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་ལྟོས་ནས་རེས་དཔག་གི་སྒས་བརོད་རིགས་པ་

ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། རང་དོན་རེས་དཔག་དང༌། གཞན་དོན་རེས་དཔག་

གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར། རྟགས་མཐོང་ཞིང་
2
འབེལ་པ་དྲན་པའི་རེས་ལ་ལོག་གྱུར་

དཔོག་པ་གཉིས་ལ། བདག་པོའི་རྐེན་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་བརྟེན་ནས་དེའི་རེས་སུ་

དཔོག་པ་གཉིས་སོ། །སྒྲུབ་ངག་དང༌། རེས་དཔག་ནི་སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ཁོ་ནར་

གཏོགས་པས་
3
རང་དོན་དང༌། གཞན་དོན་གཉིས་སུ་དབེ་ལ། གཏན་ཚིགས་ནི་དེ་

ལྟར་མ་ངེས་པའི་ཕིར། རང་གཞན་གི་དབེ་བ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཡབ་སྲས་ཀི་

གཞུང་གང་དུ་ཡང་མ་བཤད་དོ། །རང་དོན་ལེའུ་ལས་ལོགས་སུ་གཞན་དོན་གི་

1  ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ། ལས་འཕོས་པའི་ས་བཅད་གཉིས་ཀི་ངོས་འཛིན་སྡུར་དཔེ་བཞི་ཀར་མ་བྱུང་

ཡང་། <<རྒྱན་>>ནང་འདིའི་མཚམས་སུ། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། རེས་དཔག་གི་སྒ་འཇུག་པའི་དབེ་བ་དང་། རང་

དོན་གི་རེས་དཔག་རྟེན་དང་བཅས་པ་བཤད་པའོ། །ཞེས་པའི་ས་བཅད་གཉིས་ཀི་ངོས་འཛིན་གསལ་བ་ལྟར་ཡིན་སམ།

2  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> རྟགས་མཐོང་ཞིང་             <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> རྟགས་གཟུང་ཞིང་

3  <<སྐུ་>> གཏོགས་པས་           <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> རྟོགས་པས་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ལེའུ་རོམ་པ་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། རང་དོན་དུ་གོ་བེད་ཚུལ་གསུམ་བཤད་པ་ཁོ་

ནས་ཚུལ་གསུམ་རྟོགས་པར་འདོད་པ་པོའི་ཚིག་གི་རིམ་པ་ཡང་བསྟན་ཟིན་པའི་

ཕིར། གཞན་དུ། ཚུལ་གསུམ་གསལ་བར་མ་བསྟན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་

དེ། ཚུལ་གསུམ་བློ་ཡུལ་དུ་སོང་བའི་དངོས་ཀི་འབས་བུ་ལ་རེས་དཔག་འབྱུང་

ལ། སྒྲུབ་ངག་བློ་ཡུལ་དུ་སོང་བའི་དངོས་ཀི་འབས་བུ་ལ། ཚུལ་གསུམ་དྲན་པའི་བློ་

འབྱུང་བས་དངོས་ཀི་དགོས་པ་འཐད་པའི་ཕིར་དང༌། དབང་པོ་རྣོན་པོས་ཚུལ་

གསུམ་ཤེས་ནས་བརོད་ཚུལ་ལ་རོངས་པ་མེད་ཀང༌། བིས་པ་ཁ་ཅིག་རྟགས་ཀི་

དངོས་པོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྟོགས་ཀང་། གཞན་ལ་སྟོན་པའི་ཚེ་ལྷག་ཆད་ཅན་དུ་

མཐོང་སྟེ། བསྒྲུབ་བ་དང་མཇུག་སྡུད་བརོད་པ་ལྷག་པ་དང༌། དཔེ་ལས་འབེལ་པ་

སྟོན་པ་ཆད་པ་དང༌། རོད་གཞི་ལ་རྟགས་དཔེ་ཉེ་བར་གཏོད་པ་ཕོགས་ཆོས་བརོད་

པ་དང༌། ཟློས་པ་དང༌། ངག་ལྷག་ཆད་ཅན་དུ་སྨྲ་བ་མཐོང་བས་བརོད་ཚུལ་ལ་མི་

མཁས་པ་དག་རེས་སུ་བཟུང་བའི་ཆེད་དུ་ལེའུ་ལོགས་སུ་མཛད་དོ། །

གཉིས་པ་
1
ལ་གཉིས། རང་དོན་རེས་དཔག་བཤད་པ་དང༌། དེའི་རྟེན་གཏན་

ཚིགས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་(རང་དོན་རེས་དཔག་བཤད་པ་)ལ་བཞི། མཚན་ཉིད་

དང་། ཚད་འབས་མངོན་སུམ་དང་མཚུངས་པར་བསྟན་པ་དང༌། ཚད་མ་གཉིས་ཀི་

སྤོད་ཡུལ་བཤད་པའི་སོ་ནས་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་དུ་བཤད་པ་དང༌། རེས་དཔག་ལ་

གཉིས་སུ་དབེ་བ་བཞིན་དུ་མངོན་སུམ་ལ་རང་དོན་གི་མངོན་སུམ་དང༌གཞན་དོན་

གི་མངོན་སུམ་གཉིས་མ་ཕེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །

1  ཤོག་གངས་༨༠ མཆན་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ས་བཅད་འདིའི་མིང་སྡུར་དཔེ་བཞི་ཀར་མ་གསལ་ཡང་། <<རྒྱན་

>>ནང་འདིའི་མཚམས་སུ། རང་དོན་གི་རེས་དཔག་རྟེན་དང་བཅས་པ་བཤད་པ། །ཞེས་པ་ལྟར་ཡིན་སམ།
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

དང་པོ་(མཚན་ཉིད་)ནི།

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རང་དོན་ནི། །

ཚུལ་གསུམ་རྟགས་ལས་དོན་མཐོང་བའོ། །

རང་དོན་རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་
1
རྟགས་ལས་

ལོག་གྱུར་གི་དོན་གསར་དུ་མཐོང་བའི་ཤེས་པའོ། །མི་གསལ་བ་དོན་དག་འདིས་

རྟགས་སུ་དཔོག་པར་བེད་པར་བེད་པས་རྟགས་ཏེ།
2
 ཚུལ་གསུམ་པ་ཅན་

ནོ། །ཚུལ་གསུམ་སོས་པ་ནི། འཛེམ་མེད་པ་ཁ་ཅིག་རྟགས་འདོད་ན། ཚུལ་གཅིག་

ཁོ་ནས་ཆོག་སྟེ། རྣམ་པ་གཞན་དུ་མི་འཐད་པ་ཉིད་དེ། རྣམ་པ་གཞན་ནི་བསྒྲུབ་བ་

མེད་པར་མི་འཐད་པ་དང༌། མི་འཐད་པ་ནི། དེ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་མེད་པའོ་ཞེས་

འདོད་པ་དང༌། ཡང་ཁ་ཅིག་ཚུལ་གསུམ་པ་ཅན་ཡིན་ཡང༌། ཁ་ཕར་བལྟས་ཀི་སྐྱེས་

བུ་ཆོས་ཅན། སྔོ་བསངས་ཡིན་ཏེ། ནག་པའི་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་རྟགས་སུ་

འདོད་པ་དང༌། རང་སེ་ཁ་ཅིག་ཚུལ་གསུམ་པོ་དང༌། གནོད་པ་མེད་པའི་ཡུལ་ཅན་

དང༌། བརོད་པར་འདོད་པའི་གངས་གཅིག་པ་ཅན་དང༌། ཤེས་ཟིན་པ་ཉིད་ཅེས་པ་

ཚུལ་དྲུག་ཏུ་འདོད་པ་དག་གི་ལོག་རྟོག་བཀག་ནས། ལོག་གྱུར་གོ་བར་བེད་པའི་

ཚུལ་གསུམ་ཁོ་ནར་གངས་ངེས་པར་བསྟན་པའོ། །

གཉིས་པ་(ཚད་འབས་མངོན་སུམ་དང་མཚུངས་པར་བསྟན་པ་)ནི།

1  <<སྐུ་>> ཚང་བའི་           <<ཤེས་>> ཚང་བ་

2  <<སྐུ་>> རྟགས་ཏེ།           <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> རྟོགས་ཏེ།
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ར་བ།

འབས་བུ་སྔར་བཞིན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

རེས་དཔག་གི་ཚད་མ་དང༌། འབས་བུ་སྔར་མངོན་སུམ་ལ་བཤད་པ་བཞིན་

དུ་ཤེས་པར་བས་ཏེ། ཚད་མ་གཉིས་ཀི་ཚད་འབས་སྤིའི་རྣམ་གཞག་མཚུངས་པའི་

ཕིར་རོ། །སྒ་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོགས་དོན་གཞལ་བ། དེ་ལ་གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་

ཤེས་པ་ཚད་མ། དེ་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་འབས་བུའོ། །

གསུམ་པ་(ཚད་མ་གཉིས་ཀི་སྤོད་ཡུལ་བཤད་པའི་སོ་ནས་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་དུ་བཤད་པ་)

ནི།ཚད་མ་གཉིས་ཀ་གཞལ་བ་རྟོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་ན། འདི་གཉིས་ལ་

བེ་བག་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེ་ན།

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཡུལ་དང་ནི། །

ངོ་བོ་མཚུངས་མིན་དེ་གཉིས་ཀི། །

ཚད་མ་གཉིས་ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀི་གཟུང་ཡུལ་

དང་ནི་ངོ་བོ་མཚུངས་པ་མིན་པ་རིགས་སོ་སོ་ཐ་དད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །ཐ་དད་པའི་ཚུལ་ནི། འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

བཞི་པ་(རེས་དཔག་ལ་གཉིས་སུ་དབེ་བ་བཞིན་དུ་མངོན་སུམ་ལ་རང་དོན་གི་མངོན་སུམ་དང༌གཞན་

དོན་གི་མངོན་སུམ་གཉིས་མ་ཕེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་)ལ་གཉིས། རྒྱུ་མཚན་དངོས་དང༌། དེ་ལ་རོད་པ་

སོང་བའོ། །
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

དང་པོ་(རྒྱུ་མཚན་དངོས་)ནི། རེས་དཔག་ལ་གཉིས་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་མངོན་

སུམ་ལ་ཡང་ཅིའི་ཕིར་མེད། རི་དྭགས་རྒྱུག་པ་ལ་ལྟོས་ཞེས་པའི་ཚིག་ལས་ཕ་

རོལ་པོ་ལ་དེ་མཐོང་གི་མངོན་སུམ་སྐྱེ་བ་ནི་
1
མངོན་སུམ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

རང་གི་མཚན་ཉིད་བསྟན་བ་མིན། །

གཟུང་ཐ་དད་ཕིར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

དོན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཚིག་ཙམ་ལས་གསལ་བར་བསྟན་བ་མིན་པར་

ཐལ། རྐེན་གསུམ་མ་ཚོགས་པར་ཕི་རོལ་རང་མཚན་མཐོང་བའི་མངོན་སུམ་ཚིག་

གི་སོ་ནས་བསྐྱེད་མི་ནུས། དེ་ཚོགས་ན་ཚིག་མེད་པར་ཡང་མངོན་ཤེས་སྐྱེ་བའི་

ཕིར། ཚིག་ལ་བརྟེན་ནས་དེའི་ཚེ་ཚད་མ་སྐྱེས་པ་ཡིན་ན་ཡང༌། རེས་དཔག་ཏུ་

གསལ་ཏེ། གང་འགལ་རྐེན་མེད་པར་རི་དྭགས་རྒྱུག་པ་བལྟ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་

པ་ལ། དེ་མཐོང་གི་མངོན་སུམ་སྐྱེ་སྟེ་ཁོ་བོ་བཞིན། ཁྱོད་ཀང་འགལ་རྐེན་དང་བལ་

བར་དེ་ལྟ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པར་གིས་ཤིག་ཅེས་པའི་དོན་དུ་འགྱུར་ལ། དེའི་

ཚེ་ན་ཡང་དེ་མཐོང་གི་མངོན་སུམ་སྐྱེ་བར་རེས་དཔག་གིས་རྟོགས་པར་ཟད་

ཀི། མངོན་སུམ་དེ་ཉིད་དུ་ཚིག་ཙམ་གིས་བསྐྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཚད་མ་གཉིས་

གཟུང་ཡུལ་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རེས་དཔག་གིས་སྤི་མཚན་གཟུང་བས་ཡུལ་

མི་གསལ་བར་སྣང་ལ། མངོན་སུམ་རང་མཚན་གཟུང་བས། ཡུལ་གསལ་བར་

1  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> དེ་མཐོང་གི་མངོན་སུམ་སྐྱེ་བ་ནི་           <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> དེ་མངོན་

སུམ་གི་སྐྱེ་བ་ན་
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སྣང་བས་གཟུང་ཡུལ་ལ་ཐ་དད་པའི་ཕིར་ཏེ། གཅིག་ལ་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པ་

འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཡང་མངོན་སུམ་གིས་གཟུང་ཡུལ་མ་འདྲེས་པར་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པར་སྣང་ལ། རེས་དཔག་གིས་དེ་ལས་ལོག་པ་དང༌། ཡང་ཚིག་གི་བདག་

རྐེན་ལ་མཚན་ཉིད་རོགས་པར་སྣང་བ་དང༌། མི་སྣང་བའི་ཁྱད་ཆོས་ཞེན་ཡུལ་ལ་

ལྟོས་ནས་ནི་རེས་དཔག་གིས་ཀང་རང་མཚན་འཇལ་བས། ཚད་མ་གཉིས་ཀ་

དངོས་པོའི་ཡུལ་ཅན་ནོ། །ཡང་ཚད་མའི་འཇུག་ཡུལ་ལ་དངོས་པོས་ཁྱབ་པར་

འདོད་པ་ནི། མདོ་མཛད་པའི་བཞེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་

དངོས་མེད་དུ་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་དེའི་ཡང༌། གང་རྟོགས་པའི་དོན་དེ་ཉིད་ཚད་མ་

འཇུག་པའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(དེ་ལ་རོད་པ་སོང་བ་)ལ་གསུམ། ཁ་དོག་ལས་རེག་བ་དཔོག་པའི་རེས་

དཔག་གཟུང་ཡུལ་རང་མཚན་འཛིན་པ་དགག་པ་དང༌། མངོན་སུམ་གི་རེས་སུ་

འབང་བའི་ཐ་སད་བེད་པའི་ཤེས་པ་གཟུང་ཡུལ་རང་མཚན་འཛིན་པ་དགག་པ་

དང༌། རེག་བ་བཏང་སོམས་པ་ལས་རླུང་གི་རས་དཔོག་པའི་རེས་དཔག་གཟུང་

ཡུལ་རང་མཚན་འཛིན་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(ཁ་དོག་ལས་རེག་བ་དཔོག་པའི་རེས་དཔག་གཟུང་ཡུལ་རང་མཚན་འཛིན་པ་དགག་པ་)

ནི། གལ་ཏེ་མངོན་སུམ་གིས་
1
གཟུང་བའི་དོན་རེས་དཔག་གིས་འཛིན་པ་མཐོང་

སྟེ། སྔར་མངོན་སུམ་གིས་ཁ་དོག་དང་རེག་བ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མཐོང་ནས། ཕིས་ཁ་དོག་

མཐོང་བ་ན། དེའི་རྟགས་ལས་རེས་དཔག་གིས་རེག་བ་རྟོགས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན།

1  <<སྐུ་>> མངོན་སུམ་གིས་           <<ཤེས་>> མངོན་སུམ་གི་
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ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དེ་ལས་གཞན། །

མངོན་སུམ་གིས་གཟུང་བའི་དོན་རེས་དཔག་གིས་
1
འཛིན་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། སྔར་མངོན་སུམ་གིས་གཟུང་བ་དེ་ལས་གཞན་ཁ་དོག་གི་རྟགས་ལས། རེས་

དཔག་གིས་རེག་བའི་སྤི་གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་ནས་དཔོག་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་

ཚད་མ་གཉིས་ཀི་གཟུང་ཡུལ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་(མངོན་སུམ་གི་རེས་སུ་འབང་བའི་ཐ་སད་བེད་པའི་ཤེས་པ་གཟུང་ཡུལ་རང་མཚན་འཛིན་པ་

དགག་པ་)ནི། མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བ་དང༌། ཐོས་པའི་དོན་ལ། མཐོང་ངོ༌། ཐོས་སོ་

ཞེས་ཐ་སད་བེད་པའི་ཤེས་པ།
2
 མངོན་སུམ་དུ་བསྟན་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།

ར་བ།

མཐོང་སོགས་ཉིད་སོ་ནས་བསྟན་པ། །
3

རང་གི་ངོ་བོ་བརོད་པ་མིན། །

འགལ་བ་མེད་དེ། ཐ་སད་བེད་པའི་ཤེས་པས་ཀང་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་

བའི་དོན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བ་དང་

ཐོས་པ་སོགས་ཉིད་ཐ་སད་བེད་པའི་ཤེས་པས་རོད་བེད་སྒའི་སོ་ནས་སྤིའི་ཚུལ་

གིས་བསྟན་པ་ཡིན་གི་རང་གི་ངོ་བོའི་སོ་ནས་བརོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

1  <<སྐུ་>> རེས་དཔག་གིས་           <<ཤེས་>> རེས་དཔག་གི

2  <<སྐུ་>> ཤེས་པ།           <<ཤེས་>> ཤེས་པས།

3  <<རང་>> བསྟན་པ། །        <<ར་>> བསྟན་ཏོ། །
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ར་བ།

མིང་ལས་ཤེས་ཕིར་རྣམ་པ་གཞན། །

བསྟན་བ་ཡིད་ཀི་རྣམ་པ་གཉིས། །

མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་མཐོང་བའི་དོན་ལ་ཡིད་ཀི་ཤེས་པས་ཇི་ལྟར་

བར་ཤེས་པ་དང༌། སྔོན་པོ་ཞེས་རོད་པར་བེད་པ་དེར་ཡང་། རང་མཚན་ལས་རྣམ་

པ་གཞན་སྤིའི་ཚུལ་གིས་བསྟན་པར་བ་བ་ཡིན་གི་རྟོག་པས་རང་མཚན་གཟུང་

ཡུལ་དུ་བེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེར་ཡང་མིང་ལས་སྔོན་པོ་ཤེས་པའི་ཕིར། མིག་

ཤེས་ཀིས་ཉམས་སུ་མོང་ནས་ཡིད་ཀི་ཤེས་པས་ཐ་སད་དུ་བེད་པ་ལས་ཡིད་ཀི་བ་

བ་རྣམ་པ་གཉིས་ཞེས་བརོད་དོ། །

གསུམ་པ་(རེག་བ་བཏང་སོམས་པ་ལས་རླུང་གི་རས་དཔོག་པའི་རེས་དཔག་གཟུང་ཡུལ་རང་མཚན་

འཛིན་པ་དགག་པ་)ལ་གསུམ། དགག་པ་དངོས་དང༌། ལུང་ཚིག་གིས་རེག་བ་བཏང་

སོམས་པ་རླུང་ལས་གཞན་གི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པ་ཁེགས་པར་འདོད་པ་དགག་པ་

དང༌། རང་ལ་མཚུངས་པ་སང་བའོ། །

དང་པོ་(དགག་པ་དངོས་)ནི། 

ར་བ།

སྤི་མ་ཡིན་ལའང་མཐོང་བའི་ཕིར། །

རེས་དཔག་ཐམས་ཅད་སྤིའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པར་མི་བ་

སྟེ། སྤི་མ་ཡིན་པ་ལའང་གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་ནས་འཇུག་པ་མཐོང་བའི་ཕིར་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ཏེ། གང་དྲོ་གང་ཡང་མིན་པའི་རེག་བ་བཏང་སོམས་པ་རླུང་གི་རས་ཁོ་ནའི་ཡོན་

ཏན་ཡིན་ཏེ། རས་དགུ་ལས། མཐོང་བའི་རས་ས་ཆུ་མེ་གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་མ་ཡིན་

ཏེ། དེ་ཡང་དྲི་དང་ལྷན་ཅིག་སྤོད་པའི་ངེས་པ་མེད་པས། སའི་ཡོན་ཏན་མིན་

ལ། གང་དྲོ་དང་ལྷན་ཅིག་མི་སྤོད་པས། ཆུ་དང་མེའི་ཡོན་ཏན་མ་ཡིན་ནོ། །མ་

མཐོང་བའི་རས་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། རེག་བ་ནམ་

མཁའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་ན། བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ནམ་མཁའ་ལ་ཐོགས་པར་འགྱུར་

རོ། །དེ་བཞིན་དུ་བདག་དང་དུས་དང༌། ཕོགས་དང༌། ཡིད་ཀི་ཡོན་ཏན་ཡང་མ་

ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་མཐོང་བའི་རས་སྣང་དུ་རུང་བ་དང༌། མི་རུང་བ་ཀུན་ལ་རེག་

བ་བཏང་སོམས་པ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་ཁེགས་པས་རླུང་གི་རས་ལ་བརྟེན་པའི་

ཡོན་ཏན་དུ་གྲུབ་པས། རེས་དཔག་གིས་རས་གཟུང་ཞིང་འཇལ་བར་བེད་དོ་ཞེ་

ན། བེ་བག་པས་སྣང་དུ་རུང་བ་དང་མི་རུང་བའི་ས་ཆུ་མེ་གསུམ་ཙམ་ལ་མཐོང་

བའི་རས་ཞེས་པའི་ཐ་སད་བེད་པར། འདིའི་འགེལ་པ་འགེལ་བཤད་གཉིས་ཀར་

བཤད་པས་རྣམ་འགེལ་དུ། མ་མཐོང་ཕིར་རེག་མཐོང་བ་ལ། ཞེས་བཤད་པའི་

མཐོང་བ་སྣང་རུང་འབའ་ཞིག་ལ་འཆད་པ་དོན་མ་རྟོགས་པའོ། །

ར་བ།

དེ་མིན་མཚོན་བ་སྤི་ཡིན་ཕིར། །

རེག་བ་བཏང་སོམས་པའི་རྟགས་ལས། རླུང་གི་རས་དོན་གཞན་གཟུང་

བའི་སོ་ནས་རྟོགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གལ་ཏེ་དཔོག་ནའང༌རེག་བ་ལ་སོགས་

པའི་ཡོན་ཏན་གིས་རླུང་གི་སྤི་མཚོན་པར་བ་བ་ཡིན་པས་སྤི་འཛིན་པ་ཡིན་གི་རས་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

འཛིན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ལྷན་ཅིག་པ་མ་གྲུབ་པའི་སོ་ནས་གོ་བེད་མ་ཡིན་པ་

ནི། རྣམ་འགེལ་སོགས་ཀི་རྣམ་བཤད་དུ་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །

གཉིས་པ་(ལུང་ཚིག་གིས་རེག་བ་བཏང་སོམས་པ་རླུང་ལས་གཞན་གི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པ་ཁེགས་པར་

འདོད་པ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། ལུང་དང་རེས་དཔག་རང་མཚན་གི་ཡུལ་

ཅན་དུ་མཚུངས་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(དངོས་)ནི། རེས་དཔག་ནི་མཐོང་བ་རྣམས་ཀི་ཡང་མ་ཡིན་ལ། མ་མཐོང་

བ་རྣམས་ཀི་ཡང་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོགས་ཀི་ལུང་གིས། རེག་བ་བཏང་སོམས་པ་

རས་གཞན་གི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པ་ཁེགས་པས་རླུང་གི་ཡོན་ཏན་དུ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

ཡིད་ཆེས་ཚིག་གི་སྒྲུབ་བེད་ཀིས། །

དེ་ལས་གཞན་ལ་འགེགས་པར་བེད། །

བེ་བག་པའི་ཡིད་ཆེས་པའི་ཚིག་གི་སྒྲུབ་བེད་ཀིས་རླུང་གི་རས་དེ་ལས་

གཞན་ལ་རེག་བ་བཏང་སོམས་པ་ཡོད་པ་འགོག་པར་བེད་པ་མི་རིགས་པར་

ཐལ། ལུང་གི་དོན་ལ་རིགས་པས་གནོད་པའི་ཕིར་དང༌། མ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་

མེད་པར་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ (ལུང་དང་རེས་དཔག་རང་མཚན་གི ་ཡུལ་ཅན་དུ་མཚུངས་པ་དགག་པ་)ལ་

གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །

དང་པོ་(རོད་པ་)ནི། 

ར་བ།
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ཐ་མི་དད་དུ་གྲུབ་ཅེ་ན། །

ལུང་དང་རེས་དཔག་གཉིས་ཀ་འཇུག་ཚུལ་མཚུངས་པས་རང་མཚན་གི་

ཡུལ་ཅན་དུ་ཐ་མི་དད་དུ་གྲུབ་པས་ལུང་ལ་བརྟེན་ནས་རེག་བ་རླུང་གི་ཡོན་ཏན་དུ་

ངེས་པར་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། 

གཉིས་པ་(ལན་)ནི། 

ར་བ།

མ་ཡིན་ཐ་དད་ཀང་སྲིད་ཕིར། །

ལུང་དང་རེས་དཔག་རང་མཚན་གི་ཡུལ་ཅན་དུ་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ལུང་བརོད་བ་ལ་སྤིའི་ཚུལ་གིས་འཇུག་པ་ཡིན་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རང་

མཚན་དང་འབེལ་པ་མེད་ལ། སྒ་བྱུང་གི་ཚད་མ་རེས་དཔག་ལས་འཇུག་ཚུལ་ཐ་

དད་ཀང་སྟེ་ཐ་དད་དུ་འཇུག་པ་སྲིད་པའི་ཕིར། འདི་ནི་སྒ་བྱུང་ཚད་མ་གཞན་ཡིན་

པ་དགག་པའི་ཆེད་དུ། ཚད་མ་གཞན་ཁས་ལེན་པའི་ལུགས་ལ་བརྟེན་ནས་ལན་

བཏབ་པ་ཡིན་གི། རང་གི་ལན་ནི་འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །ཁ་ཅིག་སྒ་བྱུང་

ཚད་མ་ནི། རེས་དཔག་དང་མི་མཚུངས་ཏེ་གཟུགས་ལ་མི་ལྟོས་པར་སྒས་རང་གི་

ངོ་བོའི་སོ་ནས་དོན་སྟོན་པར་ནུས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། ཤིང་གི་

སྒ་ལས་ཤིང་གི་དོན་གོ་བ་སྲིད་ཀང༌། མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་བ་ཙམ་དུ་ཟད་

ཀི། མི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལོག་པ་མ་གྲུབ་པས། རོད་བེད་ཀི་སྒ་ལས་ཞེན་པའི་

བརོད་བ་དཔོག་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཤིན་ཏུ་འཁྲུལ་བའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་(རང་ལ་མཚུངས་པ་སང་བ་)ནི། ལུང་རེས་དཔག་མ་ཡིན་ན། ཁྱོད་རང་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

མཐོ་རིས་ལ་སོགས་པའི་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་དོན་རེས་སུ་དཔོག་པར་འདོད་པ་ཇི་

ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། ལུང་ལས་ལྷ་དང་ལྷའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་

སོགས་པ་གནས་སྐབས་སུ་ངེས་པར་དོན་དུ་གཉེར་བར་བ་བ་སྐྱེས་བུའི་འདོད་

པའི་དོན་དག་བཤད་པ་ཡང་ཐོས་ཤིང༌། ངན་འགོའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་གིས་མི་

ཁྱབ་པ་བཤད་པ་ཡང་ཐོས་ནས། རྟོག་པ་སྔོན་དུ་གཏོང་བ་དག་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་དེ་

དག་ཡོད་དམ་མེད། གལ་ཏེ་ཡོད་ན། དེའི་ཐབས་ལ་འཇུག་ལོག་མ་བས་ན་སྐྱེས་

བུའི་དོན་ཆེན་པོ་ལས་ཉམས་པར་འགྱུར་བས་དེ་ཡོད་མེད་རྟོག་པར་བེད་ལ།
1
 དེ་

ལྟར་བརྟགས་པ་ན། ལུང་ལ་མ་བརྟེན་པའི་ཚད་མ་གཞན་གིས་རྟོགས་མི་ནུས་

པས་ཚད་མར་གྱུར་པའི་སྐྱེས་བུའི་དོན་ལ་བརྟགས་པས། དཔད་པ་གསུམ་གིས་

དག་པར་གྲུབ་པའི་ལུང་ལ་བརྟེན་ནས། ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་དོན་རྟོགས་ནུས་

པས། ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ཉེས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །

ར་བ།

ཡིད་ཆེས་ཚིག་ཀང་མི་སླུ་བར། །

མཚུངས་ཕིར་རེས་སུ་དཔག་པ་ཉིད། །

དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ཡིད་ཆེས་ཀི་ཚིག་ཀང་གཞི་འགར་ཡང་

ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་དོན་ལ་མི་སླུ་བར་རེས་སུ་དཔག་ནུས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་

ཏེ། གཞལ་བའི་གནས་གཉིས་སྟོན་པའི་ལུང་། རང་གི་བསྟན་བའི་དོན་ལ་མི་སླུ་

བར་མཚུངས་པའི་སྤི་ལས་དེ་ལྟར་དུ་དཔོག་ནུས་པའི་ཕིར། སངས་རྒྱས་ཀི་

1  <<སྐུ་>> རྟོག་པར་བེད་ལ།           <<ཤེས་>> རྟོགས་པར་བེད་ལ།
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

གསུང་ཡིན་ན། རང་གི་བསྟན་བའི་དོན་ལ་མི་སླུ་བས་ཁྱབ་སྟེ། དཔེར་ན་འཕགས་

པའི་བདེན་པ་བཞི་སྟོན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་བཞིན། ལྷའི་གནས་ཀི་ཚད་

ལ་སོགས་པ་སྟོན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ཡིན་ནོ་

ཞེས་པ་དང༌། ཡང་ན་དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་རྟགས་སུ་སྦྱོར། 

མཐུན་དཔེ་དང་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཚུལ། རྣམ་

འགེལ་ལེའུ་གཉིས་པར་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། བདེན་བཞི་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་དུ་

འདོད་པ་ནི། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ལ་ཅོ་འདྲི་ཞིང་རང་གཞན་ཀུན་ཕུང་པར་བེད་

པར་ཟད་དོ། །འཕགས་པའི་བདེན་བཞི་ལུང་གི་སྒྲུབ་བེད་ལ་མ་བརྟེན་པར་

རིགས་པས་བསྒྲུབས་ནས། དེའི་རེས་སུ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་དོན་དཔོག་པའི་

ཚུལ་ནི། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་དང༌། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཕོགས་གང་ཡབ་

སྲས་འདྲ་བ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་(དེའི་རྟེན་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། དངོས་ཀི་དོན་དང༌། གཞན་

གིས་བརྟགས་པའི་རེས་དཔག་དགག་པའོ། །དང་པོ་(དངོས་ཀི་དོན་)ལ་གསུམ། རང་

ལུགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང༌། གཞན་གིས་བརྟགས་པའི་རྟགས་ཀི་དཔོག་ཚུལ་

དགག་པ་དང༌། རྟགས་ཀི་རྣམ་བཞག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་(རང་ལུགས་ཀི་མཚན་ཉིད་)ལ་

གསུམ། ཚུལ་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་དང༌། ཚུལ་གསུམ་མ་ཚང་བ་གཏན་ཚིགས་

ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་དོན་གིས་འཕངས་པ་དང༌། རྣམ་བཅད་ཀི་གཏན་ཚིགས་
1
དཔེར་བརོད་པའོ། །དང་པོ་(ཚུལ་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་)ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། ཚུལ་

1  <<སྐུ་>> གཏན་ཚིགས་           <<ཤེས་>> གཏན་གནས་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གསུམ་གའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་ངེས་པ་སྦྱར་བའོ། །

དང་པོ་(དངོས་)ནི། 

ར་བ།

རེས་དཔག་བ་དང་དེ་མཐུན་ལ། །

ཡོད་དང་མེད་ཉིད་ལ་མེད་པའོ། །

ཕོགས་ཆོས་ཀི་མཚན་ཉིད། རེས་སུ་དཔག་པར་བ་བ་ནི་འདིར་ཤེས་པར་
1
འདོད་པའི་བེ་བག་དང་ལན་པའི་ཆོས་ཅན་ལ། འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་

པ་ཁོ་ནར་ངེས་པའོ། །དེ་ཡང་མངོན་སུམ་མམ་རེས་སུ་དཔག་པའི་
2
སྟོབས་ཀིས་

ངེས་པའོ། །བེ་བག་ནི་གང་དཔོག་པར་འདོད་པའི་ཆོས་སོ། །རེས་ཁྱབ་ཀི་མཚན་

ཉིད་ནི། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང་འབེལ་སྟོབས་ཀིས་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དང་མཐུན་

པའི་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པར་ངེས་པ་དང༌། ཁོ་ནའི་

ངེས་བཟུང་ནི། ཤས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཡོད་པ་གྲུབ་ཟིན་པ་སྡུད་པའི་ངེས་བཟུང་ཡིན་

གི། དེ་ལ་ཡོད་པ་གཅོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་དགག་པའི་

དོན་ཅན་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན་དྲང་སྲོང་ནོར་ལྷ་ལ་བུ་གཉིས་སྐྱེས་ཏེ། ན་ར་དང་ནི་

སྲེད་མེད་བུ་ཁོ་ནའོ། །ཞེས་པའི་ངེས་བཟུང་གིས་ན་ར་བུ་ཡིན་པ་མི་གཅོད་པ་

བཞིན་ནོ། །

རོད་གཞི་མཐུན་ཕོགས་མ་ཡིན་པར་འདོད་པ་ནི། འདིའི་དོན་རྣམ་ངེས་སུ་

1  <<སྐུ་>> དཔག་པར་བ་བ་ནི་འདིར་ཤེས་པར་           <<ཤེས་>> དཔར་པར་བ་ཤེས་པར་

2  <<སྐུ་>> མངོན་སུམ་མམ་རེས་སུ་དཔག་པའི་          <<ཤེས་>> མངོན་སུམ་རེས་སུ་དཔག་པའི་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

བཤད་པ་ཞིབ་ཏུ་མ་རྟོགས་པའོ། །ལོག་ཁྱབ་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་

དང་འབེལ་སྟོབས་ཀིས་མེད་པ་སྟེ། མི་མཐུན་ཕོགས་ཉིད་ལ་མེད་པ་ཁོ་ནར་ངེས་

པའོ། །འདིའི་རང་འགེལ་དུ་མེད་ལ་ཞེས་པ་ནི། སར་ཡང་དེའི་ཕིར་ངེས་པར་བ་

བའི་དོན་དུ་སྟེ། མེད་པ་ཉིད་ལ་མེད་པ་ཡིན་གི། གཞན་ལ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། འགལ་

བ་ལ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལ་བདག་གི་འདྲེན་པ་

དམ་པ་རེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་གསུང་གིས། ཚིག་འདི་ལྟར་འབྱུང་བ་ནི། སོབ་དཔོན་

དབང་ཕྱུག་སེའི་འདོད་པ་ཚད་མ་རྣམ་ངེས་སུ་རྒྱས་པར་བཀག་པའི་ཕོགས་སྔ་མ་

དང་མཐུན་པར་གནང་བས་དབང་ཕྱུག་སེས་རང་འགེལ་ལ་བསྣོན་པ་བཏབ་པ་ཡིན་

གི། རང་འགེལ་དངོས་མ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སོ། །

རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ནི། དེ་རང་ལུགས་སུ་ཁས་བླངས་ཀང་སྐྱོན་མེད་

དེ། མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་བསྟན་པས་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ལོག་པ་གྲུབ་

ཀང༌། མེད་པ་ལ་མེད་པ་ཞེས་ལོགས་སུ་སོས་པའི་དགོས་པ་ནི། མི་མཐུན་ཕོགས་

ཙམ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་གི། གཞན་པ་
1
དང་འགལ་བ་མི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལས་

ལོག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཚུལ་གསུམ་པ་ངེས་པའི་དོན་ཅན་དུ་བསྟན་པ་ཁོ་ན་དེའི་

དགོས་པར་འདོད་པ་བཀག་པ་ཡིན་གི། སྤིར་ཚུལ་གསུམ་ངེས་པའི་དོན་ཅན་དུ་

འདོད་པ་བཀག་པ་མིན་ནོ་ཞེས་གསུང་ངོ༌། །སོབ་དཔོན་རང་གི་བཞེད་པ་

ནི། འདོད་པ་དེ་བཀག་ནས་ཁྱབ་པ་གང་རུང་གཅིག་དངོས་སུ་བསྟན་པས། ཅིག་

ཤོས་ཤུགས་ལ་འཕེན་པའི་སྦྱོར་བ་གཉིས་ཀི་དབེ་བ་རྟོགས་པའི་དོན་དུ་མེད་ལ་

1  <<སྐུ་>> གཞན་པ་          <<ཤེས་>> གནས་པ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

མེད་པ་ལོགས་སུ་སོས་པར་རྣམ་ངེས་སུ་བཤད་དོ། །

ཕོགས་ཆོས་ལ་རྟགས་ཁོ་ན་རོད་གཞི་ལ་ཡོད་པ་དང༌། རོད་གཞི་ཁོ་ན་ལ་

ཡོད་ཅེས་མི་བ་སྟེ། རོད་གཞིའི་ཕོགས་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་ལ་ཡང༌། ཕོགས་

ཆོས་གྲུབ་པར་འགྱུར་བས་རྟགས་རོད་གཞི་ལ་ཡོད་པ་ཁོ་ནར་ངེས་ནས་ཁྱབ་པ་

གང་རུང་གཅིག་དངོས་སུ་བསྟན་པས། ཅིག་ཤོས་ཤུགས་ལ་འཕེན་པའི་སྦྱོར་བ་

གཉིས་ཀི་དབེ་བ་རྟོགས་པའི་དོན་དུ་མེད་ལ་མེད་པ་ལོགས་སུ་སོས་པར་རྣམ་ངེས་

སུ་བཤད་དོ། །ཕོགས་ཆོས་ལ་རྟགས་ཁོ་ན་རོད་གཞི་ལ་ཡོད་དང༌། རད་གཞི་ཁོ་ན་

ལ་ཡོད་ཅེས་མི་བ་སྟེ། རོད་གཞིའི་ཕོགས་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་ལ་ཡང༌ཕོགས་

ཆོས་གྲུབ་པར་འགྱུར་བས། རྟགས་རོད་གཞི་ལ་ཡོད་པ་ཁོ་ནར་ངེས་པ། མི་ལན་

རྣམ་དཔོད་ཀི་ཚུལ་དུ་སྦྱར་རོ། །དེ་ལ་ཡོད་པ་དང༌། ཡོད་པ་ཁོ་ན་དང༌། དེ་ལྟར་

ངེས་པ་བཞི་ལས། དོན་སྐྱོན་ཞུགས་པ་དང༌། བློ་སྐྱོན་ཞུགས་པའི་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་

པ་སེལ་བའི་ཕིར་རོ། །རེས་ཁྱབ་ལ་མི་ལན་རྣམ་གཅོད་ཀི་ཚུལ་དུ་ངེས་བཟུང་མི་

སྦྱར་ཏེ། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་པ་ལ་རེས་ཁྱབ་
1
མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་

ན་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་དང༌། དེ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་དང༌། དེ་ལྟར་ངེས་པ་བཞི་

ལས། དེ་ལ་མེད་པ་དང༌། མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡང་ཡོད་པ་དང༌། དེ་ལྟར་དོགས་

པའི་དོན་སྐྱོན་ཞུགས་པ་དང༌། བློ་སྐྱོན་ལ་ཞུགས་པ་བཞི་སེལ་ལོ། །ལོག་ཁྱབ་ལ་

གཞན་ལན་རྣམ་གཅོད་ཀི་ལོག་ཚུལ་མི་སྦྱོར་ཏེ། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་པ་ལ
2
་

1  <<སྐུ་>> ཆ་གཉིས་པ་ལ་གཉིས་པ་ལ་རེས་ཁྱབ་       <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ཆ་གཉིས་

པ་ལ་རེས་ཁྱབ་

2  <<སྐུ་>> ལ་     <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ལས་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

རེས་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པ་

དང༌། མི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལོག་པ་ཁོ་ན་དང།
1
 དེ་ལྟར་ངེས་པ་བཞི་ལས། མི་

མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་དང༌། མཐུན
2
་ཕོགས་ཁོ་ན་ལས་ལོག་པ་དང༌། དེ་ལྟར་

དོགས་པའི་དོན་སྐྱོན་དང༌། བློ་སྐྱོན་ཞུགས་པ་སེལ་ལོ། །

གཉིས་པ་(ཚུལ་གསུམ་གའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་ངེས་པ་སྦྱར་བ་)ནི། མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་

དུ་ཤེས་པ་ཉིད་ཅེས
3
་སོས་རིགས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་

4
རྟགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བས་

བསྒྲུབ་བ་མི་རྟོགས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། 

ར་བ།

འདི་རུ་ཤེས་པའང་ཐོབ་པ་ཉིད། །

ཚུལ་གསུམ་པོའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་ཤེས་པ་ཉིད་ཅེས་པའི་ཚུལ་ལོགས་

སུ་སོས་དགོས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དངོས་སུ་མ་སོས་ཀང་འདི་རུ་ཚུལ་དེ་དག་

ཤེས་པའང་དོན་གིས་ཐོབ་པ་ཉིད་ཀི
5
་ཕིར་རོ། །

ར་བ།

ཤེས་བེད་སྐབས་ཀི་དབང་བས་ཕིར། །

དེར་ཐལ། ཚུལ་གསུམ་ནི། ལོག་གྱུར་ཤེས་བེད་རྟགས་ཀི་སྐབས་ཀི་དབང་

1  <<སྐུ>> མི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ཁོ་ན་ལོག་པ་དང་།       <<ཤེས>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> -

2  <<སྐུ་>> མཐུན་    <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> -

3  <<སྐུ་>> ཤེས་པ་ཉིད་ཅེས་         <<ཤེས་>> ཤེས་པ་ཞེས་ངེས་པ་

4  <<སྐུ་>> གཞན་དུ་ན་         <<ཤེས་>> -

5  <<སྐུ་>> ཀིས་     <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ཀི་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དུ་བས་པ་ཡིན་གི། རྒྱུའི་དབང་དུ་བས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདི་ནི་དབང་ཕྱུག་

སེས་ཤེས་པ་ཉིད་ཅེས་པ་རྟགས་ཀི་ཚུལ་གཞན་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་དང༌། ཚུལ་

གསུམ་པོའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་ངེས་པ་ཞེས་པ་ར་བའི་ཚིག་ལ་དངོས་སུ་མ་

བསྟན་ཡང༌། །སྦྱོར་དགོས་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་ངེས་སུ་ཐ་མར་

སོས་པའི་ངེས་པ་ཉིད་ནི། ཚུལ་གསུམ་ག་ལ་བལྟ་བར་བའོ་ཞེས་པ་ཡང་དེའི་

མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་ཡིན་གི། རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་ཚུལ་གསུམ་ཚད་

མས་ངེས་པ་ཞེས་སྦྱོར་བ་ནི། རྣམ་གཞག་མ་ཆགས་པའོ། །

གཉིས་པ་(ཚུལ་གསུམ་མ་ཚང་བ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་དོན་གིས་འཕངས་པ་)ནི།

ར་བ།

ཚུལ་རེ་རེ་དང་གཉིས་གཉིས་པ། །

རྟགས་དོན་མིན་པར་དོན་གིས་བས། །

གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ལ་གསུམ་ག་ལན་དགོས་པར་བཤད་པ་ལ། རྣམ་

བཅད་ཀི་དགོས་པ་ཡོད་དེ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚུལ་རེ་རེ་བ་དང༌། ཚུལ་གཉིས་པ་

ཙམ་ལས་གཞན་མེད་པ་རྟགས་ཡང་དག་གི་དོན་མ་ཡིན་པར་དོན་གིས་བས་པའི་

ཕིར།
1
 རྟགས་ཀི་ཚུལ་གཅིག་པ་དང༌། གཉིས་པ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་མཚན་

ཉིད་དུ་མི་རུང་བར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་(རྣམ་བཅད་ཀི་གཏན་ཚིགས་དཔེར་བརོད་པ་)ནི།

1  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> དོན་གིས་འཕངས་པའི་ཕིར།         <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> དོན་གིས་བས་

པའི་ཕིར།
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ར་བ།

སྒ་རྟག་བས་པའི་ཕིར་ལུས་ཅན། །

ཕིར་དང་གཞལ་བ་མིན་ཕིར་རོ། །

ལུས་ཅན་མིན་ཕིར་མཉན་བའི་ཕིར། །

མིག་གིས་གཟུང་བ་ཕིར་མི་རྟག །

ཚུལ་རེ་རེ་བའི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་གི་དཔེ་ནི། སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་

སྟེ། བས་པའི་ཕིར་དང༌། ལུས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། གཞལ་བ་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ་ཞེས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕོགས་ཆོས་གཅིག་པུ་ཅན་དང༌། གཉིས་པ་ནི། བེ་

བག་པའི་འདོད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་ཅིང༌། ལོག་ཁྱབ་དོན་ལ་ཡང་

མ་གྲུབ་པས། ཚུལ་གཉིས་མེད་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བ་མིན་པའི་རས་ཀི་ཆ་

ལ།
1
 དངོས་མིང་དང༌། རྡུལ་ཕ་རབ་རྟག་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པར་འདོད་པས་རེས་འགོ་

གཅིག་པུ་ཅན་ནོ། །ཐ་མ་ནི། ཕོགས་ཆོས་དང་རེས་འགོ་མ་གྲུབ་པ་ལ། ལོག་པ་

གཅིག་པུ་ཅན་ནོ། །ཚུལ་གཉིས་པ་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་གི་དཔེ་ནི། སྒ་ཆོས་

ཅན། རྟག་སྟེ། ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། མཉན་བའི་ཕིར་དང༌། སྒ་ཆོས་

ཅན། མི་རྟག་སྟེ། མིག་གི་གཟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པའོ། །དང་པོ་ནི། བེ་བག་

པའི་འདོད་པ་ལ་ལྟོས་ནས། ཕོགས་ཆོས་དང་རེས་འགོ་ཙམ་རོལ་བ་གཉིས་ཀ་

གང་ལ་
2
ཐུན་མོང་གྲུབ་ཅིང༌། ལོག་པ་མ་གྲུབ་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། ཕོགས་ཆོས་

1  <<སྐུ་>> ཆ་ལ།          <<ཤེས་>> ཚད་ལ།

2  <<སྐུ་>> རོལ་བ་གཉིས་ཀ་གང་ལ་        <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> གཉིས་གང་ལ་       <<བཀྲས་

>> རོལ་བ་གཉིས་གང་ལ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དང༌། མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་གི་ལོག་པ་ཅན་དང༌། ཐ་མ་ནི། ཕོགས་

ཆོས་མ་གྲུབ་ཅིང༌། རེས་སུ་འགོ་ལོག་གཉིས་གྲུབ་པའོ། །

གཉིས་པ་(གཞན་གིས་བརྟགས་པའི་རྟགས་ཀི་དཔོག་ཚུལ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། ཕོགས་སྔ་

མ་དང༌། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་(ཕོགས་སྔ་མ་)ལ་གཉིས། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དཔག་

བར་འདོད་པ་དང༌། གཞི་ཆོས་ཀི་འབེལ་པ་དཔག་བར་འདོད་པའོ། །

དང་པོ་(བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དཔག་བར་འདོད་པ་)ནི།

ར་བ།

ཁ་ཅིག་གཏན་ཚིགས་མི་འཁྲུལ་བས། །

ཆོས་གཞན་དཔག་པར་བ་བར་འདོད། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། གཏན་ཚིགས་དུ་བ་མེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མ་མཐོང་གི །མེ་དང་

ལན་པའི་ས་ཕོགས་དང༌། ངེས་པར་ལྷན་ཅིག་རྒྱུ་བ་ལ་མཐོང་བས་མེ་ལ་མི་འཁྲུལ་

བས་ཆོས་གཞན་མེ་ཁོ་ན་དཔག་པར་འདོད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉིས་པ་(གཞི་ཆོས་ཀི་འབེལ་པ་དཔག་བར་འདོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དག་གྲུབ་ཕིར། །

འབེལ་པ་དཔག་བར་ཁ་ཅིག་འདོད། །

ཆོས་མེ་དང༌། ཆོས་ཅན་དུ་བ་དང་ལན་པའི་ས་ཕོགས་དག་ཕིར་རོལ་གིས་

གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར། སྒྲུབ་མི་དགོས་ལ་དེས་ན་གཞི་དང་ཆོས་གཉིས་ཀི་ལན་པའི་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

འབེལ་པ་དོན་གཞན་རྟགས་ཀི་དཔག་བར་ཁ་ཅིག་འདོད་དོ། །

གཉིས་པ་(དེ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། ཕོགས་དང་པོ་དགག་པ་དང༌། གཉིས་པ་

དགག་པའོ། །དང་པོ་(ཕོགས་དང་པོ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། ཆོས་རྐང་པ་བསྒྲུབ་བར་མི་

རུང་བ་དང༌། རོད་གཞི་དང་ཆོས་ཀི་ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བར་འདོད་རིགས་པའོ། །

དང་པོ་(ཆོས་རྐང་པ་བསྒྲུབ་བར་མི་རུང་བ་)ནི། བསྒྲུབ་བ་མ་ངེས་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་

རྟགས་ཆོས་ཀི་འབེལ་པ་མ་ངེས་ན་ནི། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་མི་རུང་སྟེ། སྒོན་

མེ་བློ་ཡུལ་དུ་སོང་བ་ཙམ་གིས་གཟུགས་གསལ་བར་བེད་པ་བཞིན་དུ། དུ་བ་ངེས་

པ་ཙམ་གིས་མེ་ངེས་པ་ཁོ་ན་དགོས་ན། དེ་ནི་གོ་བེད་ལ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །

ར་བ།

ཆོས་ལ་གཏན་ཚིགས་གྲུབ་ན་ནི། །

དེ་ཡིས་དེ་ལས་གཞན་ཅི་དཔག །

འབེལ་པ་ངེས་པར་བེད་ན་ནི། དུ་བ་དེ་ཡིས་འབེལ་པ་ངེས་པ་དེ་ལས་

གཞན་ཅི་དཔག་སྟེ། དཔག་བ་མེད་པར་ཐལ། ཆོས་འབའ་ཞིག་
1
བསྒྲུབ་བ་ཡིན་

ལ། ཆོས་མེ་ལ་གཏན་ཚིགས་དུ་བ་འབེལ་པ་ངེས་པའི་དུས་ན་གྲུབ་ན་ནི་སྟེ། གྲུབ་

པས་དེའི་ཚེ་མེ་ཡང་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར། དོན་ནི་རྟགས་འཛིན་སེམས་ཀིས་རྟགས་

ཅན་རྟོགས་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་དོན་ནོ། །ཁྱོད་ལྟར་ན་མེ་ཡོད་ཙམ་བསྒྲུབ་

བར་འགྱུར་ན། དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། རོད་གཞི་ངེས་པའི་ཚད་མ་དེ་ཉིད་ཀིས་གཞི་

ཡོད་པར་ངེས་སོ། །

1  <<སྐུ་>> ཞིན་           <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ཞིག



  126  

རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཉིས་པ་(རོད་གཞི་དང་ཆོས་ཀི་ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བར་འདོད་རིགས་པ་)ནི། དུ་བས་མེ་དུའི་

འབེལ་པ་དྲན་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

དེ་ལྟར་ཆོས་ཅན་དེ་ཉིད་ལ། །

དཔག་བ་ཅི་ཡི་ཕིར་མི་འདོད། །

འབེལ་པ་དྲན་པའི་རེས་སུ་བསྒྲུབ་བ་རྟོགས་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པས། དེ་

ལྟར་ཆོས་ཅན་དུ་བ་དང་ལན་པའི་ལ་དེ་ཉིད་ལ་མེ་དཔག་བར་ཅིའི་ཕིར་མི་འདོད་དེ་

འདོད་རིགས་པར་ཐལ། མེ་དུའི་འབེལ་པ་དྲན་པའི་རེས་སུ་བསྒྲུབ་བ་དཔོག་པར་

འདོད་པ་གང་ཞིག །ཚུལ་དེ་ལས་གཞན་དུ་མི་འཐད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(གཉིས་པ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། དགག་པ་དངོས་དང༌། ཆོས་དང་ཆོས་

ཅན་གི ་ཚོགས་དོན ་བསྒྲུབ་བར་བསྟན་པའོ།  །དང་པོ ་ (དགག་པ་དངོས་ )ལ་

གསུམ། །འབེལ་པ་དོན་གཞན་རེས་དཔག་གིས་གཞལ་བར་འགལ་བ་

དང༌། གཞན་དོན་རེས་དཔག་ངག་ལྷག་ཆད་ཅན་
1
དུ་ཐལ་བ་དང་། རྟགས་ཆོས་

འབེལ་མེད་དུ་ཐལ་བའོ། །

དང་པོ་(འབེལ་པ་དོན་གཞན་རེས་དཔག་གིས་གཞལ་བར་འགལ་བ་)ནི།

ར་བ།

འབེལ་པའང་གཉིས་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །
2

1  <<སྐུ་>> ངག་ལྷག་ཆད་ཅན་               <<ཤེས་>> ངག་ཆད་ཅན་

2  <<རང་>> གཉིས་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །        <<ར་>> གཉིས་ཡོད་མ་ཡིན་ན། །
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

དུ་བའི་རྟགས་ལས་ལའི་སྟེང་དུ་གཞི་ཆོས་ཀི་འབེལ་པ་དོན་གཞན་རེས་

དཔག་གིས་འཇལ་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ།  མེ་དུའི་འབེལ་པའང་གང་ན་དུ་བ་ཡོད་

པ་དེ་ན་མེ་ཡོད་དོ་
1
ཞེས་ཐ་སད་བེད་པ་མ་གཏོགས་ལན་འདུའི་འབེལ་པ་གཉིས་པ་

ནི་ཡོད་པ་མིན་པའི་ཕིར།

ར་བ།

དེ་བཞིན་དྲུག་པའི་སྒ་རུ་འགྱུར། །

དེ་བཞིན་དུ་དུ་ལན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་སམ་དུ་མི་འཇལ་བར། ལ་དང་མེའི་

འབེལ་པའོ་སམ་དུ་འཇལ་བ་དང༌། བརོད་པའི་ཚེ་ཡང་ལ་དང་མེའི་འབེལ་པའོ་

ཞེས་དྲུག་པའི་སྒ་རུ་འགྱུར་བར་ཐལ། རེས་དཔག་གིས་ལའི་སྟེང་དུ་ལ་མེའི་འབེལ་

པ་དོན་གཞན་འཇལ་བ་མི་འཐད། རྐང་པ་སྔ་མ་འགེལ་བཤད་ཀི་འགྱུར་ལྟར་

ན། རེས་དཔག་མེ་དུའི་འབེལ་པ་ལ་ཡང་འཇལ་བེད་དུ་འཇུག་པ་མི་འཐད་པར་

ཐལ། དེའི་ངོར་མེ་དུ་གཉིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(གཞན་དོན་རེས་དཔག་ངག་ལྷག་ཆད་ཅན་དུ་ཐལ་བ་)ནི།

ར་བ།

བརོད་པར་མི་བ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

འབེལ་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག་གིས་
2
དངོས་སུ་བརོད་པར་མི་བ་བར་

1  <<སྐུ་>> མེ་ཡོད་དེ་         <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> མེ་ཡོད་དོ་

2  <<སྐུ་>> འབེལ་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག་གིས   <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> འགེལ་པ་

གཞན་དོན་རེས་དཔག་གི
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཐལ། རེས་དཔག་དེའི་གཞལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཁྱོད་ལ་ཡང་ཉེས་པ་མཚུངས་སོ་

ཞེ་ན།

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དོན་སོས་ཕིར། །

སྐྱོན་མེད་དེ། རེས་དཔག་གི་གཞལ་བ་གཞན་དོན་རེས་དཔག་གིས་དངོས་

སུ་མི་སྟོན་ཡང༌། དོན་གིས་སོས་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་(རྟགས་ཆོས་འབེལ་མེད་དུ་ཐལ་བ་)ནི།

ར་བ།

གཏན་ཚིགས་འདི་དང་འབེལ་པ་མིན། །
1

དུ་བས་ལ་ལ་གཞི་ཆོས་ཀི་འབེལ་པ་དོན་གཞན་དཔོག་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། གཏན་ཚིགས་དུ་བ་འདི་དང༌། གཞི་ཆོས་ཀི་འབེལ་པ་དོན་གཞན་ཅུང་ཟད་

ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རོད་པ་སྔ་མ་གནོད་པ་བརོད་པ་ལྟར་འབེལ་པ་ངེས་

པའི་དུས་ན། བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་ཟིན་པས་གཏན་ཚིགས་སུ་མི་འཐད་པའི་གནོད་པ་

ཡང་བརོད་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་(ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གི་ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བར་བསྟན་པ་)ནི། རེས་དཔག་གིས་

གཞལ་བར་བ་བའི་འབེལ་པ་བསྟན་བ་མིན་ན། འབེལ་པ་ཙམ་ཡང་བསྟན་བ་མིན་

པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན།

1  <<རང་>> མིན། །      <<ར་>> ཡིན། །



  129  

ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ར་བ།

རྟགས་ཀི་འཁྲུལ་བ་མེད་པ་ནི། །

ཆོས་ལ་གཞན་དུ་སྟོན་པར་བེད། །

དེར་གྲུབ་དེ་དང་ལན་པ་ཡི། །

ཆོས་ཅན་གོ་བར་བེད་པ་ཡིན། །

ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་ན་རྟགས་ཆོས་ཀི་འཁྲུལ་བ་མེད་པའི་འབེལ་པ་ནི་སྒྲུབ་ངག་

གི་བསྟན་བ་མིན་པའི་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། རྟགས་ཆོས་ལ་འབེལ་པ་གཞན་དུ་དཔེ་

ལ་སྟོན་པར་བེད་པའི་ཕིར། རྟགས་ཀི་འབེལ་པ་གོ་བར་བེད་པ་མིན་ཡང་གོ་བེད་

དུ་མི་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་མེད་དེ། ཆོས་དེར་འབེལ་པ་གྲུབ་པའི་སོ་ནས། ཆོས་དེ་དང་

ལན་པ་ཡི་ཆོས་ཅན་གོ་བར་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གི་ཚོགས་

དོན་གོ་བར་བེད་པའི་དོན་ནོ། །

གསུམ་པ་(རྟགས་ཀི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། རྟགས་ཀི་འཇོག་ཚུལ་བཤད་

པ་དང༌། རྟགས་ཀི་ར་བ་འབེལ་པ་
1
བཤད་པའོ། །དང་པོ་(རྟགས་ཀི་འཇོག་ཚུལ་བཤད་པ་)

ལ་གཉིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་(རྒྱས་པར་བཤད་པ་)ལ་

གསུམ། གཏན་ཚིགས་སེལ་བས་འཇུག་པར་བསྟན་པ་དང༌། སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་
2
འཇུག་པ་དགག་པ་དང༌། སྤི་དོན་གཞན་མཐོང་བའི་སོ་ནས་འཇུག་པ་དགག་

པའོ། །དང་པོ་(གཏན་ཚིགས་སེལ་བས་འཇུག་པར་བསྟན་པ་)ལ་གསུམ། འབེལ་པ་དོན་གཞན་

1  <<སྐུ་>> འགེལ་པ་                <<ཤེས་>> འབེལ་པ་

2  <<སྐུ་>> སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་         <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> བསྒྲུབ་བའི་སོ་ནས་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་གཞན་བསྟན་པ་དང༌། སེལ་བས་འཇུག་

པའི་ཚུལ་དང༌། དེའི་དཔེ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(འབེལ་པ་དོན་གཞན་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་གཞན་བསྟན་པ་)ནི།  

ར་བ།

རྟགས་ཀི་རེས་སུ་བསྟན་བ་བའི། །

ཆོས་ལ་དཔད་པ་གཞན་ཡང་འཇུག །

དུ་བའི་རྟགས་ཀིས་རེས་སུ་བསྟན་པ་སྟེ། རྟོགས་པར་བ་བའི་བསྒྲུབ་བའི་

ཆོས་གཞི་ཆོས་ཀི་འབེལ་པ་དོན་གཞན་དུ་འདོད་པ་ལ་རིགས་པའི་དཔད་པ་གཞན་

ཡང་འཇུག་པར་ཐལ། དུ་བ་དེ་དང་འབེལ་པ་
1
སུས་ཀང་བསྟན་མི་ནུས་པའི་ཕིར་

དང༌། གཏན་ཚིགས་སེལ་བས་འཇུག་པས་དེ་སྟོན་མི་རིགས་པའི་
2
ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(སེལ་བས་འཇུག་པའི་ཚུལ་)ནི། 

ར་བ།

ཆོས་དོན་དུ་མ་གཏན་ཚིགས་ཀིས། །

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྟོགས་མིན། །

གང་དང་འབེལ་པ་ཡོངས་བཅད་ནས། །

ཆོས་གཞན་དང་བལ་ཐོབ་པར་བེད། །

1  <<སྐུ་>> དུ་བ་དེ་དང་འབེལ་པ་              <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> དུ་བ་དེ་འདྲའི་

འབེལ་པ་

2  <<སྐུ་>> པས་དེ་སྟོན་མི་རིགས་པའི་         <<ཤེས་>> པ་མི་རིགས་པའི་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

སྒའི་སྟེང་ན་མི་རྟག་པ་དང༌། སྟོང་བདག་མེད་སོགས་ལོག་པའི་ཆོས་དུ་

མ་བས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀིས་འཇུག་པའི་དུས་ཀུན་ཏུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

རྟོགས་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐོག་མར་མི་རྟག་པ་ལྟ་བུའི་བསྒྲུབ་བའི་

ཆོས་གང་དང་འབེལ་པ་ཡོངས་སུ་བཅད་ནས་སྒ་ལ་རྟག་པ་ལྟ་བུའི་ཆོས་གཞན་

དང་བལ་པ་ཐོབ་པར་བེད་པར་རྟོགས་པར་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །རྣམ་འགེལ་དུ། ཆ་

ཤས་སྒོ་འདོགས་ཇི་སེད་པ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། རྟགས་སེལ་བས་འཇུག་པ་ཁོ་

ན་ཡིན། སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་ཡིན་ན། འཆད་པར་འགྱུར་བའི་རིགས་པས་གནོད་

པས་སོ། །དཔེར་ན། མེ་ལ་གསལ་བ་དང༌། འབར་བ་དང༌། སོག་མ་ལས་བྱུང་བ་

སོགས་དུ་མ་ཡོད་ཀང༌། དུ་བས་མེ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཙམ་རྟོགས་པར་བེད་

པ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་(དེའི་དཔེ་བསྟན་པ་)ནི།

ར་བ།

ཡོན་ཏན་དྲི་དང་དྲི་བསུང་སོགས། །

དེ་ཡི་བེ་བག་གི་རིམ་པས། །

རས་མིན་ལ་སོགས་རྣམ་བཅད་ནས། །

ཨུཏྤལ་ལ་སོགས་རེ་རེ་རྟོགས། །

བེ་བག་པ་ཁྱོད་འདོད་པ་ལྟར་ན་ཡང༌། ཡོན་ཏན་དང་ལན་པ་དང༌། དྲི་ཉིད་

ཡིན་པ་དང༌། དྲི་བསུང་ཞིམ་པ་དང་ཁྱད་ཆོས་དེའི་བེ་བག་གི་རིམ་པས། རས་མིན་

པ་ལ་བརྟེན་པ་དང༌། ལ་སོགས་པས་སའི་རས་མིན་པ་ལ་བརྟེན་པ་དང༌། དྲི་ང་བ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

སོགས་རྣམ་པར་བཅད་ནས་ཨུཏྤལ་ལ་སོགས་ཆོས་རེ་རེ་རྟོགས་པར་བེད་ཀི། སྒ་

བློ་གཅིག་གིས་མཐའ་དག་མི་བརོད་ཅིང༌། མི་རྟོགས་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་(སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་འཇུག་པ་དགག་པ་)ནི།

ར་བ།

གལ་ཏེ་མཐོང་བ་བཞིན་གཏན་ཚིགས། །

སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་འཇུག་ན་ནི། །

ཐམས་ཅད་རྟོགས་པར་མི་འགྱུར་བའམ། །

ཡང་ན་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པར་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་སྒ་འཛིན་མངོན་སུམ་གིས་སྒའི་ཁྱབ་མཉམ་སྒྲུབ་སྟེ། རེས་དཔག་

གིས
1
་ཆོས་ཀུན་མཐོང་བ་བཞིན་དུ། གཏན་ཚིགས་ཀང་སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་འཇུག་ན་

ནི། བས་པའི་རྟགས་ལས་སྒ་མི་རྟག་པར་རྟོགས་པའི་རེས་དཔག་ཆོས་ཅན། སྒའི་

སྟེང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའམ་སྟེ་སྒ་མི་རྟག་པ་ཡང་རྟོགས་

པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། སྒ་མི་རྟག་པ་ལ་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པའི་ངེས་ཤེས་གང་

ཞིག་སྒའི་བདག་མེད་པ་མ་རྟོགས་པའི་ཕིར། ཡང་ན་སྒའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟོགས་

པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་གང་ཞིག་སྒའི་མི་རྟག་པ་རྟོགས་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་(སྤི་དོན་གཞན་མཐོང་བའི་སོ་ནས་འཇུག་པ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། དགག་པ་

དངོས་དང༌། རྟགས་དང་རེས་དཔག་ཆ་ཤས་སུ་ཕེ་ནས་འཇུག་པར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(དགག་པ་དངོས་)ནི།

1  <<སྐུ་>> རེས་དཔག་གིས་         <<ཤེས་>> རེས་དཔག་གི
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ར་བ།

གལ་ཏེ་སྤི་ལས་ཡིན་གང་ན། །

དེ་ནི་དེ་ལས་གཞན་དུ་འགྱུར། །

རྟེན་རྣམས་མ་མཐོང་བ་ཡི་ཕིར། །

ཐ་དད་མིན་གཅིག་མཐོང་མི་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་མེ་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་སྤི་དོན་གཞན་མཐོང་བ་ལས། གསལ་བ་

རྣམས་ལ་མངོན་སུམ་དང༌། རེས་དཔག་འཇུག་པ་ཡིན་གང་ན། སྤི་དེ་ནི་གསལ་བ་

དེ་ལས་རས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་ཡོད་ན་དམིགས་སུ་

རུང་བ་ལས་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །འགྱུར་དུ་ཆུག་ན་ཡང། མངོན་སུམ་གཅིག་

གིས་ཐ་དད་མིན་པའི་སྤི་དོན་གཞན་ཆ་མེད་གཅིག་མཐོང་བར་མི་འགྱུར་བར་

ཐལ། དེ་མཐོང་བ་སྤི་ཆ་ཤས་མེད་པར་ཁས་བླངས་པས་གསལ་བ་གཅིག་མཐོང་

བའི་མངོན་སུམ་གིས་རྟེན་གསལ་བ་རྣམས་མཐའ་དག་མཐོང་དགོས་ན་དེ་མ་

མཐོང་བའི་ཕིར།
1
 དུ་མ་རྣམས་ལ་གཉིས་ཉིད་ལ་སོགས་པ་དོན་གཞན་ཐུན་མོང་དུ་

ཡོད་པ་མིན་པ་བཞིན་ནོ། །རྟེན་གཅིག་གཟུང་བས་ཐམས་ཅད་གཟུང་ན་ནི། སྤི་དེ་

ཡང་གསལ་བ་བཞིན་དུ་མར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་(རྟགས་དང་རེས་དཔག་ཆ་ཤས་སུ་ཕེ་ནས་འཇུག་པར་བསྟན་པ་)ནི།

ར་བ།

1  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> དེ་མ་མཐོང་བའི་ཕིར།         <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> དེ་མཐོང་བའི་ཕིར།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཆ་ཤས་འདི་ལྟ་བུའི་ཚུལ་ནས། །

རྟགས་ཅན་ལ་ནི་མི་འགྱུར་ཞིང་། །

དེ་ཉིད་ཀི་ཆོས་དུ་མ་ནའང་། །

ཅིག་ཤོས་ཐོབ་པར་བེད་པ་ཡིན། །

མེ་དེ་ཉིད་ཀི་ཆོས་གསལ་བ་དང༌། འབར་བ་སོགས་དུ་མ་ཡོད་ནའང༌། དུ་

བའི་རྟགས་ལས་དུ་ལན་ལ་ལ་ཅིག་ཤོས་མེ་མིན་པ་ལས་ལོག་པ་
1
དཔོག་པ་ཐོབ་

པར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་མ་འཁྲུལ་ཞིང་གཞན་རྣམས་ལ་འཁྲུལ་བའི་ཕིར་རོ། །དུ་

བ་ལ་ཡང་སྔོ་བ་དང༌། འཕྱུར་བ་དང༌། སྐྱ་བོའི་རས་ལ་སོགས་པ་ཆོས་དུ་མ་ཡོད་

ཀང༌། དུ་བས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་ཆ་ཤས་འདི་ལྟ་བུའི་ཚུལ་ནས་
2
རྟགས་ཅན་མེ་

ལ་ནི་མི་འཁྲུལ་ཞིང༌། རང་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་གཞི་དེ་གོ་བར་བེད་

དེ། དེ་སྒྲུབ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(དོན་བསྡུ་བ་)ལ་གཉིས། དཔག་བ་དཔོག་བེད་ཀི་ཁྱད་པར་ངོས་

བཟུང་བ་དང༌། དཔོག་བེད་འཁྲུལ་ན་བློ་འཁྲུལ་བའོ། །

དང་པོ་(དཔག་བ་དཔོག་བེད་ཀི་ཁྱད་པར་ངོས་བཟུང་བ་)ནི། 

ར་བ།

རྟགས་ཅན་གང་དང་རེས་འབེལ་པའི། །

རྟགས་ཅན་དེ་འདིར་རྟོགས་བ་ཡིན། །

1  <<སྐུ་>> མེ་མིན་པ་ལས་ལོག་པ་                          <<ཤེས་>> མེ་མིན་པ་ལས་

2  <<སྐུ་>> བས་པས་ཆ་ཤས་འདི་ལྟ་བུའི་ཚུལ་ལས་         <<ཤེས་>> བས་པའི་ཆ་ཤས་འདི་ལྟ་བུའི་ཚུལ་

ནས་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

བེ་བག་རྟོགས་བ་མ་ཡིན་ཏེ། །

དེ་དག་ཉིད་ལ་འཁྲུལ་ཕིར་རོ། །

ཡང་བརོད་པ། དུ་བ་དང་དུ་བས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་སྐྱ་བོའི་རས་ལ་

སོགས་པ་དེ། མེ་ལ་སོགས་པའི་རྟགས་ཅན་གང་དང་རེས་སུ་འབེལ་པའི་རྟགས་

ཅན་དེ་དུ་བ་དང༌། དུ་བ་སྐྱ་བོ་སོགས་དང་ལན་པའི་གཞི་འདིར་རྟོགས་པར་བ་བ་

ཡིན་ཏེ། དེ་དག་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་ཕིར་རོ། །མེའི་བེ་བག་གསལ་

བ་དང༌། འབར་བ་ལ་སོགས་པ་རྟགས་དེ་ལས་རྟོགས་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ཉིད་

ལ་འཁྲུལ་བའི་ཕིར་རོ། །འབས་རྟགས་ཀི་རེས་སུ་འགོ་ལོག་ངེས་པར་བེད་པའི་

ཚུལ་ནི། རྒྱུ་ལ་རང་བཞིན་ཇི་སེད་ཅིག །ཅེས་པའི་རྣམ་འགེལ་ངེས་ཀི་རང་འགེལ་

གི་རྣམ་བཤད་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་(དཔོག་བེད་འཁྲུལ་ན་བློ་འཁྲུལ་བ་)ནི།

ར་བ།

རྟགས་དང་རེས་སུ་འབེལ་པའི་དོན། །

རྟོགས་བ་རྟགས་ཅན་གི་བེ་བག
1
།

མ་ཡིན་དེ་ལ་རྟོགས་པ་པོའི། །

རྟོགས་པ་
2
རབ་ཏུ་འཁྲུལ་བའི་ཕིར། །

ཞེས་བ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ།

1  <<རང་>> གི་བེ་བག            <<ར་>> བེ་བག་གི

2  <<རང་>> རྟོགས་པ་པོའི། །རྟོགས་པ་         <<ར་>> རྟོགས་པ་འོ། །རྟོགས་པར་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

རེས་སུ་འགོ་ལོག་གི་འབེལ་པ་ངེས་པའི་རྟགས་དང་རེས་སུ་འབེལ་པའི་

དོན་རྟོགས་པར་བ་བ་ཡིན་གི། འབེལ་པ་མེད་པའི་རྟགས་ཅན་གི་བེ་བག་གཞི་དེ་

རྟོགས་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་རྟོགས་པ་པོའི་
1
རྟོགས་སླུ་ཞིང་རབ་ཏུ་འཁྲུལ་

བའི་ཕིར། འདི་དག་གིས་གཏན་ཚིགས་སེལ་བས་
2
འཇུག་ཅིང༌། དེ་ཡང་བསྒྲུབ་

བའི་ཆོས་ཆ་ཤས་གང་ལ་ལྟོས་ནས་རེས་སུ་འགོ་ལོག་ངེས་པ་དེ་གོ་བེད་དུ་འགྱུར་

གི་མ་ངེས་པ་གོ་བེད་དུ་མི་འགྱུར་བའི་དོན་བསྡུས་པ་དང༌། འཕོས་དོན་ཚིགས་

བཅད་དུ་བསེབས་པས་བར་ཚིགས་ཞེས་ཀང་བའོ། །ཞེས་བ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ །

གཉིས་པ་(རྟགས་ཀི་ར་བ་འབེལ་པ་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། 

དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་(རྒྱས་པར་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། འཕོད་འདུའི་འབེལ་པ་འདུ་བ་

ཅན་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པ་བཞིན་དུ་རྟགས་ཆོས་ཀི་འབེལ་པ་རྟགས་ཆོས་

གཉིས་ཀའི་ཆོས་སུ་ཁྱད་པར་མེད་པ་དགག་པ་དང༌། ཁྱབ་མཉམ་པའི་རྟགས་དེ་

ཉིད་སྦྱོར་བ་དེའི་རྟགས་ཅན་དུ་ཡང་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་དགག་པའོ། །དང་པོ་

(འཕོད་འདུའི་འབེལ་པ་འདུ་བ་ཅན་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པ་བཞིན་དུ་རྟགས་ཆོས་ཀི་འབེལ་པ་རྟགས་ཆོས་

གཉིས་ཀའི་ཆོས་སུ་ཁྱད་པར་མེད་པ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། དེ་གཉིས་མཚུངས་པ་དགག་པ་

དང༌། མི་མཚུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །

དང་པོ་(དེ་གཉིས་མཚུངས་པ་དགག་པ་)ནི། ལན་པ་དང་འདུ་བའི་འབེལ་པ་ཅན་

གཉིས་ཀའི་ཆོས་སུ་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་བཞིན་དུ་རྟགས་ཆོས་ཀི་འབེལ་

1  <<སྐུ་>> རྟོགས་པ་པོ་             <<ཤེས་>> རྟོགས་པ་པོའི་

2  <<སྐུ་>> འདི་དག་གིས་གཏན་ཚིགས་སེལ་བའི་        <<ཤེས་>> འདི་དག་གི་གཏན་ཚིགས་སེལ་བས་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

པ་ཡང་གཉིས་ཀ་ལ་གནས་པས། སྐྱ་བོའི་
1
རས་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་དུ་བ་དང་

འབེལ་པའི་སྤི་ཡང་མེའི་གོ་བེད་དུ་འགྱུར་ལ། རྟགས་ཅན་གི་བེ་བག་འབར་བ་

སོགས་ཀང༌། དུ་བའི་གོ་བར་འགྱུར་ཏེ། འབེལ་པ་ཁྱད་
2
པར་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་

ན། འདིས་ནི་འབེལ་པ་རྟག་རས་སུ་ཁས་བླངས་ནས། གཞི་གང་ལ་བརྟེན་པའི་

ཆོས་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པས། དུ་བ་གོ་བེད་ཡིན་པ་བཞིན་དུ། སྐྱ་བོའི་རས་སོགས་

ཀང་གོ་བེད་དང༌། མེ་གོ་བ་ཡིན་པ་བཞིན་དུ། །འབར་བ་སོགས་ཀང་གོ་བར་

འགྱུར་ཏེ། འབེལ་པ་ཆ་ཤས་མེད་པ་དེ་ཉིད་དང་ལན་པས་གོ་བེད་དུ་འགྱུར་

ཞིང༌། དེ་དང་ལན་པ་ལ་ཁྱད་མེད་པའི་ཕིར་སམ་པའོ། །

ར་བ།

འབེལ་པ་གཉིས་ལ་གནས་མོད་ཀང་། །

རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་ལྷན་ཅིག་པ། །

རྟེན་དང་བརྟེན་པ་བཞིན་
3
ཡིན་གི། །

ཡང་དག་འཕོད་པ་བཞིན་མ་ཡིན། །

རྟགས་ཆོས་ཀི་འབེལ་པ་ཆོས་གཉིས་ལ་གནས་མོད་ཀང་ཁྱོད་འདོད་པའི་

ཡང་དག་འཕོད་པ་འདུ་བའི་འབེལ་པ་བཞིན། འབེལ་པ་ཡོད་ཙམ་གིས་འབེལ་པ་

ཅན་གཉིས་རྟེན་བརྟེན་པའི་ཆོས་དང༌། བརྟེན་པ་རྟེན་གི་ཆོས་སུ་ངེས་པར་འགྱུར་

1  <<སྐུ་>> སྐྱ་བོའི་    <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> -

2  <<སྐུ་>> ཁྱབ་   <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ཁྱད་

3  <<རང་>> བཞིན་          <<ར་>> ཉིད་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བ་མིན་པར་ཐལ། རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་ལྷན་ཅིག་པས་རྟེན་དང༌།
1
 རྟགས་ཆོས་

ཀི་འབེལ་པ་དེ་ལ་བརྟེན་པ་བཞིན་རྟོག་པ་ལ་སྣང་བ་ཡིན་གི་འབེལ་པ་ཡོད་ཙམ་

གིས་རྟགས་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་དང༌། རྟགས་ཅན་རྟགས་སུ་ངེས་པར་འགྱུར་བ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(མི་མཚུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་)ནི།

ར་བ།

རྟགས་ལ་རྟགས་ཅན་ཡོད་པ་ཉིད། །

ཅིག་ཤོས་རྟགས་ཅན་ཉིད་ལ་ཡོད། །

རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་དག་འབེལ་པའི། །

ངེས་པ་བཟློག་ནས་
2
གནས་པ་ཡིན། །

རྟགས་ལ་རྟགས་ཅན་ཁྱབ་བེད་དུ་ཡོད་པ་ཉིད་བཞིན་དུ་ཅིག་ཤོས་རྟགས་

ཀང་རྟགས་ཅན་ཉིད་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་ངེས་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྟགས་

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཅེས་པ་དང༌། ཆོས་རྟགས་ལ་ཡོད་པ་ཁོ་ནའོ་

ཞེས། ངེས་བཟུང་སོས་པར་བ་བ་ཡིན་གི་དེ་ལས་ལོག་ནས་སྦྱར་བ་མི་རིགས་པའི་

ཕིར། གཞན་དུ་ན་དུ་བ་ཙན་དན་གི་མེའི་གོ་བེད་དང༌། དེ་ཡང་དུ་བའི་གོ་བར་

འགྱུར་བས་སོ། །དོན་
3
དེ་ལ་འབེལ་པ་ནི་རྟགས་ཀི་ཆོས་ཡིན་གི། རྟགས་ཅན་གི་

1  <<སྐུ་>> རྟེན་དང།           <<ཤེས་>> བརྟེན་པ་དང།

2  <<རང་>> བཟློག་ནས་       <<ར་>> བཟློག་ན་

3  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> དོན་        <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> དོན་དམ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ཆོས་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཆོས་རྟགས་ལ་འབེལ་པ་ངེས་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ།
1
 །ཁྱོད་

ལྟར་ན་རྟགས་རྟགས་ཅན་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་རྟགས་ཅན་ཡང་རྟགས་ཁོ་ན་

ལ་ཡོད་པར་འགྱུར་ལ་
2
དེ་མི་རིགས་པར་ཐལ། རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་གི་འབེལ་

པ་ངེས་པར་བཟུང་བ། རྟགས་ཆོས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་དང༌། ཆོས་རྟགས་ལ་ཡོད་པ་

ཁོ་ནའི་ཚུལ་དུ་ཁྱོད་འདོད་པ་ལས་ལོག་ནས་གནས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཀི་

ཁྱབ་པ་འབེལ་པ་ཤེས་པ་ལ་རག་ལས་པས། དེ་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་གཉིས་ཀི་

ཆོས་སུ་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ལ་མཁས་པར་བས་ཏེ། ཤིན་ཏུ་གནད་ཆེ་བ་ཞིག་གོ །དེ་

ཡང་འབེལ་པ་ངེས་བེད་ཀི་བསྟན་བཅོས་ལོགས་ན་བཤད་ཡོད་པས། དེར་བལྟ་

བར་བའོ། །

གཉིས་པ་(ཁྱབ་མཉམ་པའི་རྟགས་དེ་ཉིད་སྦྱོར་བ་དེའི་རྟགས་ཅན་དུ་ཡང་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་དགག་

པ་)ལ་གཉིས། རྟགས་ཀིས་རྟགས་ཅན་ལ་ཁྱབ་པའི་ཆ་ནས་གོ་བེད་དུ་མི་འགྱུར་

བའི་དཔེ་དང༌། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །

དང་པོ་(རྟགས་ཀིས་རྟགས་ཅན་ལ་ཁྱབ་པའི་ཆ་ནས་གོ་བེད་དུ་མི་འགྱུར་བའི་དཔེ་)ནི། རྟགས་

ཡིན་ཀང་རྟགས་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ནི། དཔེར་ན་བས་མི་རྟག་ཁྱབ་མཉམ་པས་བས་

པ་རྟགས་སུ་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ། རྟགས་ཅན་དུ་ཡང་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

1  <<སྐུ་>> ངེས་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །        <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> མ་ངེས་པའི་ཕིར་

རོ། །

2  <<སྐུ་>> རྟགས་ལ་         <<ཤེས་>> རྟགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་འགྱུར་ལ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

རྟགས་ཀི་ཁྱབ་པའང་
1
འདོད་པ་སྟེ། །

དེ་ཡི་ཆ་ནས་རྟགས་ཅན་ཡིན། །

ཁྱབ་བེད་ཆ་ནས་དེ
2
་གོ་བེད། །

མ་ཡིན་རྭ་ཅན་ལས་གང་བཞིན། །

རྟགས་ཀིས་རྟགས་ཅན་ཁ་ཅིག་ལ་ཁྱབ་པའང་འདོད་པ་སྟེ། རྟགས་རྟགས་

ཅན་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་འཇུག་ཀང༌། ཁྱབ་བེད་ཡིན་པ་དེའི་ཆ་ནས་གཞི་འགར་རྟགས་

ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་གི། ཁྱབ་བེད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་རྟགས་ཅན་དེ་གོ་བེད་དུ་

འགྱུར་བ་
3
མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཏན་ཚིགས་གོ་བེད་དུ་འགྱུར་བ

4
་ཆོས་ལ་འབེལ་པ་

ངེས་པ་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་གི། ཆོས་རྟགས་ལ་འབེལ་བ་ངེས་པ་ལ་རག་མ་ལས་

པའི་ཕིར་རོ། །དཔེར་ན་རྭ་ཅན་གིས་བ་ལང་ལ་ཁྱབ་ཀང༌། རྭ་ཅན་ལས་བ་ལང་གོ་

བར་མི་ནུས་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་(དེའི་རྒྱུ་མཚན་)ནི། 

ར་བ།

སོ་སོར་བཀག་པའི་མི་འཁྲུལ་བ། །
5

1  <<རང་>> ཁྱབ་པའང་            <<ར་>> ཁྱབ་པར་

2  <<རང་>> དེ་                    <<ར་>> དེའི་

3  <<སྐུ་>> གོ་བེད་དུ་འགྱུར་བ་            <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> གནོད་བེད་དུ་འགྱུར་

བ་

4  <<སྐུ་>> གོ་བེད་དུ་འགྱུར་བ་            <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> གནོད་བེད་དུ་འགྱུར་

བ་

5  <<རང་>> སོ་སོར་བཀག་པའི་མི་འཁྲུལ་བ། །       <<ར་>> དགག་བ་སོ་སོར་མི་འཁྲུལ་བ། །
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

གང་ཕིར་འབེལ་པ་ལ་ལྟོས་ཡིན། །

དེའི་ཕིར་རྟགས་ཀིས་
1
རྟགས་ཅན་ལ། །

ཁྱབ་པ་བདེན་ཡང་བེད་པོ་མིན། །

རྟགས་ཀིས་རྟགས་ཅན་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པ་བདེན་ཡང༌། ཁྱབ་བེད་ཡིན་པའི་

ཆ་ནས་གོ་བར་བེད་པ་པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་གི་ཕིར་ན་བས་པས་མི་རྟག་པ་

མཐའ་དག་ལ་ཁྱབ་ཀང༌། སྒ་ལ་རྟག་པ་བཀག་ནས་གོ་བར་བེད་པ་ཡིན་གི། མི་

རྟག་པའི་ཁྱབ་བེད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་གོ་བེད་མ་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་མི་རྟག་པས་གཞི་

འགར་མ་བས་པ་བཀག་ནས། བས་པ་གོ་བར་བེད་པ་ཁྱབ་བེད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་

གོ་བེད་དུ་འགྱུར་བ་མིན་པས། སོ་སོར་བཀག་པའི་མི་འཁྲུལ་བ་རྟགས་ཆོས་ལ་

འབེལ་པ་ངེས་པ་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(དོན་བསྡུ་བ་)ནི། ཡང་བརོད་པ། དེ་ལ་དོན་དང་དཔེའོ། །

དང་པོ་(དོན་)ནི། 

ར་བ།

བས་པ་ཉིད་ཀིས་འཇིག་པ་ལ། །

ཁྱབ་ཀི་མ་བས་པ་ཡིས་མིན། །
2

རྟག་པ་མིན་ལ་ཁྱབ་མིན་པར། །

མ་བས་པ་ཡི་དོན་གིས་སྟོན། །

1  <<རང་>> དེའི་ཕིར་རྟགས་ཀིས་  <<ར་>> དེ་ཕིར་རྟགས་ནི་

2  <<རང་>> ཡིས་མིན། །            <<ར་>> ཡི་མིན། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བས་པ་ཉིད་ཀིས་འཇིག་པ་ལ་ཁྱབ་ཀང༌།
1
 མ་བས་པ་ཡིས་ཁྱབ་པ

2
་མིན་

པར་བས་པ་ལ་མི་འཇིག་པ་བཀག་པ་བཞིན། བས་པ་ཡིན་ཏེ།
3
 མི་རྟག་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཞེས་པ་བས་པས་མི་རྟག་པ་བསྒྲུབ་པ་འདིར་སྐབས་སུ་བབ་པ་མིན་

པར་རྟོགས་པར་བའོ། །རྟག་པ་མིན་ལ་སྟེ། མི་རྟག་པ་ལ་བས་པས་ཁྱབ་

ཀང། ཁྱབ་བེད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་གོ་བེད་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པར་མ་བས་པ་

བཀག་པའི
4
་དོན་གིས་སྟོན་ཏོ། །མི ་རྟག་པ་ལ་བས་པས་ཁྱབ་པ་བསྟན་

པས། བས་པ་རྟག་པ་ལས་ལོག་པར་བསྟན་པ་
5
མ་ཡིན་གི། མི་རྟག་པ་མ་བས་

པ་ལས་ལོག་པར་བསྟན་པའོ། །

གཉིས་པ་(དཔེ་)ནི།

ར་བ།

རྭ་ཅན་ཉིད་ཀིས་བ་ལང་ལ། །

ཁྱབ་པས་རྭ་ཅན་མིན་ལས་ལོག །

གང་ལ་རྭ་ཅན་གིས་ཁྱབ་བཞིན། །

བ་ལང་གི་དོན་ཟློག་བེད་མིན། །
6

1  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> ཁྱབ་ཀང།            <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> ཁྱབ་ཀི་དེ་ལྟར་ཁྱབ་ཀང།

2  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> མ་བས་པ་བཀག་པ་མིན་པར་          <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> མ་བས་པ་ཡིས་

ཁྱབ་པ་མིན་པར་

3  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> མིན་པར་བས་པ་ལ་མི་འཇིག་པ་བཀག་པ་བཞིན། བས་པ་   <<ཤེས་>><<ཞོལ་

>> མིན་པར་བས་པ་

4  <<སྐུ་>> མ་བས་པ་བཀག་པའི་     <<ཤེས་>> མ་བས་པའི་

5  <<སྐུ་>><<ཤེས་>><<ཞོལ་>> རྟོགས་པ་       <<བཀྲས་>> བསྟན་པ་

6  <<རང་>> མིན། །                  <<ར་>> ཡིན། །
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ཞེས་བ་བ་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ །

དཔེར་ན། རྭ་ཅན་ཉིད་ཀིས་བ་ལང་ལ་ཁྱབ་པས། བ་ལང་གོ་བར་བ་བ་

དང༌། རྭ་ཅན་གོ་བར་བེད་པ་ཡིན་གི། བ་ལང་གི་རྟགས་ལས། རང་ཕོགས་ཀི་

ཆོས་སུ་སྒྲུབ་པའི་གཞིར། རྭ་ཅན་མིན་པ་ལས་ལོག་པ་རྭ་ཅན་གོ་བར་བེད་པ་ཡིན་

ནོ། །དཔེར་ན་གང་ལ་རྭ་ཅན་གིས་ཁྱབ་པ་བཞིན་ནོ། །རྭ་ཅན་གི་རང་ཕོགས་ཀི་

ཆོས་སུ་སྒྲུབ་པའི་གཞིར། བ་ལང་མིན་པ་ཁོ་ན་ལོག་བེད་མིན་པ་སྟེ། བ་ལང་མིན་

པ་ལོག་པར་བེད་པ་དང༌། བ་ལང་གོ་བར་བེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་འཁྲུལ་བའི་

ཕིར་རོ། །དེ་ནི་འགེལ་བཤད་ཀི་འགྱུར་ལྟར་བཤད་པའོ། །ཞེས་བ་བ་ནི་བར་

སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ །

གཉིས་པ་(གཞན་གིས་བརྟགས་པའི་རེས་དཔག་དགག་པ་)ལ་གཉིས། རོད་སྒྲུབ་མཁན་

པོའི་ལུགས་དགག་པ་དང༌། གཞན་སེའི་ལུགས་དགག་པའོ། །དང་པོ་(རོད་སྒྲུབ་མཁན་

པོའི་ལུགས་དགག་པ་)ལ་གཉིས། འདོད་པ་བརོད་པ་དང༌། དེ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(འདོད་པ་བརོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

རོད་པ་སྒྲུབ་པ་
1
ནས་ནི་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་དོན་མཐོང་བ་རིག་པ་རེས་

སུ་དཔག་པའོ་ཞེས་བརོད་དོ། །

རོད་པ་སྒྲུབ་པ་
2
ནས་ནི། མེ་དུ་འབེལ་པ་ལྟ་བུ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་

1  <<རང་>> རོད་པ་སྒྲུབ་པ་      <<ར་>> བརད་པ་བསྒྲུབ་པ་

2  <<སྐུ་>> སྒྲུབ་པ་        <<ཤེས་>> བསྒྲུབ་པ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དོན་མཐོང་བ་ནི། འདིས་རེས་སུ་དཔོག་པར་བེད་པས་འབེལ་པ་དེ་རིག་པའི་རེས་

སུ་དཔག་པ་ནི་ཚད་མ་ཡིན་ལ། ལོག་གྱུར་གི་དོན་ཤེས་པ་ནི། ཚད་མའི་འབས་

བུའོ་ཞེས་བརོད་དོ། །རྟགས་མཐོང་བ་ན་འབེལ་པ་དྲན་པ་ལ་ལྟོས་པའི་ཆེད་དུ་དེ་

རིག་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་སོས་ཟེར་རོ། །

གཉིས་པ(་དེ་དགག་པ་)ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་ཀི་ཚིག་ལྷག་པ་དང༌། རོད་

གཞི་ལ་ཆོས་ལས་གཞན་པའི་དཔག་བ་མི་འཐད་པ་དང༌། གོ་བ་གོ་བེད་ཀི་ཆ་

ཤས་མ་བརོད་པའི་ཉེས་པ་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་(མཚན་ཉིད་ཀི་ཚིག་ལྷག་པ་)ལ་

གཉིས། དེ་རིག་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་ལྷག་པ་དང༌། དོན་གི་སྒས་བསྒྲུབ་བ་གོ་བར་

བེད་ན་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་སོས་པ་དགོས་པ་མེད་པའོ། །

དང་པོ་དེ་(རིག་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་ལྷག་པ་)ནི།

ར་བ།

མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་མཐོང་བའི། །
1

རང་གི་རྣམ་པ་ཙམ་འདོད་ན། །

དེ་རིག་མི་བརོད་་་་་་་་་་་། །

མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་དེ་རིག་ཅེས་སོས་པ་མི་བརོད་པ་སྟེ། བརོད་པ་

དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། རེས་དཔག་ཚད་མ་དེ་རྟགས་ཆོས་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་

མཐོང་བའི་
2
རང་གི་གཞལ་བའི་རྣམ་པ་ཙམ་མཐོང་བ་འདོད་ན་སྟེ།

3
 འདོད་པས་དེ་

1  <<རང་>> མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་མཐོང་བའི། །      <<ར་>> མེད་ན་མི་འབྱུང་མཐོང་བ་ཡི། །

2  <<སྐུ་>> མཐོང་བས་                    <<ཤེས་>> མཐོང་བའི་

3  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> མཐོང་བ་འདོད་ན་སྟེ།        <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> འདོད་ན་སྟེ།
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

མ་སོས་ཀང་ཚིག་སྔ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར།

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་གཞན་ཉིད་དུ། །

བརོད་ན་ཇི་ལྟ་བུ་གང་ལ། །

གལ་ཏེ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་མཐོང་བ་ནི་གཞན་ཉིད་དུ་དཔེ་ལ་མཐོང་བ་ལ་

བརོད་ན་རེས་དཔག་ཚད་མ་དེ་རྣམས་ཇི་ལྟ་བུ་བཞིན་གང་དུ་རྒྱུ་མཚན་གང་ལས་

མཐོང་བ་མ་བརོད་པས་མཚན་ཉིད་ཆད་པའི་ཉེས་པ་ཅན་དུ་ཐལ་ལོ། །གཞན་དུ་ན་

མིག་གི་གཟུང་བ་བུམ་པ་ལ་མཐོང་བས་སྒ་ལ་མི་རྟག་པ་རྟོགས་པར་ཐལ་ལོ། །

གཉིས་པ་(དོན་གི་སྒས་བསྒྲུབ་བ་གོ་བར་བེད་ན་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་སོས་པ་དགོས་པ་མེད་པ་)ནི། 

ར་བ།

དོན་འདི་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཞེ་ན། །

དོན་སོས་པའི་སྒས་འདི་བསྒྲུབ་བ་ལ་སྐབས་སུ་བབ་པས་བསྒྲུབ་བ་མཐོང་

བའི་རེས་སུ་དཔག་པ་དེ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་རིགས་པའོ་ཞེས་པའི་དོན་ནོ་ཞེ་ན། 

ར་བ།

མེད་ན་མི་འབྱུང་ཞེ
1
་ཅི་དགོས། །

དོན་གི་སྒ་ལྷག་པོའམ་ཡང་ན་མེད་ན་མ་འབྱུང་བ་མཐོང་བ་ཞེས་སོས་ཅི་

དགོས་ཏེ། དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། ལོག་གྱུར་གི་དོན་རྟོགས་པ་རེས་དཔག་ཏུ་

1  <<རང་>> ཞེས་      <<ར་>> ཞེ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བསྟན་པས། དེའི་གཞལ་བ་རྟོགས་ཟིན་པའི་ཕིར་དང༌། མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་སོས་

པས་ཀང་དོན་སོས་པའི་སྒའི་དོན་རྟོགས་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(རོད་གཞི་ལ་ཆོས་ལས་གཞན་པའི་དཔག་བ་མི་འཐད་པ་)ནི།

ར་བ།

དུ་སོགས་མེ་སོགས་ལ་མཐོང་ལས། །

གཞན་པའི་དཔག་བ་དེ་རིག་གང་། །

དུ་བ་སོགས་ལས་མེ་དང་སོགས་པས་ས་བོན་དང་མི་རྟག་པ་ལ་མཐོང་བ་

ལས་གཞན་པའི་དཔག་བ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་དེ་རིགས་པ་
1
ཡང་དག་རེས་

དཔག་ཏུ་བརོད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལྟར་ན་ཆོས་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བླངས་

པས་དེ ་ནི ་གཏན་ཚིགས་ཆོས་ལ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་གྲུབ་ཟིན་པའི ་ཕིར་

རོ། །དེས་ན་གཞི་ཆོས་ཀི་ཚོགས་དོན་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་རེས་དཔག་ཏུ་ཁས་

བླངས་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་(གོ་བ་གོ་བེད་ཀི་ཆ་ཤས་མ་བརོད་པའི་ཉེས་པ་དང་བཅས་པ་)ནི།

ར་བ།

ཆོས་ཅན་
2
དུ་མ་ཡོད་པ་ལ། །

དེ་རིག་པ་ཞེས་ཇི་ལྟར་བརོད། །

རོད་སྒྲུབ་ནས་བཤད་པའི་རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་མི་རིགས་ལ། སྒའི་

1  <<སྐུ་>> རིགས་པ་        <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> རིག་པ་

2  <<རང་>> ཆོས་དོན་      <<ར་>> ཆོས་ཅན་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

སྟེང་ན་ཆོས་དུ་མ་ཡོད་པ་ལ་གོ་བར་བ་བའི་ཆོས་ནི་འདིའོ། །དེ་རིག་པར་བ་བའི་

ཐབས་གཏན་ཚིགས་འདིའོ། །ཞེས་བརོད་རིགས་པ་ལ་དེ་ཇི་ལྟར་བརོད་དེ་བརོད་

མི་རིགས་པར་ཐལ་ལོ། །

གཉིས་པ་(གཞན་སེའི་ལུགས་དགག་པ་)ལ་བཞི། རིགས་པ་ཅན་པའི་ལུགས་དགག་

པ་དང༌། བེ་བག་པའི་ལུགས་དགག་པ་དང༌། སེར་སྐྱ་པའི་ལུགས་དགག་པ་

དང༌། དཔོད་པ་པའི་ལུགས་དགག་པའོ། །དང་པོ་(རིགས་པ་ཅན་པའི་ལུགས་དགག་པ་)ལ་

གཉིས། འདོད་པ་བརོད་པ་དང༌། དེ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(འདོད་པ་བརོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

རིགས་པ་ཅན་རྣམས་ན་རེ་དེ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཅན་གི་རེས་སུ་དཔག་པ་

ནི་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། སྔ་མ་དང་ལན་པ་དང་། ལྷག་མ་དང་ལན་པ་དང་། 

སྤིར་མཐོང་བ་ཅན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

རིགས་པ་ཅན་པ་རྣམས་ན་རེ། མངོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པ་

དང༌། དཔེ་ཉེར་འཇལ་དང༌། སྒ་བྱུང་གི་ཚད་མ་རྣམས་ལས། རེས་དཔག་གང་ཡིན་

སམ་ན། རྟགས་ཆོས་དང༌། རྟགས་ཆོས་ཀི་འབེལ་པ་རང་མཚན་འཛིན་པའི་མངོན་

སུམ་དེ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཅན་གི་རེས་སུ་དཔག་པ་ནི་གསུམ་སྟེ་རྒྱུ་སྔ་མ་ཡིན་ལ་

འབས་བུ་ལྷག་མ་ཡིན་པས་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་དཔོག་པའི་རེས་དཔག་ནི། སྔ་མ་

དང་ལན་པ་དང་འབས་བུ་ལས་རྒྱུ་དཔོག་པའི་རེས་དཔག་ནི་ལྷག་མ་དང་ལན་པ་

དང་ཟླ་བ་རི་ལ་ནུབ་པ་མཐོང་བ་ལས། ཉི་མ་ཡང་དེ་ལྟར་འགྱུར་བར་དཔོག་པ་ལྟར་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཆོས་གཅིག་མཐོང་བ་ལྟར་གཞན་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་སྤིར་མཐོང་བ་

ཅན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དོན་ནི། མངོན་སུམ་གིས་རྟགས་ཆོས་དང་དེའི་འབེལ་པ་

གཟུང་བའི་དེ་མ་ཐག །རྟགས་ཙམ་མཐོང་བས་རྟགས་ཅན་རྟོགས་པའི་རེས་དཔག་

སྔ་མ་མངོན་སུམ་དང་མཚུངས་པས་སྔ་མ་དང་འདྲ་བ་དང༌། སྔ་མ་ཅན་ཞེས་བ་

ལ། ཤིང་ཕུང་གཅིག་ལས་སྐྱེས་པ་དང་གཟུགས་མཚུངས་པ་ལས
1
་ཤིང་ཏོག་

གཅིག་རོ་སྐྱུར་བར་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བ་ན། འབས་བུ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་དེ་

དང་མཚུངས་པར་དཔོག་པ་ནི། ལྷག་མ་དང་འདྲ་བ་ཞེས་བའོ། །ལྷག་མ་ནི་འབས་

བུ་སྟེ། ཤིང་ཕུང་གཅིག་ལས་སྐྱེས་པ་སོགས་ཀི་འབས་བུ་རོ་སྐྱུར་བ་འདི་ལ་ཡང་

ཡོད་དོ་ཞེས་པའོ། །

གཉིས་པ་(དེ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་དགག་པ་

དང༌། ཚད་འབས་དོན་གཞན་དགག་པའོ། །དང་པོ་(རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་དགག་པ་)ལ་

གསུམ། སྔ་མ་དང་ལན་པ་དགག་པ་དང༌། ལྷག་མ་དང་ལན་པ་དགག་པ་

དང༌། སྤིར་
2
མཐོང་བ་ལ་ཡང་ཉེས་པ་མཚུངས་པར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(སྔ་མ་དང་ལན་པ་དགག་པ་)ནི།

ར་བ།

འབེལ་པ་དབང་པོའི་གཟུང་བ་མིན། །

རྟགས་ཆོས་དང༌། རྟགས་ཆོས་ཀི་འབེལ་པ་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་མངོན་

1  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> མཚུངས་པ་ལས་        <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> མཚུངས་པ་ས་ལས་

2  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> སྤིར་        <<ཤེས་>> ཕིར་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

སུམ་སྔོན་དུ་སོང་བས་སྔ་མ་དང་ལན་པའི་རེས་དཔག་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྟགས་

ཆོས་ཀི་འབེལ་པ་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གིས་གཟུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་

ཆོས་ཀང་ངེས་པར་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གིས་མི་འཛིན་པར་ཐལ། དབང་པོ་དང་

མིག་ཤེས་སོགས་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གིས་མི་འཛིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ར་བ།

སྔ་མ་དང་ལན་ཞེས་འདི་ལ། །

སྔ་མ་དང་ལན་པ་ཞེས་བ་བ་འདི་ལ་སྔ་མ་དང་མཚུངས་པ་སྔ་མ་ལྟ་བུའི་

སྒར་འགྱུར་བས་སམ་འདི་ལ་སྔ་མའི་ཆོས་ཡོད་པ་སྔ་མ་དང་ལན་པའོ་ཞེས་ལན་

པའི་སྒར་འགྱུར། 

ར་བ།

ཐམས་ཅད་སྲིད་ཕིར་ལྟ་བུར་མིན། །

དང་པོ་ལྟར་ན། རེས་དཔག་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་སྔ་མ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་པ་ལྟར་གི་

མིང་སྦྱར་བ་འཐད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རེས་དཔག་ཐམས་ཅད་སྔ་མ་ལྟ་བུར་སྲིད་

པའི་ཕིར་ཏེ། རེས་དཔག་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་དུ་ཁས་བླངས་

པའི་ཕིར།

ར་བ།

འཁྲུལ་བའི་ཕིར་ན་ལན་པ་མིན། །

གཉིས་པ་ལྟར་ན། འདི་ལ་རྒྱུ་ཡང་ཡོད་པས། དེ་ལས་འབས་བུ་དཔོག་པའི་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཤེས་པ་སྔ་མ་དང་ལན་པ་ཞེས་ལན་པའི་སྒ་སྦྱར་བ་འཐད་པ་མིན་པར་ཐལ། རྒྱུ་

ལས་འབས་བུ་དཔོག་པ་མི་འཐད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དངོས་རྒྱུས་དངོས་འབས་

དཔོག་ན་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ། བརྒྱུད་རྒྱུས་དཔོག་ན་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བའི་ཕིར་ན་སྟེ་

འཁྲུལ་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(ལྷག་མ་དང་ལན་པ་དགག་པ་)ནི།

ར་བ།

ལྷག་ལན་ལ་ཡང་ལྟ་བུར་རམ། །

ལྷག་མ་དང་ལན་པའི་རེས་དཔག་མི་འཐད་པར་ཐལ། ལྷག་ལན་ལ་ཡང་

མངོན་སུམ་གི་ལྷག་མ་ལྟ་བུར་རམ། ལྷག་མ་དང་ལན་པས་ལྷག་ལན་ཞེས་ལན་

པའི་སྒ་སྦྱར་བ་
1
གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་བཤད་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཤིང་ཕུང་

གཅིག་ལས་སྐྱེས་པའི་འབས་བུ་རོ་སྐྱུར་བར་མཐོང་བ་ལས་མངོན་སུམ་ཕི་མ་

རྣམས་ཀང༌དེ་དང་ཡུལ་མཚུངས་པས་
2
ལྷག་མ་དང་ལན་པར་འགྱུར་བ་མི་འཐད་

པར་ཐལ། གཟུགས་མཚུངས་པ་ཙམ་གིས་རོ་མཚུངས་པའི་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། །རྒྱུ་ལྷག་མ་དང་ལན་པས་ལྷག་མ་དང་ལན་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་ལན་པ་དང་

འདུ་བའི་འབེལ་པ་ལས་རྟོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

འབེལ་གཞན་ལས་ཀང་རྟོགས་མི་འགྱུར། །

1  <<སྐུ་>> སྒ་སྦྱར་བ་           <<ཤེས་>> སྒ་སྦྱོར་བ་

2  <<སྐུ་>> དེ་དང་ཡུལ་མཚུངས་པས་        <<ཤེས་>> དེ་ཡུལ་མཚུངས་པས་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ལྷག་མ་དང་ལན་ལས་འགྱུར་ཕིར། །

འབེལ་གཞན་ལས་ཀང་རྟོགས་མི་འགྱུར། །

དེ་ལྟ་ན་དེའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཤེས་པ་ཡང་ལྷག་མ་དང་ལན་པར་འགྱུར་ན་

དེ་མི་རིགས་ཏེ། རྒྱུ་ལྷག་མ་དང་ལན་པ་ལས་ལྷག་ལན་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། རྒྱུ་ལྷག་མ་དང་ལན་པས་ལྷག་མ་དང་ལན་པའི་གཏན་ཚིགས། ལན་འདུ་ལ་

སོགས་པའི ་འབེལ་པ་གཞན་ལས་ཀང་རྟོགས་པར་མི ་འགྱུར་བའི ་ཕིར་

དང༌། འབེལ་པ་གཉིས་ལས་རྟགས་དེ་མི་རྟོགས་པའི་ཕིར་རོ། །འབེལ་པ་གཟུང་

དོན་དུ་བས་པའི་སོ་ནས་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་གི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བ་རུ་མཐོང་བའི་སོ་

ནས་ཀང༌། འབས་བུའམ་རེས་དཔག་སྐྱེ་བར་ཐལ་ལོ། །

གསུམ་པ་(སྤིར་མཐོང་བ་ལ་ཡང་ཉེས་པ་མཚུངས་པར་བསྟན་པ་)ནི།

ར་བ།

སྤིར་མཐོང་བ་ལའང
1
་དེ་བཞིན་ནོ། །

སྤིར་མཐོང་བ་ལའང༌། སྔར་བཤད་པ་དེ་བཞིན་དུ་སྐྱོན་བརོད་པར་བ་བ་

ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་འབས་ཀི་འབེལ་པ་མངོན་སུམ་གིས་གཟུང་བ་ལས་དཔགས་ནས་ཤིན་

ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་དོན་འཇལ་བར་བརོད་པའི་ཕིར་དང༌། འབེལ་པ་གཟུང་བ་ཙམ་གི་

སོ་ནས་རྟགས་དང་རྟགས་ཀི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བར་ཁས་བླངས་ཤིང༌། རྒྱུ་འབས་ཀི་ཡང་

ཆ་ཤས་ཐམས་ཅད་གཟུང་བར་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(ཚད་འབས་དོན་གཞན་དགག་པ་)ནི།

1  <<རང་>> མཐོང་བ་ལའང་             <<ར་>> མཐོང་བ་ཡང་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ར་བ།

འབས་བུ་གཞན་ལ་ཉིད་མི་ཐོབ། །
1

ཚད་འབས་རས་གཞན་འདོད་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། སྔ་མ་དང་ལན་པ་

དང༌། ལྷག་མ་དང་ལན་པའི་རེས་དཔག་ཚད་མར་ཁས་བླངས་པས། དེས་དོན་

རྟོགས་པ་ཉིད་འབས་བུ་ཡིན་གི་འབས་བུ་རས་གཞན་པ་ཉིད་མི་ཐོབ་ཅིང༌། འབས་

བུ་མེད་པ་ཡང་མི་རིགས་པའི་ཕིར་རོ། །

ར་བ།

རྟགས་ཤེས་ཚད་མ་ཡིན་ཞེ་ན། །

རྟགས་ཅན་གི་བློ་འབས་བུ་དང༌། རྟགས་ཤེས་པའི་བློ་ཚད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་

ན། དེ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཚད་འབས་ཀི་བེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་འགལ་བ་

སྔར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར།

ར་བ།

རྣམ་པར་དབེ་བའང་འགྲུབ
2
་མི་འགྱུར། །

རེས་སུ་དཔག་པ་ནི་སྔ་མ་དང་ལན་པ་དང༌། ལྷག་མ་དང་ལན་པའོ་ཞེས་

རྟགས་ཅན་འཇལ་བའི་རྣམ་པར་དབེ་བའང་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རྟགས་

ཀི་ཤེས་པ་ཚད་མ་དང་རྟགས་ཅན་གི་བློ་འབས་བུར་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར་

1  <<རང་>> གཞན་མ་ཉིད་མི་ཐོབ། །      <<ར་>> གཞན་ལ་ཉིད་མི་འཐོབ། །

2  <<རང་>> འགྲུབ་      <<ར་>> གྲུབ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

རོ། །རིགས་པ་ཅན་པ་སྔ་མ་དང་ལན་པའི་རེས་དཔག་ཁོ་ན་དུས་གསུམ་གི་ཡུལ་

ཅན་ཡིན་པས་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཁས་བླངས་པ་ནི། རང་གི་གཞུང་ལས་རེས་དཔག་

ཐམས་ཅད་དུས་གསུམ་གི་ཡུལ་ཅན་ལ་འཇུག་སྟེ། དུས་གསུམ་པ་ཅན་ནོ་ཞེས་

བརོད་པ་དང་ཁས་བླངས་འགལ་བས་སོ། །འགེལ་བཤད་ཀི་འགྱུར་ལས་ཐ་སད་

བསྟན་པ་འགྲུབ་མི་འགྱུར་ཞེས་འབྱུང་ངོ༌། །

གཉིས་པ་(བེ་བག་པའི་ལུགས་དགག་པ་)ལ་གཉིས། འདོད་པ་བརོད་པ་དང༌། དེ་

དགག་པའོ། །

དང་པོ་(འདོད་པ་བརོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

བེ་བག་པ་རྣམས་ན་རེ། འདི་ནི་འདིའི་འབས་བུ་དང་རྒྱུ་དང་འབེལ་པ་

དང་། དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བ་དང་འགལ་བ་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་དེ་

དག་ནི་རྟགས་ལས་བྱུང་བའོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

བེ་བག་པ་རྣམས་ན་རེ། འདི་ནི་བ་ལང་ཁོ་ནའོ། །རྟ་ཁོ་ནའོ་སམ་དུ་འཛིན་

པ་མངོན་སུམ་ཡིན་ལ།
1
 མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བའི་དོན་ལས་བལྟ་བར་བ་བའི་

དོན་གཞན་རེས་སུ་རྟོགས་པའི་བློ་དེ་དག་ནི་རྟགས་ལས་བྱུང་བ་རེས་སུ་དཔག་

པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ཡང་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཉིན་མོར་བེད་པ་ཤར་བ་མཐོང་བ་

1  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> ཡིན་ལ།       <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> མིན་ལ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ལས། དོན་གཞན་བུམ་པ་གསལ་བ་བཞིན་དུ་བསྐྱེད་བའི་འབས་བུ་དང༌། གསལ་

བར་བ་བ་འདི་ནི་སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་དང༌། གསལ་བེད་འདིས་དཔོག་པར་
1
བེད་པའོ་

ཞེས་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་དཔོག་པ་དང༌། འབེལ་པ་བཟུང་བ་ལས་འབེལ་པ་དཔོག་པ་

དང༌། འབེལ་པ་ནི་གཉིས་ཏེ། མེ་དུ་ལྟ་བུ་ལན་པའི་འབེལ་པ་དང༌། བ་ལང་དང་རྭ་

ལྟ་བུ་འདུ་བའི་འབེལ་པའོ། །དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བ་ལས་འདུ་བ་ཅན་དཔོག་པ་

དང༌། འདུ་བ་ཡང་གཉིས་ཏེ། གཟུགས་དང་རེག་བ་ལྟ་བུ་འབས་བུ་དང༌། འབས་བུ་

གཞན་འདུ་བ་དང༌། རྐང་ལག་ལྟ་བུ་རྒྱུ་དང་རྒྱུ་གཞན་འདུ་བའོ། །འགལ་ཟླས་

འགལ་ཟླ་གཞན་དཔོག་པ་འགལ་བ་ཅན་ཞེས་བའོ། །དེ་ཡང་དཔེ་མ་བྱུང་བ་བྱུང་

བའི་འགལ་ཟླས་དཔོག་པ་རླུང་དང་སྤིན་སྦྱོར་བ་ལས། ད་ལྟ་མེད་པའི་ཆར་པའི་

ལས་དཔོག་པར་འདོད་པ་དང་མ་བྱུང་བས་བྱུང་བ་དཔོག་པ་ཆར་པའི་ལས་ཡོད་

བཞིན་པ། རླུང་དང༌། ཆར་པ་སྦྱོར་བ་ལས་དང༌། བྱུང་བས་བྱུང་བ་དཔོག་པ་

ནི། གཤེར་བ་ཆུ་ལོན་འཆིང་བ་སྟེ། གཤེར་བའི་འབས་བུ་རན་པ་དང༌འགལ་བས་

གཤེར་བ་དང་འགལ་བར་གོ་བ་ལྟ་བུའོ། །མ་བྱུང་བ་མ་བྱུང་བས་དཔོག་པ་

ནི། ལང་ཁུའི་བུམ་པ་ཚོས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ངོ་བོར་བྱུང་བ་ལ། གྲུབ་ཟིན་གི་བུམ་

པ་མེ་དང་སྦྱོར་བ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་(དེ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། རེས་དཔག་སྔ་མ་གཉིས་དགག་པ་

དང༌། ཕི ་མ་གཉིས་དགག་པའོ། །དང་པོ ་ (རེས་དཔག་སྔ་མ་གཉིས་དགག་པ་)ལ་

གཉིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་(རྒྱས་པར་བཤད་པ་)ལ་

1  <<སྐུ་>> འདིས་དཔོག་པར་           <<ཤེས་>> འདི་ཡི་དཔག་པར་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

གཉིས། རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་དཔོག་པ་དགག་པ་དང༌། ལན་འདུའི་འབེལ་པ་དཔོག་པ་

དགག་པའོ། །

དང་པོ་(རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་དཔོག་པ་དགག་པ་)ནི།

ར་བ།

རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་གྲུབ་
1
པ་མེད། །

རྒྱུ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལས་དཔོག་བའི་
2
འབས་བུ་གྲུབ་པ་མེད་པར་

ཐལ། དངོས་རྒྱུས་དཔོག་ན་ཕོགས་ཆོས་མི་འགྲུབ་ཅིང༌། བརྒྱུད་པའི་རྒྱུ་ལས་ཁྱབ་

པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །ཕན་མི་འདོགས་པའི་
3
གསལ་བེད་ཀི་རྒྱུ་ལས་གསལ་

བའི་འབས་བུ་དཔོག་པ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། རིགས་འདྲ་གྲུབ་ཟིན་པའི་དོན་ལ་

གནས་སྐབས་ཕན་འདོགས་བེད་པ་ཡིན་གི་ཕན་མི་འདོགས་པ་གསལ་བེད་ཀི་

རྒྱུར་མི་འཐད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(ལན་འདུའི་འབེལ་པ་དཔོག་པ་དགག་པ་)ལ་གསུམ། ལན་པའི་འབེལ་པ་

ལས་དོན་དཔོག་པ་དང༌། འདུ་བའི་འབེལ་པ་ལ་ཡང་ཉེས་པ་མཚུངས་པ་

དང༌། འགལ་བ་ལ་ཡང་མཚུངས་པའོ། །དང་པོ་(ལན་པའི་འབེལ་པ་ལས་དོན་དཔོག་པ་)ལ་

གཉིས། དགག་པ་དངོས་དང༌། ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(དགག་པ་དངོས་)ནི།

ར་བ།

1  <<རང་>> ལས་འབས་བུ་གྲུབ་        <<ར་>> ལ་འབས་བུ་བཀག་

2  <<སྐུ་>> དཔོག་བའི་                 <<ཤེས་>> དཔག་བའི་

3  <<སྐུ་>> ཕན་མི་འདགས་པའི་        <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ཕན་མི་འདོགས་པའི་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ལན་པའི་རྟོགས་པ་གྲུབ་པ་མེད། །

ལན་པའི་འབེལ་པ་རྟོགས་པ་ལས་ལོག་གྱུར་གྲུབ་པ་མེད་པར་ཐལ། ལན་

པའི་འབེལ་པ་མངོན་སུམ་གིས་གཟུང་ཞིང་རྟོགས་ན། འབེལ་པ་ཅན་ཡང་རྟོགས་

པས་རེས་དཔག་དོན་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། ལན་པའི་འབེལ་པ་མེད་ཀང༌། མེད་ན་

མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལོག་གྱུར་ངེས་པར་གོ་དགོས་པའི་ཕིར་

རོ། །ཡང་ན་ལན་པའི་འབེལ་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ལོག་གྱུར་རྟོགས་པ་ཞེས་སྦྱར་

རོ་། །ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་ལས་ལོག་གྱུར་གོ་བར་བེད་པས་ངེས་པར་ལན་པ་ལ་ལྟོས་

སོ་ཞེ་ན། 

ར་བ།

གཉིས་དང་ལན་ཕིར་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

ལན་པའི་འབེལ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དུ་བས་མེ་གོ་བ་བཞིན་དུ། མེས་ཀང་དུ་

བ་གོ་བར་བེད་པར་ཐལ་ལོ། །ལན་པའི་འབེལ་པ་གོ་བེད་དུ་འགྱུར་བ་གང་

ཞིག །ལན་པ་ཆ་ཤས་མེད་པ་དེ་ཉིད་མེ་དུ་གཉིས་ཀ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པར་ལན་

པའི་ཕིར། ཡང་ན་ལན་པ་དེ་མེ་དུ་གཉིས་ཀའི་གོ་བེད་དུ་ཐལ་ཞེས་བརོད་དོ། །སྔ་

མ་འདོད་མི་རིགས་ཏེ། དུ་བ་མེད་པའི་མེ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །དུ་བ་གདོན་མི་ཟ་

བར་མེ་དང་ལན་ཡང༌། མེ་མེད་པར་
1
དུ་བ་མི་ལན་ནོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

1  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> མེ་མེད་པར་        <<ཤེས་>> མེ་མེད་ངེས་སར<<ཞོལ་>> མེ་དེས་སར་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཐ་དད་མིན། །

ལན་པའི་འབེལ་པ་ལན་པ་ཅན་
1
གཉིས་ལ་ཉེ་རིང་གི་ཁྱད་པར་མེད་པར་

ཐལ། ལན་པ་ཆ་ཐ་དད་ཀང་ཡོད་པ་མིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

མེ་དང་དུ་བའི་ལན་པ་ནི། །

ཆ་འགའ་ཞིག་ལས་མ་ཡིན་པས། །

དུ་བའི་
2
ཐམས་ཅད་གོ་བེད་དམ། །

མེ་ཡི་གསལ་བ་གོ་བར་འགྱུར། །

དུ་བའི་སྐྱ་བོའི་
3
རས་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ཆ་ཐམས་ཅད་ནི་གོ་བེད་དང་མེའི་

གསལ་བ་དང༌། འབར་བ་དང༌། སོག་མ་ལས་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པའང་དུ་བའི་གོ་

བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ལན་པའི་འབེལ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གོ་བེད་དུ་འགྱུར་བ་གང་

ཞིག །མེ་དང་དུ་བའི་ལན་པ་ནི་ཆ་འགའ་ཞིག་ལས་ཆ་གཞན་གོ་བར་བེད་པ་མིན་

པའོ། །ལན་པ་ཆ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ལན་པས་མེ་ལ་ལན་པའི་ཆ་དུ་བ་ལ་དང༌། དུ་བ་

ལ་ལན་པའི་ཆ་མེ་ལ་ལན་པར་ཁས་བླངས་པས་ཇི་ལྟར་བཤད་པའི་ཉེས་པའི་ཉེས་

པར་འགྱུར་རོ། །

1  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> ལན་པ་ཅན་            <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> བསྟན་པ་ཅན་

2  <<རང་>> དུ་བའི་            <<ར་>> དུ་བ་

3  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> དུ་བའི་སྐྱ་བོའི་        <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> དུ་བའི་སྐྱོན་དང་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཉིས་པ་(འདུ་བའི་འབེལ་པ་ལ་ཡང་ཉེས་པ་མཚུངས་པ་)ནི།

ར་བ།

དེ་བཞིན་དུ་བ་ལ་སོགས་པའང་། །

ལན་པའི་འབེལ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གོ་བེད་དུ་འདོད་པ་ལའང་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་

བར་ཐལ། བ་ལང་ལ་རས་ཉིད་དུ་འབེལ་པ་གྲུབ་པས་བ་ལང་ལ་བརྟེན་ནས་གོ་བ་

བཞིན་དུ། རས་ཉིད་ལས་ཀང་རྭ་ཅན་གོ་བ་དང༌། སེར་ཟལ་ལ་སོགས་པ་གོ་བར་

ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །ལན་པའི་འབེལ་པ་ནི། གོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་འབེལ་པ་

དང༌། འདུ་བའི་འབེལ་པ་ནི། གོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་འབེལ་པ་ལ་འདོད་དོ། །དེ་བཞིན་

དུ་རྭ་ཅན་ལས་བ་ལང་གོ་བར་ཐལ་བ་དང༌། དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བའི་འབེལ་པ་ཁས་

ལེན་པ་ལ་ཡང་ཉེས་པ་བརོད་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་(འགལ་བ་ལ་ཡང་མཚུངས་པ་)ནི།

ར་བ།

འགལ་བ་ལ་ཡང་སྲིད་པའི་ཕིར། །

འགལ་བས་འགལ་ཟླ་གཞན་གོ་བར་བེད་པ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ལ་

ཡང་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་ཡང་སྤི་དང་བེ་བག་ཕན་ཚུན་རྟགས་དང་རྟགས་

ཅན་དུ་ཐལ་བའི་ཉེས་པ་སྲིད་པའི་ཕིར། མངོན་སུམ་དུ་མ་གྱུར་པའི་འབྱུང་འགྱུར་

ཐམས་ཅད་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་དུ་ཐལ་ལོ། །
1

1  <<སྐུ་>> -       <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>>”མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་ལ་བརྟེན་པ་ལ་

ནི”ཞེས་པ་ནས་”དུ་བ་མི་འབྱུང་བར་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །”
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

གཉིས་པ་(དོན་བསྡུ་བ་)ནི།

ར་བ།

རྟགས་ཀི་སྤི་གཞན་རྟགས་མིན་ཞིང་། །

བེ་བག་རྣམས་ཀང་རྟགས་ཅན་མིན། །

གཞན་གི་ལྟར་ན་ཐམས་ཅད་ནས། །

གོ་བ་གོ་བེད་དུ་ཐལ་འགྱུར། །

ཞེས་བ་བ་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

ཡུལ་དང་དུས་ལ་ལྟོས་སུ་ཆུག །

ལན་འདུ་འབེལ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རེས་སུ་དཔོག་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་

ལྟ་ན་སྤི་དང་བེ་བག་སོགས་ཀང་གོ་བ་གོ་བེད་དུ་འགྱུར་ན། རྟགས་ཀི་སྤི་གཞན་
1
རས་ཉིད་གོ་བའི་རྟགས་མིན་ཞིང་མེའི་ཆོས་གསལ་བ

2
་སོགས་མེའི་བེ་བག་

རྣམས་དུ་བའི་རྟགས་ཅན་མིན་པའི་ཕིར་རོ།
3
 །མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་ལ་

བརྟེན་པ་ལ་ནི། ཡུལ་དང་དུས་གང་ལ་ལྟོས་ཀང༌འཁྲུལ་བ་མེད་དེ། ཡུལ་ལ་ལྟོས་

ནས་ས་ཕོགས་སུ་མེ་མེད་ན། དུ་བ་མི་འབྱུང་བར་དམིགས་པའི་ཕིར་དང༌། དུས་

ལ་ལྟོས་ནས་ཀང་མེ་སྔོན་དུ་མ་སོང་ན་དུ་བ་མི་འབྱུང་བར་དམིགས་པའི་ཕིར་

རོ། །དེས་ན་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་ངེས་པར་ཁས་བླངས་པར་བའོ། །ལན་

1  <<སྐུ་>> རྟགས་སྤི་གཞན་             <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> རྟགས་ཀི་སྤི་གཞན་

2  <<སྐུ་>> མེའི་ཆོས་གསལ་བ་          <<ཤེས་>> མེ་ཆོས་བསལ་བ་

3  <<སྐུ་>> དང།    <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> རོ། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

འདུ་འབེལ་པ་དོན་གཞན་རྟག་
1
པ་ཁས་ལེན་པའི་བེ་བག་པ་གཞན་གི་ལྟར་ན་ཆ་

ཐམས་ཅད་ནས་ཕན་ཚུན་གོ་བ་གོ་བེད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། སེལ་བས་འཇུག་

པའི་རྣམ་དབེ་མི་ཤེས་པར་རྟག་པའི་རས་ཀི་འབེལ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གོ་བ་གོ་བེད་

ཁས་བླངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་བ་བ་ནི་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

གཉིས་པ་(ཕི་མ་གཉིས་དགག་པ་)ལ་གསུམ། དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བའི་འབེལ་པ་

གོ ་བེད་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་དང༌། འགལ་ཟླ་གོ ་བར་བེད་པ་དགག་པ་

དང༌། དགག་པ་གཞན་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བའི་འབེལ་པ་གོ་བེད་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་)ནི། དོན་གཅིག་ལ་

འདུ་བའི་འབེལ་པ་གཉིས་ཏེ། འབས་བུ་དང་འབས་བུ་གཞན་རས་གཅིག་ལ་འདུ་བ་

གཟུགས་དང་རེག་བ་
2
ལྟ་བུ་དང༌། རྒྱུ་དང་རྒྱུ་གཞན་འདུ་བ། ལུས་རོམ་པའི་རྐང་

ལག་ལུས་ལ་འདུ་བ་འབེལ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་གཞན་གོ་བེད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

རྒྱུར་ནི
3
་ཁོང་དུ་ཆུད་མི་འགྱུར། །

འབེལ་པ་གཉིས་ལས་མ་རྟོགས་པའི་དོན་གཅིག་ཤོས་ལས་རྟོགས་པའི་

དོན་གཅིག་ཤོས་ལ་
4
འདུ་བའི་འབེལ་པ་དོན་གཞན་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུར་མི་འཐད་

1  <<སྐུ་>><<ཞོལ་>> རྟག   <<ཤེས་>><<བཀྲས་>> རྟགས་

2  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> བ་     <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> པ་

3  <<པེ་>><<སྣར་>> རྒྱུར་ནི་       <<ར་>> རྒྱུ་ནི་

4  <<སྐུ་>> གཅིག་ཤོས་ལས་རྟོགས་པའི་དོན་གཅིག་ཤོས་ལ་ <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་

>> གཅིག་ལས་མ་རྟོགས་པའི་དོན་གཅིག་ལ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

པར་ཐལ། དེ་མེད་ཅིང་ཡོད་དུ་ཆུག་ཀང་ལོག་གྱུར་གོ་བར་བེད་པའི་རྒྱུར་ནི་ཚད་མ་

གང་གིས་ཀང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

ར་བ།

འབེལ་པ་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར། །

གཟུགས་ཀིས་རེག་བ་དཔོག་པ་བཞིན་དུ། རེག་བས་ཀང་གཟུགས་དཔོག་

པར་ཐལ། དེ་གཉིས་དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བའི་འབེལ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གོ་བེད་ཁས་

བླངས་པ་གོ་བའི་དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བའི་འབེལ་པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར།

ར་བ།

གཞན་ཡང་སྲིད་ཕིར་གཉིས་མ་ཡིན། །

དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བའི་འབེལ་པ་གཉིས་སུ་ངེས་པར་བཟུང་བ་འཐད་པ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལྟར་ན་གཉིས་ལས་གཞན་ཡང་སྲིད་པའི་ཕིར། རྒྱུ་དང་རྒྱུ་

གཞན་དོན་གཅིག་འདུ་བ་རྐང་ལག་ལ་ཁས་བླངས་པ་ལྟར། ལུས་ཀི་རྒྱུ་མགོ་བོ་

ཡིན་ལ་དེའི་ཡང་རྒྱུ་རང་གི་ཆ་ཤས་དཔྲལ་བ་ཡིན་པས། རྒྱུའི་རྒྱུ་ལས་དོན་གཅིག་

འདུ་བ་དང༌། འབས་བུའི་འབས་བུ་ལས་དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བ་ཁས་ལེན་དགོས་

པས་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་ཉིད་ཁས་

བླངས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་(འགལ་ཟླ་གོ་བར་བེད་པ་དགག་པ་)ནི།

ར་བ།



  162  

རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གང་ཞིག་འགལ་བ་དེ་རྟགས་མིན། །

གང་ཞིག་འགལ་པ་དེ་ཡང་ལོག་གྱུར་གོ་བར་བེད་པའི་རྟགས་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། གོ་བ་གོ་བེད་ལ་འབེལ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཆར་པའི་ལས་

མེད་པ་དང༌། རླུང་དང་སྤིན་སྦྱོར་བ་དག་ལ་འགལ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། །རླུང་དང་སྤིན་སྦྱོར་བས་འགལ་ཟླ་ཆར་པའི་ལས་
1
མེད་པ་གོ་བར་བེད་པ་ནི་

འགལ་ཟླས་འགལ་ཟླ་གཞན་གོ་བར་བེད་པས། དེ་གཉིས་འགལ་བར་ཁས་བླངས་

པའོ། །དེས་ན་ཆར་མི་འབབ་པ་དང༌། སྤིན་དང་རླུང་དང་སྦྱོར་བ་མི་འགལ་བར་

བསྒྲུབས་པས། དེ་ལ་གནོད་བེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །

གསུམ་པ་(དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ་)ལ་གསུམ། རྟགས་འཛིན་སེམས་རྟགས་སུ་

མི་འཐད་པ་དང༌། འབེལ་པ་གཅིག་ཏུ་ཟད་ན་རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་མ་ཚང་བ་

དང༌། འབེལ་པ་གཞན་དོན་མེད་པའོ། །

དང་པོ་(རྟགས་འཛིན་སེམས་རྟགས་སུ་མི་འཐད་པ་)ནི། དུ་བ་མེའི ་ལན་པ་ཅན་

ནོ། །ཞེས་སྔར་འབེལ་པ་འཛིན་པའི་དུས་ན། དུ་བ་མཐོང་བའི་མངོན་སུམ་དེ་ཉིད་

མེ་དཔོག་པའི་རྟགས་སོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

འབེལ་པ་མེད་ཕིར་རྟགས་བློ་མིན། །

རྟགས་ཀི་བློ་རྟགས་སུ་འཐད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་རྟགས་ཅན་ཆོས་དང་

འབེལ་པ་མེད་པའི་ཕིར།

1  <<སྐུ་>> ཆར་པའི་ལས་         <<ཤེས་>> ཆར་པ་ལས་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ར་བ།

རྟགས་ལས་བྱུང་བར་བསྟན་པའི་ཕིར། །

རྟགས་འཛིན་སེམས་རྟགས་སུ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཁྱོད་རང་གི་གཞུང་

ལས་དེ་རྟགས་ལས་བྱུང་བར་བསྟན་པའི་ཕིར་དང༌། ཆོས་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བླངས་

པས་འབེལ་པ་ངེས་པའི་དུས་ན་བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་ཟིན་དུ་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །རྟགས་

ཅན་གི་བློའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་རྟགས་ཀི་སྒས་བརོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

ཐམས་ཅད་རྟགས་སུ་བརོད་མ་ཡིན། །

དྲན་པས་འབེལ་ཅན་དུ་གྲུབ་འགྱུར། །
1

སྔར་རྟགས་མ་མཐོང་བར་ཡིད་ཀིས་འབེལ་པ་དྲན་པ་ཙམ་གིས་འབེལ་པ་

ཅན་དུ་སྒྲུབ་པ་སྟེ། འབེལ་པ་ཅན་
2
བསྒྲུབ་བ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། འབེལ་པ་

དྲན་པའི་བློ་རྟགས་དེའི་ཚད་མ་དང༌། རྟགས་ཅན་གི་བློ་འབས་བུ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཆོས་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བླངས་པས་སོ། །རེས་དཔག་གི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་རྟགས་

ཀི་སྒས་བརོད་རིགས་པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་མེད་དེ། རྟགས་ཀི་ཤེས་པ་རེས་དཔག་

གི་དངོས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པས། དེའི་སྒས་བརོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། རྟགས་ཀི་ངོ་བོ་འཛིན་

པའི་ཤེས་པ་རེས་དཔག་གི་དངོས་རྒྱུ་མིན་པར་ཐལ། འབེལ་པ་དྲན་པས་བར་དུ་

ཆོད་པའི་ཕིར། རང་འགེལ་གི་ཚིག་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་འབེལ་པ་དྲན་པའི་བློ་

1  <<རང་>> དྲན་པ་འབེལ་པ་ཅན་དུ་འགྲུབ། །           <<ར་>> དྲན་པས་འབེལ་ཅན་དུ་གྲུབ་འགྱུར། །

2  <<སྐུ་>> འབེལ་པ་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པ་སྟེ། འབེལ་པ་ཅན་      <<ཤེས་>> འབེལ་པ་ཅན་དུ་སྟེ། འགེལ་པ་ཅན་



  164  

རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

རྟགས་འཛིན་སེམས་མིན་པར་འདོད་པ་དང༌། ཕོགས་ཆོས་དྲན་པའི་བློ་རེས་

དཔག་གི་དངོས་རྒྱུར་མི་རུང་བར་འདོད་པ་ནི་ངེས་པ་མེད་དེ། འདི་ནི་བེ་བག་པའི་

འདོད་པ་རིམ་པ་དེ་ལྟར་སྐྱེ་བ་འགོག་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(འབེལ་པ་གཅིག་ཏུ་ཟད་ན་རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་མ་ཚང་བ་)ནི། དོན་གཅིག་ལ་

འདུ་བ་འབེལ་པ་གཅིག་པུར་ངེས་པས་རེས་དཔག་སྐྱེའོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

འབས་བུ་ལ་སོགས་མདོར་མ་མཚོན། །

ཁྱོད་ཀི་རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་མ་ཚང་བར་ཐལ། སྒ་མི་རྟག་པར་བསྒྲུབ་

པ་ལ་འབས་བུ་དང༌། རྒྱུ་ཉིད་དང་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་གཏན་ཚིགས་

སུ་ཁས་བླངས་ནས། མདོར་མཚོན་ཞིང་མ་བསྟན་པའི་ཕིར་རོ། །གཏན་ཚིགས་

གཞན་ཡང་ལན་པ་དང༌། རྣམ་པར་ཕེ་བ་ལ་སོགས་པ་སོགས་དོན་ནི། དོན་གཅིག་

ལ་འདུ་བའི་འབེལ་པ་དེ་ལ་མ་ཚང་བའི་དོན་ཏོ།   །སྐྱོན་མེད་དེ། རྟགས་ཆོས་

གསལ་བ་གསལ་བེད་ཀི་རྒྱུ་འབས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

ཐ་མ་གསལ་བེད་དུ་མི་འགྱུར། །

ལན་པའི་འབེལ་པ་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུར་སོས་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ། ཤེས་

བེད་ཀི་རྒྱུ་རྣམས་ཀི་ཐ་མའི་འབེལ་པ་གསལ་བེད་དུ་མི་འགྱུར་བ་སྟེ། གསལ་བེད་

ཀི་རྒྱུ་ལ་སྐྱེད་བེད་ཀིས་ཁྱབ་ལ། དེ་སྐྱེད་བེད་དུ་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

གསུམ་པ་(འབེལ་པ་གཞན་དོན་མེད་པ་)ནི།

ར་བ།

དོན་མེད་གཞན་ལས་ཀང་དེ་གྲུབ། །

ལོག་གྱུར་གོ་བར་བེད་པ་ལ་ལན་པ་དང་འདུ་བའི་འབེལ་པ་སོགས་ཁས་

བླངས་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ། དེ་དག་མེད་ཀང་མེད་ན་མ་འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་

གཞན་ལས་ཀང་དེ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་(སེར་སྐྱ་པའི་ལུགས་དགག་པ་)ལ་གཉིས། འདོད་པ་བརོད་པ་དང༌། དེ་

དགག་པའོ། །

དང་པོ་(འདོད་པ་བརོད་པ་)ནི།

ར་བ།

གངས་ཅན་པ་རྣམས་ན་རེ། འབེལ་པ་མངོན་སུམ་པ་གཅིག་ལས་ལྷག་

པར་གྲུབ་པའི་རེས་སུ་དཔག་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

གངས་ཅན་པ་ན་རེ། དོན་རྣམས་ཀི་འབེལ་པ་ལས་རྟགས་ཅན་གི་བློ་སྐྱེ་བ་

ཡོད་དེ།
1
 དེ་ཡང་འཇིག་རྟེན་དང་བསྟན་བཅོས་ལས་གགས་པའི་དཔེ་གཉིས་

གཉིས་ཀིས་མཚོན་པར་བེད་དོ། །རྒྱལ་དཔོག་པ་དང༌། གངས་ཅན་དང༌། གཙོ་བོ་

དང༌། སྐྱེས་བུ་བཞིན་དུ། ནོར་དང༌། བདག་པོའི་ཚུལ་གིས་འབེལ་པ་དང༌། འོ་ཞོ་

དང༌། གཙོ་བོ་དང་ཆེན་པོ་སོགས་བཞིན་དུ། རང་བཞིན་དང༌། རྣམ་འགྱུར་གི་ངོ་བོ་

1  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> རྟགས་ཅན་གི་བློ་སྐྱེ་བ་ཡོད་དེ།        <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> རྟགས་ཡོད་དེ།
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དང༌། ཤིང་རྟ་དང༌། དེའི་ཡན་ལག་དང༌། སིང་སྟོབས་སོགས་དང༌། དེ་ཙམ་ལྔ་

བཞིན་དུ་འབས་བུ་དང༌། རྒྱུའི་ངོ་བོ་དང༌། ར་མཁན་དང་བུམ་པ་དང༌། སྐྱེས་བུ་དང་

གཙོ་བོ་བཞིན་དུ། རྒྱུ་མཚན་དང༌། རྒྱུ་མཚན་ཅན་དང༌། ཡལ་ག་དང༌། ཤིང་

དང༌། དེ་ཙམ་ལྔ་དང་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞིན་དུ། ཡན་ལག་དང༌། ཡན་ལག་ཅན་

དང། དུར་བ་དུ་མ་དང༌། སིང་སྟོབས་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ། ལྷན་ཅིག་སྤོད་པའི་

དངོས་པོ་དང༌། སྦྲུལ་དང༌། རྔ་མོ་དང༌། ཡན་ལག་དང༌། ཡན་ལག་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་

སིང་སྟོབས་སོགས། ཡན་ལག་ཅན་གཅིག་གིས། ཅིག་ཤོས་ཟིལ་གིས་གནོན་པ་

བཞིན་དུ། གནོད་བ་གནོད་བེད་ཀིས་དངོས་པོའོ། །འབེལ་པ་མངོན་སུམ་པ་གང་

རུང་གཅིག་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ་ལས། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷག་པའི་དོན་མངོན་

གྱུར་མིན་པ་གཞན་གྲུབ་ཅིང་རེས་སུ་དཔག་གོ་
1
ཞེས་ཟེར་རོ། །དཔེར་ན། སྔར་དུ་

བ་དང་མེའི་འབེལ་པ་དབང་པོ་འགའ་ཞིག་གིས་མཐོང་ནས། ཕིས་དུ་བ་མཐོང་བ་

ལས་བློས་མེ་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཞེན་པར་བ་བའོ། །རྟགས་ཀི་ཤེས་པ་ཁ་ཅིག་མ་ངེས་

པར་ཡང་འགྱུར་ཏེ། རངས་པ་མཐོང་བ་ལས་དུ་བར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་བཞིན་ནོ་ཞེས་

ཟེར་རོ། །
2

གཉིས་པ་(དེ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་མི་འཐད་པར་

དམ་བཅས་པ་དང༌། རེས་དཔག་འགོག་པའི་རིགས་པའོ། །

དང་པོ་(རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་མི་འཐད་པར་དམ་བཅས་པ་)ནི།

1  <<སྐུ་>> གྲུབ་ཅིང་རེས་སུ་དཔག་གོ་                      <<ཤེས་>> གྲུབ་པའི་རེས་སུ་དཔག་སོགས་

2  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་བཞིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །           <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> ཐེ་ཚོམ་

ཟ་བ་བཞིན།
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ར་བ།

དེ་ལ་མངོན་སུམ་པ་གཅིག་ལས་ཞེས་པ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།

དེ་ལ་འབེལ་པ་ལ་མངོན་སུམ་གང་རུང་གཅིག་ལ་སྟེ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལོག་

གྱུར་དཔོག་ཅེས་པ་རིགས་པ་མིན་ཏེ། དེ་ལ་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་རིགས་པས་

གནོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(རེས་དཔག་འགོག་པའི་རིགས་པ་)ལ་གསུམ། རྒྱས་པར་དགག་པ་དང༌། 

སྤིར་མཐོང་བ་ལ་གཉིས་ཁོ་ནར་ངེས་ན་རེས་དཔག་ཁྱབ་ཆུང་བ་དང༌།
1
 སྐྱེས་བུ་

ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་(རྒྱས་པར་དགག་པ་)ལ་གཉིས། འབེལ་པ་

འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་དགག་པ་དང༌། འབེལ་པ་ལ་བརྟེན་པའི་རེས་དཔག་དགག་

པའོ། །

དང་པོ་(འབེལ་པ་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་དགག་པ)་ནི། སྤི་དང་ཁྱད་པར་སོགས་འཛིན་

པའི་རྣམ་པ་ལ་སོགས་པའི་འཇུག་པ་མངོན་སུམ་དང༌། དེའི་འབས་བུ་ཡིད་ཀི་

འཇུག་པ་ཡང་། མངོན་སུམ་དུ་བརོད་ལ་དེ་དག་གི་འབེལ་པ་འཛིན་པར་བེད་དོ་ཞེ་

ན།

ར་བ།

རང་དོན་ཙམ་ལ་ལྟ་བའི་ཕིར། །

དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གིས
2
་སྤི་དང་ཁྱད་པར་དང་འབེལ་པ་སོགས་འཛིན་

1  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> ཁྱབ་ཆུང་བ་དང།        <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> ཁྱབ་མཚུངས་པ་དང།

2  <<སྐུ་>> མངོན་སུམ་གིས་       <<ཤེས་>> མངོན་སུམ་གི་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་རང་གི་གཟུང་དོན་ཙམ་ལ་ལྟ་བའི་རྟོག་མེད་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཡིད་ཀི་འཇུག་པ་རྣམ་པའི་འཇུག་པའི་ཡུལ་ཅན་དུ་ཡང་ཁྱོད་ཀིས་ཁས་

བླངས་པས་ཚད་མ་དང་འབས་བུ་བེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་མི་གཅིག་པར་ཡུལ་

འགལ་བར་ཁས་བླངས་དགོས་ན། དེ་ཡང་མི་འཐད་པར་སྔར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གཉིས་པ་(འབེལ་པ་ལ་བརྟེན་པའི་རེས་དཔག་དགག་པ་)ལ་བཞི། ནོར་དང་ནོར་ཅན་གི་

འབེལ་པ་ལ་བརྟེན་པ་མི་འཐད་པ་དང༌། གནོད་བ་གནོད་བེད་ཀི་འབེལ་པ་ལ་

བརྟེན་པ་མི་འཐད་པ་དང༌། གཙོ་བོ་དང་སྐྱེ་བུ་སོགས་དཔོག་པ་གཏན་ཚིགས་

འབེལ་མེད་དུ་ཐལ་བ་དང༌། ལྷན་ཅིག་སྤོད་པའི་
1
དངོས་པོའི་འབེལ་པ་ལ་བརྟེན་པ་

མི་འཐད་པའོ། །

དང་པོ་(ནོར་དང་ནོར་ཅན་གི་འབེལ་པ་ལ་བརྟེན་པ་མི་འཐད་པ་)ནི།

ར་བ།

དེ་མ་ཤེས་པར་དེ་རྟོགས་ཕིར། །

ནོར་དང་ནོར་ཅན་ལ་སོགས་པའི་འབེལ་པ་མངོན་སུམ་གིས་གཟུང་ནས་དེ་

ལས་ལྷག་པའི་དོན་གྲུབ་པ་རེས་དཔག་ཏུ་འདོད་པ་མི་རིགས་ཏེ། ནོར་དང་ནོར་

ཅན་གི་འབེལ་པ་དེ་མ་ཤེས་པར་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་ངེས་པ་ལ་བརྟེན་

ནས། ལོག་གྱུར་དེ་རྟོགས་ནུས་པའི་ཕིར།
2
 ནོར་དང་ནོར་ཅན་ནི། གཅིག་ཁོང་དུ་

ཆུད་པ་ཅིག་ཤོས་ངེས་པ་ལ་ལྟོས་པས་ཕན་ཚུན་བརྟེན་པའི་ཕིར། གོ་བེད་ཀི་ཡན་

1  <<སྐུ་>> སྤོད་པའི་    <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> དཔོད་པའི་

2  <<སྐུ་>> ནུས་པའི་ཕིར།     <<ཤེས་>> པའི་ཕིར།
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ལག་ཏུ་འཐད་པ་མིན་ནོ། །

ར་བ།

འབེལ་པ་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར། །
1

ཁྱོད་ཀི་འབེལ་པ་ལྟར་ན། མིག་ཤེས་ཀང་དུ་བས་རེས་སུ་དཔོག་པར་

ཐལ། འབེལ་པ་གཉིས་ལ
2
་ཉེ་རིང་གི་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །མེད་ན་མི་

འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་ཁས་ལེན་པ་ལ་ཉེས་པ་དེ་མེད་དེ། འབེལ་པ་གཉིས་ཉིད་མིན་

པ་སྟེ། དུ་བ་མེ་ལ་འབེལ་ཡང་མེ་དུ་བ་ལ་མ་འབེལ་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(གནོད་བ་གནོད་བེད་ཀི་འབེལ་པ་ལ་བརྟེན་པ་མི་འཐད་པ་)ནི།

ར་བ།

དེ་ལ་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་མེད། །

གནོད་བ་གནོད་བེད་ཀི་འབེལ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རེས་དཔག་སྐྱེ་བ་མི་འཐད་

པར་ཐལ། སྦྲུལ་དང་ནེའུ་ལེ་ལྟ་བུ་དེ་ལ་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་མེད་པའི་ཕིར་

ཏེ། སྦྲུལ་རྒྱལ་བ་དང༌། ནེའུ་ལེ་ཕམ་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་(གཙོ་བོ ་དང་སྐྱེ་བུ་སོགས་དཔོག་པ་གཏན་ཚིགས་འབེལ་མེད་དུ་ཐལ་བ་)ལ་

གཉིས། གཙོ་བོ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཆོས་ལ་བསྐྱེད་བ་སྐྱེད་བེད་ཀི་འབས་བུ་མི་

འཐད་པ་དང༌། གསལ་བ་གསལ་བེད་མི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་(གཙོ་བོ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་

ཆོས་ལ་བསྐྱེད་བ་སྐྱེད་བེད་ཀི་འབས་བུ་མི་འཐད་པ་)ལ་གསུམ། རྒྱུ་འབས་སྤིར་དགག་པ་

1  <<རང་>> འབེལ་པ་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར། །     <<ར་>> ཁྱད་པར་མེད་ཕིར་གཉས་ནས་མིན། །

2  <<སྐུ་>> གཉིས་ལ་          <<ཤེས་>> གཉིས་ལས་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དང༌། ནོར་དང་ནོར་ཅན་གི་འབེལ་པ་ལ་བརྟེན་པ་དགག་པ་དང༌། དགག་པ་གཞན་

བསྟན་པའོ། །དང་པོ་(རྒྱུ་འབས་སྤིར་དགག་པ་)ལ་གསུམ། གསལ་བ་རྣམས་ལ་རེས་སུ་

འགོ་བ་གཙོ་བོ་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་རུང་བ་དང༌། གཙོ་བོ་རྒྱུར་མི་འཐད་པ་དང༌། རྒྱུ་

འབས་ཀི་འབེལ་པ་གཙོ་བོ་ལ་བརྟེན་པའི་ཆོས་སུ་མི་འཐད་པའོ། །

དང་པོ་(གསལ་བ་རྣམས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་གཙོ་བོ་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་རུང་བ་)ནི། སྒྲུབ་པའི་

གཏན་ཚིགས་ལྔ། གངས་ཅན་གིས་བཀོད་དེ། ཁྱད་པར་རྣམས་ལ་རེས་སུ་འགོ་

བར་མཐོང་བ་དང༌། ཚད་མ་མཐོང་བ་དང༌། རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་དངོས་པོ་

དང༌། ནུས་པ་འཇུག་པ་དང༌། འཇིག་རྟེན་སྣ་ཚོགས་ཀི་དབེ་བ་མཐོང་བའི་

ཕིར། མི་གསལ་བའི་རྒྱུ་ཡོད་དོ ་ཞེས་པའོ། །གཙོ་བོ ་དེ ་ཡང་ཡོད་པ་ཉིད་

དང༌། གཅིག་ཉིད་དང༌། དོན་དང་ལན་པ་ཉིད་དང༌། གཞན་གི་དོན་ཉིད་ལ་སོགས་

པའི་ཆོས་དང་ལན་པའོ། །

ར་བ།

སོ་སོར་མི་བརོད་
1
ཐ་དད་ལས། །

གཙོ་བོ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལྔ་སོ་སོར་མི་བརོད་པ་སྟེ་བརོད་མི་རིགས་

པར་ཐལ། རྒྱུ་ནི་གཙོ་བོ་ཆ་མེད་གཅིག་ཡིན་ལ། གཏན་ཚིགས་ཐ་དད་དང༌། རེས་

སུ་འགོ་བ་ཐ་དད་ལས
2
་རྟོགས་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར། གཏན་ཚིགས་རྣམས་རང་

བཞིན་གཅིག་ཡིན་པ་དང༌། རང་བཞིན་གཙོ་བོ་དེ་ཉིད་ཆ་མེད་ཡིན་པས་རེས་སུ་

1  <<རང་>> མི་བརོད་        <<ར་>> མ་སྦྱོར་

2  <<སྐུ་>> ཐ་དད་ལས་        <<ཤེས་>> ཐ་དད་ལ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

འགོ་བ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀིས་བསྒྲུབ་པར
1
་མི་རིགས་སོ། །

ར་བ།

རེས་སུ་འགོ་བ་གཞན་མིན་ཕིར། །

ཁྱད་པར་རྣམས་དང༌། དེ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་གཞན་མིན་པའི་ཕིར་ཉེས་པ་

མེད་དོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

གལ་ཏེ་གཞན་མིན་རྣམ་ལྔ་མིན། །

གལ་ཏེ་རེས་སུ་འགོ་བ་གཞན་ཐ་དད་པ་ཉིད་ལ་ལྟོས་པ་མིན་ན། །དེ་ཙམ་

ལྔ་དང་གཏན་ཚིགས་རྣམ་པ་ལྔ་རིགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རེས་སུ་འགོ་བ་དང་

ཐ་དད་པ་རྣམས་གཞན་མིན་པ་ཐ་དད་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། རང་བཞིན་གཙོ་བོ་དེ་

ལ་དབེ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །གཙོ་བོ་ཀུན་གི་རང་བཞིན་དུ་ཁས་

བླངས་ལ། དེ་ལ་དབེ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་བར་མེད་པས་གཏན་ཚིགས་ལྔ་དང༌། དེ་

ཙམ་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་དབེ་བ་མི་རུང་བའོ། །

གཉིས་པ་(གཙོ་བོ་རྒྱུར་མི་འཐད་པ་)ནི།

ར་བ།

གཙོ་བོའི་ཆ་ནས་བརྒྱ་ལམ་ནའང་། །

སྐྱེད་བེད་ཉིད་དུ་འགྱུར་མ་ཡིན། །

1  <<སྐུ་>> བསྒྲུབ་པར་        <<ཤེས་>> སྒྲུབ་པར་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཐ་དད་ན་ཡང་སྐྱེད་བེད་མིན། །

དེ་ལས་ཀུན་ཏུ་ཐོབ་འགྱུར་ཕིར། །

གཙོ་བོའི་ཆ་ནས་བརྒྱ་ལམ་ནའང་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་ཀི་སྐྱེད་བེད་དུ་འགྱུར་

བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྟག་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་པས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མི་འཐད་

པའི་ཕིར་རོ། །རྣམ་འགྱུར་རྣམས་ཐ་དད་ན་ཡང་དེ་ཡོད་པར་འགྲུབ་པར་བེད་པ་

གཙོ་བོའི་སྐྱེད་བེད་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐ་དད་ནི་ཡོད་པ་ཙམ་དེ་ལས་

ཀུན་ཏུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར།

གསུམ་པ་(རྒྱུ་འབས་ཀི་འབེལ་པ་གཙོ་བོ་ལ་བརྟེན་པའི་ཆོས་སུ་མི་འཐད་པ་)ནི།

ར་བ།

གཙོ་བོ་ལ་སོགས་ཀི་གཅིག་སོགས། །

ཐ་དད་རྣམས་ཀི་རེས་འགོ་ཉིད། །

ལ་སོགས་གང་ལས་ཡོངས་སུ་འཛིན། །

དེ་ཡི་ཕིར་འདི་གསལ་བེད་མིན། །

གཙོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་རྣམས་རེས་སུ་འགོ་བར་མཐོང་བ་འདི་དག་གསལ་

བ་གསལ་བེད་དང༌། བསྐྱེད་བ་སྐྱེད་བེད་ཀི་སོ་ནས་གོ་བ་གོ་བེད་དུ་འཐད་པ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། གཙོ་བོ་དང་སྐྱེས་བུ་ལ་སོགས་ཀི་གཅིག་དང༌། ཡོད་པ་ཉིད་

སོགས་གཙུག་ཕུད་ཅན་གི་དོན་བཅུ་གསལ་བ་ཐ་དད་རྣམས་ཀི་རེས་སུ་འགོ་བ་

ཉིད་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལས་ཡོངས་སུ་འཛིན་ཏེ། རྟགས་དེ་དག་ལས་

མི་རྟོགས་པའི་ཕིར། གཙུག་ཕུད་ཅན་གི་དོན་བཅུ་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་དང༌། གཅིག་ཉིད་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

དང༌། དོན་དང་ལན་པ་ཉིད་དང། གཞན་གི་དོན་ཉིད་དང༌། གཞན་ཉིད་དང༌། བེད་

པ་པོའི་དངོས་པོ་མིན་པ་དང༌། སྦྱོར་བ་དང༌། འབེལ་པ་དང༌། མང་པོའི་སྐྱེས་བུ་

རྣམས་དང༌། གནས་པ་སྟེ། སྐྱེས་བུའི་ཆོས་བཅུའོ། །

གཉིས་པ་(ནོར་དང་ནོར་ཅན་གི་འབེལ་པ་ལ་བརྟེན་པ་དགག་པ་)ནི།

ར་བ།

དེ་བཞིན་ནོར་དང་ནོར་ཅན་ལ། །

སོགས་པའང་གསལ་བེད་མ་ཡིན་ཞིང་། །

འབེལ་གཞན་
1
ལས་ཀང་དེ་མཚོན་ཕིར། །

འབེལ་མེད་ཉིད་དུ་ཡང་དག་བརོད། །

གཙོ་བོ་ཡོད་པ་དང༌། རེས་སུ་མཐུན་པའི་གཏན་ཚིགས་རེས་སུ་འགོ་བ་

མཐོང་བ་ལ་སོགས་པས་སྒྲུབ་ཅིང༌། དེ་ཡང་ནོར་དང་ནོར་ཅན་གི་འབེལ་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་གོ་བར་བེད་པ་ནི། སྔར་བཤད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ནོར་དང་ནོར་ཅན་ལ་

སོགས་པའི་འབེལ་པའང་ལོག་གྱུར་གསལ་བེད་མིན་ཞིང༌། ལོག་གྱུར་གོ་བ་འབེལ་

པར་མི་འབྱུང་བར་ཐལ། ཆ་ཕེ་ནས་ཁས་མ་བླངས་པས། ཆ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གོ་

བར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་ན་འབེལ་པ་མེད་པའི་སྐྱོན་མེད་དེ། འབེལ་

པ་གཞན་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ལས་ཀང་ལོག་གྱུར་དེ་མཚོན་པའི་ཕིར་དང༌། ནོར་

ནོར་ཅན་ཆ་གང་གི་སོ་ནས་ཀང་འབེལ་མེད་ཉིད་དུ་ཡང་དག་པར་བརོད་པའི་

ཕིར། ནོར་གོ་བ་ནོར་ཅན་དང༌། དེ་གོ་བ་ནོར་གོ་བ་ལ་རག་ལས་པས་ཕན་ཚུན་

1  <<རང་>> འབེལ་པ་       <<ར་>> འབེལ་གཞན་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བརྟེན་པར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་(དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ་)ནི།

ར་བ།

ནོར་དང་ནོར་ཅན་ལ་སོགས་ཙམ། །

རྟགས་ཅན་འཛིན་པ་ཡིན་ན་ནི། །

འབེལ་པ་ལས་གཞན་ཤེས་པ་ན། །
1

རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པར་འགྱུར། །

ནོར་དང་ནོར་ཅན་ལ་སོགས་པའི་འབེལ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གོ་བར་བེད་

ཅིང༌། ནོར་གི་ཆ་ནས་རྟགས་ཅན་ནོར་ཅན་གོ་བར་བེད་ཅིང༌འཛིན་པ་ཡིན་ན་

ནི། རྟགས་ཅན་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཆ་གང་གི་སོ་ནས་ཀང་འཛིན་པར་འགྱུར་བར་

ཐལ། མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་ལས་འཛིན་པ་བོར་ནས། འབེལ་མེད་ཀི་

རྟགས་གཞན་ཤེས་པ་ན་གོ་བར་འདོད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(གསལ་བ་གསལ་བེད་མི་འཐད་པ་)ནི། གཙོ་བོ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཆོས་ཀི་

འབེལ་པ་གསལ་བ་གསལ་བེད་ཀི་དངོས་པོ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

གསལ་བ་གསལ་བེད་ཀི་དངོས་པོ། །

གལ་ཏེ་གཅིག་ཡིན་རྣམ་བདུན་མིན། །

1  <<པེ་>><<སྣར་>> ལས་གཞན་ཤེས་པ་ན། །         <<ར་>> ལ་ཡང་གཞན་ཤེས་པ། །
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

གལ་ཏེ་འབེལ་པ་རྒྱུ་མཚན་དང་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་
1
དངོས་པོ་གཅིག་པུ་ཡིན་

གི་འབེལ་པ་རྣམ་པ་བདུན་
2
མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱུ་མཚན་དང་རྒྱུ་མཚན་ཅན་

3
གསལ་བ་གསལ་བེད་ཀི་དངོས་པོ་ཁོ་ནའི་འབེལ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གོ་བར་བེད་

པའི་ཕིར་རོ། །

བཞི་པ་(ལྷན་ཅིག་སྤོད་པའི་དངོས་པོའི་འབེལ་པ་ལ་བརྟེན་པ་མི་འཐད་པ་)ནི། གལ་ཏེ་ལྷན་

ཅིག་རྒྱུ་བའི་དངོས་པོའི་འབེལ་པ་ལ་གཙོ་བོ་སྒྲུབ་པར་བེད་ལ། རེས་སུ་དཔག་པ་

ནི་གཉིས་ཏེ། ཁྱད་པར་མཐོང་བ་དང༌། སྤིར་མཐོང་བ་གཉིས་ལས་ཁྱད་པར་མཐོང་

བ་ནི། མེ་དུ་འབེལ་པ་མཐོང་ནས་དུ་བ་དེ་ཁོ་ནས་མེ་དེ་ཁོ་ན་ཡང་དང་ཡང་དུ་གོ་

བར་བེད་པ་ཡིན་ལ།  སྤི་
4
མཐོང་བ་ནི། སྔར་མེ་དུའི་འབེལ་པ་མཐོང་ནས། ཕིས་དུ་

བ་མཐོང་ཙམ་གིས་མེ་དཔོག་པའོ། །སྤི་
5
མཐོང་བའི་རེས་དཔག་གཉིས་ཏེ། རྒྱུ་

ལས་འབས་བུ་འབྱུང་བར་རྟོགས་པ་སྔ་མ་དང་ལན་པ་དང༌། གྲུབ་ཟིན་གི་འབས་བུ་

མཐོང་ནས། རྒྱུ་བྱུང་ཟིན་པར་རྟོགས་པ་ལྷག་མ་དང་ལན་པ་ཡིན་ལ། སྔ་མ་འཁྲུལ་

བ་སྲིད་ཅིང༌། ཕི་མ་འཁྲུལ་བ་མེད་པའོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

རེས་དཔག་མ་ཡིན་དྲན་པར་འདོད། །

1  <<སྐུ་>> རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་        <<ཤེས་>> རྒྱུ་མཚན་གི་

2  <<སྐུ་>> དུ་མ་  <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> བདུན་

3  <<སྐུ་>> རྒྱུ་མཚན་ཅན་         <<ཤེས་>> རྒྱུ་མཚན་གིས་

4  <<སྐུ་>> སྤི་     <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> སྤིར་

5  <<སྐུ་>> སྤི་     <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> སྤིར་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཁྱད་པར་མཐོང་བའི་བློ་ཆོས་ཅན། རེས་དཔག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྟོགས་

ཟིན་གི་དོན་ལ་འཇུག་པའི་དྲན་པར་འདོད་རིགས་པའི་ཕིར།

ར་བ།

ངེས་པར་བཟུང་བ་རིགས་
1
པ་མིན། །

སྤིར་མཐོང་བ་རྣམ་པ་གཉིས་སོ་ཞེས་པའམ་སྤིར་མཐོང་བ་རྣམ་པ་གཉིས་

ཁོ་ན་ཞེས་པ་ཡང་རུང་སྟེ། ངེས་པར་བཟུང་བ་གཉིས་ཀ་རིགས་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ངེས་བཟུང་དང་པོ་ལྟར་ན། ཡང་དང་ཡང་དུ་རེས་སུ་དཔོག་པའི་ཁྱད་པར་

མཐོང་བའི་རེས་དཔག་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང༌། ངེས་བཟུང་གཉིས་པ་ལྟར་

ན། ནོར་དང་ནོར་ཅན་དང་ལྷག་ཅིག་རྒྱུ་བ་དང༌། གནོད་བ་གནོད་བེད་ཀི་འབེལ་པ་

ལ་བརྟེན་པའི་རེས་དཔག་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། འབེལ་པ་དེ་དག་རྒྱུ་ལས་

འབས་བུ་དཔོག་པ་དང༌། འབས་བུ་ལས་རྒྱུ་དཔོག་པ་ལ་བརྟེན་པ་མིན་ཞིང༌། ཁྱད་

པར་མཐོང་བའི་རེས་དཔག་གི་རྟེན་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(སྤིར་མཐོང་བ་ལ་གཉིས་ཁོ་ནར་ངེས་ན་རེས་དཔག་ཁྱབ་ཆུང་བ་)ལ་གཉིས། དངོས་

དང༌། ངེས་བཟུང་འབས་བུ་མེད་པར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(དངོས་)ནི།

ར་བ། ཡང་སྨྲས་པ།

འབེལ་པ་བདུན་དུ་བསྟན་པ་དང་། །

1  <<རང་>> བ་རིགས་       <<ར་>> བར་རིག་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

རེས་སུ་དཔག་པ་གཉིས་ཉིད་དང་། །

དེ་སྔོན་སོང་བའི་རེས་དཔག་ནི། །

གསུམ་སྟེ་འདི་རྣམས་གང་དུ་བསྡུ། །

ཡང་སྨྲས་པ་ནོར་ནོར་ཅན་ལ་སོགས་པའི་འབེལ་པ་ཁྱད་པར་དུ་བསྟན་པ་

དང་རེས་སུ་དཔག་པ་སྤིར་མཐོང་བ་དང༌། ཁྱད་པར་མཐོང་བ་གཉིས་ཉིད་དང་རང་

བཞིན་དང་རྣམ་འགྱུར་དང། རྒྱུ་མཚན་དང༌། རྒྱུ་མཚན་ཅན་དང༌། ནོར་དང་ནོར་

ཅན་གི་འབེལ་པ་ལ་བརྟེན་པའི་དེ་སྔོན་དུ་སོང་བའི་རེས་དཔག་ནི་ཕུང་གསུམ་

སྟེ།
1
 འདི་རྣམས་རེས་དཔག་གང་དུ་བསྡུ་སྟེ། གང་དུ་ཡང་མ་འདུས་པར་ཐལ། སྤིར་

མཐོང་བའི་རེས་དཔག་གཉིས་ཁོ་ནར་ངེས་པའི་ཕིར་དང༌། དེ་དག་ཕལ་ཆེར་རྒྱུ་

འབས་ཀི་འབེལ་པ་ལ་བརྟེན་པར་ཟད་ཀི། གཉིས་པོ་དེ་གང་གི་ཡང་ནང་དུ་མ་

འདུས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(ངེས་བཟུང་འབས་བུ་མེད་པར་བསྟན་པ་)ནི།

ར་བ།

འབས་བུ་མེད་ཕིར་་་་་་་་་་་། །

དེས་ན། སྤིར་མཐོང་བའི་རེས་དཔག་ཁོ་ན་གཉིས་སམ། དེ་གཉིས་ཁོ་ནའོ་

ཞེས་པའི་ངེས་བཟུང་མི་རིགས་པར་ཐལ། ངེས་བཟུང་གི་ཚིག་ལ་འབས་བུ་མེད་

པའི་ཕིར།

ར་བ།

1  <<སྐུ་>> ཕུང་གསུམ་སྟེ།                  <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> གསུམ་སྟེ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

་་་་་་་་་་་་་་་་དེ་རྟགས་མིན། །

རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་དཔོག་པ་དེ་རྟགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འགལ་རྐེན་གིས་
1
 

གེགས་བེད་པ་སོགས་སྲིད་པས་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཁྱོད་ཀི་སྔ་མ་དང་

ལན་པའི་རེས་དཔག་འཁྲུལ་བར་ཁས་བླངས་པས། རྟགས་འཁྲུལ་བ་ཅན་དུ་ཁས་

ལེན་པ་དང༌། འབེལ་པ་ཁས་ལེན་པའོ། །གལ་ཏེ་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་དཔོག་པ་ཡིན་

ཡང་མི་འཁྲུལ་བའི་འབེལ་པ་ལ་ལྟོས་པའོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

འབེལ་པ་གཞན་དག་འོངས་པ་ཡིན། །
2

སྔ་མ་དང་ལན་པའི་རེས་དཔག་གི་རྟེན། ཁྱོད་འདོད་པའི་འབེལ་པ་ལས་

འབེལ་པ་གཞན་དག་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་འོངས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མི་

འཁྲུལ་བའི་འབེལ་པ་ལ་ལྟོས་པ་གང་ཞིག །དེ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་

ལས་གཞན་ལ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་ན་ཁས་བླངས་ཉམས་སོ། །གལ་ཏེ་

ཐེ་ཚོམ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་པར་དཔོད་པ་ཅན་གི་ལྷག་མ་དང་ལན་པའི་རེས་

དཔག་ཉིད་རེས་དཔག་ཡིན་ལ། གཞན་དུ་གཏན་ཚིགས་ལ་རེས་དཔག་ཏུ་

བཏགས་ནས་བརོད་དོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

དཔོད་དང་བཅས་པར་བརོད་པར་བ། །

1  <<སྐུ་>> འགལ་རྐེན་གིས་                <<ཤེས་>> འགལ་རྐེན་གི་

2  <<པེ་>><<སྣར་>> འོངས་པ་ཡིན། །       <<ར་>> འོས་མ་ཡིན། །
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ཡོད་པའང་དཔོད་པ་དང་བཅས་ཕིར། །

གཞན་པ་ལས་ཀང་རབ་ཏུ་གྲུབ། །

རེས་དཔག་ཐམས་ཅད་ལ་དཔོད་པ་དང་བཅས་པར་བརོད་པར་བ་རིགས་

པར་ཐལ། རེས་དཔག་གཞན་ཡང༌རྟགས་ཀི ་སྤི ་མངོན་སུམ་གིས་གཟུང་

ཡང༌། དཔག་བའི་དོན་མ་ངེས་པར་ཅི་འདི་གང་ལས་ཤེས་དཔད་དགོས་པ་ཡོད་

པའི་ཕིར། ལྷག་མ་དང་ལན་པའི་རེས་དཔག་ཁོ་ན་རྣམ་པར་དཔོད་པ་
1
དང་བཅས་

པ་མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལྟར་ན་ཁྱད་པར་རྣམས་རེས་སུ་འགོ་བར་མཐོང་བ་ལ་

སོགས་པའི་གཏན་ཚིགས་གཞན་པ་ལས་ཀང་གཙོ་བོ་ཡོད་པ་རབ་ཏུ་འགྲུབ་བར་

ཁས་བླངས་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་(སྐྱེས་བུ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་པ་)ནི།

ར་བ།

གཙུག་ཕུད་ཅན་དོན་གཅིག་རྟོགས་དེས། །

གཙོ་བོ་དང༌། སྐྱེས་བུའི་དོན་དུ་རྟོགས་པ་གཙུག་ཕུད་ཅན་གི་དོན་གཅིག་

ཡིན་པ་གཏན་ཚིགས་དེས་གཙོ་བོ་ལ་ཆ་ཐ་དད་པ་དུ་མ་ཡོད་པ་མ་ངེས་པར་

རྟོགས་དགོས་ལ། དེ་འབས་བུ་དང་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་དང༌། གཏན་ཚིགས་ཐ་དད་

པ་དུ་མ་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར། རྒྱུ་ལ་ནུས་པ་ཆ་ཐ་དད་དུ་མ་མེད་ན་འབས་བུ་དུ་མ་

སྐྱེ་བར་མི་རིགས་ཏེ། འབས་བུ་རྒྱུའི་རེས་སུ་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །

ར་བ།

1  <<སྐུ་>> དཔོད་པ་               <<ཤེས་>><<བཀྲས་>> གཅོད་པ་<<ཞོལ་>> གཙོད་པ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཐ་དད་ཐ་སད་ཡོད་མིན་པའམ། །

སྐྱེས་བུའི་རྣམ་ཀུན་རྟོགས་མི་འགྱུར། །
1

གཙོ་བོ་རང་བཞིན་ཆ་མེད་ཡིན་ཞིང༌། ཆ་ཐ་དད་དུ་མ་ཡོད་པ་མིན་ན་ཐ་

དད་པའི་ཐ་སད་ཡོད་པ་མིན་པའམ། གཙོ་བོའི་ཁྱད་ཆོས་ལྔ་དང༌། གཙུག་ཕུད་ཅན་

གི་དོན་བཅུ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། གཞན་ཡང་སྐྱེས་བུའི་ཡོད་པ་ཉིད་དང༌། བེད་

པ་པོ་མིན་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་ཀུན་རྟོགས་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། གཏན་

ཚིགས་དང་རྟགས་ཆོས་ཀི་འབེལ་པ་སོགས་ཀུན་གཙོ་བོའི་འབས་བུར་ཁས་

བླངས་པ་གང་ཞིག །གཙོ་བོ་སྐྱེས་བུའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །སྐྱེས་བུ་ནི། མོང་

བ་ཡིན་པས་སེམས་པ་ཅན
2
་ཡིན་པ་སུས་ཀང་མ་བས་ཤིང༌། སུའི་ཡང་བེད་པ་པོ་

མིན་པའི་རྟག་པའི་དངོས་པོར་ཁས་བླངས་པའོ། །

བཞི་པ་(དཔོད་པ་པའི་ལུགས་དགག་པ་)ལ་གསུམ། མཚམས་སྦྱར་བ་དང༌། འདོད་

པ་བརོད་པ་དང༌། དེ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(མཚམས་སྦྱར་བ་)ནི།

ར་བ། དཔོད་པ་པས་བརོད་པ།

དཔོད་པ་པའི་རེས་དཔག་ལ་ཉེས་པ་བརོད་པ་ནི་ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་(འདོད་པ་བརོད་པ་)ནི།

ར་བ།

1  <<རང་>> རྟོགས་མི་འགྱུར། །      <<ར་>> རྟོགས་པར་འགྱུར། །

2  <<སྐུ་>> སེམས་པ་ཅན་      <<ཤེས་>> སེམས་དཔའ་ཅན་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

མངོན་སུམ་སྔོན་འགོ་ཅན་ཡིན་ཕིར། །

རེས་དཔག་ལ་སོགས་མདོར་མ་མཚོན། །

ཞེ་ན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

དཔོད་པ་པ་ན་རེ། རེས་དཔག་དང༌། སྒ་བྱུང་དང༌། ཉེར་འཇལ་དང༌། དོན་

གིས་གོ་བའི་ཚད་མ་ལ་སོགས་པ་རྒྱས་པར་མདོར་མ་མཚོན་ཏེ། མངོན་སུམ་སྔོན་

འགོ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་དང་མཚུངས་པས་ཚད་མར་ཤེས་ཟིན་པའི་ཕིར། རྣམ་

པར་མ་ཕེའོ་ཞེ་ན། འགེལ་པ་བེད་མཁན་གིས་ར་བའི་བསམ་པ་བླངས་ནས་ཅུང་

ཟད་ཕེའོ། །

གསུམ་པ་(དེ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། རེས་དཔག་མདོར་མ་མཚོན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་དགག་པ་དང། འགེལ་པ་བེད་པས་
1
མ་བས་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(རེས་དཔག་མདོར་མ་མཚོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དགག་པ་)ནི།

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་དྲན་འདོད་ཞེ་སང་དང་། །

རོལ་བ་ལ་སོགས་ཚད་མར་འགྱུར། །

རེས་དཔག་སོགས་མངོན་སུམ་ཚད་མ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ལས་སྐྱེས་

པས། ཚད་མར་ཤེས་ཟིན་པའི་ཕིར། གོ་ས་བས་མཚན་ཉིད་མ་བརོད་པ་ཡིན་

པས། མངོན་སུམ་གི་རེས་སུ་སྐྱེས་པའི་དྲན་པ་དང། འདོད་པ་དང། ཞེ་སང་

དང༌། རོལ་བ་ལ་སོགས་པའང་ཚད་མར་འགྱུར་བར་ཐལ། མངོན་སུམ་སྔོན་དུ་སོང་

1  <<སྐུ་>> བེད་པས་           <<ཤེས་>> བེད་པའི་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(འགེལ་པ་བེད་པས་མ་བས་པ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། སྤིར་དགག་པ་དང། བེ་

བག་ཏུ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(སྤིར་དགག་པ་)ནི།

ར་བ།

འབེལ་པ་བེད་པས་
1
གཞན་གཞུང་ལས། །

བཏོན་ཏེ་གཅིག་ཏུ་བསྟུན་ནས་ནི། །

རེས་དཔག་ལ་སོགས་བསྟན་པ་སྟེ། །

མངོན་སུམ་སྔོན་འགོ་ཅན་མ་ཡིན། །

དཔོད་པའི་གཞུང་གི་འགེལ་པ་བེད་པས་ར་བས་གཞུང་ལས་
2
མཚན་ཉིད་

མ་བསྟན་ཡང༌། བེ་བག་པ་ལ་སོགས་པའི་ལུགས་དང་ཅིག་ཅར་མཐོང་ནས་གཞན་

གཞུང་ལས་སྟོན་ཏེ ་རིགས་པ་ཅན་པའི་ལུགས་དང་གཅིག་ཏུ་བསྟུན་ནས་

ནི། མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་དང༌། སྒ་བྱུང་དང༌། ཉེར་འཇལ་དང༌། དོན་གིས་

གོ་བའི་ཚད་མ་དང༌། དངོས་པོ་མེད་པའི་ཚད་མ་ལ་སོགས་པ་བསྟན་པ་སྟེ། དོན་

གཅིག་ལ་འདུ་བ་དང༌། ལན་པ་དང་འདུ་བའི་འབེལ་པ་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་གི་

རེས་སུ་དོན་གཞན་དཔོག་པ་རེས་དཔག་ཏུ་འདོད་པའོ། །རེས་དཔག་དེ་ལན་པ་

དང་འདུ་བའི་འབེལ་པ་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་མངོན་སུམ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་མ་

1  <<རང་>> བེད་པས་          <<ར་>> མེད་ལས་

2  <<སྐུ་>> ར་བས་གཞུང་ལས་       <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ར་བའི་གཞུང་ལས་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ཡིན་པར་ཐལ། མངོན་སུམ་གིས་འབེལ་པ་འཛིན་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(བེ་བག་ཏུ་དགག་པ་)ལ་གསུམ། འབེལ་པ་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་མི་

འཐད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། ལན་པའི་འབེལ་པ་རེས་དཔག་གི་རྟེན་དུ་མི་འཐད་པ་

དང༌། དགག་པ་གཞན་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(འབེལ་པ་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་མི་འཐད་པའི་རྒྱུ་མཚན་)ནི།

ར་བ།

ལན་སོགས་ཡུལ་ལ་དབང་བློ་མེད། །

ཡུལ་ལའང་དེ་དག་ཡོད་མ་ཡིན། །

ལན་པ་དང་འདུ་བའི་འབེལ་པ་སོགས་མངོན་སུམ་གི་
1
ཡུལ་དུ་བེད་པ་མེད་

པར་ཐལ། གཞན་དང་མ་འདྲེས་པའི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་རང་མཚན་འབའ་ཞིག་

འཛིན་པའི ་ཕིར་དང༌། འབེལ་པ་དང་འདྲེས་བའི ་འབེལ་པ་ཅན་གི ་ཡུལ་

ཡང༌། དབང་བློ་དེ་དག་འཛིན་བེད་དུ་འཇུག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་

དག་ནི། དུ་མའི་ངོ་བོའི་ཆོས་ཅན་ནི་ཞེས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གཉིས་པ་(ལན་པའི་འབེལ་པ་རེས་དཔག་གི་རྟེན་དུ་མི་འཐད་པ་)ལ་གཉིས། དངོས་

དང༌། འབེལ་པ་ཅན་རང་གི་ངོ་བོ་རེས་དཔག་མི་སྐྱེད་པའོ། །

དང་པོ་(དངོས་)ནི། འགེལ་པ་བེད་པས་རེས་དཔག་བེ་བག་པ་དང༌། གཅིག་

པར་བསམས་ནས་དེ་དང་མཐུན་པར་བས་སོ། །

ར་བ།

1  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> སོགས་མངོན་སུམ་གི་<<ཤེས>><<ཞོལ་>> སོགས་ཀི་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ལན་པ་རེས་དཔག་གི་རྟགས་མིན། །

ལན་པའི་འབེལ་པ་རས་གྲུབ་རེས་དཔག་གི་རྟེན་རྟགས་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ལན་པ་ཆ་ཤས་མེད་པར་ཁས་བླངས་པས་དུ་བས་མེ་གོ་བ་བཞིན་དུ། མེས་

ཀང་དུ་བ་གོ་བར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(འབེལ་པ་ཅན་རང་གི་ངོ་བོ་རེས་དཔག་མི་སྐྱེད་པ་)ནི།

ར་བ།

ལན་པ་ཅན་ནི་རང་ངོ་བོས། །

ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བེད་མ་ཡིན། །

ལན་པ་ཅན་འབེལ་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་གི་ངོ་བོས་རེས་དཔག་ལ་ཕན་

བཏགས་པའི་སོ་ནས་རེས་དཔག་གིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བེད་ནུས་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ཁྱོད་ལྟར་ན་འབེལ་པ་མི་ཤེས་པས་ཀང༌། ལོག་གྱུར་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་རོ། །

ར་བ།

གཞན་མིན་མངོན་སུམ་ཡང་མ་ཡིན། །

གཞན་ཡང་འབེལ་པ་ཅན་གི་ངོ་བོ་གཟུང་བའི་སོ་ནས་འབེལ་པ་འཛིན་པ་

ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། འབེལ་པ་གཞན་འཛིན་པ་མིན་ཞིང༌། མངོན་སུམ་ཡང་ལན་པ་

དང། ལན་པ་ཅན་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་སྦྱོར་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

གསུམ་པ་(དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ་)ལ་གསུམ། དཔོད་པ་པའི་རེས་དཔག་ལ་

གནོད་པ་རྒྱས་པར་མ་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། དོན་གིས་གོ་བའི་ཚད་མ་དགག་

པ་དང། དངོས་པོ་མེད་པའི་ཚད་མ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(དཔོད་པ་པའི་རེས་དཔག་ལ་གནོད་པ་རྒྱས་པར་མ་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་)ནི། མངོན་

སུམ་སྔོན་དུ་འགོ་བའི་རེས་དཔག་ནི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་ཡིན་པས་དགག་པར་མི་

རིགས་སོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

གང་དུ་རེས་དཔག་ལ་སོགས་འདི། །

བཀག་པས་དེ་བཞིན་འདི་ཡང་བཀག
1
།

རེས་དཔག་དང༌། ཉེར་འཇལ་སོགས་ཕལ་ཆེར་བེ་བག་པའི་འདོད་པ་དང་

མཐུན་པར་འགེལ་པ་བེད་པས་ཁས་བླངས་པས། དེ་སྐྱོན་དང་བཅས་པས་འདི་ཡང་

སྐྱོན་དང་བཅས་པ་ཁོ་ནའོ། །འདིར་རེས་དཔག་ལ་གནོད་པ་རྒྱས་པར་མ་བརོད་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། བེ་བག་པ་འགོག་པའི་སྐབས་གང་
2
དུ་རེས་དཔག་

དང༌། ཉེར་འཇལ་སོགས་བཀག་ལ།
3
 དེ་བཞིན་དུ་དཔོད་པ་པའི་གཞུང་གི་འགེལ་

པའི་
4
ལུགས་དེ་ཡང་བཀག་པས། འདིར་རྒྱས་པར་མ་བཀག་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(དོན་གིས་གོ་བའི་ཚད་མ་དགག་པ་)ནི།

1  <<རང་>> བཀག །                  <<ར་>> འགོག །

2  <<སྐུ་>> གོང་    <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> གང་

3  <<སྐུ་>> བཀག་ལ།                <<ཤེས་>> བཀག་པས།

4  <<སྐུ་>> འགེལ་པའི་                <<ཤེས་>> འབེལ་པའི་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ར་བ།

དོན་ནི་རྣམ་གཉིས་མཐའ་གཅིག་ཏུ། །

ངེས་ཏེ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

དོན་གིས་གོ་བའི་ཚད་མ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་

འབས་འཚེད་པའི་རྟགས་ལ་སྣོད་དང༌། ཐབ་ལ་སོགས་པ་དོན་གིས་གོ་བ་དང༌། དུ་

བ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་མེ་དོན་གིས་གོ་བའོ། །མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པ་ནི། རོལ་

བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་མི་རྟག་གོ་ཞེས་བརོད་པ་ནི། རོལ་པ་ལས་མ་བྱུང་བའི་

ཕིར། རྟག་ཅེས་པ་མཚུངས་པར་འདོད་པའོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

་་་་་་་་་་རེས་དཔག་ཅིག་ཤོས་བརྫུན། །

དོན་གིས་གོ་བའི་ཚད་མ་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འབས་

འཚེད་པའི་རྟགས་ལས་སྣོད་གོ་བ་
1
དང༌། དུ་བའི་རྟགས་ལས་མེ་གོ་བའི་ཚད་མ་

རེས་དཔག་ཏུ་འདུས་ལ་ཅིག་ཤོས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པའི་བློ་ནི་རྫུན་པ་ཚད་

མ་མིན་པར་ཐེ་ཚོམ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་(དངོས་པོ་མེད་པའི་ཚད་མ་དགག་པ་)ནི། ནག་པ་ཁྱིམ་ན་མེད་པ་ལས། ཕི་

ན་ཡོད་པར་གོ་བས། ནག་པ་ཁྱིམ་ན་མེད་པར་གོ་བ་ཡང༌། དངོས་མེད་རང་རྒྱུད་པ་

འཇལ་བའི་ཚད་མ་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།

1  <<སྐུ་>> བ་      <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> གཞི་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ར་བ།

ནག་པ་ཁྱིམ་ན་མེད་པ་ལས། །
1

ཕི་ན་ཡོད་པར་མཚོན་པ་མིན། །

ཁྱིམ་གི་སྒ་ཡི་དོན་ལས་འདིར། །
2

ཕི་ན་ཡོད་པར་རབ་ཏུ་རྟོགས། །

སྤིར་ནག་པ་འཚོ་བ་དང༌། ནག་བ་ཁྱིམ་ན་མེད་ཅེས་པའི་སྒའི་སྦྱོར་བ་ལས་

ཕི་ན་ཡོད་པ་གོ་བ་ཙམ་ཡིན་གི། ནག་པ་ཁྱིམ་ན་མེད་པ་ལས། ཕི་ན་ཡོད་པ་ངེས་

པར་མཚོན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ནག་པ་ཕོགས་དེར་ཡོད་པར་གོ་ཞིང་ཁྱིམ་ན་

མེད་དོ་ཞེས་པའི་ཁྱིམ་གི་སྒ་ཡི་དོན་ལས་སྐབས་འདིར་ཕི་ན་ཡོད་པ་རབ་ཏུ་རྟོགས་

པ་ཡིན་གི་གཞན་དུ་ན། ཁྱིམ་དང་ཕི་རོལ་གཉིས་ཀ་ན་མེད་པ་སྲིད་པའི་ཕིར་

རོ། །རི་བོང་གི་རྭ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཕི་རོལ་ན་ཡོད་པར་ཐལ་ཅེས་པའོ། །ལུགས་

འདི་འགོག་པ་ནི། རྣམ་ངེས་སུ། གཞན་དུ་དོན་མེད་པ་ཉིད་ནི། །མི་དམིགས་པ་

ལས་རྟོགས་པར་འགྱུར། ཞེས་པ་ལས་
3
འཕོས་པའི་སྐབས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་

ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི།

ར་བ།

1  <<རང་>> མེད་པ་ལས། །           <<ར་>> མེད་པ་ལ། །

2  <<རང་>> དོན་ལས་འདིར། །        <<ར་>> དོན་ལས་འདི། །

3  <<སྐུ་>> ལས་             <<ཤེས་>> ལ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས་རང་དོན་གི་རེས་སུ་དཔག་པའི་ལེའུ་

སྟེ་གཉིས་པའོ། །

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་རྣམ་བཤད་མཐར་འཛིན་གི་གདུང་བ་

འཇོམས་བེད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བ་བ་ལས། རང་གི་དོན་གི་རེས་སུ་དཔག་

པ་སྟེ་ལེའུ་གཉིས་པའི་འགེལ་པའོ།། །།
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

གཞན་དོན་རེས་སུ་དཔག་པ།

གཉིས་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གདུལ་བ་གཞན་རེས་སུ་འཛིན་པའི་ཐབས་བཤད་པ་

ལ། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་དང༌། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ་
1
 

གསུམ། རོལ་བའི ་རྟེན་ཅན་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བཤད་པ་

དང༌། གཉིས་ཀའི་རྟེན་ཅན་སྒ་རྟོག་གི་འཇུག་ཚུལ་གཞན་སེལ་བ་བཤད་པ་

དང༌། ཕིར་རོལ་གི་རྟེན་ཅན་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་ལྟག་ཆོད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་

(རོལ་བའི་རྟེན་ཅན་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། སྒྲུབ་ངག་དང་སྒྲུབ་ངག་

ལྟར་སྣང་
2
བཤད་པ་དང༌། དཔེ་དང་དཔེ་ལྟར་སྣང་བ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་(སྒྲུབ་ངག་

དང་སྒྲུབ་ངག་ལྟར་སྣང་བཤད་པ་)ལ་C གཉིས། །རང་གི་ལུགས་བཞག་པ་དང༌། གཞན་གི་

འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་(རང་གི་ལུགས་བཞག་པ་)ལ་གཉིས། རོད་བེད་ངག་གི་རང་

བཞིན་བཤད་པ་དང༌། བརོད་བ་དོན་གི་རང་བཞིན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་(རོད་བེད་ངག་

གི་རང་བཞིན་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། གཞན་དོན་རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་

དང༌། ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཡིན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་(གཞན་དོན་

རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་)ནི། ཚིག་དོན་དང༌། མཐའ་དཔད་པ་གཉིས་ཀིས་རིག་

པར་བའོ། །

དང་པོ་(ཚིག་དོན་)ནི། 

1  སྡུར་དཔེ་བཞི་ཀར་འདི་བཞིན་གསལ་ཡང་། གོང་འོག་གི་གཞུང་དང་ས་བཅད་བསྒིགས་ཚེ། ལེའུའི་གཞུང་

བཤད་པ་དང་། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ། །ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་གཤམ་དུ་ཨང་རྟགས་གསུམ་པའི་མཚམས་སུ་

བཅུག་དགོས་སོ་སམ། 

2  <<སྐུ་>> སྒྲུབ་ངག་དང་སྒྲུབ་ངག་ལྟར་སྣང་         <<ཤེས་>> བསྒྲུབ་པ་དང་བསྒྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ར་བ།

གཞན་དོན་རེས་སུ་དཔག་པ་ནི། །

རང་གིས་མཐོང་དོན་རབ་གསལ་བེད། །

རོལ་བས་སྐབས་དང་མཐུན་པར་གང་བས་པ་དེ་ནི་མི་རྟག་སྟེ། དཔེར་ན་

བུམ་པ་བཞིན། སྒ་ཡང་བས་སོ་ཞེས་པའི་ངག་ནི་མཚན་གཞིའོ། །གཞན་དོན་གི་

རེས་སུ་དཔག་པ་ནི་མཚོན་བའོ། །རོལ་བ་རང་གིས་ཚད་མས་མཐོང་བའི་ཚུལ་

གསུམ་གི་དོན་ལྷག་ཆད་
1
དང་བལ་བར་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བེད་པའི་ཡན་ལག་

གཉིས་ལན་གི་ངག་གི་
2
མཚན་ཉིད་དོ། །ལོཙྪ་བ་ཆེན་པོས་རྒྱུ་དང༌། བརོད་བ་

དང༌། བེད་ལས་དང༌། ངོ་བོའི་ཁྱད་པར་དང་བཞིར་མཛད་དོ། །

གཉིས་པ་(མཐའ་དཔད་པ་)ནི། རང་གིས་མཐོང་བ་སོས་པའི་རྣམ་བཅད་ཀི་

དགོས་པ་ནི། གངས་ཅན་པས་བློ་བདེ་ཆོས་ཅན། སེམས་མེད་བེམ་པོ་ཡིན་ཏེ། སྐྱེ་

འཇིག་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། དེ་ཙམ་ལྔ་པོ་བཞིན་ཞེས་པའི་ལོག་ཁྱབ་

གངས་ཅན་རང་ལ་གགས་ཀང༌། ཕོགས་ཆོས་དང་རེས་འགོ་སངས་རྒྱས་པའི་ལུང་

ལས་གྲུབ་པས་ཕི་རོལ་
3
སངས་རྒྱས་པའི་ངོར་རྟག་ཏུ་འདོད་པ་ལྟ་བུ། ཚུལ་གསུམ་

རོལ་བ་རང་གི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ཀང༌། ཕི་རོལ་གི་ལུང་ལས་གྲུབ་པའི་གཞན་དོན་

རེས་དཔག་ཏུ་འདོད་པ་དགག་པའི་ཆེད་ཡིན་ཏེ། དེ་ཕིར་དངོས་སྟོབས་ཀི་སྐབས་

སུ་ལུང་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་རུང་སྟེ། གཞལ་བའི་གནས་དང་པོ་གཉིས་ལ་དཔད་པ་མ་

1  <<སྐུ་>> མ་      <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ཆད་

2  <<སྐུ་>> ནི་       <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> གི་

3  <<སྐུ་>> པས་ཕི་རོལ་    <<ཤེས་>> པའི་ཕིར་རོལ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

དག་པར་ལུང་སྒྲུབ་བེད་དུ་བེད་ན་ནི་ངེས་པ་ཁོ་ནར་ངེས་
1
ཁས་བླངས་པའི་

ཕིར། དེ་ལྟར་ཡིན་ནོ་ཞེས་པར་འགྱུར་བས་གཏན་ཚིགས་བཀོད་པ་ལ་ཡང་དགོས་

པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ཅིང༌། མཐར་དམ་བཅའ་ཐམས་ཅད་ཁས་བླངས་ཙམ་གིས་

གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པས་དམ་བཅའ་དང༌། དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་དབེ་བ་

ཅུང་ཟད་ཀང་བཞག་ཏུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །

དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་གཞན་གགས་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཀི་དོན་འཆད་པར་

རོམ་
2
པ་ཁ་ཅིག་ཀང་ཚུལ་གསུམ་རོལ་བ་རང་གི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་ཕི་རོལ་

གིས་ཁས་བླངས་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་འཆད་པ་ནི། གངས་ཅན་དང་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་

ཀང་མེད་ཅིང༌། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་འདོད་པ་ཡིན་

པས། མཆིལ་མའི་ཐལ་བ་བཞིན་དུ་དོར་བར་བའོ། །གཞན་དོན་བེད་འདོད་པ་

རྣམས། ས་དང་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་རང་གི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་ལ
3
་མི་འབད་

པར་ལུང་ཙམ་ལ་འཆེལ་ཞིང༌། གཞན་བསླུ་བར་མི་བའོ། །ཡོངས་གཅོད་ཀི་དགོས་

པ་ནི། རོལ་བ་རྟོག་ལན་གཞན་དོན་བེད་པ་ལ་ནི། ཕི་རོལ་གི་རྒྱུད་ཀི་ལོག་གྱུར་

རྟོགས་པའི་ཚད་མ་རོལ་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཚད་མའི་
4
འབས་བུར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་གིས་

དོན་བེད་པ་ངེས་པར་དགོས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་གདུལ་བ་ལམ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ལ་

བཀྲི་བར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །

1  <<སྐུ་>> ངས་              <<ཤེས་>> ངེས་

2  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> རོམ་ <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> སོབ་

3  <<སྐུ་>> པས་    <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> པའི་

4  <<སྐུ་>> ཚད་མའི་                     <<ཤེས་>> ཚད་མ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

རང་གིས་མཐོང་བ་སོས་པ་འདིས་ནི། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཕོགས་ཀི་གང་

པོས་གཞན་དོན་བེད་པའི་བཤེས་གཉེན་གི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ་ཡིན་པས། རང་

ལ་ཡིད་བརྟན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་བཞིན་དུ། གཞན་རེས་སུ་འཛིན་འདོད་པ་བཀག་

པར་ཤེས་པར་བའོ། །རྣམ་འགེལ་ལས། མི་ཤེས་སྟོན་པར་བེད་པ་ལ། །འཁྲུལ་

བར་དོགས་པ་ཅན་རྣམས་ཀིས། །ཤེས་ལན་འགའ་ཞིག་ཚོལ་བར་བེད། །ཅེས་

སོགས་ཀིས་དོན་དེ་འཆད་པ་ཡིན་ཏེ། ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀི་རྣམ་བཤད་དུ་རྒྱས་

པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །གཞན་དོན་རྟགས་ཀི་ཚུལ་གསུམ་རོལ་བ་གཉིས་ཀའི་ཚད་

མས་གྲུབ་པ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང༌། དེ་ཡིན་པར་གཟུང་བར་བའོ། །

དོན་སོས་པའི་རྣམ་བཅད་ཀི་དགོས་པ་ནི། སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་སྟེ། ཕོགས་དང་

མཐུན་ཕོགས་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་དང༌། མི་རྟག་སྟེ། དེའི་ཕིར། ཞེས་པ་

ལྟ་བུ་རྟགས་ཀི་མཐུན་ཕོགས་དང༌། མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཉེ་བ་དང༌། སྐལ་
1
བའི་ཁྱད་

པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ཅིང༌། ཚུལ་གསུམ་དོན་རང་མཚན་དང་འབེལ་པ་མེད་པ་རྟོག་

པས་སྒོ་བཏགས་པ་དང༌། ལུང་ཙམ་མ་གཏོགས་སྒྲུབ་བེད་གཞན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་

པ་
2
རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་དགག་པའི་ཆེད་ཡིན་ནོ། །

ཡོངས་གཅོད་ཀི་དགོས་པ་ནི། དངོས་སུ་རྟོག་པས་བཏགས་པའི་དོན་

གཏན་ཚིགས་སུ་བཀོད་ཀང༌། ཚུལ་གསུམ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་མཐར་མངོན་སུམ་

དང༌། དེའི་གཟུང་ཡུལ་དོན་རང་མཚན་གི་མཐར་ཐུག་པ་དགོས་པར་ཤེས་པའི་

ཆེད་དུ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་རྣམ་ངེས་ལས་དེ་དག་གིས་བཏགས་པའི་ཡུལ་གིས་

1  <<སྐུ་>> བསྐལ་  <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> སྐལ་

2  <<སྐུ་>> མེད་པ་                      <<ཤེས་>> མེད་པར་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

དོན་གོ་ན་ནི། དོན་མི་འཐོབ་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་བས་

སོ། །སྒྲུབ་ངག་ལ་རེས་དཔག་གི་མིང་གིས་འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། རྒྱུ་ལ་

འབས་བུའི་མིང་གིས་བཏགས་པའོ། །དགོས་པ་ནི། རོལ་བའི་ངག་རྣམ་པར་དག་

པ་ལས། ཕི་རོལ་གི་རྟོགས་པ་སྐྱེ་བར་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནོ། །ཐོས་པའི་ཤེས་

རབ་ལས་བསམ་པའི་ཤེས་རབ་སྐྱེ་བར་ཤེས་པའི་ཆེད་དུའོ། །མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་

དེ་གཉིས་ཀིས་བློ་སྐྱོན་དང༌། དོན་སྐྱོན་ཞུགས་པ་སེལ་ཞིང༌། ཚུལ་གསུམ་གང་

ཡང་རུང་བ་གཅིག་མ་སོས་ན་ཡང༌། སྒྲུབ་ངག་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ་ཡིན་

ནོ། །རབ་གསལ་བེད་སོས་པའི་དགོས་པ་ནི། སྒའི་སྐྱོན་ཞུགས་པ་སེལ་བ་ཡིན་ཏེ་

འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་(ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཡིན་པ་དགག་པ་)ནི། སྒྲུབ་ངག་གིས་

ཕོགས་དངོས་སུ་མ་བསྟན་ན་གཏན་ཚིགས་ཀི་བེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་མི་ཤེས་པ་

དང༌། དེས་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཚིག་འདྲེན་པའི་ཕིར། ཕོགས་ཚིག་
1
སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་

ལག་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

དེ་ལ་དཔག་བ་བསྟན་པ་ནི། །

རྟགས་ཀི་དོན་གི་ཡུལ་དུ་འདོད། །

ཚུལ་གསུམ་གསལ་བར་བེད་པ་སྒྲུབ་ངག་ཏུ་བསྟན་པ་དེ་ལ་རྟགས་ཀི་

དཔག་བ་ཕོགས་དངོས་སུ་བསྟན་པ་ནི། སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་མི་རིགས་པར་

1  <<སྐུ་>> ཕོགས་ཚིག           <<ཤེས་>> ཕོགས་ཚིག་གི་
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ཐལ། ཕོགས་དེ་ནི་རྟགས་ཀི་དོན་གི་བེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་དུ་འདོད་རིགས་
1
པའི་

ཕིར་ཏེ། དེ་ཡང་སྒ་རྟག་མི་རྟག་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་དྲིས་པའི་ཚེ་སྒ་མི་རྟག་ཅེས་བརོད་

ན། སྔར་གི་ཐེ་ཚོམ་དེ་ལས་མ་འདས་ཤིང༌། ངེས་པ་འདྲེན་པའི་རྒྱུ་ཅུང་ཟད་ཀང་

མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། སྒ་མི་རྟག་སྟེ་མི་རྟག་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པར་འགྱུར་བས། ཇི་

སྐད་ཆོས་དང་ལན་མིན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དེ་སྲིད་དུ་གཏན་ཚིགས་ལ་ཡང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་

བས་སོ། །སྒ་དང་མི་རྟག་པའི་འབེལ་པ་ངེས་པར་བས་ནས། གོ་བེད་དུ་འགྱུར་

སམ་ན། སྒ་ངེས་པ་ཙམ་གིས་མི་རྟག་པར་ངེས་མི་ནུས་པས་བས་པ་ལྟ་བུའི་སྒྲུབ་

བེད་ལ་ལྟོས་ལ་དེའི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་ངེས་ན་སྒ་མི་རྟག་གོ །ཞེས་མ་སོས་

ཀང་འབད་མེད་དུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བས། ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་

དགོས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །གཏན་ཚིགས་ཀི་ཚིག་འདྲེན་པ་ཙམ་གིས་སྒྲུབ་

ངག་གི་ཡན་ལག་ཡིན་ན། ཐེ་ཚོམ་དང་ཤེས་འདོད་དང༌། དགག་བ་བརོད་པའི་

ཚིག་རྣམས་ཀང་དེའི ་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་བས་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་

རོ། །ཕོགས་དེས་ནི
2
་ཕོགས་ཚིག་གི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་མེད་པ་

3
འགའ་

ཞིག་བརོད་པས་དེ་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཡིན་པ་བཅད་ཕིར་དུ། རབ་གསལ་བེད་

སོས་སོ། །

གཉིས་པ་(བརོད་བ་དོན་གི་རང་བཞིན་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། ཤུགས་བསྟན་ཕོགས་ཀི་

མཚན་ཉིད་བཤད་པ་དང༌། དངོས་བསྟན་རྟགས་ཀི་རབ་དབེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་

1  <<སྐུ་>> མི་རིགས་     <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> རིགས་

2  <<སྐུ་>> ཕོགས་དེས་ནི་     <<ཤེས་>> ཕོགས་དེས་ན་

3  <<སྐུ་>> མེད་པ་     <<ཤེས་>> མེད་པའི་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

(ཤུགས་བསྟན་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་)ལ་གསུམ། རང་ལུགས་ཀི་དམ་བཅའི་མཚན་

ཉིད་བཤད་པ་དང་། གཞན་གི་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དགག་པ་དང༌། རིགས་པ་

ཅན་པའི་རྟགས་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་དཔེ་དགག་

པའོ། །དང་པོ་(རང་ལུགས་ཀི་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། ཕོགས་ཀི་མཚན་

ཉིད་ཀི་ཟུར་དང་པོ་བཞི་བཤད་པ་དང༌། མ་གསལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་(ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དང་པོ་བཞི་བཤད་པ་)ནི། ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་

མཚན་ཉིད་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་སོས་པར་མི་རིགས་སོ་ཞེ་

ན། སྐྱོན་མེད་དེ། སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་མི་རིགས་ཀང༌། དངོས་སུ་བསྟན་པ་

ནི། ཕོགས་མིན་པ་ལ་ཡིན་པ་དང༌། ཡིན་པ་ལ་མིན་པར་ལོག་པར་རྟོག་པ་བསལ་

བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ཕོགས་སྒྲུབ་ངག་གིས་དངོས་སུ་སྟོན་པར་མི་རིགས་

ཤིང༌། གལ་ཏེ་སྟོན་ན་ཡང༌། མཚན་ཉིད་འདི་ལྟ་བུ་དང་ལན་པ་ཞིག་བསྟན་པར་བ་

བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་རྟག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་ཚུལ་ཡིན་པར་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་

བཞེད་པ་ལྟར་བའོ། །ལོཙྪ་བ་ཆེན་པོས་བསྟན་པར་འོས་པའི་ཐ་སད་དུ་བ་བ་

མཚོན་ཚིག་འདིས་བསྟན་པར་མཛད་དོ། །མཚན་ཉིད་གང་དང་ལན་ཞེ་ན། 

ར་བ།

རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་བསྟན། །

རང་དང་འདོད་འགྱུར་་་་་་་་་་། །

ངོ་བོ་ཞེས་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། སྒ་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོགས་དོན་

ལྟ་བུ་ཕོགས་ཡང་དག་ཏུ་མཚོན་པ་ལ། ཕི་རོལ་གིས་གྲུབ་མ་ཟིན་པ་དགོས་པ་
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1
དང༌། གྲུབ་ཟིན་གི་སྒ་མཉན་བ་ལྟ་བུ་ཕི་རོལ་གིས་གྲུབ་ཟིན་མིན་པ་དགོས་པར་

ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཕི་རོལ་གིས་མ་གྲུབ་པ་དང༌། ཕི་རོལ་གིས་མ་གྲུབ་

པ་ཚང་བའི་ཁྱད་པར་མ་ཕེད་པས་ཁ་ཅིག་ལ་འཁྲུལ་བ་སྐྱེད་སྣང་སྟེ། རྣམ་འགེལ་

ངེས་ཀི་རྣམ་བཤད་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །ཁོ་ན་སོས་པ་ལ་

དགོས་པ་ཡོད་དེ། སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་བཞིན་པའི་དཔེ་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་

པ་སྔར་གི་གཞི་དེའི་སྟེང་དུ་བསལ་ནས། སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་བཞིན་པ་མིན་དགོས་

པར་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་གཞི་མཐུན་པ་ཡིན་

ན། ཕོགས་ཡང་དག་མིན་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །རང་ཉིད་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་

ཡོད་དེ། ཕོགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། རོད་པའི་ཚེ་རོལ་བ་རང་ཉིད་ཀིས་དཔག་འདོད་

ཀི་ཡུལ་དུ་བས་པ་དགོས་པར་ཤེས་ཤིང༌། བསྟན་བཅོས་མཁན་པོའི་འདོད་པ་

ཡིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་དེའི་འདོད་པ་དང་མི་འགལ་བ་རོད་པའི་ཚེ་ན་ཡང་

བསྒྲུབ་བར་བེད་དགོས་སམ་པ་དགག་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འདོད་པ་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཕོགས་ཡང་དག་ཡིན་ན།  རོལ་

བས་དམ་བཅས
2
་ཞེ་བས་འདོད་པ་གཅིག་དགོས་ཀི། སྨྲས

3
་ཆོས་ཙམ་བསྒྲུབ་བ་

མིན་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་གངས་ཅན་གིས་མིག་སོགས་

གཞན་དོན་བེད་དེ། འདུས་ཤིང་བསགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པས། བདག་

རྟག་པའི་དོན་བེད་པ་ངག་ཏུ་མ་སྨྲས་ཀང། ཞེ་འདོད་ཀིས་ཁྱབ་པའི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་

1  <<སྐུ་>> མ་ཟིན་པ་དགོས་པ་    <<ཤེས་>> མ་ཟིན་དང་ལན་པ་

2  <<སྐུ་>> རོལ་བས་དམ་བཅས་         <<ཤེས་>> རོལ་བས་

3  <<སྐུ་>> སྨྲས་     <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> སྒས་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

པས། རྟགས་ཀིས་དེ་ལ་གནོད་ན་ཡང༌། ཞེ་འདོད་འགོག་པ་འགལ་བར་འགྱུར་

བའོ། །འདོད་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་རོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་བསྒྲུབ་བར་སྟོན་ཅིང་

རིགས་མི་མཐུན་རོལ་བ་ལས་གཞན་པའི་འདོད་པ་ཕོགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་

བསལ་ཡང་རང་ཉིད་ལོགས་སུ་སོས་པ་ནི། རོལ་ཕི་རོལ་རོད་པ་བེད་པ་ཐམས་

ཅད་རང་གིས་ཚད་མར་ཁས་བླངས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀི་དོན་ལ་རོད་པ་ཡིན་

ལ། བསྟན་བཅོས་དེའི་ཕོགས་གཅིག་ལ་གནོད་ན་ཡང༌། སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་

གནོད་པས་ཁས་བླངས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀི་དོན་ཐམས་ཅད་དང་མི་འགལ་བ་

གཅིག་སྐབས་ཀི་སྒྲུབ་བེད་བེད་དགོས་སམ་དུ་དོགས་པའི་གནས་ནི་ལོག་ཆེད་དུ་

སོས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་དངོས་སྟོབས་ཀི་སྐབས་སུ་ཡང༌། ལུང་གནོད་མེད་དུ་

ཁས་ལེན་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །ད་ལྟར་རིགས་པ་སྨྲ་བར་ཁས་འཆེ་བ་ཕལ་ཆེར་

ཡང་ལུགས་འདི་དང་མཐུན་པར་སྣང་བས། ཞིབ་ཏུ་ཤེས་པར་བས་ཏེ། རྣམ་ངེས་

ཀི་རྣམ་བཤད་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །དེས་ན་ཕོགས་ཀི་རིགས་མི་མཐུན་སེལ་བ་ལ་ནི་

རོལ་བས་དཔག་འདོད་ཀི་ཡུལ་དུ་བས་ཤིང༌། ཕི་རོལ་གིས་གྲུབ་བསལ་མ་ཞུགས་

པ་ཡིན་ལ། ཁོ་ན་དང་རང་ཉིད་ནི། ལོག་རྟོག་སེལ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནོ། །དོན་

བསྡུས་ན་སྔར་གི་གཞི་དེ། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བར་མཚོན་པ་ལ། ངོ་བོའི་དོན་

སོགས་ཆོས་ལྔ་ཚང་བ
1
་ཕོགས་ཡང་དག་ཏུ་མཚོན་པར་བེད་པའི་ཚེ། ངོ་བོའི་དོན་

སོགས་ཆོས་ལྔ་ཚང་བ་མཚན་གཞི་དེའི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་གྲུབ་

པས་མཚན་གཞི་དེའི་སྟེང་དུ་བསལ་བ་སེལ་བར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །

1  <<ཤེས་>><<ཞོལ་>>”ཆོས་ལྔ་ཚང་བ་མེད་དེ་”ཅེས་བྱུང་མ་ཐག་ཏུ་འོག་གི་ས་བཅད་གཉིས་པ་ཐད་ཀར་

གསལ་བས་ལྷག་སམ་སྟེ་མ་དཔེ་བཞིན་བཀོད།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཉིས་པ་(མ་གསལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་)ནི། ཕོགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། ཚད་མས་

མ་བསལ་བ་དགོས་པར་ཤེས་པར་བའོ། །གང་གིས་མ་བསལ་བ་ཞེ་ན།

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མ་བསལ་བ། །
1

མངོན་སུམ་དོན་དང་རེས་དཔག་དང་། །

ཡིད་ཆེས་གགས་པས་རང་རྟེན་ལའོ། །
2

མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་ཚད་མ་དང་། ཡིད་ཆེས་ཀི ་ཚད་མ་

དང༌། གགས་པའི་ཚད་མས་མ་བསལ་བ་དགོས་ཏེ། ཚད་མས་བསལ་བ་ཞུགས་

པ་ཐེ་ཚོམ་གི་ཡུལ་མིན་པས། གཏན་ཚིགས་ཀི་བེད་པ་འཇུག་པའི་རྟེན་དུ་མི་རུང་

བའི་ཕིར་རོ། །མངོན་སུམ་ལ་དོན་ཞེས་སོས་པ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། སྒ་ལ་མཉན་བ་

ལྟ་བུ་མངོན་སུམ་གིས་དངོས་སུ་རྟོགས་ཤིང་གཟུང་བའི་དོན་དེ་གཞི་དེ་ལ་དོན་

དམ་པར་གྲུབ་པ་གཅིག་དགོས་སོ་ཞེས་ཤེས་པའི ་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི ་ཕིར་

རོ། །བསལ་བའི་དཔེ་ནི། དཔེར་ན་སྒ་ཉན་
3
དུ་མི་རུང་ངོ་ཞེས་པ་དང་། བུམ་པ་

རྟག་གོ་ཞེས་པ་དང་། གཞལ་བའི་དོན་ཅན་གི་ཚད་མ་དག་མེད་ཅེས་པ་དམ་བཅས་

པ་ཙམ་གིས་འགལ་བ་དང༌། སྒར་གགས་པ་དང་འགལ་བ་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བ་མ་

ཡིན་ཏེ། ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

རང་འགེལ་དུ། གང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རེས་སུ་དཔག་པ་མེད་

1  <<རང་>> མ་བསལ་བ། །       <<ར་>> མ་གསལ་བ། །

2  <<རང་>> རྟེན་ལའོ། །           <<ར་>> བརྟན་ལའོ། །

3  <<སྐུ་>> སྒ་ཉན་         <<ཤེས་>><<བཀྲས་>> སྒ་བརན་        <<ཞོལ་>> སྒ་མཉན་ 
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ལ། སྒ་ལས་བྱུང་བའི་གགས་པ་དང་འགལ་བའི་དོན་སྦྱོར་བ་ནི་ཞེས་བཤད་

དོ། །འདི་དག་གི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་ན་ཚིག་ཧ་ཅང་མངས་དོགས་པས། རྣམ་

འགེལ་ངེས་ཀི་རྣམ་བཤད་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །གཞི་ཆོས་ཅན་

གང་ལ་མ་བསལ་བ་དགོས་ན། རང་དང་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་སུ་གྱུར་པའི་བསྒྲུབ་

བའི་ཆོས་སུ་རང་གི་རྟེན་ཆོས་ཅན་ལ་མ་བསལ་བ་དགོས་པའོ། །འབེལ་མེད་ཀི་

ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་པས་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་མི་གནོད་པར་རང་ཉིད་ཅེས་སོས་

པའི་ཚིག་གི་ཤུགས་ལ། རང་གི་རྟེན་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་པས། སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་

བ་གནོད་པར་རྟོགས་ཀང༌། རང་རྟེན་ལ་ཞེས་སོས་པ་ནི། འབེལ་མེད་ཀི་ཆོས་ཅན་

འབའ་ཞིག་པ་བཀག་པས། སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པར་འདོད་པའི་ལོག་

རྟོག་དགག་པའི་ཆེད་དུ་བས་སོ། །

སྔར་གི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་བཞི་པོ་འདི་དག་ནི། ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་ལ་ཚད་མས་

གནོད་པའི་ཕོགས་ཙམ་ཞིག་བསྟན་པ་ཡིན། དེས་མཚོན་ནས་གཞན་ཤེས་པར་

བའོ། །དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་དཔེ་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་རྟགས་ལྟར་སྣང་གི་དཔེ་

སོས་པའི་དགོས་པ་ནི། རྣམ་འགེལ་ངེས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་

གནོད་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་དཔེ་ནི། ཡན་ལག་ཅན་གི་ཡན་ལག་ལས་གཞན་

མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་པའི་ཡན་ལག་ཅན་ཆོས་ཅན་མིན་ལ། ཡན་ལག་ལས་གཞན་ཙམ་

ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་དང་། སྤི་དང་དེས་དྲངས་པའི་འོག་ཏུ་འགོ་བའི་བ་བ་དང༌། དེ་གཉིས་

འཕོད་པ་འདུ་བ་ཅན་གི་རྒྱུ་དང༌། ཆོས་གསུམ་ཁྱད་པར་ཡིན་པས། དེ་ཡང་
1
མངོན་

1  <<སྐུ་>> དེ་ཡང་                  <<ཤེས་>> དེ་དང་
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སུམ་གིས་མཐོང་རུང་གི །ཁྱད་པར་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། སྲང་དམའ་བའི་ཁྱད་པར་མི་

འཛིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སེལ་བར་བེད་དོ། །

ཆོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་དང༌། ངོ་བོ་ལ་གནོད་བེད་ནི། ཡན་ལག་རྣམས་ཡན་

ལག་ཅན་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། མངོན་སུམ་མིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རོ་ཞེས་པ་དང༌། རས་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོན་ཏན་དང་རས་དག །རས་དང་

རས་མིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་པའོ། །ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་

བོ་དང་ཁྱད་པར་གཉིས་ཀ་ལ་གནོད་པ་འབབ་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་དཔེ་ནི། 

ངག་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་རྫུན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་སྟེ། ངག་སྨྲ་བ་ཆོས་ཅན་དང༌། རྫུན་

པའི་དོན་ཅན་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་དང༌། ཆོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་བརོད་བ་མི་རྟག་པ་ཉིད་

དང་། ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་རྫུན་ཚིག་གི་བརོད་བའི་ཁྱད་པར་ཏེ། ཚིག་བདེན་ཞེན་

གིས་སྨྲས་པའི་ཤུགས་ལ། བདག་གི་སེལ་བར་བེད་པའི་རང་ཚིག་འགལ་བ་ཡིན་

པས། སེལ་བེད་གཞན་མ་སོས་སོ། །བདག་གིས་ཀང་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་

དུ་བཤད་པ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་(གཞན་གི་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དགག་པ་)ལ་གཉིས། རིགས་པ་ཅན་པའི་

དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དགག་པ་དང་། རོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའི་དམ་བཅའ་བའི་མཚན་

ཉིད་ལ་ཡང་ཉེས་པ་དེ་དང་མཚུངས་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་(རིགས་པ་ཅན་པའི་དམ་

བཅའི་མཚན་ཉིད་དགག་པ་)ལ་གཉིས། འདོད་པ་བརོད་པ་དང༌། དེ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(འདོད་པ་བརོད་པ་)ནི།

ར་བ།
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

རིགས་པ་ཅན་རྣམས་ན་རེ།

བསྒྲུབ་བ་སྟོན་ཞེས་པ་འདི་ལ། །

གྲུབ་པར་མེད་པར་
1
དོན་གིས་བས། །

རིགས་པ་ཅན་པ་རྣམས་ན་རེ། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཉིད་དུ་སྟོན་པ་

སྟེ། བསྟན་པར་བ་བ་
2
དམ་བཅའོ་ཞེས་པ་མདོ་སེ་འདི་ལ་ཕི་རོལ་གིས་གྲུབ་པ་

མེད་པར་དོན་གིས་བས་པ་སྟེ། ཕི་རོལ་གིས་གྲུབ་ཟིན་ལོག་པ་བསྒྲུབ་བར་སྟོན་

པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉིས་པ་(དེ་དགག་པ་)ལ་གསུམ། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་།    བསྒྲུབ་བའི་དོན་

བརྟགས་
3
ལ་དགག་པ་དང༌། ངེས་བཟུང་གི་སྦྱོར་བ་བརྟགས་

4
ལ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(ཧ་ཅང་ཐལ་བ་)ནི།

ར་བ།

དེ་ལྟ་ན་ནི་
5
རྟགས་དང་དཔེ། །

མ་གྲུབ་པ་ཡང་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར། །

དེ་ལྟ་ན་ནི།
6
 སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་སྟེ། རེག་བ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་

ན་བློ་བཞིན་ནོ་ཞེས་པ་དང༌། མི་རྟག་སྟེ་མིག་གི་གཟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་

1  <<རང་>> གྲུབ་པར་མེད་པར་     <<ར་>> སྒྲུབ་བེད་ཙམ་དུ་

2  <<སྐུ་>> བསྟན་པར་བ་བ་        <<ཤེས་>> བསྟན་པར་བ་

3  <<སྐུ་>> བརྟགས་                <<ཤེས་>> རྟགས་

4  <<སྐུ་>> བརྟགས་                 <<ཤེས་>> རྟགས་

5  <<རང་>> དེ་ལྟ་ན་ནི་             <<ར་>> དེ་ལྟར་ན་ནི་

6  <<སྐུ་>> དེ་ལྟར་ནི།          <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> དེ་ལྟ་ན་ནི།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

རྟགས་དང་དཔེ་མ་གྲུབ་པ་ཡང་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་དག་ཀང་ཕི་རོལ་

གིས་གྲུབ་མ་ཟིན་པ་བསྒྲུབ་བ་ཉིད་དུ་བསྟན་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཤེས་

སྐབས་ཀི་མ་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་དམ་བཅར་བསྟན་པས་སུན་འབིན་དེ་ལྟར་བརོད་

པ་ཡིན་གི། མ་གྲུབ་པ་ཙམ་དམ་བཅར་སྟོན་ན་ནི་རི་བོང་གི་རྭའོ་ཞེས་བརོད་པ་

ཡང་དམ་བཅར་ཐལ་བ་འཕེན་རིགས་སོ། །དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དཔེ་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་

དམ་བཅར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་མེད་དེ། ལས་དང་བེད་པ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་ལས་མིན་

པའི་ཕིར་དང༌། སྒྲུབ་བེད་འགོད་པ་པོའི་འདོད་ཕུགས་དམ་པ་མིན་པའི་ཕིར་

དང༌། དེ་བརོད་པ་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་ལྔའི་ནང་གི་དམ་བཅའི་ཡན་ལག་མིན་པའི་

ཕིར་དང༌། གྲུབ་མཐའ་བཞིའི་སྐབས་ཀི་མ་གྲུབ་པ་མིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ན་

འདོད་པ་པོའི་འདོད་བར་གྱུར་པ་ཉིད་ལས་སུ་བའོ། །གྲུབ་མཐའ་བཞི་ནི། རྒྱུད་

ཐམས་ཅད་དང་མི་འགལ་བ་གཞལ་བའི་དོན་ཅན་གི་ཚད་མ་ཡོད་དོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་

རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་དང༌། བདག་ཡོད་མེད་དུ་དམ་བཅའ་བ་ལྟ་བུ་སོ་

སོའི་རྒྱུད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་དང༌། བདག་ནི་ཤི་ནས་འབས་བུ་ལ་ལོངས་སྤོད་ལ་དེར་

ལས་ནི་མེད་དོ། །ཞེས་བརོད་པ་ན་བདག་ཡོད་པ་གྲུབ་པ་ལྟ་བུ། ཆོས་གང་དམ་

བཅས་པ་ན་ཤུགས་ལ་གཞན་གྲུབ་པ་སྐབས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་དང༌། མ་བརྟགས་པར་

བདག་ཡོད་པར་ཁས་བླངས། ཕིས་རྟག་མི་རྟག་ཁྱད་པར་ལ་དཔོད་
1
པ་ལྟ་བུ། ཁས་

བླངས་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དཔེ་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་བེད་པ་པོའི་འདོད་

ཕུགས་དམ་པ་སོགས་སུ་ངེས་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པས་ལན་གིས་ལོག་མི་ནུས་

1  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> དཔོད་    <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> སྤོད་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

པ་རྣམ་འགེལ་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་(བསྒྲུབ་བའི་དོན་བརྟགས་ལ་དགག་པ་)ནི། བསྒྲུབ་བ་བརོད་པ་དམ་བཅའི་

མཚན་ཉིད་དུ་ཁས་བླངས་པར་ཆོས་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ནམ། ཆོས་ཅན་ནམ་འོན་ཏེ་

གཉིས་ཀའི་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན།

ར་བ།

སྒྲུབ་ཆོས་ཡིན་ན
1
་ཆོས་མཐུན་མེད། །

ཆོས་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་དཔེའོ་ཞེས་

བརོད་མི་རིགས་པར་ཐལ། མཚུངས་ཆོས་གཉིས་ཆོས་དེར་མཚུངས་པའི་ཆོས་

མཐུན་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དཔེ་དང༌། རོད་གཞི་ཆོས་སུ་ཆོས་མཐུན་པའི་བསྒྲུབ་བ་

ལ་གཞི་ཆོས་གཉིས་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའོ། །

ར་བ།

ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བ་རྟགས་དོན་མེད། །

ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན། དེ་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་རྟགས་དོན་མེད་པར་

ཐལ། རྟགས་མ་བཀོད་པའི་སྔར་ཆོས་ཅན་སྒ་ལྟ་བུ་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་

ལྟར་ན་ཡང་དཔེ་དང་ཆོས་མཐུན་པའི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ནི་རྟགས་ཁས་

སོ། །བསྒྲུབ་བ་དང་དེའི་ཆོས་མཐུན་པའི་དེའི་ཆོས་ཡོད་པ་ནི། དཔེའོ་ཞེས་པའི་

རིགས་པ་ཅན་པའི་དཔེ་རྟགས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྐྱོན་ཅན་དུ་ཐལ། དཔེ་རྟགས་གྲུབ་

1  <<རང་>> སྒྲུབ་བ་ཆོས་ཡིན་     <<ར་>> སྒྲུབ་ཆོས་ཡིན་ན་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

པའི་དུས་ན། བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་ཟིན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་(ངེས་བཟུང་གི་སྦྱོར་བ་བརྟགས་ལ་དགག་པ་)ནི། ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་ན་ཡང༌། 

དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དུ་ཁོ་ནའི་ངེས་བཟུང་སྦྱོར་བས། དཔེ་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་དམ་

བཅར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

གོང་དུ་ངེས་བཟུང
1
་དོན་མེད་འགྱུར། །

ཅིག་ཤོས་ལྟར་ན་འདོད་མིན་འགྱུར། །

བསྒྲུབ་བ་ཁོ་ན་བརོད་པ་དམ་བཅའོ། །ཞེས་གཞན་ལན་རྣམ་གཅོད་དུ་སྦྱོར་

རམ་བསྒྲུབ་བ་བརོད་པ་ཁོ་ན་དམ་བཅའོ། །ཞེས་མི་ལན་རྣམ་གཅོད་དུ་སྦྱོར། དང་

པོ་ལྟར་ན། གོང་དུ་ངེས་བཟུང་སོས་པ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་ལ་དགོས་

པ་གང་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། སྒྲུབ་བེད་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་བཅད་པ་དང༌། བསྒྲུབ་བ་

ཕི་རོལ་གིས་གྲུབ་མ་ཟིན་པ་དགོས་པར་
2
ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་སོས་མི་དགོས་ཤིང་

3
དགོས་པ་གཞན་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཅིག་ཤོས་ལྟར་ངེས་བཟུང་སོས་ན་

འདོད་པ་མིན་པའི་དོན་དཔེ་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་ཡང་དམ་བཅར་འགྱུར་བར་

ཐལ། དེ ་ཡང་ཕི་རོལ་གི་ངོར་སྒྲུབ་པར་བ་དགོས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །གསུམ་ག་ཁས་བླངས་སོ། །

གཉིས་པ་(རོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའི་དམ་བཅའ་བའི་མཚན་ཉིད་ལ་ཡང་ཉེས་པ་དེ་དང་མཚུངས་པར་

1  <<པེ་>><<སྣར་>> གོང་དུ་ངེས་བཟུང  <<ར་>> གང་དུ་ངེས་གཟུང་

2  <<སྐུ་>> ཟིན་པ་དགོས་པར་       <<ཤེས་>> མ་ཟིན་དུ་

3  <<སྐུ་>> ཤིང་                 <<ཤེས་>> -
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

བསྟན་པ།)ནི།

ར་བ།

རོད་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་བརོད་པ། །

དེ་བཞིན་བསྒྲུབ་བར་བརོད་པ་ལ། །

རོད་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་ཉེས་པ་བརོད་པ་ནི། རིགས་པ་ཅན་པའི་དམ་

བཅའི་མཚན་ཉིད་ལ་ཉེས་པ་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་རོད་སྒྲུབ་མཁན་པོས་སྒྲུབ་པར་བ་

བ་བརོད་ལ།
1
 དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དུ་ཁས་བླངས་པ་ལ་ཡང་སྐྱོན་བརོད་རིགས་

པར་ཐལ། རིགས་པ་ཅན་བཀག་པ་ལྟར་ཉེས་པ་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

ར་བ།

ཕོགས་ཉིད་ཕིར་ན་སྲིད་མ་ཡིན། །

སྐྱོན་མེད་དེ། རྣམ་པར་བཅད་ཟིན་ནས་འདོད་པའི་དོན་ཕོགས་ཡིན་པ་ཉིད་

ཀི་ཕིར་ན། རྣམ་པར་བཅད་ཟིན་པའི་ཕོགས་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་བསྒྲུབ་བ་བརོད་པ་

དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས། ཕོགས་མིན་པ་དང་པོ་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་དམ་

བཅར་འགྱུར་བ་སྲིད་པ་མིན་ནོ། །ཞེ་ན།

ར་བ།

རྣམ་པར་དཔོད་པའི་འདོད་པ་འདི། །

མི་འདོད་པ་ལས་ལོག་པ་ཙམ། །

1  <<སྐུ་>> བརོད་པ།             <<ཤེས་>> བརོད་ལ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཕོགས་ཡིན་པའི་བསྒྲུབ་བ་བརོད་པ་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དུ་སོས་པ་ལ་

ཡང་རིགས་པ་ཅན་པ་ལ་བཀོད་པའི་ཉེས་པ་མཚུངས་པར་ཐལ། རྣམ་པར་གཅོད་

པའི་དོན་ནོར་བ་ཡི་དོན་ནི་རོལ་བས་བསྒྲུབ་བར་མི་འདོད་པ་ལས་ལོག་པ་ཙམ་

ཡིན་ལ། དེ་ནི་དཔེ་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་ལ་ཡང་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །རྣམ་པར་

བཅད་པའི་འདོད་པ་ནི། འདི་རྟགས་ཡིན་ནམ། མིན་ཞེས་མིག་གི་གཟུང་བ་ཡང་

བཅད་ནུས་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་དམ་བཅར་ཐལ་ལོ། །

གསུམ་པ་(རིགས་པ་ཅན་པའི་རྟགས་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་དཔེ་དགག་

པ་)ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། དཔེ་དེ་རོད་སྒྲུབ་མཁན་པོས་འགལ་རྟགས་སུ་བསྡུས་

པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་(དངོས་)ལ་གསུམ། རྟགས་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བའི་དམ་

བཅའི་སྐྱོན་དུ་མི་འཐད་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་མིན་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་

མི་མཐུན་སྦྱོར་གི་ཁྱབ་པའི་ཆ་མཐུན་ཙམ་བསྟན་པ་ཡིན་པ་དང༌། དེས་ཐམས་ཅད་

མིན་པ་རྟགས་སུ་འཕངས་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(རྟགས་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བའི་དམ་བཅའི་སྐྱོན་དུ་མི་འཐད་པ་)ནི།

ར་བ།

རིགས་པ་ཅན་པ་ལ་བརོད་པ། །

རིགས་པ་ཅན་པ་སྒ་རྟག་སྟེ། ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་འདི་

རྟགས་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བ་དམ་བཅའི་སྐྱོན་སྒ་རྟག་པར་དམ་བཅས་ནས་

ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་དུ་སྒ་ཡང་འདུ་བའི་ཕིར་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་ཡིན་ན། སྒ་རྟག་

པར་འགལ་བས་དམ་བཅའི་སྐྱོན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སྨྲ་བ་ལ་ཉེས་པ་བརོད་པ་ནི།
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ར་བ།

དམ་བཅའ་གཏན་ཚིགས་དང་འགལ་བ། །
1

དམ་བཅའི་སྐྱོན་ཞེས་རིགས་པ་མིན། །

སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་སྟེ། ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རྟགས་འདི་

དམ་བཅའ་གཏན་ཚིགས་དང་འགལ་བའི་དམ་བཅའི་སྐྱོན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་

རིགས་པ་མིན་པར་ཐལ། གཏན་ཚིགས་དེས་མི་རྟག་པ་རྟགས་སུ་འཕངས་ན། དེ་

ལྟར་འཐད་ན་ཡང༌། མི་རྟག་པ་རྟགས་སུ་མ་འཕངས་པའི་ཕིར་ཏེ། སྒ་རྟག་ཅེས་

དམིགས་ཀིས་བསལ་ནས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་ཅེས་པའི་སྤིར་བཏང་གི་ཚིག་དེའི་

རེས་སུ་འཇུག་བེད་དུ་སྨྲས་པས། སྤིར་བཏང་དམིགས་བསལ་གི་
2
ཚིག་ཙམ་དུ་

ཟད་དོ། །

གཉིས་པ་(ཐམས་ཅད་མིན་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་མི་མཐུན་སྦྱོར་གི་ཁྱབ་པའི་ཆ་མཐུན་ཙམ་

བསྟན་པ་ཡིན་པ་)ནི།

ར་བ།

ལེགས་པར་མ་བསབས་པ་རྣམས་ཀིས། །
3

དེ་ནི་ཆོས་མི་མཐུན་དཔེར་བརོད། །

དེས་མི་རྟག་པ་རྟགས་སུ་འཕངས་པ་མིན་པར་ཐལ། སྦྱོར་བའི་འགོད་

1  <<རང་>> འགལ་བ། །              <<ར་>> འགལ་བས། །

2  <<སྐུ་>> བསལ་གི་                <<ཤེས་>> བསལ་

3  <<རང་>> ཀིས། །              <<ར་>> ཀི། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཚུལ་ལེགས་པར་མ་བསབས་པ་རྣམས་ཀིས་སྦྱོར་བ་དེ་ནི་ཐམས་ཅད་མིན་པའི་

རྟགས་ཀིས་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་མི་མཐུན་སྦྱོར་གི་སྒྲུབ་ངག་གི་ཁྱབ་པའི་

ཆ་མཐུན་ཙམ་དཔེར་བརོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་ལྔ་དང་

ལན་པའི་མི་མཐུན་སྦྱོར་གི་ཁྱབ་པའི་ཆ་མཐུན་མ་ཡིན་ཏེ། སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་

སྟེ། ཐམས་ཅད་མིན་
1
པའི་ཕིར། གང་མི་རྟག་པ་དེ་ནི་ཐམས་ཅད་ཡིན་ཏེ། དཔེར་

ན་བུམ་པ་བཞིན་ཞེས་བརོད་རིགས་པ་ལ། ཐམས་ཅད་མི་རྟག་ཅེས་ཁྱབ་པའི་ཆ་

ཙམ་བརོད་པའོ། །

གསུམ་པ་(དེས་ཐམས་ཅད་མིན་པ་རྟགས་སུ་འཕངས་པ་དགག་པ་)ནི།

ར་བ།

རྟགས་ཉེར་འཇལ་གིས་འདིར་
2
བསྒྲུབ་བ། །

མ་ཡིན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

ཆོས་མི་མཐུན་པའི་རྟགས་ཉེ་བར་སྦྱོར་གིས་འདིར་ཐམས་ཅད་མིན་
3
པ་སྒ་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་འཕངས་སོ་ཞེ་ན། སྦྱོར་བ་དེས་སྒ་རྟག་པ་བསྒྲུབ་པར་

བ་བ་ལ། ཐམས་ཅད་མིན་པ་རྟགས་སུ་འཕངས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐམས་ཅད་

མིན་པ་ཙམ་དང༌། སྒ་མིན་ཐམས་ཅད་མིན་པ་གཉིས་ཀ་རྟགས་སུ་མ་འཕངས་

ཤིང༌། རྟགས་སུ་མི་རིགས་པའི་ཕིར་རོ། །དང་པོ་མི་རིགས་ཏེ། སྒ་ཡང་ཐམས་

ཅད་ཀི་ཁོངས་སུ་འདུས་པའི་ཕིར་དང༌། སྤི་སྒས་ཁྱད་པར་སོང་བ་འཐད་པའི་ཕིར་

1  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> མིན་    <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> ཡིན་

2  <<རང་>> ཉེར་འཇལ་གིས་འདིར་   <<ར་>> ཉེ་འཇལ་གིས་འདི་

3  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> མིན་    <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> ཡིན་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

རོ། །གཉིས་པ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། ཆོས་ཅན་གི་ལོག་པ་དེ་ཉིད་རྟགས་སུ་མི་

རིགས་པའི་ཕིར་རོ། །འདུས་པ་རྣམས་གཞན་གི་དོན་བེད་དེ། འདུས་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཞེས་པ་དང༌། འདུས་བས་མི་རྟག་སྟེ་འདུས་བས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་

བུ་དམ་བཅའི་ཕོགས་གཅིག་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་བར་མཐོང་ངོ་ཞེ་ན། འདུས་

པ་དང་འདུས་བས་ཀི་བེ་བག་རོད་གཞིར་འཛིན་པ་ཡིན་གི། གཞན་དུ་ན་དཔེ་མེད་

པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(དཔེ་དེ་རོད་སྒྲུབ་མཁན་པོས་འགལ་རྟགས་སུ་བསྡུས་པ་དགག་པ་)ནི། སྔར་གི་

གཏན་ཚིགས་དེ་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་གི་ཁོངས་སུ་བསྡུས་ཏེ། དེ་

ཡང་བེ་བག་པས་སྒ་མི་རྟག་སྟེ། དབང་ཤེས་ཀི་གཟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་

རྟགས་སུ་ཁས་བླངས་པ་ན། དབང་པོའི་གཟུང་བར་གྱུར་པའི་ཡོན་ཏན་སོགས་

རྟག་པར་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་བ། གྲུབ་མཐའ་དང་འགལ་བ་དང༌། གངས་

ཅན་གིས་རྒྱུ་ལ་འབས་བུ་ཡོད་མེད་པར། རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་འབྱུང་བའི་ཕིར་

རོ།    །ཞེས་པ་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བ་གཉིས་ལྟ་བུའོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་འགལ་བ་དང་ལན་མིན། །

སྔར་བཤད་པའི་གཏན་ཚིགས་དེ། དཔེ་གཉིས་པོ་བཞིན་དུ་འགལ་བ་དང་

ལན་པའི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དཔེ་གཉིས་པོ་ལ་ཕོགས་ཆོས་

ཡོད་ཀང༌། སྔར་གི་རྟགས་དེ་ལ་ཕོགས་ཆོས་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(དངོས་བསྟན་རྟགས་ཀི་རབ་དབེ་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། མདོར་བསྟན་པ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་(མདོར་བསྟན་པ་)ལ་གསུམ། གཏན་ཚིགས་ཡང་

དག་འཆད་པའི ་སྔོན་དུ་ཕོགས་ཆོས་ཀི ་རབ་དབེ ་བཤད་པའི ་དགོས་པ་

དང༌། ཕོགས་ཆོས་ཀི་དབེ་བ་བཤད་པ་དང༌། ཕོགས་ཆོས་ཀི་དོན་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་(གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་འཆད་པའི་སྔོན་དུ་ཕོགས་ཆོས་ཀི་རབ་དབེ་བཤད་པའི་དགོས་པ་)

ནི། གཏན་ཚིགས་སྔར་བཤད་ཟིན་པ་མིན་ནམ་ཞེ་ན།

ར་བ།

གང་ཞིག་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་རྟགས། །

དེ་ལྟར་སྣང་བ་ཕལ་ཆེ་བས། །

དེས་ན་གཏན་ཚིགས་སོགས་དོན་གི། །

སྔོན་དུ་རྒྱས་པར་དེ་བསྟན་བ། །

མཚན་ཉིད་བཤད་ཟིན་ཀང༌། གཞན་དོན་རེས་དཔག་གི་བསྟན་བ་
1
གཏན་

ཚིགས་ཀི་དབེ་བ་ཤེས་པའི་དོན་དུ་ཡིན་ཏེ། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་དང༌། འགལ་

བ་དང༌། མ་ངེས་པ་སོགས་འཆད་པའི་དོན་གི་སྔོན་དུ་རྒྱས་པར་ཕོགས་ཆོས་ཅན་

གི་དབེ་བ་བསྟན་པར་བ་སྟེ། དེ་ལ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་རྟགས་དེ་ལྟར་སྣང་བ་ཕལ་

ཆེ་བས་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་དབེ་བ་

རྟོགས་པའི་ཆེད་དུ། ཕོགས་ཆོས་ཅན་དགུའི་དབེ་བ་འཆད་རིགས་པ་དེས་ནའི་

ཕིར། ཕལ་ཆེ་བ་ཞེས་སོས་པ་ནི། མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀང་ལྟར་སྣང་དུ་

ཤེས་པ་དང༌། ལྟར་སྣང་ཕལ་ཆེ་བ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུའོ། །

1  <<སྐུ་>> རེས་དཔག་གི་བསྟན་བ་                          ་<<ཤེས་>> རེས་དཔག་བསྟན་བ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

གཉིས་པ་(ཕོགས་ཆོས་ཀི་དབེ་བ་བཤད་པ་)ནི། 

ར་བ།

མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་མེད་རྣམ་གཉིས། །

ཕོགས་ཀི་ཆོས་ལའང་རྣམ་པ་གསུམ། །

མི་མཐུན་ཕོགས་ལའང་སོ་སོར་ནི། །

ཡོད་མེད་གཉིས་ཀའི་བེ་བག་ཕིར། །

ཕོགས་ཆོས་ཀི་དབེ་བ་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། གཞན་དོན་

རེས་དཔག་གི་བསྟན་བ། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་འཇུག་པ་དང༌། ཆ་གཉིས་

སུ་འཇུག་པ་གཉིས་སུ་ངེས་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་དང༌། དགོས་པ་གཞན་ཡོད་པ་ནི་

འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །འདིར་བསྟན་ཕོགས་ཀི་ཆོས་ལའང་ཆོས་ཅན། ར་བའི་སོ་

ནས་རྣམ་པ་གསུམ་ཡོད་དེ། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་ཡོད་པ་དང༌། མེད་པ་

དང།
1
 རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཡན་ལག་གི་སོ་ནས་སོ་

སོར་ནི་རེ་རེ་ལའང་གསུམ་གསུམ་ཡོད་དེ། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་འཇུག་

པའི་ཕོགས་ཆོས་ལ་ཡང་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་དང༌། མེད་པ་དང་། ཆ་

གཉིས་ཀའི་བེ་བག་གིས་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕིར། འང་གི་སྒས་མཐུན་ཕོགས་ལ་

མེད་པ་ལ་གསུམ་ཡོད་པར་མ་ཟད་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པའང་གསུམ་ཡོད་

ཅེས་པའོ། །མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པ་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་གསུམ། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་

1  <<སྐུ་>> དང།       <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> -
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཉིས་སུ་འཇུག་པ་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་གསུམ
1
་ཡོད་པའི་ཕིར། ལྷག་ལན་ལ་སོགས་པ་

ཕོགས་ཆོས་ཅན་གཞན་ཡང་ཡོད་མོད་ཀི། དགུ་ཁོ་ན་སོས་པའི་དགོས་པ་

ནི། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་གསུམ་དུ་གངས་ངེས་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་

དུ། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གཉིས་དང་འགལ་རྟགས་གཉིས་སོས་སོ། །གཏན་

ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་མཚོན་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཚུལ་དེ་ལ་གསུམ་དུ་གངས་ངེས་

སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ། སྤི་དང་ཁྱད་པར་གཉིས་སོས་ལ། ལོག་ཁྱབ་གཙོ་བོར་གྲུབ་ནས་

མི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་བཅད་པ་རྟགས་ཀི་ནུས་པ་འཇུག་པའི་
2
ཡུལ་དུ་ཤེས་

པའི་ཆེད་དུ། དངོས་ཀི་མ་ངེས་པ་ལྷག་མ་གསུམ་སོས་སོ། །

གསུམ་པ་(ཕོགས་ཆོས་ཀི་དོན་བཤད་པ་)ལ་གསུམ། ཕོགས་ཀི་སྒས་བསྟན་པའི་

ཡུལ་ངོས་བཟུང་བ་དང༌། ཕོགས་ཆོས་ངེས་པར་བསྟན་པས་གྲུབ་པའི་དོན་

དང༌། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་སུན་འབིན་འཇུག་པའི་ཡུལ་དུ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(ཕོགས་ཀི་སྒས་བསྟན་པའི་ཡུལ་ངོས་བཟུང་བ་)ནི། གཏན་ཚིགས་ཕོགས་ཀི་

ཆོས་སུ་བསྟན་པ་མི་རིགས་ཏེ། ཕོགས་གྲུབ་ཟིན་ན་དགོས་པ་མེད་ལ། མ་གྲུབ་ན་

དེའི་ཆོས་ཀང་མ་གྲུབ་པས་བསྒྲུབ་བ་མ་ངེས་པའི་སྔོན་རོལ་ཏུ་ཕོགས་ཆོས་ངེས་པ་

དགོས་སོ་ཞེས་པ་ཡང་འགལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

བསྒྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། །

1  <<སྐུ་>> དེ་ལྟར་གསུམ་      <<ཤེས་>> དེ་ལྟར་རྣམས་

2  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> བཅད་པ་རྟགས་ཀི་ནུས་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་དུ་<<ཤེས་>><<ཞོལ་>> དང་

བཅས་པ་ནུས་ཡུལ་དུ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཁ་ཡར་བ། །

དངོས་སུ་མིན་ཡང་དེའི་ཕོགས་གཅིག །

ཡིན་ཕིར་བསྒྲུབ་བར་བརྟགས་བརོད་པ། །

དངོས་ཀི་སྒ་འབའ་ཞིག་ཡིན་ན་དེ་ལྟར་འགྱུར་ཡང་། སྐྱོན་མེད་དེ། ཆོས་

དང་ཆོས་ཅན་གི་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་བ་དངོས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལ་ཕོགས་ཀི་སྒ་

དངོས་མིང་དུ་འཇུག་ཅིང་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཁ་ཡར་བ་ལ་མིང་དངོས་སུ་འཇུག་

པ་མིན་ཡང༌། ཕོགས་ཀི་སྒས་བསྟན་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་དེ། བསྒྲུབ་བར་

བཏགས་ནས་བརོད་པའི་ཕིར། འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཕོགས་མཚན་

ཉིད་པ་དེའི་ཕོགས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་ཕོགས་ཀི་

མིང་གིས་བཏགས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཕོགས་ཀི་མིང་གིས་གཏགས་རུང་

གི་ཆོས་ཅན་དུ་རྟོགས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་བཏགས་པ་ལ་དགོས་པ་

ཡོད་དེ། ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གི་ཆོས་མིན་པ་ལ་ཚུལ་དང་པོ་གྲུབ་པ་དགག་པ་

ལ་སོགས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། འཕོས་གཞན་རྣམས་རྣམ་ངེས་ཀི་རྣམ་

བཤད་དུ་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །

གཉིས་པ་(ཕོགས་ཆོས་ངེས་པར་བསྟན་པས་གྲུབ་པའི་དོན་)ནི།

ར་བ།

གཉིས་ཀ་ལ་གྲུབ་ཆོས་དེ་ལས། །

ཐ་སད་ཡིན་ཕིར་གཉིས་ཀ་ལའམ། །

གང་ཡང་རུང་ལ་བཟློག་པ་ཡི། །



  214  

རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཐེ་ཚོམ་ཆོས་གྲུབ་འདོད་མ་ཡིན། །

ཕོགས་ཆོས་རོལ་ཕིར་རོལ་གཉིས་ལའམ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་གྲུབ་པ་

ལས་ལོག་པ་སྒ་མི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་མིག་གི་གཟུང་བ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་

དང༌། མངོན་པར་གསལ་བར་སྨྲ་བ་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་རྟགས་སུ་བཀོད་པའམ། ཐེ་

ཚོམ་ཟ་བ་དུ་བ་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་བཞིན་དུ། མེ་ཡོད་པར་ཐལ།
1
 དུ་བ་ཡོད་

པའི་ཕིར་ཞེས་པ་དང༌། ཆོས་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པ་དཔེར་ན། བདག་ཡོད་དེ། བདག་

གི་ཡོན་ཏན་སྔོ་སེར་སོགས་
2
ལུས་ཀི་སྟོད་སད་བར་གསུམ་ན་གནས་པའི་

ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཕོགས་ཆོས་སུ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་རིགས་པ་མིན་པར་

ཐལ། ཕོགས་ཆོས་རོལ་ཕི་རོལ་གཉིས་ཀ་ལ་གྲུབ་པའི་ཆོས་དེ་ལས། གཞན་དོན་

སྐབས་ཀི་ཕོགས་ཆོས་ཀི་ཐ་སད་འཐད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་(གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་སུན་འབིན་འཇུག་པའི་ཡུལ་དུ་བསྟན་པ་)ནི། ཕོགས་ཆོས་

རོལ་ཕིར་རོལ་གཉིས་ཀ་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང༌། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་སོགས་སྒྲུབ་བེད་ཡང་

དག་མིན་ན། སུན་འབིན་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

མི་འདོད་ཐམས་ཅད་སུན་འབིན་དུའང་། །

གཉིས་ཀར་རབ་ཏུ་གྲུབ་ན་ནི། །

སུན་འབིན་པ་འམ་གྲུབ་པ་ཡིན། །
3

1  <<སྐུ་>> མེ་ཡོད་པར་ཐལ།      <<ཤེས་>> མེ་ཡོད་པར།

2  <<སྐུ་>> སྔོ་སེར་སོགས་       <<ཤེས་>> སྔོ་སོགས་

3  <<རང་>> པ་འམ་གྲུབ་པ་ཡིན། །       <<ར་>> པ་ཡང་སྒྲུབ་པར་བེད། །
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་མི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཏུ་མི་འགྱུར་

བར་མ་ཟད་སུན་འབིན་དུའང་ངེས་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒྲུབ་བེད་དང་

སུན་འབིན་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་བདག་གཞན་གཉིས་ཀ་ལ་སྐྱོན་ཅན་དང༌། སྐྱོན་

མེད་གྲུབ་པ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར། འོ་ན་ཅི་འདྲ་ཞིག་སྒྲུབ་བེད་དང༌། སུན་འབིན་ཡིན་

ཞེ་ན། ཕ་རོལ་པོས་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་བླངས་ཀང་ངེས་པར་སྒྲུབ་བེད་དུ་

འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་ཁས་བླངས་ཀང་སྒྲུབ་ངག་གི་བསྒྲུབ་བ་ལ་

མིག་གི་གཟུང་བ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ། བདག་གཞན་
1
གཉིས་ཀར་སྐྱོན་ཅན་

ཡིན་པར་མཐུན་སྣང་དུ་རབ་ཏུ་གྲུབ་ན་ནི། རོལ་བའི་རྟགས་སུན་འབིན་འཇུག་པའི་

ཡུལ་དང༌། ཕི་རོལ་ཀི་ངག་སུན་འབིན་པའམ་སུན་འབིན་ཡང་དག་ཡིན་ལ། ཚུལ་

གསུམ་རོལ་ཕི་རོལ་གཉིས་ཀ་ལ་སྒྲུབ་ན་སྒྲུབ་པ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར།

ར་བ།

གཞན་གིས་སར་ཡང་སྒྲུབ་ན་འདོད། །

དེ་བཞིན་དུ་སྔར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའམ་མ་གྲུབ་པ་ཙམ་གིས་ཕིས་
2
ཀང་ངེས་པར་

དེ་ལྟར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞན་གིས་སར་ཡང་ཚུལ་གསུམ་བསྒྲུབ་པ་

ན། སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་འདོད་ལ། ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པར་སྒྲུབ་ན། སུན་འབིན་

ཡང་དག་ཏུ་འདོད་རིགས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(རྒྱས་པར་བཤད་པ་)ལ་གསུམ། ཕོགས་ཆོས་ཀི་དོན་བཤད་པ་དང་། 

1  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> གཞན་      <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> -

2  <<སྐུ་>> ཕིར་   <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ཕིས་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཁྱབ་པའི་བལྟོས་སའི་མཐུན་ཕོགས་དང་མི་མཐུན་ཕོགས་བཤད་པ་དང༌། ཕོགས་

ཆོས་ཅན་དགུའི་གཏན་ཚིགས་དཔེར་བརོད་ནས་དེའི་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་

(ཕོགས་ཆོས་ཀི་དོན་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། རང་གི་ལུགས་དང༌། གཞན་གི་གཏན་ཚིགས་

དགག་པའོ། །དང་པོ་(རང་གི་ལུགས་)ལ་གཉིས། ཆོས་ཅན་གིས་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་

སོགས་དགག་པ་དང༌། ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བར་བསྟན་ནས་རོད་གཞི་ཆོས་ཅན་གི་

ཆོས་སུ་
1
བཤད་པའོ། །

དང་པོ་(ཆོས་ཅན་གིས་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་སོགས་དགག་པ་)ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཆོས་ཅན་མེ་

ཁོ་ན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ཞིང༌། ཚོགས་དོན་མིན་ལ། དེ་ཡང་ཆོས་ཅན་གཞན་དུ་བས་

བསྒྲུབས་པས། ཕོགས་ཆོས་གཏན་ཚིགས་སུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན།

ར་བ།

ཆོས་ཅན་ཆོས་ཅན་གིས་བསྒྲུབ་མིན། །

ཆོས་དེས་ཆོས་ཀང་མ་ཡིན་གི། །

ཆོས་ཅན་མེ་དེ་དུ་བའི་ཆོས་ཅན་གིས་བསྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མེ་དུ་

འབེལ་པ་ངེས་པ་ཁས་མི་ལེན་ན། འབེལ་མེད་ཀིས་འབེལ་མེད་གཞན་བསྒྲུབ་པ་མི་

འཐད་ལ། ཁས་ལེན་ན་ནི། དེ་ངེས་པའི་ཚེ་བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་ཟིན་པས་རེས་དཔག་དོན་

མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། འདི་ལ་མེ་ཡོད་དོ་སམ་པའི་གཞི་ཁས་ལེན་ན། ཚོགས་

དོན་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་ལ། མེ་དེ་ཉིད་དུ་བར་ཁས་ལེན་ན། དམ་བཅའི་ཕོགས་

གཅིག་རྟགས་སུ་བཀོད་པའི་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་དུ་བ་དང་

1  <<སྐུ་>> -   <<ཤེས་>> <<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ཕོགས་ཆོས་སུ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ལན་པའི་གཞི་ལ། མེ་ཡོད་པ་དུ་བའི་རྟགས་ཀིས་སྒྲུབ་པར་རིགས་སོ། །ཡང་ཁ་

ཅིག་ཆོས་ཅན་གི་ཆོས་སྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། མེས་རང་གི་ཆོས་དྲོ་བའི་རེག་པ་

སྒྲུབ་པར་བེད་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། ཆོས་ཅན་གི་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་མི་འཐད་ཅིང༌། ཆོས་

དེས་ཀང་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྒྲུབ་པ
1
་མི་འཐད་པར་ཐལ། མེ་དང་ལན་པའི་

གཞིར་གང་རེག་སྒྲུབ་ན། ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་ལས་མེ་དེ་ཉིད་གཞིར་

ཁས་ལེན་ན། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རེས་དཔག་མེད་པ་དང་། དམ་བཅའི་ཕོགས་

གཅིག་རྟགས་སུ་བཀོད་པའི་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །མེའི་སྤི་གཏན་

ཚིགས་དང༌། བེ་བག་གཞིར་ཁས་ལེན་ན་ཡང་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་

བས། དུ་བ་དང་ལན་པའི་ལ་ལ་མེ་ཙམ་པ་
2
དང༌། མེ་དང་ལན་

3
པའི་གཞི་ལ་ངོ་བོ་

གང་རུང་བ་མི་རིགས་སོ། །ཆོས་ཀི་ཆོས་སྒྲུབ་ནི་དཔེར་ན། གཙོ་བོ་གཅིག་ཡོད་དེ་

ཐམས་ཅད་རྣམས་དང་རེས་སུ་འགོ་བ་མཐོང་བའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། སྔར་

བཀག་ཟིན་ཏོ། །

གཉིས་པ་(ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བར་བསྟན་ནས་རོད་གཞི་ཆོས་ཅན་གི་ཆོས་སུ་བཤད་པ་)ནི། 

ར་བ།

འདི་ལྟར་ཆོས་ཀིས་ཆོས་སྒྲུབ་ཅིང་། །

སྒྲུབ་ཕིར་ཆོས་ཅན་ཡང་དེ་བཞིན། །

འདི་ལྟར་བས་པ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཀིས་མི་རྟག་པ་ལྟ་བུའི་ཆོས་མེད་ན་མི་

1  <<སྐུ་>> སྒྲུབ་པ་                 <<ཤེས་>> བསྒྲུབ་པ་

2  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> མེ་ཙམ་པ་       <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> ཞེ་སང་བ་

3  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> མན་    <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> ལན་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་གྲུབ་པའི་སོ་ནས་སྒྲུབ་ཅིང་སྟེ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར། ཚོགས་དོན་

བསྒྲུབ་བའོ། །ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བར་ཐལ། ཆོས་ཅན་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། བས་པའི་

རྟགས་ཀིས་ཆོས་ཅན་སྒ་མི ་རྟག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་ནས་སྒྲུབ་པའི ་

ཕིར། ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བ་དང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཕོགས་ཆོས་སུ་ཁས་

བླངས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་(གཞན་གི་གཏན་ཚིགས་དགག་པ་)ལ་གཉིས། གཏན་ཚིགས་ལ་ཕོགས་

ཆོས་མ་ཡིན་དགོས་པར་འདོད་པ་དགག་པ་དང༌། དགག་པ་གཞན་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(གཏན་ཚིགས་ལ་ཕོགས་ཆོས་མ་ཡིན་དགོས་པར་འདོད་པ་དགག་པ་)ནི།

ར་བ།

དམ་བཅའ་རྟགས་ཀི་ངག་གིས་གང་། །

མི་འདོད་པ་ལ་ཐལ་བ་རོམ། །

དེ་ནི་ལན
1
་ཞེས་ཤེས་བ་སྟེ། །

དེ་ཡི་སོ་ནས་སྦྱོར་ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། སྒ་རྟག་པར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ་སྒ་མི་རྟག་སྟེ། ལས་རྟག་

པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། རྟག་ཏུ་དམིགས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་

དམ་བཅའ་བརོད་པ་དང༌། རྟགས་ཀི་ངག་གིས་ལས་རྟག་པ་དང༌། སྒ་རྟག་ཏུ་

དམིགས་པར་མི་འདོད་པ་ལ་མི་འདོད་པའི་འཕེན་པའི་ཐལ་བ་ཙམ་པ་དེ་ནི། དམ་

བཅའ་ལྟར་སྣང་འགོག་པའི་ལན་ཞེས་ཤེས་པར་བ་སྟེ། ཕོགས་ཆོས་མེད་ཀང་མི་

1  <<པེ་>><<སྣར་>> ལན་       <<ར་>> ལེན་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

འདོད་པ་འཕེན་པའི་ཐལ་བ་དེའི་སོ་ནས་སྦྱོར་བ་འཐད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན།

གཉིས་པ་(དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ་)ལ་གཉིས། དཔེའི་མཚན་ཉིད་དང༌། གཞན་

དོན་རེས་དཔག་ཕོགས་ཆོས་བརོད་པ་ལ་ངེས་པར་ལྟོས་པའོ། །

དང་པོ་(དཔེའི་མཚན་ཉིད་)ནི།

ར་བ།

གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་བའི་རེས་འགོ་གང་། །

མེད་ལ
1
་མེད་པར་བརོད་པར་བ། །

དེ
2
་ནི་ལྔ་པའི་མཐའ་ཅན་དཔེ། །

གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་རེས་སུ་འགོ་བ་དངོས་སུ་སྟོན་པའི་དཔེ་

གང་ཡིན་པ་དེ་མཐུན་དཔེ་དང༌། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་མེད་པ་ལ་རྟགས་མེད་པར་

བརོད་པའི་དཔེ་དེ་མི་མཐུན་དཔེར་ཤེས་པར་བའོ། །སྦྱོར་བ་གཉིས་པོ་ཡང་གཞན་

དོན་རེས་དཔག་གི་ཡན་ལག་ཡིན་ཏེ། ལྔ་པའི་མཐའ་ཅན་ཏེ། འབྱུང་ཁུངས་ཀི་

མཐའ་ཅན་གི་ཁྱབ་པ་སྟོན་པའི་དཔེའི་ཡན་ལག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ནི་རྒྱན་གིས་

བཀོད་པའི་སྦྱོར་བ་སྒ་མི་རྟག་སྟེ། བས་པ་མི་རྟག་པའི་ཕིར་ཞེས་པའམ། གང་རྟག་

པ་མ་བས་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ཚིག་ཕི་མ་གཉིས། གཏན་ཚིགས་མིན་གི་

དཔེས་བསྟན་པའི་ཁྱབ་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་ཞེས་པའོ། །

གཉིས་པ་(གཞན་དོན་རེས་དཔག་ཕོགས་ཆོས་བརོད་པ་ལ་ངེས་པར་ལྟོས་པ་)ནི།

1  <<རང་>> མེད་ལ་                <<ར་>> མེད་ལས་

2  <<སྣར་>> དེ་                <<ར་>> དེར་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ར་བ།

རྟགས་ནི་ཉེ་བར་སྦྱར་ལས་འདོད། །
1

གཞན་གི་འདོད་པ་འགོག་པའི་གཞན་དོན་རེས་དཔག་ལ། ཕོགས་ཆོས་ཀི་

ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། རྟགས་ནི་རོད་གཞི་ལ་ཉེ་བར་སྦྱར་བ་

ལས་ཕོགས་ཆོས་བསྟན་པར་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །སྒ་བས་སོ་ཞེས་པའམ། མ་

བས་པ་མིན་ནོ་ཞེས་པ་བཞིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི།
2
 

ར་བ།

གང་དུ་བསལ་འོངས
3
་ཀིས་བརོད་པ། །

གཏན་ཚིགས་མེད་པར་འགྱུར་བ་ནི། །

དཔེ་གཉིས་ལས་ནི་གྲུབ་ཕིར་རོ། །

གང་དུ་གཞན
4
་ཕོགས་སེལ་བའི་ཐལ་བ་ཙམ་གིས་རང་ཕོགས་འཇིག་པར་

བེད་པ་བསལ་འོངས་ཀིས་ཏེ།
5
 གསལ་བ་རྣམས་སུ་སྔར་མེད་ལས་སྐྱེ་བར་འདོད་

པ་ལ་གསལ་བ་ཆོས་ཅན། སྔར་མེད་གསར་དུ་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་
6
ལྟར་སྐྱེ་

1  <<རང་>> རྟགས་ནི་ཉེ་བར་སྦྱར་ལས་འདོད། །       <<ར་>> རྟགས་ཀིས་ཉེ་བར་སྦྱར་ལ་འདོད། །

2  གཉིས་པ་ནི་ཞེས་སྡུར་དཔེ་བཞི་ཀར་བྱུང་ཡང་གང་ལས་འཕོས་པ་མ་རེད་པས་<<རྒྱན་>>མཚམས་

འདིར། གཉིས་པ་འགོག་བེད་ཀི་རིགས་པ་གཞན་ཡང་བསྟན་པ་ནི། །ཞེས་པ་བཞིན་གོང་གི་གཞན་དོན་རེས་དཔག་ཕོགས་ཆོས་

ཞེས་སོགས་ཀི་ས་བཅད་འདིའི་ནང་ཚན་ཞིག་ཙམ་ཡིན་ནམ་སམ།

3  <<རང་>> བསལ་འོངས་       <<ར་>> གསལ་འོངས་

4  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> -       <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> དོན་

5  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> བསལ་ཏེ་འོངས་པ་ལས།     <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> བསལ་འོངས་ཀིས་ཏེ།

6  <<སྐུ་>> ད་        <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> དེ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ན། རེས་སུ་འགོ་བ་མེད་པའི་གསལ་བ་ཐ་དད་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་རོ། ཞེས་པ་གཞན་ཕོགས་འགོག་པ་དང༌། རང་ཕོགས་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བེད་

ཡང་དག་བརོད་ན་ནི་དེ་ནི་གཏན་ཚིགས་ཏེ། ཕོགས་ཆོས་མེད་པར་ཐལ་བར་

འགྱུར་བས། དེ་ཙམ་གིས་རང་ཕོགས་སྒྲུབ་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཕོགས་

ཆོས་དང་དཔེ་གཉིས་ཀི་རེས་སུ་འགོ་ལོག་གི་ཁྱབ་པ་བསྟན་པ་ལ་ནི་བསྒྲུབ་བ་

གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །རྐང་པ་སྔ་མ་རྒྱུ་མེད་པར་ནི་ཐལ་བར་འགྱུར། ཞེས་འགེལ་

བཤད་ཀི་འགྱུར་ལས་སྟོན་པ་རེས་འགོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་ལ་བཤད་དོ། །

ར་བ།

དེས་ན་རྣམ་ལན་ལས་གཞན་མིན། །
1

དེས་ན་རྣམ་ལན་ལས་གཞན་མིན་ཞེས་པ་ཐལ་བ་ཙམ་བརོད་པ་རྣམས་ཀི་

ཕོགས་ཆོས་དང་ལོག་པ་ཁས་ལེན་པ་ནི། ཚུལ་གསུམ་ཁས་བླངས་པས་ཕོགས་

ཆོས་མེད་པའི་གཏན་ཚིགས་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེས་ཁས་མི་ལེན་ན། གཞན་

ཕོགས་འགོག་པ་ཡང་མི་ནུས་པས་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ལ་ཕོགས་ཆོས་ངེས་

པར་ཁས་ལེན་དགོས་ཞེས་པའོ། །སྔར་བཤད་པའི་བསལ་བ་སྟེ་འོངས་པ་སྦྱོར་བ་

རྣམས་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཡོད་དུ་ཆུག་ཀང་གངས་ཅན་པས་སངས་རྒྱས་པ་ལ་གཙོ་

བོ་ཡོད་དེ། ཁྱད་པར་རྣམས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་མཐོང་བའི་ཕིར་ཞེས་པ། སངས་

རྒྱས་པའི་ངོར་ཁྱད་པར་རྣམས་སིང་སྟོབས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་རེས་སུ་འགོ་

བར་མ་གྲུབ་པས། ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པར་གཅོད་པ་ལ། དེ་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་

1  <<རང་>> ལས་གཞན་མིན། །             <<ར་>> གཞན་ལས་མིན། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གངས་ཅན་པས་དེ་ཙམ་ལྔ་ལས་འབས་བུ་གཅིག་པ་མཐོང་བས་དེ་ཙམ་ལྔ། ཡོན་

ཏན་གསུམ་གི་བཀོད་པ་ཁྱད་པར་ཡིན་ལ། ཡོན་ཏན་གསུམ་ཆ་མི་མཉམ་པར་

མཐོང་བས་དེ་གསུམ་མཉམ་པ་ཡོད་པར་གྲུབ་པ་དེས་ན་གཙོ་བོ་ཡོད་དེ། ཁྱད་པར་

རྣམས་ལ་འབས་བུ་གཅིག་རེས་སུ་འགོ་བ་མཐོང་བའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་རོ། །

ར་བ།

ཐལ་འགྱུར་ཕོགས་ཆོས་ཅན་མིན་ཕིར། །

ཁས་བླངས་སྔོན་དུ་སོང་བ་ལས། །

དེ་གཞན་རྟགས་དང་དམ་བཅའ་ཡི། །
1

སྐྱོན་བརོད་སུན་འབིན་དུ་ཤེས་བ། །

སྦྱོར་བ་འདི་ནི། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མིན་ཏེ། ཕོགས་ཆོས་མེད་པའི་

ཕིར་ཐལ་འགྱུར་དུ་འདོད་ན་ཡང༌། གཞན་གི་ཁས་བླངས་སྔོན་དུ་སོང་བ་

ལས། བསལ་ཏེ་འོངས་པ་ལས་ད་བདག་རྟགས་དང་དམ་བཅའི་སྐྱོན་བརོད་པ་སུན་

འབིན་དུ་ཤེས་པར་བས་ཏེ། མི་འདོད་པ་འཕེན་པ་ཐལ་འགྱུར་ཙམ་ཡིན་གི། ཕོགས་

ཆོས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ (ཁྱབ་པའི ་བལྟོས་སའི ་མཐུན་ཕོགས་དང་མི ་མཐུན་ཕོགས་བཤད་པ་ )ལ ་

གསུམ། མཐུན་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་དང༌། མི་མཐུན་ཕོགས་དབེ་བ་

དང༌། རོད་པ་སང་བའོ། །

དང་པོ་(མཐུན་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་)ནི། ཕོགས་ཆོས་ཉིད་ལ་གཏན་ཚིགས་

1 <<པེ་>><<སྣར་>> དེ་གཞན་རྟགས་དང་དམ་བཅའ་ཡི།།  <<ར་>> དེ་བཞིན་རྟགས་དང་དམ་བཅའ་ཡིས། །
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

དང༌། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་དང༌། དེ་ཡང་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་དང༌། མེད་

པ་དང༌། ཆ་གཉིས་པ་དང༌། དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང༌། མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་

དང༌། མེད་པ་དང་། ཆ་གཉིས་པའོ་ཞེས་བརོད་ན་མཐུན་ཕོགས་དང་མི་མཐུན་

ཕོགས་ཀི་དོན་ཅི་ཞེ་ན།

ར་བ།

ཐ་དད་མེད་པ་དེ་ཉིད་ཅེས། །

བས་ནས་གཞན་ལ་སྟོན་པར་བེད། །

སྒྲུབ་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་སྤིས་དོན་མཐུན་པ་མཐུན་

ཕོགས་དང༌། དོན་མི་མཐུན་པ་ནི་མི་མཐུན་ཕོགས་སོ། །རོད་གཞི་
1
སྒ་དང༌། དཔེ་

བུམ་པ་གཉིས་ཐ་དད་མེད་པ་མི་རྟག་པ་དེ་ཉིད་དུ་ཆོས་མཚུངས་པས་བུམ་པ་

མཐུན་ཕོགས་དང༌། གཏན་ཚིགས་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་ཅེས་བས་ནས་གཞན་ལ་

སྟོན་པར་བེད་དེ། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ནི།

ར་བ།

མཐུན་ཕོགས་ཞེས་པ་ཕོགས་ལས་ཏེ། །
2

མཐུན་ཕོགས་ཞེས་པ་མཐུན་ཕོགས་ལས་ཏེ། ཕོགས་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་

དེ་ལན་དུ་མཚུངས་པ་ལ་མཐུན་ཕོགས་ཞེས་བའོ། །དེ་ཡང་སྒ་བཤད་པའི་དབང་དུ་

1  <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> མི་མཐུན་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་རོད་གཞི་ <<སྐུ་>> མི་མཐུན་པ་

ནི་མི་མཐུན་ཕོགས་སོ། །རོད་གཞི་

2  <<རང་>> ལས་ཏེ། །                 <<ར་>> ལ་སྟེ། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བས་པ་ཡིན་གི། འཇུག་པའི་དབང་དུ་བས་ན། གཞལ་བ་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

མཐུན་ཕོགས་ལ
1
་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་མིན་པ་གཅིག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་

ཕོགས་དང་མཐུན་ཕོགས་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན།

ར་བ།

འདི་ལའང་ཐ་དད་ཅེས་མི་འདོད། །

དེ་ཙམ་གིས་མི་རྟག་པ་འདི་ལའང་ཐ་དད་ཅེས་མི་འདོད་ཅིང་ཐ་དད་དུ་

འགྱུར་བ་མ
2
་ཡིན་པར་ཐལ། གཅིག་ཡིན་ཡང༌། བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་མི་རྟག་པར་

གྲུབ་ཟིན་པ་མཐུན་ཕོགས་དང༌། སྒ་ལ་སོགས་པ་མི་རྟག་པར་གྲུབ་མ་ཟིན་པ་

ཕོགས་ཡིན་པས་ཕོགས་དང་མཐུན་ཕོགས་ཐ་དད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(མི་མཐུན་ཕོགས་དབེ་བ་)ནི། མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ནི་གསུམ་སྟེ། མི་

རྟག་པ་བཀག་ཙམ་ལྟ་བུ་མེད་པ་མི་མཐུན་ཕོགས་དང༌། འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་

མཁའ་སོགས་འགལ་བ་མི་མཐུན་ཕོགས། ཤེས་བ་གཞལ་བ་སོགས་གཞན་པ་མི་

མཐུན་ཕོགས་སོ། །གལ་ཏེ་གཞན་པ་མི་མཐུན་ཕོགས། མི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་

ན། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པའི་བས་པ་མི་རྟག་པ་ལས་གཞན་པའི་སྡུག་བསྔལ་

བདག་མེད་སོགས་ལ་ཡང་འཇུག་པས། ལོག་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། རྟགས་ཡང་

དག་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ལ་གཞན་ཡང་མི་རྟག་པའི་ལོག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་མི་

སྲིད་པས། རྟགས་ཡང་དག་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་རོ། །དུ་བས་མེ་བསྒྲུབས་པས་གང་

1  <<སྐུ་>> ལ་         <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> -

2  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> མ་        <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> ན་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

རེག་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པར་
1
འགྱུར་ཏེ། རེག་བ་གཏང་

སོམས་པ་ལ་ཞུགས་པས་ལོག་པ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །འགལ་བ་ཁོ་

ན་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་ན། གང་རེག་ལས་ལོག་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ།  །མེས་གང་

རེག་མི་ལོག་
2
པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

དེ་གཞན་དང་ནི་དེ་འགལ་ཏེ། །

མི་མཐུན་ཕོགས་རྣམས་གཉིས་ལ་ཡང་། །

རྟགས་མེད་པས་ན་འགལ་བ་མེད། །

རྣམ་པ་བཅད་པ་ལས་གྱུར་ཡིན། །

སྐྱོན་མེད་དེ། གཞན་པ་དང་འགལ་བ་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་ན། གཏན་ཚིགས་

ཡང་དག་མི་སྲིད་པ་དང༌། འགལ་ཟླ་འགོག་མི་ནུས་པ་ལ་སོགས་པའི་འགལ་བ་

མེད་པར་ཐལ། རྟགས་མི་མཐུན་ཕོགས་ཙམ་ལ་མེད་པར་ངེས་པ་ན། དེ་གཞན་དང་

ནི་དེ་འགལ་ཏེ། མི་མཐུན་ཕོགས་རྣམ་གཉིས་ལ་ཡང་རྟགས་མེད་པར་ངེས་པས་

ན། མི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ལས་ལོག་པའི་ཕིར་རོ། །མེད་པ་མི་མཐུན་ཕོགས་

ལས་ལོག་པར་དངོས་སུ་ངེས་ལ། གཞན་ལས་ལོག་པར་ཤུགས་ཀིས་ངེས་

སོ། །མཐུན་ཕོགས་ལས་ལོག་པ་ཙམ་མི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་པས། མཐུན་ཕོགས་

ཁོ་ན་ཡོད་པར་ངེས་པ་ན། མི་མཐུན་ཕོགས་ཙམ་ལ་ཡོད་པ་རྣམ་པར་བཅད་པ་

1 <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པར་  <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> སྒྲུབ་མི་ནུས་པར་

2  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> ལོག     <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> རྟག་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ལས་གྱུར་པའི་སོ་ནས་ལོག་པ་ངེས་པ་མིན་པས་གཉིས་པོ་མི་མཐུན་ཕོགས་མིན་

པ་དང༌། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལས་ལོག་པ་གཞན་ཡིན་པ་ཙམ་གིས་གཞན་པ་མི་

མཐུན་ཕོགས་སུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན་བམ་ཟེ་ལས་ལོག་པ་གཞན་ཡིན་

པ་ཙམ་གིས་བམ་ཟེ་མིན་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་གི། བམ་ཟེའི་རིགས་དང་མི་ལན་

པ་ལ། བམ་ཟེ་མིན་པར་འཇིག་རྟེན་ན་གགས་པ་བཞིན་ནོ། །

ར་བ།

མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད
1
་མིན་པ་ཉིད། །

མཚན་ཉིད་གཅིག་ཉིད་ཡིན་མོད་ཀང་། །

དོན་དུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རིགས། །

བས་པ་མི་རྟག་པ་ལས་ལོག་པ་གཞན་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང༌། བདག་མེད་

སོགས་དུ་མ་ལ་འཇུག་པས། ལོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པ་མིན་པ་ཉིད་དེ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། མཐུན་ཕོགས་ལ་

མེད་པ་ཉིད། མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་པས། བས་པ་མི་རྟག་པ་དང༌། སྡུག་

བསྔལ་དང༌། བདག་མེད་སོགས་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ལས་ལོག་

པར་མཚན་ཉིད་གཅིག་ཡིན་མོད་ཀང་ལོག་ཁྱབ་ངེས་པའི་ཕིར། དོན་དུ་མ་ལ་སྒྲུབ་

བེད་དུ་འཇུག་པ་རིགས་ཏེ། འཇུག་རིགས་སོ། །

གསུམ་པ་(རོད་པ་སང་བ་)ནི། བས་པ་ཉིད་མི་རྟག་སོགས་དུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་

སྤི་ཡིན་པས། སྤི་ལས་ཁྱད་པར་དཔོག་པ་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན།

1  <<རང་>> མེད་                     <<ར་>> ཡོད་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ར་བ།

སྤི་ལས་རེས་འགོ་བླུན་པོ
1
་ཡིན། །

བས་པ་ཉིད་བུམ་པ་དང་བུམ་པ་མིན་པ་སོགས་དུ་མ་ལ་འཇུག་པར་མཐོང་

བས། བས་པ་ལས
2
་མི་རྟག་པ་སོགས་སྒྲུབ་མི་ནུས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བས་པའི་

སྤི་ལས་མི་རྟག་པ་སོགས་ཆོས་དུ་མ་དཔོག་ན་བསྒྲུབ་བ་དང་རེས་འགོ་ལ་ཐེ་ཚོམ་

ཟ་བར་འདོད་པ་བླུན་པོ་ཡིན་གི། དོན་དེ་དག་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་ཕིར་

རོ། །རང་གི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀིས་སྟོང་པའི་དོན་དུ་མ་ལ་འཇུག་ན། ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུ་

ཡིན་ཡང་དུ་བ་ལ་སོགས་པ་རང་གི་བེ་བག་དུ་མ་ལ་འཇུག་ཀང་མི་མཐུན་ཕོགས་

ལ་ལོག་པ་ངེས་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་མ
3
་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་(ཕོགས་ཆོས་ཅན་དགུའི་གཏན་ཚིགས་དཔེར་བརོད་ནས་དེའི་དོན་བཤད་པ་)ལ་

གཉིས། གཏན་ཚིགས་དཔེར་བརོད་པ་དང༌། དེའི་དོན་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་(གཏན་ཚིགས་དཔེར་བརོད་པ་)ནི།

ར་བ།

གཞལ་བ་བས་དང་མི་རྟག་དང་། །

བས་དང་མཉན་བ་རོལ་ལས་བྱུང་། །

མི་རྟག་རོལ་བྱུང་རེག་བ་མིན། །

1  <<རང་>> ལས་རེས་འགོ་བླུན་པོ་          <<ར་>> ལ་ངེས་འགོ་བློན་པོ་

2  <<སྐུ་>> བས་པ་ལས་     <<ཤེས་>> བས་པ་ལ་

3  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> མ་      <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> -
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དེ་དགུ་རྟག་པ་ལ་སོགས་ལའོ། །
1

སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་སྟེ། གཞལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། མི་རྟག་སྟེ་བས་པའི་

ཕིར་དང༌། དུང་སྒ་ཆོས་ཅན། རོལ་བ་ལས་བྱུང་སྟེ། མི་རྟག་པའི་ཕིར་དང༌། གསུམ་

ནི་རེའུ་མིག་སྟེང་མ་གསུམ་ལ་བི་བར་བ་བ་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་ཡོད་པ་

གསུམ་མོ། །སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་སྟེ་བས་པའི་ཕིར་དང༌། རྟག་སྟེ། མཉན་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར་དང༌། དུང་སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་སྟེ། རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར། དེ་གསུམ་

ནི། རེའུ་མིག་བར་པ་གསུམ་ལ་བི་བར་བ་བ་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པའི་དབེ་བ་

གསུམ་མོ། །དུང་སྒ་ཆོས་ཅན། རོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་སྟེ། མི་རྟག་པའི་ཕིར་དང༌། མི་

རྟག་སྟེ་རོལ་བྱུང་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། རྟག་སྟེ་རེག་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་

གསུམ་ནི། རེའུ་མིག་འོག་མ་གསུམ་ལ་བི་བར་བ་བ་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་

སུ་འཇུག་པ་དབེ་གཞིར་བས་ནས། མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་མེད་ཆ་གཉིས་པ་

གསུམ་མོ། །རྟགས་དེ་དགུ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས། རྟག་པ་དང༌། ལ་སོགས་པ་རྟག་པ་

དང༌། མི་རྟག་པ་དང༌། རོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་སོགས་ལ་སྦྱར་བར་བའོ། །ཕོགས་

ཆོས་ཅན་དགུ་སོས་པའི་དགོས་པ་ནི། རྟགས་ཡང་དག་གཉིས་དང༌། འགལ་

རྟགས་གཉིས་སོས་པས་ནི།
2
 འདོད་པ་ཙམ་གིས་འཇུག་ན། འགལ་བ་གཉིས་ཡང་

དག་ཏུ་ཐལ་བ་དང༌། འདོད་པ་ཙམ་གིས་ལོག་ན་ཡང་དག་གཉིས་འགལ་བར་ཐལ་

བས། ཡང་དག་གི་བས་པ་དངོས་པོའི་དབང་གིས་རེས་སུ་འགོ་ལོག་ངེས་པར་

བསྟན་པ་ན། དགག་རྟགས་ཀང་དོན་གིས་གོ་བས། རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་

1  <<རང་>> ལའོ། །       <<ར་>> པའོ། །

2  <<སྐུ་>> པས་ནི།     <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> པའི་ནི།
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ཀི་ཚུལ་ལ་
1
གསུམ་དུ་ངེས་པར་བསྒྲུབ་པ་དང༌། རེས་འགོ་རྐང་པ་ཅན་དང༌། ལོག་

པ་རྐང་པ་ཅན། རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་བཀག་ནས་རེས་སུ་འགོ་ལོག་གཉིས་ཕན་

ཚུན་མི་འཁྲུལ་བར་སྒྲུབ་སྟེ། མཚན་ཉིད་ཀི་ཚུལ་ལ་གསུམ་དུ་ངེས་པར་ཤེས་པའི་

ཆེད་དུ། སྤི་གཞལ་བ་ཁྱད་པར་མཉན་བ་གཉིས་སོས་སོ། །རེས་འགོ་གྲུབ་ཙམ་

དང༌། གཙོ་བོར་གྲུབ་པ་དང༌། རེས་སུ་འགོ་ལོག་ཆ་མཉམ་པར་གྲུབ་པ་ཙམ་

གིས། ཡང་དག་ཏུ་མི་འགྱུར་བར་ལོག་ཁྱབ་གཙོ་བོར་གྲུབ་པ་དགོས་པར་བསྟན་

ནས། རོད་གཞི་མི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་བཅད་པ། རྟགས་ཀི་ནུས་པ་འཇུག་

པའི ་ཡུལ་དུ་ཤེས་པའི ་ཆེད་དུ་དངོས་ཀི ་མ་ངེས་པ་ལྷག་མ་གསུམ་སོས་

སོ། །བརལ་
2
མ་ཐག་ཏུ་གསལ་བ་དང༌། སྐྱེ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་རོལ་བྱུང་གི་སྒ་དངོས་

སུ་འཇུག་པས། རོལ་བྱུང་གིས་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་པའི་རང་བཞིན་གི་

རྟགས་ཀང་མཚོན་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་(དེའི་དོན་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། སྤིར་བཤད་པ་དང༌། སོ་སོར་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་(སྤིར་བཤད་པ་)ལ་གསུམ། ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་རིགས་གསུམ་དུ་བསྡུ་

བ་དང། མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུར་བསྒྲུབ་པ་དང༌། དེ་དག་གི་དོན་

བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་རིགས་གསུམ་དུ་བསྡུ་བ་)ནི།

ར་བ།

1  <<སྐུ་>> མཚན་ཉིད་ཀི་ཚུལ་ལ་         <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> མཚན་གཞི་

2  <<སྐུ་>> བརལ་               <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> ཙས་    <<བཀྲས་>> རལ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དེར་
1
གང་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་གཉིས། །

དེ་མེད་པ་ལ་མེད་པ་སྟེ། །

དེ་རྟགས་འདི་ལས་བཟློག་པ་སྟེ། །

འགལ་བ་གཞན་རྣམས་མ་ངེས་པའོ། །

ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་རིགས་གསུམ་དུ་འདུས་ཏེ། ཕོགས་

ཆོས་ཅན་དེར་གང་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་གཉིས་པོ་དེ་མེད་པ་ལ་སྟེ། མི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་མེད་པར་ངེས་པ་སྟེ། དེ་གཉིས་ནི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ལ། འདི་ལས་

ལོག་པ་གཉིས་ནི། འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་དང༌། གཞན་ལྷག་མ་ལྔ་པོ་རྣམས་མ་

ངེས་པའོ། །མདོར་ན། དགུ་པོ་ཡང་དག་པ་དང༌། འགལ་བ་དང༌། མ་ངེས་པར་

འདུས་པའི་ཕིར། ཞེས་པའོ། །མིག་སོགས་ཆོས་ཅན། གཞན་གི་དོན་བེད་

དེ། འདུས་ཤིང་བསགས་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཞེ་འདོད་ལ་
2
གནོད་པ་འགལ་

རྟགས་གཞན་ཡང་ཡོད་མོད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་རིགས་མཚུངས་

པས། གཞན་གཉིས་ཀི་ནང་དུ་འདུས་པའི་ཕིར་ལོགས་སུ་མ་བསྟན་ནོ། །

གཉིས་པ་(མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུར་བསྒྲུབ་པ་)ལ་གསུམ། འགལ་བ་ལ་

མི་འཁྲུལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུར་བསྟན་པ་དང༌། དངོས་འགལ་སྒྲུབ་

པའི་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་དང༌ངེས་ཤེས་ཀི་རྒྱུར་སོ་

སོར་འདོད་པ་དགག་པ་དང༌། རོད་པ་སང་བའོ། །

དང་པོ་(འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུར་བསྟན་པ་)ནི། འགལ་བ་ལ་མི་

1  <<རང་>> དེར་                <<ར་>> དེ་

2  <<སྐུ་>> ཞེ་འདོད་ལ་               <<ཤེས་>> དེ་འདོད་ལ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

འཁྲུལ་བའི་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་གཞན་ཡང་ཡོད་པ་མིན་ནམ་ཞེ་ན།

ར་བ།

བརོད་པར་འདོད་པའི་གངས་གཅིག་ཉིད། །

བརོད་པར་འདོད་པ་ཡང་ཡིན་ལ། གངས་གཅིག་པ་ཡང་ཡིན་པས། བརོད་

པར་འདོད་པའི་གངས་གཅིག་པ་ཉིད་དེ། སོབ་དཔོན་དབང་ཕྱུག་སེས། དངོས་

སྟོབས་ཀི་སྐབས་སུ་འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་སྲིད་ཅིང༌། ཚུལ་གསུམ་ལུང་ཙམ་ལ་

བརྟེན་པ་ལ་སྲིད་པའི་དོན་མ་རྟོགས་པར་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་

དུ། བརོད་པར་འདོད་པའི་གངས་གཅིག་པ་ཅན་ཞེས་སོས་ལ། དེའི་དོན་ནི། ལོག་

ཕོགས་སྒྲུབ་བེད་ཀི་འགལ་ཟླའི་གཏན་ཚིགས་མེད་ཅེས་པའོ། །འགལ་བ་ལ་མི་

འཁྲུལ་བ་ནི། སྒ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར། བུམ་པ་བཞིན། རྟག་

སྟེ། མཉན་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒ་ཉིད་ཀི་སྤི་བཞིན
1
་ཞེས་པ་བེ་བག་པ་རང་རང་

བསྒྲུབ་བ་ལ་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་ཅིང༌། ཚོགས་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེད་པར་འདོད་ལ་དེ་

བཞིན་དུ། སྒ་རྟག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར། མི་རྟག་སྟེ། མཉན་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་

པའི་འགལ་རྟགས་གཉིས་ཀང༌། ཚོགས་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུར་འདོད་དོ། །དཔེ་འདི་

དག་དངོས་སྟོབས་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཡང༌། རྣམ་འགེལ་མཛད་པས། ལུང་གི་

ཡུལ་ལ་འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་བ་སྲིད་པའི་ཕིར། ཕོགས་མཚོན་གི་དཔེར་མཛད་ན་

དངོས་སྟོབས་ཀི་སྐབས་སུ་མི་སྲིད་གསུངས་སོ། །ལུང་གི་ཡུལ་ལ་སྲིད་པ་

ནི། རྣམ་འགེལ་ངེས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར། གཟེག་ཟན་གི་བསྟན་བཅོས་ལས། བ་

1  <<སྐུ་>> སྤི་བཞིན་                 <<ཤེས་>> ཕི་བཞིན་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ལང་གི་སྤི་ལ་
1
ཁྱབ་བ་འགལ་བ་གཉིས་ཁས་བླངས་ནས། དེའི་སོབ་མ་གཉིས་ཀིས་

ཁྱབ་བེད་དང་པོ་ལ་སོ་སོར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་བཀོད་པ་བཞིན་ནོ། །

ར་བ།

འགལ་བ་དག་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཕིར། །

གཏན་ཚིགས་གཉིས་སོ་སོར་ངེས་ཤེས་ཀི་རྒྱུ་
2
མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཉིས་

ཀ་སྒའི་སྟེང་དུ་ཆོས་འགལ་བ་དག་ལ་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(དངོས་འགལ་སྒྲུབ་པའི་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་དང༌ངེས་ཤེས་

ཀི་རྒྱུར་སོ་སོར་འདོད་པ་དགག་པ་)ནི།

ར་བ།

དེ་བཞིན་ཐེ་ཚོམ་རྟགས་གཉིས་ལས། །

གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མཐོང་བ་ཡིན། །

དེ་བཞིན་དུ་དུང་སྒ་ཆོས་ཅན། རས་མིན་ཞིང་ལས་མ་ཡིན་ཏེ། མིག་གི་

གཟུང་བ་མིན་ཞིང་མངོན་སུམ་ཡིན་པའི ་ཕིར། ཞེས་པའི ་རྟགས་གཉིས་

ལས། ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་དང༌། ངེས་ཤེས་ཀི་རྒྱུ་གཉིས་གཉིས་སུ་

འདོད་པ་ངེས་པར་
3
མཐོང་བ་ཡིན་པས། ཡ་གལ་གཉིས་ཀ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུར་མི་

འཐད་དོ་ཞེ་ན། རྟགས་སྔ་མ་ལ་ཡིད་རས་སུ་འདོད་པས་མ་ངེས་པ་དང༌། ཕི་མ་ལ་

1  <<སྐུ་>> བ་ལང་གི་སྤི་ལ་       <<ཤེས་>> བ་ལང་གི་ཕི་ལ་

2  <<སྐུ་>> ངེས་ཤེས་ཀི་རྒྱུ་       <<ཤེས་>> ངེས་ཀི་རྒྱུ་

3  <<སྐུ་>> འདོད་པ་ངེས་པར་      <<ཤེས་>> འདོད་ངེས་པ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ལས་ཀི་མ་ངེས་པས་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུ་ཁོ་ནའོ། །

ར་བ།

མཚན་ཉིད་གཉིས་དང་ལན་པ་ནི། །

གཉིས་གཉིས་སུ་འདོད་རེ་རེ་མིན། །

ཐེ་ཚོམ་དང་གཏན་ལ་ཕེབས་པའི་
1
མཚན་ཉིད་གཉིས་ཀ་དང་ལན་པ་མིན་ན་

ནི། ཐེ་ཚོམ་དང་ངེས་ཤེས་ཀི་ལས་སྒྲུབ་པ་གཉིས་གཉིས་སུ་འདོད་རིགས་ཀི་རེ་རེ་

མིན་ཡང་འགལ་བ་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་ནི། ཡ་གལ་གཉིས་ཀ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུར་འགྱུར་

བ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་(རོད་པ་སང་བ་)ནི། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་གཅིག་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡང། གཏན་

ཚིགས་གཅིག་ཁོ་ན་འཐད་ཀི་དུ་མ་མ་ཡིན་ཏེ། མི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་བས་པ་དང་

རོལ་བྱུང་ལྟ་བུ་དུ་མས་ནི་འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་བཞིན་དུ་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེད་པས་

ངེས་པ
2
་ཇི་ལྟར་སྐྱེད་ཅེ་ན།

ར་བ།

དུ་མ་ཡིན་ཡང་མི་འགལ་ན། །

ཤིན་ཏུ་བར་ཡང་གཅིག་ལ་འཇུག །

བསྒྲུབ་བ་གཅིག་བཀོད་པ་ལ། རྟགས་དུ་
3
མ་བཀོད་ན། ངེས་པར་ཐེ་ཚོམ་

1  <<སྐུ་>> ཕེབས་པའི་             <<ཤེས་>> བེབས་པའི་

2  <<སྐུ་>> སྐྱེད་པས་ངེས་པ་        <<ཤེས་>> སྐྱེད་ངེས་པ་

3  <<སྐུ་>> སུ་                   <<ཤེས་>> དུ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྟགས་དུ་མ་ཡིན་པ་བསྒྲུབ་བ་གཅིག་སྒྲུབ་པ་

ལ་ཚུལ་གསུམ་གྲུབ་པར་མི་འགལ་ན་ཤིན་ཏུ་བསྒྲུབ་བ་གཅིག་ལ་སྒྲུབ་བེད་དུ་

འཇུག་རིགས་པའི་ཕིར། བས་པའི་ཕིར་མི་རྟག་གོ །སྡུག་བསྔལ་བའི་ཕིར་བདག་

མེད་དོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རྟགས་དུ་མས་བསྒྲུབ་བ་དུ་མ་སྒྲུབ་པ་དང༌། གཅིག་གིས་དུ་

མ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་འགལ་བ་མེད་དོ། །དངོས་ཀི་མ་ངེས་པའི་རྟགས་བཞི་ཡང་

ཕོགས་ཆོས་དང་ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལ་མཐོང་བའི་ཕིར་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། ཐུན་

མོང་མིན་པའི་མ་ངེས་པ་
1
མཉན་བ་ནི། རྟག་མི་རྟག་གིས་མཐའ་དག་བསྡུས་པ་

དང༌། རྟག་པ་ལ་ཡང་མ་མཐོང༌། མི་རྟག་པ་ལ་ཡང་མ་མཐོང་བས་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐེ་

ཚོམ་གི་རྒྱུ་སྟེ། སྲིད་པའི་བུད་མེད་ཀི་མངལ་ཆགས་པ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་(དེ་དག་གི་དོན་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་)ནི།

ར་བ།

གང་དག་ཐུན་མོང་མིན་པ་དང་། །

སྤི་དང་འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་བའི། །

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ་དེ་ལ། །

ཐེ་ཚོམ་སྐྱེད་པའི་རྟགས་རྣམས་ཡིན། །

ཕོགས་ཀི་ཆོས་དང་ལན་གང་ལ། །

ཤེས་འདོད་བཟློག་པས་གནོད་པ་དང་། །

1  <<སྐུ་>> མ་ངེས་པ་            <<ཤེས་>> -
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ཐེ་ཚོམ་ཉིད་དུ་གྱུར་
1
ལས་གཞན། །

གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཡོད་མ་ཡིན། །

ཕོགས་ཆོས་ཅན་གང་དག་ཐུན་མོང་མིན་པའི་མ་ངེས་པ་དང་སྤིར་
2
གཞལ་

བ་དང་འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་རྟགས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཐམས་ཅད་

སྒྲུབ་བེད་དེ་ལ་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེད་པའི་རྟགས་རྣམས་ཡིན་ཏེ། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ཀང་

ཁྱབ་པ་རྣོལ་ལོག་ཏུ་ཡང་མ་ངེས་པའི་ཕིར། ཕོགས་ཀི་ཆོས་དང་ལན་པའི་གཏན་

ཚིགས་ལྟར་སྣང་གང་ལ་རིགས་གཉིས་སུ་འདུས་ཏེ། ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལོག་པ་བསྒྲུབས་པས་གནོད་པ་འགལ་བ་དང༌། བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐེ་

ཚོམ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ལས་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །ཞེ་འདོད་ལ་གནོད་པའི་གཏན་ཚིགས་དེ་ལོག་ཕོགས་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་

སུ་ཇི་ལྟར་བརོད་པར་བ། བས་པས་སྒ་མི་རྟག་པ་མི་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། མཉན་

བའི་རྟགས་ཀིས་རྟག་པ་ཡང་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། མི་མཚུངས་

ཏེ། མིག་སོགས་བདག་རྟག་པའི་གཅོད་བེད་མི་སྲིད་ཅིང༌། དེ་འདུས་ཤིང་

བསགས་པས་འགོག་ནུས་ལ། མཉན་བས་རྟག་པ་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཤིང༌། བས་པས་

མི་རྟག་པ་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་མིག་སོགས་གཞན་དོན་བེད་པ་ཡང་བསྒྲུབ་

མི་ནུས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེས་འབས་བུ་རྣམ་ཤེས་སྐྱེད་པའི་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་

ཞེ་ན། མིག་སོགས་རྐེན་གསུམ་གིས་རྣམ་ཤེས་ཀི་གཅོད་བེད་ལ་སུ་གང་གིས་

ཀང་གེགས་བེད་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །

1  <<རང་>> གྱུར་                 <<ར་>> འགྱུར་ 

2  <<སྐུ་>> སྤིར་                 <<ཤེས་>> ཕི་



  236  

རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཉིས་པ་(སོ་སོར་བཤད་པ་)ལ་གསུམ། འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ་

དང༌། ཕོགས་ཆོས་ཅན་དགུར་འབེད་
1
པ་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པའི་འགལ་རྟགས་

སོགས་བཤད་པ་དང༌། དེ་ལ་དོགས་པ་བཅད་པའོ། །

དང་པོ་(འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ་)ནི།

 ར་བ།

ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་རང་ངོ་འམ། །

དེ་ཡི་བེ་བག་ཡིན་ཡང་རུང་། །

ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར། །
2

དེ་ལ་གནོད་པས་འགལ་བ་ཡིན། །

བས་པ་སྒ་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པ་དང༌། དོན་བེད་ནུས་སྟོང་རང་གི་དངོས་གྱུར་

གི་ནམ་མཁའ་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་གཏན་ཚིགས་དེས་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་རང་

གི་ངོ་བོ་ལ་གནོད་པའམ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དེའི་བེ་བག་ལ་གནོད་པ་ཡིན་ཡང་

རུང་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཏེ། ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་དེ་ལ་གནོད་པས་

སོ། །དེར་ཐལ། བསྒྲུབ་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །དཔེར་བརོད་རྣམས་

ནི་གཞན་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །བདེན་མེད་ཀི་སྒ་ཐམས་ཅད་རྫུན་པ་ཡིན་ཞེས་པ་

ནི། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གཉིས་ཀའི་ཁྱད་པར་ལ་གནོད་པ་ཡིན།

གཉིས་པ་(ཕོགས་ཆོས་ཅན་དགུར་འབེད་པ་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པའི་འགལ་རྟགས་སོགས་བཤད་པ་)

1  <<སྐུ་>><<ཞོལ་>> འབད་  <<ཤེས་>><<བཀྲས་>> འབེད་

2  <<རང་>> སྒྲུབ་པའི་ཕིར། །       <<ར་>> གྲུབ་པའི་ཕིར། །
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ལ་གཉིས། ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་མར་དབེར་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། དེ་ཉིད་

བཤད་པའོ། །

དང་པོ་(ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་མར་དབེར་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་)ནི།

ར་བ།

ཐུན་མོང་དང་ནི་ཁྱད་པར་གི། །

ཆོས་དང་བསྒྲུབ་བ་ལ་གཉིས་སོ། །

ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་དུ་མར་བེད་རུང་སྟེ། ཕོགས་ཆོས་ཅན་གང་ཞིག་

མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཁྱབ་པའི་ཐུན་མོང་བ་དང་ནི་

མཐུན་ཕོགས་སམ། མི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་དང་བསྒྲུབ་བ་

ལ། དེ་ཕོགས་གཉིས་ཀའི་ཆ་གཉིས་པོ་སྟེ། སྔ་མ་གཉིས་གང་ཡང་མིན་པའི་ཆ་

གཉིས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(དེ་ཉིད་བཤད་པ་)ལ་བཞི། ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུར་བསྟན་པ་དང༌། ཕི་མ་ལ་

གསུམ་དུ་དབེ་བ་དང། དང་པོ་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་ཅན་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་

དང༌། རོད་པ་སང་བའོ། །

ར་བ།

དེ་ལ་དང་པོ་གཉིས་ཐེ་ཚོམ། །

དེ་ལ་དང་པོ་གཉིས་ཀ་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་འཇུག་པའི་གཞལ་བས། སྒ་རྟག་

པའམ། མི་རྟག་པ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། མཐུན་ཕོགས་ཀི་ཁྱད་པར་མཉན་བས་སྒ་མི་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

རྟག་པ་བསྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་གཉིས་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཅན་དུ་རེད་དེ། ཕོགས་ཆོས་

གྲུབ་ཀང་སྔ་མ་གཉིས་ཀ་ལ་ཁྱབ་བེད་རེས་སུ་ཞུགས་པའི་ཕིར་དང༌།
1
 ཕི་མ་

གཉིས་ཀ་ལ་ཚད་མས་
2
མ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(ཕི་མ་ལ་གསུམ་དུ་དབེ་བ་)ནི།

ར་བ།

ལྷག་མ་ལྟོས་ནས་གསུམ་དུ་ཕེ། །

ལྷག་མ་གཉིས་ཀ་མ་ཁྱབ་པ་ཡང་མིན། གཅིག་གི་ཁྱད་པར་ཡང་མིན་པའི་

ཕོགས་ཆོས་ཅན་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་གསུམ་དུ་ཕེ་སྟེ། བས་པ་ལྟ་བུ་

སྒ་མི་རྟག་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཡང་དག་རྟག་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་འགལ་བ་དང༌། རོལ་བྱུང་

བསྒྲུབ་པ་ལ་མ་ངེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར།

གསུམ་པ་(དང་པོ་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་ཅན་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་)ནི།

ར་བ།

རེས་སུ་ཞུགས་དང་མ་ཞུགས་ལས། །

ལོག་དང་རེས་འགོ་གྲུབ་མིན་ཕིར། །

སྤི་དང་ཁྱད་པར་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ཀང་སྔ་མ་

གཉིས་ལ་ཁྱབ་བེད་རེས་སུ་ཞུགས་པས། ལོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་དང༌། ཁྱད་

1  <<སྐུ་>> ཁྱབ་བེད་རེས་སུ་ཞུགས་པའི་ཕིར་དང།    <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ཁྱབ་པའི་

ཕིར་དང།

2  <<སྐུ་>> གཉིས་ཀ་ལ་ཚད་མས་     <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> གཉིས་ཀ་ལ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

པར་མཉན་བ་གཉིས་ཀ་ལ་ཚད་མས་མཐོང་བའི་ཚུལ་གིས་མ་ཞུགས་པ་ལས་རེས་

འགོ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

བཞི་པ་(རོད་པ་སང་བ་)ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །

དང་པོ་(རོད་པ་)ནི།

ར་བ།

གཅིག་ལ་ངེས་པར་ཞུགས་པ་དང་། །

ལོག་པའང
1
་མིན་པ་རྟགས་སུ་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་གཉིས་ཀ་ལ་རེས་སུ་ཞུགས་པ་དང༌། གཉིས་ཀ་ལ་མ་ཞུགས་

པས། ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་ན། མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་གང་རུང་གཅིག་ལ་

ངེས་པར་ཞུགས་པའང་མིན་པ་དང༌གཉིས་ཀ་ལས་ལོག་པའང་མིན་པ་གཉིས་ཀ་

སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཡང་ན་ལོག་ཁྱབ་གྲུབ་པས་གཅིག་ལ་གཅོད་

ཅིང༌། ཅིག་ཤོས་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན་ན། ཐམས་ཅད་ལ་རེས་སུ་ཞུགས་

ཤིང༌། ལོག་པ་མིན་པས་གཉིས་ཀ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་འགྱུར་ཞེས་པའོ། །

གཉིས་པ་(ལན་)ནི།

ར་བ།

གཉིས་ཀར་འགྱུར་བ་སྲིད་མ་ཡིན། །
2

ཡོད་པ་གཉིས་ཀ་མིན་པའང་མིན། །

1  <<རང་>> ལོག་པའང་       <<ར་>> ལོག་པ་

2  <<རང་>> འགྱུར་བ་སྲིད་མ་ཡིན། །          <<ར་>> གྱུར་པ་སྲིད་པ་ཡིན། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལ་རེས་སུ་ཞུགས་པས་གཉིས་ཀ་

ངེས་པར་བསྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྟག་མི་རྟག་གཉིས་ཀར་འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རང་གི་ཡོད་པའི་གཉིས་ཀ་སྟེ། རྟག་པའང་མིན་མི་རྟག་པའང་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར། དེ་ཡང་རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པ་ཕན་ཚུན་སང་འགལ་གི་དངོས་འགལ་ཡིན་

པས། གཉིས་ཡིན་དང་གཉིས་མིན་གི་ཕུང་གསུམ་སྲིད་པ་མིན་ནོ། །

གསུམ་པ་(དེ་ལ་དོགས་པ་བཅད་པ་)ལ་གསུམ། དངོས་འགལ་གཉིས་ཀ་ལ་ཁྱབ་

བེད་དུ་འཇུག་པ་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་ན་དངོས་འགལ་གཉིས་ལ་མཐོང་བས་ཐེ་ཚོམ་

གི་རྒྱུར་ཐལ་བ་
1
དང༌། དེ་མ་ཡིན་རྣམ་པར་བཅད་པའི་སོ་ནས་བསྒྲུབ་བ་གོ་བའི་

དཔེ་དང༌། ལོག་ཕོགས་བསྒྲུབ་པ་འགལ་རྟགས་སུ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(དངོས་འགལ་གཉིས་ཀ་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་འཇུག་པ་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་ན་དངོས་འགལ་གཉིས་ལ་

མཐོང་བས་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུར་ཐལ་བ་)ནི། གཞལ་བ་རྟག་མི་རྟག་གཉིས་ཀ་ལ་ཁྱབ་བེད་རེས་སུ་

ཞུགས
2
་ཞེས་པས། སྒ་རྟག་པའམ་མི་རྟག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་ན། སྒ་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་བས་པ་ཡང༌། རོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་དང་མ་བྱུང་བ་གཉིས་ཀ་ལ་

མཐོང་བས་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

གང་དུ་མེད་དེ་རྣམ་གཅོད་དུ། །

1  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> ཐལ་བ་         <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> ཐལ་བ་སང་བ་

2  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> གཉིས་ཁྱབ་བེད་རེས་སུ་ཞུགས་      <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> གཉིས་ཀ་ལ་ཁྱབ་

བེད་ཞུགས་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

གྲུབ་དོན་དོན་བཞིན་
1
སྒྲུབ་པར་བེད། །

གཅིག་དེ་གཞན་ལ་གཉིས་སུ་གྲུབ། །

བས་པ་དེ་རོལ་བ་ལས་བྱུང་མ་བྱུང་གཉིས་ཀ་མཐོང་ཡང་སྒ་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་གོ་བེད་དུ་མི་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། གཞི་གང་དུ་དགག་བའི་

ཆོས་མེད་པ་དེ་རྣམ་གཅོད་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་སྒ་མི་རྟག་པ་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྒྲུབ་

པར་བེད་པའི་རྟགས་སུ་བརོད་པ་ཡིན་གི། ཁྱད་པར་གཉིས་སྒྲུབ་པར་
2
གཟུང་ནས་

སྒྲུབ་བེད་དུ་བརོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།
3
 དེ་ནི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་འཇུག་

པ་ཡིན་ལ། གཅིག་དེ་གཞན་རོལ་བྱུང་ལྟ་བུ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་གྲུབ་པ་ཡང་བུམ་པ་དང་བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ལ་

ཞུགས་ཀང་མི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་རྣམ་པར་བཅད་པའི་སོ་ནས་གོ་བེད་དུ་

འགྱུར་བས་སྐྱོན་མེད་ལ། མི་རྟག་པ་མིན་པའི་བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཞུགས་པ་

དང༌། བས་པ་ཡང་མི་རྟག་པ་མིན་པའི་རོལ་
4
བྱུང་ལ་ཞུགས་ན་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བ་

ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་(དེ་མ་ཡིན་རྣམ་པར་བཅད་པའི་སོ་ནས་བསྒྲུབ་བ་གོ་བའི་དཔེ་)ནི།

ར་བ།

གལ་ཏེ་ཞུགས་པ་བཞིན་གྲུབ་ན། །

1  <<རང་>> རྣམ་གཅོད་དུ། །གྲུབ་དོན་དོན་བཞིན་      <<ར་>> རྣམ་བཅད་དུ། །གྲུབ་དོན་དོན་གཞན་

2  <<སྐུ་>> བར་    <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> པར་

3  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> མ་ཡིན་པའི་ཕིར།         <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> བརོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

4  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> -        <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> མ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དཀར་གཟུགས་ཡོན་ཏན་བརྟེན་པ་ལས། །

རིམ་པ་བཞིན་དུ་
5
བཟློག་རིམ་ལ། །

གསུམ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་རྟོགས་པར་འགྱུར། །

གཏན་ཚིགས་གལ་ཏེ་མི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལོག་པའི་སོ་ནས་མཐུན་

ཕོགས་ལ་ཇི་ལྟར་ཞུགས་པ་བཞིན་གྲུབ་ན། དགག་བ་རྣམ་པར་བཅད་པའི་སོ་ནས་

གཏན་ཚིགས་གོ་བེད་དུ་འགྱུར་བ་དེའི་ཕིར། དེ་མིན་རྣམ་པར་བཅད་པ་མིན་

ན། ཨུཏྤལ་ལ་དཀར་པོ་ཉིད་ལ་དཀར་པོས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་གཟུགས་ཉིད་

དང༌། ཡོན་ཏན་ཉིད་དང༌། བརྟེན་པ་ཉིད་དང༌། གསུམ་རྟོགས་པ་དང༌། གཟུགས་

ཉིད་ལས་ཡོན་ཏན་ཉིད་དང༌། བརྟེན་པ་གཉིས་རྟོགས་པ་དང༌། ཡོན་ཏན་ཉིད་ལས་

བརྟེན་པ་གཅིག་ཏུ་སྟེ་གཅིག་པུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡང་དེ་མིན་རྣམ་པར་བཅད་

པའི་སོ་ནས་ཡིན་གི་གཞན་དུ་ན་མི་འཐད་དོ། །ལུགས་ལས་ལོག་པའི་རིམ་པ་ལ་

ཡང་བརྟེན་པ་ལས་ཡོན་ཏན་དང༌། གཟུགས་དང་དཀར་པོ་གསུམ་དང༌། ཡོན་ཏན་

ལ་གཟུགས་དང་དཀར་པོ་གཉིས། གཟུགས་ལས་དཀར་པོ་གཅིག་པུ་རྟོགས་པ་

ཡང༌། དེ་མིན་བཅད་པའི་སོ་ནས་ཡིན་གི་གཞན་དུ་ན་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་(ལོག་ཕོགས་བསྒྲུབ་པ་འགལ་རྟགས་སུ་བསྟན་པ་)ནི།

ར་བ།

གཅིག་གི་ཚིག་ཏུ་བསྟན་པའི་ཕིར། །

གོང་དུ་གཅིག་ཚིག་སོས་པ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། གཞི་གཅིག་ལ་འགལ་བ་ལ་

5  <<རང་>> བརྟེན་པ་ལས། །རིམ་པ་བཞིན་དུ་      <<ར་>> རྟེན་པ་ལས། །རིམ་པ་རིམ་དུ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

མི་འཁྲུལ་བའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་བཀོད་པ་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུར་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་

གཅིག་གི་ཚིག་ཏུ་བསྟན་པའི་ཕིར། འོ་ན་དུང་སྒ་མི་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་བས་པ་

དང༌། རོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་གཉིས་བཀོད་པ་ཡང་འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་

ཞེ་ན།

ར་བ།

དེ་ནི་བསྒྲུབ་བ་བཟློག་པ་ལ། །
1

འགལ་བ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

དེ་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུ་མིན་པར་ཐལ། གཏན་ཚིགས་གཉིས་པོ་དེ་ནི་

བསྒྲུབ་བ་ལོག་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་དང༌། དངོས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་

ལ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་གཞི་འདི་ན་གང་བའི་རེག་པ་མེད་དེ། མེ་

ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ཁྱོད་ཀིས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་བླངས་པའི་
2
གང་བའི་རེག་པ་

ཡོད་དེ། མེ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་འགལ་བར་འགྱུར་བ་མི་རིགས་ཏེ། གང་རེག་

མེད་ཀང༌། རེག་བ་བཏང་སོམས་པ་མཐོང་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། མེས་གང་

རེག་འབའ་ཞིག་མི་འགྲུབ་ཀང༌། གང་རེག་མ་ཡིན་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་གང་དུ་ཞུགས་པ་ནི། །

དེ་ཡི་བེ་བག་ལ་རོངས་པའོ། །

1  <<རང་>> དེ་ནི་བསྒྲུབ་བ་བཟློག་པ་ལ། །      <<ར་>> དེ་ཡི་བསྒྲུབ་བ་བཟློག་པ་ལས། །

2  <<སྐུ་>> ཁས་བླངས་པའི་         <<ཤེས་>> ཁས་བླངས་པས་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བས་པ་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་དང༌། མ་བྱུང་བ་གཉིས་པོ་གང་དུ་ཞུགས་པ་བསྒྲུབ་

བར་གཟུང་ན་ནི། གོ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕོགས་ཆོས་ཅན་

གི་གཞིར་བས་པའི་ཕིར་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའོ་ཞེས་སམ། མ་བྱུང་བའོ་ཞེས་སྒྲུབ་

ཀང་རུང་དེའི་བེ་བག་ལ་ཐེ་ཚོམ་གི་སོ་ནས་རོངས་པའི་ཕིར། བེ་བག་སྒྲུབ་ཀང་མ་

ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕིར། མི་རྟག་སྟེ་དེ་ལྟར་ན་བས་པའི་ཕིར་མི་རྟག་

གོ །བདག་མེད་དོ་ཞེས་གསུང་བ་ཡང༌། ཐེ་ཚོམ་གི་གཏན་ཚིགས་སུ་ཐལ་ཏེ། གཉིས་

ཀ་ལ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། མི་རྟག་པ་དང་བལ་བའི་བདག་མེད་ལ་ཡོད་ན་དེ་ལྟར་
1
འགྱུར་ཡང༌། དེ་ལ་མེད་པས་སྐྱོན་མེད་དོ། །རེག་བ་ཅན་མིན་པས་སྒ་རྟག་པར་

བསྒྲུབ་པ་ཡང༌། མཐུན་ཕོགས་རྡུལ་ཕན་ལ་མེད། ནམ་མཁའ་ལ་ཡོད་པ་དང་། མི་

མཐུན་ཕོགས་སེམས་པའི་ལས་
2
ལ་ཡོད། བུམ་པ་ལ་མེད་པས་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་

ལ། རྡུལ་ཕན་ལ་མེད་པ་ནི། ཕིར་རོལ་གི་འདོད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་བཞག་པའ།ོ །

གཉིས་པ་(གཞན་གི་འདོད་པ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། གཞན་གིས་བཏགས་པའི་སྒྲུབ་

པའི་ཡན་ལག་དགག་པ་དང༌། ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད་དགག་པའོ། །དང་པོ་(གཞན་

གིས་བཏགས་པའི་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་དགག་པ་)ལ་གཉིས། རོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའི་ལུགས་དགག་

པ་དང༌། གཞན་སེའི་ལུགས་དགག་པའོ། །དང་པོ་(རོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའི་ལུགས་དགག་པ་)ལ་

གཉིས། འདོད་པ་བརོད་པ་དང༌། དེ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(འདོད་པ་བརོད་པ་)ནི།

ར་བ།

1  <<སྐུ་>> ཡོད་ན་དེ་ལྟར་     <<ཤེས་>> ཡོད་དེ་ལྟར་

2  <<སྐུ་>> སེམས་པའི་ལས་   <<ཤེས་>> སེམས་དཔའི་ལས་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

རོད་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་བརོད་པ། །

དེ་མཐུན་མེད་ལ་མེད་པ་ཡི། །

ཆོས་བསྟན་
1
རྟགས་ཤེས་པ་དེ་ལ། །

དེ་དག་གི་རོད་པ་སྒྲུབ་པ་ནས་ནི། སྒ་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་

དང༌། མཐུན་པ་དེ་དང་འདྲ་བ་མེད་པ་ཉིད་ལ་འགལ་བ་ཡང་མེད་པའི་ཆོས་བསྟན་

པ་རྟགས་དང༌། དེ་སྟོན་པའི་གཞན་དོན་རེས་དཔག་གོ་ཞེས་པའོ། །འགེལ་བཤད་

ལས་དེ་ལྟར་འབྱུང་ཡང༌། རོད་སྒྲུབ་ནས་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལས་བསྒྲུབ་བར་བས་པ་

སྟེ། དེ་ལ་འོག་ནས་གནོད་པ་སྟོན་པའི་ཕིར་རོ། །རོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་མི་རྟག་པ་ལྟ་

བུ་དང་། དུ་བ་དེ་མེ་དུ་གཅིག་སྟེ་གཅིག་
2
 མེད་ན་མི་འབྱུང་ཞིང་བསྒྲུབ་བ་དང་ལྷན་

ཅིག་ཁོ་ནར་འབྱུང་བའི་ཆོས་གཏན་ཚིགས་དང༌། དེ་སྟོན་པའི་ངག་སྒྲུབ་ངག་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉིས་པ་(དེ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། ངེས་བཟུང་ལ་བརྟགས་ལ་དགག་པ་དང༌། 

གཞན་དོན་རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་ལ་བརྟགས་ལ་དགག་པའོ། །དང་པོ་(ངེས་བཟུང་

ལ་བརྟགས་ལ་དགག་པ་)ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་ཁྱབ་ཆེས་པ་དང༌། མ་ཁྱབ་པ་
3
དང༌། མི་

སྲིད་པའི་ཉེས་པ་བརོད་པའོ། །

དང་པོ་(མཚན་ཉིད་ཁྱབ་ཆེས་པ་)ནི།

ར་བ།

1  <<ར་>> ཆོས་བསྟན་        <<སེ་>><<ཅོ་ནེ་>> ཆོས་ཅན་

2  <<སྐུ་>> དུ་བ་དེ་མེ་དུ་གཅིག་སྟེ་གཅིག་        <<ཤེས་>> དུ་བ་མེ་དུ་གཅིག་སྟེ་བསྟན་

3  <<སྐུ་>> མ་ཁྱབ་པ་           <<ཤེས་>> ཁྱབ་པ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དེ་མཐུན་མེད་ལ་མེད་པ་ཉིད། །

ཅེས་སྦྱོར་ཐུན་མོང་མིན་རྟག་འགྱུར། །
1

དེ་ལ་སྒྲུབ་བེད་དང་མཐུན་པའི་མེད་པ་ལ་མེད་པ་ཉིད་ཁོ་ནའོ། །ཞེས་སྦྱོར་

ན་ནི་མཚན་ཉིད་ཁྱབ་ཆེས་པར་འགྱུར་ཏེ། དོན་ནི་བསྒྲུབ་བ་དང་འདྲ་བ་མེད་པས་

མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་པའོ། །དེ་ལྟ་ན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

མཉན་བ་ཆོས་ཅན། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བར་

ཐལ། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅིང་བསྒྲུབ་བ་སྒ་རྟག་པ་དང་མཐུན་པ་མེད་པ་མི་མཐུན་

ཕོགས་བུམ་པ་སོགས་ལ་ཚད་མས་མཐོང་བ
2
་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(མ་ཁྱབ་པ་)ནི།

ར་བ།

མེད་པ་ཉིད་ལ་ཞེས་ངེས་བཟུང་། །
3

ཁྱབ་མཉམ་འབའ་ཞིག་རྟགས་སུ་འགྱུར། །

བསྒྲུབ་བར་མེད་པ་ཉིད་ལ་སྟེ་མི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་མེད་པའོ་ཞེས་ངེས་

བཟུང་སྦྱར་ན་ནི་མཚན་ཉིད་མ་ཁྱབ་པར་འགྱུར་ཏེ། བས་པ་ལྟ་བུ་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་

དང་ཁྱབ་མཉམ་འབའ་ཞིག་རྟགས་སུ་འགྱུར་གི། ཁྱབ་མི་མཉམ་པ
4
་རོལ་བྱུང་ལྟ་

བུ། དུང་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་མི་

1  <<རང་>> མིན་རྟགས་འགྱུར། །           <<ར་>> མི་རྟག་འགྱུར། །

2  <<སྐུ་>> སོགས་ལ་ཚད་མས་མཐོང་བ་     <<ཤེས་>> སོགས་ལ་མ་ཚང་ངམ་མཐོང་བ་

3  <<པེ་>><<སྣར་>> བཟུང་། །        <<ར་>> གཟུང། །

4  <<སྐུ་>> ཁྱབ་མི་མཉམ་པ་     <<ཤེས་>> ཁྱབ་མཉམ་པ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་མེད་པ་མ་ཡིན་གི། མི་མཐུན་ཕོགས
1
་ཀི་ཕོགས་གཅིག་ལ་

ཡང་མེད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་མཐུན་ཕོགས་གོག་ལ་སོགས་པ་དང༌། ལྷན་ཅིག་

ཁོ་ནར་མི་འགྱུར་བས། རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །

གསུམ་པ་(མི་སྲིད་པའི་ཉེས་པ་བརོད་པ་)ནི།

ར་བ།

དེ་མཐུན་ཉིད་ཅེས་འདོད་མ་ཡིན། །

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དེ་དང་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཅེས་ངེས་པར་

བཟུང་ན་སྐྱོན་མེད་ཀང༌། དེ་ལྟར་འདོད་པ་མིན་པས་མཚན་ཉིད་མ་ཁྱབ་པ་

དང༌། ཁྱབ་ཆེས་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་ལ། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་ལོག་པ་མིན་པ་ཁོ་

ན་ལ་མེད་ཅེས་ངེས་པར་བཟུང་བར་སྦྱོར་ན་ནི། མཚན་ཉིད་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་

ཏེ། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་ལོག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཅིང༌། དེ་ཁོ་ན་མེད་པར་མི་འགྱུར་བ་

འགལ་ཡང་མེད་པའི་ཕིར།

ར་བ།

གཅིག་ལའང་
2
རྣམ་པ་དུ་མ་མཐོང་། །

དེར་ཐལ། བས་པ་ལྟ་བུ་གཏན་ཚིགས་གཅིག་ལའང༌། མི་རྟག་པ་དང་

བདག་མེད་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་དུ་མ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བར་མཐོང་བའི་ཕིར་

རོ། །འོ་ན་ཁྱོད་ལ་ཡང་ཉེས་པར་འགྱུར་ཏེ་དེ་དང་མཐུན་པ་ཁོ་ན་ཡོད་ཅེས་པའི་

1  <<སྐུ་>> མི་མཐུན་ཕོགས་     <<ཤེས་>> མཐུན་ཕོགས་

2  <<རང་>> གཅིག་ལའང་      <<ར་>> གཅིག་ལ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ངེས་བཟུང་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་དང་མཐུན་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་གཏན་ཚིགས་མི་

སྲིད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་སྤི་དང་དོན་མཐུན་པ་ཁོ་ན་

མཐུན་ཕོགས་ཡིན་གི། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་སྤི་ལོག་པ་ཁོ་ནས་མཐུན་པ་མཐུན་

ཕོགས་སུ་འདོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(གཞན་དོན་རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་ལ་བརྟགས་ལ་དགག་པ་)ལ་གསུམ། སྒྲུབ་

ངག་གིས་ཇི་ལྟར་བསྟན་པ་གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་དང༌། 

དངོས་པོ་ལ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་དང་མཐུན་པའི་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པའི་ཆོས་སྟོན་པ་སྒྲུབ་

ངག་ཏུ་འདོད་པ་དགག་པ་དང༌། དགག་པ་གཞན་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(སྒྲུབ་ངག་གིས་ཇི་ལྟར་བསྟན་པ་གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་)ནི།

ར་བ།

དེའི་བདག་ཉིད་ཀིས་སྟོན་ཞེ་ན། །
1

གཏན་ཚིགས་བརོད་པས་ནུས་མ་ཡིན། །

གཏན་ཚིགས་དེའི་བདག་ཉིད་སྒྲུབ་ངག་གིས་སྟོན་ཅིང་དེས་བསྟན་པའི་

གཏན་ཚིགས་དེ་ཉིད་བསྒྲུབ་བ་དང་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་མཚན་ཉིད་དང་ལན་

ཞིང༌། དེ་ཉིད་སྒྲུབ་ངག་གིས་སྟོན་པ་ཉིད་ཅེ་ན། སྒྲུབ་ངག་གིས་གཏན་ཚིགས་དེའི་

ཕོགས་ཆོས་འབའ་ཞིག་བརོད་པས་བསྒྲུབ་བ་གོ་བར་ནུས་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། བསྒྲུབ་བ་གོ་བ་ལ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་དཔེ་ལ་ངེས་པར་བརྟེན་

1  <<རང་>> ཀིས་སྟོན་ཞེ་ན། །      <<ར་>> ཅེས་སྟོན་ཅེ་ན། །
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

1
དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(དངོས་པོ་ལ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་དང་མཐུན་པའི་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པའི་ཆོས་སྟོན་པ་སྒྲུབ་ངག་ཏུ་

འདོད་པ་དགག་པ་)ནི།

ར་བ།

ཡང་དག་དོན་བཞིན་ན་་་་་་་་་་་་། །

ཡང་དག་པ་དོན་དམ་པ་བསྒྲུབ་བ་དང༌། ལྷན་ཅིག་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་

འབེལ་པ་གྲུབ་ཅིང༌། དེའི་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཀིས་སྟོན་ཞེ་ན།

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྣམ་པ། །

གང་གིས་
2
གང་ལ་ཞེས་མ་བརོད། །

ཕོགས་ཆོས་དང་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་བརོད་པ་ཁྱོད་ལྟར་ན་སྒྲུབ་

ངག་ཏུ་མི་རིགས་པར་ཐལ། རྣམ་པ་གང་གིས་འབེལ་པ་གྲུབ་པ་དང༌། གཞི་གང་ལ་

མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་གྲུབ་པ་དང༌། བསྒྲུབ་བ་རིགས་མི་མཐུན་འདི་ལ་མེད་དོ་ཞེས་

བརོད་རིགས་པ་ལ། མ་བརོད་པའི་ཕིར་རོ། །གཏན་ཚིགས་རང་ཉིད་བརོད་པས་

སྟོན་པར་འདོད་ན་ནི། དེ་ལྟ་བུ་གང་དུ་ཡང་མཐོང་བ་མེད་དོ། །ཕོགས་ཆོས་མ་

བརོད་པར་བསྒྲུབ་བ་དང༌། ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྒྱུ་བ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་གཏན་ཚིགས་

1  <<སྐུ་>> བརྟེན་  <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> བསྟན་

2  <<རང་>> གང་གིས་             <<ར་>> གང་ཞིག་



  250  

རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དང༌། དེ་བརོད་པ་སྒྲུབ་ངག་ཏུ་འགྱུར་ན་ནི།

ར་བ།

ཤེས་པར་བེད་ལས་འདས་པ་བཞིན། །

དོན་གི་སྒྲུབ་བེད་མཐོང་མ་ཡིན། །

དེ་མི་རིགས་པར་ཐལ། ཤེས་པར
1
་བེད་ལས་འདས་པ་བཞིན་ཏེ། ཤེས་

བེད་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་ལོག་གྱུར་གི་དོན་གི་
2
སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་

ཏུ་འགྱུར་བ་མཐོང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ར་བ།

མིག་གིས་གཟུང་བ་ཉིད་སོགས་སྒ། །

མི་རྟག་རྟགས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར། །

མིག་གི་གཟུང་བ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ཡང་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་

སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་རྟགས་ཆོས་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྒྱུ་བ་མཐོང་བའི་ཕིར་

རོ། །ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་སོ། །

གསུམ་པ་(དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ་)ལ་གསུམ། གཏན་ཚིགས་བརོད་པའི་ཚིག་

གི་འབེལ་པ་སྟོན་མི་ནུས་པ་ལན་དུ་མི་རུང་བ་དང༌། དེའི་ལན་དགག་པ་དང༌། ཁྱབ་

པ་ངེས་ན་བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་ཟིན་དུ་ཐལ་བའོ། །

དང་པོ་(གཏན་ཚིགས་བརོད་པའི་ཚིག་གི་འབེལ་པ་སྟོན་མི་ནུས་པ་ལན་དུ་མི་རུང་བ་)ནི། གཏན་

1  <<སྐུ་>> -         <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> པར་

2  <<སྐུ་>> གིས་     <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> གི་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ཚིགས་བརོད་པའི་ཚིག་གིས་བསྒྲུབ་བ་དེ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་མ་བསྟན་པ་སྟེ།
1
 

གཏན་ཚིགས་མིན་ནོ་ཞེས་བརོད་དོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

མ་བསྟན་པ་ཞེས་བརོད་པས་དེ། །

ཇི་ལྟར་གང་ལ་ཞེས་མ་བརོད། །

དེ་ལྟར་མ་བསྟན་པ་མིག་གི་གཟུང་བ་ལྟ་བུ་མིན་ཞེས་བརོད་པས་ལན་དུ་མི་

རུང་བར་ཐལ། དེ་ཇི་ལྟར་ལན་པ་དང༌། གང་ལ་ལན་པ་ཞེས་བརོད་རིགས་པ་ལ་མ་

བརོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(དེའི་ལན་དགག་པ་)ནི།

ར་བ།

ལྷན་ཅིག་རྒྱུ་བས་
2
བསྒྲུབ་བ་ལ། །

རྟགས་ཆོས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྒྱུ་བས་སྒྲུབ་ལ། སྒྲུབ་བེད་དང་འདྲ་བ་མེད་ན་མི་

འབྱུང་བ་སྟོན་མི་ནུས་པའི་གཏན་ཚིགས་དེ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མིན་པར་

བརོད་དོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

དེ་མིན་དཔེ་གཉིས་ལས་འགྱུར་བས། །

1  <<སྐུ་>> མ་བསྟན་པ་སྟེ།        <<ཤེས་>> མ་བསྟན་པ་དེ།

2  <<རང་>> རྒྱུ་བས་             <<ར་>> རྒྱུད་ལས་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཕོགས་ཆོས་བརོད་པའི་ཚིག་གིས་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་སྟོན་པ་

དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འབེལ་པ་དེ་ནི། ཆོས་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་གཉིས་

ལས་གོ་བར་འགྱུར་བ་གཉིས། དེ་ལས་གོ་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་(ཁྱབ་པ་ངེས་ན་བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་ཟིན་དུ་ཐལ་བ་)ནི། རྟགས་ལ་མི་རྟག་སེར་

སོགས་ཀིས་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་དུས་ན། བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྟགས་

ལ་བསྒྲུབ་བས་ཁྱབ་པ་བསྟན་པ་རྟགས་ཡང་དག་དང༌། མ་བསྟན་པ་ཡང་དག་ཏུ་མི་

རུང་བའི་ཕིར་རོ། །སྐྱོན་མེད་དེ། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་རོད་

གཞི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

མི་རྟག་ཉིད་སོགས་མཐོང་བ་དེ། །
1

བསྒྲུབ་བར་གཞན་དག་འདོད་དམ་ཅི། །

ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བར་རོད་སྒྲུབ་མཁན་པོས་གཞན་དག་འདོད་དམ་ཅི་མི་

འདོད་པར་ཐལ། དེར་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་འབའ་ཞིག་ལ་བསྒྲུབ་བར་བརོད་པའི་ཕིར་

རོ། །ཡང་ན་རོད་གཞི་ལ་མི་རྟག་ཉིད་སོགས་ཐུན་མོང་
2
བ་དེ། བསྒྲུབ་བར་རོད་

སྒྲུབ་མཁན་པོ་མི་འདོད། ཆོས་འབའ་ཞིག་ལ་བསྒྲུབ་བར་བས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(གཞན་སེའི་ལུགས་དགག་པ་)ལ་གསུམ། རིགས་པ་ཅན་པའི་ལུགས་

དགག་པ་དང༌། བེ་བག་པའི་ལུགས་དགག་པ་དང༌། སེར་སྐྱ་པའི་ལུགས་དགག་

1  <<པེ་>><<སྣར་>> དེ། །              <<ར་>> སྟེ། །

2  མཐུང་མོང་ཞེས་སྡུར་དཔེ་བཞི་ཀར་བྱུང་ཡང་། མཐོང་་ཞེས་པ་ཡིན་སམ།
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

པའོ། །དང་པོ་(རིགས་པ་ཅན་པའི་ལུགས་དགག་པ་)ལ་གཉིས། འདོད་པ་བརོད་པ་དང༌། དེ་

དགག་པའོ། །

དང་པོ་(འདོད་པ་བརོད་པ་)ནི།

ར་བ།

རིགས་པ་ཅན་པ་རྣམས་ན་རེ།

ཆོས་མཐུན་པ་ལས་དཔེར་བརོད་པ་དེ་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་
1
གཏན་ཚིགས་

སོ་ཞེས་པ་དེ་ལ། 

རིགས་པ་ཅན་པ་ན་རེ། དཔེར་བརོད་པ་དེ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་དེ་ལས་

བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཆོས་ནི་གཏན་ཚིགས་སོ་ཞེས་པ་གཏན་ཚིགས་ཡང་

དག་གི་མཚན་ཉིད་དང་བསྒྲུབ་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་ཉིད་ལས་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་

ཡོད་པ་དཔེ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དེ། དཔེར་ན་སྒ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་སྟེ་སྐྱེ་ལན་

ཡིན་པའི་ཕིར། བུམ་པ་བཞིན། དེ་བཞིན་དུ་སྒ་ཡང་སྐྱེ་ལན་ནོ། །དེའི་ཕིར་སྒ་མི་

རྟག་ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉིས་པ་(དེ་དགག་པ་)ལ་བཞི། ཁས་བླངས་འགལ་བ་བསྟན་པ་དང༌། རེས་

དཔག་གི་རྒྱུ་ལ་བརྟགས་ལ་དགག་པ་དང༌། དམ་བཅའ་བརོད་པའི་ངག་སོགས་
2
ལ་

སྒྲུབ་བེད་ཀི་མིང་བཏགས་མིང་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་དང༌། སྤིར་བཏང་དམིགས་

བསལ་གི་དོན་དགག་པའོ། །དང་པོ་(ཁས་བླངས་འགལ་བ་བསྟན་པ་)ལ་གསུམ། དངོས་

1  <<རང་>> སྒྲུབ་པའི་        <<ར་>> བསྒྲུབ་པའི་

2  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> སོགས་     <<ཤེས་>> རྟགས་    <<ཞོལ་>> རྟོགས་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དང༌། སྒ་བྱུང་གི་སྒ་མི་འཐད་པ་དང༌། དགག་པ་གཞན་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(དངོས་)ནི།

ར་བ།

གལ་ཏེ་ཆོས་མཐུན་སྒྲུབ་བེད་ན། །

ཆ་ཤས་དག་མིན་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

གལ་ཏེ་དཔེ་དང་ཆོས་སུ་བསྟན་པ་ལ་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་གཏན་

ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ན། ཡན་ལག་གི་ཆ་ཤས་ལྔ་དང་ལན་པའི་ངག་སྒྲུབ་

བེད་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དམ་བཅའ་དང༌། གཏན་ཚིགས་

དང༌། དཔེ་དང། ཉེར་འཇལ་དང༌། མཇུག་སྡུད་དང་བཅས་པའི་ཡན་ལག་ལྔ་ལན་

གི་ངག་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་བླངས་པ་ཉམས་སོ། །བ་བ་གཅིག་འཇུག་པ་དེ་ནི། ཐ་

དད་ཀང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བརོད་རིགས་པས། ཡན་ལག་ལྔ་ག་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་

ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མི་རིགས་ཏེ། དམ་བཅའ་བརོད་པ་སོགས་ཀིས་སྒྲུབ་བེད་ཀི་དོན་མ་

བརོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(སྒ་བྱུང་གི་སྒ་མི་འཐད་པ་)ནི།

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ལྔ་པ་མིན། །

དཔེ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་ལས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་རྟགས་སོ་ཞེས་ལྔ་

པ་འབྱུང་ཁུང་གི་སྒས་སྦྱར་བ་འཐད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དཔེ་དང་ཆོས་མཐུན་པའི་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ཕིར་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་བླངས་པ་འབྱུང་ཁུངས་དང༌། འབྱུང་ཁུངས་ཅན་རས་ཐ་དད་

ཁོ་ནར་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར་རོ། །ནགས་ནས་ཤིང་གཅོད་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ངོ་བོ་ཐ་མི་

དད་པ་ལ། ལྔ་པའི་སྒ་སྦྱོར་བ་ཡོད་ཀང་། རིགས་པ་ཅན་པས་སྒ་དངོས་པོའི་དབང་

གིས་འཇུག་པར་ཁས་བླངས་པས། གནོད་བེད་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་(དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ་)ནི། ཆོས་མཐུན་པ་ལ་དཔེར་བརོད་ཀི་ངག་

དང༌། ཤེས་འདོད་རོད་པ་འབྱུང་བས་བརྒྱུད་ནས་རེས་དཔག་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་

གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

ངག་ཅེས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར། །

ངག་ཅེས་ངག་ཆོས་མཐུན་པ་ལས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཁྱད་པར་

ཅན་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ངག་ཆོས་མཐུན་པ་ལས་དཔེར་བརོད་ཀི་ངག་སོགས་

འབྱུང་བས་དཔེར་བརོད་རིགས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(རེས་དཔག་གི་རྒྱུ་ལ་བརྟགས་ལ་དགག་པ་)ལ་གསུམ། དངོས་དང་། དེའི་

ལན་དགག་པ་དང༌། དཔེར་བརོད་ཀི་ངག་སོགས་གཏན་ཚིགས་སུ་མི་འགྱུར་བའི་

ལན་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(དངོས་)ནི།

ར་བ།

སྒྲུབ་བེད་ཉིད་དུ་མི་རིགས་པས། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་ངག་ལས་ཤེས་འདོད་སོགས་འབྱུང་མི་སྲིད་པས་དེ་

དག་སྒྲུབ་བེད་ཉིད་དུ་མི་རིགས་པས་སོ་ཞེ་ན། རེས་དཔག་དངོས་སུ་སྐྱེད་པ་ལ་

སྒྲུབ་བེད་དུ་འདོད་དམ། བརྒྱུད་ནས་བསྐྱེད་པས་འདོད།

ར་བ།

གཉིས་ཀའང་གཞན་དུ་འཐོབ་པར་འགྱུར། །

དང་པོ་ལྟར་ན། ཕིར་རོལ་གི་རྒྱུད་ཀི་འབེལ་པ་བསྟན་པའི་བློ་དེ་ཁོ་ན་

གཏན་ཚིགས་སུ་ཐལ་ལོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན། ཕིར་རོལ་གིས་སྒྲུབ་ངག་ཐོས་པའི་

ཉན་ཤེས་དེ་ཡང་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་བས་གཉིས་ཀ་ལྟར་ནའང་གཞན་དུ་མི་

རིགས་པ་མཐུན་པར་འགྱུར་ཏེ་བཤད་མ་ཐག་པ་ཉན་ཤེས་གཏན་ཚིགས་སུ་ཐལ་

བར་
1
འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(དེའི་ལན་དགག་པ་)ནི།

ར་བ།

ཆོས་མཐུན་གཏན་ཚིགས་དེ་མ་ཡིན། །

བརྒྱུད་ནས་བསྒྲུབ་བ་བསྒྲུབ་པ་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཡང༌། ཉན་ཤེས་གཏན་

ཚིགས་དེར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་བརོད་པ་ཐོས་

པའི་ཉན་ཤེས་དེ་ནི་དེའི་ཚིག་ལས་བར་མ་ཆད་པར་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

1  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> ཉན་ཤེས་གཏན་ཚིགས་སུ་ཐལ་བར་    <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> ཉན་ཤེས་པར
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

མ་ཡིན་དེ་ལའང
1
་སྐྱོན་གཉིས་ཕིར། །

དེ་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལའང་སྐྱོན་གཉིས་པ་ཡོད་པའི་

ཕིར། ཆོས་མཐུན་པ་ལས་དཔེར་བརོད་པ་ཡང༌། རེས་དཔག་དངོས་སུ་བསྐྱེད་

པས་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནམ། བརྒྱུད་པས་ཡིན།
2
 དང་པོ་ལྟར་ན། ཆོས་མཐུན་པ་

དམིགས་པ་ཤེས་པ་ཡང་རྟགས་སུ་ཐལ་ལ། གཉིས་པ་ལྟར་ན། ཉན་ཤེས་གཏན་

ཚིགས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །བསྒྲུབ་བ་སྟོན་པ་དམ་བཅའོ་ཞེས་པ་ལས་ནི་

དཔེར་བརོད་དང༌། ཆོས་མཐུན་པ་ཉིད་ལས། གང་དམ་བཅའ་སྟོན་པ་དེ་གཏན་

ཚིགས་སོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

གནས་སྐབས་ལ་ཡང་གཞན་མི་སྲིད། །

དམ་བཅའ་འདྲེན་པའི་དཔེ་དང༌། ཆོས་མཐུན་ཉིད་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་

བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྐབས་སུ་བབས་པའི་དམ་བཅའ་འདྲེན་པའི་གནས་སྐབས་

ཀི་ཕོགས་ལ་ཡང༌། ཡན་ལག་ལྔ་ག་སྒྲུབ་བེད་དུ་འགྱུར་གི་གཞན་མི་སྲིད་པའི་

ཕིར། སྲིད་དུ་ཆུག་ཀང་ཁྱོད་ལྟར་ན། ཆོས་མཐུན་པ་ལ་ལྟོས་པའི་དཔེར་བརོད་པ་

སོགས་ཡན་ལག་ཕི་མ་བསྟན་པ་རྣམས་ཀང་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་(དཔེར་བརོད་ཀི་ངག་སོགས་གཏན་ཚིགས་སུ་མི་འགྱུར་བའི་ལན་དགག་པ་)ནི།

ར་བ།

1  <<རང་>> དེ་ལའང་         <<ར་>> དེ་ཡང་

2  <<སྐུ་>> -     <<ཤེས་>> བརྒྱུད་པས་ཡིན་ནམ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

རང་རང་མཚན་ཉིད་ཀིས་གནོད་ཕིར། །

རྣམ་པར་བརྟགས་པ
1
་སྲིད་མ་ཡིན། །

སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཕི་མ་རྣམས་གཏན་ཚིགས་སུ་མི་འགྱུར་ཏེ། དཔེ་

བརོད་པ་སོགས་
2
རང་རང་གི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པས། གཏན་ཚིགས་ཡིན་པ་ལ་

གནོད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ལྷས་བིན་ལ་གསེར་གི་སྣོད་དམ་འཁར་བའི
3
་སྣོད་དུ་ཟན་

བིན་ཞིག་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་རྣམ་པར་བརྟག་པ
4
་ཡིན་ཡང་རུང༌། ལྷས་བིན་ལ་མར་

གསར་དང་ལོ་མ་བིན་ཞིག་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་བསྡུ་བའི་ཚིག་ཡིན་ཡང་རུང༌། སྒྲུབ་ངག་

གི་ཡན་ལག་ལྔ་པོ་སོ་སོ་བ་དང༌། བསྡུས་པ་གང་ཡང་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཡིན་པ་

སྲིད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་བརོད་པ་དང༌། དཔེ་བརོད་པ་སོགས་རང་

རང་གི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ་ཉིད་ཀིས་གནོད་པའི་ཕིར།

ར་བ།

དེ་ཕིར་དྲུག་པར་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

དེའི་ཕིར་ཆོས་མཐུན་པའི་དཔེར་བརོད་པ་གཏན་ཚིགས་ཞེས་དྲུག་པར་

ཏེ། དྲུག་པའི་སྒ་སོས་པས་གཞན་དག་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་པ་གཅོད་ཅེ་ན།

ར་བ།

1  <<སེ་>><<ཅོ་>> རྟོག        <<པེ་>><<སྣར་>> རྟག          <<ར་>> བརྟགས་

2  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> སོགས་  <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> རོགས་

3  <<སྐུ་>> དམ་འཁར་བའི་       <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ཁང་པའི་

4  <<སྐུ་>> བརྟག་པ་       <<ཤེས་>> རྟག་པ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དེ་ལ་ཡང་། །

ཁྱད་པར་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་ལ་ཡང་སྐྱོན་མེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དྲུག་པར་བས་ནས་ཀང་བསྒྲུབ་

བ་བསྒྲུབ་པ་གཏན་ཚིགས་སོ་ཞེས་པའི་ཁྱད་པར་དོན་མེད་པར་མི་འགྱུར་

ཏེ། བསྒྲུབ་བའི་ཚིག་ལྷག་པས་གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་ངེས་པ་ཉིད་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་

གྲུབ་པར་ཐལ་བའི་ཕིར།

ར་བ།

ངག་ཀུན་མི་འདོད་ཞེ་ན་གང་། །

འདོད་དེ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་གིས། །

སྔར་སོས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ངག་ཀུན་མཚན་ཉིད་དུ་མི་འདོད་དེ། གཞལ་

བ་ལ་སོགས་པ་དཔེ་དང་ཆོས་མཐུན་ཡོད་ཀང༌། སྒྲུབ་བེད་མིན་པ་ཉིད་ཅེ་ན་

ཡང༌། དཔེ་དང་ཆོས་མཐུན་པས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་གཏན་ཚིགས་ཀི་

མཚན་ཉིད་དུ་མི་རིགས་པར་ཐལ། གཏན་ཚིགས་སུ་གང་འདོད་པ་དེ་དཔེར་བརོད་

དང་ཆོས་མཐུན་པ་ཉིད་མི་འཁྲུལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་གིས
1
་ཏེ་

ཁྱད་པར་དུ་བེད་རིགས་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་(དམ་བཅའ་བརོད་པའི་ངག་སོགས་ལ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་མིང་བཏགས་མིང་དུ་འདོད་པ་དགག་

པ་)ནི། དམ་བཅའ་བརོད་པའི་ངག་སོགས་ལ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་མིང་བཏགས་པ་

1  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> བས་   <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> གིས་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

1
བཏགས་མིང་ངོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

དགོས་པ་མེད་པར་དངོས་ཀི་ནི། །

སྒ་དོན་འདས་པར་
2
འདོད་མ་ཡིན། །

དམ་བཅའ་བརོད་པའི་ངག་སོགས་ལ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་མིང་འདོགས་པ་མི་

རིགས་པར་ཐལ། དེ་ལ་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། དགོས་པ་མེད་

པར་འདོད་པ་མིང་ཉིད་ཀི་ནི་སྒའི་དོན་ལས་འདས་པ་བཏགས་མིང་འཇུག་པར་

འདོད་པ་རིགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །བམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ལ་སེངྒེ་ཞེས་བཏགས་

པ་ཡང་དཔའ་བ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་གོ་བ་ལགས་པའི་ཆེད་དུ་བཏགས་པའོ། །དཔེ་

དང་ཆོས་མཐུན་པ་སྟོན་པའི་ངག་ལ་དངོས་མིང་དང་གཞན་རྣམས་ལ་བཏགས་

མིང་ངོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

རྣམ་གངས་ཙམ་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

དེ་ཡང་མི་རིགས་པར་ཐལ། སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་བེད་

ཀི་ཡན་ལག་རྣམ་གངས་ཙམ་དུ་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར།

བཞི་པ་(སྤིར་བཏང་དམིགས་བསལ་གི་དོན་དགག་པ)ལ་གཉིས། དངོས་དང་། གཏན་

1  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> བཏགས་པ་  <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> -

2  <<སེ་>><<ཅོ་>> དོན་འདས་པར་       <<པེ་>><<སྣར་>> དོན་ལ་འདས་     <<ར་>> ལས་

བརལ་བར་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ་བའོ། །

དང་པོ་(དངོས་)ནི། གལ་ཏེ་དཔེར་བརོད་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་གཏན་ཚིགས་

སུ་སྤིར་བཏང་ནས། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད་ནི། དམིགས་ཀིས་

བསལ་བ་ཡིན་པས་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་སྤིར་བཏང་བ་ལ། །

དམིགས་བསལ་ཡོད་པར་སྲིད་མ་ཡིན། །

བས་པ་དང་བུམ་པ་ལྟ་བུ་སྤིའི་ནང་དུ་བེ་བག་འདུས་པ་ལ་བུམ་པ་དམིགས་

ཀིས་དགར་བའི་དོན་ཡིན་ནམ། སྤིར་བཏང་ཁས་བླངས་ན། དམིགས་བསལ་གིས་
1
གནོད་པ་ལྟ་བུ། དམིགས་ཀིས་བསལ་བའི་རེས་སུ་སྤིའི་དོན་ཁས་བླང་དུ་རུང་བ་

ལྟ་བུའི་དོན་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་རྣམས་ཀང་ཡང་དག་ཏུ་

ཐལ་བ་སང་མི་ནུས་ལ། གཉིས་པ་ལྟར་ན། མཚན་ཉིད་སྤིར་བཏང་བ་ལ་དམིགས་

གསལ་གི་དོན་འཐད་པ་ཡོད་པ་སྲིད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དཔེར་བརོད་ཆོས་

མཐུན་ཙམ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་མིང་དུ་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ་བ་)ནི། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བས་

སྟོང་པའི་དཔེ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་དེ། གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།
2

ར་བ།

1  <<སྐུ་>> གིས་      <<ཤེས་>> གི་

2  <<སྐུ་>> དེ། གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།  <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> དང་། གཏན་ཚིགས་

ཀི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དེར་སྣང་གིས་སྟོང་ཆོས་གཞན་དང་། །

མཚུངས་ཏེ་གཏན་ཚིགས་ཉིད་དུ་འགྱུར། །

དེ་ལྟར་ན། སྒ་རྟག་སྟེ། མཉན་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒ་ཉིད་ཀི་སྤི་བཞིན་ཞེས་

དཔེ་དང༌ཆོས་མཐུན་པ་དང༌། དུང་སྒ་རྟག་སྟེ། རོལ་བྱུང་ཡིན་པའི་ཕིར། གོག་

བཞིན། ཞེས་པ་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་འདོད་

པའི་གཏན་ཚིགས་དེར་སྣང
1
་གིས་སྟོང་ཞིང༌། ཆོས་གཞན་དཔེ་དང་མཚུངས་པའི་

ཕིར། རྟགས་དང༌། ཁྱབ་པ་གཉིས་ཀ་ཁས་བླངས་སོ། །གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་

མིན་པར་ཁས་བླངས་དགོས་པ་ནི། འཁྲུལ་བ་དང་བཅས་པ་དང་འགལ་བ་

དང་། སྐབས་དང་མཚུངས་པ་དང༌། བསྒྲུབ་བ་དང་མཚུངས་པ་དང༌། དུས་ལས་

འདས་པ་རྣམས་ནི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བའོ། །ཞེས་གངས་ངེས་བས་པའི་ནང་

དུ་མ་འདུས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(བེ་བག་པའི་ལུགས་དགག་པ་)ལ་གཉིས། འདོད་པ་བརོད་པ་དང༌། དེ་

དགག་པའོ། །

དང་པོ་(འདོད་པ་བརོད་པ་)ནི།

ར་བ།

བེ་བག་པ་རྣམས་ནི་དེ་དང་ལན་པའི་ཆོས་གཏན་ཚིགས་སོ། །ཞེས་རོད་

པར་བེད་དོ། །

བེ་བག་པ་རྣམས་ནི། བསྒྲུབ་བ་དེ་འདི་ལ་ཡོད་པས་དེ་དང་ལན་པའི་ཆོས་

1  <<སྐུ་>> ལྟར་སྣང་    <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> དེར་སྣང་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

བརོད་པ་སྒྲུབ་ངག་དང་སྒྲུབ་བེད་དང་ལན་པའི་ཆོས་གཏན་ཚིགས་སོ་ཞེས་རོད་

པར་བེད་དོ། །བུ་དང་ལན་པ་ཞེས་བརོད་ན། ཕ་ཁོ་ན་དེ་དང་ལན་པར་གོ་བ་ལྟར་

བསྒྲུབ་བ་དང་ལན་པའི་ཆོས་ཞེས་པས་གཏན་ཚིགས་གོ་བར་བེད་དོ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །

གཉིས་པ་(དེ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། བསྒྲུབ་བ་དང་ལན་པའི་ཆོས་གཏན་ཚིགས་

ཀི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་བརྟགས་ལ་དགག་པ་དང༌། དངོས་གྱུར་གི་ནམ་མཁའ་ཡོད་

པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་མི་སྲིད་པར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་(བསྒྲུབ་བ་དང་ལན་པའི་ཆོས་

གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་བརྟགས་ལ་དགག་པ་)ལ་གསུམ། བསྒྲུབ་བའི་སྤི་རྟགས་སུ་

ཐལ་བ་དང༌། ཡ་གལ་རྟགས་སུ་ཐལ་བ། དགག་པ་གཞན་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(བསྒྲུབ་བའི་སྤི་རྟགས་སུ་ཐལ་བ་)ནི།

ར་བ། དེ་ལ་ཡང་།

སྤི་ཉིད་ཆོས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར། །

བེ་བག་པའི་འདོད་པ་དེ་ལ་ཡང་བསྒྲུབ་བའི་སྤི་དང་ལན་པའི་ཆོས་

སམ། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང་ལན་པ་ཆོས་ཆོས་ཅན་དང་ལན་པའི་ཆོས་གཏན་

ཚིགས་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན། བསྒྲུབ་བའི་སྤི་ཉིད། བསྒྲུབ་བ་དང་ལན་པའི་ཆོས་སུ་

ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཆོས་ཆོས་ཅན་གི་ཚོགས་པ་ལ་ཁང་བཟང་གི་ཕེང་བ་བཞིན་

དུ། ཚོགས་པ་ཅན་ལས་ཐ་དད་པའི་ཚོགས་པའི་སྤིའི་ཆོས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་གཞན་

མེད་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་ན་ཚོགས་པའི་སྤིའམ་ཡ་གལ་གང་རུང་རྟགས་སུ་ཁས་

ལེན་དགོས་པས་རྟགས་གང་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་ཤེས་འདོད་མེད་པའི་མ་གྲུབ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཁྱོད་རང་གི་བསྟན་བཅོས་སུ་གཏན་

ཚིགས་ལྟར་སྣང་དུ་བཤད་པའི་གོང་བུ་རྭ་ཅན་འདི་ཆོས་ཅན། རྟ་ཡིན་ཏེ་རྭ་ཅན་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པའང་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཚོགས་པའི་ཆོས་

རྟགས་སུ་བཀོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(ཡ་གལ་རྟགས་སུ་ཐལ་བ་)ནི།

ར་བ།

ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བ་མིན། །

ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བ་དེ་དང་ལན་པའི་ཆོས་གཏན་ཚིགས་སུ་འཐད་

པ་མིན་པར་ཐལ། མི་རྟག་པ་ནི་གྲུབ་ཟིན་པས་བསྒྲུབ་བར་མི་རུང་བའི་ཕིར། རང་

ཉིད་ཆོས་ཅན་ལ་བརྟེན་པའི་ཆོས་ཡིན་པས་ཆོས་གཞན་གི་རང་དབང་བའི་རྟེན་དུ་

མི་འཐད་པའི་ཕིར་དང༌། ཆོས་ཅན་ཡང་གྲུབ་ཟིན་པས་བསྒྲུབ་བར་མི་རུང་ཞིང༌། དེ་

དང་ལན་པའི་ཆོས་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པ་ལ་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་རིགས་པས་

གནོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་(དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ་)ནི།

ར་བ།

ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བ་དང་ལན་པའི། །

ཆོས་ཐོབ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

སྤིའི་ཆོས་དང་ལན་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་མི་འཐད་པས་ཁྱད་པར་ཤེས་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

འདོད་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བ་དང༌། དེ་དང་ལན་པའི་ཆོས་གཏན་ཚིགས་སུ་ཐོབ་པར་

འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་སྒ་རྟག་སྟེ། མཉན་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ཡང་ཡང་དག་ཏུ་

འགྱུར་ཏེ། ཆོས་དང་ལན་པའི་ཆོས་གཏན་ཚིགས་སུ་བཀོད་པའི་ཕིར་རོ། །

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཞན་གི་མ་ངེས་པ། །

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་བསྒྲུབ་བ་དང༌། དེ་དང་ལན་པའི་ཆོས་གཏན་ཚིགས་ཡིན་

ན་གཞན་གིའང་སྟེ། མི་རྟག་པ་དང་ལན་པའི་བུམ་པའི་ཆོས་གཏན་ཚིགས་སུ་

འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་མིག་གི་གཟུང་བ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་

ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང༌། སྒ་རྟག་སྟེ་ལུས་ཅན་མིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་མ་ངེས་པ་

འཁྲུལ་བ་ཅན་དེ་དག་ཀང་གཏན་ཚིགས་སུ་ཐལ། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང་ལན་པའི་

ཆོས་གཏན་ཚིགས་སུ་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར 

གཉིས་པ་(དངོས་གྱུར་གི་ནམ་མཁའ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་མི་སྲིད་པར་ཐལ་བ་)ནི།

ར་བ།

མཁའ་སོགས་ཡོད་ཉིད་སྒྲུབ་པ་ཡི། །

སྦྱོར་བའང་འགོད་
1
པར་མི་བེད་འགྱུར། །

དངོས་པོར་གྱུར་པ་ནམ་མཁའ་དང་བདག་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པར་
2
སྒྲུབ་

པའི་སྦྱོར་བའང་འགོད་པར་མི་བེད་པ་རིགས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཤེས་འདོད་

1  <<པེ་>><<སྣར་>> སྒྲུབ་པ་ཡི། །སྦྱོར་བའང་འགོད་     <<ར་>> བསྒྲུབ་པ་ཡི། །སྦྱོར་བའང་དགོད་

2  <<སྐུ་>> ཡོད་པར་            <<ཤེས་>> ཡོད་པའི་ཕིར་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཆོས་ཅན་དང་བསྒྲུབ་བ་མི་སྲིད་པས་དེ་དང་ལན་པའི་ཆོས་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་(སེར་སྐྱ་པའི་ལུགས་དགག་པ་)ལ་གཉིས། འདོད་པ་བརོད་པ་དང༌། དེ་

དགག་པའོ། །

དང་པོ་(འདོད་པ་བརོད་པ་)ནི།

ར་བ།

སེར་སྐྱ་རྣམས་ན་རེ་དེའི་སྦྱོར་བ་ཉེ་བར་བཏགས་པའི་བེ་བག་གི་རེས་

སུ་དཔག་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། རྣམ་པ་ལན་པ་དང་བསལ་
1
ཏེ་འོངས་

པའོ་ཞེས་པ་འདི་ལ།

སེར་སྐྱ་པ་ན་རེ། ཕི་རོལ་གཞན་ལ་བསྟན་པར་བ་བའི་དོན་དུ། གཞན་གི་

དོན་གི་རེས་སུ་དཔག་པ་གཉིས་ཏེ། གཙོ་བོ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལྔ་ལྟ་བུ། རང་

ཕོགས་བསྒྲུབ་པ་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་རྣམ་པར་ལན་པ་དང༌། གཞན་ཕོགས་བཀག་

ནས་དེ་ཁོ་ན་འོངས་པ་བསལ་ཏེ་འོངས་པའོ་ཞེས་པའོ། །ཕི་མའི་དོན་ནི་གཞན་

བཀག་པ་ཙམ་གིས་རང་ཕོགས་གྲུབ་པར་འདོད་པའོ། །

གཉིས་པ་(དེ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། རྣམ་པར་ལན་པའི་གཏན་ཚིགས་དགག་པ་

དང༌། བསལ་ཏེ་འོངས་པའི་གཏན་ཚིགས་དགག་པའོ། །དང་པོ་(རྣམ་པར་ལན་པའི་གཏན་

ཚིགས་དགག་པ་)ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་ལྔ་ལན་གི་གཙོ་བོ་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་

དགག་པ་དང༌། ཉེས་པ་དེ་སྐྱེས་བུ་ལ་ཡང་མཚུངས་པའོ། །དང་པོ་(མཚན་ཉིད་ལྔ་ལན་གི་

གཙོ་བོ་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། གཙོ་བོ་རང་མཚན་པ་བསྒྲུབ་བར་མི་

1  <<རང་>> བསལ་             <<ར་>> གསལ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

འཐད་པ་དང༌། གཙོ་བོ་ཞེས་པའི་སྒའི་བརོད་བ་རང་མཚན་པ་ཙམ་སྒྲུབ་ན་གྲུབ་

ཟིན་བསྒྲུབས་པའོ། །དང་པོ་(གཙོ་བོ་རང་མཚན་པ་བསྒྲུབ་བར་མི་འཐད་པ་)ལ་གསུམ། རེས་

དཔག་ཚད་མའི་གཞལ་བ་འགལ་བ་དང༌། དཔེ་ལ་རེས་འགོ་མེད་པ་དང༌། ཁས་

བླངས་འགལ་བ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(རེས་དཔག་ཚད་མའི་གཞལ་བ་འགལ་བ་)ནི། རྣམ་པར་ལན་པའི་སྒྲུབ་ངག་ནི་

དམ་བཅའི་བརོད་པ་སོགས་ཡན་ལག་ལྔ་དང་ལན་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེའི་ནང་

ནས་གཅིག་སྐྱེས་བུར་བརོད་པ་ནི། གཙོ་བོ་ཡོད་དེ། གསལ་བ་ཐམས་ཅད་དང་

རེས་འགོ་བེད་པ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་དེ་ཙམ་ལྔ་ལ་བདེ་བའི་རིགས་

གཅིག་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་དང་བཏང་སོམས་ཀི་རིགས་གཅིག་པ་མཐོང་བས་

འབས་བུ་གཅིག་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས།    རྒྱུ་གཅིག
1
་སྔོན་དུ་སོང་བར་བསྒྲུབ་པ་

ཡིན་པ་གཅིག་པུ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པའི་གཙོ་བོ་མཚན་ཉིད་ལྔ་དང་
2
ལན་པ་

བསྒྲུབ་པའོ། །

ར་བ།

ཚད་མའི་ཡུལ་མི་ཤེས་པའི་ཕིར། །

མཚན་ཉིད་ལྔ་ལན་གི་གཙོ་བོ་རང་མཚན་རེས་དཔག་ཚད་མའི་གཞལ་བར་

མི་འཐད་པར་ཐལ། གངས་ཅན་དེ་ལྟར་འདོད་པ་རེས་དཔག་ཚད་མའི་གཟུང་ཡུལ་

སྤི་མཚན་ཡིན་པ་མི་ཤེས་པས་ཀུན་ནས་བསང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།

1  <<སྐུ་>> -      <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> གི

2  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> དང་      <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> -
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ར་བ།

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀང་སྒྲུབ་བེད་འགྱུར། །

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀང་སྒྲུབ་བེད་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་པར་ཐལ། བསྒྲུབ་བའི་

ཆོས་ཀི་རང་བཞིན་དང༌། སྒྲུབ་བེད་ཀི་རང་བཞིན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་

ཁས་བླངས་ཏེ། གཙོ་བོ་ཆ་མེད་དེ་ཀུན་གི་རང་བཞིན་དང༌། དེ་ལ་དབེ་བ་མེད་པར་

ཁས་བླངས་སོ། །

ར་བ།

རྒྱས་པའི་ངག་མིན་བརོད་མ་ཡིན། །

སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་ལྔ་ལན་དུ་འཐད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཏམ་རྒྱུད་རྒྱས་

པའི་ངག་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་འཐད་པ་མིན་ཞིང༌། ལྷག་ཆད་དང་བལ་བའི་

ངག་བསྡུས་པ་ཡང་ཁྱོད་ཀིས་བརོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(དཔེ་ལ་རེས་འགོ་མེད་པ་)ནི། འབས་བུས་
1
རྒྱུ་དཔོག་པ་ལྷག་མ་དང་

ལན་པའི་གཏན་ཚིགས་ལས་དབང་པོ་ལས་འདས་པའི་དོན་རྟོགས་པར་བེད་

ལ། ཡན་ལག་ལྔ་ལན་གི་ཚིག་དེ་ཉིད་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནོ། །

ར་བ།

གཙོ་བོ་རེས་འགོ་དང་ལན་མིན། །

མཚན་ཉིད་ལྔ་ལན་གི་གཙོ་བོ་ཡོད་པ་རྟགས་ཡང་དག་གི་བསྒྲུབ་བ་མིན་

1  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> བུས་     <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> བུ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

པར་ཐལ། ཤིང་གི་ཤུན་ལྤགས་སོགས་ལ་ཡོད་པའི་རིགས་གཅིག་དཔེར་ཁས་

བླངས་ཀང༌། གཙོ་བོ་དཔེ་ལ་རེས་འགོ་དང་ལན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ར་བ།

ངག་ཀང་ཉེ་བར་འཇལ་མི་རིགས། །

སྦྱོར་བ་དག་གིས་ཀང་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལན་གི་གཙོ་བོ་ཉེ་བར་འཇལ་མི་

རིགས་པར་ཐལ། ངག་གིས་བསྟན་པ་ཇི་ལྟ་བ་
1
བཞིན་དུ་གཙོ་བོ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་(ཁས་བླངས་འགལ་བ་བསྟན་པ་)ནི།

ར་བ།

དམ་བཅའི་དོན་དང་འགལ་བར་འགྱུར། །

ཤིང་ལ་སོགས་པ་ལ་འབས་བུ་གཅིག་མཐོང་བའི་རྟགས་ཀིས་རྒྱུ་གཙོ་བོ་

གཅིག་སྔོན་དུ་སོང་བར་མི་གྲུབ་པར་ཐལ། དེ་ལྟ་ན་འབས་བུ་དུ་མ་མཐོང་བའི་

རྟགས་ཀིས་རྒྱུ་གཅིག་ཁོ་ན་ཡོད་པ་དགག་པའི་ཆེད་དུ་རྒྱུ་དུ་མ་སྔོན་དུ་སོང་བར་

སྒྲུབ་པའི་དམ་བཅའི་དོན་དང་འགལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(གཙོ་བོ་ཞེས་པའི་སྒའི་བརོད་བ་རང་མཚན་པ་ཙམ་སྒྲུབ་ན་གྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབས་པ་)ལ་

གཉིས། དངོས་དང་། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(དངོས་)ནི། རྒྱུ་ཡོད་པ་སྔོན་དུ་སོང་བར་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་གི། གཅིག་ཁོ་

ན་སྔོན་དུ་སོང་བར་བསྒྲུབ་པ་མིན་ནོ་ཞེས་པ་དང༌། གཙོ་བོ་ཞེས་པའི་སྒའི་བརོད་

1  <<སྐུ་>> པའི་ལྟ་བ་   <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> པ་ཇི་ལྟ་བ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བ་ཡོད་པར་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

རོད་པ་མེད་ཕིར་ཡོད་ཙམ་མིན། །

གཙོ་བོ་ཞེས་པའི་སྒའི་བརོད་བ་ཡོད་པ་དང༌། འབས་བུ་རྣམས་རྒྱུ་ཡོད་

ཙམ་གཞན་དོན་རྟགས་ཀི་དམ་བཅའ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕི་རོལ་གིས་ཀང་རོད་པ་

མེད་པར་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར།

ར་བ།

ཐ་དད་ཤིང་ཤུན་ལ་སོགས་བཞིན། །

གསལ་བ་རྣམས་ལ་རིགས་ཀི་
1
རྒྱུ་ཆ་མེད་གཅིག་ཡོད་པ་ཡང་བསྒྲུབ་བ་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤིང་ཤུན་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་གསལ་བ་
2
རིགས་མི་མཐུན་

ཐ་དད་པ་རྣམས་ལ་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལན་གི་རིགས་གཅིག་རེས་སུ་འགོ་བ་མེད་

པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(དེའི་ལན་དགག་པ་)ནི།

ར་བ།

རེས་འགོ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་ཅེ་ན། །

དེ་ཙམ་ལྔ་བདེ་བ་ལ་སོགས་པའི་བཀོད་པ་ཡིན་ལ། བདེ་བ་ལ་སོགས་པའི་

1  <<སྐུ་>> གསལ་བ་རྣམས་ལ་རིགས་ཀི་    <<ཤེས་>> བསལ་བ་རྣམས་ལ་རིགས་ཀིས་

2  <<སྐུ་>> གསལ་བ་             <<ཤེས་>> བསལ་བ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

རིགས་རེས་སུ་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་གཙོ་བོ་དེའི་རིགས་ཅན་དུ་འགྲུབ་ཅེ་ན།

ར་བ།

རིགས་གཅིག་རེས་སུ་འགོ་བ་ཅན། །

གསལ་བ་
1
ཐ་དད་པ་རྣམས་ལ་གཙོ་བོ་ཞེས་པའི་རིགས་གཅིག་རེས་སུ་

འགོ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་གང་བཀོད་ཀང༌། ལྟར་སྣང་

གསུམ་པོ་གང་རུང་གཅིག་ལས་མི་འདའ་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(ཉེས་པ་དེ་སྐྱེས་བུ་ལ་ཡང་མཚུངས་པ་)ལ་གསུམ། དགག་པ་དངོས་དང༌། 

ཁས་བླངས་འགལ་བ་དང༌། མ་ངེས་པ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(དགག་པ་དངོས་)ནི། 

ར་བ།

གཞན་དུ་འབས་བུ་གཅིག་པ་ཉིད། །
2

རིགས་གཅིག་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་མཐོང་སྟེ། གཞན་དུ་དེ་

ཙམ་ལྔ་ལ་སིང་སྟོབས་ལ་སོགས་པ་འབས་བུ་གཅིག་པ་ཉིད་མཐོང་བས་སོ་ཞེ་

ན། འབས་བུ་གཅིག་མཐོང་བས་རིགས་གཅིག་རེས་སུ་འགོ་བར་མི་གྲུབ་པར་

ཐལ། འཇིག་རྟེན་ན་མིག་དང་གཟུགས་དང༌། སྣང་བ་དང༌། ཡིད་བེད་སོགས་ལ་

གཙོ་བོ་རེས་སུ་འགོ་བ་མེད་ཀང༌། འབས་བུ་རྣམས་གཅིག་སྐྱེད་པ་
3
མཐོང་བའི་

1  <<སྐུ་>> གསལ་བ་             <<ཤེས་>> བསལ་བ་

2  <<རང་>> གཅིག་པ་ནི། །            <<ར་>> གཅིག་པུ་ནི། །

3  <<སྐུ་>> སྐྱེད་པ་                   <<ཤེས་>> བེད་པ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཕིར་རོ། །རྒྱུ་གཉིས་ཏེ། ཉེ་བར་ལེན་པ་དང༌ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་གིས་
1
འབས་བུ་

གཅིག་མཐོང་བས། རང་གི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་ཉེར་ལེན་གཅིག་སྔོན་དུ་སོང་བར་

བསྒྲུབ་པ་ཡིན་གི། ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་གཅིག་ཁོ་ན་སྔོན་དུ་སོང་བར་མི་སྒྲུབ་པས་

སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

ཉེ་བར་ལེན་པ་ལའང་དེར་འགྱུར། །

ཉེ་བར་ལེན་པའང་འབས་བུ་གཅིག་མཐོང་བས་རང་གི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་

པའི་རྒྱུ་གཅིག་ཁོ་ནར་སྒྲུབ་ནུས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བཤད་ཟིན་པའི་ཉེས་པ་དེར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །སྐྱེས་བུ་ལ་ཡང་ཡོན་ཏན་གསུམ་གི་རང་བཞིན་རེས་སུ་

དཔོག་ནུས་པར་ཐལ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་དྭངས་བ་
2
དང༌། མཐར་སྤོ་བ་ལ་

སོགས་པའི་འབས་བུ་རིགས་གཅིག་པ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །འདོད་ན་ར་བའི་གྲུབ་

མཐའ་དང་འགལ་ལོ། །དྭངས་པ་དང༌། རོག་པ་སོགས་ཕི་རོལ་དེ་ཙམ་ལྔ་ཁོ་ནའི་

རང་བཞིན་གི་སྐྱེས་བུའི་རང་བཞིན་མིན་ནོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

ཕི་མིན་གཉིས་ཀར་སྐྱོན་ཡོད་ཕིར། །

ཕི་རོལ་དེ་ཙམ་ལྔ་ཁོ་ན་ལ། དྭངས་བ་
3
ལ་སོགས་པའི་འབས་བུ་འཐད་པ་

1  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་གིས།   <<ཤེས་>> -

2  <<སྐུ་>> དྭངས་བ་              <<ཤེས་>> དང་བ་

3  <<སྐུ་>> དྭངས་བ་                      <<ཤེས་>> དང་བ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

མིན་པར་ཐལ། དྭངས་བ་དང་སྤོ་བ་ལ་སོགས་པའི་འབས་བུ་སྐྱེས་བུ་ལ་ཡང་མཐོང་

ངམ། རྣ་བ་ལ་སོགས་པ་འཇུག་པ་དང་ཐ་མི་དད་པའམ། ཐ་དད་དུ་འཛིན་ཀང་

རུང༌། འབས་བུ་གཅིག་པས་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་གཙོ་བོ་གཅིག་འདོད་པ་གཉིས་ཀར་

སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕིར། རྣམ་པར་ལན་པའི་གཏན་ཚིགས་ཚད་ལན་བཅུ་དྲུག་མཐོང་བ་

སོགས་གཞན་བཞི་ལའང༌། རེས་དཔག་གཞལ་བ་དང་འབེལ་པ་མེད་པའི་ཉེས་པ་

བརོད་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་(ཁས་བླངས་འགལ་བ་)ནི།

ར་བ།

ཁས་བླངས་ན་ཡང་འགལ་བ་ཉིད། །

སྔར་བཤད་པ་རྣམས་ཀི་གཙོ་བོ་ཡོད་པ་སོགས་བསྒྲུབ་པ་གཏན་ཚིགས་

ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་ནས། འགལ་བའི་སྐྱོན་སྟོན་པ་ནི། དཔེ་ལ་རེས་སུ་

འགོ་བ་ཁས་བླངས་ན་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། ཤིང་གི་ཤུན་ལྤགས་སོགས་ཤིང་སྔ་མའི་

ཉེར་ལེན་དང༌། རྒྱུ་དུ་མ་ལས་འབྱུང་གི །གཅིག་ཁོ་ན་ལས་འབྱུང་བ་ཁེགས་པས་

རྟགས་འགལ་བ་ཉིད་ཀི
1
་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་(མ་ངེས་པ་བསྟན་པ་)ནི།

ར་བ།

མ་ངེས་པར་ཡང་འགྱུར་་་་་་་་་་་་་་། །

1  <<སྐུ་>> ཀིས་     <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ཀི་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

རྟགས་མ་ངེས་པར་ཡང་འགྱུར་ཏེ། ཤིང་རོན་
1
དང་ཁམ་ཕོར་ལ་སོགས་

པས་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་གཏན་ཚིགས་ཀི་སྐྱོན་གསུམ་གང་རུང་
2
ལས་མི་འདའོ། །

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དཔེ་ནི། །

བསྒྲུབ་བས་འཕངས་
3
ཀང་་་་་་་་་་་་་། །

དམ་བཅའི་ཚིག་དེས་ནི་བསྒྲུབ་བ་འཕངས་ཀང༌། དམ་བཅའ་ཡང་དག་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དཔེ་ལ་རེས་འགོ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །འགེལ་

བཤད་ཀི་འགྱུར་ལྟར་ན། དཔེ་ནི་བསྒྲུབ་བས་དམན་པ་ཞེས་འབྱུང་ཡང༌། དཔེ་

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་སྟོང་པ་ལ་འཆད་པས་དོན་འདྲའོ། །

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དེ་ཡོད་མིན། །

གཙོ་བོ་རེས་སུ་འགོ་བའི་དཔེ་དེ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་ན་

བསལ་བ་ཐ་དད་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཚད་དང་

ལན་པ་དང་རྒྱུ་དང༌། འབས་བུའི་དངོས་པོ་དང༌། ནུས་པ་འཇུག་པའི་དང༌། སྣ་

ཚོགས་པའི་ངོ་བོའི་གཏན་ཚིགས་ལྷག་མ་བཞིས་ཀང་དངོས་སུ་གཙོ་བོ་ཡོད་པ་

1  <<སྐུ་>> ཤིང་རོན་                  <<ཤེས་>> ཤིང་རན་

2  <<སྐུ་>> གང་རུང་                  <<ཤེས་>> གང་རུང་བ་

3  <<སེ་>><<ཅོ་ནེ་>> འཕངས་       <<ར་>> ཕོངས་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

སྒྲུབ་ན། ཚད་མའི་ཡུལ་མི་ཤེས་པའི་ཕིར། ཞེས་སོགས་ཀི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་

སྦྱར་བར་བའོ། །

གཉིས་པ་(བསལ་ཏེ་འོངས་པའི་གཏན་ཚིགས་དགག་པ་)ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་

དགག་པ་ཙམ་གིས་རང་ལུགས་བསྒྲུབ་པ་མི་འཐད་པ་དང༌། གཞན་ལུགས་འགོག་

པའི་རྟགས་ཀི་གངས་ངེས་མི་འཐད་པ་དང༌། རང་ལུགས་བསྒྲུབ་པ་གཞན་ལུགས་

མཐའ་དག་བཀག་པ་ལ་ལྟོས་ན་ཐུག་པ་མེད་པའོ། །

དང་པོ་(གཞན་ལུགས་དགག་པ་ཙམ་གིས་རང་ལུགས་བསྒྲུབ་པ་མི་འཐད་པ་)ནི།

ར་བ།

གྲུབ་མིན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །
1

གཞན་ཕོགས་བཀག་པ་ཙམ་གིས་རང་ཕོགས་འགྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒ་རྟག་གོ་ཞེས་པ་མ་ངེས་པ་
2
ཁྱོད་ཀི་བརོད་པ་

ཙམ་གིས་གཞན་ལུགས་མ་གྲུབ་བས་ཀང༌། རང་ལུགས་སྒ་མི་རྟག་པར་མི་འགྲུབ་

པའི་ཕིར་རོ། །

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་ཁྱད་པར་ལས་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ལུགས་བཀག་པ་ཙམ་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་བ་མིན་པར་ཐལ། ཆར་

བབ་པའི་འབས་བུ་རྟོགས་པའི་ཆེད་དུ་གངས་ཞུ་བ་ལ་སོགས་པ་སོ་སོར་བཀག་

1  <<རང་>> གྲུབ་མིན་་་་་། །            <<ར་>> དྲུག་མིན་་་་་། །

2  <<སྐུ་>> མ་ངེས་པ་              <<ཤེས་>> མ་ངེས་སོ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ནས་རང་གི་ངོ་བོ་ཁྱད་པར་ཆུ་ཀླུང་གང་བ་ལས་བསྒྲུབ་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(གཞན་ལུགས་འགོག་པའི་རྟགས་ཀི་གངས་ངེས་མི་འཐད་པ་)ནི།

ར་བ།

འགེགས་པའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་མ་ཡིན། །

གཞན་ལུགས་འགོག་པའི་གཏན་ཚིགས་དཔེ་དང་འགལ་བ་དང༌། ཁས་

བླངས་འགལ་བ་གཉིས་སུ་ངེས་པར་འཐད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕོགས་ཆོས་ཀི་

ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་སྐྱོན་བསྟན་པ་སོགས་ལས་ཀང༌། གཞན་ལ་གནོད་མེད་དུ་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

ར་བ།

སྦྱོར་བ་གཉིས་ཀང་རིགས་མ་ཡིན། །

གསལ་བ་
1
རྣམས་རེས་སུ་འགོ ་བ་མེད་པའི ་ཐ་དད་འབའ་ཞིག་ཏུ་

ཐལ། གཙོ་བོ་གཅིག་སྔོན་དུ་མ་སོང་བར་སྔར་མེད་གསར་དུ་སྐྱེ་བའི་ཕིར་ཞེས་པ་

དང༌། སྤི་གཅིག་སྔོན་དུ་སོང་སྟེ། གསལ་བ་
2
རྣམས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་མཐོང་བའི་

ཕིར་རོ། །ཞེས་པའི་སྦྱོར་བ་གཉིས་ཀང་རིགས་པ་མིན་པར་ཐལ། ཁྱབ་པ་མ་ངེས་

ཤིང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དཔེ་ལ
3
་རེས་འགོ་མི་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །

ར་བ།

1  <<སྐུ་>> གསལ་བ་               <<ཤེས་>> བསལ་བ་

2  <<སྐུ་>> གསལ་བ་               <<ཤེས་>> བསལ་བ་

3  <<སྐུ་>> དང་      <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ལ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

རེས་ཐོགས་ན་ནི་ཟློག་པ་ལ། །

སྔར་མེད་གསར་དུ་སྐྱེ་ན། ཐ་དད་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཐལ་བ། གཞན་ཕོགས་

བཀག་པའི་རེས་ཐོགས་ལ་ནི་ལོག་པ་ཐ་མི་དད་པ་རྣམས་ཀི་སྔོན་དུ་གཅིག་སོང་བ་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ར་བ།

གཅིག་བསལ་བ་ལ་འདི
1
་མི་རིགས། །

གཙོ་བོ་གཅིག་ལས་སྐྱེ་བ་འགྲུབ་པ་མིན་པར་ཐལ། རྒྱུ་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་སྐྱེ་

བ་བསལ་
2
བ་ལ་གནོད་བེད་དུ་བཀོད་པའི་གངས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་འདི་མི་

རིགས་པའི་ཕིར། ཡང་ན་གཞན་ལུགས་གཅིག་བསལ་བ
3
་སྔོན་དུ་སོང་བ་ལ་དེ་མི་

རིགས་ཞེས་བཤད་དོ། །

ར་བ།

རྣམ་ལན་བཞིན་དུ་ལྔ་ཉིད་མིན། །

གཞན་ཡང་། ཁྱད་པར་ཚད
4
་ཕིར་རེས་འགོའི་ཕིར། ཞེས་སོགས། རྣམ་

པར་ལན་པའི་གཏན་ཚིགས་ལྔ་བཀོད་པ་བཞིན་དུ་བསལ་ཏེ་འོངས་པའི་གཏན་

ཚིགས་ལྔ་ཉིད་སྦྱར་བར་བ་བ་མིན་པར་ཐལ། གཞན་ཕོགས་བཀག་པའི་རེས་

1  <<རང་>> བསལ་བ་ལ་འདི་      <<ར་>> གསལ་བ་ལ་དེ་

2  <<སྐུ་>> གསལ་   <<ཤེས་>><བཀྲས་>><<ཞོལ་>> བསལ་

3  <<སྐུ་>> གསལ་བ་                <<ཤེས་>> བསལ་བ་

4  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> ཚད་        <<ཤེས་>> ཆད་          <<ཞོལ་>> ཆོད་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཐོགས་
1
ལ། གཅིག་བསལ་ཏེ་འོངས་པ་ཞེས་སྦྱར་རིགས་ཀི་མཐའ་དག་བཀག་པ་

ལས་འོངས་པ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་(རང་ལུགས་བསྒྲུབ་པ་གཞན་ལུགས་མཐའ་དག་བཀག་པ་ལ་ལྟོས་ན་ཐུག་པ་མེད་པ་)ནི།

ར་བ།

རོལ་བ་རེ་རེ་བཀག་པ་ལས། །

གལ་ཏེ་རེས་ཐོགས་མར་འདོད་ན། །
2

རོལ་བའི་ལན་ལ་མཐའ་མེད་ཉིད། །

བསལ་འོངས་
3
རྣམས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར། །

ཞེས་བ་བ་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ།

རོལ་བ་རེ་རེ་ནས་མ་འདུས་པ་བཀག་པ་ལས། གལ་ཏེ་གཞན་ཕོགས་

བཀག་པའི་རེས་ཐོགས་ལ་འདོད་ན། ཐུག་པ་མེད་པའི་བསལ་འོངས་རྣམས་སུ་

ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། གཞན་གི་རོལ་བའི་ལན་ལ་མཐའ་མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་བ་བ་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

གཉིས་པ་(ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད་དགག་པ་)ལ་གཉིས། རོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའི་

ལུགས་དགག་པ་དང༌། གཞན་སེའི་ལུགས་དགག་པའོ། །དང་པོ་(རོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའི་

ལུགས་དགག་པ་)ལ་གསུམ། མ་གྲུབ་པ་དང༌མ་ངེས་པའི་མཚན་ཉིད་དང༌དབེ་བ་མཐའ་

མ་ཆོད་པས་སྐྱོན་ཆགས་པ་དང༌། འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་དབེ་བ་མི་འཐད་པ་

1  <<སྐུ་>> ཐོགས་ལ།        <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ཐོག་མ་ལ།

2  <<པེ་>><<སྣར་>> གལ་ཏེ་རེས་ཐོགས་མར་འདོད་ན། །   <<ར་>> གལ་ཏེ་རེས་ཐོགས་མི་འདོད་ན།

3  <<རང་>> བསལ་འོངས་         <<ར་>> གསལ་འོངས་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

དང༌། བརོད་དགོས་པ་མ་བརོད་པའི་ཉེས་པའོ། །

དང་པོ་(མ་གྲུབ་པ་དང༌མ་ངེས་པའི་མཚན་ཉིད་དང༌དབེ་བ་མཐའ་མ་ཆོད་པས་སྐྱོན་ཆགས་པ་)ནི།

ར་བ།

རོད་པ་སྒྲུབ་
1
པ་ནས་ནི།

རོད་པ་སྒྲུབ་པ་ནས་ནི་མ་གྲུབ་པ་དང༌། མ་ངེས་པ་དང་འགལ་བའི་དོན་ནི་

གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བའོ། །མ་གྲུབ་པ་ནི། དཔེར་ན། མིག་གི་གཟུང་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར། སྒ་མི་རྟག་གོ་ཞེས་པ་དང༌། མ་ངེས་པ་ནི་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར། རྟག་གོ་ཞེས་པ་དང༌། འགལ་བ་གཉིས་ཏེ། བེ་བག་པ་རྣམས་ཀི་སྤི་དབང་

པོས་གཟུང་བ་ཡིན་པར་རྟག་གོ་ཞེས་པ་དང༌། གངས་ཅན་པས་རྒྱུ་ལ་འབས་བུ་

ཡོད་དེ། དེ་ལས་སྐྱེ་བའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

ར་བ།

མ་གྲུབ་དབེ་བ་བརོད་མ་ཡིན། །

མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་ཀི་དཔེ་ཙམ་ལ་དགོས་ནུས་གང་ཡང་མེད་པར་

ཐལ། མ་གྲུབ་པའི་དབེ་བ་ཆོས་ཅན་གི་ཕོགས་གཅིག་ལ་མ་གྲུབ་པ་སོགས་དུ་མ་

ཡོད་པ་དང༌། མ་གྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་བརོད་རིགས་པ་བརོད་པ་མིན་པས་རྟོགས་

མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །

ར་བ།

1  <<རང་>> སྒྲུབ་                    <<ར་>> བསྒྲུབ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

འཁྲུལ་བ་ལ་ཡང་བརོད་མ་ཡིན། །

འཁྲུལ་བ་ཅན་མ་ངེས་པ་ལ་ཡང་མཚན་ཉིད་དང༌། དབེ་བ་བརོད་པ་མིན་

པའི་ཕིར། དེས་བརོད་པ་ཙམ་རིགས་པ་མིན་ནོ། །

ར་བ།

དེ་ནི་ཐུན་མོང་མིན་པའང་ཡོད། །
1

འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་བ་ཅན་ཡང་། །

མ་ངེས་པའི་དབེ་བ་ཡང་མི་རྟོགས་པར་ཐལ། མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་

དེའི་ཐུན་མོང་མིན་པའང་ཡོད་པ།
2
 འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་ཅན་ཡང་ཡོད་

ཀང༌། ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བསྟན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་དབེ་བ་མི་འཐད་པ་)ནི།

ར་བ།

འགལ་བ་གཅིག་ནི་མཚུངས་པར་རོ། །
3

གཅིག་ནི་མ་གྲུབ་ཐུན་མོང་མིན། །

འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་དཔེ་བས་པའང་མི་འཐད་པར་ཐལ། འགལ་བ་

གཅིག་གི་ནི་མཚུངས་པ་རྒྱུ་སྟེ། བློ་ངོ་ལ་ལྟོས་ན་རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པ་གཉིས་ཀ་

1  <<རང་>> ཡོད། །           <<ར་>> ཡིན། །

2  <<སྐུ་>> མཐུན་མོང་མིན་པའང་ཡོད་པ།       <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ཐུན་མོང་མིན་

པའང་ཡོད་ལ།

3  <<རང་>> མཚུངས་པར་རུ། །     <<ར་>> མཚུངས་པར་རོ། །
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ལ་མཐོང་བས་མ་ངེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། འགལ་བའི་དཔེ་གཅིག་ནི་མ་གྲུབ་

པའམ་ཐུན་མོང་མིན་པའི་མ་ངེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་ཁྱད་པར་ལ་

བརྟགས་
1
ནས་གཉིས་སུ་ཤེས་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་(བརོད་དགོས་པ་མ་བརོད་པའི་ཉེས་པ་)ནི།

ར་བ།

བཟློག་པ་ཡི་ནི་རྒྱུ་མཚན་དང་། །

འདོད་ལ་གནོད་བེད་ཀང་མ་བརོད། །

སྔར་བཤད་པའི་དེ་དག་ནི་འགལ་རྟགས་མ་ཡིན་ཏེ། བཟློག་ཕོགས་སྒྲུབ་མི་

ནུས་པའི་ཕིར་དང༌། འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཀང་མི་རྟོགས་པར་ཐལ། བསྒྲུབ་བ་

ལས་ལོག་པ་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་གི། རྒྱུ་མཚན་དང་ཞེ་འདོད་ལ་གནོད་བེད་ཀི་དབེ་བ་

དང༌། མཚན་ཉིད་མ་བརོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(གཞན་སེའི་ལུགས་དགག་པ་)ལ་གཉིས། རིགས་པ་ཅན་པའི་ལུགས་

དགག་པ་དང༌། བེ་བག་པའི་ལུགས་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(རིགས་པ་ཅན་པའི་ལུགས་དགག་པ་)ནི།

ར་བ།

རིགས་པ་ཅན་རྣམས་ཀི་འཁྲུལ་བ་དང་བཅས་པ་ནི་མ་ངེས་པ་སྟེ། 

རིགས་པ་ཅན་པ་རྣམས་ཀི་ལྟར་ན། འཁྲུལ་བ་དང་བཅས་པ་དང་འགལ་བ་

1  <<སྐུ་>> བརྟགས་               <<ཤེས་>> བཏགས་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དང༌། སྐབས་དང་མཚུངས་པ་དང༌། བསྒྲུབ་བ་དང་མཚུངས་པ་དང༌། དུས་ལས་

འདས་པ་རྣམས་ནི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་འཁྲུལ་བ་

དང་བཅས་པ་ནི་མ་ངེས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ཕོགས་ལས་གཞན་ལ་ཡང་འཇུག་པ་

སྟེ། མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་གནས་པ་མ་ཡིན་པའོ། །

ར་བ།

ཁྱད་པར་ཡོད་མིན།

ཕོགས་ལས་གཞན་ལའང་འཇུག་ཅིང༌། ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་མི་འཇུག་པ་མ་

ངེས་པའི་དོན་དུ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འགལ་བ་དང་མ་གྲུབ་པ་སོགས་ལས། ཐུན་

མོང་མིན་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་མིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ན། མ་ངེས་པའི་སྒ་གཞན་

ལ་གནས་པ་འཐོབ་པ་ཡོད་པ་མིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་སྒྲུབ་བེད་གང་བཀོད་ཀང༌། མ་

ངེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། དཔེ་མ་བསྟན་ན་ནི་གཏན་ཚིགས་སུ་མི་འགྱུར་

ལ། དཔེ་བསྟན་ན་
1
ནི་དེ་ལ་འཇུག་པས་མ་ངེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །བསྒྲུབ་

བའི་རིགས་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པ་གཏན་ཚིགས་ཀི་དོན་ཡིན་ལ། དེ་ལས་གཞན་ལ་

འཇུག་པ་མ་ངེས་པ་ཡིན་ན། མི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པ་ཡང་མ་ངེས་པར་

འགྱུར་ན་མི་རིགས་ཏེ། དེ་གཞན་ཡང་སྟེ་བསྒྲུབ་བའི་ལོག་ཕོགས་སྒྲུབ་པར་བེད་

པས་མ་ངེས་པ་ལས་གཞན་འགལ་རྟགས་
2
སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །བསྒྲུབ་བའི་

ཆོས་ལས་ལོག་པ་གཞན་ལ་འཇུག་པ་མ་ངེས་པ་ཡིན་གི་ཡང་དག་དང་མ་ངེས་

1  <<སྐུ་>> པ་        <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ན་

2  <<སྐུ་>> འགལ་རྟགས་           <<ཤེས་>> འགལ་ཚིགས་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

པར་འགྱུར་ན་དེ་ནི་མི་རིགས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

ར་བ།

གྲུབ་པའི་མཐའ་ཁས་བླངས་པ་ལས་འགལ་བ་ཅན་འགལ་བའོ་ཞེས་པ་

ལ།

འགལ་བ་གཞན་ཡང་དེ་བཞིན
1
་མིན། །

སྔར་ལུང་ཁས་བླངས་ནས། ཕིས་དེ་དང་འགལ་བ་ཁས་བླངས་ན། གྲུབ་

མཐའ་དང་འགལ་བའི་
2
འགལ་རྟགས་སུ་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན། བེ་བག་པས། རས་

རྣམས་ནི་རས་གཞན་གཙོ་བོར་བེད་པ་ཡིན་ལ། རྡུལ་ཕ་རབ་ཀང་ཡན་ལག་ཅན་གི་

རས་རོམ་པ་དང༌། ལུས་ཅན་དུ་ཁས་བླངས་ནས། ཕིས་རྡུལ་ཕ་རབ་ཆོས་

ཅན། རས་རོམ་པ་མིན་ཏེ། ལུས་ཅན་མིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་

འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དུ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ནི་ཕོགས་ཆོས་མ་

གྲུབ་པ་དང༌། དམ་བཅའ་འགལ་བའི ་སྐྱོན་ལས་གཞན་དུ་མེད་པའི ་ཕིར་

རོ། །གངས་ཅན་གི་གཙོ་བོ་ནི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། སེམས་པ་ཅན
3
་མིན་པའི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་པ་ཡང༌། མ་ངེས་པ་མིན་པར་ཐལ། ལོག་པ་སྒྲུབ་པའི་འགལ་བ་དེ་ཉིད་

དེ་འགལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ར་བ།

1  <<རང་>> གཞན་                <<ར་>> བཞིན་

2  <<སྐུ་>> འགལ་བའི་          <<ཤེས་>> འགལ་བས་

3  <<སྐུ་>> སེམས་པ་ཅན་      <<ཤེས་>> སེམས་དཔའ་ཅན་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གང་ལས་སྐབས་སུ་བབ་པ་དེ། །

གཏན་ལ་དབབ་པའི་ཕིར་ཉེ་བར་འགོད་པའི་སྐབས་དང་མཚུངས་སོ་ཞེས་

ཟེར་བ་འདི་ལ།

གང་ལས་སྐབས་སུ་བབ་པ་དེ་བསྟན་པའི་ཕིར། ཉེ་བར་དགོད་པ་ནི་སྐབས་

དང་མཚུངས་པའི་ཞེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་གཞན་ཡིན་ཏེ། དཔེར་

ན། བདག་ནི
1
་མི་རྟག་སྟེ། ལུས་ལས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ། སྒ་

མི་རྟག་སྟེ། རྟག་པའི་ཆོས་ཉེ་བར་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ནི་སྐབས་དང་

མཚུངས་ཏེ། རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པའི་ཆོས་མ་དམིགས་པ་ཁོ་ན་གཏན་ཚིགས་སུ་

སྟོན་པའོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

མ་ངེས་པར་འགྱུར། 

དེ་ནི་མ་གྲུབ་པ་ཞེས་པའི་ལྟར་སྣང་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པར་འགྱུར་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ར་བ།

བསྒྲུབ་བ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་བསྒྲུབ་བ་དང་མཚུངས་

པའོ། །ཞེས་པ་འདི་ལ།

རྟག་པའི་ཆོས་མ་དམིགས་པ་མཉན་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟར་ན་

1  <<སྐུ་>> གི        <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ནི་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ནི། ཐུན་མོང་མིན་པའི་མ་ངེས་པར་འགྱུར་གི། མ་གྲུབ་པ་མིན་ནོ། །བསྒྲུབ་བ་དང་

ཁྱད་པར་མེད་པས་བསྒྲུབ་པ་ནི། བསྒྲུབ་བ་མཚུངས་པ་ཞེས་པའི་མ་གྲུབ་པ་གཞན་

ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། སྒ་རྟག་སྟེ། རེག་བ་ཅན་མིན་པའི་ཕིར། བློ་བཞིན་ནོ་ཞེས་པ་ལྟ་

བུའོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

མ་གྲུབ་མིན། དུས་ལས་ནུར་ནས་བརོད་པ་ནི་དུས་ལས་འདས་པའོ་

ཞེས་པ་འདི་ལ།

མ་ཚང་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར། །

དེ་ཡང་ཁྱོད་ལྟར་མ་གྲུབ་པ་མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལྟར་ན། སྒ་ལ་དམ་བཅའ་

ཙམ་བརོད་པའི་ཕིར་དང༌། ཕིས་ངེས་པར་བ་བའི་དོན་དུ། གཏན་ཚིགས་བཀོད་པ་

ནི་ལྟར་སྣང་མིན་ཏེ། དེ་ལས་བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(བེ་བག་པའི་ལུགས་དགག་པ་)ནི།

ར་བ།

བེ་བག་པའི་ལྟར་ན།

བེ་བག་པའི་ལྟར་ན་ལྟར་སྣང་གསུམ་སྟེ། མ་གྲུབ་པ་དང༌། མ་བསྟན་པ་

དང༌། ཡོད་མེད་དང༌། ཡིན་མིན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའོ། །མ་གྲུབ་པ་ནི། རྟགས་དང་རྟགས་

ཅན་གི་འབེལ་པ་གྲུབ་སྟེ། དཔེར་ན། མེ་དུའི་འབེལ་པ་ཡོད་ཀང༌། ཕི་རོལ་གི་ངོར་མ་

གྲུབ་པ་དེ་ལ་དུ་བ་སོས་པ་ནི་མ་བསྟན་པ་ཞེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ངོ༌། །ཐེ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཚོམ་ཟ་བ་ནི་རྭ་ཅན་རིག་གོ་ཞེས་བརོད་པ་ནི། རེ་ཞིག་ཤེས་པར་བ་ཞེ་ན། རྭ་ཅན་གི་

རྟགས་ལས་བ་ལང་ངོ་ཞེས་སྨྲ་ན་ནི། སྨྲ་བར་བ་བ་ཐེ་ཚོམ་དུ་སྨྲ་བའ་ོཞེ་ན།

ར་བ།

མེད་པ་འམ་ནི་འགལ་བར་འགྱུར། །

རྟགས་ཆོས་ཀི་འབེལ་པ་མ་གྲུབ་པ་ཞེས་པ་ལྟར་སྣང་གཞན་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། དཔེ་ལ་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ན་ནི། དཔེ་མེད་པའམ་ནི་སྟེ། དཔེ་ཡང་དག་མེད་པ་

དང༌། ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། རོད་གཞི་ལ་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ན། གཏན་ཚིགས་

འགལ་བར་འགྱུར་གི་མ་གྲུབ་པ་མིན་པའི་ཕིར། རྭ་ཅན་ལས་རྟ་དཔོག་པ་ཡང་ཐེ་

ཚོམ་གི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། །རྭ་ཅན་ལས་རྟ་ལས་ལོག་པ་རྟ་མིན་པའི་

ངེས་པ་འདྲེན་པར་བེད་པའི་ཕིར།

ར་བ།

བཟློག་པ་མ་ཚང་བརོད་པ་ཡིན། །

གོང་བུ་རྭ་ཅན་འདི་ཆོས་ཅན། བ་ལང་ཡིན་ཏེ། རྭ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་

པ་ཡང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པས། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་མ་ཚང་བ་བརོད་

པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་བེ་བག་པའི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ནི། མ་ཚང་བ་དང་བཅས་

པའི་ཉེས་པ་དང་བཅས་པ་ཁོ་ནའོ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི།

ར་བ།
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས་གཞན་གི་དོན་གི་རེས་སུ་དཔག་པའི་

ལེའུ་སྟེ་གསུམ་པའོ། །

ཚད་མ་ཀུན་ནས་བཏུས་པའི་རྣམ་བཤད་མཐར་འཛིན་གི་གདུང་བ་

འཇོམས་བེད་རིག་པའི་
1
རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བ་བ་ལས་གཞན་གི་དོན་གི་རེས་སུ་དཔག་

པ་སྟེ་ལེའུ་གསུམ་པའི་འགེལ་པའོ།། །།

1  འདིར་སྡུར་དཔེ་བཞི་ཀར། རིག་པའི། ཞེས་བྱུང་ཡང་བསྟན་བཅོས་ལ་མཚན་མི་མཐུན་པ་གཉིས་འོང་དོན་མ་

མཐོང་ནས་རིགས་པའི་ཞེས་སམ་སམ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དཔེ་དང་དཔེ་ལྟར་སྣང་བརྟག་པ།

གཉིས་པ་དཔེ་དང་དཔེ་ལྟར་སྣང་བཤད་པ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་

དང༌། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས།
1
 དཔེ་ཡང་དག་གི་མཚན་

ཉིད་དང༌། དཔེ་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད་དོ། །དང་པོ་(དཔེ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་)ལ་

གསུམ། དངོས་དང༌། གཞན་དོན་རེས་དཔག་གི་བརོད་བའི་ཁྱད་པར་དང༌། དཔེ་

སྒྲུབ་བེད་ལ་སོགས་པ་ཡིན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་(དངོས་)ལ་གསུམ། ཁྱབ་པ་

དཔེས་སྟོན་པ་དང༌། དཔེ་གང་གིས་ཁྱབ་པ་གང་སྟོན་པ་དང༌། སྦྱོར་བ་དཔེར་

བརོད་པའོ། །

དང་པོ་(ཁྱབ་པ་དཔེས་སྟོན་པ་)ནི། རྟོག་གེ་པའི་བསྟན་བཅོས་གཞན་རྣམས་ལས། 

ཕོགས་ཆོས་ཙམ་སྟོན་པ་སྦྱོར་བ་ཡང་དག་ཏུ་འདོད་པ་དག་གི་ལོག་རྟོག་དགག་

པའི་ཆེད་དུ། ཁྱབ་པ་དཔེས་ངེས་པར་བསྟན་དགོས་པའི་ཚུལ་བརོད་པར་བའོ། །

ར་བ།

ཚུལ་གསུམ་རྟགས་ཞེས་
2
བརོད་པ་ལས། །

ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུ་ལེགས་གནས་པའི། །

1  <<རྒྱན་>>དུ་འདིའི་མཚམས་སུ། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་ལ་གཉིས། རང་གི་ལུགས་བཞག་པ་དང་། གཞན་

གི་ལུགས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། དཔེ་ཡང་དག་དང་། དཔེ་ལྟར་སྣང་བཤད་པའོ། །ཞེས་པ་ལྟར་མ་བས་ན་ཤོག་

གངས་༢༢༩ ནང་དུ། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའི་ལུགས་དགག་པ་ཞེས་སོགས་ཀི་གཉིས་པ་གང་ལས་འཕོས་མ་

རེད་པས་མཚམས་འདིར་<<རྒྱན་>>དུ་གསུངས་པ་ལྟར། དང་པོ་ལ་གཉིས། རང་གི་ལུགས་བཞག་པ་དང། གཞན་གི་ལུགས་

དགག་པའོ། །ཞེས་པའི་ས་བཅད་གཉིས་ཁ་སྐོང་དགོས་སོ། །

2  <<པེ་>><<སྣར་>> ཞེས་                    <<ར་>> ཤེས་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ལྷག་མ་ཚུལ་གཉིས་སུ་གགས་པ། །

དཔེ་ཡིས་རབ་ཏུ་སྟོན་པར་བེད། །

ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་རྟགས་ཞེས་བརོད་པ་ལས་ནི་ཕོགས་ཆོས་བརོད་

པ་ཙམ་གིས་སྦྱོར་བ་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུ་

ལེགས་པར་གནས་པའི་ལྷག་མ་ཁྱབ་པའི་ཚུལ་གཉིས་སུ་གགས་པ་མཐུན་དཔེ་

དང༌། མི་མཐུན་པའི་དཔེ་ཡིས་ངེས་པར་རབ་ཏུ་སྟོན་པར་བེད་དགོས་པའི་ཕིར་

རོ། །

གཉིས་པ་(དཔེ་གང་གིས་ཁྱབ་པ་གང་སྟོན་པ་)ནི།

ར་བ།

བསྒྲུབ་བའི་རེས་སུ་འགོ་བའི་རྟགས། །

བསྒྲུབ་བ་མེད་ན་མེད་ཉིད་གང་། །

ཆོས་མཐུན་ཅིག་ཤོས་དང་བཅས་ཉིད། །

དཔེ་ལ་རབ་ཏུ་བསྟན་པར་བ། །

རོད་གཞི་དང་གང་ཆོས་མཐུན་པ་དང་ཅིག་ཤོས་ཆོས་མི་མཐུན་པ་དང་

བཅས་པ་ཉིད་དཔེ་གཉིས་ལ་རབ་ཏུ་བསྟན་པར་བ་སྟེ་རྟགས་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་

རེས་སུ་འགོ་བ་ཁྱབ་པ་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་གིས་དངོས་སུ་བསྟན་ཞིང༌། ལོག་

ཁྱབ་ཤུགས་ལ་སྟོན་ལ། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་མེད་ན་གཏན་ཚིགས་མེད་པ་ཉིད་ཀི་

ལོག་ཁྱབ་མི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་གིས་དངོས་སུ་བསྟན་ཞིང༌། རེས་ཁྱབ་ཤུགས་

ལ་སྟོན་པའི་ཕིར་རོ། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ར་བ།

མ་ཡིན་དགག་གི་
1
དགག་པ་དང་། །

དེ་བཞིན་མཚན་ཉིད་མེད་པ་ཡང་། །

དཔེ་གཉིས་ཀིས་ཁྱབ་པ་གཉིས་དངོས་སུ་སྟོན་པའི་ཚུལ་མི་འདྲ་བར་

གནས་ཏེ། མཐུན་དཔེ་བུམ་པས་བས་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ལ། མི་རྟག་པ་

མིན་པ་ལས་ལོག་པས་ཁྱབ་པ་མ་ཡིན་དགག་གི་དགག་པའི་ཚུལ་གིས་དངོས་སུ་

བསྟན་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁས་མཚན་ཉིད་མེད་པ་ཡང་

སྟེ། མི་རྟག་པ་མེད་པ་ལ་བས་པ་མེད་པ་བདག་མེད་པར་དགག་པའི་ཚུལ་གིས་

དངོས་སུ་སྟོན་པའི་ཕིར་རོ། །མེད་དགག་ནི། དགག་བ་ཚིག་གིས་ཟིན་པར་དངོས་

སུ་བཅད་ནས་ཆོས་གཞན་འཕངས་པ་མེད་པ་དང༌། མ་ཡིན་པར་དགག་པ་

ནི། དགག་བ་ཚིག་གིས་ཟིན་པར་དངོས་སུ་བཅད་ནས་ཆོས་གཞན་འཕངས་པ་མ་

ཡིན་པ་དགག་པ་སྟེ། དེ་ལ་ཆོས་གཞན་དངོས་སུ་འཕེན་པ་དང༌། ཤུགས་ལ་འཕེན་

པ་དང༌། དངོས་ཤུགས་གཉིས་ཀ་ལ་འཕེན་པ་དང༌། སྐབས་སྟོབས་ཀིས་འཕེན་པ་

སྟེ། གཞན་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་(སྦྱོར་བ་དཔེར་བརོད་པ་)ལ། སྒྲུབ་ངག་གིས་རྟགས་ཆོས་གཉིས་ཕན་

ཚུན་དུ་ཁྱབ་པ་ངེས་པར་བསྟན་པ་
2
མ་ཡིན་པ་དང༌། དེ་ལྟར་བསྟན་དགོས་པར་

འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་བསྟན་པའོ། །

1  <<པེ་>><<སྣར་>> གི                <<ར་>> ནི་               <<ཅོ་>><<སེ་>> ཅིང་

2  <<སྐུ་>> པ་     <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> བ་



  291  

ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

དང་པོ་(སྒྲུབ་ངག་གིས་རྟགས་ཆོས་གཉིས་ཕན་ཚུན་དུ་ཁྱབ་པ་ངེས་པར་བསྟན་པ་མ་ཡིན་པ་)

ནི། གལ་ཏེ་ཆོས་ཀིས་རྟགས་ལ་ཁྱབ་པ་སྟོན་པ་དེ་ལྟར། རྟགས་ཀིས་ཀང་ཅིག་

ཤོས་ལ་ཁྱབ་པ་ངེས་པར་བསྟན་པར་བ་སྟེ། ཆོས་རྟགས་ལས་གཞན་ལ་འཇུག་ན་

ཡང༌། མ་ངེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

མ་བས་པ་ལས་རྟག་པའམ། །

འཇིག་པ་ལས་འདིར་འབས་ཉིད་དུ། །

འདི་ནི་རེས་སུ་བརོད་བས་ན། །

མ་ཁྱབ་འདོད་མིན་མཚུངས་རེས་འགོ། །
1

སྒྲུབ་ངག་གཉིས་ཀིས་བསྟན་བ་
2
གཉིས་ཁྱབ་ཆེ་ཆུང་མཚུངས་པར་ཕན་

ཚུན་རེས་སུ་འགོ་བ་ངེས་པར་སྟོན་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། བས་པས་སྒ་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་ཚེ། བས་པས་མི་རྟག་པ་ལ་ཁྱབ་པ་དང༌། མ་བས་པས་རྟག་པ་ལ་

ཁྱབ་པར་སྟོན་ན། རྟགས་ཡང་དག་ཁ་ཅིག་ལ། མཚན་ཉིད་མ་ཁྱབ་པ་དང༌། འདོད་

པ་མིན་པའི་དོན་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཚུལ་དེ་ལྟར་སྟོན་ན། མ་

བས་པ་ལས། གཞི་འགར་སྒྲུབ་འདོད་མེད་པའི་རྟག་པ་བསྒྲུབ་པའམ་འཇིག་པའི་

རྟགས་ལས་འདིར་འབས་ཉིད་དུ་སྟེ་བས་པ་སྒྲུབ་དགོས་པར་ཁྱབ་པའི་ཚུལ་འདི་ནི་

རེས་སུ་བརོད་བས་ན་བརོད་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ཁས་བླངས་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །མ་

1  <<རང་>> རེས་འགོ། །                  <<ར་>> ཞེས་འགོ། །

2  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> བ་    <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> བཅོས་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཁྱབ་པ་ནི། རོལ་བྱུང་གིས། མི་རྟག་པ་ལ་ཁྱབ་པ་བསྟན་དགོས་ན། གོག་ལ་སོགས་

པ་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའམ་ཡང་ན་རྟག་པ་རུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་གང་

བས་མི་རྟག །དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་སྒ་ཡང་བས་ཞེས་པ་དང༌། གང་མི་རྟག་པ་

མེད་པ་ལ་བས་པ་མེད་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་

བཞིན། སྒ་ནི་བས་སོ་ཞེས་རྟགས་ཆོས་ཀི་ཁྱབ་པ། ཆོས་ལོག་ལ་རྟགས་ལོག་

གིས་ཁྱབ་པ་མ་ཡིན་པར་དགག་པ་དང༌། མེད་པར་དགག་པའི་ཚུལ་གིས་བསྟན་

པར་བ་བ་ཡིན་གི། གཞན་དུ་ན་ཉེས་པ་དུ་མའི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་འགྱུར་རོ། །རིགས་

པའི་སོར་རེ་ཤིག་འགལ་བ་དང༌། མ་ངེས་པའི་གཉེན་པོར་གཉི་ག་བརོད་པར་བ་བ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རིགས་སོ་ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། གཉི་ག་ལ་དོགས་པ་ཡོད་

ན། སྦྱོར་བ་གཉི་ག་བརོད་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་(དེ་ལྟར་བསྟན་དགོས་པར་འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་བསྟན་པ་)ནི།

ར་བ།

ཐུན་མོང་དང་ནི་ཁྱད་པར་ཉིད། །

འགལ་བའང་སྒྲུབ་བེད་ཉིད་དུ་འགྱུར། །

རེ་རེས་
1
གཉིས་ཀ་མ་བརོད་པ། །

དེས་ན་དཔེ་བརོད་གཉིས་སུ་བ། །
2

ཁྱབ་པའི་ཚུལ་དེ་ལྟར་མི་རྟོགས་པར་རེ་རེ་བརོད་པ་སྟེ། དཔེ་དང་རོད་གཞི་

1  <<རང་>> རེ་རེར་               <<ར་>> རེ་རེས་

2  <<རང་>> གཉིས་སུ་བ། །         <<ར་>> གཉིས་སུ་བརོད། །
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ཆོས་མཐུན་པ་ཙམ་ཞིག་བརོད་ན་ཐུན་མོང་བ་གཞལ་བ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

ཕོགས་ཆོས་དང་ཆོས་མཐུན་ཡོད་པས། རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ་བ་དང་ནི་ཆོས་མི་

མཐུན་པ་ཙམ་ཞིག་བརོད་ན། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡང་མ་མཐོང་བས་ཁྱད་པར་མཉན་

བ་ཉིད་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ་བ་དང༌། མཐུན་ཕོགས་ཁོ་

ན་ལ་ཡོད་པ་
1
དང༌། མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པ་ཁོ་ནར་ངེས་པ་གཉི་ག་མ་བརོད་

པ་གོ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ན་རྟགས་འགལ་བའང་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་

ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་བ་དེས་ན་ཁྱབ་པ་གཉིས་ཀ་སྟོན་པ་དཔེར་བརོད་གཉིས་སུ་ཤེས་

པར་བའོ། །སྦྱོར་བ་གཉིས་ཀ་ངེས་པར་བསྟན་དགོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་ཡང་རུང་

བ་གཅིག་བརོད་པས་ཀང༌། ཅིག་ཤོས་ཀི་དོན་ལ་རྟོགས་པ་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(གཞན་དོན་རེས་དཔག་གི་བརོད་བའི་ཁྱད་པར་)ནི།

ར་བ།

རང་གིས་ངེས་པ་བཞིན་གཞན་ལ། །

ངེས་པ་བསྐྱེད་པར་འདོད་པ་ཡིས། །

ཕོགས་ཆོས་ཉིད་དང་འབེལ་པ་དང་། །

བསྒྲུབ་བ་བརོད་བ་གཞན་རྣམས་སང་། །

སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གིས་ཉེར་བསྟོད་དང༌། མཇུག་སྡུད་སོགས་བརོད་པར་

མི་རིགས་ཏེ། རོལ་བ་རང་གིས་ཚུལ་གསུམ་པའི་རྟགས་ཙམ་ལས་ལོག་གྱུར་གི་

དོན་རྟོགས་པ་བཞིན་དུ། ཕི་རོལ་གཞན་ལ་ལོག་གྱུར་རྟོགས་པའི་ངེས་པ་སྐྱེད་པར་

1  <<སྐུ་>> ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་      <<ཤེས་>> ཁོ་ན་ཡོད་པ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

འདོད་པ་ཡིས་ཕོགས་ཆོས་ཉིད་དང་འབེལ་པ་དང༌། བསྒྲུབ་བ་བརོད་པ་ལས་

གཞན་རྣམས་བརོད་པ་སང་བར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །བསྒྲུབ་བ་བརོད་པར་

བཤད་པ་ནི། གལ་ཏེ་སྟོན་ན་ཡང། ཚུལ་གསུམ་དང༌། བསྒྲུབ་བ་ལས་གཞན་སྟོན་

མི་རིགས་པས་
1
རྟག་པ་མཐའ་བཟུང་དང༌། ཡང་ན་བསྒྲུབ་བ་གོ་བར་བེད་པ་ལ་

ཚུལ་གསུམ་ལས་གཞན་བསྟན་མི་དགོས་པ་དང༌། བསྒྲུབ་བ་ཤུགས་ལ་བསྟན་པའི་

དོན་ཡིན་གི། དངོས་སུ་བརོད་པ་ནི། གཞན་དུ་བཀག་པས་སོ། །འགེལ་བཤད་

དུ། ཕི་རོལ་ཕོགས་ཚིག་ལས་གཞན་པ་ཉེར་བསྟོད་སོགས་ལ་ཉེར་མཁོ་མེད་པའི་

དོན་དུ་བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་(དཔེ་སྒྲུབ་བེད་ལ་སོགས་པ་ཡིན་པ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། དཔེ་སྒྲུབ་བེད་ལ་

སོགས་པ་མ་ཡིན་པའི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། ཕོགས་ཆོས་ཙམ་གཏན་

ཚིགས་ཡང་དག་གི་དོན་ཡིན་ན་དེ་ལྟར་འཐད་ཀང༌དེ་ཉིད་དོན་ཡིན་པ་ལ་གནོད་

བེད་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་(དཔེ་སྒྲུབ་བེད་ལ་སོགས་པ་མ་ཡིན་པའི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་)ལ་

གསུམ། དཔེ་སྒྲུབ་བེད་ལ་སོགས་པ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། ཁྱབ་པ་སྟོན་པ་

ལས་གཞན་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ན་འཇིག་རྟེན་པའི་དཔེ་དང་མཚུངས་པས་རྟགས་

ཆོས་དང་འབེལ་པ་མེད་པ་དང༌། དཔེ་ཉེ་བར་འཇལ་ཙམ་དུ་འདོད་ན་གནོད་པ་

བསྟན་པའོ། །དང་པོ་(དཔེ་སྒྲུབ་བེད་ལ་སོགས་པ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་)ལ་གཉིས། ཁྱབ་པ་སྟོན་

པ་ནང་དུ་འདུས་
2
པས་སྒྲུབ་བེད་ལ་སོགས་པ་མིན་པ་དང༌། ཕོགས་ཆོས་ལ་ལྟོས་

ན་དེ་ལས་ལོགས་སུ་འཐད་པའོ། །

1  <<སྐུ་>> མི་རིགས་པས་         <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> མི་རིགས་པའི་

2  <<སྐུ་>> འདུས་                  <<ཤེས་>> འདས་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

དང་པོ་(ཁྱབ་པ་སྟོན་པ་ནང་དུ་འདུས་པས་སྒྲུབ་བེད་ལ་སོགས་པ་མིན་པ་)ནི། ཁ་ཅིག་ན་

རེ། ཉེར་སྦྱར་བཞིན་དུ། དཔེའི་ཚིག་ཀང་ལོགས་སུ་བསྟན་མི་རིགས་པར་འགྱུར་

རོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

དཔེ་ནི་རྟགས་ལས་ལོག་པ་
1
རུ། །

བརོད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། །

གཏན་ཚིགས་ཀི་དོན་སྟོན་པའི་ཕིར། །

ཉེར་འཇལ་བཞིན་དུ་དོན་མེད་མིན། །

དཔེ་གཉིས་ནི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པ་ལས་ལོག་པ་རྒྱུ་སྒྲུབ་

བེད་ཡང་དག་ཏུ་བརོད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེ་ཡང་དག་གིས་གཏན་ཚིགས་

ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཕོགས་གཅིག་ཁྱབ་པའི་དོན་སྟོན་པའི་ཕིར། དཔེ་ཡང་

དག་དཔེ་ཉེར་འཇལ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་དོན་མེད་མིན་པར་

ཐལ། ཁྱབ་པ་གཉིས་སྟོན་པ་ལ་ངེས་པར་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(ཕོགས་ཆོས་ལ་ལྟོས་ན་དེ་ལས་ལོགས་སུ་འཐད་པ་)ནི།

ར་བ།

རྟགས་ཀི་འབེལ་པ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར། །
2

གལ་ཏེ་དཔེར་བརོད་གཉིས་ཡིན་ན། །

1  <<ཅོ་>><<སེ་>> ལོག་པ་        <<ར་>> ལོགས་པ་     <<པེ་>><<སྣར་>> ལ་སོགས་

2  <<རང་>> སྒྲུབ་པའི་ཕིར། །    <<ར་>> བསྒྲུབ་པའི་ཕིར། །
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དཔེ་ནི་ལོགས་ཤིག་ཉིད་དུ་གིས། །
1

གལ་ཏེ་ཕོགས་ཆོས་ལ་བསམ་པ་ཡིན་ན་ནི་དཔེ་ནི་དེ་ལས་སྒྲུབ་བེད་ཀི་

ཡན་ལག་ལོགས་ཤིག་ཉིད་དུ་གིས་ཏེ། ལོགས་སུ་འཐད་པར་ཐལ། རྟགས་ཆོས་

ཀི་འབེལ་པ་སྟོན་པ་གྲུབ་པའི་ཕིར་དུ། ཆོས་མཐུན་པ་དང། མི་མཐུན་པའི་དཔེར་

བརོད་གཉིས་ཡིན་ན་སྟེ། གཉིས་ཕོགས་ཆོས་ལས་ལོགས་སུ་དགོས་པའི་ཕིར་

རོ། །

གཉིས་པ་(ཁྱབ་པ་སྟོན་པ་ལས་གཞན་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ན་འཇིག་རྟེན་པའི་དཔེ་དང་མཚུངས་པས་

རྟགས་ཆོས་དང་འབེལ་པ་མེད་པ་)ནི།

ར་བ།

ལོགས་ཡིན་འཇིག་རྟེན་དང་མཚུངས་འགྱུར། །

ཁྱབ་པ་སྟོན་པ་ལས་གཞན་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ལ་སོགས་པར་

འདོད་པ་ཡིན་ན་དེ་མི་རིགས་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་ན་འཇིག་རྟེན་པ་དང་མཚུངས་

པས་
2
དཔེ་རྟགས་འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར།

ར་བ།

དེ་དག་གིས་ནི་དཔེ་བརོད་ལ། །

ཆོས་མཐུན་འབའ་ཞིག་རོད་པར་བེད། །

1  <<རང་>> གིས། །            <<ར་>> ན། །

2  <<སྐུ་>> མཚུངས་པས་      <<ཤེས་>> མཚུངས་པར་ཐལ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

དེར་ཐལ། འཇིག་རྟེན་པ་དེ་དག་གིས་ནི་དཔེར་བརོད་ལ། སྒ་བུམ་པ་བཞིན་

དུ་བས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དཔེ་དོན་ཆོས་མཐུན་འབའ་ཞིག་རོད་པར་བེད་པའི་ཕིར་

རོ། །དེ་ཡང་བས་པ་དང་མི་རྟག་པ་བུམ་པ་ལ་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་རྟོགས་པར་བེད་

པ་ཙམ་མོ། །

གསུམ་པ་(དཔེ་ཉེ་བར་འཇལ་ཙམ་དུ་འདོད་ན་གནོད་པ་བསྟན་པ་)ལ་གསུམ། དཔེས་ཁྱབ་

པ་མི་སྟོན་ན་
1
ཉེར་འཇལ་ཙམ་དུ་ཐལ་བ་དང༌། ཉེར་འཇལ་གི་ཆོས་མི་མཐུན་པས་

ཁྱབ་པ་སྟོན་པ་མི་འཐད་པ་དང༌། ཐུག་པ་མེད་པ་ཉེས་པའོ། །

དང་པོ་(དཔེས་ཁྱབ་པ་མི་སྟོན་ན་ཉེར་འཇལ་ཙམ་དུ་ཐལ་བ་)ནི།

ར་བ།

བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་ཉིད་སངས་ནས། །

དེ་ལྟར་ཉེར་འཇལ་ཙམ་པོར་འགྱུར། །

དཔེས་ཁྱབ་པ་མི་སྟོན་པ་དེ་ལྟར་ན་དཔེས་རྟགས་ཆོས་ལྷན་ཅིག་ཡོད་པ་ཐེ་

ཚོམ་སྟོན་པའི་ཉེར་འཇལ་ཙམ་པོར་འགྱུར་བར་ཐལ། དཔེར་བཀོད་ཀང་བསྒྲུབ་བ་

སྒྲུབ་བེད་གཉིས་ཀི་འབེལ་པ་སྟོན་པ་སངས་ཏེ། སངས་ཤིང་བུམ་པ་བཞིན་དུ་བས་

པའི་ཕིར་མི་རྟག་གོ་ཞེས་པ་ཙམ་ཞིག་སྟོན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(ཉེར་འཇལ་གི་ཆོས་མི་མཐུན་པས་ཁྱབ་པ་སྟོན་པ་མི་འཐད་པ་)ནི།

ར་བ།

1  <<སྐུ་>> མི་སྟོན་ན་           <<ཤེས་>> མི་རྟག་གོ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཆོས་མི་མཐུན་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་རྟག་པ་ནི་མ་བས་པའོ་ཞེས་ཆོས་མི་མཐུན་སྦྱོར་དང་

བཅས་པས་ཁྱབ་པ་དང་བཅས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་དོན་སྟོན་པར་བེད་དོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དེ་ལ་ཡང་། །

ཉེར་འཇལ་ལོག་པ་མིན་ཆེད་དུ། །

ཆོས་མི་མཐུན་པའི་སྦྱོར་བ་དེས། །

མི་མཐུན་ཕོགས་དང་སྟབས་
1
གཅིག་སྟོན། །

ཉེར་འཇལ་གི་ཆོས་མི་མཐུན་པས་ཀང༌། བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་དོན་

ལེགས་པར་སྟོན་ནུས་པ་ཉིད་མིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་ཡང་ཉེར་འཇལ་གི་ལོག་པ་

རྟོགས་པ་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་སྒ་བས་པའི་
2
དཔེར་རུང་བ་མིན་པར་གོ་བའི་

ཆེད་དུ། རྟག་པ་དང་མ་བས་པ་ལྷན་ཅིག་ཡོད་པ་ཙམ་ཞིག་བསྟན་པའི་ཕིར་

རོ། །དེས་ན་ཉེར་འཇལ་གི་ཆོས་མི་མཐུན་པའི་སྦྱོར་བ་དེས་ཀང༌། རྟགས་ཆོས་ཀི་

འབེལ་པ་སྟོན་པ་མིན་པར་ཐལ། དེས་མི་མཐུན་ཕོགས་རྟག་པ་དང་མ་བས་པ་ལྷན་

ཅིག་ནམ་མཁའི་སྟེང་དུ་གནས་པ་ཙམ་ཞིག་སྟོན་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་(ཐུག་པ་མེད་པ་ཉེས་པ་)ནི།

ར་བ།

1  <<སྣར་>> དང་སྟོབས་      <<ར་>> དང་སྟབས། །    <<ཅོ་>> ལས་སྟོབས་

2  <<སྐུ་>> སྒ་བས་པའི་        <<ཤེས་>> སྒ་བས་པ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ལོག་པ་རྣམ་པར་བརོད་པ་ན། །

བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་སམ། །

དེ་ཡི་ཁྱད་པར་ཡིན་ཡང་རུང་། །

མཚུངས་སྟོན་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར། །

དཔེ་ཉེར་འཇལ་གི་ཆོས་མཐུན་པ་ཙམ་བསྟན་པའམ། མི་མཐུན་ཕོགས་

ལས་ལོག་པ་སྒ་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་རྟག་པ་མིན་ནོ་ཞེས་རྣམ་པར་བརོད་པ་ན་

བུམ་པ་བས་པའི་ཕིར་མི་རྟག་པ་བཞིན་དུ་སྒ་ཡང་ངོ་ཞེས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་

གཏན་ཚིགས་སམ་
1
སྟེ་གཏན་ཚིགས་དང་བཅས་པ་དཔེར་སྟོན་པའམ། བུམ་པ་མི་

རྟག་པ་བཞིན་དུ་སྒ་ཡང་མི་རྟག །ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་རྟག་པ་མིན་ནོ་ཞེས་དེའི་

ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་བ་དང་བཅས་ཏེ། དཔེར་སྟོན་པ་ཡིན་ཡང་རུང་དཔེ་དང་མཚུངས་

པའི་ཚུལ་དེ་ལྟར་ན་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། །ཚུལ་གསུམ་མི་སྟོན་པར་

དཔེ་བུམ་པ་ཙམ་གིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྟོན་པར་བེད་པ་བཞིན་དུ། བུམ་པ་མི་རྟག་

པ་ཡང་དཔེ་ཙམ་གིས་ཉེ་བར་འཇལ་བར་བེད། དཔེ་དེ་ཡང༌། དཔེ་གཞན་གི་མི་

རྟག་པར་ཉེ་བར་འཇལ་ཞིང་སྟོན་དགོས་པས་མཐའ་ཡས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(ཕོགས་ཆོས་ཙམ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་དོན་ཡིན་ན་དེ་ལྟར་འཐད་ཀང༌དེ་ཉིད་དོན་

ཡིན་པ་ལ་གནོད་བེད་བསྟན་པ་)ནི། གལ་ཏེ་ཕོགས་ཆོས་ཁོ་ན་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་

དོན་ཡིན་པས། དཔེ་གཏན་ཚིགས་ཀི་དོན་ལས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་

ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།

1  <<སྐུ་>> བསམ་      <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> སམ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ར་བ།

ཕོགས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ཙམ་གཏན་ཚིགས། །

ཡིན་ན་འཁྲུལ་བ་ཅན་ཡང་འགྱུར། །

འཁྲུལ་བ་ཅན་མ་ངེས་པ་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བར་

ཐལ། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཙམ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ན་སྟེ་

ཡིན་པའི་ཕིར།

ར་བ།

གཉིས་ཀ་བརོད་ལ་མི་འགྱུར་ཞེས། །
1

སྐྱོན་མེད་དེ། ཆོས་མཐུན་པ་ཙམ་ཞིག་དཔེར་བརོད་ན། གཞལ་བ་ཡང་སྒ་

མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་འགྱུར་ལ། རོད་གཞི་དང་དཔེ་ཆོས་མི་མཐུན་པ་

ཙམ་བརོད་ན། ཐུན་མོང་མིན་པའི་མ་ངེས་པ་ཡང་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་

ན། དཔེ་དང་རོད་གཞི་མཐུན་པ་དང༌། མི་མཐུན་པ་གཉིས་ཀ་བརོད་པ་ལ་འཁྲུལ་བ་

ཅན་མ་ངེས་པར་མི་འགྱུར་ཞེས་ཟེར་ན་མི་འཐད་དེ།

ར་བ།

དགུ་ཡི་ནང་ནས་གཉིས་སྲིད་དོ། །

ཕོགས་ཆོས་ཅན་ལ་དཔེ་དང་རོད་གཞི་ཆོས་མཐུན་པ་དང༌། མི་མཐུན་པ་

གཉིས་ཀའི་དཔེ་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་

1  <<རང་>> ཞེས། །                         <<ར་>> ཞེ། །
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

པར་ཐལ། ཕོགས་ཆོས་ཅན་དགུའི་ནང་ནས་དང་པོ་གསུམ་གི་ཐ་མ་དང༌། ཕི་མ་

གསུམ་གི་ཐ་མ་དངོས་ཀི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་ལ་གཉི་གའི་དཔེ་སྲིད་

དོ་སྟེ་སྲིད་པའི་ཕིར། དང་པོ་གསུམ་གི་ཐ་མ་མི་རྟག་པས་དུང་སྒ་རོལ་བྱུང་དུ་སྒྲུབ་

པ་ལ། བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རོད་གཞི་དང་ཆོས་མཐུན་པའི་དཔེ་དང༌། ནམ་མཁའ་

ལ་སོགས་པ་ཆོས་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་ཡོད་ལ། ཕི་མ་གསུམ་གི་ཐ་མ་རེག་བ་ཅན་

མིན་པས། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་མཐུན་དང༌། བུམ་

པ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་མི་མཐུན་པའི་དཔེའོ། །

ར་བ།

དཔེ་བསྟན་ཏོ། །

དེ་ལྟར་སྒ་དང་བློ་དང་དོན་གི་སྐྱོན་གསུམ་དང་བལ་བར་རེས་སུ་འགོ་ལོག་

གི་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་གཞིར། རོལ་བས་བཟུང་བ་དེ་ཉིད་དཔེ་ཡང་དག་གི་མཚན་

ཉིད་དུ་བསྟན་ཏོ། །སོ་སོར་ནི་འབེལ་པའི་རང་ལོག་དངོས་སུ་ངེས་པའི་ལྟོས་གཞི་

དང༌། འབེལ་པའི་དོན་ལོག་དངོས་སུ་ངེས་པའི་ལྟོས་གཞིར་གྱུར་པ་ཞེས་སྦྱར་རོ། །

གཉིས་པ་(དཔེ་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད་)ལ་གཉིས། དཔེ་ལྟར་སྣང་ངོས་བཟུང་བ་

དང༌། དེ་དཔེ་ལྟར་སྣང་དུ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །

དང་པོ་(དཔེ་ལྟར་སྣང་ངོས་བཟུང་བ་)ནི།

ར་བ།

གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་བ་གཉིས་ཀ་མེད། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་མ་བས། །

རེས་འགོ་ཕིན་ལོག་རྣམ་པ་གཉིས། །

ལྟར་སྣང་རེས་འགོ་མེད་པ་ཡིན། །
1

དོན་སྐྱོན་ཞུགས་པའི་མཐུན་དཔེ་ལྟར་སྣང་གསུམ་ཡོད་དེ། སྒ་རྟག་

སྟེ། རེག་བ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།
2
 དཔེར་ན་རྡུལ་ཕ་རབ་བཞིན་དང༌། སེམས་

པའི་ལས་བཞིན་དང༌། བུམ་པ་རྣམས་མཐུན་དཔེར་བརོད་པ་གང་ཞིག །རིམ་པ་

བཞིན་དུ་གཏན་ཚིགས་དང༌། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང༌། རྟགས་ཆོས་གཉིས་ཀ་རེས་

སུ་འགོ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པའི་ལོག་ཁྱབ་བསྟན་པར་

མ་བས་ཤིང་ལོག་པ་མ་གྲུབ་པའི་
3
དཔེ་ལྟར་སྣང་གསུམ་སྟེ། སྒ་མི་རྟག་སྟེ། རེག་

བ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། སེམས་པའི་ལས་དང༌། རྡུལ་ཕ་རབ་དང༌། ནམ་མཁའ་

རྣམས་དཔེར་བཟུང་བའི་ཚེ་མི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལོག་པ་མ་གྲུབ་པ་བཞིན་

ནོ། །རེས་སུ་འགོ་ལོག་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྟོན་པའི་
4
དཔེ་རྣམ་པ་གཉིས་ཡོད་དེ། གང་

མི་རྟག་པ་ཡིན་ན། རོལ་བ་ལས་བྱུང་བས་ཁྱབ་བོ། །དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་ཞེས་

པའི་ཆོས་མཐུན་གི་དཔེ་དང༌། གང་རོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བ་ནི་རྟག་སྟེ། དཔེར་ན་

ནམ་མཁའ་བཞིན་ཞེས་པ་དཔེ་ལྟར་སྣང་ཡིན་ཏེ། དཔེར་བཀོད་པ་གང་ཞིག
5
 །རེས་

1  <<རང་>> མེད་པ་ཡིན། །           <<ར་>> མེད་པ་མིན། །

2  <<སྐུ་>> མ་ཡིན་པའི་ཕིར།         <<ཤེས་>> མ་ཡིན།

3  <<སྐུ་>> མ་གྲུབ་པའི་               <<ཤེས་>> མ་གྲུབ་

4  <<སྐུ་>> སྟོན་པའི་                  <<ཤེས་>> བསྟན་པའི་

5  <<སྐུ་>> ཞེས་པའི་ཆོས་མི་མཐུན་གི་དཔེ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་<<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་

>> ཞེས་པ་དཔེ་ལྟར་སྣང་ཡིན་ཏེ། དཔེར་བཀོད་པ་གང་ཞིག
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

སུ་འགོ་ལོག་གི་ཁྱབ་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བསྟན་པའི་ཕིར་རོ། །དཔེ་ལྟར་སྣང་དེ་དག་

དང་གཞན་ཡང༌། གང་སྨྲ་བ་དེ་ནི་འདོད་ཆགས་དང་ལན་པས་ཁྱབ་སྟེ། ལམ་པོ་

ཆེའི་མི་ངག་སྨྲ་བ་བཞིན་ཞེས་པའི་དཔེ་དེ་ནི་རེས་འགོའི་ཁྱབ་པ་མེད་པ་ཡོད་པ་

ལྟར་སྟོན་པའི་དཔེ་ལྟར་སྣང་བ་ཡིན་ནོ། །དཔེ་ལྟར་སྣང་བཅོ་བརྒྱད་ནི། རྣམ་ངེས་

དང་རིགས་ཐིགས་ཀི་རྣམ་བཤད་དུ་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །

གཉིས་པ་(དེ་དཔེ་ལྟར་སྣང་དུ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་)ནི།

ར་བ།

རྟགས་མེད་སོགས་དང་དཔེ་མེད་དང་། །

རེས་འགོ་ཕིན་ཅི་ལོག་ལ་སོགས། །

འབེལ་པར་མ་བསྟན་པ་ཡི་ཕིར། །

ཉེར་འཇལ་འབེལ་པ་ཅན་
1
མ་ཡིན། །

ཞེས་བ་བ་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ །

འདིར་ཡང་རྟགས་རེས་འགོ་མེད་པ་དང་སོགས་པས་ཆོས་དང༌། རྟགས་

ཆོས་གཉིས་ཀ་རེས་འགོ་མེད་པ་དང༌། དཔེ་མེད་ཅེས་པ་དཔེ་ཡང་དག་ཏུ་མེད་

ཅིང༌། ལྟར་སྣང་ཡིན་པའི་དོན་ནོ། །ཡང་ན་དཔེར་བཀོད་པ་འདི་རྣམས་དཔེ་ཡང་

དག་ཏུ་མེད་དེ། དེའི་མཚན་ཉིད་དང་མི་ལན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པའོ། །རེས་འགོ་

ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བསྟན་པ་དང༌། དཔེ་ཉེར་འཇལ་སོགས་འབེལ་པ་ཅན་མ་ཡིན་པ་

1  <<རང་>> ཅན་                       <<ར་>> ཙམ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

སྟེ། འབེལ་པ་སྟོན་པ་དང་བལ་བའི་དཔེ་ལྟར་སྣང་ཡིན་ཏེ།
1
 རྟགས་ཀི་དཔེར་

བཀོད་པ་གང་ཞིག །དངོས་ཤུགས་གང་ལ་ཡང་རྟགས་ཆོས་ཀི་འབེལ་པ་མ་བསྟན་

པའི་ཕིར། ཞེས་བ་བ་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

གཉིས་པ་
2
ལ་གཉིས། རོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའི་ལུགས་དགག་པ་དང། གཞན་

སེའི་ལུགས་དགག་པའོ། །དང་པོ་(རོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའི་ལུགས་དགག་པ་)ལ་གཉིས། འདོད་

པ་བརོད་པ་དང༌། དེ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(འདོད་པ་བརོད་པ་)ནི།

ར་བ།

རོད་པ་སྒྲུབ་པ་
3
ནས་ནི་དེ་དག་གི་འབེལ་པ་ངེས་པར་སྟོན་པ་ནི་

4
དཔེའོ་

ཞེས་པ་ལ།

རོད་པ་སྒྲུབ་པ་ནས་ནི་རྟགས་ཆོས་དེ་དག་གི་མེད་ན་མི་འབྱུང་གི་འབེལ་པ་

ངེས་པར་སྟོན་པ་ནི་དཔེའོ། །དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་ནོ། །འབེལ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་སྟོན་

ན། གང་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་མི་རྟག་པའོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་པ་ལ་འདི་ནི་ཁྱབ་

པ་དངོས་སུ་མ་བསྟན་ཡང༌། ངེས་པར་སྟོན་པའི་བུམ་པ་ལྟ་བུ་དཔེ་ཡང་དག་ཏུ་

འདོད་པའོ། །

1  <<སྐུ་>> པ།     <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ་ཏེ།

2 ཤོག་༢༡༧ མཆན་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ས་བཅད་འདིའི་ངོས་འཛིན་སྡུར་དཔེ་རྣམས་ལ་མ་གསལ་ཡང་<<རྒྱན་

>>དུ། གཞན་གི་ལུགས་དགག་པ། །ཞེས་པ་ལྟར་ཡིན་སམ།

3  <<རང་>> སྒྲུབ་པ་                     <<ར་>> བསྒྲུབ་པ་

4  <<རང་>> སྟོན་པ་ནི་                   <<ར་>> བསྟན་པ་ནི་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

གཉིས་པ་(དེ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། དཔེ་ཡང་དག་ཏུ་འདོད་པ་དགག་པ་

དང༌། རྟགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་སོགས་དཔེའི་སྐྱོན་ཡིན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་(དཔེ་

ཡང་དག་ཏུ་འདོད་པ་དགག་པ་)ལ་གསུམ། རྟགས་ཆོས་ཐུན་མོང་གི་འབེལ་པ་དཔེས་སྟོན་

པ་དགག་པ་དང༌། ཆོས་མཐུན་བསྟན་པ་ཙམ་གིས་གཏན་ཚིགས་མི་འཁྲུལ་བ
1
་

སྟོན་པ་མི་འཐད་པ་དེ་ཙམ་གིས་ལོག་ཁྱབ་ཤུགས་ལ་སྟོན་པ་མི་འཐད་པ་

དང༌། དགག་པ་གཞན་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(རྟགས་ཆོས་ཐུན་མོང་གི་འབེལ་པ་དཔེས་སྟོན་པ་དགག་པ་)ནི།

ར་བ།

དེ་དག་གི་ཞེས་བརོད་མི་བ། །

ཕན་ཚུན་བསྒྲུབ་བ་ཉིད་མིན་ཕིར། །

ཆོས་མཐུན་ཙམ་གིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །

རྒྱུ་བར་སྟོན་པ་ཡང་མ་ཡིན། །

རྟགས་ཆོས་དེ་དག་གི་ཐུན་མོང་གི་འབེལ་པ་སྟོན་པར་འགྱུར་བ་དཔེ་ཡང་

དག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པ་མི་རིགས་
2
པར་ཐལ། རྟགས་ཆོས་ལ་

འབེལ་པ་བཞིན་དུ། ཆོས་ཀང་རྟགས་ལ་ངེས་པར་འབེལ་པ་མི་དགོས་པའི་

ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་ལྟ་ན་རྟགས་ཆོས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྒྱུ་བ་སྟོན་ཡང༌། མེད་ན་མི་

འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་སྟོན་པ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

1  <<སྐུ་>> གཏན་ཚིགས་མི་འཁྲུལ་བ་     <<ཤེས་>> གཏན་ཚིགས་ཀི་མི་འཁྲུལ་བ་

2  <<སྐུ་>> བརོད་པ་མི་རིགས་                 <<ཤེས་>> བརོད་པར་མིན་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཉིས་པ་(ཆོས་མཐུན་བསྟན་པ་ཙམ་གིས་གཏན་ཚིགས་མི་འཁྲུལ་བ་སྟོན་པ་མི་འཐད་པ་དེ་ཙམ་

གིས་ལོག་ཁྱབ་ཤུགས་ལ་སྟོན་པ་མི་འཐད་པ་)ནི། 

ར་བ།

དོན་གིས་གཞན་ཡང་བརོད་ཅེ་ན། །

མི་མཐུན་ཕོགས་དེ་བརོད་མི་བ། །

རོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་དེ་མི་རྟག་གོ་ཞེས་བརོད་པའི་དོན་གི་ཤུགས་ཀིས་

རེས་འགོ་ལས་གཞན་ཡང་རྟག་པ་མེད་པའི་ལོག་པ་ཡང་བརོད་ཅེ་ན་གཏན་ཚིགས་

དང་མི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་དེ་བརོད་པར་དམིགས་པ་

སྟེ། བརོད་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། རྟགས་ཆོས་ལྷན་ཅིག་བསྟན་པ་ཙམ་

གིས་ལོག་ཁྱབ་དང༌། བསྒྲུབ་བ་ཤུགས་ལ་གོ་བའི་ཕིར་རོ། །ཆོས་མི་མཐུན་པའི་

སྦྱོར་བ་བསྟན་པའི་དོན་དུ་སོས་སོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

མེད་མི་འབྱུང་གི་འབེལ་པ་དེ། །

མི་མཐུན་ཕོགས་ཀིས་བསྟན་པ་ན། །

བསྒྲུབ་བ་མ་བཟུང་འགའ་ཡོད་མིན། །

ཁྱོད་ཀིས་བཏགས་པའི་ཆོས་མི་མཐུན་པའི་སྦྱོར་བ་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་

མེད་པར་ཐལ། །དེས་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་བསྟན་ཅིང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོགས་ནུས་

ན། དགོས་པ་ཡོད་ན་ཡང་དེ་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །ཁྱབ་པར་ཐལ། ཕོགས་ཆོས་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

དང༌། རྟགས་ཆོས་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་དེ་མི་མཐུན་སྦྱོར་གི་སྒྲུབ་ངག་

ཡང་དག་གིས་བསྟན་པས་ན་ཤུགས་ལ་བསྒྲུབ་བ་མ་བསྟན་ཅིང༌། མ་བཟུང་བ་

འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ན་མི་མཐུན་ཕོགས་རྟག་པ་མེད་པ། མི་

རྟག་པ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་ཞེས་སྦྱར་རོ། །

གསུམ་པ་(དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ་)ནི།
1
 གང་རྟག་པ་རོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བའོ་

ཞེས་པའི་སྒྲུབ་ངག་གིས་བསྒྲུབ་བ་སྟོན་པར་བེད་པ་མིན་ནམ་ཞེ་ན།

ར་བ།

གཞན་ནི་དེ་ཡིས་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར། །

སྒྲུབ་པ་བསྟན་པ་ཉིད་ཀིས་ཀང་། །

མི་འདོད་པ་ཡི་རྟག་པ་ཐོབ། །

ཁྱོད་ལྟར་ན། རྟགས་ཆོས་གཉིས་ཕན་ཚུན་འབེལ་པར་བསྟན་པར་ཁས་

བླངས་པས་ཆོས་མི་མཐུན་སྦྱོར་གིས་རོལ་བྱུང་གིས་དུང་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

བསྒྲུབ་བ་རྟོགས་པ་ལ་ཕན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་ཐལ། དམ་མ་བཅས་པ་གཞི་

གཞན་གི་མ་བས་པ་དེ་ཡིས་རྟག་པར་མི་སྒྲུབ་པར་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ལ་མ་

ཁྱབ་པ་དང༌། མི་འདོད་པའི་དོན་ཐོབ་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རོལ་བྱུང་དང་མི་རྟག་

པ་ཕན་ཚུན་འབེལ་པའི་བསྒྲུབ་པ་བསྟན་པ་ཉིད་ཀིས་ཀང་མི་འདོད་པའི་དོན་གོག་

ལ་སོགས་པ་རྟག་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དོན་ནི་སྔར་

བཤད་ཟིན་ཏོ། །

1  <<སྐུ་>> གསུམ་པ་ནི།      <<ཤེས་>> བཞི་པ་ནི།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཉིས་པ་(རྟགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་སོགས་དཔེའི་སྐྱོན་ཡིན་པ་དགག་པ་)ནི། སྒ་རྟག་སྟེ། རེག་

བ་ཅན་མིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་
1
བློ་བཞིན་ཞེས་པ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་

དང༌། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་ཞེས་པ་རྟགས་ཆོས་གཉིས་ཀ་མ་གྲུབ་པ་དཔེ་ལྟར་

སྣང་སྟེ། འབེལ་པ་ཙམ་བརོད་པ་དཔེ་ཡང་དག་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

གཅིག་པ་ཉིད་ནི་དཔེ་ཡི་སྐྱོན། །

མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །

རྟགས་ཆོས་གཅིག་པ་ཉིད་དམ་གཉིས་ཀ་མ་གྲུབ་པ་ཁོ་ན་ནི། དཔེའི་སྐྱོན་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་མིན་ནོ་ཞེས་གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་བ་གཉིས་མེད་ཅེས་

པའི་སྐབས་སུ་བསྟན་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །གང་རྟག་པ་དེ་རེག་བ་ཅན་མིན་ཏེ། བློ་

བཞིན་ཞེས་པའི་དཔེ་དེ་ཁྱད་ཆོས་ཀི་རེས་འགོ་ཕིན་ཅི་ལོག་སྟོན་པའི་དཔེ་ལྟར་

སྣང་ངོ༌། །ཞེས་ཁས་ལེན་རིགས་སོ། །

གཉིས་པ་(གཞན་སེའི་ལུགས་དགག་པ་)ལ་གཉིས། རིགས་པ་ཅན་པའི་ལུགས་

དགག་པ་དང༌། བེ་བག་པའི་ལུགས་དགག་པ་གཉིས། དང་པོ་(རིགས་པ་ཅན་པའི་ལུགས་

དགག་པ་)ལ་གཉིས། འདོད་པ་བརོད་པ་དང༌། དེ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(འདོད་པ་བརོད་པ་)ནི།

ར་བ།

1  <<སྐུ་>> སྒ་རྟག་སྟེ། རེག་བ་ཅན་མིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་      <<ཤེས་>> རེག་བ་ཅན་མིན་སྒ་རྟག་པ་

སྟེ།
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

རིགས་པ་ཅན་རྣམས་ན་རེ། བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆོས་དང་མཐུན་པ་ལས་

ཆོས་དེ་རྟོགས་པའི་དཔེ་དཔེར་བརོད་པ་དང་། དེ་བཟློག་པ་ལས་ཏེ་ཕིན་

ཅི་ལོག་ལས་སོ་ཞེས
1
་ཟེར་རོ། །

རིགས་པ་ཅན་པ་རྣམས་ན་རེ། སྒྲུབ་
2
པར་བ་བའི་ཆོས་དང༌། ཆོས་མཐུན་

པ་ལས།
3
 ཆོས་དེ་རྟོགས་པའི་དཔེ་བུམ་པ་ལྟ་བུ་དཔེར་བརོད་པར་བའོ། །དེ་ལ་

བསྒྲུབ་བ་ནི། ཆོས་ཅན་
4
སྒ་ལྟ་བུ་དེ་དང༌། ཆོས་མཐུན་པ་ནི་གཏན་ཚིགས་བས་པ་

དང༌། དེའི་ཆོས་ནི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་རྟོགས་ཤིང་གོ་བར་

བེད་པའི་དཔེ་དེ་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དང༌། དེ་ལས་ལོག་པ་རོད་

གཞི་དང༌། ཆོས་མི་མཐུན་པ་ལས་དཔེ་དེ་ཕིན་ཅི་ལོག་པའོ་སྟེ། ཆོས་མི་མཐུན་

པའི་དཔེ་ནི། རོད་གཞི་དང་ཆོས་མི་མཐུན་པའི་དཔེའོ། །དེ་ཡང་སྒ་ཆོས་ཅན། མི་

རྟག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། བུམ་པ་བས་པ་བཞིན་དུ་
5
སྒ་

ཡང་བས། དེའི་ཕིར་སྒ་མི་རྟག་གོ་ཞེས་པ་དང༌། བསྡུས་ན་སྒ་བས་པའི་ཕིར། མི་

རྟག་པ་བུམ་པ་བཞིན་ཞེས་པ་ཆོས་མཐུན་པ་དང། ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་རྟག་པ་མ་

བས་པ་ཆོས་མི་མཐུན་པའོ་ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་(དེ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། དཔེ་གཉིས་མི་འཐད་པ་དང༌། དཔེར་བརོད་

ཀི་སྦྱོར་བ་མི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་(དཔེ་གཉིས་མི་འཐད་པ་)ལ་གསུམ། གོ་བེད་ཀི་ཡན་

1  <<རང་>> ཤེས་      <<ར་>> སོ་ཞེས་

2  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> སྒྲུབ་    <<ཤེས་>> བསྒྲུབ་

3  <<སྐུ་>> དང་།   <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ལས།

4  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> ཅན་    <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> -

5  <<སྐུ་>> བས་པ་བཞིན་དུ་       <<ཤེས་>> བས་པ་དེ་ནི་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ལག་ཏུ་མི་འཐད་པ་དང༌། སྦྱོར་བ་གཉིས་ཀ་སོས་པ་དོན་མེད་པ་དང༌། དགག་པ་

གཞན་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(གོ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་མི་འཐད་པ་)ནི། 

ར་བ། དེ་ལ།

གོ་བེད་དུ་དེ་མཐོང་མ་ཡིན། །

རོད་སྒྲུབ་ལ་སྐྱོན་ཡོད་པར་མ་ཟད། དེ་ལ་ཡང་ཡོད་ཅེས་པའོ། །ཁྱོད་ཀིས་

བཏགས་པའི་དཔེ་དེ་ཡང་དག་ཏུ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འབེལ་པ་མི་སྟོན་པའི་དཔེ་དེ་

གོ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་མཐོང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(སྦྱོར་བ་གཉིས་ཀ་སོས་པ་དོན་མེད་པ་)ནི།

ར་བ།

གཉིས་ཀ་སོས་པ་དོན་མེད་འགྱུར། །

སྒ་དེ་མི་རྟག་པའི་ཆོས་དང་ལན་པ་རྟོགས་པའི་དོན་དུ་དཔེ་གཉིས་ཀ་སོས་

པ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། སྒྲུབ་ངག་གཉིས་པོ་དེས། སྒ་ལ་ལོག་པའི་
1
ཆོས་

རྟག་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་གི། མི་རྟག་པ་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར།

གསུམ་པ་(དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ་)ནི།

ར་བ།

རྣམ་གངས་ཕིར་གཞན་ལས་གྲུབ་ཕིར། །

1  <<སྐུ་>> སྒ་ལ་ལོག་པའི་       <<ཤེས་>> སྒ་ལ་ལོག་པ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ཁྱོད་ཀིས་སོས་པའི་དཔེ་དེ་གཉིས་སྒྲུབ་ངག་གིས་དངོས་སུ་བསྟན་པའི་

སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེས་དངོས་སུ་བསྟན་པ་དོན་རྣམས་སྒྲུབ་

བེད་ཀི་ཡན་ལག་རྣམས་ངེས་པ་ཡིན་ལ། དེ་བསྒྲུབ་བ་གོ་བར་བེད་པ་ཡན་ལག་ཏུ་

མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང༌། བུམ་པ་མི་རྟག་པ་ཡང་དཔེ་གཞན་ལས་གྲུབ་དགོས། དེ་

ཡང་གཞན་ལས་གྲུབ་དགོས་པས་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར།

ར་བ།

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང་སྦྱར་མི་བ། །

རིགས་པ་ཅན་པའི་སོབ་མ་ཁ་ཅིག་ལྟར། དཔེ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་

བའི་ཆོས་དེ་རྟོགས་པ་དཔེའོ་ཞེས་བརོད་པ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེའི་ལྟར་ན་

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང་ཆོས་མཐུན་པ་དང༌། མི་མཐུན་པ་སྦྱར་བར་མི་བ་བའི་

ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་ལྟར་ན་དཔེ་ངེས་པའི་ཚེ་བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་ཟིན་པས་གོ་བེད་དུ་མི་

འཐད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(དཔེར་བརོད་ཀི་སྦྱོར་བ་མི་འཐད་པ་)ལ་གཉིས། ཉེར་སྦྱོར་གི་ཡན་ལག་

སོགས་མི་འཐད་པ་དང༌། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(ཉེར་སྦྱོར་གི་ཡན་ལག་སོགས་མི་འཐད་པ་)ནི། གཞི་གང་ལ་ཆོས་གང་གི་

དཔེར་བརོད་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང་ཆོས་མཐུན་སྦྱར་བར་མི་བ་ཞེ་ན།

ར་བ།

དཔེར་བརོད་པ་ལ་ལྟོས་ན་ནི། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དེ་བཞིན་ནོ་
1
ཞེས་ཉེར་སྦྱོར་བ། །

བསྒྲུབ་བ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ཞེས། །

ཉེ་བར་སྦྱོར་བར་རིགས་མ་ཡིན། །

སྒ་ལ་མི་རྟག་པ་གོ་བར་བེད་པ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ། ཆོས་

མཐུན་པ་ཉིད་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་གོ་བར་བེད་པ་དང༌། ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་

དུ་ཆོས་མི་མཐུན་པ་བརོད་པ་ཉིད་ཀིས་དཔེ་བརོད་པ་
2
ལ་ལྟོས་ན་ནི་བུམ་པ་བས་

པ་དེ་བཞིན་དུ་སྒ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ་ཞེས་ཕོགས་ཆོས་བསྟན་པའི་རེས་སུ་རོད་བཞི་

ལ་རྟགས་ཉེ་བར་སྦྱོར་བ་དང༌། བསྒྲུབ་བ་ལ་ཡང་བུམ་པ་མི་རྟག་པ་དེ་བཞིན་དུ་སྒ་

ཡང་མི་རྟག་གོ་ཞེས་མཇུག་སྡུད་ཉེ ་བར་སྦྱོར་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ངག་ཆད་པ་དང་ལྷག་པ་དུ་མའི་ཉེས་པ་ཆགས་པའི་ཕིར་རོ། །རྒྱུ་མཚན་ནི་

གོ་བར་ཟད་དོ། །

གཉིས་པ་(དེའི་ལན་དགག་པ་)ནི། ཆོས་མི་མཐུན་པའི་དཔེས་ཀང་ནམ་མཁའ་ལ་

སོགས་པ་ལྟ་བུར་མ་བས་པ་མིན་ནོ་ཞེས་མ་བས་པ་བཅད་པའི་བས་པ་ཙམ་

གཏན་ཚིགས་སུ་སྟོན་པས་ལྷག་པའི་ཉེས་མེད་དོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

སྤི་ཉིད་གཏན་ཚིགས་ཉིད་དུ་བརོད། །

བས་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་བསྟན་པ་ལ་དེ་དག་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། སྒ་

1  <<རང་>> དེ་བཞིན་ནོ་           <<ར་>> དེ་བཞིན་ནོར་

2  <<སྐུ་>> དཔེ་བརོད་པ་          <<ཤེས་>> དཔེར་བརོད་པ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

མི་རྟག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་ངག་གིས་བས་པའི་སྤི་ཉིད་གཏན་ཚིགས་

ཉིད་དུ་བརོད་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་སྒ་བུམ་པ་ལྟར་བས་པ་ཡིན་གི། སྣམ་བུ་

ལ་སོགས་པ་ལྟར་མིན་ནོ། །ཞེས་དཔེ་བེ་བག་པ་ལ་རྟགས་ཉེ་བར་སྦྱོར་བའི་དོན་

ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

བེ་བག་རང་ལ་རྟེན་རེས་འབང་། །

འོ་ན་སྒ་བུམ་པ་ལྟར་བས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཀང་བརོད་མི་རིགས་པར་

ཐལ། བས་པའི་བེ་བག་རང་རང་གི་རྟེན་ལ་རེས་སུ་འབང་བས་རའི་བུམ་པ་འཛིན་

པ་སོགས་ལས་འབྱུང་ཞིང༌། སྒ་ལྕེ་རྐན་སོགས་ལས་འབྱུང་བས་བུམ་པ་ལྟར་བས་

པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཆོས་མི་མཐུན་སྦྱོར་ནི། བས་པ་དང་རྟག་པ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

རྒྱུ་བ་དགག་པའི་དོན་དུ་སོས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

གཉེན་པོའི་ཕོགས་དང་ལན་མ་ཡིན། །
1

དེ་ཡང་མི་རིགས་པར་ཐལ། དེ་མ་སོས་ཀང༌བས་པའི་གཉེན་པོའི་ཕོགས་

མ་བས་པ་དང༌ལྷན་ཅིག་སྤོད་པའི་རྟག་པ་དང་ལན་པ་མིན་པར་གོ་བའི་ཕིར་

རོ། །གཞན་ཡང༌། སྒ་མི་རྟག་སྟེ། མཉན་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་སོས་པས་

ཀང། རྟག་པ་
2
དང་ལན་པ་མིན་པར་གོ་བའི་ཕིར་རོ། །

1  <<རང་>> མ་ཡིན། །      <<ར་>> པ་ཡིན། །

2  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>>  ཞེས་སོས་པས་ཀང། རྟག་པ་    <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> ཕིར། རྟག་པ་



  314  

རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ར་བ།

ཁྱད་པར་སོ་ནས་ཀང་དེར་འགྱུར། །

གཞན་ཡང༌། སྒ་མི་རྟག་སྟེ། མཉན་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟག་པ་ནམ་མཁའ་

ལ་སོགས་པ་མཉན་བ་མིན་པར་མཐོང་སྟེ། སྒ་ནི་མཉན་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པས་

ཀང་ཁྱད་པར་མཉན་བའི་སོ་ནས་ཀང་སྒ་མི་རྟག་པ་དེ་ཡང་གོ་བར་འགྱུར་བར་

ཐལ། རྟག་པ་ནམ་མཁའ་སོགས་ལ་མཉན་བ་མེད་པས་མཉན་བ་མིན་པ་དང་ལྷན་

ཅིག་སྤོད་པའི་རྟག་པ་སྒ་ལ་ཁེགས་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །རྟགས་ཁས་བླངས་སོ། །

གཉིས་པ་(བེ་བག་པའི་ལུགས་དགག་པ་)ལ་གཉིས། འདོད་པ་བརོད་པ་དང༌། དེ་

དགག་པའོ། །

དང་པོ་(འདོད་པ་བརོད་པ་)ནི།

ར་བ།

བེ་བག་པ་རྣམས་གཉིས་ཀ་ཡི། །
1

རབ་ཏུ་གྲུབ་དཔེའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

བེ་བག་པ་རྣམས་ན་རེ། སྦྱོར་ངག་དང༌། དམ་བཅའ་གཉིས་དང༌། དེའི་དོན་

གཉིས་ཀ་གཞི་གང་དུ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པའི་གཞི་དེ་ནི་དཔེའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །བས་པས་

སྒ་མི་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་བུམ་པ་དཔེར་བཀོད་པ་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་འདོད་དོ། །

གཉིས་པ་(དེ་དགག་པ་)ལ་གསུམ། ཁས་བླངས་འགལ་བ་དང༌། འབེལ་པ་མི་

1  <<རང་>> ནི་གཉིས་ཀ །          <<ར་>> གཉིས་ཀ་ཡི། །
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

སྟོན་པའི་དཔེ་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ་དང༌། གཏན་ཚིགས་ཀི་དོན་ལ་སོགས་པའི་

སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ན་དཔེའི་ཡན་ལག་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བའོ། །

དང་པོ་(ཁས་བླངས་འགལ་བ་)ནི།

ར་བ། དེ་ལ་ཡང་།

མཁའ་དཔེར་བརོད་པའི་སྦྱོར་བ་འམ། །

ངག་ནི་ཕོགས་གཅིག་ཉིད་ཀང་མིན། །

རེས་འགོ་རོད་པར་མི་བེད་པ། །

དེ་ནི་དཔེ་ཡི་གཟུགས་བརན་ཡིན། །

སྒྲུབ་བེད་ཉེ་བར་སྦྱོར་དོན་དུ། །

རང་རྒྱུད་ཡིན་ཡང་དོན་མེད་འགྱུར། །

འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་འབའ་ཞིག་དཔེར་བརོད་པའི་སྦྱོར་བ་འགོད་

དགོས་པར་ཐལ། གཏན་ཚིགས་ཀི་ངག་དཔེ་ལ་རེས་འགོ་བེད་དགོས་པ་གང་

ཞིག །ངག་ནམ་མཁའ་ལ་འདུ་འབེལ་གྲུབ་པའི་དེའི་ཡོན་ཏན་དུ་ཁས་བླངས་པའི་

ཕིར། བུམ་པ་དམ་བཅའི་ངག་རེས་སུ་འགོ་བ་དཔེ་ཡང་དག་ཏུ་མི་འཐད་པར་

ཐལ། སྒ་ནམ་མཁའ་འབའ་ཞིག་གི་ཡོན་ཏན་དུ་ཁས་བླངས་པས་ལོག་གྱུར་སྒྲུབ་

བེད་ཡང་དག་ཏུ་མི་འཐད་ཅིང་གཏན་ཚིགས་ཀི་དོན་ལས་གཞན་ཡིན་པས་དཔེ་

ཉེ་བར་སྦྱར་བའི་དོན་ནི་ལོག་གྱུར་གོ་བ་ལ་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་

དཔེ་ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་ནི་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་གདོན་མི་ཟ་བར་ཁས་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བླངས་པར་བའོ། །
1

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི།

ར་བ།

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས་དཔེ་དང་དཔེ་ལྟར་སྣང་བ་བརྟག་པའི་

ལེའུ་སྟེ་བཞི་པའོ། །

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་རྣམ་བཤད་མཐར་འཛིན་གི་གདུང་བ་

འཇོམས་བེད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བ་བ་ལས་དཔེ་དང༌། དཔེ་ལྟར་སྣང་བརྟག་

པ་སྟེ་ལེའུ་བཞི་པའི་འགེལ་པའོ།། །།

1  མཚམས་འདིའི་ར་བར། དེ་ནི་དཔེ་ཡི་གཟུགས་བརན་ཡིན། །ཞེས་སོགས་རྐང་པ་གསུམ་གི་འགེལ་ཚིག་སྡུར་

དཔེ་བཞི་ཀར་མ་སྣང་བས་སྐབས་འདིའི་ས་བཅད་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་འགེལ་པ་ཡང་མ་ཚང།
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

གཞན་སེལ་བརྟག་པ།

གཉིས་ཀའི་རྟེན་ཅན་སྒ་རྟོག་གི་འཇུག་ཚུལ་གཞན་སེལ་བ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་དང༌། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་(ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་

)ལ་གཉིས། སྤིའི་དོན་དང༌། ཡན་ལག་གི་དོན་ནོ། །

དང་པོ་(སྤིའི་དོན་)ནི། ཚད་མ་མདོའི་དོན་རྣམ་འགེལ་ངེས་སུ་བཤད་པ་

དང༌། དེ་དག་གི་དོན་དབུ་མའི་དེ་ཁོ་ན་བསྡུས་པར། འདིར་ནི་སེལ་བ་རྣམ་གཉིས་

ཏེ། །མ་ཡིན་པ་དང་མེད་པའོ། །མ་ཡིན་པ་ཡང་རྣམ་གཉིས་ཏེ། །བློ་དང་དོན་གི་

དབེ་བས་སོ། །ཞེས་བཤད་པ་དང༌། སོབ་དཔོན་ཤཱཀ་བློས། གཞན་སེལ་བ་ནི་རྣམ་

པ་གསུམ་ཡིན་ཏེ། རེ་ཤིག་གཅིག་ནི་འདི་ལ་གཞན་དང་གཞན་སེལ་བར་བེད་པའི་

ཕིར། རང་གི་མཚན་ཉིད་ལོག་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། གཞན་གིས་གཅོད་པའི་ཕིར། གཞན་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ཙམ་

ཡིན་ཅིང༌། གང་སྔོན་གི་སོབ་དཔོན་དག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པར་

རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ལ་དགག་པ་ཙམ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པའི་

ཕིར། གསུམ་པ་ནི། འདིས་གཞན་སེལ་བར་བེད་པའི་ཕིར། རྣམ་པར་རྟོག་པའི་བློ་

ལ་སྣང་བ་ཡིན་ཏེ། གང་བསྟན་བཅོས་མཛད་པས་སྒའི་བརོད་པར་བ་བ་ཉིད་དུ་

བཞེད་པ་ཞེས་བ་བ་འདི་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པ་དང༌། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་

གིས་བཤད་པ་རྣམས་དོན་འདྲ་ཞིང༌། བམ་ཟེ་ཆེན་པོས་བཤད་པ་ཅུང་མི་འདྲ་

ཡང༌། དོན་ཆུག་པའི་ཁྱད་པར་མི་འདྲ་བ་མེད་ལ། གཞན་སེལ་བའི་རྣམ་གཞག་

འདི། ཕོགས་གང་ཡབ་སྲས་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིགས་པའི་གསང་བ་ཡིན་
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ཏེ། འདི་མ་ཤེས་པར་སྒོ་འདོགས་མ་ཆོད་པ་ལ་ཆོད་སམ་པ་དང༌། ཆོད་པ་ལ་མ་

ཆོད་སམ་ནས་གཞི་དང༌། ལམ་དང༌། འབས་བུའི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་ཕིན་ཅི་

ལོག་ཏུ་གོ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །འདི་མ་གོ་བར་རྟོག་པའི་གཟུང་བ་དངོས་པོ་

ཡིན་པ་བཀག་པ་ན། སྒ་བུམ་སོགས་ཀང་དངོས་པོ་མིན་པ་མཚུངས་པར་མཐོང་

ནས་བུམ་པ་དངོས་པོ་མིན་པར་འདོད་པ་སོགས། ལུགས་འདི་ལ་གནས་མིན་པའི་

ལོག་རྟོག་རྣམས་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །

ཡང་བུམ་པ་དངོས་པོར་ཁས་བླངས་པ་ན་རྟོག་གེ་པའི་གཟུང་བ་དང་

མཚུངས་པར་མཐོང་ནས་རྟོག་པའི་གཟུང་ཡུལ་ཕི་རོལ་གི་དོན་དུ་འདོད་པ་དང་

ལན་མིན་འདུ་བེད་དུ་འདོད་པའི་ལོག་པར་རྟོག་པ་རྣམས་འབྱུང་བས་ཀུན་རོབ་ཏུ་

ཡོད་པ་དང་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པའི་ཁྱད་པར་ལེགས་པར་མི་ཤེས་ཤིང༌། དེ་མ་ཤེས་

པ་ལས། ལམ་གི་སང་བ་སོང་བའི་ཚུལ་དང༌། འབས་བུ་ཐོབ་ཚུལ་ལེགས་པར་མི་

རྟོགས་པས་ཚུལ་འདི་ལ་མཁས་པར་བའོ། །དེ་ལ་གཞན་སེལ་བའི་མཚན་ཉིད་ནི་

དགག་བ་ཚིག་གིས་ཟིན་པར་བཅད་པའི་སོ་ནས་ཚད་མས་རྟོགས་པར་བ་

བའོ། །དེ་ལ་དོན་གི་གཞན་སེལ་ནི། ཤིང་མིན་ལས་ལོག་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། གཞན་

བསལ་བར་བ་བའི་གཞི་ཡིན་པས། གཞན་སེལ་བ་ཞེས་བ་སྟེ། དེ་ལ་ཡང་རང་

མཚན་གི་ཁྱབ་པ་ཡིན་ཏེ། རྟོག་ངོའི་ལོག་པ་འབའ་ཞིག་ལ་མི་བའོ། །མེད་དགག་

གི་གཞན་སེལ་ནི། ཤིང་མ་ཡིན་མེད་པ་སྟེ་ཤིང་འཛིན་རྟོག་པ་དང་ཤིང་ཞེས་བརོད་

པའི་སྒས་རིམ་པ་བཞིན་ཤུགས་རྟོགས་དང་ཤུགས་བསྟན་ནོ། །

བློའི་གཞན་སེལ་བ་ནི་བློ་ངོར་འདིས་གཞན་སེལ་བར་བེད་པས་ན་གཞན་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

སེལ་བ་སྟེ། ཤིང་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་ཤིང་མ་ཡིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བའོ། །དེ་

གསུམ་ལ་ཡང༌། ལས་དང་བ་བ་དང་བེད་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད་ཀང༌། ཤིང་གསལ་

རྣམས་རེས་སུ་འགོ་བའི་སྤི་ཡིན་པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་དོ། །འོ་ན་ཤ་པ་ཡང་ཤིང་

མིན་མེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་ནི་འདོད་པ་ཁོ་ནའོ། །འོ་ན་གང་ལས་སྐྱེ་བའི་གཞི་དེ་

ཡང་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །ཞེ་ན། མ་ངེས་པར་ཤིན་ཏུ་གསལ་ལོ། །གཞན་སེལ་བའི་

རྣམ་གཞག་འདི་མ་ཤེས་པར་སྒ་བྱུང་གི་ཚད་མ་ཕུང་གསུམ་དང༌། རིག་བེད་ཀི་

ཚིག་ལ་བསླུ་བ་མེད་པའི་ཚད་མར་འདོད་པ་སོགས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལ་

བརོད་པར་བ་བ་མང་སྟེ་མ་སྤོས་སོ། །

གཉིས་པ་(ཡན་ལག་གི་དོན་)ལ་གཉིས། སྒ་ལས་བྱུང་བའི་ཚད་མ་ཕུང་གསུམ་

དགག་པ་དང༌། ཚད་མ་ལ་ཕུང་གསུམ་གཞན་དགག་པ་ཡང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་

ཤེས་པར་བ་བར་བསྟན་
1
པའོ། །དང་པོ་(སྒ་ལས་བྱུང་བའི་ཚད་མ་ཕུང་གསུམ་དགག་པ་)ལ་

གཉིས། སྒ་རྟོག་སེལ་འཇུག་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། གཞན་སེལ་མི་འཐད་པ་སང་

བའོ། །དང་པོ་(སྒ་རྟོག་སེལ་འཇུག་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་)ལ་གསུམ། སྒ་བྱུང་གི་ཚད་མ་རེས་དཔག་

ཏུ་འདུས་ཤིང་སེལ་བས་འཇུག་པ་མདོར་བསྟན་པ་དང༌། སྒ་རྟོག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་

པ་རྒྱས་པར་དགག་པ་དང༌། སེལ་བས་འཇུག་པ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(སྒ་བྱུང་གི་ཚད་མ་རེས་དཔག་ཏུ་འདུས་ཤིང་སེལ་བས་འཇུག་པ་མདོར་བསྟན་ པ་)

ནི། སྔར་ཚད་མ་ལ་གཉིས་སུ་ངེས་པར་བཤད་ཟིན་པ་ལ་སེར་སྐྱ་པ་སོགས། ཁ་

ཅིག་ན་རེ། དོན་གིས་གོ་བ་སོགས་ཚད་མ་གཞན་ཡོད་པར་མ་ཟད། ལུང་གི་ཚིག་

1  <<སྐུ་>> བསྟན་      <<ཤེས་>> བསྟེན་
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ལས་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་སོགས་པའི་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་ཅིང་། དེ་ཡང་སྒྲུབ་པའི་སོ་

ནས་འཇུག་པ་ཚད་མ་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སྒ་ལས་ཞེན་པའི་

བརོད་བ་གང་ཡང་རྟོགས་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འབེལ་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

ར་བ།

སྒ་ལས་བྱུང་བ་རེས་དཔག་ལས། །

ཚད་མ་གཞན་མིན་འདི་ལྟ་སྟེ། །

རང་གི་དོན་ལ་བ
1
་སོགས་བཞིན། །

གཞན་སེལ་སོ་ནས་སྟོན་པར་བེད། །

བརོད་འདོད་དཔོག་པ་ལ་བསམས་པ་ཡིན་ན། གནས་སྐབས་ལྔ་བལ་གི་

ངག་གི་སྒ་ལས་བྱུང་བ་གནས་སྐབས་ལྔ་བལ་གི་ངག་སྨྲ་བ་པོའི་རྒྱུད་ལ་བརོད་

འདོད་ཡོད་པར་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་ཕུང་གསུམ་པ་མིན་པར་ཐལ། རེས་དཔག་

ལས་ཚད་མ་གཞན་མ་ཡིན་ཞིང༌། དེའི་ནང་དུ་འདུས་པའི་ཕིར་རོ། །རང་གི་གཞལ་

བ་ལ་སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་འཇུག་པ་ཡང་མིན་པར་འདི་ལྟར་དེ་རང་གི་རྟོགས་པར་བ་

བའི་དོན་ལ་བ་བ་སོགས་ཀི་རྟགས་ལས། སྒ་མི་རྟག་པར་རྟོགས་པའི་རེས་དཔག་

བཞིན་དུ་དེ་མིན་རྣམ་པར་གཅོད་པ་གཞན་སེལ་གི་སོ་ནས་འཇུག་ཚུལ་སྟོན་པར་

བེད་པའི་ཕིར་རོ། །སྔར་བཤད་ཟིན་ཡང་འདིར་བསྟན་པ་ནི། སྒ་བྱུང་སྒྲུབ་པ་ལ་

འཇུག་པའི་ཚད་མ་ཕུང་གསུམ་དུ་འདོད་པ་དགག་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནོ། །

1  <<རང་>> འདི་ལྟར་ཏེ། །རང་གི་དོན་ལ་བ་      <<ར་>> འདི་ལྟ་སྟེ། །རང་གི་དོན་ལ་བས་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

གཉིས་པ་(སྒ་རྟོག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པ་རྒྱས་པར་དགག་པ་)ལ་བཞི།
1
 

རིགས་ཀི་སྒ་རིགས་དོན་གཞན་བརོད་པའི་སོ་ནས། ཤིང་གསལ་རྣམས་ཀང་

གོ་བར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་བམ་ཟེ་གསད་པར་བ་བ་མིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པ་ན། བམ་

ཟེའི་ཁྱད་པར་མ་ཐ་རའི་བུ་ཡང་གསད་བ་མིན་པར་གོ་བ་བཞིན་ནོ། །མ་ཐ་རའི་བུ་ཁོ་

ན་ཤོག་ཅིག་ཅེས་པ་ནི། སར་ཡང་ངེས་པར་བ་བའི་དོན་དུ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

ཐ་དད་རྣམས་ཀི་རིགས་སྒ་མེད། །

མཐའ་ཡོད་མིན་ཕིར་་་་་་་་་་་་་་་་་། །
2

ཤིང་གསལ་ཐ་དད་རྣམས་ཀི་རེས་སུ་འགོ་བའི་ཤིང་ཉིད་ཅེས་པའི་རིགས་

དོན་གཞན་རིགས་ཀི་སྒས་བརོད་པའི་སོ་ནས་ཤིང་གསལ་མཐའ་དག་པ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། ཤིང་གསལ་ལ་མཐའ་ཡོད་པ་མིན་པས་དེ་མཐའ་དག་དང་འབེལ་པ་མ་

གྲུབ་པའི་ཕིར། སྒའི་ངོ་བོ་ཙམ་ཞིག་རྟོགས་པར་ཟད་དོ། །

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འཁྲུལ་བའི་ཕིར། །

1  མཚམས་འདིར། གཉིས་པ་ལ་བཞི། །ཞེས་པ་ཙམ་ལས་བཞི་པོའི་མིང་རྣམས་སྡུར་དཔེ་བཞི་ཀར་མ་བྱུང་

ཡང་། <<རྒྱན་>>ནང་དུ། གཉིས་པ་ལ་བཞི་སྟེ། རིགས་ཀི་སྒ་སྤི་དོན་གཞན་དོན་དམ་པར་བརོད་པའི་སོ་ནས་སྒྲུབ་པ་རང་དབང་

བས་འཇུག་པར་འདོད་པ་དགག་པ། རིགས་ལན་གསལ་བ་སོ་སོ་འཕོད་པ་འདུ་བའི་འབེལ་པ་དོན་དམ་པར་བརོད་པའི་སོ་ནས་

གྲུབ་པ་རང་དབང་བས་འཇུག་པར་འདོད་པ་དགག་པ། རིགས་དོན་གཞན་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་གསལ་བ་དོན་དམ་པར་

བརོད་པའི་སོ་ནས་སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བས་འཇུག་པར་འདོད་པ་དགག་པ། སྤི་དོན་གཞན་དང་ལན་པའི་གསལ་བ་དོན་དམ་པར་

བརོད་པ་དགག་པ། །ཞེས་པ་ལྟར་ཡིན་སམ།

2  <<རང་>> མཐའ་ཡོད་མིན་ཕིར་་་་་་་་་་་་། །      <<ར་>> མཐའ་ཡོད་ཕིར་མིན་་་་་་་་་་་་་་་་་། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཤིང་གི་སྒ་ལས་ཤ་པ་ལ་སོགས་པའི་རས་ཀི་ཁར་གོ་མ་ནུས་པ་མིན་

པར་ཡོན་ཏན་དང་ལས་ལ་སོགས་པ་ཡང་འཇུག་པར་ཁས་བླངས་པས་དེ་ལ་

འཁྲུལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཤིང་ཁྱེར་ཤོག་ཅེས་སོས་པ་ན་གང་སམ་དུ་ཐེ་ཚོམ་དུ་

འགྱུར་བས་སོ། །

གཉིས་པ་
1
ལ་གསུམ། བསྟན་པ་དང༌། བཤད་པ་དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་(བསྟན་པ་)ནི། སྔ་མ་ཡང་བེ་བག་པའི་འདོད་པ་ཡིན་མོད་ཀི། བེ་བག་

པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་ན་གསལ་བ་མཐའ་ཡས་ཀང་སྤི་ཆ་མེད་གཅིག་

གསལ་བ་སོ་སོ་ལ་འཕོད་འདུ་རོགས་པར་བརོད་པའི་ཕིར། རིགས་དང་འབེལ་པ་

ཁྱད་པར་མེད་པ་གཅིག་གོ་བས། འབེལ་པ་ཅན་གཞན་རྣམས་ཀང་གོ་བར་འགྱུར་

རོ་ཞེ་ན། 

ར་བ།

རིགས་སམ་ལན་སྒ་ཐ་དད་ཀི། །

དོན་ལ་སོ་སོར་རོད་བེད་མིན། །

ཤིང་ཉིད་ཅེས་པའི་སྒས་རིགས་དོན་གཞན་དང༌། འཕོད་འདུའི་འབེལ་པ་

དོན་གཞན་བརོད་པའི་སོ་ནས་གསལ་བ་མཐའ་དག་གོ་བར་བེད་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། རིགས་སམ་ལན་པའི་འབེལ་པ་དོན་གཞན་བརོད་པའི་སྒ་ཤིང་གསལ་ཐ་དད་

ཀི་དོན་དུས་གཅིག་ཏུ་སོ་སོར་རོད་བེད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

1  གཉིས་པའི་ངོས་འཛིན་ཤོག་གངས་༢༤༢ མཆན་དུ་<<རྒྱན་>>ནང་གསལ་བ་ལྟར་བཀོད་པས་དེར་གཟིགས་

པར་འཚལ།
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

གཉིས་པ་(བཤད་པ་)ལ་གཉིས། རིགས་དང་འབེལ་པ་དོན་གཞན་མི་འཐད་

པའི་རྒྱུ་མཚན་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་དང༌། དེ་སྒས་བརོད་པས་གོ་ནུས་འབེལ་པ་ཅན་

བརོད་པ་མི་འཐད་པའོ། །

དང་པོ་(རིགས་དང་འབེལ་པ་དོན་གཞན་མི་འཐད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་)ནི། 

ར་བ། ཡང་བརོད་པ། 

ཡོན་ཏན་དང་ནི་ཡོན་ཏན་ཅན། །

བརོད་པའི་
1
རྣམ་དབེ་ཐ་དད་དུ། །

ངེས་ཕིར་གཞི་དང་མཐུན་པ་ཡི། །

རས་དང་སྒ་དག་རབ་ཏུ་གྲུབ། །

བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

ཡང་བརོད་པ་ཤིང་གསལ་དང༌། དེའི་ཕིར་རྟགས་དང༌། འབེལ་པ་དོན་

གཞན་དུ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཤ་པ་ལ་ཤིང་ངོ་ཞེས་པའི་གཞི་དང་མཐུན་པ་ཡི་ཤ་

པའི་རས་དང་ཤིང་གི་སྤི་སྒ་དག་དངོས་མིང་དུ་འཇུག་པ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པའི་ཕིར་

རོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ནི་ཤིང་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་

ཏན་ཅན་བརོད་པའི་ཤིང་སྔོན་པོ་ཞེས་པའི་རྣམ་དབེ་དྲུག་པའི་སྒས་ཐ་དད་དུ་ངེས་

ཀང་དོན་གཞན་དུ་མི་འཐད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། རས་ཡོད་ཡོན་ཏན་ཡོད་དེ་

ལས་ཡོད་དོ་ཞེས་བརོད་པའི་ཡོད་པ་ཉིད་དང་ཆོས་གསུམ་གཞི་མཐུན་དུ་མེད་པར་

ཐལ། རས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་གསུམ་བསྟན་མེད་དུ་ཐལ་

1  <<རང་>> བརོད་པའི་              <<ར་>> ཡང་བརོད་པའི་
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ལོ། །ཞེས་བ་བ་ནི་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

གཉིས་པ་(དེ་སྒས་བརོད་པས་གོ་ནུས་འབེལ་པ་ཅན་བརོད་པ་མི་འཐད་པ་)ནི། 

ར་བ།

འབེལ་པ་ནི་འདིར་འབེལ་ཅན་གི། །
1

ཆོས་ཀིས་འཕངས་པར་བརོད་བ་སྟེ། །

དེ་ལྟར་དངོས་བས་
2
ནས་བརོད་ཀི། །

དངོས་པོ་གཞན་གིས་སྦྱར་མི་བ། །

སྤི་གསལ་བ་ལ་འཕོད་པ་འདུ་བའི་འབེལ་པ་དོན་གཞན་སྤི་སྒས་རང་དབང་

དུ་བརོད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འབེལ་པ་བརོད་པ་དང༌། བློའི་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་ནི་

འདིར་འབེལ་པ་ཅན་གི་ཆོས་བློའི་ཡུལ་དུ་ཤར་བ་ཉིད་ཀིས་འཕངས་པར་བརོད་པ་

སྟེ། དེ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་འབེལ་པའི་དངོས་པོ་རང་དབང་དུ་བརོད་ཀི་

དངོས་པོ་ཉིད་ཀིས་སྦྱོར་བར་མི་བ་སྟེ། འབེལ་པ་ཅན་གི་དངོས་པོ་བརོད་པར་བས་

ནས་རོད་བེད་ཀི་དེ་དེ་བརོད་པ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་

པའོ། །འགེལ་བཤད་ཀི་འགྱུར་ལས། དངོས་པོའང་གཞན་གིས་སྦྱར་བར་བ་ཞེས་

འབྱུང་ཡང་དགག་སྒ་ཡོད་མེད་ཀི་ཁྱད་པར་མ་གཏོགས་དོན་འདྲའོ། །

གསུམ་པ་(དོན་བསྡུ་བ་)ནི། 

ར་བ།

1  <<རང་>> འབེལ་ཅན་གི། །         <<ར་>> འགེལ་ཅན་གི། །

2  <<རང་>> དངོས་བས་ནས་        <<ར་>> དངོས་བ་ནས་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

འདི་ཡི་རིགས་ཀི་སྒ་ཡིས་ནི། །

བརོད་པར་བ་བ་ཉིད་མི་འཐད། །

ཤིང་གསལ་འདི་ཡི་རིགས་ཀི་སྒ་ཡི་ནི། རིགས་དོན་གཞན་དང༌། འབེལ་

པ་དོན་གཞན་བརོད་པར་བ་བ་ཉིད་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ལྟ་ན་གཞི་མཐུན་མི་

འཐད་པ་དང༌། དངོས་མིང་མི་འཐད་པ་སོགས་ཀིས་ཉེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་
1
ལ་གསུམ། དགག་པ་དངོས་དང༌། དངོས་མིང་དང་བརྟགས་

མིང་
2
 འཐད་པ་དང༌། དགག་པ་གཞན་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(དགག་པ་དངོས་)ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། སྤིའི་སྒས་གསལ་བ་འབའ་ཞིག་

བརོད་པ་མིན་གི། སྤི་དོན་གཞན་བརོད་པའི་སོ་ནས་གསལ་བ་ལ་སྒ་བློ་འཇུག་

ཅིང༌། སྤི་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་མེད་པས། གང་མདུན་ན་ཉེ་བ་དེ་འཁྲུལ་བ་མེད་པར་གོ་

བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

རང་བཞིན་མེད་ཕིར་དེ་ལན་མིན། །

ཤིང་གི་གསལ་བ་རྣམས་ལ་ཤིང་གི་སྤི་དོན་གཞན་དེ་དང་ལན་པའི་སོ་ནས་

ཤིང་གི་སྒ་
3
 འཇུག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་ན་ཤིང་གསལ་རྣམས་ལ་ཤིང་གི་

1  གསུམ་པའི་ངོས་འཛིན་ཤོག་གངས་༢༤༢ མཆན་དུ་<<རྒྱན་>>ནང་གསལ་བ་ལྟར་བཀོད་པས་དེར་གཟིགས་

པར་འཚལ།

2  <<སྐུ་>> བརྟགས་མིང་     <<ཤེས་>> རྟགས་མིང་

3  <<སྐུ་>> ཤིང་གི་སྒ་      <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> མི་བ་སྒ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

མིང་
1
རང་དབང་སྟེ་དངོས་མིང་དུ་འཇུག་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར།

ར་བ།

ཉེ་བར་བཏགས་ཕིར་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

དངོས་མིང་དུ་མི་འཇུག་ན།
2
 བམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ལ་སེངྒེ་ལྟར། ཤིང་གསལ་

རྣམས་ལ་ཤིང་གི་མིང་ཉེ་བར་བཏགས་པའི་བཏགས་མིང་དུ་ཐལ། མིང་འཇུག་པ་

གང་ཞིག །དངོས་མིང་དུ་མི་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ། །

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་མི་སྲིད་ཕིར། །

འདོད་མི་རིགས་པར་ཐལ། དེ་ལྟ་ན་ཤིང་གསལ་རྣམས་ལ་ཤིང་གི་བློ་

འཁྲུལ་མེད་སྐྱེ་བ་དང༌། ཤིང་གསལ་དང་། ཤིང་ལ་གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་

བའི་ཕིར་རོ། །

ར་བ།

འབངས་ལ་རྒྱལ་པོ་བཏགས་པ་བཞིན། །

བློ་ཡི་ཚུལ་ཐ་དད་ཕིར་རོ། །
3

དངོས་མིང་དུ་འཇུག་གོ་ཞེ་ན། ཁྱེད་ལྟར་ན་སྤི་གསལ་རས་ཐ་དད་ཁས་

1  <<སྐུ་>> ཤིང་གི་མིང་ <<ཤེས་>> ཤིང་པ་ཤིང་གི་མིང་ <<བཀྲས་>> ཤིང་པ་ཤིང་གི་མིང་<<ཞོལ་

>> ཤིང་ཤ་པ་ཤིང་གི་མིང་ 

2  <<སྐུ་>> དུ་འཇུག་ན།                     <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> དུ་མི་འཇུག་ན།

3  <<རང་>>  བློ་ཡི་ཚུལ་ཐ་དད་ཕིར་རོ། །     <<ར་>> བློའི་ཚུལ་ལ་ཐ་དད་ཕིར་རོ། །
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

བླངས་པས་རྒྱལ་པོས་བསྐོས་པའི་མི་ལ། མི་དེ་ནི་ང་རང་ངོ་ཞེས་འབངས་ལ་རྒྱལ་

པོར་བཏགས་པ་བཞིན་དུ། བན་དང་རྒྱལ་པོ་ལ་བློ་མཚུངས་པར་མི་སྐྱེ་བར་བློ་ཡི་

ཚུལ་ཐ་དད་པ་ཁོ་ནར་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(དངོས་མིང་དང་བརྟགས་མིང་འཐད་པ་)ནི། 

ར་བ།

རིམ་གིས་རོད་པར་བེད་པ་ནི། །

ཀུནྡ་དུང་སོགས་དཀར་པོ་བཞིན། །

སྤི་དོན་གཞན་ཡིན་ཡང༌། ཤིང་གསལ་རྣམས་ལ་ཤིང་ངོ་སམ་པའི་བློ་

མཚུངས་པར་སྐྱེ་བ་དེ། དབང་བློ་ཡིན་ནམ། རྟོག་པ་ཡིན། དང་པོ་ནི། མི་རིགས་

ཏེ། དབང་ཤེས་ཀི་སྤི་གཟུང་དོན་དུ་མི་བེད་པར་བསྟན་ཟིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་

ལྟར་ན། ཤིང་གསལ་དུ་མ་ལ་ཤིང་སྤི་དོན་གཞན་རྟོག་པས་ཁྱད་ཆོས་སུ་སྦྱར་ནས་

འཛིན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་རིམ་གིས་རོད་པར་བེད་པ་ནི་མེ་

ཏོག་ཀུན་ཏ་དང༌། ཀུ་མུ་ད་དང༌། དུང་སོགས་ཀི་དཀར་པོའོ ་ཞེས་པ་བཞིན་

དུ། རིམ་གིས་སྦྱར་ནས་འཛིན་དགོས་ན་ཡང༌། ཤིང་གསལ་དུ་མ་ལ་ཤིང་ངོ་སམ་

དུ་རྟོག་པས་ཅིག་ཅར་སྦྱོར་བ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །དཔེ་དེ་ནི། མི་མཐུན་པའི་

དཔེའོ། །ཤིང་གི་སྤིས་ཤིང་གསལ་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་ཕན་བཏགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་

དུས་ཅིག་ཆར་དུ་སྤི་བློའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན་ཤེལ་དང༌། ཚོན་

དོན་གཞན་མིན་ཡང་ཚོན་གི་དབང་གིས་ཤེལ་ལ་སྔོན་པོའི་བློ་སྐྱེ་བ་བཞིན་ནོ་ཞེ་

ན། 
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ར་བ།

ཡོན་ཏན་གིས་ཕན་བཏགས་དངོས་ལ། །

བློ་མེད་པར་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར། །

དུས་གཅིག་ཏུ་གསལ་བ་ལ་སྤི་བློ་འཁྲུལ་མེད་དུ་འཇུག་པ་མི་འཐད་པར་

ཐལ། སྤིས་ཕན་བཏགས་པ་ལ་ལྟོས་པ་གང་ཞིག །ཡོན་ཏན་གི་ཕན་བཏགས་པའི་

རས་ཀི་
1
 དངོས་པོ་ལ་ཡོན་ཏན་གི་བློ་མེད་པར་ཡང༌རས་ཀི་བློ་འཇུག་པར་འགྱུར་

བའི་ཕིར། ཚོན་གིས་ཁ་བསྒྱུར་བའི་ཤེལ་སྔོན་པོ་ལ་བར་ལ་བང་མ་བང་ཀུན་གིས་

སྔོན་པོའི་བློ་འཁྲུལ་མེད་དུ་སྐྱེ་བ་མ་མཐོང་བས། དཔེ་ཡང་འཐད་པ་མིན་ནོ། །

གསུམ་པ་(དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ་)ལ་གསུམ། མཐོང་རྟོག་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་བར་

ཐལ་བ་དང༌། བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་རས་འཛིན་པ་ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་གིས་ཕན་

བཏགས་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་ནས་འཛིན་པ་འགལ་བ་དང༌། བུམ་པ་སྔོན་པོ་ལ་

སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་གི་སོ་ནས་

སྒ་བློ་འཇུག་པར་འདོད་པ་ལ་སྤི་དོན་གཞན་ལ་བཀོད་པའི་སྐྱོན་མཚུངས་པའ།ོ །

དང་པོ་(མཐོང་རྟོག་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་བར་ཐལ་བ་)ནི། བུམ་པ་ལྟ་བུའི
2
་ཡོན་ཏན་དོན་

གཞན་གིས་ཕན་བཏགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས། རས་བུམ་པ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་

བོར་རྟོག་པ
3
་ཡིན་གི། རས་རང་ཉིད་

4
གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་གྱུར་

1  <<སྐུ་>> རས་ཀིས་                    <<ཤེས་>> རས་ཀི་

2  <<སྐུ་>> བུའི་   <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> བུ་རས་

3  <<སྐུ་>> རྟོག་པ་      <<ཤེས་>> རྟོགས་པ་

4  <<སྐུ་>> -            <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ཀིས་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། 

ར་བ།

འདྲེས་པའི་ཚུལ་ནས་ཐམས་ཅད་དུ། །

ལོག་པའི་ཤེས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །

བུམ་པ་སྔོན་པོ་མཐོང་བའི་དབང་ཤེས་དང༌། དེ་ལ་རྟོག་པའི་བློ་ཐམས་ཅད་

དུ་སྣང་རྟགས་འདྲེས་པའི་ཚུལ་གིས་
1
འཛིན་ཅིང་ཞེན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་རས་འཛིན་པ་ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་གིས་ཕན་བཏགས་པས་ཁྱད་

པར་དུ་བས་ནས་འཛིན་པ་འགལ་བ་)ནི། ལྟ་བ་པོ་དུ་མས་བུམ་པ་ཁ་བོ་ལྟ་བུ་གཅིག་བལྟ་བའི་

ཚེ། ཡོན་ཏན་གང་རུང་གཅིག་ཁོ་ནས་ཕན་བཏགས་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་ནས་

འཛིན་ནམ། འོན་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཕོགས་གཅིག་གིས་སམ། བདག་མེད་ཐམས་

ཅད་ཀིས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་བཏགས་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་ནས་འཛིན། དང་པོ་

མི་འཐད་དེ།

ར་བ།

སྤི་སོགས་མང་པོ་ཉིད་དང་ནི། །

ཅིག་ཅར་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་ཡང༌། །

ཕན་འདོགས་པ་ནི་འགལ་བར་འགྱུར། །

སྤི་དང་སོགས་པས་ཡོན་ཏན་དང༌བ་བ་མང་པོ་འཛིན་པ་ཉིད་དང་ནི། བལྟ་

1  <<སྐུ་>> འདྲེས་པའི་ཚུལ་གིས་     <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> འདྲེས་པའི་འདོད་པ་ལ་སྤི་

དོན་གཞན་པ་བཀོད་པའི་སྐྱོན་མཚུངས་པའོ། །དང་པོ་ནི།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བ་པོ་དུ་མས་དོན་དུ་མ་དུས་ཅིག་ཅར་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་རས་དང་ཡོན་ཏན་

གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཕན་ཚུན་ཕན་འདོགས་པ་ནི་འགལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ཡང་མི་རིགས་ཏེ།

ར་བ།

གཟི་ཡི་ཁ་བོ་ཐམས་ཅད་མཐོང༌། །

དབང་ཤེས་གཅིག་གིས་གཟིའི་ཁའོ་ཐམས་ཅད་དུས་གཅིག་ཏུ་གསལ་བར་

མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་ལྟར་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡིན་ན་གཟིའི་ཁ་

བོའི་ཆ་ཀུན་འདྲེས་པར་མཐོང་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །འགེལ་བཤད་ཀི་འགྱུར་

ལས། ཀུན་གིས་ཡིན་ན་འདྲེས་མཐོང་འགྱུར། ཞེས་འབྱུང་ཡང༌། ཞྭ་ལུ་ལོ་ཙྪ་བའི་

འགྱུར་ལ་མ་བྱུང་ངོ༌། །

གསུམ་པ་(བུམ་པ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དོན་

གཞན་གི་སོ་ནས་སྒ་བློ་འཇུག་པར་འདོད་པ་ལ་སྤི་དོན་གཞན་ལ་བཀོད་པའི་སྐྱོན་མཚུངས་པ་)ནི། 

ར་བ།

དེ་དག་ཐ་དད་རྣམས་ལ་ཡང༌། །

དེ་དང་ལན་པའི་སྐྱོན་དེ་མཚུངས། །

རིགས་རང་ངོ་བོའམ་དེ་ལན་གི། །

ངོ་བོར་གང་ལས་སྦྱོར་མི་བེད། །

བུམ་པའི་རས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཅན་རྣམས་ལ། སྔོན་པོ་ལ་སོགས་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

པའི་ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་མཐོང་བའི་སོ་ནས། བློ་སྐྱེ་བ་འཐད་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། དེ་ལྟར་འདོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རྣམས་ལ་ཡང་སྤི་དོན་གཞན་དེ་དང་ལན་

པའི་སོ་ནས་གསལ་བ་ལ་བློ་སྐྱེ་བའི་སྐྱོན་རང་དབང་མེད་པའི་ཕིར། དེ་ལན་མིན་

ཞེས་སོགས། དེ་མཚུངས་པར་འཇུག་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། རས་ཉིད་ཅེས་པའི་

སྒ་དེ་རས་ཉིད་ལ་དངོས་མིང་དང༌། དེ་ལ་འདུ་འབེལ་གྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་རྣམས་ལ་

བཏགས་མིང་དུ་འཇུག་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རས་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་རིགས་དོན་

གཞན་རང་གི་ངོ་བོའམ་དེ་ལན་གི་ངོ་བོར་རྒྱུ་གང་ལས་ཀང་འདུ་འབེལ་གྲུབ་པའི་

སོ་ནས་སྦྱོར་བར་མི་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །

བཞི་པ་
1
ལ་བཞི། སྤི་སྒས་སྤི་ལན་གི་གསལ་བ་བརོད་པ་བཀག་ཟིན་པ་

དང༌། སྤི་དང་འཕོད་འདུའི་འབེལ་པ་བརོད་པའི་སོ་ནས་གསལ་བ་ལ་འཇུག་པ་

བཀག་ཟིན་པ་དང་། སྤིའི་དོན་བརྟགས་
2
ལ་དགག་པ་དང༌། སྤིའི་སྒས་སྤི་ཉི་ཚེ་བ་

གོ་བའི་གསལ་བ
3
་དོན་གིས་འཕངས་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(སྤི་སྒས་སྤི་ལན་གི་གསལ་བ་བརོད་པ་བཀག་ཟིན་པ་)ནི། 

ར་བ།

དེ་ལན་ཐ་དད་ཉིད་བརོད་ན། །
4

1  བཞི་པའི་ངོས་འཛིན་ཤོག་གངས་༢༤༢ མཆན་དུ་<<རྒྱན་>>ནང་གསལ་བ་ལྟར་བཀོད་པས་དེར་གཟིགས་

པར་འཚལ།

2  <<སྐུ་>> -                 <<ཤེས་>> ལ་

3  <<སྐུ་>> -                 <<ཤེས་>> སོ་ 

4  <<རང་>> བརོད་ན། །             <<ར་>> བརོད་པ། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དེ་ཡང་སྔར་ཉིད་བསལ་ཟིན་ཏོ། །
1

སྤི་སྒས་སྤི་དོན་གཞན་དང་ལན་པའི་གསལ་བ་དངོས་སུ་བརོད་པ་མི་འཐད་

པར་ཐལ། ཤིང་གི་སྒས་ཤིང་སྤི་དོན་གཞན་དེ་དང་ལན་པའི་ཤིང་གསལ་ཐ་དད་

ཉིད་བརོད་ན་དེ་ཡང་སྔར་ཉིད་ཐ་དད་རྣམས་ཀི་རིགས་སྒ་མ་ཡིན་ཞེས་པ་དེར་

བསལ་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(སྤི་དང་འཕོད་འདུའི་འབེལ་པ་བརོད་པའི་སོ་ནས་གསལ་བ་ལ་འཇུག་པ་བཀག་ཟིན་པ་)ནི། 

ར་བ།

དེ་ལན་ཙམ་ཡང་འབེལ་པ་འམ། །

ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་རྣམ་པར་དཔད། །

ཤིང་ཞེས་པའི་སྒས་ཤིང་སྤི་དོན་གཞན་དང༌། འཕོད་འདུ་འབེལ་པ་དོན་གཞན་

དངོས་སུ་བརོད་པའི་སོ་ནས། གསལ་བ་བརོད་པ་དེ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྤི་དོན་

གཞན་དེ་ལན་ཙམ་ཡང་སྟེ། སྤི་དོན་གཞན་དང༌། འཕོད་འདུའི་འབེལ་པའམ་སྟེ། དེ་

བརོད་པའི་སོ་ནས། གསལ་བ་བརོད་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ཞེས་པ་རིགས་སམ་ལན་སྒས་

ཐ་དད་ཀིས་ཞེས་པ་དེར་དགག་པ་རྣམ་པར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་(སྤིའི་དོན་བརྟགས་ལ་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

བུམ་པ་སོགས་ཀི
2
་དེ་ལན་དོན། །

1  <<རང་>> བསལ་ཟིན་ཏོ། །        <<ར་>> གསལ་ཟིན་ཏོ། །

2  <<རང་>> ཀི་                <<ར་>> ཀིས་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

སྣམ་བུ་སོགས་པ་འཇུག་མིན་ན། །

སྤི་ཡི་དོན་དེ་ཇི་ལྟ་བུ། །

སྒ་དོན་འབའ་ཞིག་པ་དང་མཚུངས། །

ཡོད་པ་ཉིད་ཅེས་པའི་སྤི་བུམ་པ་
1
ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་དེ། སྣམ་བུ་ལ་རེས་སུ་

འགོའམ་མི་འགོ། དང་པོ་མི་འཐད་དེ། གསལ་བ་རྣམས་ཀང་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན། སྤིའི་དོན་དེ་རྟག་པ་དངོས་པོ་ཡིན་པ་

གཅིག་པུ་ཡིན་པ། ཆ་མེད་པར་འདོད་པ་ཇི་ལྟ་བུ་དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་

དང༌། རྟོག་པས་བཏགས་པའི་སྒ་དོན་འབའ་ཞིག་པ་དང་མཚུངས་པར་ཐལ། བུམ་

སྣམ་ཀུན་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་སྤི་གང་ཞིག ། སྣམ་བུ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་ཆ་

དེ། བུམ་པ་ལ་རེས་སུ་མི་འགོ །བུམ་པ་སོགས་ཀི་གསལ་བ་སྤི་དེ་དང་ལན་པའི་

དོན་ཡོད་པ་ཉིད་ཀི་ཆ་དེ། སྣམ་བུ་སོགས་ལ་རེས་སུ་འཇུག་པ་མིན་ན་སྟེ་མིན་པའི་

ཕིར་རོ། །

ར་བ།

དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་འདོད། །

གསལ་བ་དུ་མ་ལ། སྤི་སྒ་འཇུག་པ་སྤི་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། གསལ་བ་དུ་མ་ལ། སྤི་སྒ་འཇུག་པ་དེ་ཡང༌། སྤི་དོན་གཞན་གི་རྒྱུ་མཚན་

མེད་པར་འདོད་རིགས་པའི་ཕིར་རོ། །

བཞི ་པ ་ (སྤིའི ་སྒས་སྤི ་ཉི ་ཚེ ་བ ་གོ ་བའི ་གསལ་བ་དོན ་གིས་འཕངས་པ་དགག་པ་)ལ་

1  <<སྐུ་>> སྤི་བུམ་པ་           <<ཤེས་>> སྤི་དེ་བུམ་པ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཉིས། དངོས་དང༌། སྒ་སེལ་འཇུག་ཏུ་ཁས་ལེན་རིགས་པའོ། །

དང་པོ་(དངོས་)ནི། ཡོད་པ་ཉིད་ཅེས་པའི་སྤི་སྒ་ལས་བུམ་པ་ཉིད་ལ་སོགས་

པ་སྤི་ཉི་ཚེ་བ་གོ་བར་བེད་ཅིང༌། དེ་ལས་དོན་གི་ཤུགས་ཀིས་བུམ་པ་གོ་བར་

འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

གལ་ཏེ་གཅིག་ལ་སྔོ་སོགས་བཞིན། །

དེ་ལྟའང་མ་ཡིན་ཁས་བླངས་ཀང༌། །

རིགས་ལ་རིགས་མེད་པས་དེ་མིན། །

ཡོད་པ་ཉིད་ཀིས་སྤིའི་སོ་ནས་སྤི་ཉི་ཚེ་བ་དང༌། དེ་གསལ་བ་གོ་བ་དེ་ལྟར་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། གལ་ཏེ་གཡུའི་ཁ་དོག་ལྟ་བུ་གཅིག་ལ་སྔོན་པོ་ཞེས་བརོད་པ་

ན། ཆེས་ཤིན་ཏུ་སྔོ་བ་སོགས་ཡིན་ནམ་སམ་དུ་དོགས་པ་སྐྱེ་བ་དེ་བཞིན་དུ་སྤིའི་

སྒ་ལས་མཐའ་གཅིག་ངེས་མི་ནུས་པར་ཁྱད་པར་གི་དོན་ལ་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་

བའམ། སྤི་ཁས་བླངས་ཀང་ཡོད་པ་ཉིད་ཀི་སྤི་བརོད་པའི་སོ་ནས་སྤི་ཉི་ཚེ་བ་

དང༌། དེ་ལས་ཁྱད་པར་གོ་བ་དེ་འཐད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རིགས་ལ་རིགས་

གཉིས་པ་མེད་པ་སྟེ། མེད་པར་ཁྱོད་ཀིས་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར་རོ། །

ར་བ།

དོན་གིས་འཕངས་པའང་མ་ངེས་པའོ། །
1

1  <<རང་>> པའང་མ་ངེས་པའོ། །     <<ར་>> པ་མ་ངེས་པའོ། །
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

རིགས་མཐུན་རིགས་མི་མཐུན་ཀུན་ལ་འཇུག་པའི་སྤི་སྒས་ཁྱད་པར་ཉི་ཚེ་

བ་དོན་གིས་འཕངས་པའང་མི་འཐད་པར་ཐལ། ལྷ་སྦྱིན་ཚོན་པོ་ཉིན་པར་ཟས་མི་ཟ་

ཞེས་བརོད་པས། མཚན་མོ་ཟ་བ་ཤུགས་ལ་ངེས་པ་བཞིན་དུ་མིན་པའི་ཕིར། སྤི་

ཁྱད་པར་ཉི་ཚེ་བ་འབེལ་པ་མ་ངེས་པའོ་སྟེ་མ་ངེས་པས། དེའི་སོ་ནས་ཁྱད་པར་ལ་

ཐེ་ཚོམ་འདྲེན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(སྒ་སེལ་འཇུག་ཏུ་ཁས་ལེན་རིགས་པ་)ནི། 

ར་བ།

དེས་ན་སྒ་ལའང་གཞན་སེལ་བས། །

གཏན་ཚིགས་སུ་མ་ཟད་རོད་བེད་ཀི་སྒ་ལ་ཡང་དེ་མིན་རྣམ་པར་བཅད་

པའི་གཞན་སེལ་བརོད་པར་བས་སོ་ཞེས་རིགས་ཏེ། བརོད་བའི་དོན་བརོད་པ་གང་

ཞིག །སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་འཇུག་པ་བཀག་པ་དེས་ནའི་ཕིར་རོ། །སྐབས་འདི་རྣམ་

འགེལ་གི་དེ་ཉིད་གཞན་ལས་ལོག་པ་ཡིས། དངོས་པོ་དེ་ཡི་ཆ་འགའ་ཞིག །ཅེས་

སོགས་རྒྱས་པར་བསྟན་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་(སེལ་བས་འཇུག་པ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་)ནི། 

ར་བ། ཡང་བརོད་པ།

བརོད་པར་བ་བ་མང་ཡོད་ཀང༌། །

སྒ་ཡིས་རྣམ་ཀུན་རྟོགས་
1
མ་ཡིན། །

1  <<སེ་>><<ཅོ་>> རྟོག    <<ར་>><<སྣར་>><<པེ་>> རྟོགས་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

རང་དང་རེས་སུ་འབེལ་པའི་དོན། །

རྣམ་གཅོད་ངག་གི་འབས་བུ་ཡིན། །

སྒས་ཀང་ཆོས་གང་དུ་མ་ཡི། །

དོན་ལ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་གི། །

སྦྱར་བ་དེ་ཉིད་ལ་སྟེ་སྒའི། །

ཡོན་ཏན་ཉིད་སོགས་ཀིས་མ་ཡིན། །

ཞེས་བ་བ་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ །

ཡང་བརོད་པ་ཤིང་ལ་ལོག་པ་ཐ་དད་པའི་སྒས་བརོད་པར་བ་བ་མང་དུ་

ཡོད་ཀང༌། ཤིང་ཞེས་བརོད་པའི་སྒ་ཡིས་ཤིང་གི་ལོག་པའམ། ཆ་ཤས་ཀི་རྣམ་པ་

ཀུན་རྟོགས་ཤིང་བརོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་དང་བརོད་བ་རོད་བེད་དུ་རེས་སུ་

འབེལ་པའི་དོན་ཤིང་མིན་གཅིག་པུ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་གོ་བར་བེད་པ་ཤིང་ཞེས་

པའི་ངག་གི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཤིང་ཞེས་པའི་སྒས་སྒའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་

དག་པ་ཉིད་སོགས་ཀི་རོད་བེད་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤིང་ཞེས་པའི་སྒས་

ཀང་ཤིང་གི་ལོག་ཆོས་གང་དུ་མའི་དོན་ལ་བརོད་དུ་འཇུག་པ་མིན་གི། དོན་གང་

ལ་བར་སྦྱར་བར་བ་བ་དེ་ཉིད་ལ་སྟེ་དེ་ཁོ་ན་བརོད་བར་བསྟན་པའི
1
་ཕིར་རོ། །སྒ་

རྟོག་སེལ་བས་འཇུག་པའི་དོན་བསྡུས་པའོ། །ཞེས་བ་བ་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་དག་གོ །
2

གཉིས་པ་(གཞན་སེལ་མི་འཐད་པ་སང་བ་)ལ་བཞི། སེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་གཞི་མཐུན་

1  <<སྐུ་>> བསྟན་པའི་        <<ཤེས་>> སྟོན་པའི་

2  <<སྐུ་>> བཅད་པའོ་ཞེ་ན།     <<ཤེས་>> བཅད་པ་དག་གོ །
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

སོགས་མི་འཐད་པ་སང་བ་དང༌། སྤི་དང་གཞི་མཐུན་སོགས་ཁས་ལེན་པ་ལ་གཞན་

སེལ་ངེས་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པ་
1
དང༌། གངས་ཅན་གི་ལུགས་དགག་པ་

དང༌། སྒ་རྟོག་རིམ་ཅན་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་

(སེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་གཞི་མཐུན་སོགས་མི་འཐད་པ་སང་བ་)ལ་གཉིས། གཞན་གི་འདོད་པ་སྤིར་

དགག་པ་དང༌། ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་བེ་བག་ཏུ་དགག་པའོ། །དང་པོ་(གཞན་གི་འདོད་པ་

སྤིར་དགག་པ་)ལ་གཉིས། སེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་གཞི་མཐུན་ཁྱད་པར་བ་བེད་འཐད་པ་

དང༌། སྒ་རྟོག་སྒྲུབ་འཇུག་ཏུ་འདོད་པ་མི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་(སེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་གཞི་མཐུན་

ཁྱད་པར་བ་བེད་འཐད་པ་)ལ་གསུམ། ཁྱད་པར་བ་བེད་འཐད་པ་དང༌། དེས་ན་གཞི་མཐུན་

པ་དང༌། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(ཁྱད་པར་བ་བེད་འཐད་པ་)ནི། བེ་བག་པ་ན་རེ། སེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་བུམ་པ་

དང་སྣམ་བུ་བརོད་པའི་སྒ་བཞིན་དུ་སྔོན་པོ་དང་ཨུཏྤ་ལ་བརོད་པའི་སྒ་དག་

ཀང༌། བསལ་བ་སོ་སོ་ཁོ་ནར་ངེས་པའི་ཕིར། ཨུཏྤ་ལ་སྔོན་པོ་ཞེས་པའི་གཞི་

མཐུན་དང༌། ཁྱད་པར་བ་བེད་མི་རུང་བར་འགྱུར་ལ། ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་ན། སྔོན་པོའི་

སྒས་ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་དང༌། ཨུཏྤ་ལའི་སྒས་སྤི་དོན་གཞན་བརོད་ལ། དེ་གཉིས་

རས་གཅིག་ལ་འཕོད་པ་འདུ་བས་
2
གཞི་མཐུན་འཐད་ཅིང༌། ཨུཏྤ་ལ་སྔོན་པོ་ཞེས་

པའི་ཁྱད་པར་བ་བེད་ཡང་འཐད་དོ་ཞེ་ན། 

ར་བ།

1  ས་བཅད་གཉིས་པ་་འོག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བཙལ་ཡང་མ་རེད་པས་ཆད་དོ་སམ།

2  <<སྐུ་>> འདུ་བས་            <<ཤེས་>> འདུ་ནས་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

སེལ་བས་ཐ་དད་དོན་ཕེའི་ཕིར། །
1

རང་དོན་ཐ་དད་རྟོགས་ལ་རོངས། །

གཅིག་ལ་ཐ་དད་འབས་མེད་ཕིར། །

ཁྱད་པར་བེད་དང་ཁྱད་པར་བ། །

ཆོས་གསུམ་རས་ཐ་དད་ཀང༌། བ་ལང་ལ་རྭ་གཡས་གཡོན་འདུ་བ་བཞིན་

དུ་གཞི་མཐུན་དུ་འདོད་པའོ། །གཞན་སེལ་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ། གཞི་མཐུན་མི་

འཐད་པའི་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། སྔོན་པོ་ཞེས་པའི་སྒ་དང་ཨུཏྤ་ལ་ཞེས་པའི་སྒ་

རང་རང་གི་དོན་ཐ་དད་བརོད་པ་ན། གང་གི་སྔོན་པོ་སམ་པ་དང༌། ཨུཏྤ་ལ་ཁ་

དོག་ཡིན་སམ་དུ། དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟོགས་པ་ལ་རོངས་ནས་ཐེ་ཚོམ་དུ་

འགྱུར་བ་དག་གི་ཐེ་ཚོམ་བཅད་པའི་ཆེད་དུ། བསལ་བ་ཐ་དད་དུ་སེལ་བས་དེ་

མིན་ལས་ཐ་དད་པ་ཨུཏྤ་ལ་སྔོན་པོ་ཞེས་དོན་མེ་ཏོག་གི་གོང་བུ་གཅིག་ཕེ་ནས་

སྟོན་པའི་ཕིར། ཁྱད་པར་དུ་བེད་པ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བ་བ་ཡང་འཐད་པར་

ཐལ། ཨུཏྤ་ལ་སྔོན་པོ་ཞེས་བརོད་པའི་ཚེ་མེ་ཏོག་གི་དངོས་པོ་གཅིག་ལ་ཐ་དད་

འབས་བུ་གཅིག་གོ་བར་བེད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(དེས་ན་གཞི་མཐུན་པ་)ནི། 

ར་བ།

དེ་ནི་སྔོན་པོ་རྐང་པ་ཡིན། །

1  <<རང་>> དོན་ཕེའི་ཕིར། །     <<ར་>> དོན་ཆའི་ཕིར། །
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ཨུཏྤལ་རྐང་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། །
1

བསྡུས་པ་བརོད་བ་ཡིན་ཕིར་རོ། །

ཨུཏྤ་ལ་སྔོན་པོའི ་སྒ་དེ ་ནི ་སྔོན་པོ ་རྐང་པའང་བརོད་པ་མིན་པར་

ཐལ། ཨུཏྤ་ལའང་བརོད་པའི་ཕིར། ཨུཏྤ་ལ་རྐང་པའང་བརོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྔོན་

པོ་ཡང་བརོད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ལོག་པ་གཉིས་ལ་ཁྱབ་པ་ཆོས་ཅན་གཅིག་

ལྟ་བུར་བརོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཨུཏྤ་ལ་སྔོན་པོ་ཞེས་གཞི་མཐུན་པའི་ཚོགས་པ་བརོད་

བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རང་ལུགས་ལ། ཨུཏྤ་ལ་ཆོས་ཅན། སྔོན་པོ་ཡང་ཡིན་

ལ། ཨུཏྤ་ལ་ཡང་ཡིན་པའི་ལོག་པ་ཐ་དད་གཉིས་ལ་གཞི་མཐུན་ཁས་ལེན་པ་

ཡིན་ལ་ཕ་རོལ་པོས་ཚོམ་བུ་བཀོད་པ་བཞིན་དུ་གཞི་མཐུན་པ་དང་མཐུན་ཆོས་

གཉིས་རས་ཐ་དད་དུ་འདོད་པའོ། །

ར་བ།

ཁ་དོག་བཞིན་དུ་དོན་མེད་འགྱུར།

སྒ་གཉིས་ཀས་ཀང་དོན་གཉི་ག་བརོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁ་དོག་སྔོན་

པོའི་མིང་ཡིན་ལ་ཞེས་པ་བཞིན་དུ་ཚོགས་པའི་སྒས་སྔོན་པོ་སྟོན་ཡང༌། ཡ་གལ་རེ་

རེ་བའི་སྒས་དོན་ཅིག་ཤོས་མི་སྟོན་པའི་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ནཱི་ལ་

ཞེས་པ་སྔོན་པོའི་སྐད་དོད་དོ། །

གསུམ་པ་(དེའི་ལན་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

1  <<རང་>> ཨུཏྤལ་རྐང་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། །           <<ར་>> ཨུཏྤ་ལ་རྐང་མ་ཡིན་ཏེ། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཁ་དོག་གི་དོན་ཅུང་ཟད་ཀང༌། །

མིན་ནའང་ཚིག་གཉིས་ལས་དེ་ཡི། །

བརོད་བ་རྟོགས་ན་དེ་ལ་ཡང༌། །

ཡན་གར་བ་དེ་རྟོགས་པ་ཡིན། །

ཁ་དོག་གི་དོན་སྟོན་པའི་ནཱི་ལ་ཞེས་པ་ནི། སོ་སོར
1
་དོན་ཅུང་ཟད་ཀང་སྟོན་

པ་མིན་ནའང་ཚིག་གཉིས་སོམ་པ་ལས། དེའི་བརོད་བ་སྔོན་པོ་སྟོན་
2
པ་བཞིན་

དུ། སྔོན་པོ་དང་ཨུཏྤ་ལ་བརོད་པའི་སྒས་ཀང་སོ་སོར་དོན་མི་སྟོན་ཀང་ཨུཏྤ་ལ་

སྔོན་པོ་ཞེས་བརོད་པའི་ཚེ། ཡ་གལ་རེ་རེས་ཀང༌། དོན་རོགས་
3
པར་སྟོན་པ་སྒྲུབ་

པས་འཇུག་པའོ་ཞེ་ན།
4
 དེ་ལ་ཡང་སྔོན་པོ་ཞེས་པའི་སྒས་ཀང་དོན་རོགས་པར་

སྟོན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྔོན་པོ་ཡན་གར་བ་དེ་བརོད་ཅིང་སྟོན་
5
པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། དེ་ནི་ཅིག་ཤོས་ལའང་སྦྱར་རོ། །

གཉིས་པ་(སྒ་རྟོག་སྒྲུབ་འཇུག་ཏུ་འདོད་པ་མི་འཐད་པ་)ལ་གཉིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་

དང༌། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་(རྒྱས་པར་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། ཨུཏྤ་ལ་སྔོན་པོའི་ཡན་

ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་རས་གཅིག་དང་ཐ་དད་བརྟགས་ལ་དགག་པ་མདོར་

བསྟན་པ་དང༌། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །

1  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> སོ་སོར་      <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> དང་པོ་ལ་གཉིས། སོ་སོར་

2  <<སྐུ་>> སྟོན་  <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> རྟོགས་

3  <<སྐུ་>> རོགས་  <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> བརོད་

4  <<སྐུ་>> སྒྲུབ་པས་འཇུག །དེ་ཡང་    <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> བསྒྲུབས་པས་འཇུག་པའ་ོ

ཞེ་ན། དེ་ལ་ཡང་

5  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> སྟོན་  <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> རྟོགས་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

དང་པོ་(ཨུཏྤ་ལ་སྔོན་པོའི་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་རས་གཅིག་དང་ཐ་དད་བརྟགས་ལ་དགག་པ་

མདོར་བསྟན་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཕན་ཚུན་གཅིག་པར་ཐལ་འགྱུར་ཕིར། །

འདུས་ལ་གཅིག་ཉིད་ཡོད་
1
མ་ཡིན། །

ཡན་ལག་ཅན་མེ་ཏོག་གི་རས་དང༌། ཡན་ལག་སྔོན་པོ་དང་ཨུཏྤ་ལ་རས་

གཅིག་གམ་ཐ་དད། དང་པོ་ལྟར་ན་འདུས་ལ་སྟེ་ཡན་ལག་ཅན་གཅིག་ཉིད་དུ་ཡོད་

པ་མིན་པར་དུ་མར་ཐལ། རས་གཅིག་ཅིང་ལོག་པ་ཐ་དད་ཀང་ཁས་མ་བླངས་

པས། ཡན་ལག་ཅན་དང༌། ཡན་ལག་གཉིས་ཀང་ཕན་ཚུན་གཅིག་པར་ཐལ་བར་

འགྱུར་བའི་ཕིར། ཡང་ན། ཡན་ལག་རྣམས་དང་འདུས་པ་ཡན་ལག་ཅན་ལ་རས་

གཅིག་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་ལ་རྟགས་སྔ་མ་སྦྱར་རོ། །

ར་བ།

འདུས་པ་དུ་མར་ཐལ་བར་འགྱུར། །

འདུས་པ་ཡན་ལག་ཅན་དུ་མར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཡན་ལག་རྣམས་དང་

གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(རྒྱས་པར་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། རས་གཅིག་པའི་ཕོགས་དགག་པ་

དང༌། ཐ་དད་པའི་ཕོགས་དགག་པའོ། །

1  <<རང་>> ཡོད་             <<ར་>> ཡིན་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དང་པོ་(རས་གཅིག་པའི་ཕོགས་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

སྒ་དག་རང་དོན་སོང་མ་ཡིན། །

ཨུཏྤ་ལ་སྔོན་པོ་བརོད་པའི་སྒ་དག་རང་གི་དོན་སོང་བ་མིན་ཞིང༌། སྔོན་པོའི་

ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་དང༌། ཨུཏྤ་ལའི་སྒས་སྤི་དོན་གཞན་བརོད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་

ན
1
། སྔོན་པོའི་སྒས་རིགས་དོན་གཞན་བརོད་པ་འཐད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་

ཉེས་པ་སྔར་བརོད་ཟིན་པའི་ཕིར།

ར་བ།

ཐེ་ཚོམ་ཟ་ཕིར་གཞན་སེལ་མིན། །

སྔོན་པོའི ་སྒས་གཞན་ཨུཏྤ་ལ་མིན་པ་གཞན་སེལ་བ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། སྔོན་པོ་ཞེས་བརོད་པའི་ཚེ་གང་སམ་དུ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕིར། འདོད་ན་ཁས་

བླངས་འགལ་ལོ། །

ར་བ།

གཅིག་ལས་རྣམ་གངས་སུ་འགྱུར་རོ། །

ཡ་གལ་གཉིས་དང༌། ཚོགས་པ་བརོད་པའི་སྒ་གསུམ་དོན་གཅིག་
2
རྣམ་

གངས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དོན་གཅིག་ཁོ་ན་བརོད་པའི་སྒ་རས་ཐ་དད་པའི་ཕིར་

1  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> ཞེ་ན།      <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> -

2  <<སྐུ་>> -    <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> སྒས་སྒ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

རོ། །འདོད་མི་རིགས་ཏེ། སྔོན་པོའི་སྒས་ཀང་ཨུཏྤ་ལ་མི་རྟོགས། ཨུཏྤ་ལའི་སྒས་

ཀང་ཅིག་ཤོས་མི་རྟོགས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(ཐ་དད་པའི་ཕོགས་དགག་པ་)ལ་གསུམ། གཞི་མཐུན་མི་འཐད་པ་དང༌། 

ཡོན་ཏན་དང་རིགས་དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བ་མི་འཐད་པ་དང༌། དེ་ལ་གནོད་པ་གཞན་

བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(གཞི་མཐུན་མི་འཐད་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཐ་དད་ན་ཡང་གཉིས་ཀ་མེད། །
1
 

སྔོན་པོ་དང་ཨུཏྤ་ལ་གཉི་ག་ཁྱད་པར་བ་བེད་དང་གཞི་མཐུན་དུ་མེད་པར་

ཐལ། རས་ཐ་དད་པ་ཡང་སྟེ་ཐ་དད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(ཡོན་ཏན་དང་རིགས་དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བ་མི་འཐད་པ་)ལ་གཉིས། འདོད་པ་

བརོད་པ་དང༌། དེ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(འདོད་པ་བརོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

དོན་གི་རས་དང་ཡོན་ཏན་དག །

གལ་ཏེ་དོན་གཅིག་ལ་འཇུག་ན། །

ཨུཏྤ་ལའི་དོན་གི་རས་དེ
2
་རིགས་དང༌། སྔོན་པོའི་ཡོན་ཏན་དག་གལ་ཏེ་

1  <<རང་>> གཉིས་ཀ་མེད། །      <<ར་>> གཉིས་ཀར་མིན། །

2  <<སྐུ་>> དེ་      <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ཏེ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དོན་རས་གཅིག་ལ་འཕོད་པ་འདུ་བའི་ཚུལ་གིས་འཇུག་གོ་ཞེ་ན།

གཉིས་པ་(དེ་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ། 

སྤི་དང་བེ་བག་གཉིས་ཡོད་མིན། །

ཨུཏྤ་ལའི་རས་ལ་སྤི་དང་བེ་བག་གཉིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རས་

ཡོན་ཏན་
1
དང༌། རིགས་གསུམ་རས་ཐ་དད་པའི་ཕིར།

ར་བ།

དེ་ལན་གཉིས་ཀང་ཡོད་མ་ཡིན། །

རང་ཉིད་དང་ཡོན་ཏན་དེ་དང་ལན་པ་གཉིས་ཀང་གཞི་མཐུན་དུ་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། འབེལ་མེད་རས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར།

ར་བ།

དེ་བཞིན་དུ་སྒ་རིགས་དང་ནི། །

ཡོན་ཏན་ཙམ་ཞིག་བརོད་པར་འགྱུར། །

དེ་བཞིན་དུ་སྒ་གཉིས་ཀིས་ཨུཏྤ་ལ་སྔོན་པོ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་བརོད་པ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། ཨུཏྤ་ལ་ཞེས་པའི་སྒ་རིགས་དོན་གཞན་དང་ནི་སྔོན་པོའི་སྒས་ཡོན་

ཏན་དོན་གཞན་ཙམ་ཞིག་བརོད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར།

གསུམ་པ་(དེ་ལ་གནོད་པ་གཞན་བསྟན་པ་)ལ་གཉིས། སྔོན་པོ་དང་ཨུཏྤ་ལ་ལ་ཡང་

1  <<སྐུ་>> རས་ཡོན་ཏན་      <<ཤེས་>> རས་དང་ཡོན་ཏན་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀི་ཉེས་པ་དང་མཚུངས་པ་དང༌། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(སྔོན་པོ་དང་ཨུཏྤ་ལ་ལ་ཡང་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀི་ཉེས་པ་དང་མཚུངས་པ་)ནི། 

ར་བ།

དེ་ལན་བརོད་པ་ཉིད་ལ་ནི། །

མཚུངས་མི་མཚུངས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར། །

རིགས་དང་ཡོན་ཏན་གི་སྒས་དོན་ཕན་ཚུན་རོགས་པར་བརོད་པ་མི་འཐད་

པར་ཐལ། རིགས་དང་ཡོན་ཏན་དང་ལན་པ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་བརོད་པ་ཉིད་ལ་

ནི་རིགས་དང་ཡོན་ཏན་གཉིས་མཚུངས་པ་སྟེ་གཅིག་དེ་མི་མཚུངས་པ་སྟེ་ཐ་དད་

བརྟགས་
1
ན་གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་པའི་ཉེས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(དེའི་ལན་དགག་པ་)ལ་གསུམ། འདོད་པ་བརོད་པ་དང༌། དེ་དགག་པ་

དང༌། དེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །

དང་པོ་(འདོད་པ་བརོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

མཚུངས་ཕིར་བརོད་པར་མི་འདོད་ཅེ། །

གཞི་མཐུན་དུ་མཚུངས་པའི་ཕིར། གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་པ་ཉེས་པ་བརོད་

པར་བེད་པ་འཇུག་པར་མི་འདོད་ཅེ་ན། འགེལ་བཤད་ཀི་འགྱུར་ལྟར་ན། གཞི་ཐ་

དད་པ་འགོག་པར་མི་བེད་ཀི། གཞི་ཐ་མི་དད་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་ཅེས་བཤད་དོ། །

1  <<སྐུ་>> བརྟགས་                  <<ཤེས་>> རྟགས་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཉིས་པ་(དེ་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

བ་ལང་རྟ་ལ་སོགས་ལའང་མཚུངས། །

སྔོན་པོ་མིན་པ་དང༌། ཨུཏྤ་ལ་མིན་པ་ལས་ལོག་པའི་ལོག་པ་གཉིས་དང་

ལན་པའི་སོ་ནས་གཞི་མཐུན་དུ་མི་འགྱུར་བར་འབེལ་མེད་རས་ཐ་དད་དོན་གཅིག་

ལ་འདུ་བའི་གཞི་མཐུན་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟ་ན་བ་ལང་དང་རྟ་ལ་

སོགས་ལའང་གཞི་མཐུན་དང་དེ་བརོད་པའི་སྒ་གཞི་མཐུན་བརོད་པར་མཚུངས་

པར་འགྱུར་བའི་ཕིར།

གསུམ་པ་(དེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་)ལ་གཉིས། རོད་པ་དང་ལན་ནོ། །

དང་པོ་(རོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

དེར་བེ་བག་ཏུ་མ་བས་ཞེ། །

མི་མཚུངས་ཏེ། བ་ལང་དང་རྟ་ལ་དབིབས་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་གིས། སྤི་

མི་འདྲ་བའི་གསལ་བར་བེད་པའི་ཕིར། གཞི་མཐུན་དུ་མི་འགྱུར་ལ། ཨུཏྤ་ལ་སྔོན་

པོ་དེ་དེ་ལྟ་བུས་བེ་བག་ཏུ་མ་བས་ཤིང༌། རྟེན་གཅིག་ལ་ཆོས་གཉིས་འཕོད་པ་འདུ་

བས་གཞི་མཐུན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན།

གཉིས་པ་(ལན་)ལ་གསུམ། དགག་པ་དངོས་དང༌། ཡོན་ཏན་དང་རས་སྤི་

གསལ་བེད་དུ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ་བ་དང༌། གསལ་བ་གསལ་བེད་ཕན་ཚུན་སྟོན་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

པར་ཐལ་བའོ། །

དང་པོ་(དགག་པ་དངོས་)ནི། 

ར་བ།

དུ་མར་བས་པ་འདུས་པར་འགྱུར། །

ར་བུམ་གཅིག་ལ་ཡང་དབིབས་མི་འདྲ་བ་དུ་མར་བས་པ་འདུས་པར་ཏེ་

འདྲེས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། བུམ་པ་ཉིད་དང༌། ཡོད་པ་ཉིད་དང་རས་ཉིད་ལ་

སོགས་པ་སྤི་མི་འདྲ་བ་དུ་མའི་གསལ་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁྱབ་ཁས་

བླངས། འདོད་མི་རིགས་ཏེ། དམིགས་རུང་མ་དམིགས་པས་ཁེགས་པའི་

ཕིར། འགེལ་བཤད་ཀི་འགྱུར་ལས། རྣམ་པ་དུ་མ་འདྲེས་པར་འགྱུར་ཞེས་

འགྱུར་རོ། །

ར་བ།

གཞན་ཡང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

གཞན་ཡང་བ་ལང་དང༌། རྟ་དབིབས་མཚུངས་པ་དང་མི་མཚུངས་པར་གཉི་

གར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡོད་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་སྤི་འདྲ་བའི་
1
གསལ་བེད་དང༌། བ་

ལང་ཉིད་དང་རྟ་ཉིད་ཀི་སྤི་མི་འདྲ་བའི་ཡང་གསལ་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར།

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་འདོད་པ་ལ་ཡང་མེད། །

1  <<སྐུ་>> ཅི་འདྲ་བའི་           <<ཤེས་>> ཅི་འདྲ་བ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཞི་མཐུན་དུ་འདོད་པ་ཨུཏྤ་ལ་ལའང་གཞི་མཐུན་མེད་པར་ཐལ། སྔོན་པོ་

ཉིད་དང༌ཨུཏྤ་ལ་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་སྤིའི་གསལ་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(ཡོན་ཏན་དང་རས་སྤི་གསལ་བེད་དུ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ་བ་)ནི། 

ར་བ།

ཡོན་ཏན་རས་དག་གསལ་མི་འགྱུར། །
1

ཡོན་ཏན་དང་རས་དག་སྤིའི་གསལ་བེད་དུ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དབིབས་

ཁོ་ནས་སྤི་གསལ་ཁེགས་པར་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །

ར་བ།

ཐ་དད་རོད་བེད་ཐ་དད་ལས། །

ཞེ་ན་རང་ལས་ཁྱད་མེད་སྒ། །

གལ་ཏེ་སྤི་དང་གཞི་མཐུན་རོད་བེད་ཐ་དད་ལས་ཐ་དད་ཡིན་གི། དངོས་པོ་

རང་གི་ངོ་བོའི་སོ་ནས་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན་ནི། དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རས་ཐ་

དད་དུ་ཁས་བླངས་པས་རང་ལས་ཐ་དད་པའི་ཁྱད་པར་མེད་པར་སྒ་གཙོ་བོ་ཐ་དད་

པ་དེའི་རང་བཞིན་དུ་མི་འཐད་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་(གསལ་བ་གསལ་བེད་ཕན་ཚུན་སྟོན་པར་ཐལ་བ་)ནི། 

ར་བ།

གསལ་བེད་གསལ་བ་ཐ་དད་ལ། །

1  <<རང་>> མི་འགྱུར། །       <<ར་>> མིན་འགྱུར། །
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ཕན་ཚུན་བརྟེན་པ
1
་ཐོབ་པར་འགྱུར། །

རས་དང་སྤིའི་གསལ་བེད་དང་གསལ་བར་བ་བ་ཐ་དད་ལ་རྟོག་པ་ཕན་

ཚུན་བརྟེན་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རས་ཀི་རང་བཞིན་ཅི་ཞིག་ཅེ་ན། སྤིའི་

གསལ་བེད་དོ་ཞེས་དང༌། སྤི་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རས་ཀི་གསལ་བའོ་ཞེས་བསྟན་

དགོས་པའི་ཕིར།

ར་བ།

རང་བཞིན་དུ་མ་དང་གཅིག་གི །

ཕན་ཚུན་གསལ་བ་མང་པོར་འགྱུར། །

སྤི་ཡང་རང་བཞིན་དུ་མ་དང་བུམ་པ་ཡང་དུ་མ་མེད་པར་ཐལ། གཅིག་གི་

རང་བཞིན་དུ་ཁས་བླངས་ཀང་ཕན་ཚུན་གསལ་བ་མང་པོར་འགྱུར་བས་ཏེ། སྤི་

ཡང་འཕོད་འདུ་རོགས་པར་འབེལ་པའི་གསལ་བ་དུ་མས་གསལ་དགོས་ཤིང་བུམ་

པ་ཡང་ཡོད་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་སྤི་དུ་མའི་གསལ་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(དོན་བསྡུ་བ་)ནི། 

ར་བ། ཡང་བརོད་པ།

ཡོན་ཏན་ནུས་པ་རོད་བེད་ཀི། །

དབེ་བས་ཐ་དད་རབ་ཏུ་བརྟག །
2

གཅིག་མང་པོ་དང་འབེལ་པའི་ཕིར། །

1  <<རང་>> ཐ་དད་ལ། །ཕན་ཚུན་བརྟེན་པ་        <<ར་>> ཐ་དད་ལས། །ཕན་ཚུན་རྟེན་པ་

2  <<རང་>> རབ་ཏུ་བརྟག །      <<ར་>> རབ་ཏུ་བཏགས། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དུ་མ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར། །

ཞེས་བ་བ་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

ཡང་བརོད་པ་རས་གཅིག་ཀང་དུ་མ་དང་ཡོད་པ་ཉིད་ཀི་སྤི་ཡང་དུ་མ་ཉིད་

དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཆོས་མང་པོ་དང་འཕོད་འདུ་རོགས་པར་འབེལ་པའི་

ཕིར། རྟགས་ཁས་བླངས་ཏེ། མི་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཏེ་ཁྱད་ཆོས་དུ་མ་

དང༌། ནུས་པ་རས་ཐ་དད་དུ་མ་ཡོད་པའི་དབང་གིས་རོད་བེད་ཀི་དབེ་བས་
1
རང་

ལ་འཕོད་འདུ་འབེལ་པའི་སྤིའི་
2
གསལ་བེད་ཡིན་པས་ཐ་དད་དུ་རབ་ཏུ་རྟོག་ཅིང་

བཞག་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་བ་བ་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

གཉིས་པ་(ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་བེ་བག་ཏུ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། རང་དང་གཞན་ལ་ཁྱད་

གཞི་ཁྱད་ཆོས་དང༌གཞི་མཐུན་འཐད་མི་འཐད་ཀི་ཁྱད་པར་དང༌། སྤི་སྒས་ཁྱད་

པར་མི་སོང་བའི་ཚུལ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་(རང་དང་གཞན་ལ་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་

རང་དང་གཞན་ལ་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་དང༌གཞི་མཐུན་འཐད་མི་འཐད་ཀི་ཁྱད་པར་)ལ་གཉིས། གཞན་གི་

ལུགས་ལ་མི་འཐད་པ་དང༌། རང་ལུགས་ལ་འཐད་པའོ། །

དང་པོ་(གཞན་གི་ལུགས་ལ་མི་འཐད་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཁྱད་པར་བེད་དང་ཁྱད་པར་དུ། །

བ་ཉིད་རང་དབང་མིན་སྔར་བརོད། །

1  <<སྐུ་>> དབིབས་          <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> དབེ་བས་

2  <<སྐུ་>> སྤིའི་          <<ཤེས་>> སྤི་མའི་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

གཞན་གི་ལུགས་ལ་ཨུཏྤ་ལ་སྔོན་པོ་
1
ཞེས། སྔོན་པོ་དེ་ཨུཏྤ་ལས་ཁྱད་པར་

དུ་བས་ནས་སྟོན་པའི་ཁྱད་པར་བེད་ཆོས་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་བ་བ་ཉིད་མི་འཐད་

པར་ཐལ། རོད་བེད་སོ ་སོའི ་དབང་གིས་འཇུག་པར་ཁས་བླངས་པ་གང་

ཞིག །དབང་པོའི་དབང་གིས་རང་དབང་དུ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་པར་སྔར་རང་དབང་

མེད་ཕིར་དེ་ལན་མིན་ཞེས་པར་བརོད་ཟིན་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

གཞན་ཉིད་དུ་མིན་སྤི་དང་ནི། །

ཐ་དད་རྣམ་གངས་བརོད་བསྐུལ་ཡིན། །

རོད་བེད་སེལ་བས་འཇུག་པ་ལས་གཞན་ཉིད་དུ་འཐད་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། སྒྲུབ་པའི་དབང་གིས་འཇུག་ན། སྒོ་འདོགས་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་ཆོད་

པའམ། ཡང་ན་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་གཅོད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །སེལ་བས་

འཇུག་པ་ལ་ཤིང་ཤ་པ་ཉིད་ཤིང་མིན་པ་ལས་ལོག་པ་དང༌། ཤ་པ་མིན་པ་ལས་

ལོག་པ་གཞི་མཐུན་དུ་འཐད་པར་ཐལ། ཤིང་ཞེས་པའི་སྤི་སྒ་དང་ནི། ཤ་པ་

སོགས་ཤིང་གསལ་ཐ་དད་བརོད་པའི་སྒ་དང༌། ཤིང་དང་ལོན་པ་སོགས་རྣམ་

གངས་པའི་སྒ་རྣམས་བརོད་འདོད་ཀིས་བསྐུལ་ཞིང་བཞག་པའི་ཐ་སད་ཀི་ཡན་

ལག་ཡིན་པའི་ཕིར།

ར་བ།

1  <<སྐུ་>> སྔོན་པོ་              <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> སྟོན་ནོ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

འགལ་མེད་ཕིར་ན་ཚོགས་པ་ཡང་། །

དེ་བཞིན་དོན་གཞན་རོད་པར་བེད། །

ཨུཏྤ་ལ་སྔོན་པོ་ཞེས་པའི་ཚོགས་པ་བརོད་པ་ཡང་དེའི་ལོག་པ་གཉིས་དང་

ལན་པ་གཞི་མཐུན་གི་དོན་གཞན་རོད་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སྔོན་པོའི་

སྒ་དང་ཨུཏྤ་ལའི་སྒ་གཉིས་དོན་ཕན་ཚུན་འགལ་མེད་ཕིར་ན་སྟེ། བརོད་བར་མི་

སོང་ཞིང་མི་སླུ་བར་ཆོས་ཅན་མེ་ཏོག་གཅིག་ལ་གཞི་མཐུན་དུ་འདུར་རུང་བར་

གནས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(རང་ལུགས་ལ་འཐད་པ་)ལ་གསུམ། སྤི་སྒས་ཁྱད་པར་མི་སོང་བའི་

ཚུལ་དང༌། རོད་པ་སོང་བ་དང༌། སྤི་གསལ་དང་ཁྱད་པར་བ་བེད་ཀི་དོགས་པ་སྐྱེ་

ཚུལ་མི་མཚུངས་པར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(སྤི་སྒས་ཁྱད་པར་མི་སོང་བའི་ཚུལ་)ནི།

ར་བ། ཡང་བརོད་པ།

དེ་ཙམ་འདོད་པའི་ཕིར་ཐ་དད། །

རང་དང་སྤི་ཡི་ངོར་
1
མ་ཡིན། །

མ་བཟུང་ན་ནི་དོན་གཅིག་ལ། །

འདི་དག་ཐེ་ཚོམ་བསྐྱེད་པར་མཚུངས། །

ཡང་བརོད་པ་སྤི་སྒས་ཁྱད་པར་མི་སོང་བ་ལ་བཤད་པས།
2
 ཤིང་དང་ཤ་

1  <<རང་>> སྤི་ཡིས་བར་          <<ར་>> སྤི་ཡི་ངོར་

2  <<སྐུ་>> སྤི་སྒས་ཁྱད་པར་མི་སོང་བ་ལ་བཤད་པས།     <<ཤེས་>> མི་སོང་བ་ལ་བཤད་དོ། །
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

པ་གཉིས་གཞི་མཐུན་དུ་ཐལ། ཤ་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་ནས་མ་བཟུང་ན་ནི་ཤིང་

ཞེས་པའི་སྒ་འདི་དག་ཤིང་གི་ཁྱད་པར་གི་དོན་གཅིག་ལ་ཐེ་ཚོམ་བསྐྱེད་པར་

མཚུངས་ཤིང༌། ཁྱད་པར་དུ་བས་ན་ཤ་པའི་དོན་གཅིག་ལ་གཞི་མཐུན་དུ་འགྱུར་

བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(རོད་པ་སོང་བ་)ནི། སྤིའི་སྒས་རང་གི་ཁྱད་པར་རྣམས་སོང་བ་མ་

ཡིན་པ་ལྟར། ཁྱད་པར་གི་སྒས་ཀང་སྤི་མི་སོང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།

ར་བ།

དུ་མ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་སྤི། །

ཁས་ལེན་ཐ་དད་ཀིས་མི་འཁྲུལ། །

ཤ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཤིང་གསལ་རྣམས་ལ་ཡོད་པ་དང་ཤིང་ལ་སོགས་

པའི་སྤི་དུ་མ་ཡོད་པ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཀང་ཤིང་གསལ་ཐ་དད་ཀི་སྒས་རང་གི་སྤི་བརོད་

བར་ཁས་ལེན་པ་སྟེ། བརོད་བར་མི་སོང་བར་ཐལ། ཤིང་གསལ་རྣམས་ཤིང་ལ་

རིགས་དང་རིགས་ཅན་གི་ཚུལ་གིས་མི་འཁྲུལ་བའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་(སྤི་གསལ་དང་ཁྱད་པར་བ་བེད་ཀི་དོགས་པ་སྐྱེ་ཚུལ་མི་མཚུངས་པར་བསྟན་པ་)ནི།

ར་བ།

ཁྱད་པར་བེད་དང་ཁྱད་པར་དུ། །

བ་བ་དེ་དག་ཉིད་མཚུངས་མིན། །

ཞེས་བ་བ་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

སྤི་དང་གསལ་བའི་ཁྱད་པར་བེད་ཆོས་དང་ཁྱད་པར་དུ་བ་བ་དེ་དག་ཉིད་

ཀི་དོགས་པ་སྐྱེ་ཚུལ་དང༌། དོགས་པ་གཅོད་པའི་ཚུལ་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ཤིང་ཡོད་དོ་ཞེས་བརོད་པ་ན་གང་སམ་དུ་དོགས་པ་སྐྱེས་ན་ཤིང་ཤ་པའོ་

ཞེས་ཤ་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་ནས་དོགས་པ་གཅོད་ཅིང༌། ཤིང་ཤ་པ་ཡོད་དོ་ཞེས་

བརོད་པ་ན། ཤིང་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་མི་སྐྱེ་བས་ཤིང་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་ནས་

བསྟན་མི་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །གཞི་མཐུན་དང་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་སོགས་
1
སེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་འཐད་ཅིང་བེ་བག་པ་སོགས་ཀི་ལུགས་ལ་མི་འཐད་པ་བསྡུས

2
་

ཏེ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ །

གཉིས་པ་(སྤི་སྒས་ཁྱད་པར་མི་སོང་བའི་ཚུལ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་)ལ་བཞི། རོད་བེད་སྒའི་

དོན་གི་ཁྱད་པར་གི་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ་དང༌། སྒའི་སེལ་འཇུག་བཤད་པ་

དང༌། སྒ་རྟོག་རིམ་ཅན་དུ་འཇུག་པའི་ཚུལ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་དང༌། འཇུག་ཚུལ་

མ་བས་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་(རོད་བེད་སྒའི་དོན་གི་ཁྱད་པར་གི་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ་)ལ་ཁ་ཅིག་

ན་རེ། སྤི་དང་ཁྱད་པར་གི་རྣམ་བཅད་གཅོད་ཚུལ་དང༌། གཞི་མཐུན་བརོད་པའི་

སྒས་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་བརོད་བར་མི་སོང་
3
བའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། རོད་པ་སང་

བའོ། །དང་པོ་(ཁ་ཅིག་ན་རེ་སྤི་དང་ཁྱད་པར་གི་རྣམ་བཅད་གཅོད་ཚུལ་)ལ་གཉིས། རིགས་མཐུན་

གི་ཁྱད་པར་གི་སྒས་རིགས་མཐུན་གཞན་སེལ་བ་དང༌། རིགས་མཐུན་གི་ཁྱད་པར་

དངོས་སུ་མི་སེལ་བའི་ཚུལ་ལོ། །

1  <<སྐུ་>> ཁྱད་ཆོས་སོགས་      <<ཤེས་>> ཁྱད་ཆོས་སོ། །

2  <<སྐུ་>> བསྟན་  <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> བསྡུས་

3  <<སྐུ་>> སྲོང་    <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> སོང་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

དང་པོ་(རིགས་མཐུན་གི་ཁྱད་པར་གི་སྒས་རིགས་མཐུན་གཞན་སེལ་བ་)ནི། རྒྱུ་མཚན་གང་

གིས་བརོད་བར་ཐ་དད་པ་རྣམས་སྒས་དོན་གཞན་སེལ་བར་བེད་དོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

ཐ་དད་ཐ་དད་གཞན་རྣམས་དང་། །

འགལ་བའི་ཕིར་ན་སེལ་བར་བེད། །

ཤིང་གསལ་ཐ་དད་པ་ཤིང་ཤ་པ་ཞེས་བརོད་པའི་སྒ་ཆོས་ཅན། སེང་ལེང་

བརོད་བ་ཡིན་པ་སེལ་བར་བེད་དེ། ཤིང་ལ་ལྟོས་པའི་རིགས་མཐུན་ཡིན་

ཡང༌། སེང་ལེང་ལ་སོགས་པ་ཤིང་གསལ་ཐ་དད་གཞན་རྣམས་དང་འགལ་བའི་

ཕིར།

གཉིས་པ་(རིགས་མཐུན་གི་ཁྱད་པར་དངོས་སུ་མི་སེལ་བའི་ཚུལ་)ནི། 

ར་བ།

སྤི་གཞན་ཐ་དད་དོན་རྣམས་ཀི། །

རང་དང་
1
སྤི་དག་འགལ་བ་ཡིན། །

སྤིར་གཞན་པ་ལས་གྱུར་པ་ཐ་དད་པའི་ཁྱད་པར་ར་བུམ་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་ཀི་ཁྱད་པར་ར་བུམ་རང་དང་སྤི་གསལ་ལས་གྱུར་པ་དག་དངོས་སུ་མི་སེལ་

ཡང་དོན་གིས་འགལ་བ་སྟེ་སེལ་བ་ཡིན་ཏེ། ཤིང་གི་སྒས་ཤིང་མིན་དངོས་སུ་

གསལ་ཞིང༌། ཤིང་ཁྱད་པར་དུ་བས་ནས་ཤ་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བརོད་པའི་ཕིར་

1  <<རང་>> རང་དང་                <<ར་>> རང་དག་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

རོ། །ཤིང་ཤ་པའི་སྒ་ཁོ་ནས་བུམ་པ་སོགས་དངོས་སུ་སེལ་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།

ར་བ།

དེ་དེའི་དངོས་སུ་གསལ་བ་མིན། །

སྤི་ནི་མཚུངས་པ་ཉིད་མ་ཡིན། །

བུམ་པ་དེ་ཤིང་ཤ་པ་ཞེས་པའི་སྒ་དེའི་དངོས་སུ་གསལ་བ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། དེ་ལྟ་ན་ཤིང་གི་སྤི་སྒ་དང་ནི་རྣམ་བཅད་གཅོད་ཚུལ་མཚུངས་པར་འགྱུར་ན་

ཡང༌། མཚུངས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ར་བ།

དེ་བཞིན་ཁྱད་པར་གཞན་རྣམས་ནི། །

དེ་ཡི་སེལ་
1
བར་འགྱུར་མ་ཡིན། །

དེར་ཐལ། མཚུངས་ན་ཤིང་གི་སྒ་དེ་ཡིས་པ་ལ་ཤ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་

གཞན་རྣམས་ནི་སེལ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཤིང་ཤ་པའི་སྒས་ཀང་

མི་སེལ་བར་འགྱུར་ན་དེ་མི་རིགས་པའི་ཕིར་རོ། །རྣམ་བཅད་མང་ཉུང་གི་ཁྱད་པར་

ཡོད་དེ། ཤིང་སྒས་ཤིང་མིན་སེལ། ཤ་པའི་སྒས་པ་ལ་ཤ་དང་ཤུག་པ་སོགས་དུ་

མ་སེལ་ལོ། །

གཉིས་པ་(གཞི་མཐུན་བརོད་པའི་སྒས་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་བརོད་བར་མི་སོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་)

ནི། ཁྱད་པར་གི་སྒས་ཁྱད་པར་གཞན་སེལ་བར་བེད་ན། མང་པོ་ཉིད་ཀི་སྒས་སྣུམ་

1  <<རང་>> དེ་བཞིན་ཁྱད་པར་གཞན་རྣམས་ནི། །དེ་ཡིས་སེལ་ <<ར་>> དེ་གཞན་ཁྱད་པར་གཞན་རྣམས་

དང་། །དེ་ཡི་སེལ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

པ་སོགས་སེལ་བས་གཞི་མཐུན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

གང་ཞིག་གཞི་མཐུན་གྱུར་པ་དེ། །

ཡོན་ཏན་དང་ནི་ཡོན་ཏན་གཞན། །

དེ་རས་གཅིག་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར། །

གཞི་ཡིས་མི་འགལ་བར་བས་ཉིད། །

ལོག་པ་ཐ་དད་པ་གང་ཞིག་གཞི་མཐུན་དུ་གྱུར་པ་དེ་སྒ་ཐ་དད་ཀིས་བརོད་

པར་བ་བ་ཡིན་ཡང༌། ཕན་ཚུན་སངས་པའི་ཚུལ་གིས་བརོད་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། གཞི་གཅིག་ལ་འདུ་བ་ཡིས་ཚོགས་པ་བརོད་པའི་སྒ་གཅིག་གི་བརོད་བར་

མི་འགལ་བར་བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། མངར་བའི་ཡོན་ཏན་དང་ནི་ཡོན་

ཏན་གཞན་སྣུམ་པ་དེ་ཁ་ཟས་ཀི་རས་གཅིག་ལ་གཞི་མཐུན་དུ་འདུ་ཞིང། དེ་ལ་གཞི་

མཐུན་བརོད་པའི་སྒ་འཇུག་པའི་ཕིར།

ར་བ།

མ་མཐོང་ཕིར་ཡང་སེལ་བ་ཡིན། །

ཤིང་ཤ་པའི་སྒས་པ་ལ་ཤ་ལ་སོགས་པ་སེལ་བའི་རྒྱུ་གཞན་ཡང་ཡོད་

དོ། །བས་པ་རྟག་པ་ལ་མ་མཐོང་བས་སྒ་ལ་རྟག་པ་སེལ་བ་བཞིན་དུ། དེ་ལ་སྦྱོར་

བ་མ་མཐོང་བའི་ཕིར་ཡང་དེ་བརོད་པ་སེལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་(རོད་པ་སང་བ་)ལ་གསུམ། རོད་པ་དང༌། ལན་དང༌། དེ་ལ་རོད་པ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

སང་བའོ། །

དང་པོ་(རོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

རང་ཐ་དད་ལ་སྤི་སེལ་འགྱུར། །

དེ་ལ་འཇུག་པ་མ་མཐོང་བས་དེ་སེལ་བར་བེད་ན། རང་གི་གསལ་བ་ཐ་

དད་ལ་སྤི་སྒ་འཇུག་པ་མ་མཐོང་བས་སྤིའི་སྒས་ཁྱད་པར་རྣམས་སེལ་བར་འགྱུར་

རོ་ཞེ་ན།

གཉིས་པ་(ལན་)ནི། 

ར་བ།

གཞན་མི་རིགས་པར་
1
མཐོང་བའི་ཕིར། །

དེ་ལྟ་དེ་སྣང་ལ་ཐེ་ཚོམ། །

སྤིའི་སྒས་ཁྱད་པར་ངེས་པར་སོང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་ཤིང་གི་སྒ་

དེ་ཤ་པ་ལ་སྦྱོར་བར་སྣང་ལ། སྐབས་འགར་ཤིང་འོན་ཅིག་ཅེས་པའི་སྒ་ལས་ཐེ་

ཚོམ་དུ་འགྱུར་ཡང་སྐབས་དང། ཤུགས་ལ་སོགས་པའི་དབང་གིས་གཞན་ལ་

འཇུག་པ་མི་རིགས་པར་ཤ་པ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པར་མཐོང་བའི་ཕིར།

གསུམ་པ་(དེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་)ལ་གཉིས། རོད་པ་དང་ལན་ནོ། །

དང་པོ་(རོད་པ་)ནི། 

1  <<རང་>> པར་               <<ར་>> པས་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ར་བ།

ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་རིགས་ཤེ་ན། །

སྐབས་དང་ཤུགས་ལ་སོགས་པའི་དབང་གིས་ཤིང་གི་སྒ་ཤ་པ་ཁོ་ན་ལ་

འཇུག་པ་མཐོང་ན། ཇི་ལྟར་ན་སྤིའི་སྒ་ལས་ཁྱད་པར་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕིར་ཡོད་

ཅེ་ན།

གཉིས་པ་(ལན་)ནི། 

ར་བ།

ངེས་པར་ཡན་གར་བ་ལ་དེ། །

སྤི་སྒ་ལས་ཁྱད་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དེ། ཁྱད་པར་དང་ལྷན་ཅིག་སྦྱར་བ་

ལས་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྔར་ཁྱད་པར་ལ་འཇུག་པར་ངེས་པ་དེ་ཕིས་

ཡན་གར་བ་ལ་སྟེ་དེ།
1
 ཁྱད་པར་དང་བལ་བའི་སྤི་སྒ་ལས་ཁྱད་པར་ལ་ཐེ་ཚོམ་དུ་

འགྱུར་བའི་ཕིར།

ར་བ།

ཡན་གར་ཐ་དད་ལ་མེད་ཅེ། །

ཡན་གར་བ་སྤི་བརོད་ཀི་སྒ་གསལ་བ་ཐ་དད་ལ་སྦྱོར་བ་མེད་པས་ཐེ་ཚོམ་

ཟ་བ་ཡང་མེད་ཅེ་ན། 

ར་བ།

1  <<སྐུ་>> སྟེ་དེ།   <<ཤེས་>> དེ་སྟེ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཉན་པ་པོ་ལ་ལྟོས་པ་མཐོང་། །

སྤི་སྒ་ཁྱད་པར་ལ་སྦྱོར་བ་མི་འཐད་པ་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། ཤིང་ངེས་ཟིན་

པའི་ཉན་པ་པོ་དག་སྤི་ཤིང་འདིས་ལས་གྱུར་པ་ཡིན་ནམ། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་ལྔ་

ལས་གྱུར་པ་ཡིན་སམ་ནས་འདྲི་བ་ནས་ལས་གྱུར་པའོ་ཞེས་ཉན་པ་པོ་ལ་ལྟོས་

ནས། སྤི་སྒས་ཁྱད་པར་བརོད་པ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(སྒའི་སེལ་འཇུག་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། སྒ་སྦྱོར་ཚུལ་དང། དེ་ལ་རོད་པ་

སང་བའོ། །

དང་པོ་(སྒ་སྦྱོར་ཚུལ་)ནི། 

ར་བ།

སྒ་གཞན་རྣམ་པར་བཅད་ནས་ནི། །

སྒ་ཡིས་སྤི་རོད་བེད་པ་ཡིན། །
1

དོན་གང་ལ་གཅིག་ཐེ་ཚོམ་ཟ། །

དུ་མར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་ཡང་། །

དོན་གི་རྣམ་གཅོད་ཐ་དད་པ་བཞིན་དུ་སྒའི་རྣམ་གཅོད་ཀང་འཇུག་

སྟེ། བས་པས་མ་བས་པ་བསལ་ནས་སྒ་ལ་མི་རྟག་པ་གོ་བ་བཞིན་དུ། རོད་བེད་

ཀིས་ཀང་བས་པ་ལ་སྒ་གཞན་དངོས་མིང་དུ་འཇུག་པ་རྣམ་པར་བཅད་ནས་ནི་

བས་པ་ཞེས་པའི་སྒ་སྤིས་བས་པ་རོད་པར་བེད་པ་ཡིད་ཅན་རྣམས་ལ་ཡང་བར་ཇི་

ལྟར་སྦྱར་བ་བཞིན་དུ་དོན་གོ་བར་བེད་དེ། དོན་གང་ལ་བར་སྦྱོར་བ་མ་མཐོང་ཡང་

1  <<རང་>> སྒའི་སྤི་རོད་པར་བེད་པ་ཡིན། །      <<ར་>> སྒ་ཡིས་སྤི་རོད་བེད་པ་ཡིན། །
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

བརོད་པ་དག་ལས་མི་རྟོགས་ཤིང༌། དོན་གང་ལ་སྤི་སྒ་གཅིག་སྦྱར་བས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་

བ་དང་དོན་དུ་མ་ལ་སྤི་སྒ་དེ་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་ནའང་སྐབས་
1
ཤུགས་ལ་སོགས་

པའི་དབང་གིས་བར་ཇི་ལྟར་སྦྱར་བ་ལྟར་རྟོགས་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་ངེས་ཀི་རིག་

བེད་འགོག་པའི་སྐབས་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་(དེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་)ནི། ཇི་ལྟར་སྒས་དོན་གཞན་བསལ་ནས་རང་གི་

དོན་གོ་བར་བེད་དེ། སྒ་ལས་དོན་ལ་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། 

ར་བ།

སྒ་ཡི་དོན་གཞན་མ་མཐོང་ཡང་། །

རང་དོན་ཆ་ཤས་སྟོན་པའི་ཕིར། །

སྒ་ཡི་འབེལ་པ་ཤིན་ཏུ་ས། །
2

འཁྲུལ་བ་ཉིད་ཀང་ཡོད་
3
མ་ཡིན། །

བརོད་བའི་དོན་དང་རོད་བེད་ཀི་སྒ་འབེལ་པ་ཤིན་ཏུ་རྟོགས་པར་ས་

སྟེ། རོད་བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་སྒའི་དོན་གཞན་ལ་འཇུག་པ་མ་མཐོང་བ་སྟེ། དོན་མ་

ཡིན་པ་ལ་མི་འཇུག་པ་ལོག་པ་ངེས་པ་དང༌། རང་གི་བརོད་བའི་དོན་གི་ཆ་ཤས་

ཡན་ལག་སྟོན་པའི་རེས་སུ་འགོ་བའི་སོ་
4
ནས་དོན་བརོད་པའི་ཕིར། རང་གི་བརོད་

བའི་དོན་གི་སྤི་ཤར་བ་ལ་འཁྲུལ་བ་ཉིད་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་

1  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> སྐབས་       <<ཤེས་>> སྟབས་

2  <<རང་>> ཤིན་ཏུ་ས་            <<ར་>> ཉིད་དུ་ས་

3  <<རང་>> ཡོད་                 <<ར་>> བརོད་

4  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> སོ་      <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> སྒ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

མེད་ཀི་རེས་སུ་འགོ་ལོག་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་(སྒ་རྟོག་རིམ་ཅན་དུ་འཇུག་པའི་ཚུལ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་)ནི། 

ར་བ། ཡང་བརོད་པ།

ཤིང་དང་ས་ལས་བྱུང་
1
དང་རས། །

ཡོད་དང་གཞལ་བ་རིམ་བཟློག་ལས། །

བཞི་གསུམ་གཉིས་གཅིག་ཐེ་ཚོམ་དུ། །

འགྱུར་གཞན་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན། །

ཞེས་བ་བ་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་གོ །

ཡང་བརོད་པ་གཞལ་བ་ཡི་སྒ་རིམ་པ་ལོག་པ་ལས་དངོས་པོ་ཡོད་པ་

དང༌། རས་དང་ས་ལས་བྱུང་བ་དང༌། ཤིང་དང་བཞི་ལ་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུར་འགྱུར་

ཏེ། དེ་དག་མེད་པར་ཡང་འཇུག་པ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ནི་དངོས་པོ་ཡོད་པའི་

སྒ་གསུམ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུ་དང༌། རས་ཀི་སྒ་གཉིས་ལ་ཐེ་ཚོམ་དང༌། ས་ལས་བྱུང་

བའི་སྒ་ཤིང་གཅིག་པུ་ལ་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་མེད་པར་འཇུག་པའི་ཕིར་

རོ། །རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤིང་བརོད་པའི་སྒས་གཞན་བཞི་ངེས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ས་ལས་བྱུང་བའི་སྒ་ཕི་མ་གསུམ་ངེས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་

ཏེ། དེ་དག་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཕི་མ་ཕི་མ་གཉིས་རིམ་པ་བཞིན་

དུ་གཉིས་དང་གཅིག་ངེས་པའི་རྒྱུར་
2
སྦྱར་རོ། །ཞེས་བ་བ་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་

1  <<རང་>> བྱུང་                 <<ར་>> འབྱུང་

2  <<སྐུ་>> ངེས་པའི་རྒྱུར་      <<ཤེས་>> ངེས་པའི་རྒྱུ་རྒྱུར་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

སུ་བཅད་པའོ། །

བཞི་པ་(འཇུག་ཚུལ་མ་བས་པ་སང་བ་)ལ་གཉིས། སེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་ཉེས་པ་མེད་པ་

བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་དང༌། དེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་(སེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་ཉེས་པ་མེད་པ་

བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་)ལ་གཉིས། གཞི་མཐུན་མི་འཐད་པའི་ཉེས་པ་མེད་པ་དང༌། སྤི་དང་

ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་མི་འཐད་པའི་ཉེས་པ་མེད་པའོ། །

དང་པོ་(གཞི་མཐུན་མི་འཐད་པའི་ཉེས་པ་མེད་པ་)ནི། 

ར་བ།

གཞན་ལ་ཁྱབ་པ་བཀག་པའི་ཕིར། །

ཐ་དད་དོན་དེས་ཐ་དད་མིན། །

ཤིང་བརོད་པ་དང་ཤ་པ་བརོད་པའི་སྒ་ཐ་དད་ཀིས་དོན་ཐ་དད་བརོད་པ་

ཙམ་དཔེ་བརོད་བ་རས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤིང་གི་སྒས་ཤིང་དེ་

མིན་གཞན་ལ་ཁྱབ་པ་བཀག་ཀང་རང་གི་གསལ་བ་རྣམས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་མ་

བཀག་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཤིང་དང་ཤ་པ་གཞི་མཐུན་དུ་འཐད་དོ། །

གཉིས་པ་(སྤི་དང་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་མི་འཐད་པའི་ཉེས་པ་མེད་པ་)ནི། 

ར་བ།

དངོས་འཇུག་ཐ་དད་མིན་ཕིར་ཡང་། །

ཐ་དད་ཐུག་པ་མེད་ཕིར་དང་། །

རིགས་ཀི་ཆོས་རྣམས་རྣམ་པར་གནས། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

སྤི་དང་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་སོགས་མི་འཐད་པའི་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། ཤིང་

སྤི་དོན་གཞན་མེད་ཀང་རྟོག་
1
པ་ལ་ཤིང་མིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བའི་རིགས་ཀི་

ཆོས་རྣམས་ཤིང་གསལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་ཚུལ་གིས་རྣམ་པར་གནས་ཤིང་། གཞི་

མཐུན་བརོད་པའི་སྒས་ཀང་ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་གིས་ཕན་བཏགས་པའི་ཡོན་ཏན་

དང༌། ཡོན་ཏན་ཅན་རས་ཐ་དད་བརོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཕི་མ་དེར་

ཐལ། རོད་བེད་དངོས་པོའི་དབང་གིས་འཇུག་པ་མིན་པར་རས་གཅིག་ལ་རྟོག་

པས་
2
བཏགས་པའི་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་བརོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་སྒས་ཁྱད་

པར་མཐའ་ཡས་པས་སྤི་སྒས་ཁྱད་པར་མ་བརོད་ཀང་མི་སོང་བས་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་

ཆོས་འཐད་པའོ། །

གཉིས་པ་(དེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་)ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །

དང་པོ་(རོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

གང་ལས་གཞན་སེལ་ངེས་ཤེ་ན། །

སྤི་དོན་གཞན་ཡོད་པས་འཇིག་རྟེན་ན་གཟུགས་ཀི་སྒ་སྔོན་པོ་སོགས་ལ་

འཇུག་གི །རོ་ལ་སོགས་པ་ལ་མི་འཇུག་པ་ཡིན་ལ། སེལ་བ་སྨྲ་བ་ལྟར་ན་སྤི་མེད་

ཅིང་གསལ་བ་ཐ་དད་མ་འདྲེས་པས། དེ་མི་འཐད་པ་དང་ཤིང་བརོད་པའི་སྒའི་

བརོད་བ་དང༌། བསྒྲུབ་པ་རང་དབང་བའི་ཚུལ་དུ་སྣང་གི །དེ་མིན་གཅོད་པའི་ཚུལ་

1  <<སྐུ་>> རྟོགས་   <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> རྟོག

2  <<སྐུ་>> རྟག      <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> རྟོག
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

དུ་མི་སྣང་བས་རྒྱུ་མཚན་གང་ལས་གཞན་སེལ་བརོད་པར་ངེས་ཞེ་ན།

གཉིས་པ་(ལན་)ལ་གསུམ། འཇིག་རྟེན་གི་གགས་པ་དེ་ཁོ་ནའི་དོན་ཅན་

འབའ་ཞིག་ཏུ་མི་འཐད་པ་དང༌། སྤི་དོན་གཞན་སྨྲ་བ་ལ་ཉེས་པ་མཚུངས་པ་

དང༌། དེའི་ལན་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(འཇིག་རྟེན་གི་གགས་པ་དེ་ཁོ་ནའི་དོན་ཅན་འབའ་ཞིག་ཏུ་མི་འཐད་པ་)ནི། 

ར་བ།

འཇིག་རྟེན་གགས་པའི་རེས་མི་བཙལ། །

འཇིག་རྟེན་རྟོག་པ་ལ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་གགས་པའི་རེས་སུ་འབངས་

ནས་སྤི་གསལ་གི་ཐ་སད་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པར་མི་བཙལ་བ་སྟེ་བཙལ་མི་

རིགས་པར་ཐལ། བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་ཀང་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་ལ་མངོན་

པར་མཁྱེན་པར་དམིགས་ཞིང༌། འཇིག་རྟེན་པའི་མིང་ལ་ཡང་མངོན་པར་མི་རྒྱུག་

གོ་ཞེས་གསུངས་པས། རྟོག་པ་ལ་གསལ་བ་རྣམས་ལ་སྤི་འདྲེས་པར་སྣང་

ཞིང༌། སྐབས་འགར་རས་ཐ་དད་དུ་ཡང་སྣང་བས་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་མི་འཐད་

པའི་ཕིར་རོ། །ཚད་མའི་རྣམ་གཞག་འཇིག་རྟེན་གི་གགས་པའི་རེས་སུ་འབང་ཡང་

ཐ་སད་ཐམས་ཅད་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་དོན་ཅན་ཁས་བླངས་པར་མི་བའོ། །

གཉིས་པ་(སྤི་དོན་གཞན་སྨྲ་བ་ལ་ཉེས་པ་མཚུངས་པ་)ནི། འབེལ་མེད་ཐ་དད་དུ་

མཚུངས་པ་ལ་གཟུགས་ཀི་སྒ་སྔོན་པོ་ལ་འཇུག་གི །རོ་ལ་སོགས་པ་ལ་མི་འཇུག་

པ་ཅི་ཞེ་ན།

ར་བ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དེ་ལྟར་གཟུགས་ཉིད་ལ་མཚུངས་འགྱུར། །

དེ་ལྟར་གཟུགས་ཉིད་ཀི་སྤི་དོན་གཞན་སྔོན་པོ་ལ་འཇུག་ལ། རོ་ལ་

སོགས་པ་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཁྱད་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ། གཟུགས་ཉིད་ཀི་སྤི་

དོན་གཞན་ལ་ཡང༌། གསལ་བ་རྣམས་དང་འབེལ་མེད་ཀི་ཉེས་པ་མཚུངས་པར་

འགྱུར་བའི་ཕིར།

གསུམ་པ་(དེའི་ལན་དགག་པ་)ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །

དང་པོ་(རོད་པ་)ནི།

ར་བ།

མིག་གཟུང་བ་ཉིད་བ་བར་བས། །

སྔོན་པོ་ལ་མིག་གི་གཟུང་བ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ལས་སམ། བ་བར་གནས་པས་

གཟུགས་ཉིད་ཀི་སྒ་འཇུག་པ་ཡིན་གི་རིགས་དོན་གཞན་གི་དབང་གིས་འཇུག་པ་

མིན་ནོ་ཞེ་ན།

གཉིས་པ་(ལན་)ལ་གཉིས། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང༌། ལོག་པ་མེད་པའི་རེས་འགོ་

འབའ་ཞིག་གི་
1
སྒ་ལས་དོན་རྟོགས་པ་མི་འཐད་པའོ། །

དང་པོ་(ཧ་ཅང་ཐལ་བ་)ནི།

ར་བ།

རས་ལ་སོགས་པར་
2
ཐལ་བར་འགྱུར། །

1  <<སྐུ་>> འབའ་ཞིག་གི      <<ཤེས་>> འབའ་ཞིག་གིས་

2  <<རང་>> པར་              <<ར་>> ལའང་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

མིག་གི་གཟུང་བ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་གཟུགས་ཉིད་ཀི་སྤི་དོན་གཞན་འཕོད་

པ་འདུ་བ་ཡིན་ན། རས་ཉིད་དང༌། གངས་དང༌། ཚད་དང་ལན་པ་དང༌། རྣམ་དབེ་

དང༌། གཞན་ཉིད་དང། གཞན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ལ་གཟུགས་ཉིད་སྤི་

དོན་འཕོད་པ་འདུ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ཀང་མིག་གི་གཟུང་བར་ཁས་

བླངས་པའི་ཕིར་རོ། །

ར་བ།

དཀར་མིན་སོགས་ལ་ཁྱད་མེད་འགྱུར། །

དཀར་མིན་སྔོན་པོ་དང༌། སེར་པོ་དང་དམར་པོ་སོགས་ལ་ཆེས་སྔོ་བ་ལ་

སོགས་པའི་ཁྱད་པར་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྤི་དོན་གཞན་ཆ་མེད་གཅིག་

འཕོད་འདུ་རོགས་པར་འབེལ་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(ལོག་པ་མེད་པའི་རེས་འགོ་འབའ་ཞིག་གི་སྒ་ལས་དོན་རྟོགས་པ་མི་འཐད་པ་) ནི།

ར་བ།

རེས་འགོ་འབའ་ཞིག་ལས་གྲུབ་
1
འགྱུར། །

རེས་འགོ་འབའ་ཞིག་གི་
2
སྒ་ལས་དོན་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། སྒ་ལས་དོན་

རྟོགས་པ་དེ་མིན་གཅོད་པའི་ལོག་པ་མ་བརོད་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་མི་རིགས་

ཏེ། སྤིན་
3
ཡོད་པ་ཙམ་ལས་ཆར་འབབ་པར་མི་རྟོགས་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་སེལ་

1  <<རང་>> གྲུབ་              <<ར་>> འགྲུབ་

2  <<སྐུ་>> འབའ་ཞིག་གི         <<ཤེས་>> འབའ་ཞིག་ལས་

3  <<སྐུ་>> སྤིར་    <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> སྤིན་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བརོད་ན་ལོག་པ་འབའ་ཞིག་བརོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

ཁྱབ་པ་དངོས་སུ་འདོད་མ་ཡིན། །

དེའི་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། དངོས་པོ་བརོད་པར་འདོད་ཀང་གསལ་བ་མཐའ་

དག་ལ་ཁྱབ་པའི་སྤི་ཆ་མེད་དངོས་སུ་བརོད་པར་འདོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒས་

ནི་ལོག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་དངོས་པོ་བརོད་པར་བེད་དོ། །

གསུམ་པ་གངས་ཅན་གི་ལུགས་དགག་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང་ལན་ནོ། །

དང་པོ་(རོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཐམས་ཅད་མེད་པ་དང་འབེལ་ཞེས། །

གང་ཞིག་ཁས་ལེན་དུ་འགོ་ན། །

གསལ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་སྔར་མེད་དང་ཕན་ཚུན་མེད་པ་དང་འབེལ་

ཞིང༌། ལན་ཞེས་གསལ་བ་རྣམས་སྔར་མེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་དུ་གང་ཞིག་ཁས་ལེན་

དུ་འགོ་ན་སྟེ། ཁས་ལེན་པར་བེད་ན་མེད་པ་ལ་ཡོད་པའི་བདག་ཉིད་དུ། རྣམ་འགྱུར་

ཐམས་ཅད་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལན་གི་གཙོ་བོའི་རྣམ་འགྱུར་དང་དེ་དག་གི་རང་བཞིན་

དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན།

གཉིས་པ་(ལན་)ལ་བཞི། འབེལ་པ་མེད་པ་དང༌། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང༌། ཁས་

བླངས་འགལ་བ་དང༌། དགག་པ་གཞན་བསྟན་པའོ། །
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

དང་པོ་(འབེལ་པ་མེད་པ་)ནི།

ར་བ།

ཡོད་དེ་དུ་མའི་བདག་ཉིད་ལས། །

ཡིན་ཞེས་ཅི་ཞིག་གང་གིས་སྦྱོར། །

གསལ་བ་སྔར་མེད་གསར་དུ་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ན་ནི། མཚན་ཉིད་ལྔ་

ལན་གི་གཙོ་བོ་ཡོད་པ་དེ་རྣམ་འགྱུར་དུ་མའི་བདག་ཉིད་
1
ལས་རང་བཞིན་ཡིན་

ཞེས་ཁས་ལེན་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བ་ལས་གཞན་པའི་

བ་ལང་གི་རང་བཞིན་ཅི་ཞིག་གང་གིས་གསལ་བ་རྣམས་ལ་སྦྱོར་ཏེ་འབེལ་པ་མེད་

པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(ཧ་ཅང་ཐལ་བ་)ནི། 

ར་བ།

འཇིམ་པའི་ཐ་དད་ལས་ཁམ་ཕོར། །

ལ་སོགས་ཐ་དད་བློར་འདོད་ན། །

རང་བཞིན་གཅིག་ལ་རྣམ་འགྱུར་ཐ་དད་པའི་བློ་འཇུག་སྟེ། འཇིམ་པར་

མཚུངས་པ་ལ་འཇིམ་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཐ་དད་ལས་ཁམ་ཕོར་ལ་སོགས་ཐ་དད་པའི་

བློ་སྐྱེ་བར་འདོད་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེ་ན། 

ར་བ།

1  <<སྐུ་>> དེ་དག་ཉིད་     <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> བདག་ཉིད་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

མེད་ཐ་དད་ལས་གཞན་མིན་ཡང། །

ཐ་དད་ཅི
1
་བློ་ཅི་སྟེ་དགག །

སྔར་མེད་དང་ཕན་ཚུན་མེད་པའི་གསལ་བ་ཐ་དད་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ཡང་

སྟེ་དེ་མིན་རྣམ་པར་གཅོད་པར་མཚུངས་པ་ལ་བ་ལང་ངོ་རྟའོ་སམ་པ་ཐ་དད་ཀི་བློ་

ཅི་སྟེ་དགག་མི་རིགས་པར་ཐལ། འཇིམ་པའི་རྣམ་འགྱུར་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ལ་འཇིམ་

པའི་བློ་སྐྱེ་བར་འདོད་པའི་ཕིར་དང༌། ཆ་མེད་ཀི་རང་བཞིན་གཅིག་ཡིན་ན། བློ་མི་

འདྲ་བ་དུ་མ་སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་སྐྱེ་བ་མི་འཐད་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་(ཁས་བླངས་འགལ་བ་)ལ། ཁས་བླངས་འགལ་བ་དངོས་དང༌། སྒ་རྟོག་

འཇུག་པ་གཞན་སེལ་ལ་ངེས་པར་ལྟོས་དགོས་པའོ། །

དང་པོ་(ཁས་བླངས་འགལ་བ་དངོས་)ནི།

ར་བ།

ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མཆོག །

སྣང་བའི་ལམ་དུ་
2
གང་མ་གྱུར། །

སྣང་བའི་ལམ་དུ་གང་གྱུར་པ། །

དེ་སྒྱུ་མ་བཞིན་ཤིན་ཏུ་སྟོང་། །

ཁྱོད་ལྟར་ན་ཐ་སད་
3
ཐམས་ཅད་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་དོན་ཅན་འབའ་ཞིག་མིན་

1  <<རང་>> ཀི་              <<ར་>> ཅི་

2  <<རང་>> ལམ་དུ་            <<ར་>> ལམ་དུའང་

3  <<སྐུ་>> ཐ་སད་           <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> ཉན་ཐོས་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

པར་ཐལ། བདེ་སྡུག་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མཆོག་ཆོས་ཀི་

གནས་ལུགས་སུ་སྒོ་བཏགས་པ་གཙོ་བོ་གང་དུས་ནམ་ཡང་མངོན་སུམ་གི་སྣང་

བའི་ལམ་དུ་མ་གྱུར་ལ། མངོན་སུམ་གི་སྣང་བའི་ལམ་དུ་གང་གྱུར་པ་ཐ་སད་ཀི་

ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་ཤིན་ཏུ་སྟོང་ཞིང་རྫུན་པར་ཁས་

བླངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཤིང་གསལ་རྣམས་ཕན་ཚུན་མ་འདྲེས་པར་མཐོང་བ་ལ་

གཞན་ཉིད་ཀི་བློ་སྐྱེ་བ་ལོག་ཤལ་སོགས་འདུས་པ་ལ་བ་གང་གི་བློ་སྐྱེ་བ་དཔེར་

སོས་པ་གངས་ཅན་པ་ན་རེ། དེ་འགལ་ཞེ་ན།

ར་བ།

ཕན་ཚུན་ཐ་དད་དག་ཡོད་ཀང་། །

ནོག་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བ་ལས། །

དེའི
1
་བློ་དཔེར་བརོད་འགལ་བ་དེ། །

ཁྱོད་ཀི་ལུགས་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན། །
2

གསལ་བ་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་ཡོད་ཀང་ནོག་སོགས་གསལ་བ་འདུས་

པའི་གོང་བུ་མཐོང་བ་ལས་བ་ལང་ངོ་སམ་པ་དེའི་བློ་སྐྱེ་བ་དཔེར་བརོད་པ་ཁོ་བོ་ལ་

མི་འགལ་ཞིང༌། ཁྱོད་ཀི་ལུགས་ལ་འགལ་བར་ཐལ། གོང་བུ་དེ་ཁོ་ན་ལ་བ་ལང་ངོ་

སམ་པའི་བློ་སྐྱེ་བར་འདོད་ཅིང༌། གཞན་སེལ་མི་འདོད་པ་གྲུབ་མཐའ་འགལ་བ་དེ་

ཁྱོད་ཀི་ལུགས་ལ་བརྟེན་པའི་ཉེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ཁས་བླངས་ཉམས་

1  <<རང་>> དེའི་            <<ར་>> དེ་

2  <<རང་>> བརྟེན་པ་ཡིན། །           <<ར་>> རྟེན་པ་ཡིན། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

པའི་དོན་ནོ། །

གཉིས་པ་(སྒ་རྟོག་འཇུག་པ་གཞན་སེལ་ལ་ངེས་པར་ལྟོས་དགོས་པ་)ནི།

ར་བ།

དེ་མི་ལྟོས་ཞེས་པ་འདི་ནི། །

རང་གི་རྣམ་རྟོག་སྤོས་པར་ཟད། །

སེལ་བ་མིན་པའི་སྒ་ཡིས་ནི། །

རང་བཞིན་འགའ་
1
ཡང་བརོད་མི་བ། །

སྒ་རྟོག་སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་འཇུག་གི་ཕན་ཚུན་འགེ་བ་མེད་པའི་གཞན་སེལ་

བ་ལ་དེ་མི་ལྟོས་ཞེས་པ་འདི་ནི། རང་གི་རྣམ་རྟོག་གིས་བརྟགས་ཤིང་སྤོས་པར་

ཟད་དེ། གཞན་སེལ་བ་བརོད་པ་མིན་པའི་སྒ་ཡིས་ནི་དོན་གི་རང་བཞིན་འགའ་

ཡང་བརོད་པར་མི་བ་བ་སྟེ་མི་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །

བཞི་པ་(དགག་པ་གཞན་བསྟན་པ་)ལ་གསུམ། གྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབ་པ་དང༌། དངོས་

མེད་ལ་རས་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀི་རྟོག་
2
པ་མི་འཇུག་པ་དང༌། གངས་ཅན་གི་སྤི་

གསལ་ལ་སྐྱོན་འཇུག་པའོ། །

དང་པོ་(གྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབ་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཐོག་མ་མེད་ཕིར་འདོད་པ་གྲུབ། །

1  <<རང་>> རང་བཞིན་འགའ་     <<ར་>> རང་བཞིན་འགལ་

2  <<སྐུ་>> རྟོག      <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> རྟག
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

དངོས་པོ་རང་ཉིད་སྔ་མ་གཞན་རང་གི་དུས་ན་མེད་པ་མཐོང་བ་ལས་རང་

གི་བེད་ལས་གཞན་དུ་རྟོག་
1
པར་བེད་ན། འཁོར་བའི་ཐོག་མ་རྟོག་

2
པའི་བློ་མེད་

པར་འཇུག་པས། རྟེན་གཅིག་མཐོང་ན་ཡང་མཐའ་དག་མཐོང་དགོས་ལ། དང་པོའི་

གསལ་བ་མཐོང་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་སེལ་བ་སྨྲ་བ་ཁྱེད་ལ་ཡང་ཤིང་མ་

ཡིན་རྣམ་པར་བཅད་པའི་སོ་ནས་ཤིང་གསལ་མཐའ་དག་ལ་ཁྱབ་
3
པར་ཁས་ལེན་

པ་འགལ་ཏེ། ཤིང་མ་ཡིན་ཀང་མཐའ་ཡས་ལ་ཤིང་གསལ་མཐའ་ཡས་པས་མི་

ཤེས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན།

ར་བ།

སྤི་ཡི་སོ་ནས་སེལ་བར་བེད། །

ཤིང་གི་སྒས་ཤིང་མ་ཡིན་སེལ་བ་དང་ཤིང་རང་གིས་གསལ་བ་རྣམས་ལ་

འཇུག་པ་ལ། དེ་མཐའ་དག་ཤེས་མི་དགོས་པར་ཐལ། ཤིང་བརོད་པའི་སྒས་

རིགས་མི་མཐུན་སྤིའི་སོ་ནས་གཞན་སེལ་བར་བེད་ཅིང་དེའི་སོ་ནས་ཤིང་གསལ་

ལ་འཇུག་པར་རྟོགས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(དངོས་མེད་ལ་རས་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀི་རྟོག་པ་མི་འཇུག་པ་)ནི། གལ་ཏེ་བདག་

ཉིད་གཞན་མེད་པ་མ་མཐོང་བ་ལས་བདག་ཉིད་གསལ་བ་གཞན་ལ་རྟོག་
4
ན། རང་

ཉིད་གཞན་མེད་པ་དེ་རས་གཅིག་ཡིན་ན། གསལ་བ་མཐའ་དག་ལ་གཅིག་པུའི་བློ་

1  <<སྐུ་>> རྟོག   <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> རྟོགས་

2  <<སྐུ་>> རྟོག   <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> རྟོགས་

3  <<སྐུ་>><<ཞོལ་>> ཁྱབ་    <<ཤེས་>><<བཀྲས་>> ཁྱད་

4  <<སྐུ་>> རྟོག                   <<ཤེས་>> རྟོགས་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཁོ་ན་སྐྱེ་བར་ཐལ་ལ། རས་དུ་མ་ཡིན་ན། གསལ་བ་གཅིག་ལ་ཡང་དུ་མའི་བློ་སྐྱེ་

བར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

བདག་གཞན་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་ན། །

གཅིག་ཉིད་དུ་ཉིད་ཀི་བརྟག་པ། །
1

དེ་དག་དངོས་པོ་ལ་མི་རིགས། །

ཤིང་རང་ཉིད་རིགས་མི་མཐུན་མེད་པ་དེ་ལ་རས་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀི་རྟོག་
2
པ་འཇུག་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། ཤིང་གི་བདག་ཉིད་གཞན་མེད་པ་དེའི་ངོ་བོར་

ཡོད་པར་ཁས་ལེན་ན་རས་གཅིག་ཉིད་དུ་མ་ཉིད་ཀི་རྟོག་
3
པ་འཇུག་རིགས་ན་ཡང་

དེའི་ངོ་བོར་རྟགས་སྔ་མ་དེར་ཐལ། རས་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀི་རྟོག་
4
པ་དེ་དག་

དངོས་པོ་ཁོ་ན་ལ་རིགས་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ཡང་འགྱུར་ཅུང་ཟད་འཆུགས་སོ། །

གསུམ་པ་(གངས་ཅན་གི་སྤི་གསལ་ལ་སྐྱོན་འཇུག་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཁྱོད་ཀིའང་གསལ་བ་ནུས་པར་འགྱུར། །

གངས་ཅན་ཁྱོད་ཀིའང་གསལ་བ་དང༌། ནུས་པ་སྤི་གཙོ་བོ་གཅིག་ལ་

1  <<རང་>> ཀི་བརྟག་པ། །         <<ར་>> ཀིས་བཏགས་པ། །

2  <<སྐུ་>> རྟོག     <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> རྟག

3  <<སྐུ་>> རྟོག      <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> རྟག

4  <<སྐུ་>> རྟོག      <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> རྟག
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀི་ཉེས་པ་མཚུངས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། གཅིག་ཡིན་ན་རྣམ་

འགྱུར་མཐའ་དག་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བ་དང༌། གཙོ་བོ་དུ་མར་ཐལ་བར་འགྱུར་

ཞིང༌། རས་ཐ་དད་ཡིན་ན། རྣམ་འགྱུར་མཐའ་དག་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་ཉམས་

པའི་ཕིར་རོ། །

བཞི་པ་(སྒ་རྟོག་རིམ་ཅན་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་)ལ་བཞི། ཚིག་གིས་

བརོད་པའི་དངོས་མེད་དབང་མངོན་གི་གཟུང་བར་འགལ་བ་དང༌། རོད་བེད་སྒ་

ལས་དོན་གི་རྟོགས་པ་སྐྱེ་བའི་རིམ་པ་དང༌། སྒ་དང་དོན་གི་འབེལ་པ་རྟོགས་པའི་

ཚད་མ་གཉིས་ལས་གཞན་དུ་མི་འཐད་པ་དང༌། རིགས་བརོད་དང་ཚོགས་བརོད་

ཀི་སྒ་འཇུག་པའི་ཁྱད་པར་རོ། །

དང་པོ་(ཚིག་གིས་བརོད་པའི་དངོས་མེད་དབང་མངོན་གི་གཟུང་བར་འགལ་བ་)ནི། རང་ཉིད་

གཞན་ལ་མེད་པ་མཐོང་བ་ལས་གསལ་བ་རྣམས་ལ་གནས་པར་འགྱུར་ན་རང་ཉིད་

གཞན་ལ་མེད་པ་རྟོག་པ་ནི། རྣ་བ་ལ་སོགས་པ་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གི་གཟུང་

བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་འཛིན་པ་པོ་དབང་པོ་དྲུག་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

སྒ་ཡི་བརོད་དོན་ལ་སྤོད་
1
པ། །

འདི་ཡང་དབང་པོའི་སྤོད་ཡུལ་མིན། །

གང་ཞིག་སྒ་ལ་སོགས་པ་འདིའི། །

འཇུག་པའི་དབང་པོ་སོ་སོར་མིན། །

1  <<རང་>> དཔོད་             <<ར་>> སྤོད་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཤིང་ལ་སོགས་པ་རིགས་མི་མཐུན་མེད་པ་དབང་མངོན་གི་སྤོད་ཡུལ་མ་

ཡིན་པ་སྟེ། མངོན་སུམ་གི་ལག་རེས་དང༌། སྒ་སྤི་དང༌། དོན་སྤི་དེའི་གཟུང་ཡུལ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེར་ཐལ། གང་ཞིག་ཤིང་བརོད་པ་དང༌། ཤིང་མིན་གཅོད་པའི་

ཤིང་གི་སྒ་ལ་སོགས་པའི་འཇུག་པ་ཡི་བདེན་བཞི་ལས་དབང་པོ་སོ་སོར་ཡུལ་ལ་

འཇུག་པ་མིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(རོད་བེད་སྒ་ལས་དོན་གི་རྟོགས་པ་སྐྱེ་བའི་རིམ་པ་)ལ་གསུམ། སྒ་ལས་བར་ལ་

མ་བང་བ་ལ་རྟོགས་པ་སྐྱེ་ཚུལ་དང༌། བང་བ་ལ་རྟོགས་པ་སྐྱེ་ཚུལ་དང༌། དེ་ཡང་

གཞན་སེལ་ལ་ལྟོས་པའོ། །

དང་པོ་(སྒ་ལས་བར་ལ་མ་བང་བ་ལ་རྟོགས་པ་སྐྱེ་ཚུལ་)ནི། 

ར་བ།

གང་ཞིག་ཚིག་གི་བརོད་པ་འདི། །

ངག་ལས་དོན་དུ་རྣམ་པར་བརྟགས། །

ངག་དོན་སོ་སོར་སྣང་བརོད་གང་། །

དེ་ཡིས་དང་པོ་ཉེ་བར་བསྐྱེད། །
1

གང་ཞིག་ཚིག་གིས
2
བརོད་བའི་དོན་བརོད་པ་འདིའི་བརོད་བ་ཕི་རོལ་གི་

དོན་མེད་ཀང་། བསྟན་བཅོས་ལས་འབྱུང་བའི་རང་བཞིན་དང་རྐེན་ལ་སོགས་པ་

1  <<རང་>> བསྐྱེད་                     <<ར་>> སྐྱེད་

2  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> ཚིག་གིས་<<ཤེས་>> ཚིག་གི་ཚིགས་           <<ཞོལ་>> ཚིག་གི་ཚོགས་

བརོད་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ཇི་ལྟར་བར་སྦྱར་བའི་ངག་ལས་དོན་དུ་རྣམ་པར་བརྟག་
1
པར་བ་བ་ཡིན་ལ། ངག་

གི་དོན་སོ་སོར་སྣང་བ་བརོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡིས་བར་ལ་མ་བང་བ་ལ་དང་པོ་

སྒ་སྤི་དང་། དོན་སྤི་སོ་སོར་བེད་པའི་རྟོག་པ
2
་ཉེ་བར་བསྐྱེད་ཅིང་དུས་ཕིས་སྒ་སྤི་

དང༌། དོན་སྤི་འདྲེས་པར་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ། །དོན་ནི། རོད་བེད་ཀི་ཚིག་ལས་ཕི་

རོལ་གི་དོན་འབའ་ཞིག་བརོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚིག་བརོད་པ་ལས་བར་ལ་མ་

བང་བའི་རྟོག་པས་ཀང༌། སྒ་སྤི་དང་དོན་སྤི་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་ཅིང་བར་ལ་བང་

བས་ཀང་དེ་ལྟར་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་(བང་བ་ལ་རྟོགས་པ་སྐྱེ་ཚུལ་)ནི།

ར་བ།

ཇི་ལྟར་གོམས་པའི་ངག་དག་ལས། །

དོན་ལ་མེད་དུ་ཟིན་ཀང་སྐྱེ། །

རང་གི་རྐེན་དང་རེས་འབེལ་པས། །

རྣམ་པ་དུ་མ་སོ་སོར་རྟོགས། །

རང་བཞིན་དང་རྐེན་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་གིས་ཇི་ལྟར་བསྟན་པ་ལྟར། ཕི་

རོལ་དོན་དང་རེས་སུ་འབེལ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཇི་ལྟར་གོམས་པའི་ངག་དག་

ལས་ཇི་ལྟར་བརོད་པའི་དོན། དོན་ལ་མེད་དུ་ཟིན་ཀང་བརོད་བའི་དོན་གི་རྟོགས་པ་

སྐྱེ་བའི་ཕིར་དང༌། རང་རང་གི་རྐེན་བག་ཆགས་མི་འདྲ་བ་དང༌། རེས་སུ་འབེལ་

1  <<སྐུ་>> བརྟག                 <<ཤེས་>> རྟག

2  <<སྐུ་>> བེད་པའི་རྟོག་པ་     <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> གོ་བའི་རྟོག་པ་    <<བཀྲས་>> གོ་བའི་

རྟོགས་པ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

པས་ཉན་པ་པོ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་བརོད་བའི་དོན་གི་རྣམ་པ་དུ་མ་སོ་སོར་རྟོགས་པའི་

རྟོག་པ་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ། །རེད་འཇོའི་སན་ངག་ཐོས་པ་ལས། ཆགས་ཅན་ལ་ཆགས་

པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་བློ་སྐྱེ་ཞིང༌། ཆགས་བལ་རྣམས་ལ་ཡིད་འབྱུང་གི་བློ་སྐྱེ་

བ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་(དེ་ཡང་གཞན་སེལ་ལ་ལྟོས་པ་)ནི། 

ར་བ།

དེ་ཡང་ངག་གི་དོན་གཞན་ལས། །

རྣམ་པར་བཅད་པའི་དོན་དུ་འདོད། །

འབེལ་
1
པར་ཤེས་པའི་ངག་གི་དོན། །

འདི་ཡང་རེས་དཔག་ལས་གཞན་མིན། །

རོད་བེད་ཀི་ཚིག་དེ་ཡང་དོན་དང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་འབེལ་པ་དང༌། སྤི་དོན་

གཞན་བརོད་པ་དང༌། སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་འཇུག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མིང་དོན་གི་

འབེལ་པ་ཁྱེར་ཤེས་པའི་ངག་གིས་དོན་དཔོག་པ་འདི་ལ་རོད་བེད་ཀི་སྒ་ལས། ཕ་

རོལ་པོ་ལ་བརོད་འདོད་དང༌། དེ་ལ་དོན་སྤི་སྣང་བ་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་ནི། རེས་

དཔག་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །སྒ་ལས་ཞེན་པའི་བརོད་བ་དཔོག་མི་

ནུས་པ་ནི་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །

གཉིས་པ་(སྒ་དང་དོན་གི་འབེལ་པ་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་གཉིས་ལས་གཞན་དུ་མི་འཐད་ པ་)ནི།
2
 

1  <<རང་>> འབེལ་        <<ར་>> འགེལ་

2  འདིར་གཉིས་པ་ནི་ཞེས་སྡུར་དཔེ་བཞི་ཀར་བྱུང་ཀང་གཞུང་གི་ས་བཅད་བསྒིགས་ན་གསུམ་པ་ནི་ཞེས་པ་ལ་

དགོངས་སོ་སམ།
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ར་བ།

གང་ཞིག་ངག་
1
ལས་སྐྱེས་པ་ཡི། །

རྣམ་རྟོག་སྣ་ཚོགས་ཤེས་པ་ནི། །

དེ་ཡང་རང་རིག་ཡིན་པས་ན། །

མངོན་སུམ་ཉིད་ལས་གཞན་མ་ཡིན། །

གང་ཞིག་ངག་གི་བདག་རྐེན་ལས་སྐྱེས་པའི་བརོད་བའི་དོན་རྟོགས་པའི་

རྣམ་རྟོག་སྣ་ཚོགས་ཤེས་པའི་ཚད་མ་ནི་མངོན་སུམ་ཉིད་ལས་གཞན་མ་ཡིན་

ཏེ། རྣམ་རྟོག་དེ་ཡང་རང་རིག་མངོན་སུམ་གི་མོང་བ་ཡིན་པས་ན་སྟེ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །དེ་དག་གི་ནམ་ཚིག་དོན་གི་འབེལ་པ་རྟོགས་པ་དང༌། དོན་སྣ་ཚོགས་

རྟོགས་པའི་སོབས་པ་རྣམས་ཚད་མ་ཕུང་སུམ་པ
2
་ཡིན་པ་བཀག་པ་ཡིན་ནོ། །

བཞི་པ་(རིགས་བརོད་དང་ཚོགས་བརོད་ཀི་སྒ་འཇུག་པའི་ཁྱད་པར་)ལ་གཉིས། འདོད་རྒྱལ་

བའི་སྒ་སྤི་ལ་མི་འཇུག་པ་སང་བ་དང༌། རོད་བེད་ཀུན་གིས་སྤི་བརོད་པར་མཚུངས་

ན་རིགས་བརོད་དང་ཚོགས་བརོད་ཀི་ཁྱད་པར་མི་འཐད་པ་སང་བའོ། །

དང་པོ་(འདོད་རྒྱལ་བའི་སྒ་སྤི་ལ་མི་འཇུག་པ་སང་བ་)ནི། རིགས་དང་ཡོན་ཏན་དང་བ་

བ་དང༌། རས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ངེས་པ་དང་ལན་པའི་དོན་དུ་མ་གཞན་སེལ་བ་

སྤིའི་ངོ་བོས་རོད་པར་བེད་ཀང༌། དངོས་པོ་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པའི་འདོད་རྒྱལ་

བའི་སྒ་སྤིའི་ཡུལ་ཅན་དུ་མི་འཐད་དེ། སྤི་ནི་དུ་མ་ལ་བརྟེན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན།

1  <<རང་>> ངག་          <<ར་>> གང་

2  <<སྐུ་>> སུམ་པ་       <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> གསུམ་པ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

 ར་བ།

འདོད་རྒྱལ་ལ་ཡང་དོན་དབེ་བས། །

ལ་ལར་དངོས་སུ་རོད་པར་བེད། །

དེ་དཔེར་ན། འདོད་རྒྱལ་བའི་སྒ་རྣམས་ཀང༌། སྤི་བརོད་པས་ཁྱབ་

སྟེ། འདོད་རྒྱལ་བའི་སྒ་ལའང་བརོད་བའི་དོན་གི་དབེ་བས་
1
རིགས་ཀི་ཡན་ལག་དུ་

མ་ལ་དངོས་སུ་འཇུག་པ་དང༌། ཚོགས་པའི་སྒ་ཚོགས་པ་ཅན་ལ་བཏགས་ནས་

འཇུག་པ་དང༌། ཚོགས་པ་ལ་ལར་དངོས་སུ་བརོད་པར་བེད་པ་རྣམས་ཀང༌། སྤི་

ཡུལ་ཅན་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཚོགས་པ་ཅན་ལ་ཚོགས་པར་བཏགས་པ་གོང་

གི་ཕག་པ་
2
བཟའ་བ་མིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པ་ན། དེའི་ཡན་ལག་གི་ཆ་ཤས་རྣམས་

ཀང་བཟའ་བ་མ་ཡིན་པར་བསྟན་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་(རོད་བེད་ཀུན་གིས་སྤི་བརོད་པར་མཚུངས་ན་རིགས་བརོད་དང་ཚོགས་བརོད་ཀི་ཁྱད་པར་

མི་འཐད་པ་སང་བ་)ལ་གཉིས། ཚོགས་བརོད་ཀི་སྒ་ཚོགས་པ་ཅན་ལ་བཏགས་ནས་

འཇུག་པ་སྒ་སོགས་ལ་མི་ལྟོས་པའི་དཔེ་དང༌། རིགས་བརོད་ཀི་སྒ་རང་གི་རིགས་

ཅན་དུ་གྱུར་པའི་ཚོགས་པ་ཅན་དང༌ཚོགས་པ་དུ་མ་ལ་དངོས་སུ་འཇུག་ཀང་སྤི་

བརོད་པ་ལ་ལྟོས་པར་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(ཚོགས་བརོད་ཀི་སྒ་ཚོགས་པ་ཅན་ལ་བཏགས་ནས་འཇུག་པ་སྒ་སོགས་ལ་མི་ལྟོས་པའི་དཔེ་)

ནི། སྒ་གཉི་ག་ཡང་སྤི་རོད་པར་བེད་པ་ཡིན་ན། རིགས་དང་ཚོགས་པ་བརོད་པའི་

1  <<སྐུ་>> དབིབས་      <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> དབེ་བས་

2  <<སྐུ་>> གོང་གི་ཕག་པ་    <<ཤེས་>> གོང་གི་<<བཀྲས་>> གོང་གི་ཕག་ཕ་         <<ཞོལ་

>> གོང་གི་ཕ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

སྒ་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན།

ར་བ།

གངས་དང་ཚད་ཉིད་དང
1
་ནི་དབིབས། །

ལྟོས་པ་མེད་པར་རབ་ཏུ་འཇུག །

ཆུ་ལ་སོགས་པའི་ཐིགས་པ་དང་། །

འདུས་པ་ལ་ཡང་རོད་པར་བེད། །

རིགས་ཀི་སྒ་ནི་རང་གི་གསལ་བ་སོ་སོ་ལ་དངོས་སུ་འཇུག་ཅིང༌། ཚོགས་

པའི་སྒ་ནི་ཚོགས་པའི་ཆ་ཤས་རྣམས་ལ་བཏགས་ཀང༌གངས་སོགས་ལ་ལྟོས་པ་

མ་ཡིན། དཔེར་ན། ཚོགས་པའི་སྒ་ཚོགས་པ་ཅན་ལ་བཏགས་ནས་འཇུག་པ་

གངས་སོགས་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་ཆུ་ལ་སོགས་པའི་ཐིགས་པ་

གངས་སོགས་ལ་མི་ལྟོས་པ་ཐིགས་པ་གཅིག་ལ་ཡང་ཐིགས་པའི་སྒ་འཇུག་

ཅིང༌། དུ་མ་ལ་ཡང་འཇུག་པས་སོ། །གངས་ལ་ལྟོས་པ་ཀར་ཤ་པ་ན་དང་། དཔག་

ཚད་དང༌། གྲུ་བཞི་སོགས་དང༌། ཚད་ཉིད་ནི་
2
སྟེ་ཆུའི་སྒ་ལྟེ་བ་དང༌། བར་

དང༌། པུས་མོ་ཙམ་ནུབ་པ་ལ་མི་ལྟོས་པ་དང༌། དབིབས་སེར་པོ་དང་ཟླུམ་པོ་

དང༌། གྲུ་བཞི་སོགས་ལ་མི་ལྟོས་པའོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཁུ་ཚུར་གི་ཆ་ཤས་རྣམས་ལ་

ཁུ་ཚུར་གི་སྒ་དངོས་སུ་མི་འཇུག་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་དག་གིས་ནི་ཚོགས་པའི་སྒ་

ཚོགས་པ་ཅན་ལ་བཏགས་ནས་འཇུག་པ་གངས་སོགས་བརོད་པ་ན་
3
ལྟོས་པ་མེད་

1  <<རང་>> དང་             <<ར་>> ཀི་

2  <<སྐུ་>> ཚད་ཉིད་ནི་          <<ཤེས་>> ཚད་ཉིད་དང་ནི་

3  <<སྐུ་>> བརོད་པ་ན་          <<ཤེས་>> བརོད་པ་ལ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

པར་བསྟན་ཏོ། །འདུས་པ་སྟེ་ཚོགས་པ་བརོད་པ་ལ་ཡང་ཁ་ཅིག་ཡན་ལག་སོ་སོ་

བ་རོད་པར་བེད་དེ། ཁང་པ་དང་ཞིང་དང༌། ལམ་དང༌། ལྕགས་རི་དང༌། སྐྱེས་བུ་

སོགས་ཚོགས་པ་ལ་གོང་གི་སྒས་བརོད་པ་དང་། དེའི་ཕོགས་གཅིག་སྐྱེས་བུ་ལ་

བཏགས་ནས་འཇུག་པ་དང༌། ལུས་ཀི་སྒ་དེའི་ཆ་ཤས་ལ་བཏགས་པ་ནི། བཏགས་

མིང་ངོ༌། །

ར་བ།

ལ་ལར་ནི་ཡན་ལག་འབའ་ཞིག་ལ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

དཔེར་ན།

དབིབས་དང་ཁ་དོག་ཆ་ཤས་ཀིས། །

ཁྱད་པར་བས་ནས་འཇུག་པ་མིན། །

སྒ་ཡིས་དེ་ཡི་ཆ་ཤས་ལ། །

རབ་ཏུ་འཇུག་པ་དམིགས་མ་ཡིན། །

དེ་བཞིན་དུ་རིང་པོ་ལ་སོགས་པ་དབིབས་ཀི་སྒ་ཡང་ཆ་ཅན་ལ་འཇུག་

གི །ཆ་ཤས་ལ་འཇུག་པ་མིན་པ་དང༌། ཁ་དོག་ཁ་བོའི་སྒ་ཡང་
1
དེའི་ཆ་ཤས་སྔོན་

པོ་སོགས་ལ་མི་འཇུག་པ་སོགས་ཚོགས་པའི་སྒས་ཆ་ཤས་ཀི་ཁྱད་པར་དུ་བས་

ནས་འཇུག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚོགས་པའི་སྒ་དེ་ཡི་ཆ་ཤས་ལ་དངོས་སུ་རབ་ཏུ་

འཇུག་པ་དམིགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཚོགས་པའི་སྒས་ཚོགས་པ་ཅན་

1  <<སྐུ་>> ཁ་བོའི་སྒ་ཡང་      <<ཤེས་>> ཁ་བོའི་ཡང་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

སངས་ནས། ཚོགས་པ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པ་སྟེ། དཔེར་ན། བུམ་པའི་སྒ་བུམ་པའི་

རྡུལ་རས་བརྒྱད་ཀི་ཚོགས་པ་ལ་འཇུག་གི །དེའི་ཡ་གལ་བུམ་པའི་དྲི་སོགས་ལ་

མི་འཇུག་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་(རིགས་བརོད་ཀི་སྒ་རང་གི་རིགས་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་ཚོགས་པ་ཅན་དང༌ཚོགས་པ་དུ་མ་ལ་

དངོས་སུ་འཇུག་ཀང་སྤི་བརོད་པ་ལ་ལྟོས་པར་བསྟན་པ་)ནི། 

ར་བ།

རྟོགས་པའི་དོན་ནི་བསྟན་ཕིར་རོ། །

རིགས་ཀི ་སྒ་རྣམས་ནི། རང་གི ་རིགས་ཅན། བརོད་བར་མི ་སོང་

ཡང༌། ཤིང་གི་སྒ་ལས་ཤ་པ་སོགས་སྐབས་སྟོབས་ཀིས་རྟོགས་པའི་དོན་

ནི། བརས་བཏགས་ནས་བསྟན་པའི་ཕིར་རོ། །སྤིའི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། 

ར་བ།

འབེལ་པ་མ་ཡིན་བརྟགས་པའི་ཕིར། །

སྒ་བྱུང་གི་བློ་ཚད་མ་ཕུང་གསུམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒ་དང་དོན་ངོ་བོ་ཉིད་

ཀིས་འབེལ་པ་མ་ཡིན་གི་བར་ཙམ་གིས་བཏགས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(ཚད་མ་ལ་ཕུང་གསུམ་གཞན་དགག་པ་ཡང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་པར་བ་བར་བསྟན་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཕོགས་འདིས་ལྷག་མ་རྣམས་ལའང་བརོད། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

སྒ་བྱུང་ཚད་མ་ཕུང་སུམ་
1
པ་ཡིན་པ་བཀག་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། སྒ་

བྱུང་ཚད་མ་ཕུང་གསུམ་ཡིན་པ་རྒྱས་པར་བཀག་པའི་ཕོགས་འདིར་དོན་གི་གོ་བ་

དང༌། དཔེ་ཉེར་འཇལ་དང་ཞེས་གགས་པ་དང༌། སམ་སེམས་པ་ལ་སོགས་པ་ཚད་

མ་ཕུང་གསུམ་གཞན་འདོད་པའི་ལྷག་མ་རྣམས་ལའང་ཉེས་པ་བརོད་པའི་ཚུལ་

ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། 

ར་བ།

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས་གཞན་སེལ་བརྟག་པའི་ལེའུ་སྟེ་ལྔ་

པའོ། །

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་རྣམ་བཤད་
2
མཐར་འཛིན་གི་གདུང་བ་

འཇོམས་བེད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བ་བ་ལས་གཞན་སེལ་བརྟག་པའི་ལེའུ་སྟེ་

ལྔ་པའི་
3
འགེལ་པའོ། ། 

1  <<སྐུ་>> སུམ་        <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> གསུམ་

2  <<སྐུ་>> རྣམས་བཤད་        <<ཤེས་>> རྣམ་བཤད་

3  <<སྐུ་>> ལྔ་པའི་        <<ཤེས་>> ལེའུ་ལྔ་པའི་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ལྟག་ཆོད་བརྟག་པ།

གསུམ་པ་ཕི་རོལ་གི་རྟེན་ཅན་ལྟག་ཆོད་བཤད་པ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་

པ་དང༌། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་(ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། སྤིའི་

དོན་དང༌། ཡན་ལག་གི་དོན་ནོ། །

དང་པོ་(སྤིའི་དོན་)ནི། ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ལས། མ་ཚང་སོགས་བརོད་སུན་

འབིན་ཡིན། །དེ་སྣང་བ་ནི་ལྟག་ཆོད་དོ། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། རོལ་བས་སྒྲུབ་བེད་

བཀོད་པས། ཕི་རོལ་གི་ངོར་ངེས་ཤེས་སྐྱེད་མི་ནུས་ཤིང༌། སྐབས་དང་མཐུན་དཔེ་

ཕོགས་ཆོས་མ་ཚང་བ་དང༌། རེས་འགོ་མེད་པ་དང༌། རེས་འགོ་ཕིན་ཅི་ལོག་ལ་

སོགས་པ་བརོད་པ་ལ་ཕི་རོལ་གིས་དེ་ལྟར་རོད་པར་བེད་པའི་ངག་ནི་སུན་འབིན་

ཡང་དག་སྟེ། དེ་ཡང་ཕོགས་ཆོས་མ་ཚང་ཞེས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་གི་ཕོགས་ཆོས་མ་

ཚང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་པར་བརོད་པའི་སོ་ནས་རོལ་བའི་འདོད་དོན་འགྲུབ་

པའི་ནུས་པ་བཅོམ་ཞིང༌། གེགས་བེད་པ་ཡིན་ལ། དངོས་པོའི་གནས་ཚོད་ལ་སྒྲུབ་

བེད་ཡང་དག་ཡིན་ཡང༌། རོལ་བས་སྒྲུབ་མི་ནུས་པ་ནི། རོལ་བ་ལ་སོབས་པ་མེད་

པས། ཚར་བཅད་པའི་གནས་ཡིན་ལ། ཕི་རོལ་བས་
1
བསྒྲུབས་ནས་ངེས་པ་སྐྱེད་

ནུས་ཀང༌། སྔར་གི་སྒྲུབ་བེད་དེ་སྐྱོན་ཅན་ལས་མ་འདས་སོ། །

གཞན་དོན་རེས་དཔག་གི་སྐབས་སུ་དོན་སྐྱོན་ཞུགས་པར་སྟོན་ནུས་པ་

འབའ་ཞིག་གིས། སུན་འབིན་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་གི། བློའི་སྐྱོན་དང༌སྒའི་

1  <<སྐུ་>> ཕི་རོལ་བས་            <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ཕིས་རོལ་བས་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

སྐྱོན་དང་བཅས་པར་བསྟན་པས་ཀང་སུན་འབིན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་

སུན་འབིན་ཡང་དག་ལ་རོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བེད་ནུས་པ་ཁོ་ནར་

མི་བཟུང་ངོ༌། །ཕི་རོལ་གི་ལན་རྣལ་མར་བསམ་ཀང༌སྐྱོན་མེད་པ་ལ་སྐྱོན་དུ་བརོད་

པ་ནི། སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་བ་ལྟག་ཆོད་དེ། ཕིར་རོལ་གི་ལན་ལོག་པ་མཐའ་དག་

པ་ཡིན་ཡང༌། རང་གིས་ཉེས་པར་བརོད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རང་ལ་མཚུངས་པར་

འཇུག་པའི་སུན་འབིན་ལྟག་ཆོད་ཀི་མཐར་ཐུག་པ་ཐ་ཤལ་བའོ། །

རོད་རིགས་ལས། སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་མི་བརོད་ཅིང༌། སྐྱོན་མི་བརོད་པ་

གཉིས་པོ་དག །ཚར་བཅད་པ་ཡི་གནས་ཡིན་གི། །གཞན་གི་མི་རིགས་ཕིར་མི་

འདོད། ཅེས་བཤད་པས། སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་འགོད་པར་ཁས་བླངས་ནས་སྐབས་

ལ་བབས་བཞིན་དུ། སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་མི་བརོད་པ་དང༌། སྐྱོན་ཅན་བརོད་པ་ནི་

ཚར་བཅད་པའི་གནས་དང༌། སྐྱོན་བརོད་པར་ཁས་བླངས་ནས། མི་བརོད་པ་

དང༌། ཕིན་ཅི་ལོག་མི་བརོད་པ་ཡང་ཚར་བཅད་པའི་གནས་སོ། །སུན་འབིན་

བརོད་པའི་དུས་ཀང་སྐབས་དེའི་སྒྲུབ་བེད་རོགས་ནས་ཡིན་གི། མ་རོགས་པར་

སུན་འབིན་བརོད་པ་ནི། ཚར་བཅད་པའི་གནས་ཡིན་པར་སངས་རྒྱས་པས་རོལ་

བའི་ཚིག་བརོད་མ་ཐག་སུན་འབིན་འཕེན་པ་སྐད་བེད་པ་ནི། རིགས་པ་མི་ཤེས་

པའི་རྣམ་འགྱུར་ཏེ། ཚད་མ་རྣམ་ངེས་དང༌། མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་བཤད་

པ་ལྟར་ཤེས་པར་བའོ། །རོད་རིགས་ནས་ཀང་རྒྱས་པར་བཤད་ཀང་ཚིགས་
1
མང་

དུ་དོགས་ནས་མ་བིས་སོ། །

1  <<སྐུ་>> ཚིགས་            <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ཚིག
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

གཉིས་པ་(ཡན་ལག་གི་དོན་)ལ་གསུམ། ལྟག་ཆོད་བཤད་པའི་དགོས་པ་

དང༌། ལྟག་ཆོད་དང་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་དེ་དག་ལྟག་ཆོད་དུ་འགྱུར་ཚུལ་བཤད་

པ་དང༌། རོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའི་ལྟག་ཆོད་ཀི་གངས་ངེས་དགག་པའོ། །དང་པོ་(ལྟག་

ཆོད་བཤད་པའི་དགོས་པ་)ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། ལྟག་ཆོད་ལ་ལན་བརོད་རིགས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ནོ། །

དང་པོ་(དངོས་)ནི། ཚད་མ་ནི་དངོས་པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཐབས་

དང༌། གཞལ་བ་རྟོགས་པ་ཚད་མ་ལ་རག་ལས་པས། སྒ་བྱུང་སོགས་ཚད་མ་ཕུང་

གསུམ་བཀག་ནས་ཚད་མ་གཉིས་སུ་ངེས་པར་བསྟན་རིགས་མོད། ཚད་མ་ལྟར་

སྣང་དང༌། ཕོགས་ཆོས་དང༌། གཏན་ཚིགས་དང༌། དཔེའི་སྐྱོན་རྣམས་བཤད་པ་ལ་

དགོས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན།

ར་བ།

ཚད་སྣང་བརོད་པར་འདོད་རྣམས་ལ། །

རིགས་པའི་ཆ་ཤས་སྨྲ་པོ་བཞིན། །

ཕོགས་གྲུབ་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཞེས། །

བསྟན་ཕིར་མ་ཚང་ལ་སོགས་བརོད། །

ཕོགས་ཆོས་
1
མ་ཚང་བ་དང༌། ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པ་དང༌། འགལ་བ་ལ་སོགས་

པ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་སྐྱོན་དང༌། སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་སོགས་བརོད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་

དེ། སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་འགོད་པར་ཁས་བླངས་ནས་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་ལྟར་སྣང་

1  <<སྐུ་>> -       <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> ཆོས་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བརོད་ཀང་རང་གི་ཕོགས་ངེས་པར་འགྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་བརོད་པར་

འདོད་པ་རྣམས་ལ་རིགས་པའི་ཆ་ཤས་ཏེ། སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་སྐྱོན་མེད་སྨྲ་བ་

བཞིན་དུ། རང་གི་ཕོགས་གྲུབ་པ་མཚུངས་པ་མིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་ནས་རྟོགས་པའི་

ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ལོག་རྟོག་སེལ་བའི་དགོངས་པ་ཅན་ནོ། །

གཉིས་པ་(ལྟག་ཆོད་ལ་ལན་བརོད་རིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་)ནི། 

ར་བ།

དེ་ཉིད་རབ་ཏུ་བསྟན་ཕིར་དང་། །

དེ་ལྟར་སྣང་བ་བརོད་པའི་ཕིར། །

ལན་འདི་བརོད་པར་རིགས་པ་ཡིན། །
1

ལྟག་ཆོད་ལ་ནི་རེས་མཐུན་ལན། །

སྒྲུབ་བེད་སྐྱོན་ཅན་ལ་སྐྱོན་ཅན་དུ་བརོད་པ་དང་། སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་ལ་

ལྟག་ཆོད་དུ་སྟོན་པའི་ལན་འདི་བརོད་པར་རིགས་པ་ཡིན་ནོ། །སྒྲུབ་བེད་ཀི་སྐྱོན་

དེ་ཉིད་རབ་ཏུ་བསྟན་པར་བ་བའི་ཕིར་དང་། སུན་འབིན་པ་དེ་ལྟར་སྣང་བ་ལྟག་

ཆོད་དུ་བརོད་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། ལྟག་ཆོད་ལ་ནི་རེས་མཐུན་གི་ལན་

དེ་སྐྱོན་ཅན་དུ་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(ལྟག་ཆོད་དང་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་དེ་དག་ལྟག་ཆོད་དུ་འགྱུར་ཚུལ་བཤད་པ་) ལ་

གཉིས། ལྟག་ཆོད་སྔ་མ་བཅུ་བཤད་པ་དང༌། ཕི་མ་བཞི་བཤད་པའོ། །དང་པོ་(ལྟག་

ཆོད་སྔ་མ་བཅུ་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། ཕད་མ་ཕད་མཚུངས་པ་དང༌གཏན་ཚིགས་མིན་པར་

1  <<རང་>> རིགས་པ་ཡིན། །        <<ར་>> རིགས་མ་ཡིན། །
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་དང་པོ་གཉིས་བཤད་པ་དང་། རྟག་པ་དང་མཚུངས་པ་

སོགས་ཕི་མ་བརྒྱད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་(ཕད་མ་ཕད་མཚུངས་པ་དང༌གཏན་ཚིགས་མིན་པར་

མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་དང་པོ་གཉིས་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། ལྟག་ཆོད་ངོས་བཟུང་བ་དང༌། དེ་

སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(ལྟག་ཆོད་ངོས་བཟུང་བ་)ནི།

ར་བ།

ཕད་དང་མ་ཕད་དག་དང་དུས། །

གསུམ་ལ་
1
རྟགས་སུ་བརོད་འདོད་མིན། །

ཕད་དང་མ་ཕད་རྟགས་བརོད་དེ། །

ཕད་པ་དང་མ་ཕད་པ་དག་དང་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་ནི། རང་གིས་

གཞན་གི་གཏན་ཚིགས་ལ་ཕད་མ་ཕད་བརྟགས་ནས་སྐྱོན་བརོད་པ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ། རང་གི་སུན་འབིན་ལ་ཡང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མཚུངས་པ་དེ་བཞིན་

ནོ། །དཔེར་ན། རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་སྒ་མི་རྟག་གོ་ཞེས་པ་གཏན་ཚིགས་

ཀི་དཔེར་བརོད་པ་ལ། རྟགས་འདི་བསྒྲུབ་བ་དང༌ཕད་ནས་སྒྲུབ་པར་བེད་

དམ། མ་ཕད་པར་སྒྲུབ། དང་པོ་ལྟར་ན། ཆུ་ཀླུང་དང་རྒྱ་མཚོ་ཕད་པ་བཞིན་དུ་

བསྒྲུབ་བ་དང༌འདྲེས་པས། ཁྱད་པར་མེད་པར་འགྱུར་ཞིང།
2
 མ་གྲུབ་པ་ཕད་པར་

མི་འཐད་པས། གྲུབ་པ་དང་ཕད་ན་བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་ཟིན་པས་གཏན་ཚིགས་དགོས་

1  <<རང་>> གསུམ་ལ་         <<ར་>> གསུམ་ལའང་

2  <<སྐུ་>> འགྱུར་ཞིང་།          <<ཤེས་>> འགྱུར།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

པ་མེད་དོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན། མ་ཕད་པས་གཏན་ཚིགས་མིན་པ་དང་ཁྱད་པར་

མེད་པས་སྒྲུབ་བེད་མིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དུས་གསུམ་ལ་བརྟགས་ནས་རྟགས་

སུ་བརོད་འདོད་མིན་པ་སྟེ། གཏན་ཚིགས་མི་འདོད་པར་བརོད་པའི་ལྟག་ཆོད་

དོ། །གཏན་ཚིགས་བསྒྲུབ་བ་ལས་སྔར་གྲུབ་ན་འདི་གང་གི་གཏན་ཚིགས་

ཡིན། ཕིས་གྲུབ་ན་གོ་བེད་དུ་མི་རིགས་ལ། དུས་མཉམ་དུ་གྲུབ་ན། རྭ་གཡས་

གཡོན་བཞིན་དུ། གཉིས་ཀ་ལ་གྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་མི་དགོས་སོ། །ཞེས་པ་གཏན་

ཚིགས་མིན་པ་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་དོ། །

གཉིས་པ་(དེ་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ་)ནི།

ར་བ།

མ་ཚང་གཏན་ཚིགས་རེས་མཐུན་ཡིན། །

ཕད་མ་ཕད་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་དུ་ཐལ། གཏན་

ཚིགས་ཡང་དག་ཙམ་མ་ཚང་བ་སྐུར་པ་འདེབས་པའི་རོད་པ་འདེབས་པའི་རོད་པ་

རེས་མཐུན་པ་སུན་འབིན་གི་གཟུགས་ཅན་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རོལ་བྱུང་ཙམ་

དུ་མ་ཟད་གཏན་ཚིགས་ཙམ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པའི་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་ཡིན་

ནོ། །སུན་འབིན་དང་སུན་དབྱུང་བ་གཉིས་ཕད་མ་ཕད་བརྟགས་ན་ཡང་ཉེས་པ་

མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དུས་གསུམ་གི་བརྟག་པ་ལ་ཡང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཉེས་པ་

སྦྱར་བར་བའོ། །སྐབས་དེར་བསྒྲུབ་བ་ནི་བསྐྱེད་བ་དང་ཤེས་བ་གཉིས་ཡིན་

ལ། སྒྲུབ་བེད་ནི་གཏན་ཚིགས་དང༌། གཏན་ཚིགས་བརོད་པ་ཚིག་གཉིས་ལས་

བསྐྱེད་བ་སྐྱེད་བེད་ལ་བསམས་ནས། འབས་བུའི་སྔར་རྒྱུ་གྲུབ་དགོས་པས། སྔ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ཕིའི་རྟག་པ་མི་འཇུག་ལ། བསྒྲུབ་བ་རྟོགས་པའི་ངེས་ཤེས་སྔར་མ་སྐྱེས་པ་ལ་

གཏན་ཚིགས་འཇུག་པ་ཡིན་གི། རེས་དཔག་སྐྱེས་ནས་གཏན་ཚིགས་དགོས་པ་

མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

ར་བ།

དོན་རྟགས་མ་གྲུབ་ལྟར་སྣང་ཡིན། །

རེས་དཔག་བསྒྲུབ་བ་དང་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚིག་གིས་བརོད་པའི་དོན་བརྟགས་

ཡིན་པ་ལ་བསམས་ནས་རོད་ན་ནི་སུན་འབིན་དེ་མ་གྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་ཡིན་ཏེ། སྒ་

མི་རྟག་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་གི་དེར་རྟོགས་ཀི་བློ་བསྒྲུབ་བ་མིན་པས། སྒ་མི་རྟག་པ་

དེའི་ཚེ་མ་གྲུབ་པ་མིན་པས་སོ། །

གཉིས་པ་(རྟག་པ་དང་མཚུངས་པ་སོགས་ཕི་མ་བརྒྱད་བཤད་པ་)ལ། དང་པོ་རྟག་པ་དང་

མཚུངས་པར་བརོད་པའི་ལྟག་ཆོད་ནི། 

ར་བ།

རྟགས་
1
བརོད་མི་རྟག་པའི་རེས་འགོ། །

དེ་དག་མི་རྟག་པར་ནུས་མིན། །

ཕོགས་ཀི་སྐྱོན་དང་རེས་མཐུན་བརོད། །

ཕ་རོལ་པོས་མི་རྟག་པ་
2
སྒའི་ཁྱད་ཆོས་དོན་གཞན་དུ་སྒོ་བཏགས་ནས་སྒ་

མི་རྟག་པར་དམ་བཅས་པ་ལ་སྒ་དུས་ནམ་ཡང་མི་རྟག་པ་འདོད་པར་མི་སྲིད་

1  <<རང་>> རྟག       <<ར་>> རྟགས་

2  <<སྐུ་>> མི་རྟགས་          <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> མི་རྟག་པ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དེ། ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་གང་ཐོབ་པ་འདོད་པར་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །དུས་

ནམ་ཡང་མི་རྟག་པའི་རེས་སུ་འགོ་བས་རྟག་པར་འགྱུར་གི་དེ་ལྟར་མི་རྟག་པར་

བཞག་ནུས་པ་མིན་ཞེས་ཟེར་རོ། །སྒ་ལ་མི་རྟག་པ་དུས་ཀུན་ཏུ་ལན་པ་མི་སྲིད་

པས། སྒ་རྟག་པར་དམ་འཆའ་བའི་རོད་པ་ནི། སུན་འབིན་ཡང་དག་མ་ཡིན་

ཏེ། ཕོགས་ཀི་སྐྱོན་དང་རེས་མཐུན་བརོད་པ་སྟེ། རང་ཚིག་འགལ་བའི་དམ་བཅའི་

སྐྱོན་ལྟར་སྣང་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་མ་བརོད་པ་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་ལ་གཉིས། ལྟག་ཆོད་ངོས་

བཟུང་བ་དང༌། དེ་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(ལྟག་ཆོད་ངོས་བཟུང་བ་)ནི། 

ར་བ།

སྔར་བརོད་གཏན་ཚིགས་མེད་པ་ཡིས། །

བསྒྲུབ་བ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །

མ་བརོད་པ་
1
མཚུངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

རོལ་བྱུང་གིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཚིག་བརོད་པའི་

སྔར་གཏན་ཚིགས་མེད་པ་བསྒྲུབ་བ་སྒ་མི་རྟག་པ་ཡང༌། མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་

བས་སྒ་མི་རྟག་པ་སྒྲུབ་མི་དགོས་སོ་ཞེས་རོད་པ་ནི་མ་བརོད་པ་མཚུངས་པའི་

ལྟག་ཆོད་དོ། །

གཉིས་པ་(དེ་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ་)ནི།

1  <<རང་>> མ་བརོད་པ་           <<ར་>> མ་བརོད་པར་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་སྒོ་བཏགས་ནས། །

སྨྲ་པོའི་ངག་གིས་སྒྲུབ་པར་བེད། །

མ་གྲུབ་ལྟར་སྣང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

སྨྲ་བ་པོའི་སྒྲུབ་བེད་འགོད་པ་ངག་གིས་སྒ་མི་རྟག་པར་གསར་དུ་སྒྲུབ་པར་

བེད་པར་སྒོ་བཏགས་ནས་སྔར་སྒ་མི་རྟག་པ་མིན་པར་རོད་པ་ནི། སུན་འབིན་ཡང་

དག་མིན་ཏེ། ཚིག་ཙམ་གིས་བསྒྲུབ་བ་འགྲུབ་པ་མིན་པས་མ་གྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་

ཡིན་ནོ། །

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཉུང་ལྟར་སྣང་། །

བརོད་པ་ལས་སྔར་སྒྲུབ་བེད་ནའོ། །

སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚིག་བརོད་པ་ལ་སྔར་སྒྲུབ་བེད་དུ་སྒོ་བཏགས་ནས། སྔར་

རྟགས་ཚིག་མེད་པས་བསྒྲུབ་བ་མི་འགྲུབ་པར་རོད་ན་ཡང་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་

ཡིན་ཏེ། སུན་འབིན་
1
ལྟར་སྣང་སྟེ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཀུན་ལ་སྐུར་པ་

འདེབས་དགོས་པས་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་དཔེ་མ་ཚང་བའི་སུན་འབིན་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་མ་སྐྱེས་པ་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་ལ་གཉིས། ལྟག་ཆོད་ངོས་

1  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> སུན་འབིན་    <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> ཀུན་འབྱུང་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བཟུང་བ་དང༌། དེ་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(ལྟག་ཆོད་ངོས་བཟུང་བ་)ནི། 

ར་བ།

བརོད་པ་ལས་སྔར་རྟགས་མིན་ཕིར། །

མ་གྲུབ་པ་དང་འགལ་བའི་ངག །

མ་སྐྱེས་པ་མཚུངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

གཏན་ཚིགས་ཀི་ཚིག་བརོད་པ་ལ་སྔར་བཞིན་དུ་
1
སྒ་མ་སྐྱེས་པས་རོལ་

བྱུང་དུ་མེད་པའི་རོལ་བྱུང་རྟགས་མིན་པའི་ཕིར། རྟགས་མ་གྲུབ་པ་རོད་པ་དང་

རོལ་བྱུང་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། དོན་གི་ཤུགས་ཀིས་སྒ་རྟག་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་

རོད་པའི་འགལ་བའི་ངག་གཉིས་ནི། མ་སྐྱེས་པ་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་དོ། །

གཉིས་པ་(དེ་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ་)ནི།

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རྣམ་པ་གཉིས། །

གཉིས་སུ་སྒོ་བཏགས་པ་ལས་འདོད། ། 

རོད་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ནི་སུན་འབིན་ཡང་དག་མིན་ཏེ། སྒ་སྐྱེས་པ་
2
ལ་སྔར་

རོལ་བྱུང་སྒྲུབ་བེད་དུ་སྒོ་བཏགས་པ་ལས་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་མིན་པར་རོད་པ་མ་

གྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་དང༌། རོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བའི་ཕིར་དོན་གི་ཤུགས་ཀིས་རྟག་

1  <<སྐུ་>> སྔར་བཞིན་དུ་             <<ཤེས་>> སྔར་དུ་

2  <<སྐུ་>> སྒ་སྐྱེས་པ་                <<ཤེས་>> སྒ་སྐྱེ་བ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

པར་རོད་པ་མ་ངེས་པ་ལྟར་སྣང་གཉིས་སུ་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །

བཞི་པ་འབས་མཚུངས་ཀི་ལྟག་ཆོད་ལ་གཉིས། ལྟག་ཆོད་ངོས་བཟུང་བ་

དང༌། དེ་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(ལྟག་ཆོད་ངོས་བཟུང་བ་)ནི།

ར་བ།

འབས་བུ་གཞན་ཉིད་ཀི་ཆ་ནས། ། 

བསྒྲུབ་བ་མི་འགྲུབ་
1
པར་སྟོན་པ། །

དེ་ནི་འབས་མཚུངས་་་་་་་་་་་་་་་་། །

སྒ་མི་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་བས་པའམ། འབས་བུ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་

འབས་བུའི་དབེ་བ་གཞན་ཉིད་ཀི་ཆ་ནས་བརྟགས་ནས་ར་བུམ་དབྱུག་གུ་
2
དང་

འཁོར་ལོ་སོགས་ཀིས་བས་ཤིང༌། སྒ་རྐེན་གཞན་གི་འབས་བུ་ཡིན་པས་སྒའི་

འབས་བུས་དཔེ་ལ་རེས་སུ་མི་འགོ། བུམ་པའི་འབས་བུས་རོད་གཞི་ལ་རེས་སུ་མི་

འགོ་བས་བསྒྲུབ་བ་སྒ་མི་རྟག་པ་མི་འགྲུབ་པར་སྟོན་ཞིང༌། རོད་པ་དེ་ཉིད་དཔེ་

དང་། རོད་གཞི་འབས་བུར་མཚུངས་པའི་ཆ་ནས་སྒྲུབ་བེད་ཙམ་ལ་སྐུར་པ་

འདེབས་པ་འབས་མཚུངས་ཀི་ལྟག་ཆོད་དོ། །

གཉིས་པ་(དེ་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ་)ནི།

ར་བ།

1  <<རང་>> ཆ་ནས། །བསྒྲུབ་བ་མི་འགྲུབ་    <<ར་>> ཆ་ན། །བསྒྲུབ་བ་མི་བསྒྲུབ་

2  <<སྐུ་>> དབྱུག་གྲུ་     <<བཀྲས་>> དབྱུག་སུ་    <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> དབྱུག་གུ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དེ་ལྟ་བུ། ། 

སྨྲ་པོའི་འདོད་པས་རྣམ་པ་གསུམ། །

དེ་ལྟ་བུའི་རོད་པ་དེ་ནི་སུན་འབིན་ཡང་དག་མིན་ཏེ། སྨྲ་བ་པོའི་འདོད་པ་ལ་

སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །སྒའི་འབས་བུས་བུམ་

པ་སོགས་མི་རྟག་པ་ལ་མེད་པས་གོ་བེད་དུ་མི་རུང་བར་རོད་ན། འགལ་བ་ལྟར་

སྣང་དང༌། དེ་ཉིད་རྟག་པ་ལའང་མེད་དོ་ཞེས་རོད་ན། ཐུན་མོང་མིན་པའི་མ་ངེས་པ་

ལྟར་སྣང་དང༌། བུམ་པའི་འབས་བུས་སྒ་ལ་མེད་དོ་ཞེས་རོད་ན་མ་གྲུབ་པ་ལྟར་

སྣང་ངོ༌། །

ལྔ་པ་དང༌། དྲུག་པ་ཆོས་མཐུན་པ་མཚུངས་པ་དང༌། ཆོས་མི་མཐུན་པ་

མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་ལ་གཉིས། ལྟག་ཆོད་ངོས་བཟུང་བ་དང༌། དེ་སུན་འབིན་

ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(ལྟག་ཆོད་ངོས་བཟུང་བ་)ནི། 

ར་བ།

ངེས་བསྟན་མི་མཐུན་ཕོགས་དག་ལས། །

ཆོས་མཐུན་དཔེ་ཡིས་གཞན་སྒྲུབ་པ། །

ཆོས་མཐུན་པར་མཚུངས་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

འགྱུར་རིང་ར་འགེལ་ལས་དཔེ་བསྟན་ཞེས་འབྱུང་ཡང༌། དཔེ་མ་དག་

པའོ། །མཐུན་པའི་དཔེ་བུམ་པ་དང༌། དུང་སྒ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། རོལ་བ་ལས་

བྱུང་བའི་ཕིར། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་བཞིན། ཞེས་པ་མི་མཐུན་ཕོགས་ཏེ། དཔེ་དང་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ཆོས་མི་མཐུན་པའི་སྦྱོར་བར་བས་པ་ཡང་དག་ལས་ལྟག་ཆོད་སྨྲ་བ་པོས། དཔེར་

གྱུར་པའི་ནམ་མཁའ་དང་ཆོས་མི་མཐུན་པ་ཉིད་ལས་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་

ཕིར། སྒ་མི་རྟག་པ་ཡིན་ན། སྒ་དང་ནམ་མཁའ་ལུས་ཅན་མིན་པར་ཆོས་མཐུན་

པས་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒ་རྟག་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །ཞེས་རོད་པ་ཆོས་

མཐུན་པ་དཔེ་ཡིས་སྒ་ལ་གཞན་རྟག་པ་བསྒྲུབ་པ་ནི། ཆོས་མཐུན་མཚུངས་པའི་

ལྟག་ཆོད་དོ། །

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཞན་དག་ནི། །
1
 

ཆོས་མི་མཐུན་པས་མཚུངས་པ་ཉིད། །

དེ་ལས་གཞན་དག་རོལ་བྱུང་གིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བུམ་པ་དང་

ཆོས་མཐུན་པ་ལས་སྒ་མི་རྟག་པ་ཡིན་ན། བུམ་པ་དང་ནམ་མཁའ་ཆོས་མི་མཐུན་

པ་ལས་ལུས་ཅན་མིན་པའི་ཕིར། རྟག་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །ཞེས་རོད་པ་ནི་ཆོས་

མི་མཐུན་པས་མཚུངས་པ་ཉིད་ཀི་ལྟག་ཆོད་དོ། །

གཉིས་པ་(དེ་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ་)ལ་གསུམ། མ་ངེས་པ་ལྟར་སྣང་དུ་

འགྱུར་བའི་དབང་ཤེས་དང༌། དཔེ་ལྟར་སྣང་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ་

དང༌། འཁྲུལ་བ་ལྟར་སྣང་གཉིས་སུ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །

དང་པོ་(མ་ངེས་པ་ལྟར་སྣང་དུ་འགྱུར་བའི་དབང་ཤེས་)ནི།

ར་བ།

1  <<རང་>> གཞན་དག་ནི། །         <<ར་>> བཞིན་དག་ནི། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཞན་ལ་
1
མ་གྲུབ་བསྟན་པའི་ཕིར། །

ཐུན་མོང་ལྟར་སྣང་རྣམ་པ་གཉིས། །

རོལ་བྱུང་གིས་དུང་སྒ་མི་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་བུམ་པ་ཆོས་མཐུན་

དང༌། ནམ་མཁའ་ཆོས་མི་མཐུན་གི་དཔེར་བརོད་པ་དང་
2
ཕ་རོལ་པོ་ན་རེ། དཔེ་

བུམ་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པས་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར། སྒ་མི་རྟག་པ་ཡིན་

ན། དཔེ་བུམ་པ་དང་ཆོས་མི་མཐུན་པ་ལས་ལུས་ཅན་མིན་པར་སྒ་རྟག་པར་ཡང་

འགྱུར་རོ། །ཞེས་པ་དང་མི་རྟག་སྟེ་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་ནམ་མཁའ་བཞིན་

ཞེས་མི་མཐུན་དཔེར་བས་པས་དཔེ་དེའི་མི་མཐུན་ཕོགས་བུམ་པ་དང་སྒ་གཉིས་

ལུས་ཅན་མིན་པར། ཆོས་མི་མཐུན་པས་ལུས་ཅན་མིན་པར། སྒ་རྟག་པར་ཡང་

འགྱུར་རོ་ཞེས་རོད་པ་ནི། ལུས་ཅན་མིན་པ་དང་རོལ་བྱུང་གི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་མཐུན་པ་དང༌། མི་མཐུན་དཔེ་ཅུང་ཟད་ཆོས་མི་མཐུན་

པས་གཞན་ལ་སྒྲུབ་བེད་དུ་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་དུ་རོད་པ་སུན་འབིན་ཡང་

དག་མ་ཡིན་ཏེ། ཐུན་མོང་གི་མ་ངེས་པ་ལྟར་སྣང་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་འགྱུར་བའི་

སུན་འབིན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ར་བ།

གྲུབ་པར་འདོད་པ་མཚུངས་པའི་ཕིར། །

འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་བ་ཅན་བཞིན། །

1  <<རང་>> གཞན་ལ་               <<ར་>> གཞན་ལས་

2  <<སྐུ་>> བརོད་པ་དང།      <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> བརོད་པ་ལ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་དུ་ཐལ། སུན་འབིན་དུ་ཁས་བླངས་པ་གང་

ཞིག །འགལ་བ་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཉིད་ཀིས་རྟགས་ལྟར་སྣང་བཞིན་དུ་ཁྱོད་རྟགས་

གཉིས་ཀི་ཆོས་མཐུན་རེ་ཙམ་མཐོང་བས་སྒ་ལས་རྟག་པ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་བཞིན་

དུ། ཁོ་བོས་ཀང
1
་ཆོས་མཐུན་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པར་

མཚུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(དཔེ་ལྟར་སྣང་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ་)ནི། 

ར་བ།

འདི་ཡང་རེས་འགོ་མེད་པའི་ཕིར། །

དཔེ་ལྟར་སྣང་བའི་སྐྱོན་བརོད་ཡིན། །

ངེད་ཀི་དཔེ་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་པ་དེ་ལྟར
2
་ཁྱོད་ཀི་ཡང་ངོ་ཞེས་རོད་པར་བེད་

པས་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་ཡིན་ཏེ། ཕ་རོལ་པོ་ལ་དཔེ་ལྟར་སྣང་བའི་སྐྱོན་བརོད་

ཡང་དག་ཏུ་ཁས་བླངས་ནས་རོད་པའི་སུན་འབིན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གཏན་ཚིགས་

གཉིས་པོ་འདི་ལ་ཡང་དཔེ་བཀོད་ཀང་རེས་འགོའི་ཁྱབ་པ་དང་ལོག་པ་ཅུང་ཟད་

ཀང་བསྟན་པ་མེད་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

རེས་འགོ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཉིད་ལས། །

1  <<སྐུ་>> ཁོ་བོས་ཀང་       <<ཤེས་>> ཁོ་བོའི་ཡང་

2  <<སྐུ་>> དེ་ལྟ་   <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> དེ་ལྟར་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དཔེ་དང་བསྒྲུབ་བ་འདྲེས་པར་འགྱུར། །
1

རྟོག་གེ་པ་ངན་པ་ཕལ་ཆེར་ནི། དཔེས་བསྒྲུབ་བ་ཉེ་བར་འཇལ་བར་བེད་

དེ། སྒ་ནི་བུམ་པ་བཞིན་དུ་མི་རྟག་པ་ཡིན་གི། ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་མིན་ནོ་ཞེས་

ཁས་ལེན་པ་ནི། དཔེ་དང་བསྒྲུབ་བ་འདྲེས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན། གང་མི་

རྟག་པ་དེ་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའོ་ཞེས་པ་དང༌། གང་རོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བ་དེ་

རྟག་པའོ་ཞེས་པ་ལྟར། རེས་འགོ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཉིད་ལས་ཀང་བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་པར་

འགྱུར་ན། དཔེ་ཉེར་འཇལ་སྒྲུབ་བེད་དུ་འདོད་པས་དེ་ལྟར་བ་བར་མི་རིགས་པའི་

ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་(འཁྲུལ་བ་ལྟར་སྣང་གཉིས་སུ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་)ནི།

ར་བ།

རྟགས་དེའི་བདག་ཉིད་ཀི་དབེ་བས། །

འཁྲུལ་བ་ལྟར་སྣང་རྣམ་པ་གཉིས། །

གཏན་ཚིགས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ། །

སྦྱོར་བ་སྔ་མ་ལ་ཡོད་མིན། །

སྔར་གི་རོད་པ་དེ་ནི་འཁྲུལ་བ་ལྟར་སྣང་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་འགྱུར་ཏེ། ལྟག་

ཆོད་སྨྲ་པ་པོས་ཆོས་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་གཉིས་

བཀོད་པའི ་རྟགས་དེའི ་བདག་ཉིད་ཀི ་དབེ ་བས་དེ ་ལྟར་འགྱུར་བའི ་ཕིར་

རོ། །འདིས་ཀང་རོད་པ་གཉིས་ཀ་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་

1  <<རང་>> པར་འགྱུར་              <<ར་>> པ་ཉིད་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ན་ཁོ་བོ་ཅག་གི་གཏན་ཚིགས་ལ་བཀོད་པའི་སྐྱོན་དེ་སུན་འབིན་ཡང་དག་ཏུ་མི་

འགྱུར་བར་ཐལ། རོལ་བྱུང་གི་དུང་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཚུལ་

གསུམ་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ཡིན་ཡང༌། ཁྱོད་ཀིས་བཀོད་པའི་སྦྱོར་བ་ཕི་མ་

དང་སྔ་མ་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་མ་ངེས་པ་ལྟར་སྣང་ཡིན་ནོ། །

བ་བ་རྣམ་གཞག་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་ལ་གཉིས། ལྟག་ཆོད་ངོས་བཟུང་

བ་དང༌། དེ་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(ལྟག་ཆོད་ངོས་བཟུང་བ་)ནི། 

ར་བ།

བེ་བག་བརོད་པས་ཆོས་མཐུན་ལའང་། །

རྣམ་རྟོག་མཚུངས་པ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

དུང་སྒ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་སྟེ། རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར། དཔེར་ན་བུམ་

པ་བཞིན། ཞེས་བུམ་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་ཉིད་ཀིས་མི་རྟག་ཉིད་དུ་བས་པ་ལ་

ལྟག་ཆོད་སྨྲ་བ་པོ་ན་རེ། འདི་ལ་ཆོས་མཐུན་པ་ཉིད་ཡོད་ན། བུམ་པ་ཁོ་ན་ཆོས་

མཐུན་པར་བ་བ་དང༌། མིག་གིས་བཟུང་བ་ཡིན་ཕིར། མི་རྟག་པར་འགྱུར་གི་སྒ་ནི་

མིན་ཏེ། ཆོས་གཉིས་པ་དེ་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། ཡང་སྒ་ཁོ་ན་རྟག་པར་འགྱུར་

ཏེ། དེ་ཁོ་ན་སྲེག་བ་མིན་པ་དང༌། མཉན་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། བུམ་པ་ནི་མིན་

ཏེ། ཆོས་གཉིས་པོ་དེ་དང་མི་ལན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་བེ་

བག་བརོད་པས་རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པར་རྣམ་པར་རྟོག་པས་བརོད་པ་ནི། རྣམ་

རྟོག་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་དོ། །གང་གི་སྒས་ཕད་མ་ཕད་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

སོགས་སུ་མ་ཟད་འདི་མང་ངོ་ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །

གཉིས་པ་(དེ་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ་)ནི།

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་ལ་ཡང་། །

འཁྲུལ་བ་ཅན་གི་བེ་བག་གིས། །

རྟག་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་སྣང་། །

སྤི་མིན་གིས་ཀང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

ཡང་ན་བསྒྲུབ་བ་སྒ་མི་རྟག་པ་ལས་ལོག་པ་རྟག་པ་ཉིད་རྟོག་པ་ནི། རྣམ་

རྟོག་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་དོ། །ཚོས་པར་བ་བ་མིན་པ་བུམ་པ་ལས་གཞན་སྒའི་

ཁྱད་པར་ཡིན་པས་གཏན་ཚིགས་དེས་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་མི་ནུས་པར་ཐལ། གཏན་

ཚིགས་དེས་འཁྲུལ་བ་ཅན་གི་བེ་བག་གིས་ཏེ། མི་རྟག་པ་ལ་མཐོང༌། དེ་ལས་

གཞན་ལ་ཡང་མཐོང་བའི་མ་ངེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་སུ་བཀོད་པ་མིན་པ་

ཁྱད་པར་མཉན་བ་ཉིད་ཀིས་ཀང་མི་རྟག་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་བེད་ཀི་རྟག་པར་ཐལ་

བ་འཕེན་མི་རིགས་ཏེ། འགལ་བ་ལྟར་སྣང་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་རོད་པ་

དེ་དག་སུན་འབིན་ཡང་དག་མིན་ཏེ། མ་ངེས་པ་དང་འགལ་བ་ལྟར་སྣང་གི་ལན་

ལོག་པའི་ཕིར་རོ། །འགེལ་བཤད་ཀི་འགྱུར་ལས་རྟག་པར་ཐལ་ཕིར་དེར་སྣང་ཉིད་

ཅེས་འབྱུང་ངོ། །

བརྒྱད་པ་ཁྱད་པར་མེད་པ་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་ལ་གསུམ། ལྟག་ཆོད་

ངོས་བཟུང་བ་དང༌། དེ་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ་དང༌། རྣམ་གཞག་



  403  

ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

མཚུངས་པ་སོགས་ཀི་དོན་བསྡུ་བའོ། །

དང་པོ་(ལྟག་ཆོད་ངོས་བཟུང་བ་)ནི། 

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་གཅིག་ཉིད་དུ། །

ཐལ་བར་འགྱུར་ཕིར་བེ་བག་མེད། ། 

རོད་གཞི་ཆོས་ཅན་དང༌། དཔེའི་ཆོས་དག་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པར་ཆོས་

མཐུན་པ་ཡིན་ན། གཅིག་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང༌། གཏན་ཚིགས་

ཆོས་མཐུན་པ་གཞན་གིས་ཀང༌། ཆོས་མཐུན་པས་ཁྱད་པར་མེད་པར་རོད་པ་

ནི། བེ་བག་མེད་པར་མཚུངས་པའི་རོད་པའོ། །

གཉིས་པ་(དེ་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ་)ནི། 

ར་བ།

བསྒྲུབ་བ་རྟགས་ཁྱད་མེད་ཕིར་ཡང་། །

མ་གྲུབ་པ་
1
ལྟར་སྣང་བར་འདོད། །

ཆོས་མཐུན་པ་ཙམ་གིས་ཁྱད་པར་མེད་པར་རོད་པ་ནི། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་

སྟེ། གཞལ་བ་ཉིད་ལ་སོགས་པར་ཆོས་མཐུན་པའི་ཕིར་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་གཅིག་

ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཆོས་མཐུན་པ་ཙམ་ལས་མི་རྟག་པར་ཐལ་བའི་རོད་

པ་ནི། མ་ངེས་པ་ལྟར་སྣང་དང་ཕོགས་གཅིག་མཐུན་པས་ཐམས་ཅད་མཐུན་ན་

1  <<རང་>> མ་གྲུབ་པ་              <<ར་>> མ་གྲུབ་པའི་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བསྒྲུབ་བ་དང་རྟགས་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར་ཡང་རྟགས་སུ་གང་བཀོད་མ་གྲུབ་

པར་འགྱུར་བས་སུན་འབིན་དེ་ནི་མ་གྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་བར་འདོད་དོ། །

གསུམ་པ་(རྣམ་གཞག་མཚུངས་པ་སོགས་ཀི་དོན་བསྡུ་བ་)ནི། 

ར་བ། ཡང་བརོད་པ། 

བསྒྲུབ་བ་ལ་ནི་གནོད་ཆོས་ཀང་། །

མཚུངས་པ་ཉིད་ཀི
1
་བེ་བག་མེད། །

གཏན་ཚིགས་སྐྱོན་ལ་འགལ་ལྟར་སྣང་། །

སྐྱོན་ཡོད་མིན་ཏེ་ཕོགས་ཕི་མ། །

སྔ་མའི་དོན་བསྡུས་ནས་ཡང་བརོད་པ་བསྒྲུབ་བ་སྒ་མི་རྟག་པ་ལ་ནི་གནོད་

པར་བེད་པའི་ཆོས་གཏན་ཚིགས་ལ་ཡང་མཚུངས་པ་ཉིད་ཀི་རོལ་བྱུང་གིས་སྒ་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པར་བེད་ན། མིག་གི་གཟུང་བ་མིན་པ་དང༌། མཉན་བ་མིན་པ་ཉིད་

ཀིས་རྟག་པར་ཐལ་བ་འཕེན་པའི་རོད་པ་ནི། གཏན་ཚིགས་ཀི་སྐྱོན་མི་འགལ་བ་

ལྟར་སྣང་བ་བེ་བག་མེད་པ་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་དོ། །ཀང་གི་སྒས་བསྒྲུབ་བ་

དང་གཏན་ཚིགས་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ་བ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་རྣམ་པ་འདིས་

ཀང་ལྟག་ཆོད་དུ་འགྱུར་ཞེས་པའོ། །ཆོས་མཐུན་པ་དང་ཆོས་མི་མཐུན་པ་དང་རྣམ་

པར་རྟོག་པ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པར་མཚུངས་པ་བཞི་པོ་འདི་ལན་ལྟར་སྣང་ཁོ་ནར་

འགྱུར་རམ། སྐབས་འགར་ལན་ཡང་འགྱུར་ཞེ་ན། ལྟག་ཆོད་ཀི་ཕོགས་ཕི་མ་བཞི་

1  <<པེ་>><<སྣར་>> ཀི་            <<ར་>> ཀིས་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

པོ་འདི་སྐྱོན་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། སྐབས་འགར་སྐྱོན་མེད་
1
ན་ནི། སུན་འབིན་ཡང་དག་

ཏུ་ཡང་འགྱུར་རོ། །རོལ་བའི་སོབས་པ་ནུས་པ་མེད་པར་བས་པ་དེའི་ཚེ་སུན་

འབིན་དང༌། གཞན་གི་ཚེ་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་དུ་འགྱུར་རོ། །ཕོགས་གཅིག་ཏུ་

ངེས་པ་མཐོང་ན་གནོད་པ་མེད་དེ། རྡུལ་གཉིས་ཀི་ཚོགས་པ་ཆོས་ཅན། རྡུལ་

གཅིག་སྔོན་དུ་སོང་སྟེ། རགས་པ་ཡིན་པའི ་ཕིར། བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་

བཞིན། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ར་བ།

བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་སྒྲུབ་པའི་ཕིར། །

གནོད་མི་བེད་པ་འགལ་ཉིད་མིན། །
2

ཆོས་ཅན་ནམ་ཆོས་སམ་ཚོགས་དོན་ལ་གནོད་པའི་སོ་ནས་བསྒྲུབ་བ་ལ་

གནོད་པ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར། གནོད་པ་ནི་འགལ་བ་ཡིན་ལ། བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པ་མི་

བེད་པ་འགལ་བ་ཉིད་མིན་ཞེས་པས་གཞན་གིས་བཀོད་པའི་གཏན་ཚིགས་

དེས། དུང་སྒ་མི་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་འགལ་བར་བེད་མི་ནུས་པའི་དོན་ནོ། །

གཉིས་པ་(ཕི་མ་བཞི་བཤད་པ་)ལ་བཞི་ཡོད་པའི་དང་པོ་དམིགས་པ་མཚུངས་

པའི་ལྟག་ཆོད་ལ་གཉིས། ལྟག་ཆོད་ངོས་བཟུང་བ་དང༌། དེ་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་དུ་

བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(ལྟག་ཆོད་ངོས་བཟུང་བ་)ནི། 

1  <<སྐུ་>> མང་    <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> མེད་

2  <<རང་>> འགལ་ཉིད་མིན།    <<ར་>> འགལ་ཉིད་ཡིན།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ར་བ།

བསྒྲུབ་བ་ལས་
1
གཞན་གཏན་ཚིགས་ཀིས། །

བསྟན་ན་དམིགས་པ་མཚུངས་པའོ། །

གང་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལས་གཞན་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཀིས་བསྟན་ན་

དམིགས་པ་མཚུངས་པའོ་ཞེས་སོ། །ལྟག་ཆོད་སྨྲ་བ་ན་རེ། རོལ་བྱུང་དུང་སྒ་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་མིན་ཏེ། གོག་ལ་སོགས་པ་ལ་མི་འཇུག་པས་མི་

རྟག་པ་ལ་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར་དང༌། ཁྱབ་བེད་དུ་མི་འཇུག་པ་གཏན་ཚིགས་མིན་

ཏེ། ནགས་ཀི་ཤིང་འདི་ཆོས་ཅན། སེམས་པ་ཅན
2
་ཡིན་ཏེ། མཚན་མོ་ལོ་མ་

འཁུམས་ནས་ཉལ་བའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །རོལ་བྱུང་གཏན་ཚིགས་གཞན་

གིས་མི་རྟག་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གཏན་ཚིགས་གཞན་གིས་ར་བའི་

གཏན་ཚིགས་མིན་པར་གྲུབ་བོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉིས་པ་(དེ་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ་)ནི།

ར་བ།

བསྒྲུབ་བ་དུ་མ་བཀོད་པ་ལ་། །

གཏན་ཚིགས་དེ་དང་རེས་མཐུན་ཉིད། ། 

སྒ་ལ་བསྒྲུབ་བ་དུ་མ་བཀོད་པ་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་གཞན་སྒོ་བཏགས་ནས་

གཏན་ཚིགས་འཁྲུལ་བར་རོད་པ་ནི་སུན་འབིན་ཡང་དག་མིན་ཏེ། གཏན་ཚིགས་དེ་

1  <<རང་>> ལས་               <<ར་>> ལ་

2  <<སྐུ་>> སེམས་པ་ཅན་       <<ཤེས་>> སེམས་དཔའ་ཅན་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

དང་རེས་སུ་མཐུན་པ་ཉིད་གཟུགས་ཅན་ཙམ་ཉིད་ཀི་མ་ངེས་པ་ལྟར་སྣང་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །འགེལ་བཤད་ཀི་འགྱུར་ལས་བསྒྲུབ་བ་མ་ངེས་སྒོ་བཏགས་ནས་ཞེས་

འབྱུང་བ་ལྟར་ན། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་ཁྱབ་པར་

སྒོ་བརྟགས་ནས་གཏན་ཚིགས་གཞན་འཁྲུལ་བར་རོད་པའོ། །གཏན་ཚིགས་གཞན་

གིས་སྒ་ལ་རྟག་པར་གྲུབ་ན། མི་རྟག་པ་བསྒྲུབ་པ་འཁྲུལ་ན་ཡང་དེ་མ་གྲུབ་པའི་

ཕིར་རོ། །

ར་བ།

གཏན་ཚིགས་ཀིས་ནི་མ་ཁྱབ་ཀང་། །

བསྒྲུབ་བའི་དངོས་པོ་རྟོགས་པའི་ཕིར། །

མ་གྲུབ་ལྟར་སྣང་སྒར་གནས་ཀིས། །
1

ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་མ་ཡིན། །

རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་གཏན་ཚིགས་ཀིས་ནི། མི་རྟག་པ་ལ་མ་ཁྱབ་ཀང་

དུང་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བའི་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། ཚུལ་གསུམ་

ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་བའི་དངོས་པོ་རྟོགས་པའི་ཕིར། གོག་ལ་སོགས་པ་ལ་མེད་

པ་ལ་བསམ་ནས་མི་རྟག་པ་ལས་གཞན་ལ་མི་སྲིད་ཅིང༌། སྒ་ལ་མེད་པ་མིན་པ་ལ་

མེད་པར་སྒོ་བཏགས་ནས་རོད་པ་དེ་ཆོས་ཅན། ལྟག
2
་ཆོད་ཡིན་ཏེ། མ་གྲུབ་པ་

ལྟར་སྣང་གི་རོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །མི་རྟག་པ་གོག་ལ་སོགས་པ་ལ་རོལ་བྱུང་

1  <<རང་>> སྒར་གནས་ཀིས་           <<ར་>> སྒ་གནས་ཀི་

2  <<སྐུ་>> ལྟག      <<ཤེས་>> རྟགས་<<བཀྲས་>>ལྟགས་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

མེད་པ་མིན་ནམ། ཇི་ལྟར་ལྟག་ཆོད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། དེ་ལ་མེད་པས་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་

བ་མིན་པར་ཐལ། སྒ་ལ་གནས་པའི་རོལ་བྱུང་ཉིད་ཀིས་སྒ་ལ་མི་རྟག་པས་བསྡུས་

པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་མིན་གི། མི་རྟག་པ་ཙམ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་

གསུམ་ཚང་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ཐེ་ཚོམ་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་ལ་གཉིས། ལྟག་ཆོད་ངོས་བཟུང་

བ་དང༌། དེ་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(ལྟག་ཆོད་ངོས་བཟུང་བ་)ནི།

ར་བ།

ཐེ་ཚོམ་བརོད་དོན་ཐ་དད་ལས། །

གཏན་ཚིགས་ཐེ་ཚོམ་རོད་
1
པར་བེད། །

རོལ་བྱུང་གིས་དུང་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དམ་བཅའ་གཏན་ཚིགས་སུ་

བརོད་པའི་དོན་ལ་རེ་བའི་ཆུ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་རོལ་བས་སྔར་ཡོད་གསལ་བར་བ་

བ་ཡིན་ནམ། བུམ་པ་ལྟར་སྔར་མེད་གསར་དུ་སྐྱེད་པར་བེད་པ་ཡིན་ཞེས་ཐ་དད་

ལ་བཏགས་ནས་གཏན་ཚིགས་ཐེ་ཚོམ་ཅན་དུ་རོད་པར་བེད་པ་དང༌། མི་རྟག་པ་

ཉིད་ཀང་སྒའི་བསྐྱེད་བར་སྒོ་བཏགས་ནས་མ་ངེས་པར་རོད་པ་ནི། ཐེ་ཚོམ་

མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་དོ། །

གཉིས་པ་(དེ་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ་)ནི།

ར་བ།

1  <<རང་>> རོད་                 <<ར་>> རོམ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

བསྒྲུབ་བ་སྒོ་བཏགས་མ་ངེས་པ། །

ལྟར་སྣང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་མི་རྟག་པ་བསྐྱེད་བར་སྒོ་བཏགས་ཅན་རེ་བའི་ཆུ་ལ་

སོགས་པ་ལ་རེས་འགོ་མེད་པར་རོད་པ་ནི་ལྟག་ཆོད་ཡིན་ཏེ། མ་ངེས་པ་ལྟར་སྣང་

གི་སུན་འབིན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ར་བ།

་་་་་་་་་་རྟགས་མ་གྲུབ་ལྟར་སྣང་། ། 

རོལ་བྱུང་རོལ་མ་ཐག་ཏུ་སྐྱེ་བ་འབའ་ཞིག་ཏུ་སྒོ་བཏགས་ནས་དེ་སྒ་ལ་མ་

གྲུབ་པར་རོད་པ་ཡང་རྟགས་མ་གྲུབ་པས་
1
ལྟར་སྣང་གི་སུན་འབིན་ཡིན་པས་ལྟག་

ཆོད་དོ། །

གསུམ་པ་དོན་གིས་གོ་བའི་མཚུངས་པ་ལྟག་ཆོད་ལ་གཉིས། ལྟག་ཆོད་

ངོས་བཟུང་བ་དང༌། དེ་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(ལྟག་ཆོད་ངོས་བཟུང་བ་)ནི། 

ར་བ།

དོན་གིས་འདོད
2
་མིན་མི་མཐུན་ཕོགས། །

སྒྲུབ་
3
བརོད་དོན་གོ་མཚུངས་་་་་་་་་་་་། །

1  <<སྐུ་>> གྲུབ་པས་    <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> གྲུབ་

2  <<རང་>> འདོད་                <<ར་>> འདོན་

3  <<པེ་>><<སྣར་>> སྒྲུབ་        <<ར་>> བསྒྲུབ་



  410  

རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དུང་སྒ་མི་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་རོལ་བྱུང་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ན། རོལ་བ་

ལས་བྱུང་བའི་ཕིར། མི་རྟག་པ་ཡིན་ན། དོན་གིས་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་

ཕིར། རྟག་པར་འགྱུར་བས་འདོད་པ་མིན་པའི་དོན་གོག་ལ་སོགས་པ་ཡང་མི་

མཐུན་ཕོགས་རྟག་པར་སྒྲུབ་དགོས་སོ། །ཞེས་བརོད་པའི་རོད་པ་ནི། དོན་གོ་

མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་དོ། །

གཉིས་པ་(དེ་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ་)ནི། 

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འདི་ནི། །

འཁྲུལ་བ་གཞན་གི་
1
བསྒྲུབ་བ་ལ། །

དེ་ཡིས་སྒྲུབ་པ་དེ་ལྟར་སྣང་། །

རོད་པ་འདི་ནི། མ་ངེས་པ་ལྟར་སྣང་གི་སུན་འབིན་ཡིན་ཏེ། རོལ་བྱུང་གིས་

དུང་སྒ་མི་རྟག་པ་སྒྲུབ་ནུས་པ་བཞིན་དུ་དེ་ལྟ་ན་འཁྲུལ་བ་གཞན་གི་བསྒྲུབ་བ་རྟག་

པ་ལ་རོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བ་མེད་པའི་སྒྲུབ་པར་འདོད་པས་གོག་ལ་སོགས་པ་ཉིད་

ཀིས་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པར་འགྱུར་བ་སུན་འབིན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

བཞི་པ་ཐལ་འགྱུར་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་ལ་གཉིས། ལྟག་ཆོད་ངོས་

བཟུང་བ་དང༌། དེ་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་(ལྟག་ཆོད་ངོས་བཟུང་བ་)ནི། 

ར་བ།

1  <<རང་>> འདི་ནི། །འཁྲུལ་བ་གཞན་གི་<<ར་>> འདིར་ནི། །འཁྲུལ་བ་གཞན་གིས་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ཐལ་འགྱུར་མཚུངས་པར་འདོད་པ་ཡང་། །

གང་ཡང་གཉིས་ཀ་གཏན་ཚིགས་ལམ། །

ལྟག་ཆོད་སྔ་མར་མ་ཟད་ཐལ་འགྱུར་མཚུངས་པར་འདོད་པའི་ལྟག་ཆོད་

ཡང་ནི། རོལ་བྱུང་གིས་དུང་སྒ་མི་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་བུམ་པ་དཔེར་བཀོད་པའི་

ཚེ། བུམ་པ་ཁོ་ན་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་དང༌། དཔེ་གང་ཡིན་ཞེས་

དེའི་གཏན་ཚིགས་མེད་པར་ཐལ། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དཔེ་ལ་རེས་འགོ་མེད་པའི་

ཕིར་ཞེས་གང་ཡང་རོལ་ཕི་རོལ་གཉིས་ཀ་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པའི་རྟགས་ཆོས་

གཉིས་ལན་གི་དཔེ་ཡོད་བཞིན་དུ། གཏན་ཚིགས་ཀི་ལམ་མི་འཐད་པར་རོད་པ་ནི།

གཉིས་པ་(དེ་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པ་)ནི། 

ར་བ།

དེ་ནི་དཔེ་ལྟར་སྣང་བ་བཞིན། །

མི་རྟག་པ་དཔེ་བུམ་པ་སོགས་ལ་རེས་འགོ་བེད་པར་མཐོང་བཞིན་དུ་མི་

འཐད་པར་རོད་པ་དེ་ནི་ལྟག་ཆོད་ཡིན་ཏེ། དཔེ་ལྟར་སྣང་བ་བཞིན་དུ།
1
 དཔེ་ཐམས་

ཅད་རེས་འགོ་མེད་པའི་དཔེ་ལྟར་སྣང་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་པ་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ར་བ།

ལྟག་ཆོད་ཀུན་ལ
2
་ཕོགས་ཙམ་མོ། ། 

1  <<སྐུ་>> བཞིན་དུ།      <<ཤེས་>> བཞིན་ཏེ།

2  <<རང་>> ལ་           <<ར་>> ལས་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

སྔར་བཤད་པའི་ལྟག་ཆོད་ཀི་དབེ་བ་དང༌། དེ་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་དུ་སྒྲུབ་

པའི་རིགས་པ་མདོ་ཙམ་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། ལྟག་ཆོད་ཀུན་ལ་དབེ་བ་

དང་དེ་ལ་ལན་འདེབས་ཚུལ་ཕོགས་ཙམ་སྟེ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གཞན་ཡང་ཤེས་

པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གསལ་བའི་དབེ་བ་མཐའ་དག་མི་བརོད་

དེ། ལོག་པར་རྟོག་པ་མཐའ་ཡས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་འཕེལ་བ་དང༌། འགིབ་པ་

མཚུངས་པ་དང༌། བརོད་བ་དང་རོད་བེད་མིན་པ་མཚུངས་པ་དང༌། འཐད་པ་

དང༌། དཔེའི་ཟླ་བོ་
1
མཚུངས་པ་དང་སྐབས་མཚུངས་པ་སོགས་སོ། །དང་པོ་

ནི། རོལ་བྱུང་གིས་དུང་སྒ་མི་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་བུམ་པ་དཔེར་སོས་པ་

ན། བུམ་པ་མི་རྟག་པ་དེ་ལྟར་སྒ་ཡང་འདོད་ན། བུམ་པ་དང་འདྲ་བར་སྒ་ཡང་ལུས་

ཅན་དུ་འཐོབ་བོ་ཞེས་རོད་གཞི་ལ་དཔེའི་ཆོས་འཕེལ་བར་བེད་པ་འཕེལ་བ་

མཚུངས་པ་དང༌། བུམ་པ་མཉན་བ་མིན་པ་ལྟར། སྒ་ཡང་མིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་

རོད་གཞིའི་ཆོས་གཞན་འགིབ་པར་བེད་པ་འགིབ་པ་མཚུངས་པའོ། །གཉིས་པ་

ནི། སྒ་རོད་བེད་ཡིན་པ་ལྟར་བུམ་པ་ཡང་ངོ། །ཞེས་པ་དང༌། བུམ་པ་རོད་བེད་མིན་

པ་ལྟར་སྒ་ཡང་མིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་རོད་བེད་དང༌། བརོད་བ་མིན་པ་

མཚུངས་པ་སྟེ། བཞི་པོ་འདི་ནི། ཁྱད་པར་མེད་པ་མཚུངས་པ་དང༌། རྣམ་རྟོག་

མཚུངས་པའི་ནང་དུ་འདུས་སོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ཀི་དཔེ་ནི་ཚིགས་མངས་སུ་

དོགས་ནས་མ་བིས་ཏེ། ཤེས་པར་འདོད་ན་སོབ་དཔོན་རྒྱལ་དབང་བློའི་འགེལ་

བཤད་དུ་བལྟ་བར་བའོ། །

1  <<སྐུ་>> དཔེའི་ཟླ་བོ་            <<ཤེས་>> དཔེ་ཟླའོ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

གསུམ་པ་(རོད་སྒྲུབ་མཁན་པོའི་ལྟག་ཆོད་ཀི་གངས་ངེས་དགག་པ་)ལ་གཉིས། ལྟག་ཆོད་

ཀི་དབེ་བ་དང༌། དེའི་ལན་འདིར་རྒྱས་པར་མ་སོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་(ལྟག་

ཆོད་ཀི་དབེ་བ་)ལ་གཉིས། འདོད་པ་བརོད་པ་དང༌། དེ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་(འདོད་པ་བརོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

ལྟག་ཆོད་རྣམས་ལ་རོད་སྒྲུབ་ཏུ། །

ཕིན་ཅི་ལོག་དང་བརྫུན་ཉིད་དང་། །

འགལ་བ་ཉིད་དེ་སྐྱོན་གསུམ་སྟེ། །

ལྟག་ཆོད་དེ་རྣམས་ལ་རོད་སྒྲུབ་ཏུ་དོན་ཚན་གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས་སྐྱོན་

ཅན་དུ་སྒྲུབ་པར་བེད་དེ། ཆོས་མཐུན་པ་མཚུངས་པ་དང༌། ཆོས་མི་མཐུན་པ་

དང༌། རྣམ་པར་དག་པ་དང་བེ་བག་མེད་པ་དང༌། ཕད་པ་མ་ཕད་པ་མཚུངས་པ་
1
དང༌། འབས་མཚུངས་སོགས་སོ། །གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་བལ་

ཞིང༌། གནོད་པ་གཏན་ཚིགས་ཡོད་པའོ། །ཕིན་ཅི་ལོག་གི་སྐྱོན་དང་བཅས་པ་དང་

ལྟག་ཆོད་ཁ་ཅིག་ནི། གང་གི་དོན་ཇི་ལྟར་དམ་བཅས་པ་དེ་ལྟར་མ་གྲུབ་ཅིང༌། ཚད་

མས་གནོད་པས་རྫུན་ཉིད་ཀི་སྐྱོན་དང་བཅས་པ་དང་སྟེ། ཐལ་འགྱུར་མཚུངས་པ་

དང་དོན་གིས་གོ་བ་མཚུངས་པ་སོགས་སོ། །མ་སྐྱེས་པ་མཚུངས་པ་དང་རྟག་པ་

མཚུངས་པ་སོགས་དམ་བཅའ་དང༌། རྟགས་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པས་འགལ་བ་

ཉིད་དེ་འགལ་བའི་སྐྱོན་དང་བཅས་པའོ། །ཞེས་སྐྱོན་གསུམ་སྟེ། སྐྱོན་རིགས་མི་

1  <<སྐུ་>> ཕད་པ་མ་ཕད་པ་མཚུངས་པ་        <<ཤེས་>> ཕད་པ་དང་མ་ཕད་པ་མཚུངས་པ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

འདྲ་བའི་དོན་ཚན་གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས་བསྟན་ཏོ། །

གཉིས་པ་(དེ་དགག་པ་)ནི།

ར་བ།

གསུམ་པོ་ཐ་དད་དུ་
1
མཚོན་མིན། །

ལྟག་ཆོད་དེ་རྣམས་གནོད་པ
2
་སྟོན་ཚུལ་གི་སོ་ནས་དོན་ཚན་གསུམ་དུ་

བསྡུས་ཏེ། གསུམ་པོ་རིགས་ཐ་དད་དུ་མཚོན་ནུས་པ་མིན་པར་ཐལ། ལྟག་ཆོད་རེ་

རེ་ལ་ཡང་ཉེས་པ་གསུམ་གའི་སོ་ནས་སྐྱོན་འདྲེས་པར་གནས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(དེའི་ལན་འདིར་རྒྱས་པར་མ་སོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་)ནི། 

ར་བ།

ལྟག་ཆོད་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་ལན། །

དཀའ་བར་རིགས་པ་ཕ་མོར་ཡང་། །

ཤེས་བ་རིགས་པ་བརྟག་
3
པར་ཡང་། །

ལྟག་ཆོད་གཞན་ལ་དེ་ཕོགས་ཙམ། ། 

ལྟག་ཆོད་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་ལན་རྟོགས་པར་དཀའ་བ་འདིར་རྒྱས་

པར་མ་བསྟན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ།
4
 གཞན་གི་བསྟན་བཅོས་རིགས་པ་ཕ་མོར་

1  <<རང་>> ཐ་དད་དུ་          <<ར་>> ཐ་དད་དུས་

2  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> གནོད་པ་    <<ཤེས་>> གནོད་ཀི་སོ་ནས་    <<ཞོལ་>> གནོད་བེད་ཀི་སོ་

ནས་

3  <<རང་>> བརྟག                <<ར་>> རྟག

4  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> དེ།       <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> -
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ཡང་ལྟག་ཆོད་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྐྱོན་ཅན་དང༌། ལན་སྐྱོན་ཅན་ལ་སོགས་པ་

བསྟན་བཅོས་རིགས་པ་བརྟགས་པར་ཡང་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་པས་དེར་ཤེས་

པར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །ལྟག་ཆོད་གཞན་ལ་གནོད་བེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་སོགས་

རྒྱས་པར་ཤེས་པ་བརྟག་པར་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །བསྟན་བཅོས་གཞན་དུ་

བཤད་པའི་ལྟག་ཆོད་གཞན་ལ་མཚན་ཉིད་དང་གནོད་པ་སྟོན་ཚུལ་བཤད་པ་

རྣམས་ཀང༌། རིགས་པ་བརྟགས་པར་
1
བཤད་པ་དེས་སྐྱོན་ཕོགས་ཙམ་མཚོན་པར་

ཤེས་པར་བའོ། །དེ་དག་རེ་རེ་ནས་རྒྱས་པར་དགག་པ་དང༌། ཚད་མ་དང་གཞལ་

བ་དགག་པ་དང༌། གཙོ་བོ་དང་སྐྱེས་བུ་དང༌། ཕོགས་དང་དུས་དང༌། འཕོད་འདུ་

དགག་པ་སོགས་རྒྱས་པར་བེ་བག་པའི་རིགས་པ་བརྟག་པ་དང༌། རྐང་མིག་པའི་

རིགས་པ་བརྟག་པ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་བཤད་པ་མཐར་ཕིན་པའི་བ་བ་
2
ལ་བཞི། གཞན་སེའི་ཚད་མ་

དང་གཞལ་བའི་རྣམ་གཞག་སོགས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྲུབ་པ་དང༌། དེའི་རེས་སུ་

འབངས་ནས་གནས་ལུགས་ཀི་དོན་འཚོལ་བ་ལམ་གོལ་བར་ཞུགས་པ་དང༌། ཐུབ་

པའི་བསྟན་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དྲི་མ་མེད་པའི་རིགས་པའི་རེས་སུ་འབངས་ནས་

རྟོགས་རིགས་པར་གདམས་པ་དང༌། བརམས་པའི་དགེ་བ་བསྔོ་བའོ། །

དང་པོ་(གཞན་སེའི་ཚད་མ་དང་གཞལ་བའི་རྣམ་གཞག་སོགས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྲུབ་པ་) ནི།

ར་བ། ཡང་བརོད་པ།

1  <<སྐུ་>> རིགས་པ་བརྟགས་པར་    <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> རིགས་པ་མ་བརྟགས་པར་

2  ས་བཅད་འདི་ནི་ཤོག་༩ བསྟན་བཅོས་དངོས་ལས་འཕོས་པར་གསལ་ཡང་དེའི་ས་བཅད་གཉིས་པ་འོག་ཏུ་ཤོག་

༣༡༨ རོགས།



  416  

རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

རྟོག་གེའི་ཕོགས་ཙམ་མུ་སྟེགས་ཀི། །

དེ་ཡང་མཚན་ཉིད་མ་བསྟན་ཅིང་། །

རང་གི་སྦྱོར་བ་དང་ཡང་འགལ། །

འདོད་དོན་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་མིན། །

ཡང་བརོད་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསྟན་པ་ལ་ཆོས་རྣམས་ཀི་ཆོས་

ཉིད་གསལ་བར་མཛད་པ་དང༌། ཐོས་པ་དང༌། བསམ་པ་དང༌། སོམ་པས་འབད་པ་

མེད་པར་རྟོགས་པའི་ཆེད་དུ་མངོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པའི་ཚད་མ་སྐྱོན་མེད་

པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ནི། བསྟན་བཅོས་བརམས་པའི་དངོས་ཀི་དགོས་པ་ཡིན་

ལ། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་དང་གཞན་གི་བསྟན་པ་ལ་ལེགས་པར་བས་པ་དང་ཉེས་

པར་བས་པའི་ཁྱད་པར་ལེགས་པར་ཤེས་ནས་གཞན་གི་ལུགས་བླུན་པོའི་སྐྱེ་བོ་

ལ་གགས་པ་དག་གིས་ཀང་གནོད་པ་ཤེས་པར་བས་ནས་ལམ་གོལ་བར་རྟོགས་

པ་ནི། བརྒྱུད་པའི་དགོས་པ་གཅིག་གོ །ཅིའི་ཕིར་ལམ་གོལ་བར་ཞུགས་པ་ཡིན་ཞེ་

ན། མུ་སྟེགས་པ་རྣམས་ཀི་ལུགས་དེ་ཡང་རྟོག་གེ་པའི་ཕོགས་ཙམ་སྟེ། རྟོག་གེ་

ཙམ་སྐྱབས་སུ་གྱུར་པ་རང་གི་ར་བའི་སྟོན་པ་དྲང་སྲོང་གིང་སྐྱེས་དང་དྲང་སྲོང་

སེར་སྐྱ་སོགས་དངོས་པོ
1
་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པར་རྟོག་བཏགས་འབའ་

ཞིག་གིས་ལུགས་འཇོག་པར་བེད་པས་རྟོག་གེ་པ་སྟེ། དེ་ཙམ་སྐྱབས་སུ་གྱུར་པས་

ལམ་གོལ་བར་ཞུགས་པ་དང་རང་གིས་ཚད་མ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་

དང༌། འཇུག་ཚུལ་སོགས་ཕིན་ཅི་ལོག་འབའ་ཞིག་མ་གཏོགས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་

1  <<སྐུ་>> དངོས་པོ་            <<ཤེས་>> དངོས་པོའི་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

མ་བསྟན་ཅིང་གང་བསྟན་པ་དེ་ཡང་གངས་ཅན་གི་ལྟར་ན་གཙོ་བོ་ཡོད་དེ། ཁྱད་

པར་རྣམས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་མཐོང་བའི་ཕིར། ཞེས་སོགས་འབེལ་པ་ཅུང་ཟད་

ཀང་མེད་པ་བརོད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་བེ་བག་པ་སོགས་རང་གི་སྦྱོར་བ་དང་ཡང་

འགལ་བ་འབའ་ཞིག་སྟོན་པས། དངོས་སུ་རང་གིས་ཚད་མར་བཏགས་པའི་

གཞལ་བ་དང༌། བརྒྱུད་ནས་ཐར་པ་སོགས་རང་གི་འདོད་དོན་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་

མིན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་མི་འདོད་པའི་དོན་མང་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་

ནོ། །འདོད་དོན་སྒྲུབ་བེད་མིན་པ་ནི། སོབ་དཔོན་གིས་དོན་དམ་པ་བརྒྱད་ཅུ་པ་

སོགས་དང༌། འདིར་ཡང་བསྟན་ཏོ། །

གཉིས་པ་(དེའི་རེས་སུ་འབངས་ནས་གནས་ལུགས་ཀི་དོན་འཚོལ་བ་ལམ་གོལ་བར་ཞུགས་པ་)ནི།

ར་བ།

གང་ཞིག་རྟོག་གེའི་ལམ་ནས་ཆོས་ཉིད་ལ་ཁིད་ན། །

ཐུབ་པའི་བསྟན་ལས་ཆེར་བསྲིངས་ཉམས་པར་བས་པ་ཡིན། །
1

ཐར་པ་དོན་གཉེར་གི་གདུལ་བ་ཐར་པའི་ལམ་དུ་ཁིད་པར་འདོད་པའི་གང་

ཟག་གང་ཞིག་གཞན་སེས་བཏགས་པའི་རྟོག་གེའི་ལམ་ནས་ཆོས་རྣམས་ཀི་ཆོས་

ཉིད་ལ་ཁིད་ན་ལམ་གོལ་བར་ཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ལས་

ཆེས་རྒྱབ་ཀིས་ཕོགས་ཤིང༌། རྒྱང་བསྲིངས་པས་
2
ཐར་ལམ་ལས་ཆེས་ཉམས་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཚིག་འདི་དག་ལ་བརྟེན་ནས་སྔོན་གི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཁ་ཅིག་

1  <<རང་>> བས་པ་ཡིན་        <<ར་>> བས་མ་ཡིན་

2  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> པས་    <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> ཤིང་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ན་རེ། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་རིག་པའི་གནས་ལྔའི་ནང་ནས་གཏན་ཚིགས་

རིག་པ་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་ཡིན་གི། ནང་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་མིན་ནོ་
1
ཞེས་

སྨྲ་བ་ནི། སེངྒེའི་ཁ་ནས་ཝའི་སྐད་འདོན་པ་ཡིན་ཏེ། བསྟན་བཅོས་འདི་ནི་ཐེག་པ་

ཆེན་པོའི་གདུལ་བ་ལ་གཙོ་བོའི་གདུལ་བ་དང་ཕལ་པའི་གདུལ་བ་གཉིས་ལས་ཕི་

མ་རེས་སུ་བཟུང་བའི་ཆེད་དུ་བཅོམ་ལན་འདས་ཉིད་ཀིས་མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ་

ལས་དྲང་དོན་དང་ངེས་དོན་གི་དབེ་བ་གསུངས་པའི་རེས་སུ་འབངས་ནས་གང་

ཟག་གི་བདག་མེད་དང༌། གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་ཀིས་སྟོང་པའི་ཆོས་ཀི་བདག་

མེད་དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་རིགས་པས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་

ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབེད་པའི་རྣམ་རིག་པ་ཙམ་གི་གྲུབ་མཐའ་སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་

མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའོ། །བསྟན་བཅོས་འདི་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་དང་སྟོན་པ་དངོས་

སྟོབས་ཀིས་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་སྤིར་གསུང་རབ་མཐའ་དག་གི་དགོངས་པ་

འགེལ་པར་བེད་པའི་ནང་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་ཡིན་ལ། ཁྱད་པར་བདག་མེད་པ་

གཉིས་བཤད་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་སྟོན་པ་ནང་

རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་ཀི་ནང་ནས་མངོན་པའི་བསྟན་བཅོས་སུ་ཤེས་པར་

བའོ། །ཕོགས་སྔ་མ་སྨྲ་བ་དེ་ལྟར་ན། ས་དང་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་རིགས་པས་

ལེགས་པར་གྲུབ་དགོས་པ་ལ་ངེས་པ་མ་རེད་པར་ཅིར་ཡང་མི་རྟོགས་པར་འཇོག་

པ་གནས་ལུགས་ཀི་དོན་སོམ་པར་འདོད་པ་
2
གསལ་ལོ། །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོན་སྤིའི་

ཚུལ་གིས་རྟོགས་ནས་སོམ་པར་བེད་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་ཡང་རྟོག་གེ་པར་

1  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> མིན་ནོ་     <<ཤེས་>> ཡིན་ནོ་

2  <<སྐུ་>> འདོད་པ་             <<ཤེས་>> འདོད་པར་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

བཤད་མོད་ཀང༌། འདི་ནི་རང་འགེལ་དུ་ཕི་རོལ་པ་ལ་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་(ཐུབ་པའི་བསྟན་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དྲི་མ་མེད་པའི་རིགས་པའི་རེས་སུ་འབངས་ནས་རྟོགས་

རིགས་པར་གདམས་པ་)ནི། 

ར་བ།

དེ་ལྟའང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད། །

གལ་ཏེ་གཞན་དུ་འགོ་ན་དཔད་པར་བ་བའི་རིགས། །

གཞན་གི་ལུགས་རྣམས་ནི། སྣང་བ་ཉེ་བ་ན་མུན་པ་ལྟར་རིགས་པའི་དབེ་

བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་བཟོད་ལ། ཐུབ་པའི་བསྟན་པའི་སིང་པོ་བདག་མེད་པ་གཉིས་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་ནི། ཇི་ཙམ་དཔད་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཆེས་ཡོངས་སུ་དག་པར་

འགྱུར་གི་རྣམ་པ་གཞན་དུ་བ་བར་མི་ནུས་མོད། དེ་ལྟའང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

ཆོས་ཀི་མཚན་ཉིད། འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་གལ་

ཏེ་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འགོ་ཞིང་ལོག་པར་བཟུང་ན། རིགས་

པས
1
་ལེགས་པར་དཔད་ནས་དགག་པར་བ་བའི་རིགས་སོ། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་

ཕོགས་གང་ཡབ་སྲས་ཀི་བཞེད་པ་འདི་ནི། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀིས་

གསུང་རབ་ཀི་དགོངས་པ་བཀྲལ་བ་དེའི་འོག་ནས་གོལ་བ་དོན་གཉེར་ཐར་པར་

འཇུག་པའི་ཐབས་དམ་པ་ཡིན་པས་བདག་ལེགས་སུ་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་གཅེས་

སྤས་སུ་བ་བར་རིགས་སོ། །ད་ལྟའི་སྐྱེ་བོ་ལ་ལྟོས་ནས་ནི། རིགས་པའི་ལམ་འདི་

ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་བཞེད་པའི་དབུ་མའི་དོན་

1  <<སྐུ་>> རིགས་པས་            <<ཤེས་>> རིགས་པར་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

རྟོགས་པ་སྲིད་མཐའ་ཙམ་དུ་སྣང་ངོ༌། །

བཞི་པ་(བརམས་པའི་དགེ་བ་བསྔོ་བ་)ནི། 

ར་བ།

ཚད་མའི་ཕུང་པོ་སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པ་རུ། །

རབ་གསལ་བས་ལས་
1
འདི་རུ་དགེ་བ་ཅི་བསགས་དེས། །

སྐྱེ་བ་སྐྱེ་བར་ཡོན་ཏན་ཡོད་མིན་ཤེས་པ་ཡི། །

གྲུབ་མཐའ་ཞི་ཞིང་འགོ་ལ་རྣམ་ཐར་སྟེར་བར་ཤོག །

གནས་ལུགས་ཀི་དོན་ལ་རོངས་པའི་འགོ་བ་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་ཐར་པ་

མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཙམ་དང༌། རྣམ་མཁྱེན་སྟེར་པར་ཤོག་ཅིག་གོ །རྒྱུ་གང་ལ་

བརྟེན་ནས་ཞེ་ན། གཞན་སེའི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དང༌། གངས་ལ་སོགས་པའི་

མཚན་ཉིད་ཀི་ཕུང་པོའི་སྐྱོན་རྒྱས་པར་བསལ་
2
བར་བས་པ་དང༌། རང་ལུགས་

ཀི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དང༌། གངས་ངེས་པ་དང༌། འཇུག་ཚུལ་དང། གཞལ་

བའི་གངས་ངེས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བས་པ་

ལས་བསྟན་བཅོས་འདི་རུ་དགེ་བ་ཅི་
3
བསགས་པ་དེས་སོ། །དེ་ཡང་སྐྱེ་བར་ཐར་

པའི་ཡོན་ཏན་ཤེས་པ་དང༌། འཁོར་བར་སྐྱེ་བའི་སྡུག་ཀུན་གི་ཡོན་ཏན་ཡོད་པ་

མིན་པར་ཉེས་དམིགས་ལེགས་པར་ཤེས་པའི་སོ་ནས་གཙང་བདེ་རྟག་བདག་ཏུ་

འཛིན་པ་སོགས། ཕིན་ཅི་ལོག་གིས་ཀུན་ནས་བསང་བའི་གྲུབ་མཐའ་ཞི་ཞིང་

1  <<རང་>> བས་ལས་            <<ར་>> བས་ལ་

2  <<སྐུ་>><<བཀྲས་>> གསལ་     <<ཤེས་>><<ཞོལ་>> བསལ་

3  <<སྐུ་>> ཅི་              <<ཤེས་>> མི་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

བདག་མེད་པའི་དོན་རྟོགས་ནས་ཐར་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག་པའོ། །ཡང་ན་སྐྱེ་

བར་ཞེས་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། 

ར་བ།

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས་ལྟག་ཆོད་བརྟག་པའི་ལེའུ་སྟེ་དྲུག་

པའོ།། །།

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་རྣམ་བཤད་མཐར་འཛིན་གི་གདུང་བ་

འཇོམས་བེད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བ་བ་ལས་ལྟག་ཆོད་བརྟག་པའི་ལེའུ་སྟེ་

ལེའུ་དྲུག་པའི་འགེལ་པའོ།། །།

ལེའུའི་མཚན་འདི་ལྟག་ཆོད་བཤད་པའི་རེས་དེ་མ་ཐག་འོང་རྒྱུར་སྣང་

ནའང་འགྱུར་འདིས་བསྔོ་བའི་མཐར་སྟོན་པ་ལྟར་འདིར་ཡང་བཤད་དོ། །སྔར་

བཤད་པ་དེ་དག་གི་དོན་བསྡུས་ན་གསུང་རབ་མཐའ་དག་གི་དགོས་པ་རྟོགས་པའི་

ཆེད་དུ། མཆོད་བརོད་ཀི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་འཕགས་

པའི་བདེན་པ་བཞི། དངོས་པོ་སྟོབས་ཤུགས་ཀི་རིགས་པས་སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་སྟོན་

པ་ཚད་མར་དངོས་སྟོབས་ཀི་རིགས་པས་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སོ་སོ་སྐྱེ་

བོས་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ལས་རྟོགས་པར་བ་དགོས་པས་གཏན་ཚིགས་ཡང་

དག་གི་མཚན་ཉིད་སོགས་ལེའུ་གཉིས་པར་བསྟན་ལ། དེའི་འཇུག་ཚུལ་ཤེས་པར་

བ་བ་དང༌། དོན་དམ་དུ་ཡོད་པའི་གནས་ཚོད་བཤད་པ་ཉིད་ཀིས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་

པའི་དོན་ཡང་འབད་པ་མེད་པར་རྟོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཆེད་དང༌། སྒ་རྟོག་བསྒྲུབ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

པས་འཇུག་པ་དགག་པའི་ཆེད་དུ་ལེའུ་ལྔ་པ་བསྟན་ཏོ། །གཏན་ཚིགས་ཀི་ཚུལ་

མཐར་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་དགོས་པ་དང༌། ཐར་པར་བགོད་པའི་ལམ་གི་

བདེན་པ་ཤེས་པར་བ་བ་སོགས་ཀི་ཆེད་དུ། ལེའུ་དང་པོ་སོས་སོ། །རང་གི་གཞལ་

བའི་གནས་མཐའ་དག་རྟོགས་ནས་གདུལ་བ་གཞན་རེས་སུ་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་

ཏུ་ལེའུ་གསུམ་སོས་ཏེ། མཐའ་གཉིས་སུ་དོགས་པའི་ཐེ་ཚོམ་གཅོད་པར་བེད་པ་ལ་

གཏན་ཚིགས་བསྟན་དགོས་ལ། དེ་ཡང་ལྷག་ཆད་དང་བལ་བའི་ངག་རྣམ་དག་གི་

སོ་ནས་སྟོན་པ་མ་གཏོགས་གཞན་ཐབས་མེད་པས་དེའི་ཡན་ལག་ཏུ་ལེའུ་གསུམ་

པ་སོས་སོ། །དེ་ལ་དཔེ་ལྟར་སྣང་གིས་འགེལ་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་བསྟན་མི་

ནུས་པས་དཔེ་ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་ལེའུ་

གསུམ་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ལེའུ་བཞི་པ་སོས་སོ། །ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པ་སོགས་ཀིས་

རེ་ཤིག་པའི་བདེ་བ་ཙམ་སྒྲུབ་ཀི། གཏན་དུ་བའི་བདེ་བ་སྒྲུབ་ནུས་པ་མིན་ལ། དེ་

བསྒྲུབ་པ་ལ་ནི། གདུལ་བའི་རྒྱུད་ཀི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་ལོག་པར་རྟོག་པ་

བསལ་བ་སྔོན་དུ་བཏང་བ་ལ་ལྟོས་པས། ཕིན་ཅི་ལོག་གི་གྲུབ་མཐའ་ཤེས་ནས། དེ་

ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བསྟན་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ལེའུ་དྲུག་པ་བསྟན་ཏོ། །དེ་དག་ནི་གཙོ་

བོའི་དགོས་པ་སོས་པ་ཙམ་ཡིན་གི། རྒྱས་པར་ནི་ཚིག་དོན་ལྟར་ཤེས་པར་བའོ། །

བཞི་པ་མཇུག་གི་དོན་ལ་གཉིས། བསྟན་བཅོས་གང་གིས་མཛད་པ་

དང༌། གང་གིས་བསྒྱུར་པའི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་(བསྟན་བཅོས་གང་གིས་མཛད་པ་)ནི། 

ར་བ།
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཞེས་བ་བའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་སོབ་དཔོན་

ཕོགས་ཀི་གང་པོས་མཛད་པ་རོགས་སོ། ། །།

བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་གི་དགོངས་པ་འགེལ་པར་

བེད་པའི་ཐབས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀིས་ཕི་མའི་དུས་

ཀི་གོལ་བ་དོན་གཉེར་རྣམས། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་བལྟ་བའི་མིག་ཏུ་ལུང་བསྟན་

པ། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཞེས་བ་བའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་འདི་ནི། རང་དང་

གཞན་གི་གྲུབ་པའི་མཐའ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ། རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་

དབངས་ཀིས་དངོས་སུ་རེས་སུ་བཟུང་ཞིང༌གསུང་རབ་ཀི་དགོངས་པ་མཐའ་དག་

རིགས་པས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ། འགན་པའི་ཟླ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་རྟོག་

གེ་པའི་ལོག་རྟོག་འབའ་ཞིག་གི་གཞུང་མཐའ་དག་འཇིག་པར་བེད་པའི་རོད་པ་པ་
1
ཆེན་པོ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་ཐུགས་མངའ་བ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཕོགས་

ཀི་གང་པོས་མཛད་པ་རོགས་སོ། ། །།

གཉིས་པ་(གང་གིས་བསྒྱུར་པའི་ཚུལ་)ནི། 

ར་བ།

རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་སུ་དྷ་ན་རཀྵི་ཏ་དང་། བོད་ཀི་ལོཙྪ་བ་དགེ་བསེན་སེང་

རྒྱལ་གིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པའོ།། །།

རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་རིགས་པ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་
2
གཙུག་གི་ནོར་བུར་གགས་

1  <<སྐུ་>> རོད་པ་པ་            <<ཤེས་>> རོད་པ་

2  <<སྐུ་>> རྣམས་ཀི་           <<ཤེས་>> -
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

པ་བ་སུ་དྷར་རཀྵི་ཏ་ནོར་འཛིན་བསྲུང་བ་ཞེས་པས་ལེགས་པར་བཤད་པ་

དང༌། བོད་ཀི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་བསེན་ཞ་མ་སེངྒེ་
1
རྒྱལ་མཚན་གིས། རྒྱ་གར་གི་སྐད་

ལས་བོད་ཀི ་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ ་འཆད་ཉན་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་

པའོ། །འགྱུར་འདི་མ་གཏོགས་ར་བ་དང་རང་འགེལ་གི་འགྱུར་གཞན་ཡོད་པར་

གགས་ནའང་མ་རེད་ཅིང༌། བོད་ཀི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གིས་བས་པའི་བསྡུས་

དོན་དང༌། རྣམ་བཤད་སོགས་ཀང་མ་རེད་པས་ར་འགེལ་གི་ཚིག་དོན་ལ་ཅུང་ཟད་

དཔད་པ་དང༌། སོབ་དཔོན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོའི་བློ་གོས་ཀིས་མཛད་པའི་འགེལ་

བཤད་དབང་ལོ་ཙྪ་བ་བློ་གོས་བརྟན་པས་བསྒྱུར་བ་འདི་དང་འགྱུར་ཆེས་ཤིན་ཏུ་མི་

མཐུན་པ་མང་བ་གཅིག་ཡོད་པ་ལ་དཔད་ནས་བས་པའོ། །

ཐུབ་པའི་བསྟན་ལ་འཇུག་པའི་སོ་གཅིག་པུ། །

སྟོན་དང་བསྟན་པ་རིགས་པས་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ། །

དགོངས་འགེལ་གཞན་ལས་ཆེས་ཆེར་ཁྱད་ཞུགས་པ། །

ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་རྣམ་བཤད་འདི་བས་སོ། །

རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ། །

ཕི་དུས་འཇིག་རྟེན་ཀུན་གི་མིག་གཅིག་ཏུ། །

ལམ་བཟང་འདི་ཉིད་འགྱུར་བར་ལུང་བསྟན་པ། །

བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོའི་ཚིག་དོན་ཙམ་ཞིག་བཤད། །

1  <<སྐུ་>> སེང་གི་     <<ཤེས་>><<བཀྲས་>><<ཞོལ་>> སེངྒེ་
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ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

རང་གཞན་གྲུབ་མཐའི་བླང་དོར
1
་བེད་འདོད་ནའང༌། །

ཕག་དོག་ཟུག་རྔུའི་གདུང་བས་རབ་གདུངས་ཤིང༌། །

ཚིག་དོར་ལྟག་ཆོད་འབའ་ཞིག་ལྷུར་ལེན་པ། །

མུ་ཅོར་སྨྲ་བའི་སྐྱེ་བོར་འདིས་ཅི་བ། །

འཁོར་བ་ཆུ་ཤིང་སིང་པོ་མེད་མཐོང་ཞིང༌། །

ལམ་གི་ངོ་བོ་གངས་དང་གོ་རིམ་སོགས། །

དངོས་སྟོབས་རིགས་པའི་ལམ་ནས་དྲངས་ནས་ནི། །

རྟོགས་ལན་དབེན་པར་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཀི་མཆོག །

ཕོགས་གང་གགས་པའི་རིགས་ལམ་དྲི་མེད་པ། །

ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པར། །

དེང་སང་དབེན་པར་བསྒྲུབ་པ་བེད་ཅེས་པའང༌། །

མོ་གཤམ་བུ་ཡི་ལྟ་སྟངས་དག་དང་མཚུངས། །

ཐོས་བསམ་སོམ་པའི་དགའ་བ་རྒྱས་ཕིར་དང༌། །

ཐུབ་བསྟན་ལྷག་པར་གཅེས་སུ་བ་བ་དང༌། །

དམ་པ་རྣམས་ཀི་བས་ཤེས་དྲིན་གཟོའི་ཆེད། །

ལུགས་འདི་འབེད་ལ་འབད་པ་རིགས་པ་ཡིན། །

རྣམ་དཔོད་ལན་པའི་སྐྱེ་བོ་མང་ཡོད་ཀང༌། །

1  <<སྐུ་>> བླང་དོར་          <<ཤེས་>> བློ་དོར་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

རིགས་ལམ་དྲི་མེད་ཤེས་ནས་དད་པའང་དཀོན། །

ཚུལ་འདི་རིང་པོར་མི་ཐོགས་ནུབ་འགྱུར་བས། །

དཔོད་ལན་རྣམས་ཀིས་མྱུར་དུ་བརོན་འགྲུས་སྐྱེད། །

ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་བཞེད་པ་རྟོགས་པར་དཀའ། །

བདག་བློ་ཉམས་ཆུང་སྦྱངས་པའི་སྟོབས་དམན་པས། །

གལ་ཏེ་འདི་ལ་ནོངས་པའི་ཚོགས་མཆིས་ན། །

བླ་མ་ལྷར་བཅས་རྣམས་ཀིས་བཟོད་པར་རིགས། །

འདིར་འབད་དགེ་བ་རབ་དཀར་ཅི་ཡོད་དེས། །

བླང་དོར་གནས་ལ་རོངས་པའི་འགོ་བ་རྣམས། །

གནས་ལུགས་ལྟ་བའི་བློ་མིག་དང་ལན་ཞིང༌། །

ཡང་དག་རིགས་པའི་སྣང་བ་རྒྱས་པར་ཤོག །

བདག་ཀང་དེང་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །

ཐེག་མཆོག་དགེ་བའི་བཤེས་དང་མི་འབལ་ཞིང༌། །

རྟེན་འབྱུང་མཐའ་བལ་དབུ་མའི་ལམ་ཞུགས་ནས། །

ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་བགོད་པར་ཤོག །

ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་རྣམ་བཤད་མཐར་འཛིན་གི་གདུང་བ་
1
འཇོམས་བེད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི། མདོ་སྔགས་ཀི་གཞུང་མང་

1  <<སྐུ་>> གདུང་བ་             <<ཤེས་>> ཚ་གདུང་བ་



  427  

ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ།

དུ་ཐོས་པ་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་ཐུའི་བཙུན་པ་བསོད་ནམས་རྣམ་རྒྱལ་

དང༌། དཀའ་བཅུ་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལ་སོགས་པས་བསྐུལ་ཞིང༌། མདོ་ཁམས་

སྟོད་པ་ལྟ་བུ་ལ་དཀའ་བཅུ་པ་ལེགས་པ་དཔལ་གིས་གསེར་དངུལ་ཞོ་གངས་མང་

པོའི་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ། ས་ཐག་རིང་པོ་ནས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། གསུང་

རབ་ཀི་དོན་མཐའ་དག་འབེད་པ་ལ་གཞན་གི་དྲིང་མི་འཇོག་པའི་སོབས་པ་དང་

ལན་ཞིང༌། ཁྱད་པར་དུ་ཕི་ནང་གི་རྟེན་འབེལ་རྣམས་ཆུ་ནང་གི་ཟླ་བའི་གཟུགས་

བརན་ལྟར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ། དཔལ་ལན་རེ་བཙུན་དམ་པ་ཀུ་མ་ར་མ་ཏིའི་ཞལ་སྔ་

ནས་དང༌། སིགས་དུས་ཀི་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ། རེ་རིན་པོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་

བློ་བཟང་གགས་པ་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་དང༌། ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀི་

ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡུན་རིང་དུ་མངས་པའི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་རིགས་པ་

སྨྲ་བ་དགེ་སོང་དར་མ་རིན་ཆེན་གིས། འབོག་རི་བོ་ཆེ་དགེ་ལན་རྣམ་པར་རྒྱལ་

བའི་གིང་དུ་སྦྱར་བའོ། །ཡི་གེ་པ་ནི་སོམ་བརོན་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་རིན་ཆེན
1
་ཆོས་

རྒྱལ་ལོ། །འདིས་ཀང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སོ་ཐམས་ཅད་ནས་ཕོགས་

ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག། ། །སརྦ་མངྒ་

ལཾ། །བཀྲ་ཤིས། ། །།

1  <<སྐུ་>> རིན་ཆེན་              <<ཤེས་>> རིན་པོ་ཆེ་
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དཔར་བང་སོན་ཚིག

༈ རྣམ་གོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ།  །

གཞོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌།  །

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི།  །

དྲི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི།  །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའི་མཐུས།  །

ཡང་དག་ཆོས་ཀི་སོ་མོ་སྟོང་ཕག་བརྒྱ།  །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ།  །

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབོར་ཤོག  །

ཅེས་པ་འདི་ཡང་དེང་དུས་ཡིད་སྲུབས་ཀིས་རྒྱུད་བརམས་པའི་ཀ་ཀོའི་

སིག་སྤོད་མི་བཟད་པས་གངས་ལོངས་ཆོས་ལན་གི་ཞིང་དུ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་རིན་

པོ་ཆེ་ཉིན་མོའི་སྣང་བ་ལྟར་གསལ་བ་དེ་ནི་མིང་གི་ལྷག་མ་ཙམ་དུ་ཉམས་ཉེས་པར་

བས། ཕོགས་དང་ཕོགས་ན་རྡུལ་ཕན་གི་མཚོན་ཆ་སོགས་གདུག་པའི་གནོད་འཚེ་

ག་གྱུའི་སྦྱོར་བ་ནི་ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་དར་བ་སོགས་སོ་ཀུན་ནས་ལྔ་བདོའི་རྒུད་

ཚོགས་མཚོ་ལྟར་བརོལ་བ་འདི་དག་ལྷག་མེད་དུ་ཞི་ཞིང་། བང་ཕོགས་བོད་ཁ་བ་

ཅན་དུ་བསྟན་པའི་མེ་རོ་སར་ཡང་སྔར་བཞིན་གསོས་ཏེ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་

ལོངས་འདིར་ཡང་ཐུབ་པའི་བཞེད་དགོངས་དྲི་མ་མེད་པ་དར་རྒྱས་སུ་སེལ་སད་

དང། འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྱོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟོན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་
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སེངྒེའི་རིང་ལུགས་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་

ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་

སྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་ཆོག་པའི་དགེ་བསྔོའི་སོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་

དགེ་སྦྱོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའོ། །

༈ སྤི་ལོ་༢༠༡༥་ལོར་སེ་ར་བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབེལ་གིང་གི་དགེ་འདུན་ཐུན་

མོང་གིས་དཔར་གཞི་གསར་དུ་བསྐྲུན་པ་དགེའོ། ། སརྦཾ་མངྒ་ལཾ། །
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

༄༅། །སྤིར་དཔེ་སྡུར་གིས་ཞུ་དག་བས་ཚུལ་ནི། སྤིར་ཀུན་བཏུས་ཀི་ར་བ་དང་

དར་ཊིཀ་ནང་དཔེ་སྡུར་བས་སའི་ཚིག་རྣམས་ལས་ནོར་བཅོས་དགོས་ངེས་ཀི་མ་

ཡིག་རྣམས་གཞུང་ཡིག་ནས་ཕྱུང་སྟེ་གཤམ་གི་སྡུར་མཆན་དུ་བཀོད་པ་མ་

གཏོགས་དོགས་པ་ཡོད་པ་དང་། གསལ་པོར་མ་ཆགས་པ་དང་། དག་སེབ་མི་

འགིག་པ་ཡོད་ཀང་ཅུང་ཟད་གོ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་རིགས་རྣམས་རང་སོར་བཞག

གཉིས་པ་ར་བ་ལ་དཔེ་སྡུར་གིས་ཞུ་དག་བས་ཚུལ་ནི། བསྟན་འགྱུར་དུ་

བཞུགས་པའི་ར་བ་རང་འགེལ་བཅས་ལ་རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་སུ་དྷ་ན་རཀྵི་ཏ་དང་

བོད་ཀི་ལོཙྪ་བ་དགེ་བསེན་སེང་རྒྱལ་གི་འགྱུར་གཅིག་དང་། རྒྱ་གར་མཁན་པོ་

གསེར་གི་གོ་ཆ་དང་སྒ་བསྒྱུར་ལོ་ཙཱ་བ་དད་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་འགྱུར་གཅིག་སྟེ་

གཉིས་བྱུང་བ་ལས་སྔ་མ་ཁོ་ནའི་དབང་དུ་བས་ནས་ཞུ་དག་བས་ཏེ། དར་ཊིཀའི་

མཇུག་ཏུ། འགྱུར་(སྔ་མ་)འདི་མ་གཏོགས་ར་བ་དང་རང་འགེལ་གི་འགྱུར་གཞན་

ཡོད་པར་གགས་ནའང་མ་རེད་ཅིང༌། །ཞེས་པས་སོ། །

འཛམ་གིང་འདིར་བོད་ཡིག་གི་བསྟན་འགྱུར་ཤིང་དཔར་དུ་འཁོད་མོང་བའི་

སེ་དགེ །པེ་ཅིང། སྣར་ཐང་། ཅོ་ནེ་བཅས་ཀི་དཔེ་གཞི་བཞི་ཡོད་པ་ལས། དང་པོའི་

དབང་དུ་བས་ནས་དཔེ་གཞི་གཞན་རྣམས་དང་བསྡུར་ནས་ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་

རྣམས་ཅི་མཆིས་མཆན་དུ་བཀོད་པའི་དཔེ་བསྡུར་མའི་བསྟན་འགྱུར་(ཀྲུང་གོའི་ཤེས་

རིག་བཀའ་བསྟན་དཔེ་སྡུར་ཁང་གིས་སྤི་ལོ་༡༩༩༤་ལོར་དཔར་སྐྲུན་ཞུས་པ་)ཞེས་བ་བར་ཚད་མ་ཀུན་

བཏུས་ར་བའི་དཔར་མ་འདི་ཉིད་མ་དཔེར་འཇོག །འོན་ཀང་དར་ཊིཀ་དགོངས་པ་
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བློར་འཆར་བདེར་འོང་ཕིར་ཏུ་དེའི་ནང་ར་བའི་ཚིག་འགེལ་མ་དཔེའི་ར་ཚིག་དང་

ཆེས་མི་མཐུན་སྐབས་དཔེ་སྡུར་བས་སའི་དཔེ་གཞན་ནང་གི་ར་ཚིག་རྣམས་

གཞུང་ཡིག་ཏུ་བཀོད་ཡོད། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་རང་ཉིད་ཀིས་ཚད་མ་ཀུན་

བཏུས་རང་འགེལ་དུ་ར་ཚིག་ཕལ་ཆེར་བཀོད་པར་མཛད་ཅིང་། དེ་བཞིན་དུ་ཞིབ་

འཇུག་བས་ཏེ་རྒྱལ་ཚབ་རེས་སྣར་ཐང་ཀུན་བཏུས་རང་འགེལ་འདི་ཉིད་ལ་ཚིག་

འགེལ་མཛད་དམ་སམ་པས་སེ་དགེ་སོགས་ཁག་བཞིའི་རང་འགེལ་དང་ཡང་དཔེ་

སྡུར་གིས་ཞུ་དག་བས། དེ་ལྟར་བས་ཚུལ་ནི་སེ་དགེ་དཔར་གཞིར་བས་པའི་བསྟན་

འགྱུར་ཁོད་ཀི་རང་འགེལ་དཔེ་བསྡུར་མའི་མཆན་ཡིག་གཞིར་བཟུང་བས་པ་ལས་

སྣར་ཐང་སོགས་བསྟན་འགྱུར་དཔར་གཞན་གསུམ་མ་རེད། སྡུར་དཔེ་སོ་སོའི་

བསྡུས་མིང་ནི།

བསྡུས་མིང། སྡུར་དཔེ་ངོས་འཛིན།

<<ར་>>
སེ་དགེ པེ་ཅིང། སྣར་ཐང་། ཅོ་ནེ་བཞིའི་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཀི་རྩ་བ་རྣམས་ཁྱད་མེད་དུ་

བྱུང་ཚེ་དེ་ལྟའི་དཔེ་བཞི་པོ་ལ་ཟེར།

<<རང་>>
སེ་དགེ པེ་ཅིང། སྣར་ཐང་། ཅོ་ནེ་བཞིའི་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགེལ་རྣམས་ཁྱད་མེད་

དུ་བྱུང་ཚེ་དེ་ལྟའི་དཔེ་བཞི་པོ་ལ་ཟེར།

<<སེ་>> སེ་དགེའི་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགེལ།

<<པེ་>> པེ་ཅིང་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགེལ།

<<སྣར་>> སྣར་ཐང་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགེལ།

<<ཅོ་>> ཅོ་ནེའི་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་འགེལ།
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 གསུམ་པ་རྣམ་བཤད་ལ་ཞུ་དག་བས་ཚུལ་ནི། སྐུ་འབུམ་བམས་པ་གིང་དཔར་

ཁང་གིས་སྤི་ལོ་༡༩༨༢ ལོར་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་དར་ཊིཀ་དཔར་མ་དེ་མ་དཔེར་

བཅོལ་བའི་སྟེང་དཔེ་སྡུར་བས་སའི་དཔེ་གཞན་གསུམ་དང་ཞིབ་སྡུར་བས་ཏེ་རྣམ་

བཤད་ཚིག་དོན་གི་ཁྱད་པར་ལ་དོགས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡོད་ན་ཤོག་ངོས་དེར་

ཚིག་གི་ཁྱད་པར་རྣམས་ཞབས་མཆན་དུ་གསལ། དེ་ལྟར་མིན་པར་དཔེ་སྡུར་བས་

སའི་དཔེ་གཞན་གི་ཚིག་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་མ་དཔེའི་ཚིག་ལས་གོ་བ་ལོགས་

ཤིག་མེད་པའམ་ནོར་བར་ཐག་གཅོད་རུང་བའི་ཚིག་ཡོད་ཚད་སྡུར་མཆན་དུ་

བཀོད་མེད། དཔར་མ་སོ་སོའི་བསྡུས་མིང་ནི།

བསྡུས་མིང། དཔར་སྐྲུན་ཁང་མིང། བསྐྲུན་ཡུལ། བསྐྲུན་ལོ།

<<སྐུ་>> སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གིང་དཔར་ཁང་། བོད། ༡༩༨༢

<<ཤེས་>> བོད་གཞུང་ཤེས་རིག་དཔར་ཁང་། དྷ་ས། ༡༩༩༧

<<བཀྲས་>> བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་དཀིལ་དཔར་ཁང་། བོད། ༡༩༩༩

<<ཞོལ་>> ཞོལ་དཔར་ཁང་། དི་ལི། ༡༩༨༢

(དཔར་ཕི་མ་གཉིས་པོ་ནི་དབུ་ནས་མཐའི་བར་གི་གཞུང་ཆ་ཚང་བ་དང་སྡུར་མེད་ཀང་དོགས་པའི་རིགས་གང་ཡིན་

བསྡུར་ཏེ་ཁྱད་པར་རྣམས་ཞབས་མཆན་དུ་བཀོད།)

བཞི་པ་ར་འགེལ་སྦྱོར་ཚུལ་ནི། འགེལ་པ་འདིས་ཚད་མ་མདོའི་ཚིག་རེ་རེ་

བཞིན་འགེལ་པ་རྒྱས་པར་མཛད་ཀང་འགེལ་པའི་ནང་དུ་རྒྱ་འགེལ་ལྟར་ར་ཚིག་

དངོས་སུ་མ་བཀོད་པར་བརྟེན་དེང་དུས་ཀི་སོབ་གཉེར་གསར་བུ་བ་རྣམས་ཀིས་
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ར་ཚིག་སོ་སོའི་ཐད་ཀི་འགེལ་པ་དང། འགེལ་ཚིག་སོ་སོའི་ཐད་ཀི་ར་བ་གང་ཡིན་

ངོས་བཟུང་དཀའ་བས་ངལ་བ་མི་དགོས་པར་ར་འགེལ་བདེ་བླག་ཏུ་ཁོང་དུ་ཆུད་

པའི་ཆེད་དུ་དང་པོ་ར་བ་དང་གཉིས་པ་འགེལ་ཚིག་བཀོད། ར་འགེལ་མཚམས་

གང་དུ་སྦྱོར་བ་ནི། སྤིར་རང་འགེལ་དུ་ར་ཚིག་གང་དུ་བྱུང་བ་དང། ཁྱད་པར་རྣམ་

བཤད་དུ་ས་བཅད་རྣམས་མཚམས་གང་དུ་གསུངས་པ་ལས་འགེལ་པ་མཛད་པ་

པོའི་ངོས་ནས་གཞུང་ཚན་སྔ་ཕིའི་མཚམས་སྦྱར་གང་དུ་བྱུང་བར་དཔོག་ནུས་པས་

དེར་བརྟེན་གཙོ་བོར་རྣམ་བཤད་ཀི་ས་བཅད་སོ་སོའི་ཐོག་མར་གང་བཀྲལ་པའི་ར་

ཚིག་ཆད་ལྷག་མེད་པར་བཀོད་ཡོད།

ལྔ་པ་རྣམ་བཤད་ཀི་ས་བཅད་གསལ་བར་བེད་པའི་ཡིག་ཆུང་བཅུག་ཚུལ་

ནི། རྣམ་བཤད་ལ་ས་བཅད་གངས་ཧ་ཅང་མང་བ་དང་། གོང་གི་གཞུང་དུ་ར་བའི་

ས་བཅད་ཅིག་གི་ནང་ཚན་ལ་ཡན་ལག་ས་བཅད་དུ་མ་སོས་ནས་འོག་ཏུ་གཉིས་པ་

ནི་ཞེས་པ་དང་གསུམ་པ་ནི་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ཚིག་རྣམས་ཀིས་ས་བཅད་གང་བརོད་

པ་ནི། རང་ཅག་ལས་དང་པོ་བ་རྣམས་ལ་ཅུང་ཟད་ཤེས་དཀའ་བར་སྣང་བས་དེ་

རྣམས་ཀི་བརོད་དོན་གསལ་བར་བེད་པའི་ཡིག་ཆུང་རྣམས་དེང་སྐབས་ཀི་ཚུལ་

དང་མཐུན་པར་བཀོད། དཔེར་ན། གཉིས་པ་ལོག་གྱུར་ངེས་པའི་ཐབས་རང་དོན་

རེས་དཔག་བཤད་པ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་དང༌། ལེའུའི་མཚན་

བསྟན་པའོ། །ཞེས་ས་བཅད་ཀི་མིང་དངོས་སུ་སོས་ཏེ་གཤམ་དུ་མིང་དངོས་སུ་མ་

སོས་པར་དེའི་ཚབ་ཏུ། དང་པོ་ནི་ཞེས་པའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་དང་པོ་དང་

གཉིས་པ་སོགས་གང་ཡིན་གི་མིང་དངོས་སུ་བཀོད་པ་དཔེར་ན། གཉིས་པ་(ལེའུའི་
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མཚན་བསྟན་པ་)ནི། ཞེས་ཤད་གུག་ནང་དུ་བཅུག །ཡང་གཉིས་པ་བཤད་པ་ཉེ་བར་

དགོད་པ་ལ་གཉིས་ཞེས་གཉིས་པ་གང་ཡིན་གི་ས་བཅད་ཀི་མིང་གཞུང་དུ་བསྐྱར་

ཟློས་ཀི་དངོས་སུ་བཀོད་པ་རྣམས་ལ་ཤད་གུག་མེད་པ་རང་སོར་བཞག

སྡུར་དཔེ་རྣམས་ལ་བལྟས་ནས་གོང་དུ་ས་བཅད་ཅིག་འོག་ཏུ་ཡོད་པར་

བཤད་ནས་འོག་ཏུ་དེའི་རྒྱས་བཤད་མི་འབྱུང་བ་དང་། གོང་དུ་ར་བའི་ས་བཅད་

ཅིག་ལ་ནང་ཚན་གི་ས་བཅད་དུ་མ་མ་བཤད་ཀང་དེ་ལྟར་མ་འཇོག་ན་འོག་གི་ས་

བཅད་རྣམས་མི་འགིག་པར་འགྱུར་བ་སོགས་ས་བཅད་ལྷག་ཆད་ཡོད་མེད་

དང་། དེ་བཞིན་དུ་གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་འོང་དགོས་པ་ལས་

གསུམ་པ་ལ་གཉིས་ཞེས་ས་བཅད་བསྟན་པའི་ཚིག་འགིག་མིན་དོགས་པའི་

རིགས་རྣམས་ནི། ཤོག་གངས་དེའི་ཞབས་མཆན་དུ་དོགས་ཚུལ་གསལ་བར་

བཀོད། སྡུར་དཔེ་རྣམས་ལ་ས་བཅད་ཀི་ངོས་འཛིན་མ་གསལ་བའི་སྐབས་འགའ་

ཞིག་ན་ནི། རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རེ་(སྤི་ལོ་༡༣༦༤-༡༤༣༢)རང་ཉིད་དང་རོད་གེང་ཡང་ཡང་

མཛད་པའི་ས་སྐྱ་མཁས་དབང་རོང་སྟོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་(སྤི་ལོ་༡༣༦༧-༡༤༤༩)གི་

སོབ་མའི་གཙོ་བོ་དགེ་བ་རྒྱལ་མཚན་(སྤི་ལོ་༡༣༨༧-༡༤༦༢)གི་འགེལ་པ་ཚད་མ་ཀུན་

ལས་བཏུས་པ་ཞེས་བ་བའི་རབ་ཏུ་བེད་པའི་རྒྱན་(བསྡུས་མིང་<<རྒྱན་>>)ནང་དུ་ས་

བཅད་རྣམས་དང་ཚིག་འགེལ་མཛད་ཚུལ་རྣམ་བཤད་འདི་དང་ཆེས་ཤིན་ཏུ་

མཚུངས་པས་འགེལ་པ་དེར་བཀོད་པའི་ས་བཅད་རྣམས་མཆན་དུ་བཀོད། 

དྲུག་པ་དབུའི་དཀར་ཆག་བསྒིགས་ཚུལ་ནི། རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རེས་མཛད་

པའི་ས་བཅད་རྣམས་ཧ་ཅང་གངས་མང་བས་དཔེ་དེབ་ཀི་དབུ་ལ་ས་བཅད་མཐའ་
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དག་བཀོད་མེད། འོན་ཀང་ས་བཅད་དེ་དག་ཁོ་ནའི་ནང་ནས། འགེལ་ཚིག་མང་

ཉུང་སོགས་ལ་ལྟོས་ཏེ་རིས་པའི་ས་བཅད་གཙོ་ཆེ་བ་དང་། རང་མིང་སོས་པ་ཙམ་

གིས་གཞུང་ཚན་སྔ་མ་ལས་བརོད་བ་ལོགས་ཤིག་ཡོད་སམ་པའི་བློ་ཞིག་སྐྱེད་

ནུས་པའི་ས་བཅད་རྣམས་བདམས་ནས་དཀར་ཆག་བསྒིགས་པ་ནི། ཀོག་པ་པོ་

རྣམས་ལ་ཚད་མ་མདོ་འགེལ་པ་དང་བཅས་པས་བརོད་བ་རྣམས་གང་ཡིན་དང་

བརོད་བ་དེ་དག་ཤོག་གངས་གང་དུ་བཤད་པ་བདེ་བླག་ཏུ་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན། 

བདུན་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། དེབ་འདིར་ཡི་གེ་ཆད་ལྷག་གིས་མཚོན་པའི་

ཡིག་ནོར་གང་འཚམ་ཞིག་བསྐྱར་བཅོས་ཞུས་ཡོད་ནའང་། སྤིར་ན་བདག་ཅག་ཞུ་

དག་གི་ཉམས་མོང་ཞན་པའི་ཁར་ལས་ཀ་གང་ཡོད་སོབ་གཉེར་གི་ཞར་ལ་བགིས་

པ་ཤ་སྟག་ཡིན་སྟབས་ཡིག་ནོར་དང་ཤེས་ཡོན་ཅན་རྣམས་ཀི་བློ་ངོར་མི་འཚམ་

པ་ཅི་བྱུང་ལ་ལག་གཉིས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་དགོངས་འགལ་མེད་པར་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།

བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དགེ་འདུན་ཐུང་མོང་

ནས།
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ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ།

༄༅། །འདི་གཙོ་བོར་བོད་ཆོས་རྒྱུད་བཞི་ཀ་གདན་ས་བཤད་གྲྭ་སོགས་ལ་སོབ་

གཉེར་གནང་བཞིན་པའི་མཁས་པའི་འདུས་ཚོགས་དང་གཞན་ཡང་སྟོན་པ་དང་

དེའི་བསྟན་པ་སྐྱོན་མེད་དུ་རྟོགས་པ་ལ་དོན་གཉེར་བ་ཡོངས་ལ་དམིགས་ཏེ་བརོད་

བ་རང་གི་གཞལ་བ་ངེས་པའི་ཐབས་དང་ངེས་ནས་གཞན་རེས་སུ་འཛིན་པའི་

ཐབས་གཉིས་ལེགས་པར་བསྟན་པའི་གཞུང་འདི་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་དགེ་ར་

བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་སྤིར་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་དུ་

གནས་པ་དང་དེ་འཛིན་ཀུན་གི་གཙུག་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་

དང་། 

སྐྱབས་རེ་ཆོས་ལན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་།  སྐྱབས་རེ་བླ་མ་བཟོད་པ་རིན་

པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་སོགས་པའི་རིས་མེད་བསྟན་འཛིན་གི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་སྐུ་

ཚེ་བརྟན་ཅིང་ཐུགས་བཞེད་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པ་དང་། གཞན་ཡང་སེར་བེས་མཁན་

ཟུར་བཀའ་འགྱུར་བ་བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་མཆོག་དང་སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་

བཟང་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་ཀོ་པན་མཁན་ཟུར་ལྷུན་གྲུབ་རིག་གསལ་མཆོག་རྣམས་

ལ་དད་གུས་ཤུགས་དྲག་པོས་ཡང་ཡང་དྲན་པ་ལས་འབྱུང་བའི་དགེ་རའི་མཐུས་

ཁོང་རྣམ་པའི་འཁྲུལ་བལ་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེའི་ཟླ་ཞལ་མཇལ་བའི་སྐལ་བཟང་

མྱུར་བར་མྱུར་དུ་འབྱུང་བ་དང་།  

དེབ་འདིར་ཞུ་སྒིག་བས་སྐབས་ར་འགེལ་སྦྱོར་ཚུལ་སོགས་ལ་ཞུ་དག་པ་

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ཏེ་འཆི་མེད་ཚེ་རིང་མཆོག །ལྷོ་ལྷ་རམས་པ་བློ་
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བཟང་བསྟན་རྒྱས། ལྷོ་ལྷ་རམས་པ་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་དང་། ར་འགེལ་སྦྱོར་

ཚུལ་དང་ས་བཅད་ཀི་མཆན་བརྟགས་རྒྱུ་ལ་ཞུ་དག་པ་ཏེ་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་

དབངས་གགས་པ་དང། གེང་བརོད་བིས་པའི་འགན་ཁུར་བ་པྲ་ཏི་བླ་སྤྲུལ་སྐུ་

གཞོགས་བསྟན་འཛིན་འགྱུར་མེད་དང་། སྤིའི་ཞུ་དག་ཕག་རོགས་གནང་བའི་ཏེ་

དགེ་བཤེས་ཚེ་རིང་རོ་རེ་དང་ཏེ་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས་རྣམས་དང་། 

ལྷག་པར་དུ་ཚེ་དང་ལན་པ་ཆུང་ཀི་ཧན་(Chung Ki Han)། ཆུང་ཞུའོ་ཧན་(Chung 

Zhuo Han)་སོགས་འོག་གི་རེའུ་མིག་ཏུ་དགོད་པའི་ཞལ་འདེབས་གནང་མཁན་སྦྱིན་

བདག་རྣམས་ཆོས་མཐུན་གི་བ་བ་མཐའ་དག་ཡིད་རེ་ལྟར་འགྲུབ་ཅིང་ས་ལམ་གི་

བགོད་པ་མཐར་ཕིན་ནས་རྣམ་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་གོ་འཕང་ལ་མྱུར་དུ་རེག་པ་

དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཚེ་ལས་འདས་པ་རིན་རེར་ཧེ་སུ། (Ginger Hsu) ཆོང་ཡན་

ཡུན།(Chong Yan Yun) ཙོང་ཚེ་ཡང་(Tsong Tse Yang) ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཉེ་འབེལ་ལྟོས་

བཅས་ཡོངས་ཀིས་བས་བསགས་སིག་ལྟུང་མཐའ་དག་བང་ཞིང་དག་ནས། ཁ་

སྦྱོར་ཡན་ལག་བདུན་དང་ལན་པའི་ཟུང་འཇུག་གདོད་མའི་རྒྱལ་ས་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་

ཟིན་པའི་སོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

  བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དགེ་འདུན་ཐུང་མོང་

ནས། བོད་རྒྱལ་ལོ་༢༡༤༡ སྤི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༩ ཉིན་ལ། 
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Donor Contributions

Name

མིང་

Donation

ཞལ་འདེབས་

Amitabha Buddhist Centre Singapore

སིང་ག་ཕོར་དུ་འདོ་དཔག་མེད་ཀི་ཆོས་ཚོགས།

1,500 SGD

Vicki Low & family   ཝི་ཁི་ལོ་ནང་མི་དང་བཅས་པ། 1,000 SGD

Chung Qi Han   ཆུང་ཀི་ཧན། 500 SGD

Chung Zhuo Han   ཆུང་ཞུའོ་ཧན། 500 SGD

Cecilia Tsong   སེ་སི་ལི་ཡ་ཙོང། 500 SGD

Wee Geok Hua & family   ཝིའི་གེ་འོག་ཧུ་འ་ནང་མི་དང་བཅས་པ། 500 SGD

Wee Eu Liang & family   ཝིའི་འེའུ་ལིའང་ནང་མི་དང་བཅས་པ། 500 SGD

Yap Siew Eng & family   ཡབ་སིའུ་ཨེང་ནང་མི་དང་བཅས་པ 500 SGD

Chu Poh Kok & family   ཆུ་ཕོ་ཁོག་ནང་མི་དང་བཅས་པ། 500 SGD

Jason Wong, See E Cin, Lay Har & family, Mimi Gay, 

Raymond Gay, Catherine Lau, Chu Poh Kok/Chua Siew 

Hua

རེ་སོན་ཝོང།  སི་ཨི་ཅིན།  ལེ་ཧར་ནང་མི་དང་བཅས་པ།  མི་མི་གེ  རེ་མོན་དེ་གེ  ཁེ་ཕ་རིན་

ལའོ།  ཆུ་ཕོ་ཁོག  ཆུ་བ་སིའུ་ཧུ་བ་བཅས།

14,209 

INR
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Name

མིང་

Donation

ཞལ་འདེབས་

Dechen Ling Press

ཨ་རིར་བདེ་ཆེན་གིང་གི་ནང་ཆོས་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས།

175 USD

Tushita Meditation Centre (Dharamsala)

དྷ་སར་དགའ་ལན་ཆོས་ཚོགས།

7,500 INR

Tan Lay Har & family   ཏན་ལེ་ཧར་ནང་མི་དང་བཅས་པ། 100 SGD

May Yin Tam   མེ་ཡིན་ཏམ། 2,000 INR

Shanti Yajnik   ཤནི་ཡ་རེ་ནིག 1,500 INR

Lai-Hing Chong   ལེ་ཧིང་ཆོང། 15 USD

Thank You

Our deepest and most heartfelt gratitude goes to all the kind spon-

sors who through their generosity have helped this most beneficial pro-

ject come to its fruition. It is only through their assistance that The Un-

ion of Teaching and Accomplishment Publishing Group has been able to 

make this rare and extremely precious text available to monks, nuns and 

lay followers of His Holiness the Dalai Lama, who has repeatedly un-

derlined the critical importance of the study of the two truths, four 

truths, and three objects of valid cognition etc. through the system of 

Pramana-samuccaya as clarified by the Great Master Dignaga for gain-

ing a refuge in the Three Jewels based on reasoning and a profound 

understanding of their qualities. Through the merit of these virtuous acts 
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of charity, we again humbly request this text’s readership to make stren-

uous prayers not only for the long life and swift accomplishment of all 

of His Holiness’ holy wishes, but also that the particular purposes of our 

kind sponsors quickly come to be realized in accordance with the Dhar-

ma.

-The monks of The Union of Teaching and Accomplishment Pub-

lishing Group, 

 6 January, 2015

བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་དཔར་སྐྲུན་ཞུས་ཟིན་པའི་དཔེ་དེབ་རྣམས་

ནི།

༡༽རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རེ་དར་མ་རིན་ཆེན་གིས་མཛད་པའི་ཐེག་ཆེན་རྒྱུད་བླ་མའི་དར་ཊིཀ (ར་

འགེལ་སྦྱར་མ་)

༢༽པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཛད་པའི་བདག་འཛིན་གཤགས་འདེབས་

དང་། བཀྲས་དཀིལ་ཟུར་བློ་བཟང་སྦྱིན་པས་མཛད་པའི་དེའི་རྣམ་བཤད་བདག་འཛིན་

མཐར་སྐོད།

༣༽རྒྱལ་ཚབ་ཆོས་རེ་དར་མ་རིན་ཆེན་གིས་མཛད་པའི་ཚད་མ་མདོའི་རྣམ་བཤད་མཐར་

འཛིན་གི་གདུང་བ་འཇོམས་བེད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་། (ར་འགེལ་སྦྱར་མ་)

ཕིས་སུ་འགོ་བརམ་འགྱུར་གི་དཔར་སྐྲུན་ཞུ་བའི་ལས་རྣམས་ནི།

༡༽ཆོས་རེ་ས་པཎ་གིས་མཛད་པའི་ཚད་མ་རིགས་གཏེར་ར་བ་དང་། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་

ཆེན་གིས་མཛད་པའི་དེའི་དར་ཊིཀ་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པོ། (ར་འགེལ་སྦྱར་མ་

)
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༢༽དཔལ་ལན་ཆོས་གགས་ཀིས་མཛད་པའི་ཚད་མ་རིགས་ཐིགས་ར་བ་དང་། རྒྱལ་ཚབ་

དར་མ་རིན་ཆེན་གིས་མཛད་པའི་དེའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོའི་གཏེར།

Tibetan-language texts published thus far by The Union of Teaching & 

Accomplishment Publishing Group

1)Gyaltsab Je’s Commentary on Maitreya’s Uttaratantra (printed 2013)

2)Panchen Lobsang Chokyi Gyaltsen’s Debate Between Wisdom and 

Self Grasping along with its commentary by Tutor Lobsang Jinpa (print-

ed 2014)

3)Gyaltsab Je’s Commentary on Dignaga’s Pramana-samuccaya, called 

‘An Ocean of Reasoning that Eliminates the Torment of Grasping at 

Extremes’ (printed 2015)

…and some other publications planned for the near future:

Sakya Pandita’s root-text Treasury of Reasonings on Valid Cognition 

and its commentary Essence of Excellent Explanations by Gyaltsab Je

Dharmakirti’s root-text A Drop of Reasoning on Valid Cognition and its 

commentary Treasury of Essential Eloquence by Gyaltsab Je

Your kind contributions - large or small - to support future projects 

are greatly appreciated and can be made by contacting seraimihouse@

gmail.com
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