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ཕེབས། ས་སྐྱ་བཞི་ཐྩོག་བླ་བང་གསར་བཞེངས་གནང་བ་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རེན་ཡང་མང་

པྩོ་བཞེངས་པར་མཛད། དགུང་ལྩོ་རེ་གསུམ་པ་ཤིང་འབྲུག་(སྤི་ལྩོ་༡༢༤༤)ལྩོར་ཧྩོར་གྩོ་དན་གི་



  02  

བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས།

  02  

གདན་ཞུ་བྱུང་བར་བྩོད་ཀི་བསྟན་འགྩོ་ཡྩོངས་ཀི་དྩོན་དུ་རང་ཉིད་སྐུ་ན་སིན་པ་དང་། ཐ་ན་སྐུ་སྲྩོག་

ལའང་ལྩོས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་སྐྱེད་རླབས་པྩོ་ཆེ་བཞེས་ཏེ་ཧྩོར་ཡུལ་དུ་བྩོན། ཕེབས་ལམ་དུ་

བཀའ་གདམས་དགེ་བཤེས་ནམ་མཁའ་འབུམ་ཞེས་པས་མཇལ་ཕག་ཞུ་དུས། ཧྩོར་འདི་ལ་ཁྱེད་

ཀིས་བྩོན་པས་ཕན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཨེ་བདྩོག་ཅེས་ཞུས་པའི་ལན་དུ། ཧྩོར་འདིས་ངེད་ལ་ཅི་ནས་

ཀང་མཆྩོད་གནས་ལ་ཤྩོགམི་འྩོང་ན་དམག་འྩོང་ཟེར་བས་དམག་བྱུང་ན་བྩོད་ལ་གནྩོད་ཀི་དྩོགས་

ནས་འགྩོ་བ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་དུ་རེ་ནས་འགྩོ་བ་མ་གཏྩོགས་པ་ཕན་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མ་

མཆིས། ལར་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ན་རང་གི་ལུས་སྲྩོག་གཏྩོང་བ་ལ་མི་ཕྩོད་རྒྱུ་མི་བདྩོག་ཙམ་ཤེས་

པ་མདའ་ཞེས་གསུངས། 

དེ་ལར་ས་པཎ་གིས་སྐུ་ན་ཕ་བའི་དབྩོན་འགྩོ་མགྩོན་འཕགས་པ་དང་ཕག་ན་རྩོ་རེ་གཉིས་

ཁིད་དེ་ལམ་ཐག་རིང་བའི་སྐུ་ངལ་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་ར་དྲེལ་དང་རྔ་མྩོང་གི་བགྩོད་པ་དལ་བུ་ལ་

བརེན་ནས་ལེ་དབར་སྟྩོང་ཕག་དུ་མའི་ཤུལ་ལམ་རིམ་གིས་བྩོན་མཐར་དགུང་ལྩོ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔར་

སྩོན་པ་བྩོད་མེ་ར་(སྤི་ལྩོ་༡༢༤༦)ལྩོའི་ཟླ་བརྒྱད་པར་བང་ཕྩོགས་ལིང་ཆུར་(ཀན་སུའུ་ལེང་ཀྲའུ་)

ཕེབས་ནས་མེ་ལུག་(སྤི་ལྩོ་༡༢༤༧)ལྩོར་གྩོ་དན་དང་མཇལ། ཡུ་གུར་གི་མཁས་པས་ལྩོ་ཙཱ་བས་ཏེ་

རྒྱལ་བླྩོན་འབངས་བཅས་ལ་སྐྱབས་འགྩོ་སྩོགས་ཆྩོས་མང་དུ་གསུངས། རྒྱལ་པྩོ་གྩོ་དན་ལ་ཤ་ཁའི་

ནད་ཕྩོག་པར་རེ་ས་པཎ་གིས་སན་བཅྩོས་དང་རིམ་འགྩོ་མཛད་པས་ཕན་སྐྱེད་མངྩོན་གསལ་ཆེན་

པྩོ་བྱུང་ཞིང་། དེ་ནས་བཟུང་ཆྩོས་རེར་དད་པ་བླ་ལྷག་ཏུ་སྐྱེས་ནས་བཀའ་ཆྩོས་ཀང་མང་དུ་ཞུས། 

སྩོག་ཡུལ་དུ་ས་སྐྱ་པའི་ཆྩོས་ཀི་སན་གགས་དང་གདུལ་བ་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་བ་མ་ཟད། ཆྩོས་རེ་སྟྩོན་

འཁྩོར་རྣམས་ཧྲན་ཤིའི་རི་བྩོ་རེ་ལྔར་ཕེབས་ནས་ཆྩོས་གསུངས་པ་དང་། རྒྱ་ཡུལ་དང་། ཡུ་གུར། 

མི་ཉག་ལ་སྩོགས་པའི་ཡུལ་གྲུ་དུ་མའི་དད་ལྡན་མང་པྩོ་ལིང་ཆུར་འདུས་ནས་ཆྩོས་ཞུ་བ་སྩོགས་

མཛད་འཕིན་བཟང་པྩོ་རྒྱ་ཆེར་སེལ་གནང་མཛད། དེ་ནས་ས་པཎ་གིས་བྩོད་དབུས་གཙང་མངའ་

རིས་དང་བཅས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཡྩོན་མཆྩོད་རྣམས་ལ་སྤིངས་པའི་ཡི་གེ་ཞེས་པ་འདི་

བསྐུར་གནང་མཛད་དེ་བྩོད་ཁམས་བདེ་འཇགས་གནས་ཐབས་སུ་འབད་བརྩོན་ལྷྩོད་མེད་མཛད། 



  03  

ས་སྐྱ་པཎིཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གི་རྣམ་ཐར།

  03  

སྤིང་ཡིག་དེའི་ནང་། སབས་དེའི་ཇིང་གིར་རྒྱལ་རྒྱུད་ཀི་སྟྩོབས་ཤུགས་ནི་འཛམ་གིང་ན་དྩོ་ཟླ་བལ་

བས་ཐུབ་ཐབས་མེད་པ་དང་། ཧྩོར་གི་འཐབ་ཇུས་ནི་བཏུད་ན་བམས་ལ་རྩོལ་ན་མཐར་ཕིན་

བརླག་པ་ཞིག་ཡྩོད་པ། འདབ་ནྩོར་གང་ལེགས་ཕུལ་ནས་ངྩོ་བལས་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་

དང་། ཆེ་རྒུ་སྩོ་སྩོའི་རང་རང་གི་བདག་དབང་འགན་སྲུང་ཐུབ་ཚུལ་སྩོགས་འཁྩོད་ཡྩོད། མཐར་

དགུང་ལྩོ་བདུན་ཅུ་པ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་ལྕགས་ཕག་(སྤི་ལྩོ་༡༢༥༡)ལྩོར་ཧྩོར་ཡུལ་དུ་སྐུ་གཤེགས། 

ལེགས་པར་བཤད་པའི་བརམས་ཆྩོས་ཀང་ཚད་མ་རིགས་གཏེར་དང་། སྩོམ་པ་གསུམ་གི་

རབ་ཏུ་དབེ་བ། ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད། ཚིག་གི་གཏེར། སེབ་སྦྱྩོར་མེ་ཏྩོག་ཆུན་པྩོ། མཁས་པ་འཇུག་

པའི་སྩོ། རྩོལ་མྩོའི་བསྟན་བཅྩོས་སྩོགས་པྩོད་གསུམ་ཙམ་བཞུགས། འདི་ཉིད་ཀི་འགྱུར་ལ། བཀའ་

འགྱུར་ལས། རྩོ་རེ་ཕུར་པ་ར་བའི་རྒྱུད་བིརྱཏྟ་མ་འབུམ་སེའི་དུམ་བུ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསང་བ་རྒྱན་གི་བཀྩོད་པ་ཞེས་བ་བའི་རྒྱུད། འཕགས་པ་གསང་བ་ནྩོར་

བུའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བ་བའི་རྒྱུད། འཕགས་པ་རྩོ་རེ་ས་འྩོག་གི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱལ་པྩོ་ཞེས་བ་བ་ལེའུ་ཉི་ཤུ་

ར་ལྔ་པ། བསྟན་འགྱུར་ལས། མཁས་པ་ཆེན་པྩོ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལ་བསྟྩོད་པ། གསང་བ་

འདུས་པའི་མངྩོན་པར་རྩོགས་པའི་རྒྱན་གི་འགེལ་པ། ཟུང་དུ་འཇུག་པ་གསལ་བ་ཞེས་བ་བ་དབང་

གི་བ་བ་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་ཕེད་དང་བརྒྱད་བརྒྱ་པ། ཚོགས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོའི་ཆྩོ་ག་སྩོགས་མང་དུ་སྣང་ངྩོ་། །



  04  

བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས།

  04  

རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་གི་རྣམ་ཐར། 

༄༅། །དགའ་ལྡན་ཁི་ཐྩོག་གཉིས་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དར་མ་རིན་ཆེན་མཆྩོག་ནི་རབ་བྱུང་

དྲུག་པའི་ཤིང་འབྲུག་(སྤི་ལྩོ་༡༣༦༤)ལྩོར་ཡབ་བླྩོན་པྩོ་རྦའི་རིགས་རྒྱུད་ར་དཔྩོན་པ་དང་། ཡུམ་ཇྩོ་

མྩོ་ཤེས་རབ་མ་གཉིས་ཀི་སྲས་སུ་གཙང་ཉང་སྟྩོད་ཀི་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས། དགུང་ལྩོ་བཅུ་པར་གནས་

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

གསྩོལ། དེ་ནས་སྩོབ་དཔྩོན་དཔལ་མགྩོན་པའི་དྲུང་དུ་ཡི་གེ་འབི་ཀྩོག་ཕུལ་དུ་ཕིན་པར་བསབས། 

བཀའ་བཞི་པ་རིན་ཆེན་རྩོ་རེ་དང་། རེ་བཙུན་རེད་མདའ་བ་གཞྩོན་ནུ་བླྩོ་གྩོས་སྩོགས་མཁས་ཆེན་

དུ་མ་སྤི་བྩོར་བསྟེན་ནས་མདྩོ་སྔགས་ཀི་ཆྩོས་མང་དུ་གསན། 

ལྷག་པར་དུ་རེ་བཙུན་རེད་མདའ་བ་ལས་ཕར་ཕིན་དང་། ཚད་མ། འདུལ་བ། མངྩོན་པ། དབུ་

མ་སྩོགས་མདྩོ་ཕྩོགས་ཀི་གཞུང་རྣམས་དང་། གསང་འདུས་སྩོགས་གསང་སྔགས་ཀི་གཞུང་ཕལ་

ཆེ་བ་གསན་སྦྱྩོང་གནང་སྟེ་རེད་མདའ་བའི་ཐུགས་སྲས་རབ་འབམས་པ་བདུན་གི་ནང་ཚན་རྩོལ་

བཟང་མཆྩོག་གྱུར་གི་མཚན་ཡང་ཐྩོགས། དེ་ནས་ས་སྐྱ་དང་། གསང་ཕུ། རེད་ཐང་བཅས་སུ་པུ་ཏི་

དཀའ་བ་བཅུའི་གྲྭ་སྩོར་གནང་། རྩོང་སྟྩོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་དང་མཁན་ཆེན་གཡག་པ་སྩོགས་ས་

སྐྱའི་མཁན་ཆེན་རྣམས་དང་རྩོད་གེང་ལེགས་པར་མཛད་དེ་མཁས་པའི་གགས་པ་ཐྩོབ་ནས་དཀའ་

བཅུ་པའི་མཚན་རགས་བཞེས། བྩོད་ལ་དཀའ་བཅུ་པ་ཞེས་པའི་མཚན་ཡང་ཐྩོག་མར་འདི་ནས་

བྱུང་བར་གགས། དགུང་ལྩོ་ཉེར་ལྔ་པ་ལ་བསེན་པར་རྩོགས། དེ་ནས་དབུས་ཕྩོགས་ཀི་གྲྭ་ས་

རྣམས་སུ་གྲྭ་སྩོར་མཛད། འཇམ་མགྩོན་བླ་མའི་གགས་པ་གསན་པས་རྩོད་པ་མཛད་པར་གཉལ་གི་

ར་གྩོང་དུ་བྩོན་པས་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པྩོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་ལ་ཤིན་ཏུ་དད་དེ་སྩོབ་

མའི་གཙོ་བྩོར་གྱུར། 

ལྩོ་བཅུ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་རེ་རིན་པྩོ་ཆེའི་ཞབས་ཕིར་རྒྱུན་མཐུད་ནས་དགའ་ལྡན་གསར་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་གི་རྣམ་ཐར།
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བཞེངས་ཀི་མཁར་ལས་ཀང་བསྒྲུབས། རེའི་ཆྩོས་གསུང་ཚད་གསན། གསན་ཚད་བཟུང་། བཟུང་

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

རྣམས་ལེགས་བཤད་ཀིས་ཡིད་འཕྩོག་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་དྩོན་གིས་གྩོ་བར་མཛད་

པ་བཞིན་འདུལ་བ་འཛིན་པ་དང་གནས་བརན་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་སྩོགས་དབུ་སྩོབ་ཐམས་ཅད་

ཀིས་མགིན་གཅིག་ཏུ་གསྩོལ་བ་བཏབ་པས། དགུང་ལྩོ་ང་དྲུག་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་ཕག་(སྤི་

ལྩོ་༡༤༡༩)ལྩོར་རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཞིང་གཞན་དུ་གཤེགས་པ་དང་རེ་འདི་དགའ་ལྡན་གསེར་

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

ཁི་ཐྩོག་ཏུ་ལྩོ་ངྩོ་བཅུ་གསུམ་བཞུགས་རིང་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གི་བ་བ་རྒྱ་ཆེར་སེལ། 

རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པྩོའི་རྣམ་ཐར་བཞིན་དུ་འདུལ་བའི་འཆད་ཉན་དང་། གཞི་གསུམ་གི་ཕག་ལེན་

སྩོགས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། གསང་སྔགས་སྤི་དང་ཁྱད་པར་དུ་གསང་བདེ་དུས་འཁྩོར་ཀྱཻ་རྩོར་

འཇིགས་བེད་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ཀི་བཤད་པ་རིམ་གཉིས་ཀི་ཁིད་སྩོགས་མདྩོར་ན་བྩོད་སྔ་མ་རྣམས་

ཀི་བླྩོའི་སྤྩོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའི་རེ་བླ་མའི་ལེགས་པར་བཤད་པ་མཐའ་དག་རང་གི་ཉམས་མྩོང་

དང་ལུང་རིགས་དྲི་མ་མེད་པས་འཆད་པར་མཛད་པས་རེའི་དངྩོས་སྩོབ་ཕལ་ཆེ་བ་དང་སལ་ལྡན་

རྣམ་དཔྩོད་ཅན་མཐའ་དག་རང་དབང་མེད་པར་ཡིད་འཕྩོག་སྟེ་རེ་རིན་པྩོ་ཆེ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པའི་

གུས་འདུད་མཛད་པར་བརེན་ཕ་རེས་བུས་ཟིན་པ་རེའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀི་བསྟན་པ་རྐང་ཚུགས་པར་

གྱུར། དེ་ནས་དགུང་ལྩོ་རེ་བརྒྱད་ལ་ཕེབས་པ་ལྕགས་ཕག་(སྤི་ལྩོ་༡༤༣༡)ལྩོར་མཁས་གྲུབ་དགེ་

ལེགས་དཔལ་བཟང་དགའ་ལྡན་ཁི་ཐྩོག་གསུམ་པར་རང་གི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དབང་བསྐུར། དགུང་ལྩོ་

རེ་དགུ་ལ་ཕེབས་པ་རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ཆུ་བི་(སྤི་ལྩོ་༡༤༣༢)ལྩོའི་བྩོད་ཟླ་ལྔ་པར་རེ་པྩོ་ཏ་ལར་

ཆྩོས་དབིངས་སུ་གཤེགས། 

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

དཔལ། འདུལ་དཀར་བ་གགས་པ་དཔལ་ལྡན། བླྩོ་གྩོས་མགྩོན་པྩོ། གིང་སད་ཡྩོན་རྒྱམ་པ་ཆེན་པྩོ་
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བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས།
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རིན་བང་བ། འདུལ་འཛིན་བསམ་འཕེལ་བ། སངས་རྒྱས་བཟང་པྩོ། བླྩོ་བརན་པ། དཔལ་ལྡན་བཟང་

པྩོ་སྩོགས་བསྟན་འཛིན་གི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཤིན་ཏུ་མང་པྩོ་བྱུང་། བསྟན་བཅྩོས་ཀང་རྣམ་འགེལ་གི་

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད། རྣམ་ངེས་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ། རིགས་ཐིགས་ཀི་ཊིཀ་རིན་

པྩོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད། ཚད་མདྩོའི་མཐར་འཛིན་གདུང་སེལ། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྩོལ་དུ་ཕིན་པའི་

མན་ངག་གི་བསྟན་བཅྩོས་མངྩོན་པར་རྩོགས་པའི་རྒྱན་གི་འགེལ་པ་དྩོན་གསལ་བའི་རྣམ་བཤད་

སིང་པྩོ། དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕེང་བའི་རྣམ་བཤད་སིང་པྩོའི་དྩོན་གསལ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་གཞུང་ཆེན་

མང་པྩོའི་འགེལ་པ་དང་། གསང་འདུས་དང་། དུས་འཁྩོར་སྩོགས་ཀི་བཀའ་རྩོམ་གཅིག་ཏུ་བསྒིལ་

བ་པྩོད་ཆེན་བརྒྱད་བཞུགས་སྩོ། །

(ཞེས་ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དང་རྒྱལ་ཚབ་ཆྩོས་རེ་རྣམ་གཉིས་ཀི་རྣམ་ཐར་མདྩོར་བསྡུས་པ་འདི་

དག་ནི་བྩོད་ལྩོངས་མི་དམངས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་དེབ་གཟུགས་སུ་བསྐྲུན་པའི་གངས་ལྩོངས་ལྩོ་རྒྱུས་ཐྩོག་གི་གངས་

ཅན་མི་སྣ་ཞེས་བ་བའི་ལྩོ་རྒྱུས་ཕྩོགས་བསྒིགས་ལ་ཡྩོད་པ་ལར་བཀྩོད། )
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སྔྩོན་གེང་ངྩོ་སྤྩོད། 

དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད། 

༄༅། །དཔེ་དེབ་འདིར་བྩོད་གངས་ཅན་གི་ལྩོངས་སུ་ཆེས་མཐྩོའི་རིག་གནས་སྤི་ལ་མཛད་རེས་

ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་ས་སྐྱ་པཎིཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་(༡༡༨༢-༡༢༥༡)གིས་

མཛད་པའི་ཚད་མའི་བསྟན་བཅྩོས་ཆེན་པྩོ་<<ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་>>ཞེས་བ་བ་རང་

འགེལ་དང་བཅས་པའི་ཚིག་དྩོན་གསལ་བར་མཛད་པའི་རྣམ་བཤད་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རྒྱལ་ཚབ་དར་

མ་རིན་ཆེན་(༡༣༦༤-༡༤༣༢)གིས་མཛད་པའི་<<ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་

ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པྩོ་>>ས་སྐྱའི་མཁས་པ་ཆནེ་པྩོ་གྩོ་བྩོ་རབ་འབམས་པ་བསྩོད་ནམས་

སེང་གེས་(༡༤༢༩-༡༤༨༩)མཛད་པ་«སེ་བདུན་མདྩོ་དང་བཅས་པའི་དགྩོངས་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལྩོག་

པར་འགེལ་བ་ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གི་དྩོན་གསལ་བར་བེད་པ་»ཞེས་བ་བ་དེ་དང་། མཇུག་

ཏུ་ཚད་མ་རིག་པ་སྨྲ་བའི་ཁྱུ་མཆྩོག་ས་སྐྱའི་མཁས་པ་ཆེན་པྩོ་གསེར་མདྩོག་པཎ་ཆེན་དུ་གགས་པ་

ཤཱཀ་མཆྩོག་ལྡན་(༡༤༢༨-༡༥༠༧)གི་གསུང་«ཚད་མའི་མདྩོ་དང་བསྟན་བཅྩོས་ཀི་ཤིང་རའི་སྲྩོལ་

རྣམས་ཇི་ལར་བྱུང་བའི་ཚུལ་གཏམ་དུ་བ་བ་ཉིན་མྩོར་བེད་པའི་སྣང་བས་དཔྩོད་ལྡན་མཐའ་དག་

དགའ་བར་བེད་པ་»ཞེས་བ་བ་བཀྩོད་ཡྩོད་ལ། གཞུང་འདི་ནི་བྩོད་ཀི་ཚད་མ་རིག་པའི་སྲྩོལ་ལ་ས་

རྔྩོག་གཉིས་ཞེས་ཡྩོངས་སུ་གགས་པའི་ཡ་གལ་ས་ལུགས་སྟེ་ས་སྐྱ་པཎིཏའི་ལུགས་ཀི་ཚད་མ་

རིག་པའི་བཞེད་སྲྩོལ་ལེགས་པར་མཚོན་པའི་སྟེང་། ཚད་མ་རིག་པའི་དཀའ་གནད་མང་པྩོ་ཞིག་

ལ་བཞེད་སྲྩོལ་འདིའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་དགྩོངས་ཚུལ་གང་ཡིན་ལུང་རིགས་གཉིས་ཀི་སྩོ་ནས་
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གཏན་ལ་ཕབ་འདུག་པས། བྩོད་ཀི་ཆེས་མཐྩོའི་རིག་གནས་སྤི་དང་། ལྷག་པར་ཚད་མ་རིག་པར་

དྩོན་གཉེར་ཅན་གི་བླྩོ་གསལ་རྣམས་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ལེགས་བཤད་འབའ་ཞིག་ཏུ་སྣང་

ལབར་བརེན་འདིར་ང་ཚོས་སྔར་དཔར་སྐྲུན་བས་ཟིན་པའི་པྩོད་ཕེང་བཞིན་གཞུང་འདི་དག་ཀང་

དཔར་མ་འདྲ་མིན་ཕན་ཚུན་བསྡུར་ཞིབ་དང་འབེལ། གཞུང་སྩོ་སྩོའི་ནང་དྲངས་པའི་འཕགས་བྩོད་

ཀི་གསུང་རབ་རྣམས་ཀི་ལུང་རྣམས་ཁུངས་འཚོལ་ཞིབ་བས་ཏེ་གཞུང་འདི་རྣམས་ལ་ཐྩོས་བསམ་

གིས་འཇུག་པའི་བླྩོ་གསལ་རྣམས་ལ་སན་སད་གཤམ་དུ་ཞུ་སྒིག་པའི་མཆན་གི་ནང་དུ་བཀྩོད་པ་

སྩོགས་ལས་དྩོན་སྔ་རེས་ཚང་མར་གང་གཟབ་བགིས་ཁུལ་ཞུས། །དེར་མ་ཟད་དར་ཊིཀ་འདིའི་

དཔེ་རྒྱུན་ཧ་ཅང་དཀྩོན་ལུགས་ནི། རིགས་གཏེར་དར་ཊིཀ་འདི་དེང་དུས་སུ་ཡྩོད་པའི་གསུང་

འབུམ་དཔར་མ་བཞི་ཀའི་ཁྩོད་དུ་མེད་ཅིང་། དུས་རབས་སྔ་མ་ནས་སྩོབ་གཉེར་ཕལ་མྩོ་ཆེའི་ངྩོར་

འཇམ་བཞད་རེ་བཙུན་པ་སྩོགས་གདན་ས་ཡིག་ཆ་ཁག་ཏུ་ལུང་འདྲེན་མཛད་པ་འགའ་ཙམ་མཇལ་

རྒྱུ་ལས་མི་མངྩོན། 1འྩོན་ཀང་སྤི་ལྩོ་༡༩༩༩ལྩོར་བྩོད་དུ་དཔལ་ལྡན་བཀྲིས་འཁྱིལ་དཔར་ཁང་གིས་

མ་དཔེ་འཁྲུལ་མེད་རེད་པར་བརེན་ཆེས་དཀྩོན་པའི་འགེལ་པ་འདིའི་དཔར་སྐྲུན་ཐྩོག་མར་གནང་

བའི་དྲིན་ལས་སྤི་ལྩོ་༢༠༠༧ལྩོར་བལ་ཡུལ་ས་སྐྱ་རྒྱལ་ཡྩོངས་གསུང་རབ་སྩོབ་གཉེར་ཁང་གིས་

ཀང་དཔེ་དེབ་འདི་ཉིད་ཀི་མ་དཔེ་འགེམས་སེལ་གནང་ལ། ད་བར་རྒྱ་གར་དུ་དཔར་སྐྲུན་ཞུས་པ་

ཞིག་མི་སྣང་། དེས་ན་འགྩོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བའི་སན་གཅིག་པུར་ངེས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་

བསྟན་པ་སྤི་དང་། བེ་བག་ཏུ་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བྩོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་འཛིན་པའི་གདན་ས་དང་

བཤད་གྲྭ་ཁག་སྩོགས་ལ་རླབས་ཆེ་བར་མཐྩོང་བས། བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་

ཚོགས་ཀིས་སབས་བབ་བསྟན་བཅྩོས་འདིའི་དེབ་གངས་༥༠༠༠ཐམ་པ་དཔར་སྐྲུན་ཞུས་པའི་ལས་

འགྩོ་བརམས་པ་ཡིན། 
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འཕགས་ཡུལ་གི་ཚད་མ་རིག་པའི་བྱུང་རིམ། 

སྤིར་གཏན་ཚིགས་ལ་བརེན་ནས་ཡུལ་ངེས་པའི་བླྩོ་ཚད་མ་ཇི་ལར་སྐྱེ་ཚུལ་དང་། དེ་ལ་བུའི་

བླྩོ་ཚད་མ་གང་ལ་བརེན་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་ཁྱད་ཆྩོས་གང་ཚང་དགྩོས་མིན། བསྒྲུབ་བ་དང་སྒྲུབ་

བེད་ཀི་དབར་འབེལ་པ་གང་ཡྩོད་མིན་དང་དེ་ལ་བུའི་འབེལ་པའི་ངྩོ་བྩོ་གང་ཡིན། ཤེས་པར་བ་བའི་

ཡུལ་གི་རྣམ་གཞག་གང་ཡིན། བླྩོས་ཡུལ་ཇི་ལར་ཤེས་པའི་ཚུལ་གང་ཡིན། སྒ་དང་རྩོག་པ་ཡུལ་ལ་

ཇིལར་འཇུག་ཚུལ། ཡུལ་རིག་པའི་བླྩོ་ལའང་ནང་གསེས་རྣམ་དབེ་ཇི་ཡྩོད་སྩོགས་ཚད་མ་རིག་

པའི་གནད་མང་པྩོ་ཞིག་ལ་རིགས་པའི་ལམ་ནས་བརག་པ་བགི་བ་ནི་ཕི་ནང་ཐུན་མྩོང་གི་རིག་པ་

ཡིན་པ་བརྩོད་མི་དགྩོས་ཤིང་། ལྷག་པར་དེང་དུས་ཀི་ལྩོ་རྒྱུས་སྨྲ་བའི་བཤད་སྲྩོལ་ལར་ན། 

འཕགས་ཡུལ་དུ་རིགས་པའི་བསྟན་བཅྩོས་ཀི་ཐྩོག་མ་ཕལ་ཆེར་ཕི་ལྩོ་དུས་རབས་༡༠༠ཡས་མས་

ཀི་མཁས་པ་ཙ་ར་ཀ་བ་བས་བརམས་པའི་སན་གཞུང་ཞིག་ཡྩོད་པ་དེའི་ལེའུ་གསུམ་པའི་ནང་

རྩོག་གེའི་ཚིག་དྩོན་ཞེ་བཞི་བཀྩོད་པ་དེ་ཡིན་པར་བཤད་ལ། དེའི་ནང་བེ་བག་པའི་རྩོག་གེའི་ཚིག་

དྩོན་དྲུག་གི་ཐ་སད་ཀང་གསལ་བར་ཐྩོན། 2འྩོན་ཀང་ཕི་རྩོལ་པའི་རྩོག་གེའི་བསྟན་བཅྩོས་གགས་

ཆེ་ཤྩོས་སྔ་བ་ནི་གྩོའུ་ཏ་མས་(ཕི་ལྩོ་དུས་རབས་གསུམ་པ་ཡས་མས་)བརམས་པའི་ནྱཱ་ཡཱ་སཱུ་ཏྲ་

སྟེ་<<རིགས་པའི་མདྩོ་>>ཞེས་པ་དེ་ཡིན་པར་ཡྩོངས་སུ་གགས། མདྩོ་འདིའི་ནང་རྩོག་གེའི་ཚིག་

དྩོན་བཅུ་དྲུག་སྟེ། ཚད་མ་དང་། གཞལ་བ། ཐེ་ཚོམ། དགྩོས་པ། དཔེ། གྲུབ་པའི་མཐའ། ཡན་

ལགརྩོག་གེགཏན་ལ་དབབ་པ། རྩོད་པ། བརྩོད་པ། སུན་འབིན་དུ་རྩོལ་བ། གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་། 

ཚིག་དྩོར་བ། ལག་ཆད་དང་། ཚར་གཅྩོད་བཅས་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་། དེ་རྣམས་མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ་

(ཕི་ལྩོ་དུས་རབས་གཉིས་པ་)ཀིས་<<ཞིབ་མྩོ་རྣམ་འཐག་>>ཏུ་ལེགས་པར་བཀག་པས་རང་ཅག་

བྩོད་དབུ་མའི་གཞུང་ལ་དང་བ་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད་པ་རྣམས་ལ་སྔ་ས་ནས་རྒྱུས་ཆགས་ཡྩོད། 3རིགས་པ་

ཅན་པས་ཚད་མ་ལ་མངྩོན་སུམ་དང་། རེས་དཔགལུང་། དཔེ་ཉེར་འཇལ་བཅས་བཞིར་དབེ་བ་

དང་། སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་དུ་འཇྩོག་པ་སྩོགས་ཕིས་ཀི་གྲུབ་མཐའི་ཡིག་ཆ་དག་ལས་

གསལ་བ་ལར་དང་། <<རིགས་པའི་མདྩོའི་>>འགེལ་པ་གགས་ཆེ་ཤྩོས་ནི་ཕི་ལྩོ་དུས་རབས་ལྔ་
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བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས།
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པར་སྩོབ་དཔྩོན་ཝཱ་ཙ་ཡ་ནས་བརམས་པ་དེ་ཡིན་པར་སྣང་། 

བེ་བག་པའི་ལུགས་ལ་ནི་ཀ་ཎཱ་དས་ཕི་ལྩོ་དུས་རབས་གཉིས་པ་ཡས་མས་སུ་བརམས་པའི་

ཝྱཻ་ཤེ་ཥིཀ་སཱུ་ཏྲ་སྟེ་<<བེ་བག་པའི་མདྩོ་>>ཞེས་པའི་བསྟན་བཅྩོས་དེ་གཙོ་བྩོར་བེད་ཅིང་། དེའི་

ནང་རྒྱུ་དང་། འབས་བུ་དང་། འབེལ་པ་དྩོན་གཅིག་ལ་འདུ་བ་དང་། འགལ་བ་རྣམས་རགས་སུ་འགྩོ་

ཚུལ་བཤད་ལ། དེའི་སྟེང་སྒ་ནམ་མཁའི་ཡྩོན་ཏན་དུ་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བེད་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ། 

གངས་ཅན་པ་ནི་ཕི་ལྩོ་དུས་རབས་བཞི་པ་ཡས་མས་ལ་སྩོབ་དཔྩོན་ཝི་ཥཀ་ནས་བརམས་པར་

གགས་པའི་བསྟན་བཅྩོས་<<ཥཥྚིཏནྟྲ་>>ཞེས་པ་ལ་གཙོ་བྩོར་བརེན་པ་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་རང་

འགེལ་དང་བཅས་པ་དང་རྒྱལ་དབང་བླྩོའི་འགེལ་པ་བཅས་ལས་གསལ་བར་ཐྩོན། དཔྩོད་པ་པ་ནི་

སྩོབ་དཔྩོན་ཇེ་མི་ནིས་(ཕི་ལྩོའི་སྔྩོན་གི་དུས་རབས་གཉིས་པ་)བརམས་པའི་<<དཔྩོད་པའི་མདྩོ་

>>སྟེ་མི་མམ་སཱ་སཱུ་ཏྲ་ལ་གཙོ་བྩོར་བརེན་ཅིང་། ལྷག་པར་དུས་རབས་བདུན་པ་ཡས་མས་ལ་

དཔྩོད་པ་བའི་སྩོབ་དཔྩོན་མཁས་པ་གཞྩོན་ནུ་མ་ལེན་ཏེ་ཀུམར་རི་ལ་བྷ་ཊྚས་<<ཚིགས་སུ་བཅད་

པའི་རྣམ་འགེལ་>>བ་བ་བརམས་ཏེ་དཔྩོད་པ་བའི་ལུགས་ཀི་ཚད་མ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་

པར་གཏན་ལ་ཕབ། ཕི་རྩོལ་གཅེར་བུ་པའམ་རྒྱལ་དཔྩོག་པ་སྟེ་དེང་སང་ཇྱཻན་དུ་གགས་པའི་

ལུགས་ཀི་ཚད་མ་རིག་པ་ནི་སྩོབ་དཔྩོན་བཟང་ལག་གིས་བརམས་པར་གགས་པའི་<<རྣམ་པར་

དུས་སྲུང་བ་བཅུའི་མདྩོ་>>དང་། ལྷག་པར་དུས་རབས་བརྒྱད་པར་སྩོབ་དཔྩོན་གྲུབ་སེ་ཉི་མྩོས་

བརམས་པའི་བསྟན་བཅྩོས་སིདྡྷ་སེ་ན་སྟེ་<<གྲུབ་པའི་སེ་>>ཞེས་པ་ལ་བརེན་པར་བཤད། 

ནང་པའི་ཕྩོགས་ལ་སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་མ་བྩོན་གྩོང་ཚད་མ་རིག་པའི་བསྟན་བཅྩོས་བེ་

བག་པ་དམིགས་བསལ་མ་བྱུང་བར་སྣང་ཡང་། ཚད་མ་དང་གཏན་ཚིགས་ཀི་གནད་མང་པྩོ་ཞིག་

ལ་དཔད་པ་མཛད་ཡྩོད་པ་གྩོང་དུ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གཞུང་ཞིབ་མྩོ་རྣམ་འཐག་དྲངས་པ་ལས་རགས་ཙམ་

རྩོགས་ནུས། གཞན་ཡང་པཱ་ལིའི་སད་དུ་བཞུགས་པའི་ནང་པའི་གསུང་རབ་ལས་<<གཏམ་གི་

གཞི་>>སྟེ་ཀཐཱ་བཏྠུ་ཞེས་པ་ཆྩོས་རྒྱལ་མ་ངན་མེད་ཀི་སྐུ་དུས་བཀའ་བསྡུ་རིམ་པ་གསུམ་པ་

མཛད་པའི་སབས་བསྒིགས་པར་ཡྩོངས་སུ་གགས་པའི་བསྟན་བཅྩོས་དེ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཐམས་



  11  

སྔྩོན་གེང་ངྩོ་སྤྩོད།
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ཅད་ཡྩོད་སྨྲའི་<<རྣམ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་>>བཅས་པའི་ནང་གང་ཟག་གི་བདག་འཇྩོག་མི་འཇྩོག་ལ་

རིགས་པའི་ལམ་ནས་རྩོད་པ་མང་དག་ཅིག་བཀྩོད་ཡྩོད་ལ། རྒྱ་ནག་གི་སད་དུ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་

པར་གགས་པའི་བསྟན་བཅྩོས་<<ཐབས་ཀི་སིང་པྩོ་>>ཞེས་པར་རེས་དཔག་གི་རྣམ་དབེ་དང་། 

གཏན་ཚིགས་ཀི་སྦྱྩོར་བ་ཡང་དག་གསལ་བར་བཀྩོད་པ་ཐྩོན་པ་མ་ཟད། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པར་

བརྩོད་པ་མེད་པའི་བསྟན་བཅྩོས་<<རྩོད་བཟླྩོག་>>ར་འགེལ་དང་བཅས་པ་དང་། <<ཞིབ་མྩོ་

རྣམ་འཐག་>>སྩོགས་སུ་ཕི་རྩོལ་པའི་རྩོག་གེའི་གནད་མང་པྩོར་རིགས་པའི་ལམ་ནས་དགག་

གཞག་རྒྱས་པར་མཛད་པ་དཔེ་ད་ལ་མཇལ་དུ་ཡྩོད་པ་ལར་ལགས། ཐྩོགས་མེད་ཀི་<<སའི་

དངྩོས་གཞིར་>>ཡང་རེས་དཔག་གི་རྣམ་དབེ་དང་། དེ་རྣམས་མཚོན་པའི་དཔེ་བཅས་གསལ་

བར་བཀྩོད་འདུག་ལ་གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་ངྩོ་བྩོ་དང་ཁྱད་པར་སྩོགས་ལའང་བཤད་པ་མང་ཙམ་

མཛད། དེ་བཞིན་དུ་ཐྩོགས་མེད་ཀི་<<ཉན་སར་>>ཡང་རིགས་པ་བཞིའི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་

གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་། <<མངྩོན་པ་ཀུན་བཏུས་>>སུ་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་གི་རྣམ་གཞག་

དང་། དེ་འབེལ་རེས་དཔག་གི་ཚུལ་དང་། ཚད་མ་ལ་ནང་གསེས་མངྩོན་སུམ་དང་། རེས་དཔག་

དང་། ལུང་གི་ཚད་མ་བཅས་གསུམ་གི་རྣམ་དབེ་མཛད། 4སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན་གིས་ནི་

<<མཛོད་འགེལ་>>གནས་དགུ་པར་ཚད་མ་ལ་མངྩོན་རེས་གཉིས་སུ་བསྡུ་ཚུལ་རགས་ཙམ་ཐྩོན་

ལ། 5དེས་མཛད་པའི་ཚད་མའི་བསྟན་བཅྩོས་<<རྩོད་པའི་ཚིག་>>དང་། <<རྩོད་སྒྲུབ། 

>><<རྩོད་པའི་སིང་པྩོ། >><<རྩོག་གེའི་བསྟན་བཅྩོས་>>བཅས་ཡྩོད་པར་ཡང་བཤད། 6

རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཕྩོགས་གང་དང་། ཆྩོས་གགས་རེས་འབང་དང་བཅས་

པའི་སབས། 

ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་མེས་པྩོ་དངྩོས་ནི་ཕི་ལྩོ་དུས་རབས་ལྔ་པར་ཕེབས་པའི་དཔལ་ན་

ལནྡཱའི་མཁས་པ་ཆེན་པྩོ་སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་ཀི་གང་པྩོ་ཡིན་པ་བསྩོན་དུ་མེད། དེས་སྔྩོན་གི་རྩོག་

གེའི་བསྟན་བཅྩོས་<<རིགས་པའི་མདྩོ་>>སྩོགས་ཕི་རྩོལ་པའི་ཚད་མ་སྨྲ་བ་མང་པྩོའི་བཞེད་པ་

རྣམས་ཆེད་ཀིས་བཀག་ཅིང་། རང་ལུགས་སུ་རེས་དཔག་ལ་རང་དྩོན་དང་གཞན་དྩོན་རེས་དཔག་



  12  

བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས།
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གཉིས་སུ་ངེས་པར་བསྒྲུབས་པ་དང་། རང་དྩོན་རེས་དཔག་ཀང་ཚུལ་གསུམ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་

བརེན་ནས་སྐྱེ་བས་ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་ལས་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དྩོན་གསར་དུ་མཐྩོང་བ་རེས་

དཔག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ། 7གཞན་དྩོན་རེས་དཔག་སྟེ་སྒྲུབ་ངག་ལའང་ཁྱབ་པ་བརྩོད་

པ་དང་། ཕྩོགས་ཆྩོས་བརྩོད་པ་བཅས་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་གིས་ཆྩོག་གིདམ་བཅའ་བརྩོད་ན་མི་

རུང་བ་དང་། ཕྩོགས་ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་ལ་རགས་ཉེ་བར་གཏྩོད་པ་ཟླྩོས་པའི་སྐྱྩོན་དང་བཅས་ལ། 

དེ་བཞིན་དུ་མཇུག་སྡུད་སྨྲྩོས་པའང་དམ་བཅའ་སྨྲྩོས་པ་དང་བཟླྩོས་པ་སྩོགས་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་

ལྔ་ལྡན་འཇྩོག་པ་ལ་དགག་པ་མཛད་པ་དང་། 8སྒ་རྩོག་ཡུལ་ལ་སེལ་བས་འཇུག་པའི་རྣམ་གཞག་

སྩོགས་ཚད་མ་རིག་པའི་གནད་མང་པྩོ་ཞིག་རིགས་པས་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་བསྟན་བཅྩོས་

<<ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་>>ཞེས་གགས་པ་བརམས་ཤིང་། གཞན་ཡང་ཕྩོགས་གང་གིས་

མཛད་པའི་ཚད་མའི་བསྟན་བཅྩོས་<<རིགས་པའི་སྩོ་>>དང་། <<རླུང་གི་རབ་དབེ་>>སྩོགས་

ཡྩོད་པ་<<ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་>>ར་འགེལ་དང་བཅས་པ་ལས་གསལ་བར་ཐྩོན། 9

ཕྩོགས་གང་གིས་ཚད་མ་རིག་པའི་སྩོར་ལ་དཔད་པ་མཛད་པ་སྤི་དང་། ལྷག་པར་ཚུལ་

གསུམ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་རྣམ་གཞག་མཛད་པ་དེས་ནང་པ་ཙམ་མིན་པར་ཕི་རྩོལ་པའི་ཚད་མ་

སྨྲ་བར་ཡང་ཤུགས་རྐེན་ཆེན་པྩོ་ཐེབས་པ་སྔྩོན་གི་ལྩོ་རྒྱུས་ལས་རྩོགས་ནུས། ཕྩོགས་གང་གི་

རེས་སུ་ཕེབས་པའི་ཕི་རྩོལ་པའི་ཚད་མ་སྨྲ་བའི་སྩོབ་དཔྩོན་ཆེན་པྩོ་གསུམ་སྟེ་བེ་བག་པའི་སྩོབ་

དཔྩོན་པྲ་ཤསྟ་པཱ་ད་(ཕི་ལྩོ་དུས་རབས་དྲུག་པའི་སད་ཙམ་)དང་། རིགས་པ་ཅན་པའི་སྩོབ་དཔྩོན་

ཨུངྔ
ྷ
ྩོ་ཏ་ཀ་ར་(ཕི་ལྩོ་དུས་རབས་བདུན་པ་)དང་། དཔྩོད་པ་བའི་སྩོབ་དཔྩོན་གཞྩོན་ནུ་མ་ལེན་(ཕི་

ལྩོ་དུས་རབས་བདུན་པ་)བཅས་བྱུང་ལ། དེ་གསུམ་ཀས་ཕྩོགས་གང་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཚུལ་

གསུམ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཞལ་གིས་བཞེས་མྩོད། ཨུངྔ
ྷ
ྩོ་ཏ་ཀ་རས་ཕྩོགས་གང་གིས་ཚུལ་དང་པྩོའི་

མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་ངེས་ཚིག་མ་བྱུང་བ་ལ་དགག་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཕྩོགས་གང་གི་ཕྩོགས་

ཆྩོས་འཁྩོར་ལྩོ་ལ་དགག་གཞག་གིས་གཏན་ཚིགས་དགུ་མི་འཇྩོག་པར་རང་ཉིད་ཀི་ལུགས་ལ་

གཏན་ཚིགས་བཅུ་དྲུག་བཀྩོད་པ་སྩོགས་བྱུང་། 
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སྔྩོན་གེང་ངྩོ་སྤྩོད།
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ཕྩོགས་གང་གི་སྩོབ་མའི་གཙོ་བྩོ་སྩོབ་དཔྩོན་དབང་ཕྱུག་སེས་<<ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་>>ལ་

འགེལ་བཤད་མཛད་པར་སྣང་ནའང་དཔེ་དེང་མཇལ་དུ་མེད་ལ། དེའི་སྩོབ་མ་དཔལ་ཆྩོས་ཀི་

གགས་པ་(ཕི་ལྩོ་དུས་རབས་བདུན་པ་)ནི་ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ཁྱུའི་

མཆྩོག་ལ་བུ་ཡིན། ཁྩོང་གིས་ཕྩོགས་གང་གི་<<ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་>>ཀི་དགྩོངས་པ་ལེགས་

པར་བཀྲལ་བའི་བསྟན་བཅྩོས་<<ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་>>དང་། <<ཚད་མ་རྣམ་ངེས། 

>><<རིགས་པའི་ཐིགས་པ་>>བཅས་ལུས་ལ་བུའི་བསྟན་བཅྩོས་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་

དང་། དེའི་སྟེང་འཕྩོས་པ་ཡན་ལག་ལ་བུ་<<གཏན་ཚིགས་ཐིགས་པ་>>དང་། <<འབེལ་པ་

བརག་པ། >><<རྩོད་པའི་རིགས་པ། >><<རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པ་>>བཅས་ཚད་མ་སེ་བདུན་དུ་

གགས་པ་བརམས་ཏེ། བསྟན་བཅྩོས་དེ་རྣམས་ཀི་ནང་ཚད་མ་རིག་པའི་དཀའ་གནད་སྤི་དང་། ཁྱད་

པར་སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་གིས་ཚད་མའི་མདྩོར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དཀའ་གནད་རྣམས་ལ་

བརལ་ལན་གི་སྩོ་ནས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་མ་ཟད། སྩོབ་དཔྩོན་གིས་གསལ་བར་མ་

གསུངས་པ་དང་། གསུངས་ཀང་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་མ་ཕབ་པའི་གནད་རྣམས་བཙལ་དུ་བཏྩོན་པ་

ནི། དཔེར་ན། ཕྩོགས་གང་གིས་ཚུལ་གསུམ་པའི་གཏན་ཚིགས་རང་དྩོན་རེས་དཔག་གི་མཚན་

ཉིད་དུ་གསུངས་ནའང་། མཚན་གཞི་འབས་རང་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་མཚན་ཉིད་

ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་རྒྱས་པར་མ་གསུངས་པ་རྣམ་འགེལ་དུ། “གཏན་ཚིགས་

ཀི་ནི་ཚུལ་གསུམ་ལའང་། །”10ཞེས་སྩོགས་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ། དེ་བཞིན་དུ་གཏན་ཚིགས་ཡང་

དག་ལ་རགས་ཆྩོས་མེད་ན་མི་བྱུང་བའི་འབེལ་པ་དགྩོས་པ་ཕྩོགས་གང་གི་གསུང་ལས་ཐྩོན་ནའང་

ཆྩོས་གགས་ཀིས་དེ་འདྲའི་འབེལ་པ་དེར་དེ་བྱུང་འབེལ་དང་། བདག་གཅིག་འབེལ་གཉིས་སུ་ངེས་

པས་རགས་ཡང་དག་ལའང་ནང་གསེས་འབས་རང་མ་དམིགས་པ་གསུམ་དུ་གངས་ངེས་པར་གྲུབ་

པ་སྩོགས་མཁས་གྲུབ་རེས་(༡༣༨༥-༡༤༣༨)<<ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོའི་>>དབུར་དཔེ་

མཚོན་མང་ཙམ་བཀྩོད་པ་ལས་གསལ་བར་ཐྩོན། 11

འཕགས་ཡུལ་དུ་སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་གགས་ཀིས་ཚད་མ་རིག་པའི་བསྟན་བཅྩོས་རྨད་དུ་བྱུང་



  14  

བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས།
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བ་སེ་བདུན་མཛད་པའི་རྐེན་གིས་ཕི་ནང་གཉིས་ཀའི་ནང་ཚད་མ་རིག་པའི་ཐྩོག་དཔད་པ་སྔར་

བས་གཏིང་ཟབ་དུ་གྱུར་པ་མ་ཟད། འཕགས་ཡུལ་གི་ཚད་མ་རིག་པ་སྤི་ལྡྩོག་ནས་ཀང་ཆུ་ཚད་

ཤིན་ཏུ་མཐྩོ་བར་གྱུར་ཐུབ་པ་བྱུང་བ་གདྩོན་མི་ཟ། རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ཆྩོས་ཀི་གགས་

པའི་གཞུང་ལ་འགེལ་པ་བེད་པ་ནང་པའི་མཁས་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་མང་དག་ཅིག་ཕེབས་པ་ནི། སྩོབ་

དཔྩོན་རང་ཉིད་ཀི་སྩོབ་མ་ལྷ་དབང་བླྩོས་(ཕི་ལྩོ་དུས་རབས་བདུན་པའི་སད་)རྣམ་འགེལ་གི་འགེལ་

བཤད་མཛད་ཅིང་། དེའི་སྩོབ་མ་ཤཱཀ་བླྩོས་(ཕི་ལྩོ་དུས་རབས་བདུན་པའི་སད་)རྣམ་འགེལ་གི་

འགེལ་བཤད། དེའི་སྩོབ་མ་དུལ་བ་ལྷ་(ཕི་ལྩོ་དུས་རབས་བདུན་པའི་སད་)དང་། དེ་བཞིན་དུ་རིམ་

གིས་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་སྦས་པ། (ཕི་ལྩོ་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་སད་)ཆྩོས་མཆྩོག(ཕི་ལྩོ་

དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་སད་)ཛ་མ་རི། ཐར་པ་འབྱུང་གནས་སྦས་པ་(ཕི་ལྩོ་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་

སད་ཙམ་)སྩོགས་ཀིས་ཆྩོས་གགས་ཀི་ཚད་མ་སེ་བདུན་གང་རུང་ལ་འགེལ་པ་མཛད། ལྷག་པར་

བྩོད་དུ་ཕེབས་པའི་འཕགས་ཡུལ་གི་པཎིཏ་ཆེན་པྩོ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་(དུས་རབས་བརྒྱད་པ་)

དང་། ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་གཉིས་ཀ་ཚད་མ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པས་ཁྩོང་གཉིས་ནས་བྩོད་དུ་ནང་པའི་

ལུགས་ཀི་ཚད་མ་རིག་པའི་སྩོར་འགེལ་བརྩོད་གནང་ཡྩོད་ངེས། འྩོན་ཀང་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་

ལུགས་ཀི་ར་བ་དངྩོས་གཞི་བསྟན་པ་ཕི་དར་གི་སབས་ཚུགས་པར་མངྩོན་ལ། དེ་ཡང་ཕི་ལྩོ་དུས་

རབས་བཅུ་གཅིག་གི་ནང་ཞ་མ་སེང་རྒྱལ་གིས་ཕྩོགས་གང་(དུས་རབས་ལྔ་པ་)གི་<<ཚད་མ་

ཀུན་ལས་བཏུས་པ་>>རང་འགེལ་དང་བཅས་པ་བསྒྱུར། དེ་བཞིན་དུ་ནག་ཚོ་ལྩོ་ཙཱ་བ་ཚུལ་

ཁིམས་རྒྱལ་བས་(༡༠༡༡-༡༠༦༤)ཕྩོགས་གང་གི་<<དམིགས་པ་བརག་པ་>>ར་འགེལ་དང་བཅས་

པ། ཕྩོ་བང་ཞི་བ་འྩོད་(དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པ་)ཀིས་ཞི་བ་འཚོའི་ཚད་ཆེན་དུ་གགས་པ་

<<ཚད་མའི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་>>དང་། ལྩོ་ཙཱ་བ་གགས་འབྩོར་ཤེས་རབ་(༩༥༨-༡༠༥༥)ཀིས་

<<དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པའི་དཀའ་འགེལ་>>སྩོབ་དཔྩོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་མཛད་པ་བཅས་བྩོད་

སད་དུ་བསྒྱུར། ལྩོ་ཙཱ་བ་རྨ་དགེ་བའི་བླྩོ་གྩོས་(༡༠༤༤-༡༠༨༩)ཀིས་དཔལ་ཆྩོས་ཀི་གགས་པའི་ཚད་

མའི་གཞུང་ཀུན་གི་རྒྱལ་པྩོ་ལ་བུ་<<ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་>>དང་། དེའི་
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སྔྩོན་གེང་ངྩོ་སྤྩོད།
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འགེལ་པ་ལྷ་དབང་བླྩོ་(དུས་རབས་བརྒྱད་པ་)དང་། ཤཱཀ་བླྩོས་(དུས་རབས་བརྒྱད་པ་)མཛད་པ་

རྣམས་བྩོད་སད་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་། ཁྱུང་ཇྩོ་སྲས་སྩོགས་ཀིས་བཤད་པ་སེལ་བ་ལས་བྩོད་དུ་ཚད་མ་

རིང་པ་ཞེས་གགས་པའི་སྲྩོལ་དར། རྔྩོག་ལྩོ་ཙཱ་བ་བླྩོ་ལྡན་ཤེས་རབ་(༡༠༥༩-༡༡༠༩)ཁ་ཆེ་ཀཤྨི་རིའི་

རྩོག་གེ་བ་སལ་ལྡན་རྒྱལ་པྩོ་ལས་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་དང་། པཎིཏ་གཞན་ཕན་བཟང་པྩོ་ལས་རྣམ་

ངེས་གསན་ཅིང་རྨ་དགེ་བའི་བླྩོ་གྩོས་ཀིས་བསྒྱུར་བའི་གཞུང་རྣམས་ལ་རྔྩོག་ལྩོ་ཆེན་པྩོས་ཞུས་

ཤིང་དག་པར་མཛད་པ་མ་ཟད། དེའི་སྟེང་<<ཚད་མ་རྣམ་ངེས་>>དང་། ཡ་མ་རིའི་<<རྣམ་

འགེལ་རྒྱན་གི་འགེལ་བཤད་>>སྩོགས་ཚད་མའི་བསྟན་བཅྩོས་ཤིན་ཏུ་མང་པྩོ་ཞིག་བྩོད་སད་དུ་

བསྒྱུར་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དང་། 12རྣམ་ངེས་ཀི་དཀའ་གནད་ལ་དྩོགས་པ་དཔྩོད་པ་<<ཚད་མ་

རྣམ་ངེས་ཀི་དཀའ་གནད་རྣམ་བཤད་>>དང་། 13<<རིགས་ཐིགས་ཀི་ཊིཀ་>>བརམས་ཤིང་། 

དེ་བཞིན་དུ་<<རྣམ་འགེལ་གི་རྒྱན་>>དང་། <<རྣམ་ངེས་ཀི་ཊིཀ་>><<རིགས་ཐིགས་ཀི་ཊིཀ་

>><<ཚད་མ་བརག་པ། >><<གཞན་སེལ་བའི་རབ་ཏུ་བེད་པ། >><<སད་ཅིག་མ་འཇིག་པ་

གྲུབ་པ། >><<སེལ་བ་གྲུབ་པ། >><<རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པ་>>སྩོགས་ཀི་བསྡུས་དྩོན་རེ་བཅས་

མཛད་ཅིང་གསང་ཕུར་ཚད་མའི་འཆད་ཉན་རྒྱས་པར་སེལ་བས་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་

ཀི་ར་བ་བརན་པྩོ་བཙུགས། 

ལྩོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པྩོར་སྩོབ་མ་ཤིན་ཏུ་མང་བ་བྱུང་བ་ལས་གགས་ཆེ་བ་འབེ་ཤེས་རབ་འབར་

དང་། གྩོ་ལུང་པ་བླྩོ་གྩོས་འབྱུང་གནས། 14གངས་པ་ཤེའུ་བླྩོ་གྩོས་བང་ཆུབ་གསུམ་ཡིན་ལ། གྩོ་

ལུང་པའི་སྩོབ་མ་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཕྱྭ་པ་ཆྩོས་ཀི་སེང་གེས་(༡༡༠༩-༡༡༦༩)གངས་པ་ཤེའི་

སྩོབ་མ་རྒྱ་དམར་བ་བང་ཆུབ་གགས་ལས་དབུ་མ་དང་ཚད་མའི་རིགས་པ་རྒྱས་པར་བསབས་

པས་ཚད་མ་རིག་པའི་གནད་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པའི་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་རྔྩོག་ལུགས་

ཀི་ཚད་མ་སྟེ་ཚད་མ་གསར་པར་གགས་པའི་སྲྩོལ་རིགས་པ་དང་བཅས་པའི་སྩོ་ནས་གཏན་ལ་

ཕབ་པར་མ་ཟད། ལྷག་པར་<<ཚད་མའི་བསྡུས་པ་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་>>ར་འགེལ་དང་། <<ཚད་

མ་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་>>བཅས་རང་རྩོམ་གི་ཚད་མའི་གཞུང་མཛད་དེ་བྩོད་རང་གི་ཐུན་མྩོང་མ་
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བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས།
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ཡིན་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་སྲྩོལ་ལེགས་པར་བཏྩོད། 15

ས་པཎ་གི་<<ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར། >>

འདིར་ནི་ས་རྔྩོག་གཉིས་ལས་གཙོ་བྩོ་མཉམ་མེད་ས་སྐྱ་པཎིཏའི་བཞེད་སྲྩོལ་གི་ཚད་མ་རིག་

པའི་སྩོར་རགས་ཙམ་ཞིག་གེང་བ་སབས་སུ་བབས་པས་དེ་ལར་ཞུའྩོ། །ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་

མཚན་ནི་སྩོབ་དཔྩོན་ཕྱྭ་པ་དང་འདྲ་བར་བྩོད་ཀི་ཚད་མ་རིག་པར་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བའི་ཚད་མའི་

སྲྩོལ་འབེད་ཆེན་པྩོ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེས་མཛད་པའི་ཚད་མ་རིགས་པའི་སེང་ཆེན་བརྒྱད་ཀི་གས་དེ་

ལས་གསན་ཅིང་། དེ་རེས་གཙང་ནག་པའི་སྩོབ་མ་མཚུར་སྟྩོན་གཞྩོན་ནུ་སེང་གེ་ལ་ཚད་མ་རྣམ་

ངེས་དང་། ཕྱྭ་པའི་བསྡུས་དྩོན་རྣམས་གསན། གཞན་ཡང་ཕྱྭ་པའི་སྩོབ་མ་བརེགས་དབང་ཕྱུག་སེང་

གེ་ལས་ཀང་ཚད་མ་དང་གྲུབ་མཐའ་གསན་ལ། དུས་ཕིས་ཁ་ཆེ་སྟེ་ཀཤྨི་རིའི་སྩོབ་དཔྩོན་ཤཱཀ་

ཤྲིའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏེ་ཐྩོག་མར་ཆྩོས་མཆྩོག་གི་ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀི་ཊིཀ་ལ་སྦྱངས་ཏེ་ཚད་

མ་ཙམ་མ་ཟད་ལེགས་སྦྱར་སྒ་ལའང་མཁས་པར་གྱུར། ས་པཎ་གིས་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྩོགས་ཀི་

པཎིཏ་དཱ་ན་ཤཱི་ལ་ལས་ཀང་ཚད་མ་གསན། 16ལྷག་པར་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤྲི་དང་ལྷན་དུ་<<ཚད་མ་

རྣམ་འགེལ་>>གི་འགྱུར་ལ་ཞུས་ཆེན་མཛད་པའི་རྐེན་གིས་དེ་ལས་བཤད་པའི་གཞན་སེལ་གི་

གནད་རྣམས་ཚད་མ་རིག་པ་སྤི་དང་། ལྷག་པར་ཕྩོགས་གང་ཆྩོས་གགས་ཀི་ལུགས་ཀི་ཚད་མ་

རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀི་སིང་པྩོར་གཟིགས་ཤིང་། བྩོད་དུ་ཚད་མ་རིག་པ་སྨྲ་བ་སྔ་མ་དག་

གཞན་སེལ་གི་སྩོར་ལ་དམིགས་བསལ་རྩོག་དཔྩོད་མ་མཛད་པ་དང་། ལྷག་པར་ཕྱྭ་པའི་བསྡུས་

གཞུང་གི་ཤུགས་རྐེན་གིས་བྩོད་ཀི་ཚད་མ་སྨྲ་བ་རྣམས་སྤི་དང་བེ་བག་ལ་དཔྩོད་པའི་སབས་སྤི་

དང་དྩོན་བེད་ནུས་པའི་དངྩོས་པྩོའི་གཞི་མཐུན་འཇྩོག་པ་དཔལ་ལྡན་ཆྩོས་གགས་ཀི་རང་ལུགས་

སུ་སྨྲ་བ་མི་འཐད་པ་བཅས་གཟིགས། གཞན་ཡང་ཕྱྭ་པའི་<<ཚད་མ་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་>>དུ་

མངྩོན་སུམ་ལ་ཡུལ་ངེས་པ་འཇྩོག་པ་དང་། ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་བླྩོ་ལ་བཅད་ཤེས་དང་། སྣང་ལ་མ་

ངེས། ཡིད་དཔྩོད། ཐེ་ཚོམ། ལྩོག་ཤེས་བཅས་ལྔར་འཇྩོག་པ་སྩོགས་ཕྩོགས་གང་ཆྩོས་གགས་

རེས་འབང་དང་བཅས་པའི་འཕགས་ཡུལ་གི་ཚད་མའི་གཞུང་གང་ལས་ཀང་གསལ་བར་མ་བྱུང་
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སྔྩོན་གེང་ངྩོ་སྤྩོད།
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བས་དེ་རྣམས་བྩོད་ཀི་ཚད་མ་སྨྲ་བ་སྔ་མ་རྣམས་ཀི་རང་བཟྩོ་འབའ་ཞིག་ཏུ་གཟིགས་པ་སྩོགས་ལ་

བརེན། ཚད་མ་སེ་བདུན་མདྩོ་དང་བཅས་པའི་དགྩོངས་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལྩོག་པར་གཏན་ལ་འབེབས་

པ་དང་། རྔྩོག་ལུགས་ཀི་ཚད་མ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམ་གཉིས་ཀི་གཞུང་གི་

དགྩོངས་དྩོན་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་བཀྲལ་བ་རྣམས་འགྩོག་པ་བཅས་དགྩོས་པ་གཙོ་བྩོ་གཉིས་ཀི་ཕིར། 

ས་པཎ་གིས་སེ་བདུན་སྤི་དང་ཁྱད་པར་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་དགྩོངས་དྩོན་རྣམས་ཕྩོགས་གཅིག་

ཏུ་བཏུས་ཏེ་<<ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་>>ཞེས་བ་བའི་ལེགས་བཤད་རྨད་དུ་བྱུང་བ་འདི་

བརམས། 17

<<ཚད་མ་རིགས་གཏེར་>>ལ་ལེའུ་བཅུ་གཉིས་ཡྩོད་པ་གཞུང་རང་ཉིད་དུ་གསལ་བ་ལར་

དང་། ལེའུ་དང་པྩོ་ཡུལ་བརག་པ་དང་། གཉིས་པ་བླྩོ་བརག་པ། གསུམ་པ་སྤི་དང་བེ་བག་བརག་པ། 

བཞི་པ་སྒྲུབ་པ་དང་གཞན་སེལ་བརག་པ། ལྔ་པ་བརྩོད་བ་དང་རྩོད་བེད་བརག་པ། དྲུག་པ་འབེལ་པ་

བརག་པ། བདུན་པ་འགལ་བ་བརག་པ་བཅས་ལེའུ་དང་པྩོ་བདུན་གིས་ཤེས་བ་སྤི་ལྡྩོག་ནས་

གཏན་ལ་འབེབས་ཤིང་། ལེའུ་བརྒྱད་པ་མཚན་ཉིད་བརག་པ་དང་། དགུ་པ་མངྩོན་སུམ་བརག་པ། 

བཅུ་པ་རེས་དཔག་བརག་པ། བཅུ་གཅིག་པ་གཞན་དྩོན་རེས་དཔག་བརག་པ་བཅས་བཞིས་ཤེས་

བེད་ཚད་མའི་རང་བཞིན་ངེས་པར་བ་བ་བཅས་བསྟན་བཅྩོས་ཡྩོངས་རྩོགས་ཀི་སྒྩོམ་ར་བའི་ས་

བཅད་ཆེན་པྩོ་གཉིས་ཀི་ནང་དུ་བསྡུ་བར་ཀུན་མཁྱེན་གྩོ་རམས་པའི་(༡༤༢༩-༡༤༨༩)རྣམ་བཤད་

ལས་བྱུང་བ་ལར་ལགས་པས་རིགས་གཏེར་གི་ར་བའི་སྒྩོམ་དེ་ཕྱྭ་པའི་<<ཚད་མ་ཡིད་ཀི་མུན་

སེལ་>>ལ་གཞིར་མཛད་པར་སྣང་། ཤཱཀ་མཆྩོག་ལྡན་(༡༤༢༨-༡༥༠༧)གིས་ནི་རིགས་གཏེར་གི་

ལེའུ་རྣམས་ལ་ངེས་པ་བདེ་བླག་ཏུ་སྟེར་བའི་ཕིར་རིགས་གཏེར་གི་ལེའུ་རྣམས་བསྡུ་ཚུལ་ཐབས་

གཞན་ཡང་སྩོམ་གི་ཚུལ་དུ་འདི་ལར་གསུངས་ཏེ། 

“བཤད་བའི་གཙོ་བྩོ་ཡང་དག་ཤེས། །འཆད་བེད་རྩོག་གེའི་ལུས་བརྒྱད་པྩོ། །མངྩོན་སུམ་

རེས་དཔག་སྒྲུབ་པ་དང་། །སུན་འབིན་རྣམ་བཞི་ལར་སྣང་བཅས། །བརྒྱད་པྩོ་རྩོགས་པའི་ཡན་ལག་

ཏུ། །ཐྩོག་མར་ཤེས་བ་སྤི་ལྡྩོག་བཤད། །མངྩོན་རེས་ལར་སྣང་དང་བཅས་པ། །ཡུལ་ལས་འཇུག་
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བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས།
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ཚུལ་རྩོགས་བའི་ཕིར། །ཤེས་བའི་ཡུལ་དང་ཤེས་བེད་བླྩོ། །བརག་པའི་རབ་བེད་རྣམ་གཉིས་

གསུངས། །རྩོག་པའི་བླྩོ་དང་རྩོག་མེད་བླྩོ། །འཇུག་ཡུལ་རང་མཚན་གཅིག་ཡིན་ཀང་། །དངྩོས་ཀི་

གཞལ་བ་རྩོགས་ཚུལ་ལས། །སྣང་སེལ་བརག་པའི་རབ་བེད་བཤད། །སེལ་བའི་ཆྩོས་ལས་འགལ་

འབེལ་དང་། །དགག་སྒྲུབ་བརྩོད་བ་རྩོད་བེད་དང་། །མཚན་མཚོན་ལ་སྩོགས་བླྩོ་ཆྩོས་

རྣམས། །བརག་པའི་རབ་བེད་གསུངས་པ་ལས། །འགལ་འབེལ་དགག་སྒྲུབ་སྒྲུབ་པ་དང་། །སུན་

འབིན་རྩོགས་པའི་ཡན་ལག་སྟེ། །བརྩོད་བ་རྩོད་བེད་རང་གཞན་གི། །དྩོན་གི་རེས་དཔག་འཆད་

པའི་ཐབས། །མཚན་མཚོན་བརག་པ་ཚད་མ་ཡི། །མཚན་ཉིད་འཆད་པའི་ཐབས་སུ་བཤད། །ཅེས་

སྦྱར་བ་ཡིན་ནྩོ། །”ཞེས་ཀང་བྱུང་ངྩོ་། །18

<<ཚད་མ་རིགས་གཏེར་>>དུ་ས་པཎ་གིས་ཚད་མ་རིག་པའི་སྩོར་བྩོད་ཀི་མཁས་པ་སྔ་མ་

རྔྩོག་ལུགས་ཀི་ཚད་མ་སྨྲ་བ་རྣམས་དང་མི་འདྲ་བའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་བཞེད་པ་གནད་ཆེ་བ་

རྣམས་ཤཱཀ་མཆྩོག་ལྡན་གིས་བསྡུས་དྩོན་གི་ཚུལ་དུ་གསལ་བར་བཀྩོད་པ་འདི་ལར། 

“འདིའི་འཆད་ཚུལ་རགས་པ་ནི་འདིར་ལར། གཟུང་ཡུལ་ལ་གསུམ་དུ་འབེད་པ་དང་། ཡུལ་

ཅན་འཁྲུལ་པས་གཟུང་ཡུལ་ཡྩོད་པ་གཞུང་དང་འགལ་བར་བརྩོད་ནས་གཟུང་ཡུལ་ནི་ཕི་རྩོལ་དྩོན་

རང་མཚན་གཅིག་པྩོར་ངེས་པ་དང་། ཤེས་པ་གང་ལ་ཡང་དུས་མཉམ་པའི་གཟུང་ཡུལ་མ་བཤད་

ཅིང་དགྩོས་པ་མེད་པ་དང་། དེའི་ཤེས་བེད་དུ་དམིགས་རྐེན་ལས་གཞན་པའི་དབང་ཤེས་ཀི་

དངྩོས་ཡུལ་མ་བཤད་ཅིང་། དུས་མཉམ་པའི་རྐེན་དུ་མི་རུང་བ་དང་། གཟུང་ཡུལ་དུ་མ་ཟད་འཇུག་

ཡུལ་ཀང་རང་མཚན་ཁྩོ་ནར་ངེས་པ་དང་། དེའི་ཚེ་སྤི་མཚན་གཞལ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ཞེས་ཟེར་

བ་ནི་གཞལ་བ་དང་འཇུག་ཡུལ་ཤན་མ་ཕེད་པས་ནྩོངས་པ་དང་། དེའི་ཚེ་དྩོན་རང་མཚན་གི་

གཞན་སེལ་ཁྩོ་ན་རེས་དཔག་གི་གཞལ་བར་འཇྩོག་པ་ཡིན་གི། ནམ་མཁའ་དང་སྐྲ་ཤད་ལ་སྩོགས་

པའི་དྩོན་སྤི་ལ་ནི་བཅད་ཞུགས་ཐྩོབ་གསུམ་མ་ཚང་བས་རེས་དཔག་གི་གཞལ་བར་མི་རུང་བ་

དང་། ཚད་མིན་གི་བླྩོ་ལ་ལྔ་ཡི་གངས་ངེས་གཞུང་ནས་མ་བཤད་ཅིང་། འབེལ་པ་དང་འགལ་བ་

དང་། ཤེས་པ་ཇི་སེད་པ་ལ་ལྡྩོག་པས་ཕེ་ན་ཁ་ཕིར་ལ་དང་ནང་ལ་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། ནང་ལ་རང་
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སྔྩོན་གེང་ངྩོ་སྤྩོད།
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རིག་ཏུ་འཇྩོག་པར་མ་ཟད་ཕིར་ལའི་ཤེས་པ་ལ་ཡང་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་མི་སྣང་བ་ནི་མི་སྲིད་ལ། རྣམ་

པ་ནི་ཤེས་པ་ཁྩོ་ནར་ངེས་པས་བླྩོ་ཐམས་ཅད་རང་རིག་ཏུ་བསྡུ་བ་དང་། ཡུལ་རིག་པ་བླྩོ་ཡི་མཚན་

ཉིད་དུ་འཇྩོག་ན་འཇུག་ཡུལ་རིག་པ་ནི་ཁྱབ་ཆུང་ལ། སྣང་ཡུལ་དང་གཟུང་ཡུལ་རིག་པ་ནི་རང་

རིག་ལ་མི་སྲིད་པ་དང་། 

གཞན་སེལ་བའི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་མ་ཤེས་ན་སེ་བདུན་མཛད་པའི་གཞུང་ཕལ་ཆེ་བ་

འཆད་མི་ཤེས་པར་བསམ་ནས་དེའི་རྣམ་གཞག་འཆད་པའི་ཚུལ་འདི་ལར། ཤེས་བ་མཐའ་དག་

རང་མཚན་ཡིན་མིན་གཉིས་སུ་བསྡུ། མ་ཡིན་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་གཞན་སེལ་གིས་ཁྱབ། རང་

མཚན་གི་མིང་བཏགས་པ་ལ་ཡང་སྣང་ངྩོའི་བུམ་སྩོགས་དང་། སེལ་ངྩོའི་བུམ་སྩོགས་གཉིས་སུ་ཁ་

ཚོན་ཆྩོད། ཕི་མ་ལ་གཞན་སེལ་གིས་ཁྱབ། རྩོག་མེད་ཀི་ཤེས་པའི་མྩོང་བ་དང་གཟུང་ཡུལ་གང་

ཡིན་ཀང་གཞན་སེལ་དུ་འགལ། དེས་ན་དྩོན་མཚན་དགག་སྒྲུབ་ཀིརེན་དུ་མི་རུང་། དགག་སྒྲུབ་

དང་སྤི་བེ་བག་དང་འགལ་བ་དང་འབེལ་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་ངྩོའི་ཆྩོས་ཁྩོ་ན་ཡིན། རྩོག་མེད་ཀི་

ཤེས་པའི་ངྩོ་ན་གསལ་ཙམ་ལས་དེ་དག་ཏུ་སྣང་བ་མེད། དེའི་ཕིར་དྩོན་ལ་དེ་དག་དགག་པ། བླྩོ་

ངྩོར་སྒྲུབ་པ། དེ་དག་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་བཤད་པ་གསུམ་གི་སྩོ་ནས་འཆད་དྩོ། །མཚན་མཚོན་

བརག་པའི་རབ་བེད་ནི་དྩོན་གི་གྩོ་ཆ་བསྡུས་དང་མཐུན་ལ། ཚིག་གི་རིགས་མི་འདྲ་བ་དང་། 

མཚན་ཉིད་ཀི་སྐྱྩོན་སེལ་ཚུལ་ལ་དགག་པ་མདྩོ་ཙམ་མཛད། 

ཚད་མ་ཙམ་གི་མཚན་ཉིད་ལ་ལྷ་རྒྱན་ཆྩོས་མཆྩོག་གསུམ་ཀ་ལ་མི་མཐུན་པ་བཀག་ནས་

མཐུན་པའི་འཆད་ཚུལ་མི་བསླུ་བ་དང་མ་ཤེས་དྩོན་གསལ་གཉིས་ཀ་ཡང་བཤད་པ་ཐ་དད་པ་ཙམ་

ཡིན་གི་དྩོན་ནི་གཞལ་བ་གསར་དུ་རྩོགས་པ་དང་འཇུག་ཡུལ་རང་མཚན་ལ་མི་བསླུ་བ་ཉིད་དུ་དྩོན་

མཐུན་པར་འཆད། ཆ་བསྡུས་ལས་བདེན་པའི་དྩོན་རྩོགས་ཆྩོས་གསུམ་ལྡན་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་

དུ་བཞག་པ་ལ་མི་དགྩོས་མ་ཁྱབ་མི་སྲིད་གསུམ་གི་སུན་འབིན་མཛད། མངྩོན་སུམ་ལ་ཚད་མ་

ཡིན་མིན་གི་དབེ་བ་མི་མཛད། མདྩོ་སེམས་གཉིས་དེའི་དབེ་གངས་ལ་མི་མཐུན། གཞན་ངེས་

ཚད་མའི་རྣམ་གཞག་ཆྩོས་མཆྩོག་དང་མཐུན་ཞིང་། ཚད་མས་རང་གི་འཇུག་ཡུལ་ལ་སྒྩོ་འདྩོགས་
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བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས།
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ཆྩོད་དགྩོས་ན། གཞན་ངེས་ཀི་ཚད་མ་མི་སྲིད་པར་འགྱུར། རེས་དཔག་གི་རེན་གཏན་ཚིགས་ལ་ཕ་

བསྡུས་དང་མི་མཐུན་པ་ཆེར་མེད་ཅིང་། རས་ལྡྩོག་གི་དགག་སྒྲུབ་བེད་ཚུལ་སྩོ་སྩོ་བ་དང་། ཕྩོགས་

གཉིས་དངྩོས་འགལ་དུ་འདྩོད་པ་དང་། ཕན་ཚུན་སང་འགལ་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་འགལ་དམིགས་

སྦྱྩོར་ཚུལ་ལ་དགག་པ་མདྩོ་ཙམ་དང་། རང་རྒྱུད་དུ་མ་ཟད་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཡང་འབས་རང་མ་

དམིགས་པ་དང་གསུམ་དུ་འབེད་པ་དང་། ལྩོག་རྩོག་སེལ་བ་དང་རེས་དཔག་བསྐྱེད་པའི་ཐལ་

འགྱུར་གང་ཡིན་ཀང་གསུམ་པྩོ་དེར་ངེས་པ་དང་། དེ་ལར་ངེས་པའི་ཚེ་ན་སྒྲུབ་བེད་མི་འཕེན་པ་

གསུམ་དང་། འཕེན་པ་ལ་རང་རིགས་འཕེན་པ་བཞི་དང་། གཞན་རིག་འཕེན་པ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་འབེད་

པ་དང་། ཐལ་འགྱུར་ལར་སྣང་ལ་གངས་ངེས་མི་མཛད་ཅིང་། ལན་འདེབས་པའི་ཚུལ་རྣམ་པར་ཐར་

པའི་སྩོ་བཞི་ཉིད་དུ་ངེས་པར་མཛད་དྩོ། །”19ཞེས་བྱུང་། 

ས་པཎ་གི་<<རིགས་གཏེར་རང་འགེལ་>>ཚིག་ཟིན་ལ་སྤི་དང་བེ་བག་ལ་ཕྩོགས་དང་

དུས་ཀི་སྩོ་ནས་ཕེ་སྟེ་ཐད་ཀའི་སྤི་དང་། གྩོང་མའི་སྤི་ཞེས་པའི་ཐ་སད་མཛད་དེ་སྤི་དང་བེ་བག་ལ་

ནང་གསེས་དབེ་བ་གཉིས་གཉིས་སུ་གསུངས་པ་དང་། དེ་རྣམས་ཀི་མཚན་གཞིར་“ཤ་པ་དང་

ཙནྡན་ལ་སྩོགས་པའི་རས་ཐ་དད་ཕྩོགས་ཀིས་བསྡུས་པ་རྣམས་ཐད་ཀའི་བེ་བག་དང་། དེ་དང་

འབེལ་པའི་སྤི་རྣམས་ཐད་ཀའི་སྤི་དང་། ཤ་པ་ལ་སྩོགས་པའི་དངྩོས་པྩོ་གཅིག་ཉིད་སད་ཅིག་སྔ་ཕི་

དུས་ཀིས་བསྡུས་པ་རྣམས་གྩོང་མའི་བེ་བག་ཡིན་ལ་དེ་འབེལ་གི་སྤི་ནི་གྩོང་མའི་སྤིའྩོ། །”20ཞེས་

བཀྩོད་གནང་ལ། དེ་བཞིན་དུ་<<རིགས་གཏེར་>>ར་བར། “ཐ་དད་སྤི་འདྩོད་འུག་ཕྲུག་པ། །རས་

གཅིག་ཡིན་ཞེས་གངས་ཅན་པ། །གངས་ཅན་པ་རྣམས་དེའི་རེས་འབངས། །”ཞེས་པ་ཙམ་ལས། 

འགྩོག་ཡུལ་གངས་ཅན་པའི་ཕྩོགས་སྔའི་འདྩོད་པ་གང་ཡིན་ངྩོས་འཛིན་གསལ་བར་མ་བྱུང་ཡང་། 

རང་འགེལ་དུ་ནི། “ཡང་བྩོད་རྣམས་ཤིང་ཤ་པ་དང་ཙནྡན་ལ་སྩོགས་པའི་བེ་བག་ལ་ཤིང་ཙམ་

ཞེས་བ་བའི་སྤི་དང་། བྱཻཌཱུཪḴ་ལ་སྩོགས་པའི་སྔྩོན་པྩོའི་བེ་བག་རྣམས་ལ་སྔྩོན་པྩོ་ཙམ་ཞེས་བ་བའི་

སྤི་དང་། དེ་བཞིན་དུ་བ་ལང་ཙམ་ཞེས་བ་བའི་སྤི་རྣམས་བེ་བག་རྣམས་ལས་རས་ངྩོ་བྩོ་དབེར་

མེད་ཀི་གཅིག་ཏུ་ཡྩོད་དྩོ་ཞེས་ཁ་མཐུན་པར་སྒྩོག་གྩོ །འདི་སད་འདྩོད་པའི་གངས་ཅན་པ་དང་བྩོད་
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སྔྩོན་གེང་ངྩོ་སྤྩོད།
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རྣམས་དྩོན་མཐུན་ནྩོ། །”21ཞེས་གཙོ་བྩོ་ཕྱྭ་པ་དང་། དེའི་རེས་འབངས་རྣམས་ཕྩོགས་སྔར་བཀྩོད་

པ་གསལ་བར་ཐྩོན། <<རིགས་གཏེར་རང་འགེལ་>>དུ་གགས་པ་འདི་སྔྩོན་གི་ས་སྐྱའི་ཚད་མ་སྨྲ་

བ་རྣམས་ལས་གཡག་སྟྩོན་པས་ཚད་མར་བཟུང་ལ། ཕིས་ཀི་ས་སྐྱའི་མཁས་པའི་ནང་གྩོ་རམས་

པས་སབས་དུ་མར་རང་འགེལ་གི་ལུང་དངྩོས་སུ་དྲངས་ཏེ་འདིའི་ཚིག་དྩོན་འཐད་ཕྩོགས་སུ་

བསྒྲུབས་ཤིང་། ཤཱཀ་མཆྩོག་པས་ཚད་མར་འཛིན་ནའང་སབས་འགར་ཚིག་ཟིན་གི་དྩོན་གཞན་དུ་

བཀྲལ་བ་སྩོགས་མཛད། དགེ་ལྡན་པའི་ཕྩོགས་ལ་ནི་མཁས་གྲུབ་རེས་(༡༣༨༥-༡༤༣༨)སབས་

འགར་རིགས་གཏེར་འགེལ་པ་ལས་བཞེད་པ་བཀྩོད་ཅིང་དེ་དག་རིགས་གཏེར་ར་བ་མཁན་པྩོའི་

བཞེད་པ་དང་མི་མཐུན་ཚུལ་གསུངས་ཤིང་། རྒྱལ་ཚབ་རེས་(༡༣༦༤-༡༤༣༢)རིགས་གཏེར་གི་

རྣམ་བཤད་དུ་གཞུང་འདི་གཞི་རྐང་མཛད་པ་པྩོ་ས་པཎ་རང་ཉིད་ཡིན་མིན་ལ་དྩོགས་པ་མ་མཛད་

མྩོད། འྩོན་ཀང་སབས་འགར་ཕིས་གཞན་གིས་བསྣྩོན་འཕི་སྩོགས་ཀིས་ལྷད་ཞུགས་པར་བཞེད། 

22ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པས་(༡༦༤༨-༡༧༢༢)ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རང་འགེལ་ས་པཎ་གི་

མིན་པར་གསུངས། 23

ས་པཎ་གིས་<<ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་>>ལ་ཞུས་ཆེན་མཛད་པ་དང་། དེའི་དགྩོངས་པ་ཚིག་

ཟིན་བཞིན་བཀྲལ་བའི་བསྟན་བཅྩོས་<<ཚད་མ་རིགས་གཏེར་>>མཛད་པ་དང་། རྣམ་འགེལ་གི་

འཆད་ཉན་གཙོ་བྩོར་སེལ་བ་སྩོགས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ས་པཎ་གི་དངྩོས་སྩོབ་འུ་ཡུག་པ་རིག་པའི་

སེང་གེས་(༡༢༥༣ལྩོར་འདས་)རྣམ་འགེལ་གི་འགེལ་པ་བརམས་ཏེ་དེའི་འཆད་ཉན་སེལ་བ་སྩོགས་

ལས་རིམ་གིས་བྩོད་དུ་སྔར་<<ཚད་མ་རྣམ་ངེས་>>ལ་འཆད་ཉན་གཙོ་བྩོར་བགི་སྲྩོལ་ཡྩོད་པ་དེ་

རིམ་གིས་འགྱུར་ཏེ་དེའི་ཚབ་ཏུ་<<ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་>>དེ་ཉིད་ར་གཞུང་དུ་མཛད་པ་རྐང་

ཚུགས་པ་བྱུང་། 24དེ་ལ་ནའང་<<ཚད་མ་རིགས་གཏེར་>>ར་འགེལ་དུ་ས་པཎ་རང་ཉིད་ཀི་ཐུན་

མྩོང་མ་ཡིན་པའི་བཞེད་པ་མང་པྩོ་ཞིག་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྣམས་ལ་མི་རབས་གང་འཚམས་ཞིག་

རིང་དམིགས་བསལ་རྩོག་དཔྩོད་ཆེར་མ་བྱུང་བར་མངྩོན་ལ། རིགས་གཏེར་ལ་འགེལ་པ་བེད་

པའང་དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པའི་སད་དམ་བཅྩོ་ལྔ་པའི་སྟྩོད་དུ་གཡག་སེ་པཎ་ཆེན་(༡༣༤༨-༡༤༡༤)



  22  

བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས།
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གིས་ཚིག་འགེལ་ཞིག་མཛད་པ་དེ་དང་པྩོར་སྣང་། ས་པཎ་གི་རེས་སུ་ས་སྐྱ་པའི་ནང་དུའང་རྔྩོག་

ལུགས་གི་ཚད་མ་དང་དེ་འབེལ་ཕྱྭ་པའི་བསྡུས་གཞུང་སྩོགས་ལ་གཙོ་བྩོར་མཛད་པ་ལས་རིགས་

གཏེར་གི་ལུགས་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་འཛིན་མཁན་དེ་ཙམ་མ་བྱུང་བར་མངྩོན་ཏེ། དཔེར་ན་ས་པཎ་

རང་ཉིད་ཀི་དངྩོས་སྩོབ་འུ་ཡུག་པ་རིགས་པའི་སེང་གེས་ཀང་<<ཚད་མ་རིགས་པའི་མཛོད་

>>ཅེས་པའི་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་མཛད་པ་དེའི་ནང་ཕྱྭ་པ་ཆྩོས་སེང་དང་མཐུན་པར་

དྩོན་རང་མཚན་གི་གཞན་སེལ་བཞེད་ཅིང་། གཞན་སེལ་ལ་དྩོན་ལ་ཡྩོད་པ་དང་། བླྩོ་ལ་ཡྩོད་པ་

གཉིས་དང་། དང་པྩོ་ལའང་ནང་གསེས་མ་ཡིན་དགག་གི་གཞན་སེལ་ནི་རིགས་འདྲ་མི་འདྲ་གཉིས་

ཀ་ལས་ལྩོག་པའི་རང་མཚན་གི་ཆྩོས་ཤིག་དང་། གཞན་སེལ་བ་དངྩོས་མེད་དགག་བཅས་གཉིས་

སུ་ཡྩོད་པར་བཤད། 25དེ་བཞིན་དུ་སྤི་ལ་དྩོན་ལ་ཡྩོད་དང་། བླྩོ་ལ་ཡྩོད་པ་གཉིས་སུ་ཕེ་ནས་དང་

པྩོ་ཡྩོད་པར་གསུངས་པ་(<<ཚད་མ་རིགས་པའི་མཛོད། >>ཤྩོག༣༡བ༥)དང་། དངྩོས་མེད་ཚད་

མའི་སྟྩོབས་ཀིས་ངེས་པས་གཞལ་བར་འཐད་པས་གཞལ་བ་ལ་རང་མཚན་གཅིག་པུ་མི་འཇྩོག་པ་

(<<ཚད་མ་རིགས་པའི་མཛོད། >>ཤྩོག༡༦༦ན༦བ༥)སྩོགས་རིགས་གཏེར་གི་ཚིག་ཟིན་དང་མི་

མཐུན་པ་མང་ཙམ་བྱུང་། 

<<ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་>>གི་དགྩོངས་པ་རིགས་གཏེར་གི་ཚིག་ཟིན་དང་མཐུན་པར་

འགེལ་པའི་རྣམ་བཤད་ཐྩོག་མར་རྩོམ་པ་པྩོ་ནི་ཁྩོ་བྩོས་བལས་ན་ཕལ་ཆེར་བཙུན་པ་སྟྩོན་གཞྩོན་

ཡིན་པར་སྣང་ལ། 26དེ་ནི་འགྩོས་ལྩོས་<<དེབ་སྔྩོན་>>དུ་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་བརྒྱུད་པར་

དྲངས་པའི་འཇམ་དབངས་སྟྩོན་གཞྩོན་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། ཁྩོང་ནི་རང་ཉིད་ཀིས་མཛད་པའི་རྣམ་

འགེལ་གི་ཊིཀའི་མཇུག་བང་དུ་གསལ་བ་ལར་ན་འགྩོ་མགྩོན་ཆྩོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་དང་། ཞང་

མདྩོ་སེ་དཔལ། ཁ་ཆེ་ཀཤྨི་རིའི་པཎིཏ་བི་མ་ལ་ཤྲི་དང་། ཤྩོང་སྟྩོན་ལྩོ་ཙཱ་བ་བཅས་ཀི་ཞབས་ལ་

གཏུགས་པའི་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་མཇུག་ཙམ་ལ་འཁྲུངས་པའི་ས་སྐྱའི་མཁས་པ་ཞིག་

ཡིན་པར་མངྩོན། དེའི་<<རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་གངས་ཅན་རྒྱན་>>གི་ནང་སབས་མང་པྩོར་

འུ་ཡུག་པའི་<<ཚད་མ་རིགས་པའི་མཛོད་>>ལ་རྣམ་འགེལ་གི་གཞུང་མཚམས་ཕེ་ཚུལ་ཙམ་མ་
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སྔྩོན་གེང་ངྩོ་སྤྩོད།
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ཡིན་པར་ར་བའི་དགྩོངས་པ་འགེལ་ཚུལ་ཐྩོག་དགག་པ་མཛད་ཅིང་27རང་ལུགས་འཇྩོག་སབས་

རིགས་གཏེར་གི་ཚིག་ཟིན་གི་ལུགས་ཇི་ལ་བ་བཞིན་གཏན་ལ་ཕབ་འདུག་པས་རྣམ་བཤད་འདི་

དང་འུ་ཡུག་པའི་རིགས་མཛོད་གཉིས་ཕན་ཚུན་བསྡུར་ཏེ་དཔད་ན་ས་པཎ་གི་རེས་འཇུག་ནང་

ཁུལ་ཚད་མ་རིག་པའི་གནས་དྩོན་མང་པྩོ་ཞིག་ལ་བཞེད་པ་མཐུན་མིན་ཇི་ལར་བྱུང་ཚུལ་ལ་ངེས་

པ་སྟེར་ཐུབ་པ་ཞིག་འྩོང་ངམ་སམ་མྩོ། །

དགེ་ལྡན་པའི་ཕྩོགས་ནས་<<རིགས་གཏེར་>>གི་ཚིག་དྩོན་བཀྲལ་ཚུལ། 

སྔྩོན་གི་དགེ་ལྡན་པའི་ཚད་མ་སྨྲ་བ་རྣམས་ལས་དྩོགས་གནད་འདི་སྩོར་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་

པྩོས་(༡༣༥༧-༡༤༡༩)བཤད་པ་དམིགས་བསལ་མ་གནང་མྩོད། མཁས་གྲུབ་རེས་<<སེ་བདུན་གི་

རྒྱན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་>>དུ་སབས་འགར་རིགས་གཏེར་གི་དགྩོངས་པ་བཙལ་དུ་བཏྩོན་ཏེ་

འཆད་པ་མ་ཟད། རང་ཉིད་ཀི་བསྟན་བཅྩོས་དེའི་སྒྩོམ་ཡང་ཕལ་ཆེར་རིགས་གཏེར་ཇི་ལ་བ་བཞིན་

དུ་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་ཕེ་སྟེ་ཚད་མ་རིག་པའི་དཀའ་གནད་དུ་མ་ཞིག་རིགས་གཏེར་བཞིན་གཏན་

ལ་ཕབ་པར་བརེན་སྤིར་རྔྩོག་ལྩོ་དང་ཁྱད་པར་རི་བྩོ་དགེ་ལྡན་པའི་ཚད་མ་རིག་པ་འཆད་ལུགས་

དང་མི་མཐུན་པའི་བཞེད་ཚུལ་མང་དུ་བྱུང་བ་སྔྩོན་གེང་འདིའི་མཆན་དུ་འགྩོད་པ་ལར་རྩོ། 28། 

ཕིས་རེ་ཡབ་སྲས་གསུམ་གི་རེས་འབང་རྣམས་ནས་ཀང་ᨊརྒྱལ་དབང་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀི་(༡༣༩༡-

༡༤༧༤)<<ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་>>དུའང་རང་ལུགས་རིགས་གཏེར་དང་མཐུན་པར་གནས་པ་

གསུངས་པ་སྩོགས་བྱུང་། 

ཚད་མ་རིགས་གཏེར་དར་ཊིཀ་ཅེས་པའི་རྣམ་བཤད་འདི་ནི་རྒྱལ་ཚབ་རང་གི་སྐུ་ཚེ་སད་ལ་

མཛད་པར་མངྩོན་ལ། 29དར་ཊིཀ་འདི་རྒྱལ་ཚབ་ཉིད་ཀི་དེང་མཇལ་དུ་ཡྩོད་པའི་གསུང་འབུམ་དུ་

མ་བཞུགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ལྩོ་རྒྱུས་ཐྩོག་གསལ་ཁ་མ་བྱུང་། འྩོན་ཏེ་འདིའི་ནང་རྩོམ་པ་

པྩོས་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པྩོ་ལ་མཆྩོད་བརྩོད་དངྩོས་སུ་མ་མཛད་པ་དང་། 30རྣམ་བཤད་འདི་ཆྩོས་

རྒྱུད་གཞན་གི་མཁས་པ་ཞིག་གི་གཞུང་འགེལ་ཡིན་པས་ན་མཚམས་ཤིག་ཏུ་རེའི་དགྩོངས་པ་

བཀྲལ་ལུགས་སྤི་ལས་ལྩོགས་སུ་བཟུང་སྟེ་གསུང་འབུམ་ནས་ཕྱུང་མིན་དཔད་གཞིར་སྣང་། གང་
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བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས།
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ལར་འདིའི་ནང་རིགས་གཏེར་གི་དགྩོངས་པ་མཐར་ཐུག་སྤི་དང་དངྩོས་པྩོའི་གཞི་མཐུན་འདྩོད་

པའི་ཕྩོགས་སུ་གནས་པ་བརལ་ལན་དང་བཅས་པའི་སྩོ་ནས་བཀྲལ། བཀྲལ་ལུགས་ནི་གྩོང་དུ་

ཞུས་པ་ལར་རང་འགེལ་ཚིག་འགའ་ཞིག་དྩོར་ནས་ཆྩོས་རེ་ས་པཎ་གི་དགྩོངས་པ་མ་ཤེས་པ་

རྣམས་ཀིས་ལྩོག་པར་འཆད་པ་དག་སེལ་བའི་ཆེད་དུ་རྩོམ་པར་དམ་བཅས་ཏེ་31འདིར་རྒྱལ་ཚབ་

ཉིད་ཀི་རྣམ་འགེལ་དང་རྣམ་ངེས་རྣམ་བཤད་སྩོགས་སུ་གསུངས་པ་བཞིན་དཔལ་ཆྩོས་གགས་ཀི་

དགྩོངས་པ་འཆད་ཚུལ་ཕྱྭ་པ་རྔྩོག་ལྩོ་སྩོགས་སྔ་རབས་པའི་ལུགས་དང་ཕྩོགས་མཐུན་ཙམ་ཡིན་

མྩོད། སྤིར་དགེ་ལྡན་ཚད་མ་རིག་པའི་གསུང་རྩོམ་གགས་ཆེ་བ་དུ་མ་ཞིག་དང་། ཁྱད་པར་འགེལ་

པ་མཛད་པ་པྩོ་རང་ཉིད་ཀིས་སྔྩོན་དུ་མཛད་པའི་བསྟན་བཅྩོས་རྣམས་དང་མི་འདྲ་བའི་ཚིག་ཟིན་

ཁྱད་པར་དུ་མ་གསལ་བ་ལགས། 

དར་ཊིཀ་འདིར་རེ་ཡབ་སྲས་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་གཞན་དང་མི་མཐུན་

པའི་ཚིག་ཟིན་རྣམས། 

དེས་ན་རྣམ་བཤད་འདིའི་ཚིག་ཟིན་ལ་རེ་ཡབ་སྲས་ཀི་ཚད་མ་སེ་བདུན་གི་འགེལ་པ་གཞན་

དུ་བཞེད་ཚུལ་དང་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་ཡྩོད་ལ། འདིར་ཚིག་ཟིན་གི་ཁྱད་པར་འགངས་ཆེ་བ་འགའ་

ཞིག་ལུང་འདྲེན་དང་བཅས་འགྩོད་ན་ནི། 

༡ སེམས་ཙམ་སབས་ལ་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཡུལ་འཆད་ཚེ་རང་འགེལ་ལར་བླྩོ་

ཐམས་ཅད་རང་རིག་ཁྩོ་ནར་བསྡུས་པར་བསྟན་པ་སྒ་སྩོར་བཞག་པས། བླྩོ་ལ་གཞན་རིག་

དང་རང་རིག་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་ཞེས་དགེ་ལྡན་གཞུང་ལུགས་སྤི་སད་དང་འགལ་བར་

སྣང་བ་དང་། 32

༢ མངྩོན་སུམ་གིས་རང་ཡུལ་རྩོགས་ལ་དེའི་འཛིན་སྟངས་ལྩོག་ཕྩོགས་སུ་ཞེན་པའི་སྒྩོ་

འདྩོགས་གཅྩོད་པ་མི་འཐད་པར་གསུངས་པ་རྣམ་ངེས་ཊིཀ་ཆེན་སྩོགས་ཀི་བཞེད་ཚུལ་

དང་མི་མཐུན་པ་དང་། 33

༣ དེ་བཞིན་དུ་མངྩོན་སུམ་གིས་རང་ཡུལ་རྩོགས་ཀང་ངེས་པའི་རྣམ་བཞག་ཁས་མི་ལེན་པ་
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ཐར་ལམ་གསལ་བེད་སྩོགས་ལས་གསུངས་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་དང་། 34

༤ དེར་བརེན་མངྩོན་སུམ་ལ་སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བླྩོས་ཁྱབ་པས་བླྩོ་རིག་བདུན་པྩོའི་ནང་ཚན་

གི་སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བླྩོ་ཞིག་ལྩོགས་སུ་མི་བཞེད་པ་མཁས་གྲུབ་རེའི་སེ་བདུན་རྒྱན་

ལར་ཡིན་ལ། རེ་ཡབ་སྲས་གཞུང་གཞན་དང་མི་མཐུན་པ་དང་། 35

༥ འདིར་མངྩོན་སུམ་བཅད་ཤེས་རྒྱས་པར་དགག་པ་སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ལར་ཡིན་

ལ། རྒྱལ་ཚབ་ཉིད་ཀིས་སྔར་མཛད་པའི་རྣམ་ངེས་ཊིཀ་ཆེན་དུ་དེ་ལར་མི་འདྩོད་པ་སྩོབ་

དཔྩོན་ཆྩོས་མཆྩོག་གི་བཞེད་པ་དང་འགལ་བས་རང་ལུགས་སུ་མི་འཐད་པར་གསུངས་

པའི་ཚིག་ཟིན་མི་འདྲ་བ་བྱུང་བ་དང་། 36

༦ དེའི་གནད་ཀིས་མངྩོན་སུམ་གིས་ཡུལ་དེ་དང་དེ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་མིན་དབེ་རྒྱུ་ཡྩོད་ཀང་

དབེ་གཞི་མངྩོན་སུམ་ཉིད་ལ་ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་གི་དབེ་བ་མ་མཛད་པ་སྔ་མ་དང་མི་

མཐུན་པ་དང་། 37

༧ སེ་བདུན་རྒྱན་བཞིན་ཡིད་དཔྩོད་ཀི་ཐ་སད་འདིར་མི་འདྩོད་པ་འདྲ་ཡང་རེ་ཡབ་སྲས་གཞུང་

གཞན་དུ་དེ་འཐད་ཕྩོགས་སུ་བཤད་པ་38བཅས་སྩོགས། 

ཚིག་ཟིན་དེ་དག་སྩོ་སྩོའི་དགྩོངས་པ་རྣམས་ཐད་ཀར་ངྩོས་འཛིན་དཀའ་བས་སྩོབ་གཉེར་བ་

རྣམ་དཔྩོད་ཅན་རྣམས་ཀིས་ཞིབ་འཇུག་འྩོང་ཆེད་དུ་འདིར་དྩོགས་གཞིའི་ཚུལ་དུ་བཀྩོད་ཡྩོད། 

རིགས་གཏེར་དར་ཊིཀ་འདིར་གཞུང་སྔ་མ་དང་མི་མཐུན་པའི་ཚིག་འདི་དག་བྱུང་ཡང་། ས་

པཎ་གི་རེས་འབང་དུ་མ་ཞིག་གིས་ར་ཚིག་དྩོན་གཞན་དུ་བཀྲལ་བའི་ལུགས་དངྩོས་སུ་བཀག་ནས་

ཚིག་འགེལ་དགེ་ལྡན་སྤིའི་ལུགས་དང་མཐུན་པར་མཛད་པ་ཡང་དུ་མ་ཡྩོད་དེ། དཔེར་ན། གྩོ་

རམས་པ་བསྩོད་སེང་སྩོགས་ཀིས་སྤི་དང་དངྩོས་པྩོའི་གཞི་མཐུན་དུ་མི་འཐད་པར་གསུངས་པ་

འདིར་དགག་པ་(ཤྩོག༦༥)དང་། 39ཤཱཀ་མཆྩོག་ལྡན་གིས་མཚོན་པའི་བྩོད་སྔ་རབས་པས་ཤིང་

མིན་ལས་ལྩོག་པ་སྩོགས་གཞན་སེལ་དང་རང་མཚན་གཉིས་ཀི་གཞི་མཐུན་མི་འདྩོད་པ་འདིར་

དགག་པ་(ཤྩོག༡༡༩)དང་། 40རྩོང་སྟྩོན་(༡༣༦༧-༡༤༤༩)སྩོགས་ཀིས་རང་མཚན་སྒ་རྩོག་གི་འཇུག་
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བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས།
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ཡུལ་མིན་པར་འདྩོད་པ་41དགག་ཚུལ་(ཤྩོག༡༢༥)སྩོགས་མང་བས། འདི་དག་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་

ཡིན་གི། ལྷག་མ་རྣམས་དཔྩོད་ལྡན་ཀྩོག་པ་པྩོས་མཁྱེན་པར་འགྱུར་རྩོ། །

དར་ཊིཀ་འདིའི་མཛད་པ་པྩོ་རྒྱལ་ཚབ་ཆྩོས་རེ་ཡིན་མིན་ལ་དཔད་པ། 

གྩོང་དུ་ཞུས་པ་ལར་རྣམ་བཤད་འདི་རྒྱལ་ཚབ་ཆྩོས་རེའི་གསུང་འབུམ་ཁྩོད་དུ་མེད་ཚུལ་

དང་། དེ་ཉིད་ཀིས་མཛད་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་སྔ་ཕིའི་དགྩོངས་པ་སྩོ་སྩོ་ནས་ཡྩོད་པ་

བཤད་མ་ཐག་པ་ལར་འགྱུར་མི་རུང་སམ་པ་སྩོགས་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཟུང་ནས་འདིའི་རྩོམ་པ་པྩོ་རྒྱལ་

ཚབ་ཉིད་ཡིན་མིན་གི་དྩོགས་པ་ནི་འྩོང་མི་སྲིད་པ་མིན་མྩོད། འྩོན་ཀང་ལྩོ་རྒྱུས་ཚད་ལྡན་དུ་དེ་ལ་

བུའི་དཔད་བ་བཀྩོད་པ་ཙམ་ཡང་མ་མཐྩོང་ཞིང་། དེར་མ་ཟད་སྔར་དཔེ་སྐྲུན་གསལ་བཤད་ཀི་

མཆན་དུ་ཡྩོད་པ་བཞིན་42གདན་སའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ཏུ་རིགས་གཏེར་དར་ཊིཀ་ཅེས་ལུང་འདྲེན་

མཛད་ཚེ་དར་ཚིག་སྩོས་པ་རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་གིས་བརམས་པར་མཚོན་པའི་ཆེད་ཡིན་

པར་དཔྩོག་ནུས་པ་དང་། དེ་ལར་ཨ་ཁུ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོས། རྒྱལ་ཚབ་རེའི་རིགས་གཏེར་དར་

ཊིཀ་ལེགས་བཤད་སིང་པྩོ་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མྩོར་ལུང་དྲངས། ཞེས་རྒྱལ་ཚབ་ཆྩོས་རེ་འདིའི་མཛད་

པ་པྩོ་ཡིན་པའི་ཁུངས་སུ་འགྩོ་བ་དང་། འདིར་རྒྱལ་ཚབ་ཉིད་ཀིས་མཛད་པའི་རྣམ་བཤད་གཞན་དུ་

ཁ་བསངས་མཛད་ཚུལ་རྣམས་ལར་ན་གཞུང་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རྩོམ་པ་པྩོ་གཅིག་གྩོ་སམ་དུ་

དགག་ཕྩོགས་སྒྲུབ་ཕྩོགས་གཉིས་ཀ་ནས་སབས་བབ་ཀི་དྩོགས་པ་སེལ་བར་འགྱུར་རྩོ། །43

འྩོ་ན་འདིའི་ཚིག་ཟིན་གི་དྩོན་<<རྣམ་འགེལ་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་>>དང་<<རྣམ་ངེས་

ཊིཀ་ཆེན་>>སྩོགས་མཛད་པ་པྩོའི་གཞུང་སྔ་མའི་དགྩོངས་པ་དང་མི་མཐུན་པར་ཇི་ལར་གྱུར་ཞེ་

ན། རྒྱལ་ཚབ་རང་ཉིད་ཆྩོས་རེ་ས་པཎ་གི་མཐར་ཐུག་པའི་དགྩོངས་པ་དུ་མ་ཞིག་ཞལ་གིས་མ་

བཞེས་ཀང་། རང་འགེལ་ཚིག་ཉུང་ཟད་དྩོར་བ་ལས་དེའི་ཚིག་ཟིན་མང་དུ་དྩོར་བར་དྩོགས་ནས་

འགེལ་པར་མཛད་པ་ནི། ཆྩོས་རེ་ས་པཎ་ལ་དད་གུས་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད་པར་འདིའི་མཆྩོད་བརྩོད་ཀིས་

བསྒྲུབས་པ་ལར་མངྩོན། དེས་ན་མངྩོན་སུམ་བཅད་ཤེས་མི་འཐད་པ་སྩོགས་རྒྱལ་ཚབ་རང་གི་

ཕུགས་ཀི་དགྩོངས་པ་མིན་ཡང་། ར་བའི་སབས་སུ་དྩོན་དེ་དག་རིགས་པ་དང་བཅས་པ་སྒྲུབ་པར་



  27  

སྔྩོན་གེང་ངྩོ་སྤྩོད།

ཤིན་ཏུ་གསལ་བས། འགེལ་པ་མཛད་སབས་ས་པཎ་གི་དགྩོངས་པ་དྩོན་གཞན་དུ་དྲང་མི་དགྩོས་

པར་ར་ཚིག་ཕལ་ཆེ་བ་སྩོ་སྩོའི་ཐད་ཀའི་དྩོན་རང་སྩོར་བཞག་པའི་དབང་དུ་བས་སམ་སམ་པ་ནི་

ཁྩོ་བྩོའི་རྨྩོངས་འཆར་ཙམ་དུ་ཟད་ལ། ད་དུང་རི་བྩོ་དགེ་ལྡན་པའི་ཕྩོགས་སུ་བསན་པའི་བླྩོ་གསལ་

མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་དྩོན་ངྩོ་མ་གང་ཡིན་དཔད་པར་འཚལ་ལྩོ། །

<<ཚད་མ་རིགས་གཏེར་>>གི་འགེལ་བེད་གཞན་ཁག

བྩོ་དྩོང་པཎ་ཆེན་གིས་རིགས་གཏེར་དངྩོས་སུ་བཀག་པ་ལ་ས་སྐྱའི་མཁས་པ་ཆེན་པྩོ་

གཡག་སེ་པཎ་ཆེན་དང་རྩོང་སྟྩོན་གཉིས་ཀིས་དགག་ལན་མཛད་མྩོད། རེད་མདའ་བ་དང་དགེ་ལྡན་

པའི་ཚད་མ་སྨྲ་བ་རྒྱལ་ཚབ་དང་མཁས་གྲུབ་རེ་སྩོགས་གྩོང་དུ་སྨྲྩོས་པ་ལར་རིགས་གཏེར་གི་

དགྩོངས་པ་གཞན་ཏུ་བཀྲལ་ཏེ་ར་བའི་གནད་མང་པྩོ་ཞིག་དང་ལྷག་པར་ཤེས་པར་བ་བ་ཡུལ་གི་

རྣམ་གཞག་ལ་རྔྩོག་ལུགས་དང་མཐུན་པར་བསྒྲུབས་པ་སྩོགས་རིགས་གཏེར་གི་དགྩོངས་པ་ལེན་

ཚུལ་མི་འདྲ་བ་བྱུང་། འྩོན་ཀང་ཕི་ལྩོ་དུས་རབས་བཅྩོ་ལྔའི་སད་དུ་རྩོང་སྟྩོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་གི་

དངྩོས་སྩོབ་བམས་ཆེན་རབ་འབམས་པའི་སྩོབ་མ་གྩོ་བྩོ་རབ་འབམས་པ་བསྩོད་ནམས་སེང་གེ་

དང་། རྩོང་སྟྩོན་རང་ཉིད་ཀི་ཞབས་ལ་གཏུགས་པ་ས་སྐྱའི་མཁས་པ་ཆེན་པྩོ་ཤཱཀ་མཆྩོག་ལྡན་

གཉིས་ཀིས་ས་པཎ་གི་<<ཚད་མ་རིགས་གཏེར་>>ར་འགེལ་དང་བཅས་པར་རྣམ་བཤད་དང་། 

སྤི་དྩོན། མཐའ་དཔྩོད་སྩོགས་གཞུང་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་བརམས་ཤིང་། དེ་བཞིན་དུ་<<ཚད་མ་

རྣམ་འགེལ་>>ལའང་རིགས་གཏེར་གི་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཟུང་སྟེ་ཊིཀ་མཛད་པ་དང་། དགེ་ལྡན་

པའི་ཚད་མ་སྨྲ་བ་སྤི་དང་། ལྷག་པར་རྒྱལ་ཚབ་རེའི་བཞེད་པ་ལ་དམིགས་ཕུགས་པའི་དགག་

པའང་རྒྱས་པར་མཛད་པ་སྩོགས་ལ་བརེན་རིམ་གིས་བྩོད་ཀི་ཚད་མ་རིག་པའི་སྲྩོལ་ལ་ས་པཎ་གི་

རིགས་གཏེར་ལུགས་གཙོ་བྩོར་མཛད་པ་དཔལ་ས་སྐྱའི་ལུགས་ཀི་ཚད་མ་རིག་པ་དང་། རྔྩོག་

ལུགས་གཙོ་བྩོར་མཛད་པ་དཔལ་དགེ་ལྡན་པའི་ལུགས་ཀི་ཚད་མ་རིག་པ་ཞེས་ལུགས་སྲྩོལ་ཆེན་

པྩོ་གཉིས་དེང་གི་བར་དུ་གནས་པ་འདི་བྱུང་། 
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བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས།

བྩོད་ཀི་ཚད་མ་སྨྲ་བ་གཞན་མདྩོ་ཙམ་སྩོས་པ། 

རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཕྱྭ་པ་དང་ས་པཎ་གི་རེས་གྩོང་དུ་སྨྲྩོས་པའི་ས་སྐྱ་དང་དགེ་ལྡན་པ་

ལས་གཞན་པའི་བྩོད་ཀི་ཚད་མ་སྨྲ་བ་གལ་ཆེ་བ་གཞན་ཡང་བྱུང་བ་ནི། དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་

པའི་ནང་བཅྩོམ་ལྡན་རིགས་པའི་རལ་གིར་གགས་པའི་སྣར་ཐང་གི་མཁས་པ་དེས་ཚད་མའི་བསྟན་

བཅྩོས་<<སེ་བདུན་རྒྱན་གི་མེ་ཏྩོག་>>དང་རྣམ་ངེས་ཀི་ཊིཀ་སྩོགས་བརམས་ཏེ་ཚད་མའི་དཀའ་

གནད་མང་པྩོ་ཞིག་ལ་ཕྱྭ་པ་དང་ས་པཎ་གཉིས་ཀ་དང་མི་འདྲ་བའི་བཞེད་པ་མང་ཙམ་སེལ་ལ། 

མཁས་མཆྩོག་བུ་སྟྩོན་(༡༢༩༠-༡༣༦༤)གིས་ཚད་མ་ས་རྔྩོག་གཉིས་ཀའི་བརྒྱུད་པ་གསན་ཚུལ་དེའི་

རྣམ་ཐར་ལས་ཐྩོན་ཅིང་། 44དེས་<<རྣམ་ངེས་ཀི་འགེལ་བཤད་ཚིག་དྩོན་རབ་གསལ་>>བ་བའང་

མཛད། བུ་སྟྩོན་གི་བཤད་རྒྱུན་ནི་དེའི་སྩོབ་མའི་གཙོ་བྩོ་སྒ་ཚད་པ་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་ལས་རིམ་

གིས་བརྒྱུད་དེ་ཞ་ལུའི་གདན་སར་དར། དེ་བཞིན་དུ་མཁས་མཆྩོག་བྩོ་དྩོང་གིས་ཚད་མའི་བསྟན་

བཅྩོས་བརམས་པ་མ་ཟད་ས་པཎ་གི་རིགས་གཏེར་ལ་དགག་པ་མཛད་པ་གྩོང་དུ་ཞུས་ཟིན་པ་ལར་

དང་། བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་ཕྩོགས་ལ་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་བདུན་པ་ཆྩོས་གགས་རྒྱ་མཚོས་(༡༤༥༤-

༡༥༠༦)<<ཚད་མའི་ལེགས་བཤད་ཀི་ཆུ་བྩོ་ཀུན་འདུས་>>ཞེས་བ་བ་མཛད་ཅིང་། དེའི་ནང་ར་

བའི་ཚད་མ་རིག་པའི་གནད་རྣམས་ལ་ས་པཎ་གི་རིགས་གཏེར་རང་ལུགས་གཙོ་བྩོར་བསྐྱངས་

མྩོད་སེ་བདུན་གི་མཐར་ཐུག་གི་དགྩོངས་པ་སྩོབ་དཔྩོན་རྒྱན་མཁན་པྩོའི་བཤད་པ་གཙོ་བྩོར་བས་

ཐྩོག་དབུ་མ་གཞན་སྟྩོང་དུ་གནས་པར་བཀྲལ་བའི་སྲྩོལ་བསྒྲུབས། དེ་རེས་དུས་རབས་བཅུ་དྲུག་

པའི་ནང་འབྲུག་པ་ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པྩོས་ཀང་<<ཚད་མ་སེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་དྩོན་

གཏན་ལ་འབེབས་པའི་གཞུང་རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་དགྩོངས་རྒྱན་>>དང་། 45<<ཚད་

མའི་སེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤི་དྩོན་རིགས་པའི་སིང་པྩོ་>>སྩོགས་མཛད་པ་བྱུང་མྩོད། སྤིར་ལྩོ་

རྒྱུས་ཀི་ཐྩོག་ནས་བརག་ན་བྩོད་ཀི་ཆྩོས་བརྒྱུད་ཆེན་པྩོ་རྣམས་ལས་སྔ་འགྱུར་རིང་མ་དང་། བཀའ་

བརྒྱུད་ཀི་ཕྩོགས་ལ་སྔ་དུས་ནས་སྒྲུབ་པ་གཙོ་བྩོར་མཛད་པ་ལས་དབུ་ཚད་སྩོགས་མཚན་ཉིད་ཀི་

གཞུང་གི་སྩོབ་གཉེར་ལ་དེ་ཙམ་གཙོ་བྩོར་མཛད་སྲྩོལ་མེད་པས་ཆྩོས་བརྒྱུད་ཆེན་པྩོ་འདི་གཉིས་
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སྔྩོན་གེང་ངྩོ་སྤྩོད།

ཀི་ནང་མཚན་ཉིད་ཀི་བཤད་གྲྭའང་དེ་ཙམ་ཁྱབ་ཆེར་མ་དར་བ་དེས་ཤེས་ནུས། 

ཚད་མ་སེ་བདུན་གི་རང་ལུགས་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་གང་དུ་གནས་པ་རྒྱ་བྩོད་

ཀི་ཚད་མ་སྨྲ་བ་སྩོ་སྩོའི་བཞེད་ཚུལ་འགྩོད་པ། 

འདིར་ཞར་བྱུང་དུ་ཡང་སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀི་ཚད་མའི་བསྟན་བཅྩོས་

སེ་བདུན་མདྩོ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ར་བའི་རང་ལུགས་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་པྩོ་གང་དུ་

གཏྩོགས་མིན་སྩོར་ལ་སྔྩོན་གི་འཕགས་བྩོད་ཀི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་བཞེད་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་འགའ་

ཙམ་བྱུང་བར་མངྩོན་ཏེ། དཔེར་ན་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་ལ་ཆ་བཞག་ན་ལྷ་ཤཱཀ་ཆྩོས་མཆྩོག་དང་

བཅས་པས་གཞུང་དེར་མདྩོ་སེ་པའི་རིགས་པ་སྤིར་བཏང་དུ་རྒྱས་པར་གསུངས་མྩོད་ར་བའི་

དགྩོངས་པ་སེམས་ཙམ་དུ་གནས་པར་བཀྲལ་ལ། ནང་གསེས་ཆྩོས་མཆྩོག་གིས་སེམས་ཙམ་རྣམ་

རྫུན་དུ་གནས་པ་དང་། ཛེ་ཏ་རིས་སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་དུ་མཛད། རྒྱན་མཁན་པྩོ་རེས་འབང་

དང་བཅས་པས་ནི་རྣམ་འགེལ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བ་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་དང་། ཞི་བ་

འཚོ་ཡབ་སྲས་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་གཞུང་དུ་བཞེད་པར་གསུངས། 46

བྩོད་དུ་ནི་ཤཱཀ་མཆྩོག་ལྡན་གིས་གསུངས་པ་ལར་ན་རྔྩོག་ལྩོ་ཆེན་པྩོ་དང་། རིགས་པའི་

དབང་ཕྱུག་ཕྱྭ་པ་ཆྩོས་སེང་སྩོགས་རྣམ་འགེལ་གི་གཞུང་འདི་དབུ་མ་པའི་ལུགས་སུ་བཀྲལ་མྩོད། 

དེ་ལའི་དབུ་མ་པ་དེ་ཐལ་རང་གང་ཡང་མིན་པ་དབུ་མ་ཆེན་པྩོའི་ལུགས་ཡིན་པ་དང་། 47ས་པཎ་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་ལྷ་ཤཱཀ་དང་ཆྩོས་མཆྩོག་ལར་རྣམ་འགེལ་གི་ར་བའི་རྣམ་གཞག་མང་

པྩོ་ཞིག་མདྩོ་སེ་པའི་ལུགས་ཀི་རིགས་ལམ་དང་མཐར་ཐུག་གི་བཞེད་པ་སེམས་ཙམ་དུ་གནས་

པར་གསུངས་པ་བཞིན། 48དཔལ་ས་སྐྱའི་ཚད་མ་རིག་པ་སྨྲ་བ་རེད་མདའ་བ་གཞྩོན་ནུ་བླྩོ་གྩོས། 

གྩོ་རམས་པ་བསྩོད་ནམས་སེང་གེ་སྩོགས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྩོ་དང་། རྒྱལ་ཚབ་

དར་མ་རིན་ཆེན། མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་། རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་དང་། ཕིས་ཀི་

དགེ་ལྡན་པའི་ཚད་མ་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་འགེལ་ཚུལ་གི་ལུགས་འདི་ཉིད་འཐད་ཕྩོགས་སུ་མཛད། 

འྩོན་ཀང་ཤཱཀ་མཆྩོག་ལྡན་གི་སྐུ་ཚེ་སད་དང་། ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕེང་བརྒྱད་པ་ཆྩོས་གགས་རྒྱ་མཚོས་ནི་
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བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས།

རྣམ་འགེལ་གི་དགྩོངས་པ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་གཞན་སྟྩོང་དབུ་མ་ཆེན་པྩོའི་

ལུགས་སུ་གནས་པར་གསུངས་པས། པཎ་ཆེན་བསྩོད་ནམས་གགས་པས་བསྟན་བཅྩོས་འདིའི་

མཆྩོད་བརྩོད་ཀི་ཤླཽཀའི་དྩོན་བཀྲལ་སབས་གཞུང་དེ་ལུགས་བརྒྱ་ལྡན་དུ་གསུངས་པ་ཐུགས་ཁག་

མེད་པར་སྣང་བ་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་གཞུང་རང་ཉིད་ལའང་སྦྱར་ཆྩོག་པར་མངྩོན་ནྩོ། །49

མཐའ་དྩོན། 

འཕགས་བྩོད་ཀི་ཆེས་མཐྩོའི་རིག་གནས་ཀི་ནང་ཚན་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་

རྣམས་ཐྩོག་མར་རྒྱ་གར་དུ་ཇི་ལར་བྱུང་ཚུལ་དང་། དེ་ནས་རིམ་གིས་བྩོད་དུ་དར་ཚུལ་སྤི་དང་། 

ལྷག་པར་ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གི་སྐུ་དྲིན་ལས་བྩོད་ཀི་ཚད་མ་རིག་པའི་ཆུ་ཚད་ཆེ་

མཐྩོར་སྩོན་ཚུལ་ལས་བརམས་ཏེ་བྩོད་ཀི་ཚད་མ་རིག་པའི་སྩོར་གི་འབེལ་གཏམ་རགས་ཙམ་

ཞིག་སྨྲ་བ་འདི་ཡང་། བྩོད་ཀི་ཚད་མ་རིག་པའི་བསྟན་བཅྩོས་<<ཚད་མ་རིགས་གཏེར་>>གིས་

མཚོན་ལེགས་བཤད་རྨད་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་རང་རིགས་བླྩོ་གསར་བ་རྣམས་ནས་བྩོད་ཀི་སྤི་ནྩོར་དུ་

ངྩོ་ཤེས་ཏེ། དེ་རྣམས་ལ་གཅེས་སྤས་ཐྩོག་ཐྩོས་བསམ་ལའང་རིམ་གིས་འཇུག་པའི་སལ་བཟང་

བདག་གིར་ལྩོངས་སུ་སྤྩོད་པའང་འྩོང་སམ་པའི་རེ་སྩོན་དང་། གཞན་ཡང་འཕགས་བྩོད་ཀི་ཚད་མ་

རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་བླྩོ་གསར་བ་གཞན་ལ་གཞུང་ཁིད་མཛད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་སྩོབ་

དཔྩོན་རྣམས་ལའང་གཞུང་གཟིགས་རྒྱ་བསྐྱེད་པར་ཅུང་ཟད་སན་ན་སམ་པའི་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ་

བིས་པ་དགེའྩོ། །     ། །

{འདིར་”དགེ་ལྡན་པའི་ཕྩོགས་ནས་<<རིགས་གཏེར་>>གི་ཚིག་དྩོན་བཀྲལ་ཚུལ། དར་ཊིཀ་འདིར་རེ་ཡབ་

སྲས་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་གཞན་དང་མི་མཐུན་པའི་ཚིག་ཟིན་རྣམས་”དང་། “དར་ཊིཀ་འདིའི་མཛད་པ་པྩོ་རྒྱལ་

ཚབ་རེ་ཡིན་མིན་ལ་དཔད་པ་”ཞེས་ས་བཅད་གསུམ་པྩོ་ཞུ་སྒིག་པ་ཕན་གིས་ཞིབ་འཇུག་བས་ཏེ་བིས་པ་མ་གཏྩོགས་

པ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་བྩོད་ཀི་གཙུག་ལག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་བགིས་པའི་<<དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་ཚད་མ་རིག་

པའི་གཞུང་ལུགས་གཅེས་བཏུས་>>(སྤི་ལྩོ་༢༠༠༦དེབ་ཕེང་༢༠)དང་<<དཔལ་དགེ་ལྡན་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་

གཞུང་གཅེས་བཏུས་>>(སྤི་ལྩོ་༢༠༠༦དེབ་ཕེང་༢༡)ཞེས་དཔེ་དེབ་གཉིས་སྩོ་སྩོའི་སྔྩོན་གེང་ངྩོ་སྤྩོད་ཀི་ཚིག་རྣམས་
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སྔྩོན་གེང་ངྩོ་སྤྩོད།

ᨊགྩོང་ས་མཆྩོག་གི་གསུང་བསྒྱུར་དང་སྔར་ལྷ་རམས་དགེ་བཤེས་ཀི་མཚན་ཐྩོབ་པ་ཐུབ་བསྟན་སྦྱིན་པས་བརམས་པ་

དེ་ཉིད་གཞིར་བས་ཏེ་བསྒིགས་པའྩོ། །}

སྔྩོན་གེང་ངྩོ་སྤྩོད་ཀི་མཆན། 

1 དཔེར་ན ་སེ ་ར ་རེ ་བཙུན་ཆྩོས་ཀི ་རྒྱལ་མཚན་(༡༤༦༩-༡༥༤༤)གིས་མཛད་པའི ་

<<རྣམའགེལ་ལེའུ་དང་པྩོའི་མཐའ་དཔྩོད་>>(སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་དཔར་མ། སྤི་ལྩོ་

༢༠༠༤། ཤྩོག༡༠༣,༢༦༨)་རིགས་གཏེར་དར་ཊིཀ་ཞེས་པའི་ཚིག་དངྩོས་སུ་སྩོས་ནས་དེའི་

བཞེད་ཚུལ་བཀྩོད་པ་དང་། ཨ་ཁུ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོས་(༡༨༠༣-༡༨༧༥)མཛད་པའི་<<དཔེ་

རྒྱུན་དཀྩོན་པ་འགའ་ཞིག་གི་ཐྩོ་ཡིག་>>ནང་དུ། “རྒྱལ་ཚབ་རེའི་རིགས་གཏེར་དར་ཊིཀ་

ལེགས་བཤད་སིང་པྩོ་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མྩོར་ལུང་དྲངས་། ”ཞེས་དར་ཊིཀ་འདིའི་ལུང་འདྲེན་

ཞིག་ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པའི་(༡༦༤༨-༡༧༢༢)གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མྩོར་(སྩོ་མང་དཔེ་

མཛོད་དཔར་མ། སྤི་ལྩོ་༢༠༡༢། ཤྩོག༢༢༦)མཛད་པར་གསུངས་ཤིང་། ལྷག་པར་འབས་སྤུངས་

གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒྩོན་མེས་(༡༧༦༢-༡༨༢༣)མཛད་པའི་<<ཡིད་དང་ཀུན་གཞིའི་དཀའ་

གནད་རྣམ་པར་བཤད་པ་མཁས་པའི་འཇུག་ངྩོགས་>>(འབས་སྤུངས་སྩོ་མང་དཔེ་མཛོད་

ཁང་དཔར་མ། སྤི་ལྩོ་༢༠༠༩། ཤྩོག༩༣)ནང་དུ། “རིགས་གཏེར་དར་ཊིཀ་ལས། ཤིང་མ་ཡིན་པ་

ལས་ལྩོག་པར་སྣང་བ་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན་དེར་སྣང་བའི་བླྩོ་མ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ལ་ན་

རྩོག་མེད་མ་འཁྲུལ་བའི་གཟུང་དྩོན་ཆ་དང་ཆ་ཅན་གིས་དབེན་པར་སྣང་གི་ཆ་ཅན་མི་སྣང་

བས། ཤ་པ་ལ་རེས་སུ་འགྩོ་བའི་ཆ་ཤུག་པ་ལ་ཡང་རེས་སུ་འགྩོ་བར་ཁས་ལེན་དགྩོས་པས། 

ཞེས་དང་། ”ཞེས་ལུང་འདྲེན་མཛད་པ་འདིའི་སྒྲུབ་པ་དང་གཞན་སེལ་བརག་པའི་ལེའུར་

ཤྩོག་༨༧ལར་རྩོ། །

2 ཉི་ཧྩོང་གི་མཁས་པ་ཁ་ཇི་ཡ་མ་སྩོགས་ཀིས་དཔད་རྩོམ་དུ་འཁྩོད་པ་ཁང་དཀར་ཚུལ་ཁིམས་

སལ་བཟང་གིས་<<རྒྱ་གར་གི་ཚད་མ་རིག་པའི་ལ་གྲུབ་འཕེལ་རིམ་དང་ཚད་མ་རིག་པའི་ལྩོ་

རྒྱུས་>>ཤྩོག༣ནང་བཀྩོད། ཁང་དཀར་བའི་དེབ་འདི་དེང་དུས་ཀི་ཤར་ནུབ་ཀི་མཁས་པ་
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བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས།

མང་པྩོས་འཕགས་ཡུལ་གི་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་དཔད་ཞིབ་མཛད་པའི་གྲུབ་

དྩོན་ལས་ཚད་མ་རིག་པའི་བྱུང་རིམ་ལ་མཁྩོ་བའི་གནད་དྩོན་སིང་པྩོ་རྣམས་བཏུས་ཏེ་བཀྩོད་

འདུག་པས་འཕགས་བྩོད་ཀི་ཚད་མ་རིག་པའི་ལྩོ་རྒྱུས་དྩོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་ཕན་

པའི་རྩོམ་བིས་ཤིག་ཏུ་སྣང་ངྩོ་། །

3 སེ་དགེ༣༨༣༠བསྟན་འགྱུར། དབུ་མ། ཙཤྩོག༩༩བ༢

4 <<མངྩོན་པ་ཀུན་བཏུས་>>ལེའུ་ལྔ་པ་འབེལ་བའི་གཏམ་རྣམ་པར་ངེས་པར་གཟིགས། 

5    སྩོབ་དཔྩོན་གིས་ཕི་རྩོལ་པའི་རས་གཞན་གི་བདག་འགྩོག་སབས་དེ་འཇལ་བའི་མངྩོན་སུམ་

དང་རེས་དཔག་མེད་པའི་སྩོ་ནས་བཀག་པར་མཛད། <<ཆྩོས་མངྩོན་པ་མཛོད་ཀི་བཤད་པ། 

>>སེ་དགེ༤༠༩༠བསྟན་འགྱུར། མངྩོན་པ། ཁུཤྩོག༨༢ན༣

6     སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་གི་སྔྩོན་དུ་ནང་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་ཚད་མ་རིག་པའི་སྩོར་ལ་

བཞེད་ཚུལ་ཇི་ལར་ཡྩོད་མིན་དང་། དེ་རྣམས་ཀིས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅྩོས་གང་ལས་ཚད་

མ་རིག་པའི་སྩོར་གི་བཤད་པ་ཐྩོན་ཚུལ་སྩོགས་ཀི་སྩོར་ཁང་དཀར་བས་དེང་རབས་ཀི་ཤར་

ནུབ་མཁས་པའི་དཔད་རྩོམ་ལ་གཞི་བས་ཏེ་གསལ་བཤད་ལྷུག་པར་གནང་བས་དེར་

གཟིགས་འཚལ། <<ཚད་མའི་ལྩོ་རྒྱུས། >>ཤྩོག༡༧-༤༤བར། 

7 <<ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ། >>སེ་དགེ༤༢༠༣བསྟན་འགྱུར། ཚད་མ། ཅེ། ལེའུ་གཉིས་པ། 

ཤྩོཀ༡ཤྩོག༤ན༡

8   གྩོང་མཚུངས། ལེའུ་གསུམ་པ། ཤྩོཀ༢ཤྩོག༦ན༦

9 བསྟན་འགྱུར་དུ་ཕྩོགས་གང་གི་ཚད་མའི་གཞུང་<<ཀུན་བཏུས་>>ར་འགེལ་དང་། 

<<དམིགས་བརག་>>ར་འགེལ། <<དུས་གསུམ་བརག་པ། >><<རིགས་པ་ལ་འཇུག་པ། 

>><<གཏན་ཚིགས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་>>བཅས་བདུན་བཞུགས་ལ། འདིའི་ནང་གི་<<རིགས་

པ་ལ་འཇུག་པ་>>ཞེས་པ་དེ་བཙུན་པ་སྟྩོན་གཞྩོན་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སད་ལས་རྒྱའི་དགེ་

བཤེས་སིང་གང་ཇུ་དང་ལྷན་དུ་བྩོད་སད་དུ་བསྒྱུར་བར་སྣང་། 
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སྔྩོན་གེང་ངྩོ་སྤྩོད།

10 ཚད་མ་རྣམ་འགེལ། རང་དྩོན་ལེའུ། ཤྩོཀ༡༧སེ་དགེ༤༢༡༠བསྟན་འགྱུར། ཚད་མ། ཅེཤྩོག༩༥ན༦

11 ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ། དེབ། ཤྩོག༤༨-༥༥བར་གཟིགས། 

12 འཕགས་ཡུལ་གི་ནང་པའི་ཚད་མའི་གཞུང་བྩོད་སད་དུ་བསྒྱུར་བ་གངས་དྲུག་ཅུ་རེ་གངས་

སྩོར་ཞིག་སེ་དགེ་བསྟན་འགྱུར་པྩོད་ཅེ་ནས་ཡེ་བར་པྩོད་ཉི་ཤུའི་ནང་བཞུགས་ཤིང་། དེ་

རྣམས་ཕལ་ཆེར་ལེགས་སྦྱར་ནས་ཐད་ཀར་བྩོད་སད་དུ་བསྒྱུར་ལ། ཕྩོགས་གང་གི་

<<རིགས་པ་ལ་འཇུག་པ་>>ཞེས་བ་བ་དེ་རྒྱའི་དགེ་བཤེས་སིང་གང་ཇུ་དང་བཙུན་པ་སྟྩོན་

གཞྩོན་གིས་རྒྱ་ནག་གི་སད་ལས་བསྒྱུར། འཕགས་ཡུལ་དུ་ཕི་ནང་གཉིས་ཀའི་ལུགས་ཀི་

ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་བྱུང་ཚུལ་ཁ་གསལ་ལ་རྒྱས་བསྡུས་འཚམས་པ་ཞིག་ཁང་

དཀར་ཚུལ་ཁིམས་སལ་བཟང་གི་<<རྒྱ་གར་གི་ཚད་མ་རིག་པའི་ལ་གྲུབ་འཕེལ་རིམ་དང་

ཚད་མ་རིག་པའི་ལྩོ་རྒྱུས་>>སུ་བྱུང་བས་དེར་གཟིགས་འཚལ། 

13 ལྩོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པྩོའི་རྣམ་ངེས་ཀི་རྣམ་བཤད་འདི་བཞིན་༡༩༩༩ལྩོར་པེ་ཅིང་ཀྲུང་གྩོའི་བྩོད་ཀི་

ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་དེབ་གཟུགས་སུ་དཔར་དུ་བཏབ་པས་དེང་མཇལ་དུ་ཡྩོད། 

14 གྩོ་ལུང་པས་ལྩོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པྩོའི་རྣམ་ངེས་ཀི་རྣམ་བཤད་ལ་འགེལ་བཤད་ཅིག་མཛད་པ་རེ་

ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྩོའི་གསུང་ལས་ཐྩོན་ཏེ། དེའི་མངྩོན་སུམ་ལེའུའི་ཟིན་བིས་རྒྱལ་ཚབ་རེས་

བཏབ་པའི་ནང་མངྩོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་རྩོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའི་དྩོན་འཆད་སབས་འདི་

ལར། (རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྩོའི་གསུང་འབུམ། པྩོད། བཤྩོག༣༧༤)“དེས་ན་ལྩོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པྩོའི་

བཞེད་པ་ཉིད་རྣམ་པར་ངེས་པའི་གཞུང་གི་བཞེད་པར་འཐད་པའི་བརལ་ལན་རྒྱས་པར་

གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནི། བླ་མ་གྩོ་ལུང་པ་ཆེན་པྩོས་མཛད་པའི་རྣམ་བཤད་ཆེན་མྩོར་བལ་བར་

བའྩོ། །”ཞེས་བྱུང་། 

15 ཤཱཀ་མཆྩོག་ལྡན་གིས་(<<ཚད་མའི་བྱུང་ཚུལ་>>ཤྩོག༡༦བ༧)གཞུང་འདི་གསུམ་ལ་བསྡུས་

པ་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་གི་ཐ་སད་བཏགས་ཤིང་། ཚད་མ་ཡིད་ཀི་

མུན་སེལ་རྐང་པ་དེ་བསྡུས་པ་འབིང་པྩོར་ངྩོས་འཛིན་མཛད། 
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བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས།

16 ས་པཎ་གི་རྣམ་ཐར་མདྩོར་བསྡུས་གུང་ཐང་གི་བཙུན་པ་ཞང་རྒྱལ་བ་དཔལ་གིས་མཛད་པ་དེ་

སི་ཁྩོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་དཔར་དུ་བཏབ་པའི་<<ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་ར་

བ་དང་འགེལ་པ་>>ཞེས་པའི་དེབ་ཏུ་བཞུགས། 

17 ས་པཎ་གིས་རིགས་གཏེར་དུ་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་དང་། ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་ར་འགེལ་དང་། 

རྣམ་ངེས་སྩོགས་ཕྩོགས་གང་ཆྩོས་གགས་གཉིས་ཀི་གཞུང་རང་ལ་བརེན་པ་མ་གཏྩོགས་དེ་

དག་གི་དགྩོངས་དྩོན་བཀྲལ་བར་ཕིས་ཀི་འགེལ་བེད་ལྷ་ཤཱཀ་རྒྱན་མཁན་པྩོ་སྩོགས་ལ་མ་

བལྩོས་པར་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་ཆྩོས་གགས་ཀིས་<<པྩོད་ཆེན་དྲུག་གི་འབེལ་གཏམ་

>>(ཤྩོག༢༠བ༡)དུ་བཤད། 

18 <<རིགས་པའི་གཏེར་གི་རྣམ་པར་བཤད་པ་སེ་བདུན་ངག་གི་རྩོལ་མཚོ། >>ཤྩོག༤བ༢

19 <<ཚད་མའི་མདྩོ་དང་བསྟན་བཅྩོས་ཀི་ཤིང་རའི་སྲྩོལ་རྣམས་ཇི་ལར་བྱུང་བའི་ཚུལ། 

>>ཤྩོག༡༩བནས་༢༠བབར། 

20 <<ཚད་མ་རིགས་གཏེར་རང་འགེལ། >>ཤྩོག༢༠བ༦

21 <<ཚད་མ་རིགས་གཏེར་རང་འགེལ། >>ཤྩོག༢༡བ༡

22 འདི་ལར་བཞེད་ཚུལ་(ཤྩོག༣༣༢)ནི། “འགེལ་པ་འདི་ལ་བདག་གི་བླ་མ་མཁས་པའི་དབང་པྩོ་

ཁ་ཅིགཆ་འདི་རང་འགེལ་མིན་ཞེས་བཞག་པར་དཀའ་གསུངས་ཡང་། མི་ཤེས་པ་ཁ་ཅིག་

གིས་ར་བ་དང་འགལ་བ་སབས་འགར་ཅུང་ཟད་བཅུག་པ་ཡྩོད་པར་མངྩོན་པས། ནྩོར་བ་མི་

འདྩོར་དུ་མི་རུང་བ་རྣམས་དྩོར་ལ་འགེལ་པ་དང་མཐུན་པར་བས་སྩོ། །”

23 <<རྣམ་འགེལ་ལེའུ་དང་པྩོའི་མཐའ་དཔྩོད། >>ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པ་ངག་

དབང་བརྩོན་འགྲུས་ཀི་གསུང་འབུམ། པྩོད། པཤྩོག༥༠ན༤

24 འགྩོས་ལྩོའི་<<དེབ་ཐེར་སྔྩོན་པྩོ། >>སྟྩོད་ཆ། ཤྩོག༤༠༨འགྩོས་ལྩོ་རང་ཉིད་གཞྩོན་པའི་

སབས་གསང་ཕུར་རྣམ་ངེས་གཙོ་བྩོར་མཛད་པར་གཟིགས་ཚུལ་གསུངས། 

25 <<ཚད་མ་རིགས་པའི་མཛོད། >>ཤྩོག༥༧བ༤
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སྔྩོན་གེང་ངྩོ་སྤྩོད།

26 བཙུན་པ་སྟྩོན་གཞྩོན་གི་<<ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་གངས་ཅན་གི་རྒྱན་>>འདི་དེ་

སྔ་ནས་དཔེ་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་དཀྩོན་པས་བྩོད་ཀི་ཚད་མ་སྨྲ་བའི་མཁས་པ་མང་པྩོས་མ་གཟིགས་

པར་སྣང་ལ་ཨ་ཁུ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོའི་དཔེ་རྒྱུན་དཀྩོན་པ་འགའ་ཞིག་གི་ཐྩོའི་ནང་དུའང་མ་

འཁྩོད་མྩོད། སྟབས་ལེགས་ཀིས་༡༩༨༧ལྩོར་ཀྲུང་གྩོའི་བྩོད་ཀི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་

མ་དཔེ་དཔེ་རིང་བིས་མ་ཞིག་ལ་གཞི་བཅྩོལ་ཏེ་དེབ་གཟུགས་སུ་དཔར་དུ་བཏབ་པ་ཁྩོ་བྩོའི་

ལག་ཏུ་སྩོན། འུ་ཡུག་པའི་<<རིགས་པའི་མཛོད་>>དང་། འདི་གཉིས་རྣམ་འགེལ་གི་བྩོད་

འགེལ་སྔ་ཤྩོས་ཀི་གས་སུ་མངྩོན། 

27 དཔེར་ན་གཞན་སེལ་གི་ཐད་(ཤྩོག༦༥)དུ་འདི་ལར། “འདིར་མཛོད་མཛད་པས། རང་མཚན་

སེལ་བ་མ་ཡིན་དགག་དང་། རྩོག་པའི་ངྩོར་གཞན་བསལ་བ་སེལ་བ་མེད་དགག་ཏུ་བེད་པ་ནི་

སྩོབ་དཔྩོན་གི་དགྩོངས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། རིགས་པས་ཀང་མི་འཐད་དེ། ”ཞེས་སྩོགས་ཀིས་

དྩོན་རང་མཚན་གི་གཞན་སེལ་འདྩོད་པ་ལ་དགག་པ་རྒྱས་པར་བྱུང་། 

28 དཔེར་ན་རིགས་གཏེར་དུ། “མཚན་ཉིད་གཉིས་སུ་འཇྩོག་ན་ནི། །མཚོན་བ་དེ་ཡང་གཉིས་སུ་

འགྱུར། །”ཞེས་པའི་དགྩོངས་པ་རིགས་གཏེར་གི་རེས་འབང་གཞན་གིས་བཀྲལ་བ་བཀག་

ནས་རང་ཉིད་ཀིས་དེའི་དྩོན་འཆད་སབས་“དེས་ན་ཁྩོ་བྩོས་ཆྩོས་རེའི་བཞེད་པ་འདི་ལར་སྨྲ་

སྟེ་”ཞེས་སྩོགས་བྱུང་། སེ་བདུན་གི་རྒྱན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ། བླྩོ་གིང་དཔེ་མཛོད་སྤི་ལྩོ་

༢༠༠༨དཔར་མ། ཤྩོག༡༡༨

29 དར་ཊིཀ་འདིར་རྒྱལ་ཚབ་རེས་རང་ཉིད་ཀི་ཀུན་བཏུས་རྣམ་འགེལ་རྣམ་ངེས་དང་འགལ་

འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རྣམ་བཞི་ལ་ཁ་འཕངས་མཛད་ཡྩོད་པས་ན། ལྩོ་རྒྱུས་ཐྩོག་འདི་རྩོམ་པ་

པྩོའི་སྐུ་ཚེ་མཐའ་ལ་བརམས་པར་སྣང་གསུངས། 

30 རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྩོ་ལ་མཆྩོད་བརྩོད་དངྩོས་སུ་མ་མཛད་ཀང་ཤུགས་ལའམ་དྩོན་གིས་

མཛད་པ་འདྲ་སྟེ། འདིར། “མང་ཐྩོས་མཁས་པའི་ཕ་རྩོལ་སྩོན་གྱུར་ཅིང་། །ཐུགས་རེའི་སྟྩོབས་

ཀིས་བསྟན་པ་རྒྱས་མཛད་པ། །རེ་བཙུན་བླ་མ་རྣམས་དང་འཇམ་དབངས་ལ། །རེ་གཅིག་
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བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས།

གུས་པས་བཏུད་དེ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །”ཞེས་གསུངས་པས་སྩོ། །

31 དྩོན་འདི་ལ་འདིར(ཤྩོག༢)། རིགས་པ་ཕ་མྩོ་ལ་ཞིབ་ཏུ་མ་སྦྱངས་ཤིང་། མ་རྩོགས་ལྩོག་རྩོག་ཐེ་

ཚོམ་གསུམ་གིས་བླྩོ་གྩོས་ཀི་མིག་བསྒིབས་པ་དག་གིས་དྩོན་གཞན་དུ་བཤད་པ་དག་བསལ་

བར་བ་བའི་ཆེད་དུ་འདི་བརམ་མྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

32 འདིའི་ཤྩོག་༣༡ལ། “ཤེས་པའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ལ་ལྩོས་པའི་སྩོ་ནས་རང་རིག་གཅིག་ཏུ་ངེས་ཏེ། 

རང་ཉིད་ཉམས་སུ་མ་མྩོང་བར་ཤེས་པར་མི་རུང་བའི་ཕིར། ”ཞེས་བླྩོའི་དབེ་བསྡུ་སྟྩོན་པ་ན། 

རང་འགེལ་(དཔལ་བརེགས་བྩོད་ཡིག་དཔེ་རིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་དཔར། སྤི་ལྩོ་༢༠༠༥། 

ཤྩོག༦༥)ནང་། “དེ་ལར་ལས་བེད་པ་པྩོ་བ་བའི་སྩོ་ནས་དབེ་ན་སྩོ་གསུམ་པྩོ་དེའང་ཡུལ་ཅན་

གི་སྩོ་ནས་བསྡུ་ན་རང་རིག་པ་ཁྩོ་ནར་འདུ་ལ། དེས་ན་དྩོན་ཐམས་ཅད་རང་མཚན་དང་ཤེས་

པ་ཐམས་ཅད་རང་རིག་ཏུ་འདུའྩོ། །”ཞེས་དང་དེ་བཞིན་དུ་གྩོ་རམས་པ་དང་ཤཱཀ་མཆྩོག་གི་

ར་བའི་དྩོན་འགེལ་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་སྣང་སྟེ། ཤཱཀས་འགེལ་ཚུལ་གྩོང་དུ་དྲངས་པའི་ལུང་

ལར་ཡིན་ལ། གྩོ་རམས་པའི་<<རིགས་གཏེར་དྩོན་གསལ་བར་བེད་པ་>>(ས་སྐྱ་རྒྱལ་

ཡྩོངས་གསུང་རབ་སྩོབ་གཉེར་ཁང་དཔར། ཤྩོག༡༢༨)ལས། “རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ལ་རང་རིག་མངྩོན་

སུམ་དུ་འདྩོད་པ་མདྩོ་སེམས་གཉིས་མཐུན་ཀང་། མདྩོ་སེ་པས་དབང་པྩོའི་མངྩོན་སུམ་དུ་

འཇྩོག་པ་ནི། ཕི་རྩོལ་གི་ཡུལ་ལ་ལྩོས་ནས་འཇྩོག་དགྩོས་པས། གཞན་རིག་གི་ཤེས་པར་

འདྩོད་ལ། སེམས་ཙམ་པས་རང་ལས་གཞན་པའི་ཡུལ་ལ་ཚད་མར་མ་སྩོང་བས་རང་རིག་

ཉིད་དུ་འདྩོད་དེ། དེས་ན་གཞན་རིག་མེད་པའི་ཕིར། །རང་རིག་འབས་བུ་ཡིན་པར་

འདྩོད། །ཅེས་པ་ལར་རྩོ། །”ཞེས་གསུངས་པས་སྩོ། །དེ་ལར་ཡིན་ཡང་<<སེ་བདུན་རྒྱན་

>>(བླྩོ་གིང་དཔེ་མཛད་དཔར་མ། སྤི་ལྩོ་༢༠༠༨། ཤྩོག༢༡༨)དང་<<ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་

>>(སེར་སད་དཔེ་མཛོད་དཔར་མ། སྤི་ལྩོ་༢༠༡༠། ཤྩོག༧༩)ནང་དུ་དེ་ལར་འདྩོད་པ་གསལ་

བར་དགག་པར་མཛད། 

33 འདིའི་ཤྩོག་༢༠༡ནང་། “ཁ་ཅིགམངྩོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་རྩོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་
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སྔྩོན་གེང་ངྩོ་སྤྩོད།

དང་། མངྩོན་སུམ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་མྩོང་སྟྩོབས་ཀིས་སྒྩོ་འདྩོགས་གཅྩོད་པ་ཞེས་ཟེར་བ་

མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ལར་གཞུང་ནས་མ་བཤད་ཅིང་མྩོང་བས་སྒྩོ་འདྩོགས་གཅྩོད་པར་འདྩོད་

པ་འཁྲུལ་བའི་ཕིར། དེར་ཐལ། སྒྩོ་འདྩོགས་དངྩོས་སུ་གཅྩོད་ན་སྒྩོ་འདྩོགས་ཀི་ཞེན་ཡུལ་རྣམ་

པར་བཅད་པ་དངྩོས་སུ་ངེས་དགྩོས་ལ་མངྩོན་སུམ་སྣང་ལ་མ་ངེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ”ཞེས་

བྱུང་ལ། <<རྣམ་ངེས་ཊིཀ་ཆེན་>>(སེར་སད་དཔེ་མཛོད་དཔར་མ། སྤི་ལྩོ་༢༠༠༤། ཤྩོག༢༣)

དུ། “ཚད་མ་མངྩོན་རེས་གཉིས་ཁྩོ་ནར་གངས་ངེས་ཏེ། གཉིས་པྩོ་ཁྩོ་ནས་སྒྩོ་འདྩོགས་གསར་

དུ་བཅད་ནས་འཇུག་པ་ན་མི་སླུ་བར་བེད་པ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། ”ཞེས་གསུངས་ཤིང་། མཁས་

གྲུབ་རེའི་<<སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་>>(བླྩོ་གིང་དཔེ་མཛོད་དཔར་མ། སྤི་ལྩོ་༢༠༠༨། 

ཤྩོག༣༤)དུའང་། “རང་གི་གཞལ་བ་དེའི་རྣམ་པ་དངྩོས་སུ་ཤར་ནས་དེ་ལ་སྒྩོ་འདྩོགས་གཅྩོད་

པ་ནི། མངྩོན་སུམ་ཚད་མས་དངྩོས་རྩོགས་ཀི་དྩོན་ཡིན་ཏེ། ”ཞེས་པ་ཡང་འཁྩོད་འདུག

34 འདིའི་ཤྩོག་༦༤ནང་། “མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་ཡང་ཆྩོས་ཅན། རང་ཡུལ་ངེས་མི་དགྩོས་ཏེ། རྩོག་

མེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པ་དེས་ནའི་ཕིར། ”ཞེས་

སྩོགས་དུ་མ་གསལ་ཡང་། རྒྱལ་ཚབ་རང་ཉིད་ཀི་<<རྣམ་འགེལ་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་

>>(ཝཱཎ་དབུས་བྩོད་ཀི་ཆེས་མཐྩོའི་གཙུག་ལག་སྩོབ་གཉེར་ཁང་གི་དཔར་མ། སྤི་ལྩོ་

༢༠༡༣སྟྩོད་ཆ། ཤྩོག༤༧)དུ། “མེ་དུའི་རེས་འགྩོ་མངྩོན་སུམ་གིས་ངེས་ཀང་གཞི་འགར་མེ་

ཡྩོད་མེད་ཀི་ཐེ་ཚོམ་ལྡྩོག་པར་བེད་པ་ལ་འབས་བུའི་གཏན་ཚིགས་དགྩོས་སྩོ། །”ཞེས་དང་། 

དེ་ཉིད་(ཤྩོག༢༣༦)ལས་ཀང་། “གཡས་རི་ལར་མངྩོན་སུམ་གིས་ངེས་ནུས་ཤིང་ཤ་པ་དང་

ཤུག་པའི་ཁྱད་པར་ཡྩོད་ཀང༌། གཡས་རི་ལར་ངེས་མི་ནུས་པའི་ཤིང་གིས་དག་པའི་གཡྩོན་

རིའི་ངྩོས་ན་ཤ་པ་ཡྩོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ན། དེར་ཤ་པ་མེད་དེ། ཤིང་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་

པའི་རགས་འཇུག་པ་ཡིན་ནྩོ། །”ཞེས་ཀང་བྱུང་། 

35 དར་ཊིཀ་(ཤྩོག༣༧)འདིར། “གལ་ཏེ་རང་མཚན་སྣང་ཡང་མ་ངེས་པ་ཚད་མ་མིན་ན་མངྩོན་

སུམ་ཀུན་ཚད་མ་མིན་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྣང་ལ་མ་ངེས་པ་ཡིན་ན་ཚད་མ་མིན་པས་ཁྱབ་
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བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས།

པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། རྣམ་འགེལ་གི་འགེལ་པ་དང་རྣམ་ངེས་ལས་མངྩོན་སུམ་ལ་ངེས་པ་ཉིད་

ནི་བཀག་པའི་ཕིར་རྩོ། །བྩོད་སྔ་མ་མཁས་པ་དག་གི་བཞེད་པ་ནི། མངྩོན་སུམ་གང་ཞིག་དྩོན་

གང་ལ་ངེས་པ་མི་འདྲེན་པ་ལ་ཟེར་རྩོ། །”ཞེས་སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བླྩོ་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་

ལས་ལྩོགས་སུ་བཤད་པ་སྔ་རབས་པ་ཁ་ཅིག་གི་འདྩོད་ཚུལ་ཙམ་དུ་གསུངས་ཤིང་། སྩོ་སྐྱེའི་

དབང་ཤེས་རྒྱུན་མཐར་སྐྱེས་པའི་ཡིད་མངྩོན་འཆད་ཚེ་(ཤྩོག༢༠༦)ཡང་། “ཡིད་ཀི་མངྩོན་

སུམ་དེ་ཚད་མ་ཡིན་ནམ་མིན་ཞེ་ན། ཚད་མ་ཡིན་ཏེ་རྩོག་པ་དང་བལ་ཞིང་འཁྲུལ་བ་མེད་པའི་

ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ”ཞེས་སྩོགས་སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་བླྩོ་ལྩོགས་སུ་མ་བཞེད་པ་མཁས་

གྲུབ་<<སེ་བདུན་རྒྱན་>>(བླྩོ་གིང་དཔེ་མཛོད་དཔར་མ། སྤི་ལྩོ་༢༠༠༨། ཤྩོག༡༣༨)དང་མཐུན་

པར་སྣང་ཏེ། དེར་ཡང་ཡིད་གཟུགས་མཛས་པ་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པའི་སྐྱེས་བུའི་ཉན་ཤེས་

དེ་དེའི་མཚན་གཞིར་བཀག་ནས། “མངྩོན་སུམ་ཡིན་པ་ལ་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་པས་

ཁྱབ་ཀང་། དེ་ལ་མངྩོན་སུམ་ཡིན་པ་ལ་དེ་ལ་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། ”ཞེས་

གསུངས་ཤིང་། དེ་ཉིད་(ཤྩོག༡༡༡)ལས་ཀང་། “དབེ་སྩོ་དང་པྩོ་བེད་ལས་ཀི་སྩོ་ནས་དབེ་ན། 

ཚད་མིན་གི་བླྩོ་དང་ཚད་མ་གཉིས། དང་པྩོ་ལ་རྩོག་པ་དང་རྩོག་མེད་ལྩོག་ཤེས་གཉིས། ”ཞེས་

གསུངས་ནས་རྩོག་པ་ལ་ལྩོག་རྩོག་དང་ཐེ་ཚོམ་གཉིས་སུ་བཞེད་ཀང་རྩོག་མེད་ཀི་ཚད་མིན་

ལ་ལྩོག་ཤེས་ལས་གཞན་མ་བཤད་པས་སྩོ། །དེ་ལར་ཡིན་ཡང་རྒྱལ་ཚབ་རང་ཉིད་ཀི་

<<རྣམ་འགེལ་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་>>(ཝཱཎ་དབུས་བྩོད་ཀི་ཆེས་མཐྩོའི་གཙུག་ལག་སྩོབ་

གཉེར་ཁང་གི་དཔར་མ། སྤི་ལྩོ་༢༠༡༣སད་ཆ། ཤྩོག༡༧༩)དུ། “རང་རྒྱུད་ཀི་ཚད་མ་ཡིན་ན་

ངེས་པར་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་དགྩོས་པས་སྩོ་སྩོ་སྐྱེ་བྩོའི་རྒྱུད་ལ་ཡིད་ཀི་

མངྩོན་སུམ་ཡྩོད་ཀང་ཡིད་ཀི་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་མེད་ལ། ”ཞེས་པ་དང་། རྣམ་ངེས་ཊིཀ་ཆེན་

དང་རིགས་རྒྱན་དུའང་དེ་ལར་གསུངས་པས་སྣང་ལ་རང་ཡུལ་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་མི་ནུས་པའི་

གསལ་སྣང་ཅན་གི་ཤེས་པ་ཟུར་པར་བཞེད་པར་དྩོན་གིས་གྩོ་ནུས་ཤིང་། རེའི་<<ཚད་མ་

སེ་བདུན་ལ་འཇུག་པའི་སྩོ་དྩོན་གཉེར་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་>>(ཝཱཎ་དབུས་བྩོད་ཀི་ཆེས་
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སྔྩོན་གེང་ངྩོ་སྤྩོད།

མཐྩོའི་གཙུག་ལག་སྩོབ་གཉེར་ཁང་གི་དཔར་མ། སྤི་ལྩོ་༢༠༡༣ཤྩོག༡༧)ལས་ཀང་། “སྣང་ལ་མ་

རྩོགས་པའི་བླྩོའི་མཚན་ཉིད། རང་མཚན་སྣང་ཞིང་དེ་ལ་སྒྩོ་འདྩོགས་གཅྩོད་མི་ནུས་པ། ”ཞེས་

པ་དེ་དག་དང་ཡང་མཐུན་ནྩོ། །

36 <<རིགས་གཏེར་དར་ཊིཀ་>>འདིའི་རབ་བེད་གཉིས་པར་(ཤྩོག་༣༨ནས་༤༢བར་)མངྩོན་

སུམ་བཅད་ཤེས་རྒྱས་པར་དགག་པ་ནི། མཁས་གྲུབ་རེའི་<<སེ་བདུན་རྒྱན་>>དུ་གསུངས་

ཚུལ་དང་ཁྱད་མེད་དུ་སྣང་སྟེ། དེར་རྩོག་མེད་ཚད་མིན་གི་བླྩོ་ལ་ལྩོག་ཤེས་ལས་མེད་པར་

སྔར་ལུང་དྲངས་པ་བཞིན་དང་། དེ་ཉིད་(བླྩོ་གིང་དཔེ་མཛོད་དཔར་མ། སྤི་ལྩོ་༢༠༠༨། ཤྩོག༡༡༥)

ལས་ཀང་། “ཁ་ཅིག་མངྩོན་སུམ་སད་ཅིག་ཕི་མ་རྣམས་ཀང་བཅད་ཤེས་སུ་འདྩོད་པ་ནི་མ་

བརགས་པ་སྟེ། བཅད་ཤེས་ནི་སྔར་ངེས་ཟིན་གི་ཡུལ་དྲན་པའི་བླྩོ་ཡིན་ལ། དྲན་པའི་བླྩོ་ཡིན་

ན་རྩོག་པ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་རྩོ། །”ཞེས་གསལ་ལ། མངྩོན་སུམ་བཅད་ཤེས་ཡྩོད་པར་

རེའི་སེ་བདུན་ལ་འཇུག་སྩོར་བཤད་ཅིང་། ལྷག་པར་<<རྣམ་ངེས་ཊིཀ་ཆེན་>>(སེར་སད་

དཔེ་མཛོད་དཔར་མ། སྤི་ལྩོ་༢༠༠༤། ཤྩོག༡༤༠)དུ། “སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་མཆྩོག་གིས་དབང་པྩོའི་

མངྩོན་སུམ་སད་ཅིག་ཕི་མ་རྣམས་དཔད་ཤེས་སུ་བཞེད་པ་ནི་གཏན་ཚིགས་ཐིགས་པའི་

དགྩོངས་པ་ཡིན་ཅིང་རིགས་པས་ལེགས་པར་འཐད་པས་མངྩོན་སུམ་བཅད་ཤེས་མེད་པར་

འདྩོད་པ་ནི་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་ཤེས་པར་བའྩོ། །”ཞེས་འཁྩོད་དྩོ། །

37 མངྩོན་སུམ་གིས་གཞི་དེ་དང་དེ་ལ་ཚད་མིན་གི་རྣམ་བཞག་འཐད་པར་འདིའི་ཤྩོག་༦༤དུ་

གསལ་ཞིང་གྩོང་གི་<<སེ་བདུན་རྒྱན་>>ལུང་དྩོན་དང་མཐུན། ཊིཀ་འདིས་མངྩོན་སུམ་ལ་

ཚད་མིན་གི་བླྩོ་མེད་པར་བཤད་པ་སྔར་དྲངས་པའི་ཡིད་མངྩོན་སབས་ཀི་ལུང་ལས་གྩོ་ནུས་

ཀང་། <<རྣམ་འགེལ་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་>>སྩོགས་སུ་དེ་ལར་འཐད་ཕྩོགས་སུ་བཞེད་པ་

ཨང་གི་༣༥རགས་ཅན་གི་མཆན་དུ་ལུང་འདྲེན་གིས་བསྒྲུབས་སྩོ། །

38 འདིའི་ཤྩོག་༣༣ནང་། “ཡིད་དཔྩོད་རགས་བཀྩོད་པ་ལ་ལྩོས་སམ་མི་ལྩོས། གཏན་ནས་མི་

ལྩོས་ན་ཐེ་ཚོམ་ལས་གཞན་པའི་ཚད་མིན་གི་བླྩོ་ལ་སྩོགས་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྒྱུ་
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བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས།

མཚན་མེད་པའི་དམ་བཅའ་ཙམ་གི་བླྩོ་ཡིན་པས་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། ”ཞེས་དང་། 

ཤྩོག་༣༤ལའང་། “ཁྱྩོད་ཀིས་ཡིད་དཔྩོད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཉམས་པར་ཐལ། ཡིད་དཔྩོད་ལ་ངེས་

པ་མེད་ན་དེ་ངེས་ཤེས་མི་དགྩོས་པའི་ཕིར། ཐེ་ཚོམ་ལྩོགས་སུ་རེད་དཀའ་བར་ཐལ། ཡིད་

དཔྩོད་མཐའ་གཉིས་སུ་དྩོགས་པའི་བླྩོར་འགྱུར་ན་ཡང་ཐེ་ཚོམ་མིན་པའི་ཕིར། ”ཞེས་ཐེ་ཚོམ་

དང་རྩོགས་བླྩོ་གཉིས་ཀ་མིན་པའི་ཡིད་དཔྩོད་ཀི་རྣམ་བཞག་ལ་གནྩོད་བེད་ཀི་རིགས་པ་དུ་མ་

བཀྩོད་པའི་མཐར་སྐྱྩོན་མེད་ཀི་ཞིབ་ཆ་མ་མཛད་པས་<<སེ་བདུན་རྒྱན་>>(བླྩོ་གིང་དཔེ་

མཛོད་དཔར་མ། སྤི་ལྩོ་༢༠༠༨། ཤྩོག༡༡༣)ལར་ཡིད་དཔྩོད་ཀི་ཐ་སད་མ་སྦྱར་ཏེ་ཚད་མིན་གི་

རྩོག་པ་ལ་བཅད་ཤེས་དང་། ཐེ་ཚོམ་དང་། ལྩོག་རྩོག་གསུམ་ལས་མ་བཤད། དེ་ལར་ཡིན་

ཡང་རེའི་སེ་བདུན་ལ་འཇུག་སྩོ་ལ་ཡིད་དཔྩོད་ཅེས་མང་དུ་གསུངས་ཤིང་། <<རིགས་

ཐིགས་དར་ཊིཀ་>>(རེ་ཡབ་སྲས་གསུང་འབུམ་ནས་ཚད་མའི་སྩོར་ཕྩོགས་བསྒིགས་ནང་། 

བང་བརེ་དཔེ་མཛོད་དཔར་མ། སྤི་ལྩོ་༡༩༩༩། ཤྩོག༦༤༠)ཏུའང་། “དེར་ཡང་མདྩོར་བསྡུས་ཏེ་

བསྟན་པ་ཡིན་གི། རྒྱས་པར་དབེ་ན་མཉན་བས་སྒ་མི་རག་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཕྩོགས་ཆྩོས་སུ་

སྩོང་བ་གཞིར་བས་པ་ལ། མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་མངྩོན་འགྱུར་དང་བཅས་པ་དང་། ཡིད་

དཔྩོད་ཀིས་ངེས་པ་དང་། མེད་པར་འཛིན་པའི་ལྩོག་རྩོག་དང་། མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཡང་ཡྩོད་

པར་འཛིན་པའི་ལྩོག་རྩོག་དང་། ཐེ་ཚོམ་མངྩོན་འགྱུར་དང་བཅས་པ་སྩོགས་དུ་མ་དབེ་བར་

བའྩོ། །”ཞེས་གསལ་ལྩོ། །

39 <<སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་>>ནང་(ཤྩོག༧༨)དུའང་དར་ཊིཀ་བཞིན་གསུངས་ལ། གྩོ་བྩོ་

རབ་འབམས་པའི་<<ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་དྩོན་གསལ་བར་བེད་པ་>>(དཔལ་ས་སྐྱ་

པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་གཅེས་བཏུས་ནང་། བྩོད་ཀི་གཙུག་ལག་ཞིབ་དཔྩོད་ཁང་དཔར་

མ། ཤྩོག༥༨)་ནང་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀིས་དགག་པ། རྣམ་པར་བརགས་ནས་

དགག་པ། ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག་པ་བཅས་ས་བཅད་གསུམ་གི་སྩོ་ནས་སྤི་དང་དྩོན་བེད་

ནུས་པའི་གཞི་མཐུན་མི་འཐད་པར་བསྒྲུབས། དཔེར་ན་དེ་ཉིད་(ཤྩོག༦༠)ལས། “ཤིང་གསལ་
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སྔྩོན་གེང་ངྩོ་སྤྩོད།

ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའི་ཤིང་སྤི་རས་གཅིག་པ་མེད་པར་ཐལ། དེ་ཡྩོད་ན། ཤ་པ་གཡྩོ་བ་ན་

ཤུག་པ་དང་རས་གཅིག་པའི་ཤིང་སྤི་གཡྩོ་བ་དང་། ཤ་པ་བསྒིབས་ན་ཤུག་པ་དང་རས་

གཅིག་པའི་ཤིང་སྤི་བསྒིབས་པ་དང་། ཤ་པ་ཚོན་གིས་བསྒྱུར་བ་ན་ཤུག་པ་དང་རས་གཅིག་

པའི་ཤིང་སྤི་ཚོན་གིས་བསྒྱུར་བར་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ”ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

40 འདིར་དེ་ལར་དགག་པ་ཤྩོག༨༩ལའང་གསལ་ཡང་། སྔར་ཞུས་ཟིན་པའི་”ས་པཎ་གི་<<ཚད་

མའི་རིགས་པའི་གཏེར>>”ཞེས་པའི་ས་བཅད་ནས་ཤཱཀ་མཆྩོག་ལྡན་གི་ལུང་དྲངས་པ་ལར་

དེ་ལར་གཞི་མཐུན་མེད་པར་ཤཱཀ་མཆྩོག་རེས་འབང་དང་བཅས་ཁས་བླངས་པར་གྩོ་ནུས་

ཤིང་། དགེ་ལྡན་པའི་ཕྩོགས་ནས་ཀང་མཁས་གྲུབ་<<སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་>>(བླྩོ་

གིང་དཔེ་མཛོད་དཔར་མ། སྤི་ལྩོ་༢༠༠༨། ཤྩོག༤༢༢)ནང་དུ། “དེའི་ཕིར་ཤེས་བ་དང་གཞལ་བ་

ལ་སྩོགས་པ་དངྩོས་པྩོར་མ་གྲུབ་པའི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་དགག་པར་འདྩོད་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལར་

ཤེས་བ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་དགག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་དངྩོས་སུ་རྩོགས་པའི་བླྩོ་ཡིན་ན་

དགག་བ་བཅད་པའི་རྣམ་པར་འཆར་བས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཁྱྩོད་དངྩོས་ཡུལ་དུ་བེད་

པའི་མངྩོན་སུམ་མི་སྲིད་པ་གང་ཞིགཁྱྩོད་འཛིན་པའི་རྩོག་པ་ཡིན་ན་ཤེས་བ་མ་ཡིན་པ་ལས་

ལྩོག་པ་ལ་བུར་སྣང་བས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། ”ཞེས་དང་འྩོག་ཏུ་(ཤྩོག༤༤༠)དེ་ལར་ཡང་གསུངས། 

41 འདིའི་ཐད་དུ་<<སེ་བདུན་རྒྱན་>>(བླྩོ་གིང་དཔེ་མཛོད་དཔར་མ། སྤི་ལྩོ་༢༠༠༨། ཤྩོག༤༣༣)

དུ། “དེས་ན་རང་མཚན་ཡིན་ན་སྒས་དངྩོས་སུ་བརྩོད་ནུས་པས་ཁྱབ། དངྩོས་ཀི་བརྩོད་བ་མ་

ཡིན་པས་ཁྱབ། ”ཅེས་ཞིབ་ཆ་མཛད་ལ། རྩོང་སྟྩོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་གི་<<ཚད་མ་རིགས་

གཏེར་རྣམ་བཤད་ཉི་མའི་སིང་པྩོ་>>ནང་སེལ་འཇུག་ཡུལ་ཅན་རྣམས་ཀིས་རང་མཚན་

དངྩོས་སུ་འཇུག་མི་ནུས་པར་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། ཤཱཀ་མཆྩོག་ལྡན་གི་<<རིགས་

གཏེར་དགྩོངས་རྒྱན་རིགས་པའི་འཁྩོར་ལྩོས་ལུགས་ངན་ཕམ་བེད་>>(ས་སྐྱ་རྒྱལ་ཡྩོངས་

གསུང་རབ་སྩོབ་གཉེར་ཁང་དཔར་མ། སད་ཆ། ཤྩོག༡༠༩)དུའང་། “དེས་ན་སྒས་རང་མཚན་

བརྩོད་ཀང་དངྩོས་སུ་མ་བརྩོད་ཅེས་དང་། རྩོག་པས་རང་མཚན་འཛིན་ཡང་དངྩོས་སུ་མི་
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བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས།

འཛིན་ཞེས་པ་ནི་ཞིབ་ཆར་རླྩོམ་པ་ཡིན་མྩོད། གཞུང་འགེལ་དང་མི་མཐུན་ནྩོ། །འྩོ་ན་རང་

མཚན་སྒ་རྩོག་གི་ཞེན་པའི་བརྩོད་བ་དང་ཞེན་ཡུལ་དུ་བཤད་པ་མིན་ནམ་ཞེ་ན། འདིའང་སྔ་མ་

དང་འདྲ་སྟེ། འཁྲུལ་པའི་རྣམ་གཞག་ལ་སྒས་རང་མཚན་བརྩོད་པར་ཞེན་པ་དང་། རྩོག་པས་

རང་མཚན་ཡུལ་དུ་བས་པར་ཞེན་པ་ལ་ཞེན་པའི་བརྩོད་བ་དང་། ཞེན་ཡུལ་དུ་མིང་བརགས་

པའི་ཕིར། ”ཞེས་གསལ་ལྩོ། །

42 ཨང་གི་དང་པྩོའི་རགས་ཅན་གི་མཆན་དུ་གཟིགས་འཚལ། 

43 དགེ་ལྡན་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་དྩོན་བཀྲལ་ཚུལ་དང་། རྒྱལ་ཚབ་རེའི་རིགས་གཏེར་

དར་ཊིཀ་དང་དེ་ཉིད་ཀིས་སྔར་མཛད་པའི་ཚད་མ་སེ་བདུན་ཁག་གི་རྣམ་བཤད་གཞན་ནང་

འགེལ་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར་རྣམས་ནི། སུས་སིའི་མི་རིགས་ནུབ་ཕྩོགས་པའི་གས་ནས་དགེ་

བཤེས་ལྷ་རམས་པའི་མཚན་རགས་ཐྩོབ་མཁན་འཇྩོར་ཇིསི་ཌེརེས་བ་བའི་<<ཆྩོས་གགས་

ཀི་ལ་གྲུབ་དང་བྩོད་ཀི་འགེལ་ཚུལ་ཁག་>>(RecognizingReality:Dharmakirti’sPhilosophy)ཅེས་

པའི་རྩོམ་དེབ་ཀི་སྔྩོན་འགྩོ་ལེའུར་འཁྩོད་འདུག་པས་ཁྩོ་བྩོས་དེ་གཞིར་བས་ཏེ་བིས་པ་ཡིན། 

44 བུ་སྟྩོན་གི་རྣམ་ཐར་དགེ་སྩོང་སྒ་ཚད་པས་མཛད་པ། བུ་སྟྩོན་ཆྩོས་འབྱུང་། ཀྲུང་གྩོའི་བྩོད་ཀི་

ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་ཕི་ལྩོ་༡༩༨༨ལྩོར་དཔར་དུ་བསྐྲུན། ཤྩོག༣༢༥བ༦

45 འབྲུག་པ་པདྨ་དཀར་པྩོས་སབས་མང་པྩོར་རྔྩོག་ལྩོ་ཙཱ་བ་བླྩོ་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀི་ལུང་དྲངས་ཏེ་

རྣམ་འགེལ་ངེས་ཀི་རང་ལུགས་དབུ་མའི་གཞུང་དུ་བསྒྲུབས་པར་མཛད། དཔེར་ན་<<རེ་

བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་དགྩོངས་རྒྱན་>>ཤྩོག༩༤ན༢དང་། <<སྤི་དྩོན་རིགས་པའི་

སིང་པྩོ་>>ཤྩོག༢ན༡ལ་གཟིགས། 

46 པཎ་ཆེན་བསྩོད་ནམས་གགས་པ། <<དཀའ་འགེལ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ། >>དེབ། 

ཤྩོག༦

47 <<ཚད་མའི་བྱུང་ཚུལ། >>ཤྩོག༡༥ན༧

48 རིགས་གཏེར་རང་འགེལ་(ཤྩོག༣༢ན༦-༣༣བ༣)དུ་“དཔལ་ལྡན་ཆྩོས་གགས་ཀིས། གལ་ཏེ་
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སྔྩོན་གེང་ངྩོ་སྤྩོད།

ཕི་རྩོལ་དཔྩོད་ལ་འཇུག་པ་ན། །ཁྩོ་བྩོས་མདྩོ་སེའི་སས་ལ་རྣམ་པར་བསྟན། །ཞེས་གསུངས་

པ་གག་གྩོ །”ཞེས་བཀྩོད་དེ། ཕི་རྩོལ་དྩོན་གྲུབ་ཀི་སབས་མདྩོ་སེ་པའི་ལུགས་དང་། དེ་འགྩོག་

གི་སབས་སེམས་ཙམ་གི་ལུགས་སུ་གནས་པར་གསུངས། རིགས་གཏེར་རང་འགེལ་ལེའུ་

དང་པྩོའི་མཇུག་(ཤྩོག༣༦ན༡)ཏུ་“གཞན་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་ཁྩོ་བྩོས་བས་པའི་གྲུབ་

མཐའི་རྣམ་འབེད་ལ་སྩོགས་ལས་ཤེས་པར་བ་བས་འདིར་མ་སྤྩོས་སྩོ། །”ཞེས་ས་པཎ་རང་

ཉིད་ཀིས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅྩོས་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་འབེད་བ་བ་ཞིག་ལ་ཞལ་འཕངས་ཐྩོན་

ཅིང་། དེ་བཞིན་དུ་<<མཁས་འཇུག་>>ལེའུ་གསུམ་པར་ཡང་། “རྒྱས་པར་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་

འབེད་ལྩོས། །”ཞེས་ཀང་བྱུང་མྩོད། ད་ལ་མཇལ་དུ་ཡྩོད་པའི་གསུང་འབུམ་ནང་གྲུབ་མཐའི་

རྣམ་འབེད་ཅེས་པ་མི་སྣང་བས་། གཞུང་འདི་དཔེ་བརླག་པའམ་གཞུང་འདི་ད་ལ་གསུང་

འབུམ་དུ་མཚན་གཞན་ཞིག་གི་འྩོག་བཞུགས་དཔྩོད་དགྩོས་པར་སྣང་། 

49 དཀའ་འགེལ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ། དེབ། ཤྩོག༡༡



༄༅། །ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པྩོ་

ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སྩོ། །

རེ་བཙུན་དམ་པ་ཐུགས་རེ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །

མང་ཐྩོས་མཁས་པའི་ཕ་རྩོལ་སྩོན་གྱུར་ཅིང་། །

ཐུགས་རེའི་སྟྩོབས་ཀིས་བསྟན་པ་རྒྱས་མཛད་པ། །

རེ་བཙུན་བླ་མ་རྣམས་དང་འཇམ་དབངས་ལ། །

རེ་གཅིག་གུས་པས་བཏུད་དེ་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །

གང་གི་མཁྱེན་པས་གསུང་རབ་མཐའ་དག་དྩོན། །

རང་ལུགས་སྒྲུབ་དང་གཞན་གཞུང་འཇིག་བེད་པའི། །

རྣམ་དག་རིགས་པའི་ཤིང་རའི་སྲྩོལ་འབེད་པ། །

མདྩོ་དང་རྣམ་འགེལ་མཛད་པའི་ཞབས་ལ་འདུད། །

རིགས་པ་རྒྱ་མཚོའི་གཏིང་དང་ཕ་རྩོལ་གཟིགས་གྱུར་ཅིང་། །

མི་ཤེས་མུན་འཇྩོམས་མཐའ་དག་རྩོགས་པའི་དགྩོངས་ལྡན་

པས། །

འཇིག་རེན་ལྷ་མི་རྣམས་ཀི་འདྲེན་པ་མཆྩོག་གྱུར་པ། །

དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་པཎ་ཆེན་ཞབས་ལ་གུས་པས་འདུད། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཞུང་འདི་འཆད་བེད་སྒྱུ་མ་མཁན་འགའ་ཡིས། །

རིགས་པ་ལར་སྣང་སྔགས་དང་རས་རྣམས་ཀིས། །

དྩོན་གཉེར་སྐྱེ་བྩོའི་བླྩོ་མིག་བསད་མཐྩོང་བས། །

ལེགས་བཤད་གཏེར་མཐྩོང་གྲུབ་པའི་མིག་སན་བ། །

ལྩོག་རྩོག་ཐེ་ཚོམ་རིག་པ་སྟུག་པྩོ་ཡིས། །

སེ་བདུན་གསལ་བེད་སྒྩོན་མེ་འདི་བསྒིབས་པས། །

དྲི་མེད་རིགས་པའི་རྩོ་རེ་ཐྩོ་བ་ཡིས། །

སྒིབ་བེད་ལྩོག་རྩོག་མ་ལུས་བསལ་བར་བ། །

ཕྩོགས་སུ་འཛིན་པས་དཀྲུགས་པའི་ཡིད་དྩོར་1ལ། །

དྩོན་འདི་རིགས་སམ་འྩོན་ཏེ་གཞན་ཡིན་ཞེས། །

རྣམ་དཔྩོད་ལྡན་པའི་དྩོན་གཉེར་སྐྱེ་བྩོ་རྣམས། །

ལེགས་པར་བཤད་ཀི་རེ་གཅིག་གུས་པས་ཉྩོན། །

འདིར་སེ་བདུན་མདྩོ་དང་བཅས་པའི་དགྩོངས་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྩོ་ནས། 

གསུང་རབ་མཐའ་དག་གི་དྩོན་གསལ་བར་བེད་པ་རིགས་པའི་གཏེར་འདི། བསྟན་

བཅྩོས་མཛད་པ་པྩོ་བདག་ཉིད་ཆེན་པྩོ་ཉིད་ཀིས་བླྩོ་དམན་པས་ཀང་རྩོགས་པའི་ཆེད་

དུ་ཆེས་གསལ་བར་མཛད་ནའང་། རིགས་པ་ཕ་མྩོ་ལ་ཞིབ་ཏུ་མ་སྦྱངས་ཤིང་། མ་

རྩོགས་ལྩོག་རྩོག་ཐེ་ཚོམ་གསུམ་གིས་བླྩོ་གྩོས་ཀི་མིག་བསྒིབས་པ་དག་གིས་དྩོན་

1  <<བཀྲིས་>> ངྩོར།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

གཞན་དུ་བཤད་པ་དག་བསལ་བར་བ་བའི་ཆེད་དུ་འདི་བརམ་མྩོ། །

དེ་ལ་གཉིས། བསྟན་བཅྩོས་ཀི་མཚན་དྩོན་དང་། མཚན་དེ་ལྡན་གི་བསྟན་

བཅྩོས་བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(བསྟན་བཅྩོས་ཀི་མཚན་དྩོན་བཤད་པ་)ནི། 

ར་བ།

རྒྱ་གར་སད་དུ། པྲ་མ་ཎ་ཡུག་ཏ་ནི་དི། 

བྩོད་སད་དུ། ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར།

རྒྱ་གར་ན་སད་རིགས་བཞི་ཡྩོད་པ་ལས། སཾ་ཀྲྀྲ་ཏའི་སད་དུ་ན་བསྟན་

བཅྩོས་འདི་ལ་པྲ་མ་ན:ཡུ་ག་1ཏ་ནི་དི་ཞེས་པ་བྩོད་སད་དུ་བསྒྱུར་ན། ཚད་མ་

རིགས་པའི་གཏེར་ཞེས་བའྩོ། །པྲ་ཞེས་པ་རབ་དང་། དང་པྩོ་སྩོགས་ལ་འཇུག་པ་

ལས། འདིར་དང་པྩོ་དང་། མ་ན་རིང་པྩོ་ང་རྒྱལ་དང་། ཐུང་ངུ་ཡིད་ལ་འཇུག་པ་

ལས་འདིར་ཡིད་དང་པྩོ་ཞེས་པར་འགྱུར་ལ། དེའི་དྩོན་ཡང་བཤད་ན། དང་པྩོར་མི་

སླུ་བ་དང་། གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་དྩོན་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་ཐ་སད་ཟྩོར་ཡང་བའི་ཆེད་དུ་

ཚད་མ་ཞེས་སྩོས་སྩོ། །

གཉིས་པ་(མཚན་དེ་ལྡན་གི་བསྟན་བཅྩོས་བཤད་པ་)ལ་གསུམ། སེ་བདུན་གི་དྩོན་བཤད་

པ་ལ་འཇུག་པའི་བ་བ་དང་། བཤད་པ་དངྩོས་ཉེ་བར་དགྩོད་པ་དང་། བཤད་པ་མཐར་

ཕིན་པའི་བ་བའྩོ། །དང་པྩོ་(སེ་བདུན་གི་དྩོན་བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའི་བ་བ་)ལ་གཉིས། མཆྩོད་

1  <<བཀྲིས་>> ཡུག
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བརྩོད་དང་། བཤད་པར་དམ་བཅའ་བའྩོ། །དང་པྩོ་(མཆྩོད་བརྩོད་)ལ་གསུམ། བསྟན་

བཅྩོས་འདི་མངྩོན་པའི་བསྟན་བཅྩོས་སུ་གཏྩོགས་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ། འཕགས་

པ་འཇམ་དཔལ་ལ་ཕག་འཚལ་བ་དང་། བསྟན་བཅྩོས་རྩོམ་པ་སྩོགས་ཀི་བར་ཆད་

ཞི་བའི་ཆེད་དུ་ལྷ་དང་བླ་མ་ལ་བསྟྩོད་པ་དང་། གང་གི་རེས་སུ་འབང་ནས་དྩོན་གང་

གཏན་ལ་འབེབས་པ་རྩོགས་པའི་ཆེད་དུ་ཕྩོགས་གང་ཆྩོས་གགས་ལ་བསྟྩོད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(བསྟན་བཅྩོས་འདི་མངྩོན་པའི་བསྟན་བཅྩོས་སུ་གཏྩོགས་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་འཕགས་པ་

འཇམ་དཔལ་ལ་ཕག་འཚལ་བ་)ནི། 

ར་བ།

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཞྩོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་གུས་པས་ཕག་

འཚལ་ལྩོ། །

འཕགས་པ་ཞེས་པ་སྟེ། འདི་ནི་མངྩོན་པའི་བསྟན་བཅྩོས་སུ་རྩོགས་པའི་ཆེད་

དུ་འཇམ་དཔལ་ལ་བསྟྩོད་པ་མཛད་པ་ཡིན་ལ། འྩོག་མས་ཀང་འཇམ་དབངས་ལ་

བསྟྩོད་པ་ཡང་བསྟན་པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གཉིས་པ་(བསྟན་བཅྩོས་རྩོམ་པ་སྩོགས་ཀི་བར་ཆད་ཞི་བའི་ཆེད་དུ་ལྷ་དང་བླ་མ་ལ་བསྟྩོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པའི་སྤན་ཡངས་པ། །

འགྩོ་ཀུན་དགེ་ལེགས་སྒྲུབ་པའི་ཐུགས་རེ་ཅན། །

བསམ་ཡས་ཕིན་ལས་མཛད་པའི་སྟྩོབས་མངའ་བ། །
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

འཇམ་མགྩོན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་མགྩོས་ཕག་འཚལ། །

འཇམ་པའི་མགྩོན་ཉིད་བླ་མ་ཡིན་པས་འཇམ་མགྩོན་བླ་མའམ། ཡང་ན་དེ་

དང་ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་པའི་བླ་མའི་ཞབས་ལ་མགྩོ་བྩོས་བཏུད་དེ་ཕག་འཚལ་

ལྩོ། །བསྟྩོད་པར་འྩོས་པའི་དགྩོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ཤེས་བ་ཇི་ལ་བ་དང་ཇི་

སེད་1པ་ཐམས་ཅད་མངྩོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པའི་སྤན་ཡངས་པའི་མཁྱེན་པའི་ཡྩོན་

ཏན་དང་། འགྩོ་བ་ཀུན་ལ་མངྩོན་མཐྩོ་ངེས་ལེགས་རྒྱུ་འབས་ཀིས་བསྡུས་པའི་དགེ་

བ་དང་ལེགས་པ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པའི་བརེ་བའི་ཐུགས་རེ་ཅན་དང་། སྐྱེ་བྩོ་དམན་པ་

གཞན་གི་བསམ་པ་ལས་འདས་ཤིང་མཐའ་ཡས་པའི་འཕིན་ལས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་

དང་། རྒྱུན་མི་འཆད་པ་མཛད་པའི་སྟྩོབས་མངའ་བ་མཁྱེན་བརེ་ནུས་པ་ཕུལ་དུ་ཕིན་

པའི་ཡྩོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རྩོམ་པའི་བར་ཆད་ཞི་བ་སྩོགས་ཀི་ཆེད་དུ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རྩོ། །སངས་པ་ཕུན་ཚོགས་ནི་དྩོན་གི་ཤུགས་ཀིས་བསྟན་ནྩོ། །

གསུམ་པ་(གང་གི་རེས་སུ་འབང་ནས་དྩོན་གང་གཏན་ལ་འབེབས་པ་རྩོགས་པའི་ཆེད་དུ་ཕྩོགས་གང་

ཆྩོས་གགས་ལ་བསྟྩོད་པ་)ནི། 

ར་བ།  

བླྩོ་གྩོས་སྤི་གཙུག་ཡྩོན་ཏན་ནྩོར་བུའི་རྒྱན་གིས་སྤས། །

བདེན་གཉིས་རྩོ་འཛིན་སྟྩོང་ཉིད་ཕུད་སྒའི་སྒ་སྒྩོགས་ཤིང་། །

མཁྱེན་བརེའི་ལ་ཟེར་ཕས་རྩོལ་སྐྱེ་བྩོས་མི་བཟྩོད་པ། །

བླྩོ་གསལ་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱན་གྱུར་དཔལ་ལྡན་ཀླུ་དབང་རྒྱལ། །

1  <<བཀྲིས་>> སེད།<<ས་>> རེད།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

རྣམ་གྩོལ་དྩོན་དུ་གཉེར་བའི་བླྩོ་གསལ་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་ཚོགས་

གཉིས་ཀི་དཔལ་དང་ལྡན་པ་ཀླུའི་དབང1་པྩོ་དང་ཆྩོས་མཚུངས་པ་ཕྩོགས་གང་ཆྩོས་

གགས་གཉིས་འགྩོ་བ་ཀུན་གི་གཙུག་ན་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག ཀླུའི་དབང་པྩོ་དང་ཆྩོས་

མཚུངས་ཏེ། ཀླུའི་དབང་པྩོ་གཙུག་ན་ཡིད་བཞིན་གི་ནྩོར་བུས་སྤས་པ་བཞིན་དུ་བླྩོ་

གྩོས་ཀི་སྤི་གཙུག་གསུང་རབ་མཐའ་དག་གི་དྩོན་གཟིགས་པའི་ཡྩོན་ཏན་ནྩོར་བུའི་

རྒྱན་གིས་སྤས་པའི་ཕིར་དང་། ཀླུའི་དབང་པྩོ་ཕུད་ཕུད་ཀི་སྒ་སྒྩོགས་པ་ལར་བདེན་

པ་གཉིས་རྩོགས་པའི་རྩོ་འཛིན་ཅིང་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་སྟྩོང་ཉིད་སྟྩོན་པའི་ཕུད་སྒའི་

སྒ་སྒྩོགས་ཤིང་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། ཀླུའི་དབང་པྩོ་ལ་ལ་བ་དང་། རེག་པའི་དུག་

གི་ཟེར་མི་བཟྩོད་པ་ལར་མཁྱེན་པ་དང་བརེ་བའི་ལ་བའི་ཟེར་ཕས་རྩོལ་སྐྱེ་བྩོས་མི་

བཟྩོད་པས་ཆྩོས་མཚུངས་ཤིང་། ཡྩོན་ཏན་དེ་དག་དང་ལྡན་པའི་ཀླུའི་དབང་པྩོ་རྒྱ་

མཚོའི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་ལར། བླྩོ་གསལ་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པས་ཀང་ཆྩོས་

མཚུངས་པའྩོ། །

གཉིས་པ་(བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་)ལ་གཉིས། བཟླྩོས་པའི་སྐྱྩོན་སངས་ཏེ་རྩོམ་

རིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། རྩོམ་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྣྩོད་ཀི་མཚན་ཉིད་ངྩོས་

བཟུང་ནས་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་དངྩོས་སྩོ། །

དང་པྩོ་(བཟླྩོས་པའི་སྐྱྩོན་སངས་ཏེ་རྩོམ་རིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་)ནི། མཁས་པ་སྔ་མ་དག་

གིས་ལེགས་པར་བཤད་ཟིན་པས། ཡང་ཡང་བཤད་པ་ལ་དགྩོས་པ་མེད་དྩོ་ཞེ་ན། 

ར་བ།  

1  <<བཀྲིས་>> དཔང་།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

གངས་རིའི་ཁྩོད་འདིར་མཁས་པའི་རྒྱུ་སར་བེ་བ་བརྒྱས། །

 དཔལ་ལྡན་གགས་པའི་གསུང་རབ་པདྨྩོ་རབ་1ཕེ་མྩོད། །

གང་བླྩོའི་ཉི་འྩོད་སྣང་བས་མ་ཁྱབ་དེ་སྲིད་དུ། །

གཞུང་ལུགས་དགྩོངས་དྩོན་གེ་སར་སིང་པྩོ་གསལ་མ་ནུས། །

རྒྱུ་སར་གི་འྩོད་ཀིས་པདྨ་ཁ་འབེད་མི་ནུས་པ་ལར། གངས་རིའི་ཁྩོད་འདིར་

སྔྩོན་ཆད་རྣམ་དཔྩོད་རྒྱུ་སར་གི་འྩོད་དང་འདྲ་བ་མཁས་པའི་རྒྱུ་སར་བེ་བ་བརྒྱས། 

དཔལ་ལྡན་ཆྩོས་ཀི་གགས་པའི་གསུང་རབ་པདྨྩོ་རབ་ཏུ་ཕེ་མྩོད། ཡང་འདིར་བཤད་

པ་ལ་བཟླྩོས་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། ཉི་མའི་འྩོད་མེད་པར་པདྨྩོ་ཁ་འབེད་མི་ནུས་

པ་ལར། ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གང་གི་རྣམ་དཔྩོད་ཀི་བླྩོའི་ཉི་འྩོད་ཀི་སྣང་བས་མ་

ཁྱབ་པ་དེ་སྲིད་དུ་གཞུང་ལུགས་ཚད་མའི་མདྩོ་དང་སེ་བདུན་གི་དགྩོངས་པའི་དྩོན་

གེ་སར་སིང་པྩོ་གསལ་མ་ནུས་པས་ངེས་པར་ཕིན་ཅི་མ་ལྩོག་པའི་འགེལ:པ་རྩོམ་

2དགྩོས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(རྩོམ་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྣྩོད་ཀི་མཚན་ཉིད་ངྩོས་བཟུང་ནས་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་

དངྩོས་)ནི།

ར་བ།

ཆྩོས་ཀི་གགས་པའི་བཞེད་གཞུང་ཇི་ལ་བར། །

བླྩོ་གྩོས་གསལ་བའི་མིག་གིས་ལེགས་མཐྩོང་ནས། །

1  <<སེ་>><<ཧྩོར་>> རབ།<<ར་>><<ཞ་>> ཁ།

2  <<བཀྲིས་>> པ་རྩོམ།<<ས་>> བརྩོམ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཤེས་ལྡན་གཟུ་བྩོར་གནས་པ་དྩོན་གཉེར་བ། །

གཞན་ལ་བརེ་བའི་བསམ་པས་འདི་བཤད་དྩོ། །

དེས་ན་ལེགས་བཤད་དང་ཉེས་བཤད་འབེད་པའི་རྣམ་དཔྩོད་ཀི་ཤེས་རབ་

དང་ལྡན་པ་དང་ཕྩོགས་སུ་མ་ལྷུང་བའི་གཟུ་བྩོར་གནས་པ་དང་། ལེགས་བཤད་ལ་

དྩོན་གཉེར་ཆེ་བ་མཚན་ཉིད་གསུམ་དང་ལྡན་པ་གཞན་ལ་བསྟན་བཅྩོས་འདི་བཤད་

དྩོ། །ཀུན་སྩོང་གང་གིས་ན་བརེ་བའི་བསམ་པས་སྩོ། །རྣམ་འགེལ་དུ་སྣྩོད་ཀི་སྐྱྩོན་

དངྩོས་སུ་བསྟན་པའི་ཤུགས་ལ་སྣྩོད་ཀི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ་དང་། བཞི་བརྒྱ་པར་

དངྩོས་སུ་བསྟན་པ་བསྡུས་པའྩོ། །བཞེད་པའི་དྩོན་ལེགས་པར་འཆད་ནུས་ཏེ། སེ་

བདུན་ལས་བཤད་པའི་གཞི་དང་ཐེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་

ཆྩོས་ཀི་གགས་པའི་བཞེད་གཞུང་ཇི་ལ་བར། བླྩོ་གྩོས་གསལ་བའི་མིག་གིས་ཡྩོངས་

སུ་རྩོགས་པ་ལེགས་པར་མཐྩོང་ནས་འཆད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(བཤད་པ་དངྩོས་ཉེ་བར་དགྩོད་པ་)ལ་གཉིས། ཤེས་བ་སྤི་ལྡྩོག་ནས་གཏན་

ལ་དབབ་པ་དང་། ཤེས་བེད་ཚད་མའི་རང་བཞིན་ངེས་པར་བ་བའྩོ། །དང་པྩོ་(ཤེས་བ་

སྤི་ལྡྩོག་ནས་གཏན་ལ་དབབ་པ་)ལ་གསུམ། ཤེས་བའི་ཡུལ། ཤེས་བེད་ཀི་བླྩོ། བླྩོ་དེས་ཡུལ་

དེ་རྩོགས་པའི་ཚུལ་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་(ཤེས་བའི་ཡུལ་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། ལེའུའི་

གཞུང་བཤད་པ་དང་། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའྩོ། །དང་པྩོ་(ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་)ལ་

གཉིས། ཡུལ་གི་མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(ཡུལ་གི་མཚན་ཉིད་)ནི། 

ར་བ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཡུལ་གི་མཚན་ཉིད་བླྩོས་རིག་བ། །

ཡུལ་གི་མཚན་ཉིད་བླྩོས་རིག་བ། ཞེས་པ་སྟེ། བུམ་པ་མཚན་གཞི། ཡུལ་དུ་

མཚོན་འཛིན་སྟངས་མ་འཁྲུལ་བའི་བླྩོས་རིག་པར་བ་བའྩོ། །བླྩོ་དེ་ཉིད་ཀི་རིག་བ་མ་

ཡིན་ཡང་འཛིན་སྟངས་མ་འཁྲུལ་བའི་བླྩོ་གཞན་གིས་རིག་ན་ཡང་རུང་སྟེ། ཤེས་

བའི་མཚན་ཉིད་བླྩོའི་ཡུལ་དུ་བ་རུང་ཞེས་འདྩོད་པ་དང་འདྲའྩོ། །འྩོ་ན་གང་ཟག་གི་

བདག་འཛིན་སྟངས་མ་འཁྲུལ་བའི་བླྩོའི་རིག་བར་ཐལ། ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་

ཐལ། གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་གི་ཞེན་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། རགས་མ་གྲུབ་སྟེ། 

དེ་ཀུན་བཏགས་གཞན་དབང་ཡྩོངས་གྲུབ་གསུམ་པྩོ་གང་ཡིན། གང་ཡང་མིན་ན་

ཡུལ་དུ་འགལ་ལ། ཀུན་བཏགས་ཡིན་ན་ཀུན་བཏགས་ཀི་མཚན་ཉིད་རེན་པའི་

གཞིར་ཁས་ལེན་དགྩོས་པས་ཤེས་བར་འགྱུར་ལ། འདྩོད་ན་འཛིན་སྟངས་མ་འཁྲུལ་

བའི་བླྩོའི་རིག་བ་མ་ཡིན་པར་འགལ་བའི་ཕིར་དང་། ཤེས་བ་ཡིན་ན་གང་ཟག་གི་

བདག་གིས་སྟྩོང་པའི་མ་ཁྱབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེས་ན་གང་ཟག་ཉིད་གང་

ཟག་གི་བདག་འཛིན་དང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྩོགས་པའི་རེས་དཔག་གཉིས་

ཀའི་ཞེན་ཡུལ་ཡིན་ལ། ཞེན་སྟངས་སམ་འཛིན་སྟངས་མ་འཁྲུལ་ཞིང་། འཛིན་སྟངས་

དང་མཐུན་པར་ཁས་བླངས་པ་ལ་གནྩོད་པ་ཡྩོད་མེད་ཀིས་སངས་གཉེན་དུ་གྱུར་པ་

ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་(ཡུལ་གི་དབེ་བ་)ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་

ལུགས་བཞག་པ། རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །དང་པྩོ་(གཞན་ལུགས་དགག་པ་)ལ་1གཉིས། ཁས་

1  <<བཀྲིས་>> +<<ས་>> -
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བླངས་བརྩོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(ཁས་བླངས་བརྩོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

དྩོན་སྤི་དང་ནི་མེད་སྣང་གཉིས། །

ཡུལ་ཡིན་ཞེ་ན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

བྩོད་ཁ་ཅིག་དང་། ཉན་ཐྩོས་སེ་པ་ཁ་ཅིག རྩོག་པའི་གཟུང་ཡུལ་དྩོན་སྤི་དང་

ནི་ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་དང་རྨི་ལམ་གསལ་སྣང་གི་ཤེས་པ་སྩོགས་མེད་པ་གསལ་སྣང་

གི་གཟུང་ཡུལ་གཉིས་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་ཀིས་བསྡུས་པའི་དངྩོས་པྩོར་གྱུར་པའི་

ཡུལ་ཡིན་ཞེ་ན། བྩོད་སྔ་མ་ཁ་ཅིག་དེ་ལར་འདྩོད་པ་ལ་དགག་པ་མཛད་པར་ཟད་ཀི། 

ཆ་པ་དང་། གཙང་ནག་པ་སྩོགས་ནི་སྒ་སྤི་དང་དྩོན་སྤི་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་དུ་འདྩོད་

པ་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་(དེ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། བླྩོ་མ་འཁྲུལ་བར་ཐལ་བ་དང་། གཟུང་ཡུལ་

མངྩོན་སུམ་ལ་སྣང་རུང་དུ་ཐལ་བའྩོ། །དང་པྩོ་(བླྩོ་མ་འཁྲུལ་བར་ཐལ་བ་)ལ་གཉིས། ཐལ་བ་

དགྩོད་པ་དང་། ལན་དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(ཐལ་བ་དགྩོད་པ་)ནི།

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དེ་འཛིན་གི། །

ཤེས་པ་གཉིས་པྩོ་འཁྲུལ་བར་འགལ། །[༡]
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

གཟུང་བ་དེ་འཛིན་གི་རྩོག་པ་དང་། མེད་པ་གསལ་སྣང་གི་ཤེས་པ་གཉིས་པྩོ་

ཆྩོས་ཅན། འཁྲུལ་བར་འགལ་བར་ཐལ། དངྩོས་པྩོ་རང་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་

པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཁས་བླངས་སྩོ། །

གཉིས་པ་(ལན་དགག་པ་)ལ་གཉིས། རྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

ཡུལ་ཡྩོད་ན་ཡང་ཐག་པ་ལ། །

སྦྲུལ་འཛིན་བཞིན་དུ་འཁྲུལ་ཞེ་ན། །

ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་སྟེ། དངྩོས་པྩོར་གྱུར་པའི་ཡུལ་ཡྩོད་ན་ཡང་ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་

འཛིན་བཞིན་དུ་འཁྲུལ་ལྩོ་ཞེ་ན། 

གཉིས་པ་ཕེ་སྟེ་ལན་གདབ་པ་ནི། 

ར་བ།

ཁར་འཛིན་ཡུལ་ཡྩོད་ཕིར་མ་འཁྲུལ། །

ཡུལ་མེད་པས་ན་སྦྲུལ་འཛིན་འཁྲུལ། །[༢]

ཐག་ཁ་ལ་སྦྲུལ་འཛིན་གཞིར་བས་ནས་འཁྲུལ་ཤེས་དང་གཟུང་ཡུལ་རང་

མཚན་འཛིན་པའི་གཞི་མཐུན་དུ་མི་རུང་བར་ཐལ། ཁ་འཛིན་དབང་ཤེས་ལ་ཟེར་ན་

གཟུང་ཡུལ་དངྩོས་པྩོར་ཡྩོད་པའི་ཕིར་མ་འཁྲུལ་ལ། དངྩོས་པྩོར་ཞེན་ཡང་གཟུང་

ཡུལ་དངྩོས་པྩོར་མེད་པས་ན། ཐག་ཁ་ལ་སྦྲུལ་འཛིན་གི་ཤེས་པ་འཁྲུལ་བའི་ཕིར་

རྩོ། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཉིས་པ་(གཟུང་ཡུལ་མངྩོན་སུམ་ལ་སྣང་རུང་དུ་ཐལ་བ་)ལ་གཉིས། གནྩོད་པ་དགྩོད་པ་

དང་། དེའི་ལན་གདབ་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(གནྩོད་པ་དགྩོད་པ་)ནི།

ར་བ།

སྣང་ཡུལ་གཉིས་པྩོ་ཤེས་པ་ལས། །

ཐ་དད་ཡིན་ན་ཡུལ་རུང་བར། །

གནས་པའི་གང་ཟག་གཞན་གིས་ཀང་། །

མཐྩོང་འགྱུར་བུམ་པ་ལ་སྩོགས་བཞིན། །[༣]

རྩོག་པ་དང་མེད་པ་གསལ་སྣང་གི་ཤེས་པའི་སྣང་ཡུལ་གཉིས་པྩོ་ཆྩོས་ཅན། 

ཡུལ་རུང་བར་གཞལ་1བའི་གང་ཟག་གཞན་གིས་ཀང་ཡིད་ཉེ་བར་གཏད་ན་མངྩོན་

སུམ་དུ་མཐྩོང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱྩོད་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ནི་རགས། རང་སྣང་མཁན་

གི་ཤེས་པ་ལས་རས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པ་བཞིན་

ནྩོ། །བུམ་པ་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་པར་འདྩོད་པ་ནི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཀུན་དང་འགལ་

ཞིང་། ཁྱད་པར་བསྟན་བཅྩོས་འདིའི་བཞེད་པར་འདྩོད་པ་ནི་གནས་མ་ཡིན་པའི་

དྩོགས་པ་ཡིན་པས། འདིའི་ར་འགེལ་ལ་མིག་ཕེ་ལ་ལྩོས་ཤིག སེལ་ངྩོའི་དངྩོས་པྩོར་

ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། སེལ་ངྩོ་ཙམ་གི་དངྩོས་པྩོ་སྐྱེ་བྩོ་དུ་མས་མངྩོན་སུམ་དུ་

མཐྩོང་བ་སབས་འདིར་དཔེར་བཀྩོད་སམ་པ་ནི་བསྟན་བཅྩོས་འདིའི་སྣང་སེལ་ལ་བླྩོ་

ཁ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་ཕྩོགས་པར་ཟད་དྩོ། །དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་རིག་པས་བརགས་

1  <<བཀྲིས་>> གཞལ།  <<རང་>> གནས།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

པའི་ཚེ། བུམ་པའི་གཟུགས་དྲི་སྩོགས་ཀང་བུམ་པ་མ་ཡིན་ལ། དེ་དག་ལས་མ་

གཏྩོགས་པའི་བུམ་པ་མེད་པའི་ཕིར། དངྩོས་པྩོར་མེད་པའྩོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་གཅིག་དུ་

བལ་གི་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་ཡིན་ཏེ། བུམ་པའི་གཟུགས་ཀང་བུམ་པ་མ་ཡིན། 

བུམ་པའི་གཟུགས་མ་ཡིན་པའི་བུམ་པ་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་ལྷག་མ་

རྣམས་ལའང་སྦྱར་བར་བ་བ་ཡིན་ན་རགས་མ་གྲུབ་སྟེ། བུམ་པའི་གཟུགས་དང་དྲི་མ་

ཡིན་པའི་བུམ་པ་དངྩོས་པྩོ་བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཡང་བུམ་པའི་གཟུགས་དྲི་སྩོགས་

བུམ་པ་མ་ཡིན། དེ་དག་ཆ་ཤས་སུ་མ་གཏྩོགས་པའི་བུམ་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་

པའི་དྩོན་ཡིན་ན་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་སྟེ། དེ་དག་ཆ་ཤས་སུ་མ་གཏྩོགས་པའི་བུམ་པའི་

དངྩོས་པྩོ་མེད་ཀང་། ཆ་ཤས་སུ་གཏྩོགས་པའི་བུམ་པ་དངྩོས་པྩོ་བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཡང་བུམ་པའི་རྡུལ་རས་བརྒྱད་བུམ་པ་མ་ཡིན། རྡུལ་རས་བརྒྱད་ཀི་ཚོགས་པ་

ལས་མ་གཏྩོགས་པའི་བུམ་པ་མེད་པའི་དྩོན་ཡིན་ན། ཡང་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་སྟེ། བུམ་

པའི་རྡུལ་རས་བརྒྱད་ཀི་ཚོགས་པ་བུམ་པར་ཁས་བླངས་པ་ལ་གནྩོད་པ་ཅུང་ཟད་

ཀང་མེད་པར། རྣམ་འགེལ་ལས། གཟུགས་སྩོགས་ནུས་པའི་ཁྱད་པར་ནི། །སྩོང་

བས་དེ་མཚུངས་འབས་བུ་ཡི། །རྒྱུ་མིན་པ་ནི་རྣམ་དཔྩོད་ལ། །བུམ་པའི་སྒ་ནི་འཇུག་

པར་འགྱུར། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་དངྩོས་པྩོར་གསལ་བར་བསྒྲུབས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཉིས་པ་(དེའི་ལན་གདབ་པ་)ལ་གཉིས། འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་དང་། དེ་དགག་

པའྩོ། །དང་པྩོ་(འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

དྩོན་ཉིད་ཡིན་ཡང་ལུས་ཀི་ནང་། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

མི་མཐྩོང་བཞིན་དུ་འཁྲུལ་སྣང་གཉིས། །

བདག་ལ་རག་ཏུ་འབེལ་པའི་ཕིར། །

གཞན་གིས1་རྩོགས་པ་མེད་ཅེ་ན། །[༤]

ཕི་རྩོལ་གི་དྩོན་ཉིད་ཡིན་ཡང་ལུས་ཀི་ནང་སིང་ལ་སྩོགས་པ་གཞན་གིས་མི་

མཐྩོང་བ་བཞིན་དུ་འཁྲུལ་སྣང་གཉིས་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ཡང་། སྣང་མཁན་བདག་ལ་རག་

ཏུ་འབེལ་པའི་ཕིར་གཞན་གིས་མངྩོན་སུམ་དུ་རྩོགས་པར་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་མེད་ཅེ་ན།

གཉིས་པ་(དེ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། དགག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། འཁྲུལ་

བའི་གཟུང་ཡུལ་དངྩོས་པྩོར་འདྩོད་པ་བླུན་པར་བསྟན་པའྩོ། །དང་པྩོ་(དགག་པ་རྒྱས་པར་

བཤད་པ་)ལ་གཉིས། དཔེ་དྩོན་མི་མཚུངས་པ་དང་། མཚུངས་པའི་ལན་དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(དཔེ་དྩོན་མི་མཚུངས་པ་)ནི།

ར་བ།

ནང་གི་ལུས་ནི་ཡུལ་རུང་མིན། །

དེས་ན་རང་གིས་ཀང་མི་མཐྩོང་། །

འཁྲུལ་ཤེས་གཉིས་ཀི་གཟུང་ཡུལ་ཤེས་པ་ལས་རས་ཐ་དད་ཡིན་ཡང་། 

མངྩོན་སུམ་གིས་མི་མཐྩོང་བའི་དཔེ་དྩོན་མི་མཚུངས་པར་ཐལ། ནང་གི་ལུས་ནི་

ཡུལ་རུང་བ་ན་གནས་ན་མཐྩོང་ཡང་། ཡུལ་རུང་བ་ན་གནས་པ་མིན་པ་དེས་ན་རང་

གིས་ཀང་མིག་ཤེས་ཀིས་མི་མཐྩོང་བ་2ལ་འཁྲུལ་སྣང་གཉིས་ཤེས་པ་ལས་རས་ཐ་

1  <<རང་>> གིས།<<ར་>> གི།

2  <<བཀྲིས་>> -
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དད་ཡིན་ན། ཡུལ་རུང་བ་ན་གནས་པའི་གང་ཟག་གཞན་གིས་ཀང་མངྩོན་སུམ་དུ་

མཐྩོང་དགྩོས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(མཚུངས་པའི་ལན་དགག་པ་)ལ་གཉིས། འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་དང་། དེ་

དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་)ནི།

ར་བ།

རང་དང་རག་ཏུ་འབེལ་པས་ན། །

གཉིས་པྩོའང་ཡུལ་རུང་མིན་ཞེ་ན། །[༥]

རང་གི་ཤེས་པ་ཁྩོ་ན་དང་རག་ཏུ་འབེལ་པས་ན་དྩོན་སྤི་དང་སྐྲ་ཤད་དུ་སྣང་བ་

གཉིས་པྩོའང་ཡུལ་རུང་བ་ན་གནས་པ་མིན་པས་གཞན་གིས་མཐྩོང་རུང་མིན་ཅེ་ན།

གཉིས་པ་(དེ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། ཐ་སད་སྐྱྩོན་མེད་རྒྱུན་ཆད་པར་ཐལ་བ་དང་། 

དེའི་ལན་དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(ཐ་སད་སྐྱྩོན་མེད་རྒྱུན་ཆད་པར་ཐལ་བ་)ནི། 

ར་བ།

རང་བླྩོ་ཁྩོ་ན་དང་འབེལ་ཕིར། །

བརྩོད་ཀང་གཞན་གིས་རྩོགས་མི་འགྱུར། །

བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པ་སྒས་བརྩོད་ཀང་རང་གིས་རྩོགས་པ་དེ་གཞན་གིས་

རྩོགས་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། བུམ་པའི་དྩོན་སྤི་སྩོགས་འཆད་པ་པྩོ་རང་ལ་སྣང་བ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དེ་རང་གི་བླྩོ་ཁྩོ་ན་དང་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་འབེལ་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། འཆད་པ་པྩོས་

བཤད་པ་དེ་ཉན་པ་པྩོས་མ་གྩོ ཉན་པ་པྩོས་གྩོ་བ་དེ་འཆད་པ་པྩོས་མ་བཤད་པས། ཐ་

སད་སྐྱྩོན་མེད་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྱུར་རྩོ། །

གཉིས་པ་(དེའི་ལན་དགག་པ་)ལ་གཉིས། རྩོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(རྩོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

རང་རང་བླྩོ་དང་འབེལ་པའི་ཕིར། །

བརྩོད་པས་དེ་ཉིད་རྩོགས་ཤེ་ན། །[༦]

རང་རང་གི་ཡུལ་དེ་ཉིད་རང་རང་གི་བླྩོ་དང་འབེལ་པའི་ཕིར་སྒས་བརྩོད་

པས་དེ་ཉིད་རྩོགས་པས་ཐ་སད་རྒྱུན་ཆད་པར་མི་འགྱུར་ཅེ་ན།

གཉིས་པ་(དེ་དགག་པ་)ལ་གསུམ། དྩོན་གཅིག་ཐུན་མྩོང་དུ་གྩོ་བ་མི་སྲིད་པར་

ཐལ་བ་དང་། དེའི་ལན་དགག་པ་དང་། ཡུལ་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་ནས་འཛིན་ན་གཟུང་

ཡུལ་དངྩོས་མེད་དུ་གྲུབ་ཟིན་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(དྩོན་གཅིག་ཐུན་མྩོང་དུ་གྩོ་བ་མི་སྲིད་པར་ཐལ་བ་)ནི། 

ར་བ།

གང་ཟག་གཉིས་ཀི་བརྩོད་བའི་དྩོན། །

སྩོ་སྩོ་ཡིན་ཕིར་སྦྱྩོར་མི་ནུས། །

དྩོན་གཅིག་ཐུན་མྩོང་དུ་གང་ཟག་གཉིས་ཀིས་གཅིག་ཏུ་མཚམས་སྦྱྩོར་མི་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ནུས་ཤིང་གྩོ་མི་ནུས་པར་ཐལ། གང་ཟག་གཉིས་ཀི་རྩོག་པ་ལ་ཤར་བའི་བརྩོད་བའི་

དྩོན་འབེལ་མེད་སྩོ་སྩོ་ཁྩོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(དེའི་ལན་དགག་པ་)ལ་གཉིས། འདྲ་བ་ལ་གཅིག་ཏུ་ཞེན་པའི་རྩོད་པ་

དང་། དེ་དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(འདྲ་བ་ལ་གཅིག་ཏུ་ཞེན་པའི་རྩོད་པ་)ནི།

ར་བ།

གང་ཟག་སྩོ་སྩོ་ལ་ཡྩོད་པའི། །

སེམས་ཀི་རྣམ་པ་གཉིས་འདྲ་བས། །[༧]

འདྲ་བ་གཅིག་ཏུ་ཞེན་པ་ལ། །

ཐ་སད་སྦྱྩོར་ཕིར་མི་འགལ་ན། །

འཆད་པ་པྩོ་1ཉན་པ་པྩོའི་གང་ཟག་སྩོ་སྩོ་ལ་ཡྩོད་པའི་བུམ་པའི་རྣམ་པ་ཤར་

བའི་སེམས་ཀི་རྣམ་པ་གཉིས་ལྩོ་ལྡིར་ཞབས་ཞུམ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འདྲ་བས་འདྲ་

བ་ལ་གཅིག་ཏུ་ཞེན་པ་ལ་བུམ་པ་ཞེས་ཐ་སད་སྦྱྩོར་བའི་ཕིར་དྩོན་གཅིག་ཐུན་མྩོང་

དུ་གྩོ་བ་མི་འགལ་ལྩོ་ཞེ་ན།

གཉིས་པ་(དེ་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

རང་ལ་ཤར་ན་རང་ཡུལ་ཡིན། །

1  <<བཀྲིས་>> + དང་།
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མ་ཤར་ན་ནི་དེ་ཡུལ་མིན། །[༨]

དེས་ན་ཐ་དད་གཟུང་བ་ལ། །

གཅིག་ཏུ་འཛིན་པ་ག་ལ་སྲིད། །

འབེལ་མེད་ཐ་དད་ཁྩོ་ན་གཟུང་བ་ལ་གཅིག་ཏུ་གྩོ་ཞིང་འཛིན་པ་ག་ལ་

སྲིད། མི་སྲིད་པར་ཐལ། བུམ་པའི་དྩོན་སྤི་རང་ལ་ཤར་ན་དེ་རང་ཁྩོ་ནའི་ཡུལ་ཡིན་

ལ། རང་ལ་རྣམ་པ་མ་ཤར་ན་ནི་དེ་རང་གི་ཡུལ་མིན་པ་དེས་ནའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་(ཡུལ་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་ནས་འཛིན་ན་གཟུང་ཡུལ་དངྩོས་མེད་དུ་གྲུབ་ཟིན་པ་)ལ་གཉིས། 

རྩོད་པ་དང་ལན་ནྩོ། །

དང་པྩོ་(རྩོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཐ་དད་ཡིན་ཡང་ཡུལ་གཅིག་ཏུ། །

འཁྲུལ་བའི་སྩོ་ནས་འཛིན་ཞེ་ན། །[༩]

འབེལ་མེད་ཐ་དད་ཡིན་ཡང་ཡུལ་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའི་སྩོ་ནས་གཅིག་ཏུ་

འཁྲུལ་བའི་སྩོ་ནས་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པས་སྐྱྩོན་མེད་ཅེ་ན། 

གཉིས་པ་(ལན་)ནི། 

ར་བ།

གཅིག་ཏུ་འཛིན་པ་འཁྲུལ་བའི་ཕིར། །

གཟུང་ཡུལ་མེད་པར་གྲུབ་པ་ཡིན། །
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

འཁྲུལ་ཤེས་ཀི་གཟུང་ཡུལ་དངྩོས་པྩོར་མེད་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། དྩོན་སྤི་

ཡུལ་གཅིག་ཏུ་མེད་པ་ལ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པ་འཁྲུལ་བའི་ཕིར། སབས་འདི་དག་ཏུ་

འཁྲུལ་ཤེས་ཀི་གཟུང་ཡུལ་མེད་པར་བཤད་པ་དངྩོས་པྩོར་མེད་པའི་དྩོན་ཡིན་གི། 

གཞན་དུ་ན་སུན་འབིན་རྣམས་ལར་སྣང་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། དྩོན་སྤི་ཤེས་བར་

མི་རུང་ན་འྩོག་ནས་སྒ་དྩོན་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་གསུངས་པ་སྩོགས་རང་གི་ལུགས་

དུ་མ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་བས་བླྩོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་རིང་རི་བྩོ་ལ་གྩོམས་པ་

དྩོར་བ་ལར་མི་བ་བར། ཞིབ་ཁབ་མིག་ཏུ་གཏུན་འཇུག་པ་ལར་བའྩོ། །

གཉིས་པ་(འཁྲུལ་བའི་གཟུང་ཡུལ་དངྩོས་པྩོར་འདྩོད་པ་བླུན་པར་བསྟན་པ་)ནི། 

ར་བ།

རིགས་པས་བརགས་ན་མེད་བཞིན་དུ། །

ད་དུང་ཕལ་ཆེར་ཡུལ་དུ་ཞེན། །[༡༠]

སྩོར་མྩོའི་རེ་མྩོས་བསྟན་པ་ན། །

ནམ་མཁའ་མཐྩོང་ཞེས་བླུན་པྩོ་འཁྲུལ། །

བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

འཁྲུལ་ཤེས་ཀི་གཟུང་ཡུལ་རིགས་པས་བརགས་ན་དངྩོས་པྩོར་མེད་བཞིན་

དུ། ད་དུང་ཕལ་ཆེར་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཡུལ་དུ་ཞེན་པ་ནི། དཔེར་

ན་སྩོར་མྩོའི་རེ་མྩོས་བསྟན་པ་ན་ནམ་མཁའ་ལ་ལ་བར་མི་བེད་ཀི། སྩོར་མྩོའི་རེ་མྩོ་

ལ་བལས་ནས་ནམ་མཁའ་མཐྩོང་ཞེས་བླུན་པྩོ་འཁྲུལ་བ་དང་འདྲའྩོ། །

གཉིས་པ་རང་གི་ལུགས་ནི། 
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ར་བ།

གཞལ་བ་རང་མཚན་གཅིག་ཁྩོ་ན། །

ཚད་མའི་སྩོ་ནས་བླངས1་དྩོར་བེད་2པའི་རྩོགས་ལྡན་སྐྱེས་བུས་འདྩོད་བའི་

དྩོན་ཡྩོད་མེད་དུ་དཔྩོད་པའི་རེན་མཐར་ཐུག་པའི་གཞལ་བ་རང་མཚན་ཅིག་3ཁྩོ་

ནར་ཟད་དེ། མཐར་རང་མཚན་འཇལ་བའི་མངྩོན་སུམ་ལ་མི་རེན་པ་ཚད་མར་མི་

རུང་བའི་ཕིར། འདིར་བཤད་པ་ནི་ཚད་མས་བརག་པར་བ་བའི་གཞལ་བ་རང་

མཚན་ཁྩོ་ནར་ངེས་པའི་དྩོན་ཡིན་གི། གཞལ་བ་ཡིན་ན་རང་མཚན་ཡིན་པས་ཁྱབ་

པར་བཞེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡིན་ན། རྩོད་སྩོང་གི་སབས་སུ་དངྩོས་མེད་འཇལ་བའི་

ཚད་མ་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་དང་། འཇལ་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་

གཞལ་བ་གཉིས་སུ་སྒྲུབ་པ་ལར་ན། རེས་དཔག་གིས་རང་མཚན་འཇལ་བའི་ཚེ་སྤི་

མཚན་གཟུང་བ་ལ་ལྩོས་པ་ཡིན་གི། སྤི་མཚན་རྩོག་པས་བཏགས་པ་ལ་མ་ལྩོས་

པར། རང་སྐྱ་ཐུབ་པའི་གཞལ་བ་མ་ཡིན་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། རྣམ་འགེལ་

དུ། རང་གི་མཚན་ཉིད་དཔད་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་དང་། ཡྩོད་མེད་ཉིད་དུ་དཔྩོད་རྣམས་

ཀིས། །དྩོན་བ་དེ་ལ་གྲུབ་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་འགེལ་པར། སྩོབ་དཔྩོན་ལྷ་

དབང་བླྩོས་གསུངས་པ་རྣམས་མ་གཟིགས་4པ་དང་། མ་དགྩོངས་པ་ག་ལ་སྲིད། 

ཡྩོད་ན་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅིང་། སྤི་མཚན་མེད་པར་འདྩོད་པ་དག་འདི་ལ་ལན་

1  <<བཀྲིས་>> བླང་།

2  <<བཀྲིས་>> འབེད།

3  <<བཀྲིས་>> ཅིག <<རང་>> གཅིག

4  <<བཀྲིས་>> གཟིག
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཐྩོབ་ཞིག སྤི་མཚན་མེད་པ་ཆྩོས་ཅན། དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་ཤིང་། ཆྩོས་ཅན་ཀང་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཁས་བླངས་སྩོ། །འདྩོད་

ན། ཁྱྩོད་མེད་པ་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན། ཁྱྩོད་གཞི་མ་གྲུབ་པ་འགལ། རགས་མ་གྲུབ་ན། 

ཁྱྩོད་མེད་པ་དེ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ན་ཁྱྩོད་གཞི་མ་གྲུབ་པ་འགལ་ལྩོ། །གནྩོད་པ་རྒྱས་

པར་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གསུམ་པ་རྩོད་པ་སང་བ་ལ་གཉིས། འཁྲུལ་ཤེས་ཡུལ་མེད་ལ་རྩོད་སང་དང་། 

གཟུང་ཡུལ་རང་མཚན་ལ་རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །དང་པྩོ་(འཁྲུལ་ཤེས་ཡུལ་མེད་ལ་རྩོད་སང་)ལ་

བཞི། གཞལ་བ་གཉིས་སུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་བ་སང་བ་དང་། དྩོན་སྤི་དང་མེད་

པ་གསལ་བ་ཡུལ་དུ་མཚུངས་པའི་རྩོད་སང་དང་། མངྩོན་སུམ་དང་འགལ་བ་སང་བ་

དང་། དགག་པ་ཚད་མས་མི་རྩོགས་པར་ཐལ་བ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(གཞལ་བ་གཉིས་སུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་བ་སང་བ་)ལ་རྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

ཡུལ་གཉིས་བཞེད་པས་གནྩོད་ཅེ་ན། །[༡༡]

དྩོན་སྤི་གཞལ་བ་མ་ཡིན་ཞིང་། གཞལ་བ་ལ་རང་མཚན་གིས་ཁྱབ་ན། སྩོབ་

དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་གིས། ཡུལ་གཞལ་བ་གཉིས་བཞེད་པས་གནྩོད་ཅེ་ན། 

ལན་ནི། 

ར་བ།

འཇུག་ཚུལ་སྩོ་ནས་རང་སྤི་གཉིས། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་གིས་རང་མཚན་ལར་སྤི་མཚན་རང་རྒྱུད་པ་ཡྩོད་

པའི་སྩོ་ནས་གཞལ་བ་ལ་རང་སྤི་གཉིས་གསུངས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རེས་དཔག་

གིས་ལྩོག་གྱུར་རང་མཚན་དངྩོས་སུ་རྩོགས་པའི་ཚེ་ན་ཡང་། སྤི་མཚན་གཟུང་ཡུལ་

དུ་བས་པའི་སྩོ་ནས་འཇལ་བར་བེད་ལ། མངྩོན་སུམ་ཚད་མས་གཞལ་བ་འཇལ་བའི་

ཚེ་ན་རང་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་པའི་སྩོ་ནས་འཇལ་བས། འཇལ་ཚུལ་ལམ་

འཇུག་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་རང་སྤི་གཉིས་གསུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞལ་བ་ལ་རང་

མཚན་གིས་ཁྱབ་པ་ར་བའི་དགྩོངས་པ་ཡིན་ན། རྒྱང་ཕན་པས་དེ་ལར་འདྩོད་པ་ལ་

རྣམ་འགེལ་དུ་གནྩོད་པ་བསྟན་པ་སུས་ཀང་སང་མི་ནུས་པ་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར་

བའི་ཕིར་དང་། འདིར་ཡང་། གཞལ་བ་གཉིས་ཕིར་ཚད་མ་གཉིས། །དྩོན་བེད་ནུས་

དང་མི་ནུས་ཕིར། །ཞེས་པ་དྲངས་ནས་བསྒྲུབས་པ་དང་འགལ་ལྩོ། །

གཉིས་པ་(དྩོན་སྤི་དང་མེད་པ་གསལ་བ་ཡུལ་དུ་མཚུངས་པའི་རྩོད་སང་)ལ་རྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

མེད་པའང་གཞལ་བར་མཚུངས་ཤེ་ན། །

རྩོག་པའི་གཟུང་ཡུལ་སྤི་མཚན་གཞལ་བ་ཡིན་ན། རྩོག་མེད་འཁྲུལ་བ་ལ་

སྣང་བ་སྐྲ་ཤད་སྩོགས་མེད་པ་གསལ་བར་སྣང་བའང་གཞལ་བར་མཚུངས་ཤེ་ན།

ལན་ལ་གཉིས། མི་མཚུངས་པའི་ལན་དང་། ཕེ་སྟེ་བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(མི་མཚུངས་པའི་ལན་)ནི།

ར་བ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དེ་ལ་ཡུལ་གི་དགྩོས་ནུས་མེད། །

སྐྲ་ཤད་འཛག་སྣང་གི་དབང་ཤེས་ལ་སྣང་བའི་སྐྲ་ཤད་སྩོགས་ཚད་མའི་

གཞལ་བར་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ལ་རན་པྩོ་བར་བང་སྣང་བ་ལར་ཡུལ་དུ་ཞེན་པ་

དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཞུགས་པ་དང་། ཐྩོབ་པ་སྩོགས་ཡུལ་གི་དགྩོས་ནུས་གང་

ཡང་མེད་པའི་ཕིར། སྤི་མཚན་གཞལ་བ་མ་ཡིན་པ་ར་བའི་བཞེད་པ་ཡིན་ན། འཁྲུལ་

ཡུལ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེ་བ་མི་རིགས་པ་ཁྩོ་ནར་འགྱུར་རྩོ། །

གཉིས་པ་(ཕེ་སྟེ་བཤད་པ་)ནི། འྩོ་ན་སྐྲ་ཤད་སྩོགས་གསལ་བར་སྣང་བ་རང་སྤི་

གང་ཡང་མིན་ན། གཞལ་བ་གང་དུ་འདུ་ཞེ་ན། 

ར་བ།

སྐྲ་སྩོགས་སྣང་བ་བླྩོ་ཉིད་ཡིན། །

སྐྲར་སྣང་དྩོན་ལ་གྲུབ་པ་མེད། །[༡༢]

དེ་ནི་དངྩོས་པྩོར་ཡྩོད་མེད་ཅེས། །

རྩོག་པས་དཔྩོད་ན་སྤི་མཚན་ཡིན། །

སྐྲ་ཤད་འཛག་སྣང་གི་དབང་ཤེས་ལ་སྐྲ་སྩོགས་གསལ་བར་སྣང་བའི་གཟུང་

རྣམ་ལ་ཟེར་ན། གཞལ་བ་ཕུང་གསུམ་དུ་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། དེ་བླྩོ་ཉིད་

ཡིན་པས་རང་མཚན་ཡིན་པའི་ཕིར། སྐྲར་སྣང་བའི་སྐྲ་ཤད་ལ་ཟེར་ན། སྐྱྩོན་དེ་མེད་

པར་ཐལ། དེ་དྩོན་ལ་གྲུབ་པ་མེད་པས་གཞལ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྐྲར་སྣང་དེ་ནི་

དངྩོས་པྩོར་ཡྩོད་དམ་མེད་ཅེས་རྩོག་པས་དཔྩོད་ན་རྩོག་པའི་གཟུང་ཡུལ་ལ་ཟེར་ན། 
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཞལ་བ་ཕུང་གསུམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྤི་མཚན་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་(མངྩོན་སུམ་དང་འགལ་བ་སང་བ་)ལ་གཉིས། རྩོད་པ་དང་། ལན་ནྩོ། །

དང་པྩོ་(རྩོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

དངྩོས་མེད་གཉིས་པྩོ་རང་རིག་གི །

ཤུགས་ལ་གྲུབ་པས་བསལ་ཞེ་ན། །[༡༣]

དྩོན་སྤི་དང་རྩོག་མེད་འཁྲུལ་བའི་གཟུང་ཡུལ་གཉིས་དངྩོས་མེད་ཡིན་ན། 

གཉིས་པྩོ་རང་རིག་གི་ཤུགས་ལ་གྲུབ་པས་བསལ་ཅེ་ན།

གཉིས་པ་(ལན་)ནི། 

ར་བ།

འཁྲུལ་ཤེས་གཉིས་ལ་ཡུལ་མེད་ཅིང་། །

རང་རིག་གིས་ནི་མྩོང་བའི་ཕིར། །

ཤེས་པ་ཉིད་ཡིན་དེ་ཡང་ནི། །

མེད་པ་འཛིན་ཕིར་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན། །[༡༤]

འཁྲུལ་ཤེས་གཉིས་ལ་གཟུང་ཡུལ་དངྩོས་པྩོར་གྲུབ་པ་མེད་ཅིང་དེ་མེད་པར་

ཐལ། ཡྩོད་ན་ཡིད་ལ་དྲན་པ་ཙམ་གིས་འདྩོད་དྩོན་འབད་མེད་འགྲུབ་པ་སྩོགས་

གནྩོད་པ་དུ་མ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། འཁྲུལ་ཤེས་གཉིས་ཀི་གཟུང་རྣམ་ལ་ཟེར་ན། ཤེས་པ་

ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། འཛིན་རྣམ་གིས་བསྡུས་པའི་རང་རིག་གིས་ནི་དངྩོས་སུ་མྩོང་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

བའི་ཕིར། མྩོང་བས་གྲུབ་ཀང་སྐྱྩོན་མེད་ལ་འཁྲུལ་ཤེས་གཉིས་པྩོ་དེ་ཡང་ནི་ཆྩོས་

ཅན། འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་ཏེ། དངྩོས་པྩོར་མེད་པ་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་(དགག་པ་ཚད་མས་མི་རྩོགས་པར་ཐལ་བ་སང་བ་)ལ་གཉིས། རྩོད་པ་དང་། ལན་ནྩོ། །

དང་པྩོ་(རྩོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

རང་མཚན་མིན་པའི་ཡུལ་མེད་ན། །

དངྩོས་མེད་གཞལ་བར་འགལ་ཞེ་ན། །

རང་མཚན་མིན་པའི་ཡུལ་གཞལ་བ་དྩོན་ལ་མེད་པའི་ཕིར། དུ་མེད་ལ་

སྩོགས་པའི་དངྩོས་མེད་གཞལ་བར་འགལ་ལ་དེ་ལར་1དུ་མེད་མི་སྲིད་ན་ཡྩོད་ན་དུ་

ཡྩོད་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་ལེན་དགྩོས་པས། མངྩོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་འགལ་བ་

སྩོགས་མི་འདྩོད་པ་དུ་མ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཅེ་ན། 

གཉིས་པ་(ལན་)ནི། རྩོད་པ་འདིའི་ལན་འདེབས་ཚུལ་ནི། བླ་མ་ལྩོཙྪ་བ་ཆེན་

པྩོས་ཀང་། རྣམ་འགེལ་ལས། སྒ་དྩོན་བསྩོན་པ་མེད་རྣམས་ཀིས། །ཞེས་པ་ནས། 

འདྩོད་ལྡན་རྣམས་ཀིས་བརགས2་ཅི་ཕན། །ཞེས་པའི་བར་གི་དྩོན་བཀྲལ་བ་དང་། 

འདིར་མཛད་པ་གཉིས་དྩོན་གཅིག་ཡིན་ཏེ། ལྩོཙྪ་བ་ཆེན་པྩོས་ཚད་མ་ལ་གཞལ་བ་

སེལ་བའི་ཚད་མ་དང་། གཞལ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཚད་མ་ཞེས་ཐ་སད་མཛད་པ་ལ། བྩོད་

སྔ་མ་ཁ་ཅིག་གིས། སྒ་སྩོར་བཞག་དྩོན་དུ་བཟུང་ནས་དགག་པ་བེད་པ་ནི། བཞེད་པ་

1  <<བཀྲིས་>> ལར།<<ས་>> ལ་ན།

2  <<བཀྲིས་>> རགས།
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མ་གྩོ་བཞིན་དུ་འགྩོག་པས་མི་རིགས་པ་ཆེན་པྩོ་ཡིན་ཏེ། དེའི་དྩོན་གི་གཞལ་བ་ནི་

སབས་འདིར་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་གཞི་འགར་དངྩོས་པྩོའི་བེ་བག་འགའ་ཞིག་

འགྩོག་པའི་ཚད་མ་དང་། དངྩོས་པྩོའི་ཁྱད་པར་ཁ་ཅིག་སྒྲུབ་པའི་ཚད་མ་ལ་བརྩོད་ལ། 

དེ་ཡང་མེ་མེད་ཀི་མཚོར་དུ་བའི་དངྩོས་པྩོ་མེད་ཅེས་སེལ་བར་བེད་ལ། བཙོ་བསྲེག་

དྩོན་གཉེར་འགའ་ཞིག་གི་ངྩོར་དུ་བ་དང་ལྡན་པའི་ལ་ལ་མེའི་དངྩོས་པྩོ་ཡྩོད་ཅེས་

སྒྲུབ་པའི་དྩོན་ཡིན་གི། གཞལ་བའི་རང་ལྡྩོག་སེལ་བའི་ཚད་མ་མཁས་པ་དེ་ལ་བུའི་

བཞེད་པར་ག་ལ་རིགས། རྣམ་འགེལ་ལས་གསུངས་བའི་དཔེ་ཉིད་ཀིས་ཀང་ཤེས་

ཏེ། འཁིག་པ་དྩོན་གཉེར་གི་བུད་མེད་ཀིས་འདྩོད་དྩོན་དེ་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་འདྩོད་དྩོན་

སྒྲུབ་ནུས་ཀི་སྐྱེས་བུ་གཟུགས་བཟང་ངན་དཔྩོད1་རིགས་ཀི། མ་ནིང་གཞིར་བཟུང་

ནས་གཟུགས་བཟང་ངན་དཔྩོད2་མི་རིགས་པ་བཞིན་ནྩོ། །

ར་བ།

དགག་བ་དངྩོས་པྩོར་ཡྩོད་མེད་ཅེས། །

སྒྲུབ་3པའི་ཕིར་ན་འགལ་བ་མེད། །[༡༥]

བླང་དྩོར་བེད་པའི་རེན་མཐར་ཐུག་པའི་གཞལ་བ་རང་མཚན་ཁྩོ་ན་དང་། 

བཙོ་བསྲེག་སྩོགས་དྩོན་གཉེར་གི་འདྩོད་དྩོན་སྒྲུབ་ནུས་ཀི་གཞལ་བ་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་

ན། དངྩོས་མེད་ཚད་མའི་གཞལ་བར་འགལ་བ་མེད་པར་ཐལ། བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་མེ་

ལ་བུ་རྩོགས་འདྩོད་པའི་ཚེ་དུ་བའི་རགས་ཀིས་དུ་ལྡན་ལའི་སྟེང་དུ་མེའི་དངྩོས་པྩོར་

1  <<བཀྲིས་>> དཔད།

2  <<བཀྲིས་>> དཔད།

3  <<ཧྩོར་>> སྒྲུབ།<<ར་>> གྲུབ། <<སེ་>><<ཞ་>> བསྒྲུབ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཡྩོད་ཅེས་སྒྲུབ་ལ། དགག་བའི་ཆྩོས་དུ་བ་ལ་བུ་གཞི་འགར་ཡྩོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ན་

མེ་མེད་ཀི་རགས་ཀིས་མེས་དབེན་པའི་མཚོ་ལ་དུ་བའི་དངྩོས་པྩོ་མེད་ཅེས་སྒྲུབ་

པའི་ཕིར། འདི་དག་ལ་བརེན་པ་ཁ་ཅིག་གིས། དགག་རགས་ལ་བརེན་པའི་རེས་

དཔག་གིས་དགག་བ་འཇལ་བར་འདྩོད་པ་ནི། རེས་དཔག་དང་སྒྩོ་འདྩོགས་འཛིན་

སྟངས་མཚུངས་པར་ཁས་ལེན་དགྩོས་པས་རྣམ་བཞག་ཐམས་ཅད་ཉམས་པར་

འགྱུར་རྩོ། །ཡང་ཁ་ཅིག མཚོ་ལ་དུ་བ་གྲུབ་པར་ཐལ། དུ་བ་མེད་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

ཞེས་སྨྲ་བ་ནི་ངྩོ་མཚར་བའི་གནས་སྩོ། །དེས་ན་མཚོར་དུ་མེད་སྩོགས་དངྩོས་མེད་

ཚད་མའི་གཞལ་བར་རང་ལུགས་ལ་ཞལ་གིས་བཞེས་པས། ཡྩོད་དངྩོས་ཁྱད་མེད་

པ་ར་བའི་དགྩོངས་པར་འདྩོད་པ་ནི་མ་གྩོ་བ་ཆེན་པྩོ་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་གཟུང་ཡུལ་རང་མཚན་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་ལ་གཉིས། རྩོད་པ་དང་། 

ལན་ནྩོ། །

དང་པྩོ་(རྩོད་པ་)ནི།

ར་བ།

ཕི་ཡི་གཟུང་ཡུལ་མཁས་པས་བཀག །

ཤེས་པའི་གཟུང་ཡུལ་འདིར་མི་སྲིད། །

དེས་ན་གཞལ་བ་གཅིག་ཉིད་ཀང་། །

མི་འཐད་ཅེས་ནི་འགའ་ཞིག་སྨྲ། །[༡༦]

གཟུང་ཡུལ་རང་མཚན་དེ་ཕི་ཡི་དྩོན་གིས་བསྡུས་པའི་གཟུང་ཡུལ་ཡིན་ན། 

རྣམ་འགེལ་སྩོགས་སུ་མཁས་པས་བཀག་ཟིན་ལ། ཤེས་པའི་གཟུང་ཡུལ་སྟེ། ཤེས་
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པས་བསྡུས་པའི་གཟུང་དྩོན་ཡིན་ན། དྩོན་སེམས་ཀི་སབས་འདིར་མི་སྲིད་པ་དེས་

ན་གཞལ་བ་རང་མཚན་གཅིག་ཉིད་ཀང་མི་འཐད་ཅེས་ནི་འགའ་ཞིག་སྨྲའྩོ། །

གཉིས་པ་(ལན་)ལ་གསུམ། གྲུབ་མཐའི་རྣམ་བཞག་སྤིར་བསྟན་པ་དང་། མི་

འཐད་པའི་ཕྩོགས་དགག་པ་དང་། འཐད་པའི་ཕྩོགས་སྒྲུབ་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(གྲུབ་མཐའི་རྣམ་བཞག་སྤིར་བསྟན་པ་)ནི། 

ར་བ།

ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དང་དབང་ཕྱུག་དང་། །

གཙོ་བྩོ་རྡུལ་དང་རྣམ་རིག་དང་། །

རེན་འབེལ་ཡིན་ཞེས་གྲུབ་པའི་མཐའ། །

ཐ་དད་རང་གཞན་སེ་པ་འདྩོད། །[༡༧]

རྒྱང་ཕན་དང་། དཔྩོད་པ་བ་ཁ་ཅིག ངྩོ་བྩོ་ཉིད་རྒྱུར་སྨྲ་བ་དང་། དབང་ཕྱུག་པ་

གནས་ལུས་སྩོགས་དབང་ཕྱུག་གིས་བས་པ་དང་། གངས་ཅན་གཙོ་བྩོ་རྒྱུར་སྨྲ་བ་

དང་། གཟེག་ཟན་དང་། ཉན་ཐྩོས་ཁ་ཅིག་རྡུལ་ཆ་མེད་རྒྱུར་སྨྲ་བ་དང་། སེམས་ཙམ་

པ་རྣམ་རིག་ཙམ་དུ་སྨྲ་བ་དང་། དབུ་མ་པ་དྩོན་དམ་པར་སྤྩོས་པ་དང་བལ་ཞིང་། ཐ་

སད་དུ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དང་མཐུན་པར་བེད་དམ། འཇིག་རེན་གི་གགས་པ་ལར་

ཁས་ལེན་ཡང་རུང་རེན་འབེལ་ཡིན་ཞེས་གྲུབ་པའི་མཐའ་ཐ་དད་པ་རང་གཞན་གི་སེ་

པ་འདྩོད་དྩོ། །

གཉིས་པ་(མི་འཐད་པའི་ཕྩོགས་དགག་པ་)ནི། རྒྱུ་མེད་ལས་སྐྱེ་བ་དང་། རག་པ་རྒྱུར་

འདྩོད་པ་དག་ནི་མི་འཐད་པར་རྣམ་འགེལ་སྩོགས་སུ་རྒྱས་པར་བཀག་ཟིན་པ་ལས་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཤེས་པར་བའྩོ། །

གསུམ་པ་(འཐད་པའི་ཕྩོགས་སྒྲུབ་པ)ལ་གཉིས། ཐུབ་པའི་དགྩོངས་པ་ངྩོས་བཟུང་

བ་དང་། སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་གགས་ཀིས་ཇི་ལར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཚུལ་ལྩོ། །

དང་པྩོ་(ཐུབ་པའི་དགྩོངས་པ་ངྩོས་བཟུང་བ་)ནི། ཐུབ་པས་ཕི་དྩོན་གི་རྣམ་བཞག་

མཛད་པ་ན་རྡུལ་ཕན་ཞལ་གིས་བཞེས་ལ། ཐ་སད་ཀི་དེ་ཁྩོ་ན་དཔྩོད་པ་ན་གཟུགས་

ལ་སྩོགས་པ་སེམས་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་ཞལ་གིས་བཞེས་ཤིང་། དྩོན་དམ་པའི་དེ་ཁྩོ་

ན་ཉིད་ལ་འཇུག་པ་ན་སྤྩོས་པའི་མཐའ་དང་བལ་བ་ལ་འཇུག་པར་མཛད་ཅིང་། 

བསྟན་བཅྩོས་མཛད་པ་པྩོ་རང་ཉིད་ཀང་ཚུལ་དེ་ལར་ཞལ་གིས་བཞེས་པའྩོ། །

གཉིས་པ་(སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་གགས་ཀིས་ཇི་ལར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཚུལ་)ལ་གཉིས། དྩོན་རིག་

གི་རྣམ་བཞག་དང་། རྣམ་རིག་གི་རྣམ་བཞག་གྩོ །དང་པྩོ་(དྩོན་རིག་གི་རྣམ་བཞག་)ལ་

གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག རང་ལུགས་བཤད། རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །དང་པྩོ་(གཞན་

ལུགས་དགག་པ་)ལ་གཉིས། བེ་སྨྲའི་ལུགས་དགག་པ་དང་། བྩོད་ཁ་ཅིག་གི་ལུགས་

དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(བེ་སྨྲའི་ལུགས་དགག་པ་)འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི།

ར་བ།

ཆྩོད་པ་མིན་ཕིར་རྣམ་ཤེས་མིན། །

དབང་པྩོ་རེན་བཅས་ལ་བེད་ལྩོ། །

མིག་ཤེས་ཀིས་གཟུགས་མཐྩོང་ན། རི་ལ་སྩོགས་པས་བར་དུ་ཆྩོད་པའི་

གཟུགས་ཀང་མཐྩོང་བར་ཐལ་བས་བར་དུ་ཆྩོད་པ་མཐྩོང་བ་མིན་པའི་ཕིར་རྣམ་ཤེས་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཟུགས་ལ་ལ་བེད་མིན་ལ། དབང་པྩོ་རེན་བཅས་ལ་བེད་ཡིན་ལྩོ། 

གཉིས་པ་དེ་དགག་པ་ནི། 

ར་བ།

བེམ་པྩོ་ཡིན་ཕིར་ལ་བེད་མིན། །

དུས་མཉམ་པ་ལ་འབེལ་པ་མེད། །[༡༨]

མིག་གི་དབང་པྩོ་ཆྩོས་ཅན། གཟུགས་ལ་ལ་བེད་མིན་པར་ཐལ། བེམ་པྩོ་

ཡིན་པའི་ཕིར། གཟུགས་དང་གཟུང་དྩོན་དང་དེ་འཛིན་པའི་གཟུང་དྩོན་ཅན་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། རས་ཐ་དད་དུས་མཉམ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། རས་ཐ་དད་དུས་

མཉམ་པ་ལ་འབེལ་པ་མེད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(བྩོད་ཁ་ཅིག་གི་ལུགས་དགག་པ་)ལ་གསུམ། འདྩོད་པ་བརྩོད། དེ་དགག 

དེའི་ལན་དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཡུལ་དང་རྣམ་ཤེས་དུས་མཉམ་ནི། །

གཟུང་འཛིན་ཡིན་ཞེས་གངས་ཅན་པ། །

བེ་སྨྲ་ལར་མི་འཐད་ཀང་ཡུལ་དང་རྣམ་ཤེས་དུས་མཉམ་ནི་གཟུང་འཛིན་

ཡིན་ཞེས་གངས་ཅན་པ་སྩོབ་དཔྩོན་ཆ་པ་སྩོགས་བཞེད་དྩོ། །

གཉིས་པ་(དེ་དགག་པ་)ནི། 
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ར་བ།

དུས་མཉམ་ཕིར་ན་འབེལ་པ་མེད། །

རྒྱུ་མེད་པ་ལ་རྣམ་ཤེས་འགལ། །[༡༩]

གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། གཟུགས་དང་འབེལ་པ་མེད་པར་

ཐལ། རས་ཐ་དད་དུས་མཉམ་པའི་ཕིར། དྩོན་རིག་མ་འཁྲུལ་བའི་རྣམ་ཤེས་སུ་འགལ་

བར་ཐལ། རང་འདྲའི་རྣམ་པ་དངྩོས་སུ་གཏྩོད་པའི་གཟུང་དྩོན་གི་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར། 

འདི་དག་གིས་ཚོགས་པ་གཅིག་པའི་རྩོ་གཟུགས་ལ་འབས་རགས་ཀིས་རགས་དང་

རགས་ཅན་མི་བཞེད་པར་གསལ་ལྩོ། །

གསུམ་པ་(དེའི་ལན་དགག་པ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

སད་ཅིག་སྔ་མའི་ཡུལ་རྒྱུ་ཡིན། །

དུས་མཉམ་གཟུང་ཡུལ་ཡིན་ཞེ་ན། །

སད་ཅིག་སྔ་མའི་ཡུལ་དེ་རང་གི་གཟུང་དྩོན་གི་རིགས་འདྲ་སད་ཅིག་སྔ་མ་

རང་འདྲའི་རྣམ་པ་གཏྩོད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ལ་དུས་མཉམ་གཟུང་ཡུལ་ཡིན་པས་ཉེས་པ་

གཉིས་ཀ་མེད་དྩོ་ཞེ་ན། འདིར་རིགས་པ་སྨྲ་བ་ཆེན་པྩོ་བཞེད་པ་ཡིན་ཡང་། འྩོག་གི་

ལན་ལྩོག་པ་དཀའྩོ། །

ལན་ནི། 

ར་བ།
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ཡུལ་ལས་སྐྱེས་ཕིར་རྣམ་ཤེས་གྲུབ། །

དེ་ལ་དུས་མཉམ་དགྩོས་པ་མེད། །[༢༠]

གཟུང་འཛིན་དབང་ཤེས་དེ་ལ་དུས་མཉམ་པའི་གཟུང་དྩོན་ཁས་བླངས་པ་

དགྩོས་པ་མེད་པར་ཐལ། དེ་ཁས་མ་བླངས་ཀང་རྣམ་ཤེས་དེའི་དམིགས་རྐེན་གྲུབ་

ཟིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། རང་འདྲའི་རྣམ་པ་གཏད་པའི་སྩོ་ནས་རང་གི་སད་ཅིག་སྔ་

མའི་གཟུང་ཡུལ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕིར། ཐལ་རགས་གང་ཁས་བླངས་པ་ནི་གྩོ་བར་

ཟད་དྩོ། །

གཉིས་པ་(རང་ལུགས་བཤད་པ་)ལ་གསུམ། དྩོན་རིག་འཐད་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། དེ་

ལ་རྩོད་པ་སང་བ། དེས་གྲུབ་པའི་དྩོན་ནྩོ། །

དང་པྩོ་(དྩོན་རིག་འཐད་པར་སྒྲུབ་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཡུལ་དང་དབང་པྩོ་ཡིད་ལ་བེད། །

དེ་ལས་སྐྱེས་པ་རྣམ་ཤེས་ཡིན། །

གཟུང་འཛིན་དབང་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། རྣམ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་

དམིགས་རྐེན་དང་། དབང་པྩོ་གཟུགས་ཅན་པས་བདག་རྐེན་དང་། ཡིད་ལ་བེད་པ་

དང་རང་རྒྱུ་རྐེན་གསུམ་པྩོ་དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(དེ་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་)ནི། རྐེན་གསུམ་ཀ་ལས་སྐྱེས་པ་ལ། ཡུལ་དང་འདྲ་

བར་སྐྱེ་བ་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། 

ར་བ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཟས་སྩོགས་བུ་ཡི་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་། །

ཕ་མའི་གཟུགས་བཞིན་ཡུལ་འདྲར་སྐྱེ། །[༢༡]

འགལ་བ་མེད་པར་ཐལ། ཟས་སྩོགས་བུའི་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་། ཕ་མའི་གཟུགས་

དང་འདྲ་བར་སྐྱེ་བ་བཞིན་དུ་ཡུལ་དང་འདྲ་བར་སྐྱེ་བ་དངྩོས་པྩོའི་ཆྩོས་ཉིད་ཡིན་

པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་(དེས་གྲུབ་པའི་དྩོན་)ནི། 

ར་བ།

དེས་ན་ཡུལ་ལ་འབས་བུ་གཉིས། །

དེས་ན་ཡུལ་གཟུགས་ལ་འབས་བུ་གཉིས་ཡྩོད་དེ། རང་གི་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་

དང་དབང་པྩོས་གྩོགས་བས་ནས་དབང་ཤེས་ལ་རང་འདྲའི་རྣམ་པ་གཏྩོད་པའི་བ་བ་

བེད་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

བླྩོ་ཡང་ཚུལ་གཉིས་ཡིན་པར་འདྩོད། །

གཟུགས་འཛིན་གི་བླྩོ་ཡང་ཚུལ་གཉིས་པ་ཅན་ཡིན་པར་འདྩོད་དེ། གཟུང་

རྣམ་དང་འཛིན་རྣམ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་བས་པའི་ཕིར། ཡུལ་ཤེས་དང་དེ་ཤེས་པའི་

བླྩོ་གཉིས་དྲན་ཤེས་གཉིས་པས་མི་འདྲ་བར་དྲན་པ་དང་། ཡུལ་ཤེས་དེ་དྲན་ཤེས་

དང་པྩོས་ཡུལ་གི་རྣམ་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་ནས་དྲན་པས་བླྩོ་ཚུལ་གཉིས་པ་ཅན་དུ་

གྲུབ་སྟེ། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཀི་རྣམ་བཤད་དུ་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །
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གསུམ་པ་(རྩོད་པ་སང་བ་)ནི། བྩོད་ཁ་ཅིག མདྩོ་སེ་པས་དྩོན་ལྩོག་ན་མྩོས་རྣམ་པ་

གཏད་པར་ཁས་བླངས་པར་བསམས་ནས་ཤ་ཟ་དང་མཚུངས་པར་བེད་པ་ནི། འདྩོད་

པ་མ་གྩོ་བའི་འབེལ་མེད་ཡིན་ཏེ། ཤ་ཟས་རྣམ་པ་བཞག་ན་དེ་དང་འདྲ་བར་སྐྱེ་དགྩོས་

ལ། བུམ་པ་ལ་བུ་ལ་ཤ་ཟར་འདྩོགས་ན་མིང་ལ་མི་རྩོད་དྩོ། །མདྩོ་སེ་པས་མངྩོན་སུམ་

ད་ལ་བའི་ཡུལ་ཅན་དུ་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར། སེ་བདུན་འཆད་པའི་སབས་སུ་ཕི་རྩོལ་

དྩོན་གི་རྣམ་བཞག་ཁས་བླངས་ནས་མདྩོ་སེ་པ་འགྩོག་པ་ནི། ཆྩོས་ཀི་གགས་པའི་

དགྩོངས་པ་མ་གྩོ་བར་གསལ་ལྩོ། །

གཉིས་པ་(རྣམ་རིག་གི་རྣམ་བཞག་)ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག རྣམ་རིག་པའི་

ལུགས་སྒྲུབ། དེ་ལ་རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །དང་པྩོ་(གཞན་ལུགས་དགག་པ་)ལ་གཉིས། ཕི་རྩོལ་

གི་དྩོན་དགག་པ་དང་། ཚད་མའི་རྣམ་བཞག་འཇིག་རེན་གི་གགས་པ་ཙམ་ལ་བརེན་

པ་དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(ཕི་རྩོལ་གི་དྩོན་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

གཅིག་དང་དུ་མ་བལ་བའི་ཕིར། །

དྩོན་མེད་དེས་ན་རྣམ་པའང་མེད། །[༢༢]

ཕི་རྩོལ་གི་དྩོན་མེད་དེ། ཕི་དྩོན་གཅིག་དང་དུ་མ་དང་བལ་བའི་ཕིར། དྩོན་

གིས་དངྩོས་སུ་གཏད་པའི་རྣམ་པའང་མེད་དེ། དྩོན་མེད་པ་དེས་ནའི་ཕིར། བུམ་པ་

ཆྩོས་ཅན། རགས་པའི་ཆ་མེད་དུ་མེད་དེ། ཕྩོགས་ཆ་དུ་མ་དང་འབེལ་པའི་ཕིར། ཕ་

བའི་ཆ་མེད་ཀང་མེད་དེ། ཆ་དྲུག་དང་མ་འབེལ་པའི་རྡུལ་མེད་པའི་ཕིར།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

གཉིས་པ་(ཚད་མའི་རྣམ་བཞག་འཇིག་རེན་གི་གགས་པ་ཙམ་ལ་བརེན་པ་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཀུན་རྩོབ་འཇིག་རེན་གགས་པ་ལ། །

བརེན་ན་ཚད་མའི་རྣམ་གཞག་འགལ། །

སེ་བདུན་གི་ལུགས་འཆད་པའི་སབས་སུ་ཀུན་རྩོབ་འཇིག་རེན་གི་གགས་པ་

ཙམ་ལ་བརེན་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ཙམ་ལ་བརེན་ན་ཚད་མ་གཉིས་དང་སྒྲུབ་པ་

དང་གཞན་སེལ་སྩོགས་ཚད་མའི་རྣམ་བཞག་དང་འགལ་ཞིང་ཉམས་པར་འགྱུར་

བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(རྣམ་རིག་པའི་ལུགས་སྒྲུབ་པ་)ལ་གཉིས། རྣམ་རིག་ཙམ་དུ་ཚད་མ་གང་

གིས་གྲུབ་པ་དང་། སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(རྣམ་རིག་ཙམ་དུ་ཚད་མ་གང་གིས་གྲུབ་པ་)ནི། 

ར་བ།

གསལ་དང་ལྷན་ཅིག་དམིགས་པས་འགྲུབ། །

གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སྟྩོང་པ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་

ཐལ། གསལ་ཞིང་རིག་པའི་རགས་དང་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་པས་འགྲུབ་པའི་

ཕིར། རྒྱས་པར་རྣམ་ངེས་སུ་གསུངས་པ་ལར་རྩོ། །

གཉིས་པ་(སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་བཤད་པ་)ནི། 

ར་བ།
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ལྷན་ཅིག་དམིགས་ལ་གཞན་མི་སྲིད། །[༢༣]

རས་གཞན་ཡིན་ན་རགས་མི་སྲིད། །

ཟླ་གཉིས་སྣང་བཞིན་སྔྩོ་འཛིན་ཡང་། །

གཞན་ལ་མཐའ་གཞན་བཀག་པས་ཁེགས། །

གང་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་པ་ལ་རས་གཞན་ཡིན་པ་མི་སྲིད་པས་

ཁྱབ་སྟེ། དཔེར་ན་ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་བཞིན། སྔྩོ་འཛིན་ཤེས་པ་ཡང་སྔྩོན་པྩོ་དང་ལྷན་

ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་ནྩོ། །ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། རས་གཞན་

ཡིན་ན་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རགས་འཇུག་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། 

རས་གཞན་ལ་མཐའ་གཞན་བཀག་པས་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རགས་འཇུག་པ་

ཁེགས་པའི་ཕིར། བཙུན་པ་དགེ་སྲུང་སྩོགས་ན་རེ། ཕྩོགས་ཆྩོས་མ་གྲུབ་སྟེ། གང་

ཟག་དུ་མས་སྔྩོན་པྩོ་གཅིག་ཐུན་མྩོང་དུ་དམིགས་པའི་ཕིར། ཞེ་ན་སྐྱྩོན་མེད་དེ། བག་

ཆགས་མཐུན་པར་སད་པ་ཙམ་ཡིན་གི། གཅིག་གིས་དམིགས་པ་དེ་གཅིག་ཤྩོས་

ཀིས་མ་དམིགས་པས་སྐྱྩོན་མེད་དྩོ། །ལྷན་ཅིག་པ་ལ་དྩོན་གཞན་གིས་ཁྱབ་པའི་ཁྱབ་

པ་འགལ་ནས་མ་གྲུབ་བྩོ་ཞེ་ན། རས་གཞན་དུ་མེད་ཀང་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ལ་ལྡྩོག་པ་ཐ་

དད་དང་། སྐྱེ་མཆེད་ཐ་དད་པའི་ལྷན་ཅིག་པ་མི་འགལ་ལྩོ། །སྣང་གཟུགས་དང་

སེམས་སེམས་བྱུང་གིས་ཀང་མ་ངེས་པ་མེད་དེ། གཟུགས་དམིགས་པ་སྣང་བ་ལ་

ལྩོས་པའི་སྲྩོག་ཆགས་ཀི་གཟུང་ཡུལ་ལ་ལྩོས་ནས་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་

ཀང་རས་གཞན་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བར་འདྩོད་ལ། གཟུགས་དམིགས་པ་སྣང་བ་ལ་མི་

ལྩོས་པའི་གཟུང་ངྩོར་རགས་ཞུགས་པ་མེད་དྩོ། །གཙོ་འཁྩོར་གཅིག་གི་སེམས་
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སེམས་བྱུང་ཡང་རས་ཐ་དད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བར་འདྩོད་དྩོ། །འདིར་ཡང་རས་ཐ་

དད་མ་ཡིན་པར་གསུངས་ལ། སེ་བདུན་གི་ལུགས་ལ་སེམས་སེམས་བྱུང་རས་ཐ་

དད་དུ་འདྩོད་པ་ནི། རིགས་པ་1ཕ་མྩོ་ལ་བླྩོ་ཁ་མ་ཕྩོགས་པར་ཟད་དྩོ། །

གསུམ་པ་རྣམ་རིག་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་ལ་གཉིས། དངྩོས་དང་། སྤིའི་དྩོན་

བསྡུས་པའྩོ། །དང་པྩོ་(དངྩོས་)ལ་གསུམ། གསལ་ཞིང་རིག་པའི་རགས་མ་གྲུབ་པ་སང་

བ་དང་། རྡུལ་ཕན་དང་མཚུངས་པ་སང་བ་དང་། ཕི་དྩོན་མེད་ན་ཚད་མ་དང་ཚད་

མིན་གི་རྣམ་དབེ་མི་འཐད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(གསལ་ཞིང་རིག་པའི་རགས་མ་གྲུབ་པ་སང་བ་)ནི། རིག་བ་རགས་སུ་བཀྩོད་ན་མ་

ངེས། རིག་བེད་རགས་སུ་བཀྩོད་ན་མ་གྲུབ། དེ་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་རིག་པ་ཙམ་

མི་རེད་དྩོ་ཞེ་ན། སྔ་མ་གཉིས་ཀིས་ཁྱད་པར་དུ་མ་བས་པའི་རིག་ཙམ་འགྩོད་དེ། 

དཀར་ཟལ་ཡིན་མིན་གིས་2ཁྱད་པར་དུ་མ་བས་པའི་ལྩོག་ཤལ་ཙམ་འདུས་པ་བ་

ལང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་འཇྩོག་པ་དང་འདྲའྩོ། །འདིས་ཀང་བེམ་རིག་གང་ཡང་མ་ཡིན་

པའི་དངྩོས་པྩོ་ཙམ་མི་འདྩོད་པ་བཀག་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་(རྡུལ་ཕན་དང་མཚུངས་པ་སང་བ་)ལ་གཉིས། མཚུངས་པ་བཀྩོད་པ་དང་། 

དེ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(མཚུངས་པ་བཀྩོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

1  <<བཀྲིས་>> -

2  <<བཀྲིས་>> གི།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

སེམས་རྒྱུན་ཡན་ལག་ཅན་དང་མཚུངས། །[༢༤]

སད་ཅིག་རྡུལ་གི་ཆ་ཤས་བཞིན། །

དེས་ན་སད་ཅིག་གསུམ་བདག་ཕིར། །

གཅིག་དང་དུ་མ་བལ་ཞེས་ཟེར། །[༢༥]

སེམས་ཀི་རྒྱུན་གཅིག་ཏུ་བདེན་པ་ཡན་ལག་ཅན་གཅིག་ཏུ་བདེན་པ་འགྩོག་

པ་དང་མཚུངས་ལ། སད་ཅིག་ཆ་མེད་གཅིག་ཏུ་བདེན་པ་ཡང་རྡུལ་གི་ཆ་ཤས་

བཞིན་དུ་ཆ་མེད་གཅིག་བདེན་པ་འགྩོག་ནུས་པ་དེས་ན་སེམས་ཕ་བ་ཡང་རང་གི་

བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་སྔ་ཆ་ཕི་ཆ་བར་ཆ་སད་ཅིག་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་

ཕིར། བདེན་པའི་གཅིག་དང་དུ་མ་དང་བལ་ཅེས་ཟེར་རྩོ། །

གཉིས་པ་(དེ་སང་བ་)ལ་གཉིས། འགལ་བ་བསྟན་པ་དང་། རྡུལ་དང་མི་མཚུངས་

པའི་མཇུག་བསྡུ་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(འགལ་བ་བསྟན་པ་)ནི། 

ར་བ།

སད་ཅིག་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཕིར། །

སད་ཅིག་གཅིག་པ་མི་སྲིད་འགྱུར། །

སད་ཅིག་གཅིག་པ་མི་སྲིད་ན། །

གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཡིན་པ་ཉམས། །[༢༦]

སད་ཅིག་གཅིག་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་པ་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སེམས་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཡིན་ན་སད་ཅིག་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། སད་

ཅིག་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཡིན་པ་ཉམས་པར་ཐལ། སད་ཅིག་གཅིག་པ་མི་སྲིད་

པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(རྡུལ་དང་མི་མཚུངས་པའི་མཇུག་བསྡུ་བ་)ནི། 

ར་བ།

རགས་པ་ཅིག་ཆར་བསྩོར་བས་ན། །

དབུས་ཀི་རྡུལ་ཕན་ཆ་བཅས་འགྱུར། །

དུས་གསུམ་ཅིག་ཆར་མི་སྐྱེ་བས། །

ད་ལའི་སད་ཅིག་ཆ་མེད་ཡིན། །[༢༧]

རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་དང་། སེམས་སད་ཅིག་ཆ་མེད་འགྩོག་ནུས་སུ་མཚུངས་པ་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྡུལ་ཕན་དུས་གཅིག་ཏུ་མ་བསྩོར་ན་རགས་པ་མི་རྩོམ་ལ། 

རགས་པ་གཅིག་ཆར་བསྩོར་བ་ན་དབུས་ཀི་རྡུལ་ཕན་ཆ་བཅས་སུ་འགྱུར་བས་རྡུལ་

ཆ་མེད་མི་སྲིད་ལ། དུས་གསུམ་གཅིག་ཆར་མི་སྐྱེ་བས་ད་ལའི་སད་ཅིག་ཆ་མེད་

ཡིན་པའི་ཕིར། དུས་གསུམ་གཅིག་ཆར་སྐྱེ་ན་འདས་མ་འྩོངས་གཉིས་ཀང་ད་ལ་བར་

འགྱུར་རྩོ། །སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་འཇྩོག་པ་ན། དབུ་མ་པ་ལ་ལན་འདེབས་ཚུལ་

མཛད་པ་ཡིན་གི། རང་ལུགས་ལ་རྡུལ་དང་སད་ཅིག་ཆ་མེད་འགྩོག་ནུས་སུ་མི་

མཚུངས་པར་བཞེད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

གསུམ་པ་(ཕི་དྩོན་མེད་ན་ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་གི་རྣམ་དབེ་མི་འཐད་པ་སང་བ་)ནི། ཕི་རྩོལ་གི་

དྩོན་མེད་ན་དབང་ཤེས་ལ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གི་ཁྱད་པར་མེད་པས། ཚད་མ་དང་ཚད་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

མིན་གི་རྣམ་དབེ་མེད་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། 

ར་བ།

དྩོན་དུ་སྣང་བ་བླྩོ་ཉིད་ཡིན། །

སྣང་བ་དེ་ཉིད་ཕི་ན་མེད། །

བག་ཆགས་བརན་དང་མི་བརན་ལས། །

བདེན་དང་བརྫུན་པའི་རྣམ་གཞག་བེད། །[༢༨]

ཕི་རྩོལ་གི་དྩོན་དུ་སྣང་བ་བླྩོ་ཉིད་ཡིན་གི། ཕི་རྩོལ་མ་ཡིན་པ་དང་། སྣང་བ་

དེ་ཉིད་ཕི་ན་མེད་པས་ཕི་རྩོལ་གི་དྩོན་མེད་ཀང་། དབང་ཤེས་ལ་ཚད་མ་དང་ཚད་

མིན་གི་རྣམ་དབེ་མི་འཐད་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། དུང་དཀར་འཛིན་གི་དབང་

ཤེས་སྩོགས་བག་ཆགས་བརན་པ་ལས་བྱུང་བའི་དབང་ཤེས་ཚད་མ་དང་། དེའི་

ཡུལ་བདེན་པ་དང་། ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་གི་དབང་ཤེས་སྩོགས་བག་ཆགས་མི་བརན་

པ་ལས་བྱུང་བའི་དབང་ཤེས་ལ་ཚད་མིན་དང་། དེའི་ཡུལ་བརྫུན་པའི་རྣམ་བཞག་

བེད་པ་འཐད་པའི་ཕིར། འྩོག་ནས་འབྱུང་བའི་ཚིག་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་སེམས་ཙམ་

པའི་ལུགས་ལ་དབང་པྩོའི་མངྩོན་སུམ་མི་བཞེད་པ་ར་བའི་དགྩོངས་པ་ཡིན་ཟེར་བ་

ཡང་འདི་དག་ལ་ཞིབ་ཏུ་རྩོགས་ཤིག

གཉིས་པ་(སྤིའི་དྩོན་བསྡུས་པ)ནི། 

ར་བ།

ཇི་སྲིད་ཕི་རྩོལ་ཁས་ལེན་པ། །
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དེ་སྲིད་རྒྱུ་ལ་གཟུང་ཡུལ་ཟེར། །

ཤེས་བ་ནང་གིར་ཞུགས་པ་ན། །

ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྲུབ་པ་མེད། །[༢༩]

བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

ཇི་སྲིད་ཕི་རྩོལ་ཁས་ལེན་པ་དེ་སྲིད་རྣམ་པ་གཏྩོད་པའི་རྒྱུ་ལ་གཟུང་ཡུལ་

ཟེར་ལ། ཤེས་བ་ནང་གིར་ཞུགས་པ་ན་དབང་ཤེས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་རས་ཐ་དད་

དུ་གྲུབ་པ་མེད་པས་རྣམ་བཞག་གཉིས་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནྩོ། །འདིར་སྨྲས་

པ། ཐྩོག་མར་ཡུལ་གི་རྣམ་བཞག་མ་ཤེས་ན། །ཚད་མ་གང་དུ་འཇུག་པ་མི་ཤེས་

ཤིང་། །ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ལེགས་པར་མི་རྩོགས་པས། །གཞལ་བ་གཉིས་ཀི་རྣམ་

བཞག་ལེགས་པར་བཤད། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། 

ར་བ།

ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་ལས་ཡུལ་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་

སྟེ་དང་པྩོའ ྩོ། །     ། །

ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པྩོ་

ཞེས་བ་བ་ལས། ཡུལ་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་དང་པྩོའི་འགེལ་པའྩོ། །     ། །

ཤེས་བེད་ཀི་བླྩོ་བརག་པ།

གཉིས་པ་ཤེས་བེད་ཀི་བླྩོ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་
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དང་། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའྩོ། །དང་པྩོ་(ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་)ལ་གསུམ། བླྩོའི་མཚན་

ཉིད་དང་། དབེ་བསྡུ་དང་། ཚད་མིན་གི་བླྩོ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(བླྩོའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་)ནི། 

ར་བ།

བླྩོ་ཡི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་ཡིན། །

རིག་པ་བླྩོའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། སྔྩོ་སྣང་ཤེས་པ་བླྩོ་ཡིན་པར་མཚོན་པ་ལ། 

རིག་པ་མཚན་ཉིད་དུ་བཀྩོད་པ་མཚོན་སྦྱྩོར་སྐྱྩོན་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡུལ་རིག་

པ་མཚན་ཉིད་དུ་མི་བ་སྟེ། རྩོགས་པ་ཕན་ཚུན་བརེན་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་རྩོ། །

གཉིས་པ་(བླྩོའི་དབེ་བསྡུ་བཤད་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཡུལ་སྩོགས་སྩོ་ནས་དུ་མར་འགྱུར། །

ཤེས་པའི་སྩོ་ནས་རང་རིག་གཅིག ། [༡]

བླྩོ་ལ་ཡུལ་སྩོགས་ཀི་སྩོ་ནས་དུ་མར་འགྱུར་ཏེ། གཟུང་ཡུལ་གི་སྩོ་ནས་རྩོག་

བཅས་རྩོག་མེད་དང་། ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་དང་། འཇུག་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་

ཡུལ་གཅྩོད་པ་ལ་མ་ཞུགས་པ་དང་། འཇུག་བཞིན་པ་དང་། ཞུགས་ཟིན་པ་སྩོགས་

ཀང་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཤེས་པའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ལ་ལྩོས་པའི་སྩོ་ནས་རང་རིག་གཅིག་ཏུ་

ངེས་ཏེ། རང་ཉིད་ཉམས་སུ་མ་མྩོང་བར་ཤེས་པར་མི་རུང་བའི་ཕིར། སྔྩོན་གི་དགེ་
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བའི་བཤེས་གཉེན་གཙང་ནག་ཁ་ཅིག་གིས་བླྩོ་བདུན་དུ་དབེ་སྟེ། ཤེས་བ་ལ་འཇུག་

པ་ན་ཕྩོགས་གཅིག་ཡིན་པར་གཅྩོད་པ་དང་། ཕྩོགས་གཅིག་ཏུ་གཅྩོད་པའྩོ། །དང་པྩོ་

ནི། ཐེ་ཚོམ་དང་། གཉིས་པ་ལ་ཤེས་བ་དང་མི་མཐུན་པར་གཅྩོད་པ་དང་། མཐུན་

པར་གཅྩོད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི་ལྩོག་ཤེས་དང་། གཉིས་པ་ལ་ལྡྩོག་ཕྩོགས་ཀི་སྒྩོ་

འདྩོགས་དང་མི་འགལ་དང་། འགལ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། སྣང་ལ་མ་ངེས་པ་དང་། 

གཉིས་པ་ལ་སྔར་རྩོགས་ཟིན་པ་ལ་འགལ་བ་དང་། མ་ཟིན་པ་ལ་འགལ་བའྩོ། །དང་པྩོ་

ནི་བཅད་ཤེས་དང་། གཉིས་ལ་མངྩོན་གྱུར་ལ་འགལ་བ་དང་། ལྩོག་གྱུར་ལ་འགལ་

བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་དང་། གཉིས་པ་ལ་རགས་ཡང་དག་གི་རེས་སུ་

མ་འབང་བ་དང་། འབང་བའྩོ། །དང་པྩོ་ཡིད་དཔྩོད་དང་། གཉིས་པ་རེས་དཔག་ཅེས་

བཞེད་དྩོ། །ཚད་མ་འྩོག་ཏུ་རྒྱས་པར་འཆད་དྩོ། །

གསུམ་པ་(ཚད་མིན་གི་བླྩོ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། གཞན་ལུགས་དགག་པ་

དང་། རང་ལུགས་བརྩོད་པའྩོ། །དང་པྩོ་(གཞན་ལུགས་དགག་པ་)ལ་གཉིས། འདྩོད་པ་བརྩོད་

པ་དང་། མི་འཐད་པའི་ཆ་དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཡིད་དཔྩོད་སྣང་ལ་མ་ངེས་དང་། །

བཅད་ཤེས་ལྩོག་ཤེས་ཐེ་ཚོམ་ལྔ། །

བྩོད་ཕལ་ཆེར་ཚད་མིན་གི་བླྩོ་ལྔར་སྡུད་དེ། ཡིད་དཔྩོད་དང་། སྣང་ལ་མ་

ངེས་པ་དང་། བཅད་ཤེས་དང་། ལྩོག་ཤེས་དང་། ཐེ་ཚོམ་དང་ལྔ་ཟེར་རྩོ། །
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གཉིས་པ་(མི་འཐད་པའི་ཆ་དགག་པ་)ལ་གསུམ། ཡིད་དཔྩོད་དང་། སྣང་ལ་མ་ངེས་

པ་དང་། བཅད་ཤེས་དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(ཡིད་དཔྩོད་དགག་པ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། ཚུལ་གསུམ་ལ་མ་བརེན་

པར་སྔར་མ་རྩོགས་པའི་ལྩོག་གྱུར་དྩོན་མཐུན་ངེས་པ་མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་ན་རྒྱུ་

མཚན་མེད་པའི་ཡིད་དཔྩོད་ཁྩོན་པ་རིང་པ་ན་ཆུ་ཡྩོད་སམ་པ་ལ་བུ་དང་། རྒྱུ་མཚན་

ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཤ་བསྲེགས་ཀི་གསུར་ལ་འདུས་པའི་སྦྲང་བུའི་ཚོགས་ལ་དུ་བར་

འཁྲུལ་ནས་མེ་ཡྩོད་སམ་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་མ་ངེས་པ་ཚུལ་གསུམ་མ་ངེས་ཀང་

བས་པའི་རགས་ལས་སྒ་མི་རག་སམ་པ་ལ་བུའྩོ་ཞེས་ཟེར་རྩོ། །

དེ་དགག་པ་ལ་གཉིས། སྤིར་དགག་པ་དང་། སྩོ་སྩོར་དགག་པའྩོ། །དང་པྩོ་

(སྤིར་དགག་པ་)ལ་གསུམ། བརགས་ན་མི་འཐད་པ་དང་། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། ཟླྩོག་པ་

དང་མཚུངས་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(བརགས་ན་མི་འཐད་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཡིད་དཔྩོད་རགས་ལ་གཏན་མི་ལྩོས། །

དམ་བཅའ་ཙམ་ཡིན་ཐེ་ཚོམ་འགྱུར། །[༢]

ཡིད་དཔྩོད་རགས་བཀྩོད་པ་ལ་ལྩོས་སམ་མི་ལྩོས། གཏན་ནས་མི་ལྩོས་ན་ཐེ་

ཚོམ་ལས་གཞན་པའི་ཚད་མིན་གི་བླྩོ་ལ་སྩོགས་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྒྱུ་མཚན་

མེད་པའི་དམ་བཅའ་ཙམ་གི་བླྩོ་ཡིན་པས་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

ར་བ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

རགས་ལ་ལྩོས་ན་ཡང་དག་གམ། །

ལར་སྣང་གསུམ་ལས་འདའ་བ་མེད། །

རགས་ལ་ལྩོས་ན་རགས་ཡང་དག་གམ་ལར་སྣང་གསུམ་གང་རུང་ལ་ལྩོས་

པར་ཐལ། རགས་སུ་བཀྩོད་པ་ལ་ལྩོས་པ་གང་ཞིག་ཡང་དག་གམ་ལར་སྣང་གསུམ་

ལས་འདའ་བ་མེད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། མ་རྩོགས་ལྩོག་རྩོག་ཐེ་ཚོམ་གང་ཡང་ཡིན་

1པའི་ལྩོག་གྱུར་ངེས་པའི་ཚད་མིན་གི་བླྩོ་ལ་སྩོགས་པ་ཡིན་པ་ཉམས་སྩོ། །

གཉིས་པ་(ཧ་ཅང་ཐལ་བ་)ནི། 

ར་བ།

རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་ཡིད་དཔྩོད་གཉིས། །

ལར་སྣང་གསུམ་དུ་མི་འདུ་ན། །

གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་བཞི་པར་འགྱུར། །[༣]

རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་ཡིད་དཔྩོད་གཉིས་སྐྱེད་པའི་རགས་ལར་སྣང་གསུམ་དུ་

མི:འདུ་ན་2གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་བཞི་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། གཏན་ཚིགས་ལར་

སྣང་ལ་བརེན་པ་གང་ཞིག ལར་སྣང་གསུམ་གང་ལ་ཡང་མི་བརེན་པའི་ཕིར།

ར་བ།

1  འདིར་དར་ཊིཀ་སྡུར་དཔེ་གཉིས་ཀར་”ཡིན”ཞེས་བྱུང་ཡང་། དྩོན་བསྒིགས་ན་ཡིད་དཔྩོད་རགས་ཡང་དག་ལ་བརེན་ན་དེར་

བརེན་པའི་གསར་དུ་རྩོགས་པའི་བླྩོར་འགྱུར་བས་ཚད་མིན་གི་བླྩོ་ཡིན་པ་ཉམས་ལ། རགས་ལར་སྣང་ལ་བརེན་ན་ལྩོག་རྩོག་ཏུ་འགྱུར་བས་ཁ་ཅིག་

གིས་མ་རྩོགས་ལྩོག་རྩོག་ཐེ་ཚོམ་གང་ཡང་མིན་པའི་བླྩོར་འདྩོད་པ་ཉམས་སྩོ་ཞེས་པའི་དྩོན་དུ་སྣང་བས་<<རྩོང་>><<གྩོ་>>སྩོགས་སུ་”མ་

ཡིན་”ཞེས་པ་ལར་རྩོ་སམ།

2  <<བཀྲིས་>> འདུན།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཡིད་དཔྩོད་ལར་སྣང་མ་ཡིན་ན། །

ཚད་མ་གསུམ་པ་སྲིད་པར་འགྱུར། །

ཡིད་དཔྩོད་རགས་ལར་སྣང་ལ་བརེན་པ་མ་ཡིན་ན་ཚད་མ་གསུམ་པ་སྲིད་

པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡིད་དཔྩོད་ལྩོག་གྱུར་དྩོན་མཐུན་གསར་1དུ་ངེས་པའི་བླྩོ་གང་

ཞིག རགས་ཡང་དག་ལར་སྣང་གང་ལ་ཡང་མི་བརེན། མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་ཡང:མ་

ཡིན་2པའི་ཕིར། 

ར་བ།

བདེན་པ་ངེས་ཀང་ཚད་མིན་ན། །

རེས་སུ་དཔག་པའང་མིན་པར་འགྱུར། །[༤]

ཚད་མ་མིན་ན་རེས་སུ་དཔག་པའང་ཚད་མ་མིན་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡིད་

དཔྩོད་ལྩོག་གྱུར་བདེན་པ་གསར་དུ་ངེས་ཀང་ཚད་མ་མིན་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

ངེས་ཀང་སྒྩོ་འདྩོགས་མི་གཅྩོད་ན། །

གནྩོད་བ་གནྩོད་བེད་མིན་པར་འགྱུར། །

སྒྩོ་འདྩོགས་གསར་དུ་གཅྩོད་ན་ཚད་མར་འགྱུར་ལ། མི་གཅྩོད་ན་སྒྩོ་འདྩོགས་

དང་ངེས་ཤེས་གནྩོད་བ་གནྩོད་བེད་མིན་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡིད་དཔྩོད་ཀིས་

1  <<བཀྲིས་>> གསལ།

2  <<རང་>> མ་ཡིན། <<ས་>><<བཀྲིས་>> ཡིན།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

1ལྩོག་གྱུར་གསར་དུ་ངེས་ཀང་སྒྩོ་འདྩོགས་མི་གཅྩོད་པའི་ཕིར། ལྩོག་གྱུར་རང་

མཚན་གསར་དུ་ངེས་ཀང་ཚད་མ་མིན་ན་རྒྱང་ཕན་ལར་རེས་དཔག་ལ་སྐུར་བ་

འདེབས་པར་འགྱུར་རྩོ། །

ར་བ།

ངེས་པ་མེད་ཀང་བདེན་བརྫུན་དང་། །

སྩོམ་ཉིའི་བླྩོ་གསུམ་མི་འགལ་ན། །[༥]

ངེས་པ་མེད་ཀང་ཁྩོན་པ་ན་ཆུ་ཡྩོད་སམ་པ་བདེན་པའི་ཡིད་དཔྩོད་དང་། མེད་

སམ་པ་བརྫུན་པ་ལྩོག་པའི་ཡིད་དཔྩོད་དང་། ཡྩོད་དམ་མེད་དམ་སམ་པ་སྩོམ་ཉིའི་

བླྩོ་གསུམ་ཡྩོད་པ་མི་འགལ་ལྩོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

ངེས་པ་མེད་ན་ཡིད་དཔྩོད་ཉམས། །

གཉིས་སུ་འགྱུར་ན་ཐེ་ཚོམ་དཀའ། །

ཁྱྩོད་ཀིས་ཡིད་དཔྩོད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཉམས་པར་ཐལ། ཡིད་དཔྩོད་ལ་ངེས་པ་

མེད་ན་དེ་ངེས་ཤེས་མི་དགྩོས་པའི་ཕིར། ཐེ་ཚོམ་ལྩོགས་སུ་རེད་དཀའ་བར་ཐལ། 

ཡིད་དཔྩོད་མཐའ་གཉིས་སུ་དྩོགས་པའི་བླྩོར་འགྱུར་ན་ཡང་ཐེ་ཚོམ་མིན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་(ཟླྩོག་པ་དང་མཚུངས་པ་)ནི། 

ར་བ།

1  <<བཀྲིས་>> -
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཡང་ན་བདེན་པའི་ཡིད་དཔྩོད་ལར། །

ལྩོག་པའི་ཡིད་དཔྩོད་ཅིས་མི་འཐད། །[༦]

འདྩོད་ན་ཡིད་དཔྩོད་བདེན་པ་ཉམས། །

མིན་ན་སྔ་མའང་མིན་པར་མཚུངས། །

ཡང་ན་ཁྱེད་འདྩོད་པའི་ལྩོག་གྱུར་དྩོན་མཐུན་ངེས་པ་བདེན་པའི་ཡིད་དཔྩོད་

ལར་རགས་ལ་མ་ལྩོས་པར་ལྩོག་གྱུར་དྩོན་མི་མཐུན་ངེས་པའི་ལྩོག་པའི་ཡིད་དཔྩོད་

ཅེས1་མི་འཐད། དེ་ཡང་འདྩོད་ན་ཡིད་དཔྩོད་ལྩོག་གྱུར་བདེན་པ་ངེས་པས་ཁྱབ་2པ་

ཉམས་པར་ཐལ་ལྩོ། །དེ་ཡིད་དཔྩོད་མིན་ན་ཁྱྩོད་འདྩོད་པའི་སྔ་མའང་མིན་པར་ཐལ། 

རྒྱུ་མཚན་ཀུན་ནས་མཚུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ར་བ།

གཉིས་ཀར་དྩོགས་ན་ཐེ་ཚོམ་འགྱུར། །

གལ་ཏེ་སྲིད་ན་གངས་ངེས་འཇིག ། [༧]

ལྩོག་པའི་ཡིད་དཔྩོད་མཐའ་གཉིས་ཀར་དྩོགས་ན་བདེན་པའི་ཡིད་དཔྩོད་

ལའང་མཚུངས་པས་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། མཐའ་གཉིས་ཀར་དྩོགས་པའི་བླྩོ་

ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་ཀ་བདེན་པར་འདྩོད་ན། ཚད་མིན་གི་བླྩོ་ལྔའི་གངས་ངེས་

འཇིག་པར་ཐལ། གལ་ཏེ་འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་རགས་ལ་བརེན་པའི་ཚད་མིན་

1  འདིར་ར་བའི་སྡུར་དཔེ་ཡྩོངས་ལ་”ཅིས་”ཞེས་བྱུང་བ་ལས་”ཅེས་”ཞེས་མི་སྣང་ཞིང་། <<རྩོང་>>དང་

<<ཐུགས>> ནང་ཚིག་འགེལ་སྔ་མ་ལར་མཛད་ཀང་། <<ཤཱཀ་>>ནང་ཕི་མ་ལར་བཀྲལ་བས་དར་ཊིཀ་ཚིག་འདི་རང་སྩོར་འཇྩོག་ཡྩོད།

2  <<བཀྲིས་>> ཁྱད།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

གི་བླྩོ་གཞན་སྲིད་པའི་ཕིར། རགས་ཁས་བླངས་སྩོ། །

ར་བ།

ལྩོག་ཤེས་ཡིན་ན་ཡིད་དཔྩོད་ཀང་། །

ཚད་མ་ཉིད་འགྱུར་མཚུངས་ཕིར་རྩོ། །

ལྩོག་གྱུར་དྩོན་མི་མཐུན་ངེས་པའི་ཡིད་དཔྩོད་ལྩོག་ཤེས་ཡིན་ན། ལྩོག་གྱུར་

དྩོན་མཐུན་ངེས་པའི་ཡིད་དཔྩོད་ཀང་ཚད་མ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། རྒྱུ་མཚན་

ཀུན་ནས་མཚུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཉིས་པ་(སྩོ་སྩོར་དགག་པ་)ལ་གསུམ། རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་ཡིད་དཔྩོད་དགག་

པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ལ་བརེན་པ་དགག་པ་དང་། ལུང་ལ་བརེན་པའི་ཐྩོས་

བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཡིད་དཔྩོད་དུ་འདྩོད་པ་དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་ཡིད་དཔྩོད་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

གལ་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་ཡི། །

ཡིད་དཔྩོད་བདེན་ན་ཀུན་བདེན་འགྱུར། །[༨]

རང་གི་འྩོག་ན་གཏེར་ཡྩོད་སམ་པ་ལ་སྩོགས་པའི་ཚོད་དཔག་པ་ཀུན་བདེན་

པར་འགྱུར་བར་ཐལ། གལ་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པ་ཡི་ཡིད་དཔྩོད་ལྩོག་གྱུར་བདེན་པ་

ངེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(རྒྱུ་མཚན་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ལ་བརེན་པ་དགག་པ་)ནི། 
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ར་བ།

གལ་ཏེ་ལྩོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན། །

ཡིད་དཔྩོད་ཡིན་ན་གཞུང་དང་འགལ། །

གལ་ཏེ་ལྩོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་བླྩོ་ཡིད་དཔྩོད་ཡིན་ན་དེ་མི་འཐད་པར་

ཐལ། དེ་ལ་ན་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་དང་། དངྩོས་ཀི་མ་ངེས་པ་དང་། ཡང་དག་ལྷག་

ལྡན་ལ་བརེན་པའི་བླྩོ་ཡིད་དཔྩོད་དུ་ཁས་ལེན་དགྩོས་ན། སྩོབ་དཔྩོན་གིས་ཐེ་ཚོམ་

དུ་བསྡུས་པའི་གཞུང་དང་འགལ་བའི་ཕིར། མ་གྲུབ་པའི་རགས་ལ་བརེན་པའི་བླྩོ་ཡང་

ཡིད་དཔྩོད་དུ་ཁས་ལེན་དགྩོས་པས་གཞུང་དང་འགལ་ལྩོ། །

གསུམ་པ་(ལུང་ལ་བརེན་པའི་ཐྩོས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཡིད་དཔྩོད་དུ་འདྩོད་པ་དགག་པ་)ནི། ལུང་

ལ་བརེན་པའི་ཐྩོས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཡིད་དཔྩོད་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། 

ར་བ།

རང་གཞན་སེ་པའི་ལུང་ལས་རྩོགས། །

བླྩོ་རིགས་བཞིར་འདུས་ཡིད་དཔྩོད་མིན། །[༩]

དེ་ཡིད་དཔྩོད་དུ་ངེས་པ་མིན་པར་ཐལ། རང་གཞན་གི་སེ་པའི་ལུང་ལས་

ལུང་གི་དྩོན་རྩོགས་པའི་ཐྩོས་བྱུང་གི་བླྩོ་ཚད་མ་དང་མ་རྩོགས་1ལྩོག་རྩོག་ཐེ་ཚོམ་

བཞིར་ཅི་རིགས་སུ་འདུས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་སྣང་ལ་མ་ངེས་པ་དགག་པ་ལ་གཉིས། ཕྩོགས་སྔ་མ་དང་། དེ་

1  <<བཀྲིས་>> རྩོགས། <<ས་>> རྩོག
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(ཕྩོགས་སྔ་མ་)ནི། སྒྩོ་འདྩོགས་དང་མི་འགལ་བའི་རང་མཚན་སྣང་བ་

མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་ན་ཡུལ་རྣམ་པ་མི་གསལ་བ་བུམ་པའི་སད་ཅིག་སྣང་བ་ལ་བུ་

དང་། ཡིད་གཞན་དུ་ཡེངས་པས་གཟུགས་མཐྩོང་བ་ལ་བུ་དང་། ཉ་ཕིས་1ལ་དངུལ་

དུ་འཁྲུལ་བའི་ཚེ་མཐྩོང་ཡང་མ་ངེས་པ་ལ་བུའྩོ། །ཞེས་ཟེར་རྩོ། །

གཉིས་པ་(དེ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། སྤིར་དགག་པ་དང་། བེ་བག་ཏུ་དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(སྤིར་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

གལ་ཏེ་སྣང་ལ་མ་ངེས་པ། །

ཚད་མ་མིན་ན་མངྩོན་སུམ་ཀུན། །

ཚད་མ་2མིན་འགྱུར་མངྩོན་སུམ་ལ། །

ངེས་པ་ཉིད་ནི་བཀག་ཕིར་རྩོ། །[༡༠]

གལ་ཏེ་རང་མཚན་སྣང་ཡང་མ་ངེས་པ་ཚད་མ་མིན་ན་མངྩོན་སུམ་ཀུན་ཚད་

མ་མིན་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྣང་ལ་མ་ངེས་པ་3ཡིན་ན་ཚད་མ་མིན་པས་ཁྱབ་པའི་

ཕིར། དེར་ཐལ། རྣམ་འགེལ་གི་འགེལ་པ་དང་རྣམ་ངེས་ལས་མངྩོན་སུམ་ལ་ངེས་པ་

ཉིད་ནི་བཀག་པའི་ཕིར་རྩོ། །བྩོད་སྔ་མ་མཁས་པ་དག་གི་བཞེད་པ་ནི། མངྩོན་སུམ་

གང་ཞིག་དྩོན་གང་ལ་ངེས་པ་མི་འདྲེན་པ་ལ་ཟེར་རྩོ། །

1  <<བཀྲིས་>> ཕི།

2  <<རང་>> མ།<<ར་>> མར།

3  <<བཀྲིས་>> -
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཉིས་པ་(བེ་བག་ཏུ་དགག་པ་)ནི། ཡུལ་རྣམ་པ་མི་གསལ་བའི་སྣང་ལ་མ་ངེས་པ་

མི་འཐད་པར་ཐལ། རས་གཅིག་ལ་རྣམ་པ་གསལ་མི་གསལ་འགལ་བའི་ཕིར། འདི་

སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་མཆྩོག་ཀང་བཞེད་པ་ཡིན་ལ། དྩོན་ནི་འཇིག་རེན་ན་གགས་པ་ལར་

མཐྩོང་ཡང་། ཡིད་གཏད་ན་ངེས་ནུས་པ་དང་མི་ནུས་པའི་དྩོན་ཡིན་པས་གཟུང་དྩོན་

དུ་བས་ནས་རྣམ་པ་མི་གསལ་བའི་ཐ་སད་ལ་དགག་པ་མཛད་པ་ཡིན་གི། དྩོན་ལ་

དགག་པ་མཛད་པ་མིན་ནྩོ། །

གསུམ་པ་བཅད་ཤེས་ཀི་ཆ་དགག་པ་ལ་གཉིས། ཕྩོགས་སྔ་མ་དང་། དེ་

དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(ཕྩོགས་སྔ་མ་)ནི། མཚན་ཉིད་རང་འདྲེན་བེད་ཀི་ཚད་མ་སྔ་མས་རྩོགས་

ཟིན་བེད་པ་མ་ཉམས་པའི་དྩོན་ལ་བཟླྩོག་ཕྩོགས་ཀི་སྒྩོ་འདྩོགས་དང་འགལ་བར་

འཇུག་པའི་ཤེས་པ། དབེ་ན་མངྩོན་སུམ་1གིས་སྔྩོན་པྩོ་ལ་ངེས་པ་དྲངས་ཟིན་པའི་

མངྩོན་སུམ་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་སྔྩོན་པྩོ་ལ་ངེས་པ་འཛིན་2པའི་མངྩོན་སུམ་བཅད་ཤེས་

དང་། མངྩོན་རེས་ཀི་རེས་སུ་སྐྱེས་པའི་དྲན་པ་རྩོག་པ་བཅད་ཤེས་གཉིས་ཞེས་ཟེར་

རྩོ། །

གཉིས་པ་(དེ་དགག་པ་)ལ་སྤིར་དགག་པ་དང་། བེ་བག་ཏུ་མངྩོན་སུམ་བཅད་

ཤེས་དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(སྤིར་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

1  <<བཀྲིས་>> སུམ། <<ས་>> གསུམ།

2  <<བཀྲིས་>> འདྲེན།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

བཅད་ཤེས་རིགས་པས་མཐའ་བཅད་ན། །

མ་རྩོགས་པ་དང་ལྩོག་རྩོག་དང་། །

ཡང་ན་ཚད་མ་ཉིད་འགྱུར་གི། །

དེ་ལས་གཞན་པའི་བླྩོ་མི་སྲིད། །[༡༡]

ཁྱྩོད་འདྩོད་པའི་བཅད་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། 

ཁྱྩོད་འདྩོད་པའི་བཅད་ཤེས་རིག་པས་མཐའ་དྩོན་1མ་རྩོགས་པ་དང་ལྩོག་རྩོག་དང་། 

ཡང་ན་ཚད་མ་ཉིད་དུ་འགྱུར་གི། དེ་ལས་གཞན་པའི་མངྩོན་སུམ་བཅད་ཤེས་ཀི་བླྩོ་

མི་སྲིད་པའི་ཕིར། མངྩོན་སུམ་སྔ་མས་རྩོགས་ཟིན་གི་དྩོན་ལ་འཇུག་པས་གྲུབ་ཟིན་

སྒྲུབ་པའི་རགས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་མ་རྩོགས་པའི་བླྩོ་དང་། སྔར་རྩོགས་

པ་དེ་ཉིད་ད་ལར་ཡང་རྩོགས་སྩོ་སམ་ན་ལྩོག་ཤེས་དང་། རང་སྟྩོབས་ཀིས་ངེས་པ་

འདྲེན་པ་ཚད་མ་ལས་མ་འདས་སྩོ། །

གཉིས་པ་(བེ་བག་ཏུ་མངྩོན་སུམ་བཅད་ཤེས་དགག་པ་)ལ་གཉིས། དགག་པ་དངྩོས་དང་། 

དགག་པ་ལ་མི་འཐད་པ་སང་བའྩོ། །དང་པྩོ་(དགག་པ་དངྩོས་)ལ་གསུམ། མངྩོན་སུམ་དང་

བཅད་ཤེས་ཀི་གཞི་མཐུན་དགག་པ་དང་། དབང་ཤེས་རིགས་ལ་ཚད་མར་འདྩོད་པ་

དགག་པ་དང་། དགག་པ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(མངྩོན་སུམ་དང་བཅད་ཤེས་ཀི་གཞི་མཐུན་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

མངྩོན་སུམ་རྩོག་བལ་ད་ལར་བ། །

1  <<བཀྲིས་>> -<<རང་>> དཔད་ན།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བཅད་ཤེས་འདས་པ་དྲན་པ་ཡིན། །

ཡུལ་དུས་འཛིན་སྟངས་འགལ་བ་ལ། །

གཞི་མཐུན་པ་ནི་ག་ལ་སྲིད། །[༡༢]

མངྩོན་སུམ་དང་བཅད་ཤེས་ལ་གཞི་མཐུན་པ་ནི་ག་ལ་སྲིད་དེ་མི་སྲིད་པར་

ཐལ། ཡུལ་དུས་འཛིན་སྟངས་འགལ་བའི་ཕིར། དེར་ཐལ། མངྩོན་སུམ་ངྩོ་བྩོ་རྩོག་

བལ་དང་ཡུལ་རང་མཚན་ད་ལ་བའི་ཡུལ་ཅན་དང་། བཅད་ཤེས་ངྩོ་བྩོ་རྩོག་པ་ཡུལ་

སྒ་དྩོན་དུས་འདས་པ་དྲན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འགེལ་པར་དུས་ད་ལ་བ་ཞེས་འབྱུང་བ་

ནི་ད་ལ་བའི་ཡུལ་ཅན་དུ་སྟྩོན་པ་ཡིན་གི། ངྩོ་བྩོ་ད་ལ་བ་དྲན་པ་ལ་ཡང་མཚུངས་པའི་

ཕིར་རྩོ། །

གཉིས་པ་(དབང་ཤེས་རིགས་ལ་ཚད་མར་འདྩོད་པ་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

རིགས་རྒྱུན་འཛིན་པ་མངྩོན་སུམ་སྟེ། །

རེས་ཤེས་བཅད་ཤེས་ཡིན་ཞེ་ན། །

རིགས་ནི་མངྩོན་སུམ་ཡུལ་མ་ཡིན། །

མཐྩོང་བའི་དྩོན་ལ་རེས་ཤེས་མེད། །[༡༣]

ཁ་ཅིག་སྔྩོ་འཛིན་མངྩོན་སུམ་སྔྩོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྩོག་པའི་རིགས་ལ་ཚད་མ་

ཡིན་པས་རིགས་རྒྱུན་འཛིན་པ་མངྩོན་སུམ་སྟེ་སྔྩོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྩོག་པ་འཇལ་

བའི་མངྩོན་སུམ་སད་ཅིག་དང་པྩོ་ཚད་མ་ཡིན་ལ། དེའི་རེས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཤེས་པ་

སྔྩོན་པྩོ་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་པའི་མངྩོན་སུམ་སད་ཅིག་ཕི་མ་རྣམས་བཅད་ཤེས་ཡིན་ཞེ་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ན། མངྩོན་སུམ་སྔ་མས་རྩོགས་ཟིན་པའི་སྔྩོ་1མ་ཡིན་པ་ལས་ལྩོག་པའི་རིགས་ལ་

མངྩོན་སུམ་སད་ཅིག་དང་པྩོ་དེ་དངྩོས་སུ་རྩོགས་པའི་ཚད་མ་དང་དེའི་རེས་སུ་སྐྱེས་

པའི་མངྩོན་སུམ་སད་ཅིག་ཕི་མ་སྔྩོན་པྩོ་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་ནུས་པ་རྣམས་བཅད་ཤེས་

སུ་མི་འཐད་པར་ཐལ། གཞན་གི་སེ་པས་བཏགས་པ་དང་རང་གིས་ཁས་བླངས་པ་

ཡིན་ཡང་རུང་། རིགས་ནི་མངྩོན་སུམ་གི་གཟུང་ཡུལ་མ་ཡིན་ལ་མངྩོན་སུམ་སྔ་

མས་མཐྩོང་བའི་དྩོན་ལ་ཡང་དེ་འཛིན་པའི་རེས་ཤེས་ཀི་མངྩོན་སུམ་མེད་པའི་ཕིར་

རྩོ། །འདི་སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་མཆྩོག་གི་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ། སྔྩོན་པ་ལ་རང་སྟྩོབས་ཀི་

ངེས་པ་འདྲེན་ནུས་པའི་མངྩོན་སུམ་སད་ཅིག་དང་པྩོ་ཚད་མ་དང་། དེ་ལར་ངེས་པ་

འདྲེན་པའི་སད་ཅིག་ཕི་མ་རྣམས་བཅད་ཤེས་སུ་བཞེད་པ་ཡིན་གི། སད་ཅིག་ཕི་མ་

མཐའ་དག་བཅད་ཤེས་སུ་འདྩོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །རྒྱས་པར་ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀི་

རྣམ་བཤད་དུ་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

གསུམ་པ་(དགག་པ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་)ནི། 

ར་བ།

འགལ་བའི་ཕིར་ན་གཞི་མཐུན་མེད། །

མངྩོན་སུམ་ཡིན་ཕིར་དྲན་པ་མིན། །

རིགས་ནི་དབང་པྩོའི་ཡུལ་དུ་འགལ། །

མཐྩོང་བ་སྔ་ཕི་ཁྱད་པར་མེད། །[༡༤]

1  <<བཀྲིས་>> སྔ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ངེས་པ་ཡྩོད་ན་མངྩོན་སུམ་མིན། །

འདྲ་བར་འཛིན་པ་རྩོག་པ་ཡིན། །

དེས་ན་མངྩོན་སུམ་བཅད་ཤེས་དང་། །

གཞི་མཐུན་རིགས་པ་ཤེས་པས་བཀག ། [༡༥]

ཅེས་བ་བ་ནི་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

མངྩོན་སུམ་བཅད་ཤེས་དང་གཞི་མཐུན་རིགས་པ་ཤེས་པས་བཀག་པ་མི་

འཐད་པར་ཐལ། མངྩོན་སུམ་དང་བཅད་ཤེས་ཡུལ་དུས་འཛིན་སྟངས་འགལ་བའི་

ཕིར་ན་གཞི་མཐུན་དུ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། བཅད་ཤེས་ལ་དྲན་པས་ཁྱབ་པས་མངྩོན་

སུམ་ཕི་མ་རྣམས་ཆྩོས་ཅན། དྲན་པ་མིན་པར་ཐལ། མངྩོན་སུམ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

མངྩོན་སུམ་རིགས་ལ་དངྩོས་སྟྩོབས་ཀི་ཚད་མར་མི་འཐད་པར་ཐལ། རིགས་ནི་

དབང་པྩོའི་ཤེས་པའི་གཟུང་ཡུལ་དུ་འགལ་བའི་ཕིར། སྔྩོན་པྩོ་རང་མཚན་མཐྩོང་

བའི་མངྩོན་སུམ་སྔ་ཕི་ལ་ཚད་མ་ཡིན་མིན་གི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ། སྔྩོན་པྩོ་རང་

མཚན་གཟུང་དྩོན་དུ་བེད་པ་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་མེད། སྔྩོན་པྩོ་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་པ་ལ་

ཡང་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར། མངྩོན་སུམ་སད་ཅིག་ཕི་མ་རྣམས་ཀིས་སྔྩོན་པྩོ་ངེས་

པ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། འཛིན་སྟངས་ལ་ངེས་པ་ཡྩོད་ན་མངྩོན་སུམ་མིན་པའི་

ཕིར། སྔ་ཕི་འདྲ་བར་འཛིན་པའི་མངྩོན་སུམ་བཅད་ཤེས་ཀང་མི་འཐད་པར་ཐལ། 

འདྲ་བར་འཛིན་པའི་བླྩོ་རྩོག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་དེས་ནའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(དགག་པ་ལ་མི་འཐད་པ་སང་བ་)ལ་གཉིས། དངྩོས་དང་། དབེ་བསྡུ་བེད་

ཚུལ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའྩོ། །
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དང་པྩོ་(དངྩོས་)ནི། འྩོ་ན་མངྩོན་སུམ་སད་ཅིག་རེ་རེ་ཁྩོ་ནར་ཟད་པས་སྩོ་སྩོ་སྐྱྩོ་

བྩོ་ལ་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་མི་སྲིད་པར་ཐལ། རྡུལ་ཕན་དང་སད་ཅིག་ཕ་བ་ལ་སྩོ་སྐྱེའི་

མངྩོན་སུམ་གིས་ངེས་པ་མི་འདྲེན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

ར་བ།

ཡུལ་དང་དབང་པྩོའི་རྡུལ་ཕ་རབ། །

ཚོགས་པའི་སད་ཅིག་ཇི་སེད་ཀིས། །

མྩོང་བའི་རྣམ་ཤེས་གང་བསྐྱེད་པ། །

སྩོ་སྩོ་སྐྱེ་བྩོའི་མངྩོན་སུམ་ཡིན། །[༡༦]

སྩོ་སྐྱེ་ལ་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་མི་འཐད་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། སྩོ་སྩོ་སྐྱེ་

བྩོའི་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་རྡུལ་ཕན་སྩོ་སྩོ་དང་། སད་ཅིག་ཆ་མེད་སྩོ་སྩོ་ལ་འཇལ་

བེད་དུ་མི་འཇུག་གི ཡུལ་དང་དབང་པྩོའི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཚོགས་པའི་སད་ཅིག་ཇི་

སེད1་ཀིས་རང་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་ནས་མྩོང་བའི་སྩོ་སྐྱེའི་རྣམ་ཤེས་གང་

སྐྱེད་པའི་རྩོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་དེ་སྩོ་སྩོའི་སྐྱེ་བྩོའི་མངྩོན་སུམ་ཡིན་ལ་དེ་

ཉིད་ཚད་མའི་མཚན་གཞིར་ཡང་གཟུང་དུ་རུང་བའི་ཕིར། རྒྱས་པར་འྩོག་ཏུ་བཤད་

པར་བའྩོ། །

གཉིས་པ་(དབེ་བསྡུ་བེད་ཚུལ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་)ནི། 

ར་བ།

1  <<བཀྲིས་>> སེད།<<ས་>> སད།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གངས་ཀི་དབེ་བསྡུ་ཇི་སེད་པ། །

རིགས་ཀི་དབེ་བས་བས་པ་ཡིན། །

ནང་གི་དབེ་བསྡུ་ཇི་སེད་པ། །

དེ་ཡི་ཁྩོངས་སུ་གཏྩོགས་པར་བཞེད། །[༡༧]

བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

ལྡྩོག་པའི་ཆ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ངེས་མ་ངེས་སྩོགས་ལ་ལྩོས་ནས་བླྩོ་རིགས་མི་

འདྲ་བ་དུ་མར་འབེད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། གངས་ཀི་དབེ་བསྡུ་ཇི་སེད་པ་རིགས་

གཅིག་མི་གཅིག་སྩོགས་རིགས་ཀི་དབེ་བའི་སྩོ་ནས་བས་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ནང་གི་

གསལ་བའི་དབེ་བསྡུ་ཇི་སེད་པ་རིགས་ཀི་དབེ་བསྡུ་དེའི་ཁྩོངས་སུ་གཏྩོགས་པར་

བཞེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ལ་གསུམ། ཚད་མིན་གི་བླྩོའི་མཚན་ཉིད་དང་། གངས་

ཀི་དབེ་བསྡུ་དང་། སྩོ་སྩོའི་རྣམ་བཞག་གྩོ །

དང་པྩོ་(ཚད་མིན་གི་བླྩོའི་མཚན་ཉིད་)ནི། 

ར་བ།

མི་བསླུ་མ་གྲུབ་ཚད་མ་མིན། །

སྒ་རག་འཛིན་གི་ཤེས་པ་མཚན་གཞི། ཚད་མ་མིན་པའི་བླྩོར་མཚོན། ཤེས་

པ་གང་ཞིག་གསར་དུ་མི་སླུ་བར་མ་གྲུབ་པ་མཚན་ཉིད་དྩོ། །

གཉིས་པ་(གངས་ཀི་དབེ་བསྡུ་)ནི། 

ར་བ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

མ་རྩོགས་ལྩོག་རྩོག་ཐེ་ཚོམ་སྟེ། །

ཚད་མའི་འགལ་ཟླ་རྣམ་པ་གསུམ། །

འཇུག་ཚུལ་སྩོ་ནས་ཕེ་བ་ཡིན། །

ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་བསྡུ་ན་གཅིག ། [༡༨]

ཚད་མའི་འགལ་ཟླ་ཚད་མིན་གི་བླྩོ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ངེས་ཏེ།1 མ་རྩོགས་

ལྩོག་རྩོག་ཐེ་ཚོམ་རྣམས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་ཡུལ་ལ་འཇུག་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་

ཕེ་བ་ཡིན་གི། ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་ཕེ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་བསྡུ་ན་ལྩོག་

རྩོག་དང་ཐེ་ཚོམ་གཉིས་ཀང་མ་རྩོགས་པར་འདུ་ལ། ཚད་མ་གཉིས་ཀང་རང་རིག་

མངྩོན་སུམ་གཅིག་པུ་ཁྩོ་ནར་འདུས་པའི་ཕིར། འཇིག་རེན་ན་ལྩོག་པར་གྩོ་བ་དང་ཐེ་

ཚོམ་ཟ་ན་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་གྩོ་བར་འདུག་ཅེས་གགས་པ་ལར། ལྩོག་རྩོག་དང་ཐེ་ཚོམ་

ཀང་མ་རྩོགས་པར་འདུ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

གསུམ་པ་(སྩོ་སྩོའི་རྣམ་བཞག་)ལ་གཉིས། སྩོ་སྩོར་བཤད་པ་དང་། སྤིའི་དྩོན་བསྡུ་

བའྩོ། །དང་པྩོ་(སྩོ་སྩོར་བཤད་པ་)ལ་གསུམ་གི་དང་པྩོ་མ་རྩོགས་པའི་མཚན་ཉིད་དང་དབེ་

བ་ནི། 

ར་བ།

དེ་དང་དེ་མིན་འཛིན་པས་སྟྩོང་། །

མ་རྩོགས་པ་ཡིན་དབེ་ན་གསུམ། །

མ་ཞུགས་པ་དང་མ་རྩོགས་དང་། །

1  <<བཀྲིས་>> ཏེ།<<ས་>> སྟེ།



  60  

རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

རྩོགས་པར་གྱུར་ཀང་མ་རེད་པའྩོ། །[༡༩]

ཡུལ་དེ་དང་དེ་མིན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གནས་དྩོན་རྩོགས་ཤིང་འཛིན་པས་སྟྩོང་

པའི་ཤེས་པ་མ་རྩོགས་པའི་བླྩོ་ཡིན་ལ། དབེ་ན་གསུམ་ཡྩོད་དེ། ཚིག་ཙམ་ཐྩོས་ཀང་

དེའི་དྩོན་ལ་བླྩོ་ཁ་མ་ཕྩོགས་པ་མ་ཞུགས་པ་དང་། ཞུགས་ཀང་དཔད་པ་མ་རྩོགས་

པ་དང་། རྩོགས་པར་གྱུར་ཀང་གནས་དྩོན་མ་རེད་པ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་ལྩོག་རྩོག་གི་མཚན་ཉིད་དང་དབེ་བ་ནི། 

ར་བ།

དེ་འཛིན་པ་ལ་དེ་མིན་གིས། །

གནྩོད་པ་ལྩོག་ཤེས་དབེ་ན་གཉིས། །

རྩོག་པ་དང་ནི་རྩོག་མེད་དེ། །

སྩོ་སྩོར་ཕེ་ན་རྣམ་པ་ལྔ། །[༢༠]

ཞེན་པའམ་སྣང་བའི་སྩོ་ནས་དེར་འཛིན་པ་ལ་དེ་མིན་གི་ཤེས་པས་གནྩོད་

པའི་རིག་པ་ལྩོག་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ལ། དབེ་ན་གཉིས་ཡྩོད་དེ། རྩོག་པ་དང་

ནི་རྩོག་མེད་ལྩོག་ཤེས་གཉིས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེ་སྩོ་སྩོར་ཕེ་ན་རྣམ་པ་ལྔ་ཡྩོད་དེ། 

རྩོག་མེད་ལྩོག་ཤེས་ལ་དབང་ཤེས་བསད་པ་དང་། ཡིད་ཤེས་བསད་པ་གཉིས་དང་། 

རྩོག་པ་ལྩོག་ཤེས་ལ་རྣམ་པ་ལ་འཁྲུལ་བ་དང་། དུས་ལ་འཁྲུལ་བ་དང་། ཡུལ་ལ་

འཁྲུལ་བ་གསུམ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ཐེ་ཚོམ་གི་མཚན་ཉིད་དང་དབེ་བ་ནི། 

ར་བ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དེར་1འཛིན་ན་ཡང་དེ་མིན་སྲིད། །

ཐེ་ཚོམ་ཉིད་ཡིན་དབེ་ན་གཉིས། །

མངྩོན་དུ་གྱུར་དང་བག་ལ་ཉལ། །

ཆ་མཉམ་པ་དང་ཤས་ཆེར་འཛིན། །[༢༡]

དེར་འཛིན་ན་ཡང་འཛིན་སྟངས་ལ་དེ་མི་འཛིན་པ་སྲིད་པའི་ཤེས་པ་ཐེ་ཚོམ་

མཚན་ཉིད་ཡིན་ལ། དབེ་ན་གཉིས་ཡྩོད་དེ། ཐེ་ཚོམ་དངྩོས་སུ་ཞུགས་པ་མངྩོན་དུ་

གྱུར་པ་དང་། ཁྩོན་པ་རིང་པ་ན་ཆུ་ཡྩོད་སམ་པ་ལ་བུ་དངྩོས་སུ་མ་ཞུགས་ཀང་བག་

ལ་ཉལ་དུ་གནས་པ་མཚན་གཞིའི་སྩོ་ནས་དང་། ཆ་མཉམ་པ་དང་། ཡྩོད་པའམ་མེད་

པ་ལ་ཤས2་ཆེར་འཛིན་པ་འཛིན་སྟངས་ཀི་སྩོ་ནས་ཀང་གཉིས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(སྤིའི་དྩོན་བསྡུ་བ་)ནི། 

ར་བ།

ཚད་མའི་ཤེས་པ་གཉིས་པྩོ་ཡང་། །

རང་རིག་ཚད་མ་ཁྩོ་ནར་འདུས། །

ཚད་མ་མིན་པ་གསུམ་པྩོ་ཡང་། །

མ་རྩོགས་པ་ལས་དྩོན་གཞན་མིན། །[༢༢]

ཞེས་བ་བ་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

མདྩོར་ན་ཤེས་པ་ཀུན་བསྡུ་ན་གཉིས་སུ་འདུས་ཏེ། ཚད་མའི་ཤེས་པ་གཉིས་

1  <<རང་>> དེར།<<ར་>> དེ།

2  <<བཀྲིས་>> ཤེས།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

པྩོ་ཡང་རང་ལ་ངེས་པ་དྲངས་པའི་སྩོ་ནས་གཞལ་བ་འཇལ་བས་རང་རིག་གི་ཚད་མ་

ཁྩོ་ནར་འདུས་ལ། ཚད་མ་མིན་པ་གསུམ་པྩོ་ཡང་མ་རྩོགས་པ་ལས་དྩོན་གཞན་མིན་

པའི་ཕིར། རྒྱས་པར་གཞན་དུ་བཤད་པར་བའྩོ། །འདིར་སྨྲས་པ། ཚད་མིན་བླྩོ་ཡི་

རྣམ་བཞག་མ་ཤེས་ན། །སྒྩོ་འདྩོགས་མ་ཆྩོད་པ་ལ་ཆྩོད་སམ་དུ། །ཚད་མའི་གྩོལ་ས་

ལེགས་པར་མི་རྩོགས་པས། །མཚན་ཉིད་དབེ་བ་གྩོ་སའི་ངག་གིས་བཤད། །བསྡུ་

བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། 

ར་བ།

ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་ལས་བླྩོ་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་སྟེ་

གཉིས་པའྩོ། །     ། །

ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པྩོ་

ཞེས་བ་བ་ལས། བླྩོ་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་གཉིས་པའི་འགེལ་པའྩོ། །     ། །

སྤི་དང་བེ་བག་བརག་པ།

གསུམ་པ་བླྩོ་དེས་ཡུལ་རྩོགས་པའི་ཚུལ་ལ་བཞི། སྤི་དང་བེ་བག་རྩོགས་པའི་ཚུལ་

དང་། སྣང་བ་དང་སེལ་བ་རྩོགས་པའི་ཚུལ་དང་། བརྩོད་བ་དང་རྩོད་1བེད་རྩོགས་

པའི་ཚུལ་དང་། འབེལ་པ་དང་འགལ་བ་རྩོགས་པའི་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་(སྤི་དང་བེ་བག་

རྩོགས་པའི་ཚུལ་)ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་དང་། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་

1  <<བཀྲིས་>> བརྩོད།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

པའྩོ། །དང་པྩོ་(ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་)ལ་གསུམ། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གི་རྣམ་བཞག་སྤིར་

བསྟན་པ་དང་། རས་ལྡྩོག་དྩོན་ལ་གྲུབ་པ་དགག་པ་དང་། སྤི་བེ་བག་ཁྱད་པར་དུ་

འབེད་1པའྩོ། །དང་པྩོ་(ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གི་རྣམ་བཞག་སྤིར་བསྟན་པ་)ལ་གཉིས། དངྩོས་པྩོའི་

གནས་ལུགས་བཤད་པ་དང་། དེ་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་ལྩོ། །

དང་པྩོ་(དངྩོས་པྩོའི་གནས་ལུགས་བཤད་པ་)ནི། 

ར་བ།

རང་མཚན་འཛིན་པ་རྩོག་མེད་དེ། །

སྤི་འཛིན་པ་ནི་རྩོག་པ་ཡིན། །

དེ་ལ་རང་མཚན་དངྩོས་པྩོ་སྟེ། །

སྤི་ནི་དངྩོས་པྩོར་གྲུབ་པ་མེད། །[༡]

སྔྩོ་འཛིན་དབང་ཤེས་དེ་ཆྩོས་ཅན། རྩོག་མེད་ཡིན་ཏེ། སྔྩོན་པྩོ་རང་མཚན་

གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་ནས་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རེས་དཔག་ནི་ཆྩོས་

ཅན། རྩོག་པ་ཡིན་ཏེ། སྤི་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལ་རང་མཚན་ཆྩོས་

ཅན། དངྩོས་པྩོ་ཡིན་སྟེ། དྩོན་བེད་ནུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྤི་ནི་ཆྩོས་ཅན། དངྩོས་

པྩོར་གྲུབ་པ་མེད་དེ། དྩོན་བེད་ནུས་པས་སྟྩོང་པའི་ཕིར། རང་ལྡྩོག་དང་གཞི་ལྡྩོག་

ལེགས་པར་འབེད་མི་ཤེས་ཤིང་། ཚིག་ཙམ་ལ་ཞེན་པ་དག་གིས་བསྟན་བཅྩོས་འདི་

ལྩོག་པར་བཤད་དེ། འདིའི་འགེལ་པར་རང་མཚན་དང་གསལ་བ་དངྩོས་པྩོའི་དྩོན་དུ་

གཅིག་པར་མཛད་ཀང་། གསལ་བ་ཡིན་ན། རང་མཚན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་བཞེད་

1  <<བཀྲིས་>> བང་།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལར་གྩོང་མའི་བེ་བག་གཅིག་པ་བཀག་པའི་ཐ་དད་ཡིན་གི། དངྩོས་

པྩོ་ཐ་དད་མ་ཡིན་པར་འྩོག་ནས་བཤད་པ་སྩོགས་དུ་མ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་རྩོ། །རས་དང་ལྡྩོག་པ་སྩོགས་ལ་ཡང་དྩོན་ལ་གནས་པ་དང་སེལ་བའི་ཡུལ་དུ་

གྱུར་པ་དུ་མ་ཡྩོད་པ་ཕེད་པར་བའྩོ། །

གཉིས་པ་(དེ་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་)ནི།

ར་བ།

རས་དང་ལྡྩོག་པ་སྤི་བེ་བག །

སྒྲུབ་དང་གཞན་སེལ་རྩོག་མི་རྩོག །

གཞན་དག་རྣམ་གཞག་གཞན་དུ་འཆད། །

ཁྩོ་བྩོ་གཞུང་བཞིན་འཆད་པར་འདྩོད། །[༢]

བྩོད་གཞན་དག་རས་ལྡྩོག་སྩོགས་ཀི་རྣམ་བཞག་གཞུང་གི་དགྩོངས་པ་ལས་

གཞན་དུ་འཆད་པ་མཐྩོང་སྟེ། རས་དང་བེ་བག་དང་སྒྲུབ་པ་རྣམས་རེས་1འགའ་

མཚུངས་པ་ལར་འཆད། རེས་འགའ་མི་མཚུངས་པ་ལར་འཆད། ལྡྩོག་པ་དང་སྤི་དང་

གཞན་སེལ་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་ལར་འཆད། རྩོག་མི་རྩོག་སྩོགས་ཀང་གཞན་དུ་འཆད་

ལ། ཁྩོ་བྩོས་གཞུང་བཞིན་འཆད་པར་འདྩོད་དེ། རས་དང་སྤི་གཟུང་ཡུལ་རྩོག་པ་དང་

རྩོག་མེད་བླྩོ་སྣང་བ་དང་སེལ་བ་འཛིན་སྟངས་སུ་འཆད་དྩོ། །

གཉིས་པ་(རས་ལྡྩོག་དྩོན་ལ་གྲུབ་པ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། རས་ལྡྩོག་གི་མཚན་ཉིད་

དགག་པ་དང་། རས་ཆྩོས་དང་ལྡྩོག་ཆྩོས་ཀི་མཚན་ཉིད་དགག་པའྩོ། །

1  <<བཀྲིས་>> རེ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དང་པྩོ་(རས་ལྡྩོག་གི་མཚན་ཉིད་དགག་པ་)ནི། ལྡྩོག་པ་དུ་མ་འབལ་མི་ཤེས་པར་འདུས་པ་

རས་ཀི་མཚན་ཉིད། འདུས་པ་ཅན་གི་ཆྩོས་ཁ་ཡར་བ་ལྡྩོག་པ་ཡིན་ཏེ། གཞི་སྩོ་སྩོར་

ངེས་པ་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་རས་ཁྱབ་ཆེ་སྟེ། ཁབ་ཀིས་རང་གི་བང་བུ་མཐའ་དག་ལ་ཁྱབ་

པ་བཞིན། དེ་ལས་གཞན་དུ་ལྡྩོག་པ་ཁྱབ་ཆེ་ཟེར་རྩོ། །དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རས་

གཅིག་གི་སྟེང་གི་ལྡྩོག་པ་དུ་མ་རྩོག་པས་བརགས་1ནས་སྦྲེལ་བར་ཟད་ཀི། རས་ཀི་

ངྩོས་ནས་ལྡྩོག་པ་དུ་མ་འབལ་མི་ཤེས་པར་འདུ་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཉིས་པ་(རས་ཆྩོས་དང་ལྡྩོག་ཆྩོས་ཀི་མཚན་ཉིད་དགག་པ་)ནི། དངྩོས་འགལ་རས་

གཅིག་ལ་མི་འདུ་བ་རག་མི་རག་རས་བུམ་པ་ལ་མི་འདུ་བ་ལ་བུ་རས་ཆྩོས་དང་། 

མེད་དགག་མ་ཡིན་དགག་ཤེས་བ་ཙམ་ལྡྩོག་པའི་སྟེང་དུ2་མི་འདུ་ཡང་། བུམ་པའི་

རས་ཀི་སྟེང་དུ་འདུ་བ་མི་འགལ་བ་ལྡྩོག་ཆྩོས་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རྩོ། །སྒ་བས་མི་རག་པ་

གསུམ་པྩོ་ཆྩོས་ཅན། རས་ཆྩོས་སུ་ཐལ། དངྩོས་འགལ་རས་གཅིག་ལ་འདུ་རྒྱུ་མི་

རུང་བ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་རྣམས་རས་ཀི་ངྩོས་ནས་གཅིག་གམ་ཐ་དད། 

དང་པྩོ་ལར་ན། རེས་དཔག་གིས་སྒའི་བས་པའི་རས་ཀི་ངྩོས་ནས་རྩོགས་ན་མི་རག་

པའི་རས་ཀི་ངྩོས་ནས་ཀང་རྩོགས་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་གཅིག་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་

ལར་ན། རས་ཐ་དད་པས་སྒའི་བས་པ་རག་པར་ཐལ་བ་དང་། མི་རག་པ་མ་བས་པར་

ཐལ་བར་འགྱུར་རྩོ། །

ར་བ།

1  <<བཀྲིས་>> རགས།

2  <<བཀྲིས་>> -
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

རེས་དཔག་དངྩོས་པྩོར་མི་འཛིན་པས། །

དེ་ལ་རས་ཆྩོས་འཐད་མ་ཡིན། །

དེས་ན་རེས་དཔག་དེ་ལ་ཆྩོས་ཅན། རས་ཆྩོས་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་པ་འཐད་

པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངྩོས་པྩོ་གཟུང་ཡུལ་དུ་མི་འཛིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། རས་

གཅིག་ཀང་ལྡྩོག་པ་ཐ་དད་པས་བས་པ་རྩོགས་ཀང་མི་རག་པ་མ་རྩོགས་པ་མི་འགལ་

ལྩོ་ཞེ་ན། 

ར་བ།

སེལ་བ་ཡིན་ཕིར་རེས་དཔག་ནི། །

ལྡྩོག་པའི་སྩོ་ནས་གྲུབ་པར་བཞེད། །[༣]

རེས་དཔག་ནི་ཆྩོས་ཅན། དེ་མ་ཡིན་བཅད་པའི་ལྡྩོག་པའི་སྩོ་ནས་གཞལ་བ་

སྒྲུབ་པར་བཞེད་དེ། རགས་ལ་བརེན་ནས་གཞལ་བ་འཇལ་བའི་གཞན་སེལ་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར། འདི་ལར་ཤེས་པར་བ་སྟེ། སྒའི་བས་མི་རག་རས་གཅིག་ཡིན་ལ། སྒའི་

བས་པའི་རས་དང་མི་རག་པའི་རས་ཐ་དད་ཡིན་ནྩོ། །སྒའི་བས་མི་རག་རས་ཀི་ངྩོས་

ནས་གཅིག་གམ་ཐ་དད་གང་ཡིན་ཞེ་ན། གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དང་

པྩོ་ལར་ན། སྒའི་བས་པའི་རས་ཀི་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པར་རྩོགས་ན། མི་རག་པའི་རས་ཀི་

ངྩོས་ནས་ཀང་གྲུབ་པར་རྩོགས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ལ། གཉིས་པ་ལར་ན་རས་ཐ་

དད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རྩོ། །འྩོ་ན་རས་ཀི་ངྩོས་ནས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། རས་ཀི་ངྩོས་

ནས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཁྱབ་པ་མེད་དེ། སྒའི་

བས་མི་རག་སྒ་འཛིན་མངྩོན་སུམ་གི་གཟུང་ངྩོར་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། གཟུང་ངྩོར་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་ཤིང་། རགས་

མ་གྲུབ་ན། བླྩོ་མ་འཁྲུལ་བའི་གཟུང་ངྩོར་ཐ་དད་ཡིན་ན་རས་ཐ་དད་ཡིན་དགྩོས་ལ། 

དེའི་ངྩོར་གཅིག་ཡིན་ན་ཡང་གཅིག་ཡིན་དགྩོས་སྩོ། །དྩོན་བསྡུ་ན། རས་ཆྩོས་ཀི་

མཚན་ཉིད་དེ་ལར་ཁས་བླངས་ན། རེས་དཔག་རས་ཁྩོ་ན་ལ་འཇུག་པར་ཁས་བླངས་

དགྩོས་པས། སྒྲུབ་འཇུག་ཏུ་ཐལ་བའི་གནྩོད་པ་བསྟན་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གསུམ་པ་(སྤི་བེ་བག་ཁྱད་པར་དུ་འབེད་པ་)ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ་

དང་། དེའི་དྩོན་གཏན་ལ་དབབ་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། 

ར་བ།

གཞན་དང་རང་གི་དངྩོས་པྩོ་ལས། །

ལྡྩོག་པར་བེད་པ་སྤི་བེ་བག །

བས་པ་སྒའི་སྤི་དང་། སྒ་བས་པའི་བེ་བག་ཡིན་ཏེ། སྒ་དེ་གཞན་རིགས་མི་

མཐུན་མ་བས་པ་ལས་ལྩོག་པའི་སྩོ་ནས་བས་པ་དེ་སྒ་བུམ་སྩོགས་དུ་མ་ལ་རེས་

འགྩོ་བེད་པའི་ཕིར་དང་། སྒ་དེ་རིགས་མཐུན་རང་གི་དངྩོས་པྩོ་སྒ་མ་ཡིན་པ་ལས་

ལྡྩོག་པར་བེད་པ་སྟེ་དེ་ལས་ལྩོག་པ་བས་པ་ལ་ལྩོས་པའི་ལྡྩོག་པ་གཉིས་ཚོགས་

ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(དབེ་བ་)ནི། 

ར་བ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཐད་ཀ་དང་ནི་གྩོང་མ་ཡི། །

སྤི་དང་བེ་བག་གཉིས་གཉིས་ཡྩོད། །[༤]

ཤ་པ་དང་ཙན་དན་སྩོགས་ལ་སྤི་དང་བེ་བག་གཉིས་གཉིས་ཡྩོད་དེ། ཤ་པ་

དང་ཙན་དན་རས་ཐ་དད་དུས་མཉམ་ཐད་ཀའི་བེ་བག་དང་། དེ་གཉིས་ལ་རེས་སུ་

འགྩོ་བའི་ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྩོག་པ་ཐད་ཀའི་སྤི་བེ་བག་དང་། ཤ་པ་སྩོགས་སད་

ཅིག་སྔ་ཕི་དང་། དེ་ལ་རེས་སུ་འགྩོ་བའི་སྤི་གྩོང་མ་ཡི་སྤི་བེ་བག་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

ཐད་ཀའི་བེ་བག་རས་ཐ་དད། །

གྩོང་མའི་བེ་བག་གཅིག་པ་བཀག །

ཐད་ཀའི་བེ་བག་ཕྩོགས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཤ་པ་དང་ཤུག་པ་ཆྩོས་ཅན། རས་

ཐ་དད་ཡིན་ཏེ། དེ་ལར་མངྩོན་སུམ་ཚད་མས་དམིགས་པའི་ཕིར། ཤ་པ་ད་ལ་བ་དང་། 

གྩོང་མའི་བེ་བག་ཤ་པ་ཞིག་པ་དང་། ཤ་པ་མ་འྩོངས་པ་གཅིག་པ་བཀག་པའི་ཐ་དད་

ཡིན་ཏེ། ཐ་དད་གང་ཞིག ཡ་གལ་ཤ་པ་འདས་མ་འྩོངས་དངྩོས་པྩོར་མེད་པའི་ཕིར། 

ཤིང་ཞིག་གྩོ །མེས་བསྲེགས་སྩོ་ཞེས་འཇིག་རེན་ན་ཤིང་འདས་པ་ལ་ཡང་ཤིང་གི་

བརྩོད་པ་ཐ་དད་པ་ཙམ་ཡྩོད་པས་གྩོང་མའི་བེ་བག་ཅེས་དང་། གཅིག་པ་བཀག་པའི་

ཐ་དད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་གི། སྔ་དྲྩོའི་ཤིང་དང་ཕི་དྲྩོའི་ཤིང་གཅིག་པ་བཀག་

པའི་ཐ་དད་ཙམ་དུ་བེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །འདིར་སེ་

བདུན་གི་དགྩོངས་པ་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན། ད་ལ་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅིང་། འདས་མ་

འྩོངས་དང་དངྩོས་པྩོའི་གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་པར་བཞེད་པ་མ་གྩོ་བར་བླྩོ་གྩོས་ཀི་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

འཇུག་པ་རིང་པྩོ་དག་གིས་དངྩོས་པྩོ་སྔ་ཕི་གཉིས་གང་རུང་གཅིག་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་

པར་བསམས་ནས་གཅིག་པ་བཀག་པའི་ཐ་དད་ཙམ་དུ་འདྩོད་པ་ནི་རིགས་པའི་ལམ་

ནས་འདས་པ་ཡིན་ཏེ། མེ་དུ་གཉིས་གང་རུང་གཅིག་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

དངྩོས་པྩོ་སྔ་ཕི་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། མེ་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་ན་དུ་བ་མི་སྐྱེད་

པར་ཐལ། དྩོན་བེད་ནུས་སྟྩོང་ཡིན་པའི་ཕིར། དུ་བ་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་ན་སྐྱེད་འབས་

མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འྩོ་ན་ཁྱྩོད་ལར་ན་ཡང་མེ་དུ་དུས་མཉམ་དུ་ཐལ། ད་ལ་བར་

མཚུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཤར་ཕྩོགས་ཀི་བུམ་པ་དང་རི་བྩོ་ཆྩོས་ཅན། ཡུལ་མཉམ་

པར་ཐལ། ཤར་ཕྩོགས་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར། བསལ་པར་མཚུངས་སྩོ། །སྔ་དྲྩོའི་

ཤ་པ་དང་ཕི་དྲྩོའི་ཤ་པ་རས་ཐ་དད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཅིག་གི་དུས་ན་གཅིག་ཤྩོས་

མེད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཕྩོགས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཤ་པ་དང་། ཙན་དན་ཆྩོས་ཅན། རས་

ཐ་དད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཅིག་གི་གྩོ་ས་ན་གཅིག་ཤྩོས་མེད་པའི་ཕིར། ཀུན་ནས་

མཚུངས་སྩོ། །ཁྱྩོད་ལར་ན། དུ་བ་ཡྩོད་ན་མེ་མེད་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་ལེན་དགྩོས་པས། 

དུ་བ་དུ་ལྡན་ལའི་སྟེང་དུ་མེ་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་སུ་ཁས་བླངས་དགྩོས་སྩོ། །དེས་

ན་བསྟན་བཅྩོས་འདིའི་དགྩོངས་པ་ཤ་པ་དང་། གྩོང་མའི་བེ་བག་ཤ་པ་འདས་པ་

གཅིག་པ་བཀག་པའི་ཐ་དད་དུ་བཞེད་པ་ཡིན་གི། ཤ་པ་སད་ཅིག་སྔ་ཕི་དང་སྔ་དྲྩོ་

དང་ཕི་དྲྩོའི་དངྩོས་པྩོ་རས་ཐ་དད་ཁྩོ་ནར་བཞེད་པ་ཡིན་པས། འདི་ལེགས་པར་མ་

རྩོགས་ན་དངྩོས་པྩོ་སད་ཅིག་གིས་སྐྱེ་འགག་བེད་པ་དང་། རྒྱུ་འབས་ཀི་རྣམ་བཞག་

ལེགས་པར་མི་ཤེས་པར་སྐུར་བ་འདེབས་དགྩོས་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལ་དཔག་ནས་

ཁ་སང་གི་དུས་དང་དེ་རིང་དང་སང་གི་དུས་གསུམ་ཀ་ད་ལ་བ་དང་རྒྱུ་འབས་སུ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

འགྱུར་བའི་ཚུལ་ལ་མཁས་པར་བའྩོ། །

གསུམ་པ་(དེའི་དྩོན་གཏན་ལ་དབབ་པ་)ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག རང་

ལུགས་བཞག རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །དང་པྩོ་(གཞན་ལུགས་དགག་པ་)ལ་གཉིས། རིགས་པས་

དགག་པ་དང་། ལུང་གིས་དགག་པའྩོ། །དང་པྩོ་(རིགས་པས་དགག་པ་)ལ་གཉིས། རས་ཐ་

དད་དགག་པ་དང་། གཅིག་པ་དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(རས་ཐ་དད་དགག་པ་)ལ་ཕྩོགས་སྔ་མ་ནི། 

ར་བ།

ཁ་ཅིག་ཐ་དད་ཡིན་ཞེས་ཟེར། །

བེ་བག་པ་ཁ་ཅིག་སྤི་ཆེན་པྩོ་དང་ཉི་ཚེ་བ་རང་གི་གསལ་བ་རྣམས་དང་རས་

ཐ་དད་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རྩོ། །

དེ་དགག་པ་ནི། 

ར་བ།

ཐ་དད་སྣང་རུང་མེད་པས་ཁེགས། །[༥]

སྤི་གསལ་རས་ཐ་དད་མ་ཡིན་པ་ཐལ། རས་ཐ་དད་དུ་ཡྩོད་ན་སྣང་དུ་རུང་བ་

ལས་དེ་མེད་པས་ཁེགས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(རས་གཅིག་པ་དགག་པ་)ལ་གསུམ། སྤི་གཅིག་བེ་བག་དུ་མ་དང་གཅིག་

པ་དགག་པ་དང་། སྤི་དུ་མ་བེ་བག་དུ་མ་དང་གཅིག་པ་དགག་པ་དང་། མཚུངས་པའི་

སྤི་དགག་པའྩོ། །



  71  

ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དང་པྩོ་(སྤི་གཅིག་བེ་བག་དུ་མ་དང་གཅིག་པ་དགག་པ་)ལ་ཕྩོགས་སྔ་མ་ནི། 

ར་བ།

ལ་ལས་རས་གཅིག་ཡིན་ཞེས་ཟེར། 

གངས་ཅན་པ་སྩོགས་ལ་ལ་ཆ་ཤས་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྟྩོང་པའི་གཙོ་བྩོ་དེ་

ཉིད་རྣམ་འགྱུར་ཐམས་ཅད་ཀི་སྤི་དང་། དེ་ཡང་རས་གཅིག་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རྩོ། །ལྡྩོག་

པ་དབེར1་མེད་ཀི་ཤིང་ཙམ་ཞེས་བ་བའི་སྤི་གསལ་བ་རྣམས་2དང་རས་གཅིག་དུ་

འདྩོད་པ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བར་ཤེས་པར་བའྩོ། །

དེ་དགག་པ་ལ་གསུམ། སྣང་རུང་མ་དམིགས་པས་དགག་པ་དང་། རགས་ལ་

དགག་པ་དང་། ཧ་ཅང་ཐལ་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(སྣང་རུང་མ་དམིགས་པས་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

རས་གཅིག་ན་འང་3སྣང་རུང་མིན། །

སྔྩོན་པྩོའི་རང་བཞིན་དང་། སེར་པྩོའི་རང་བཞིན་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་

གཉིས་རས་ཏེ་རང་བཞིན་གཅིག་ནའང་སྔྩོན་པྩོའི་རང་བཞིན་སྣང་ན་སེར་པྩོའི་རང་

བཞིན་ཡང་ངེས་པར་སྣང་དགྩོས་ན་དེ་སྣང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། བེ་བག་སྣང་བ་ན་

སྤི་སྣང་དགྩོས་པ་ལས་མ་དམིགས་པའི་དྩོན་ཡང་དེ་ལར་ཡིན་གི། ཤ་པ་སྣང་བའི་ཚེ་

1  <<བཀྲིས་>> དབེ།

2  <<བཀྲིས་>> རྣམ།

3  <<རང་>> ན་འང་། <<ར་>> ན་ཡང་།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དངྩོས་པྩོ་ཙམ་སྣང་དགྩོས་པ་ནི་འདྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། །གངས་ཅན་པས་སྔྩོན་པྩོའི་རང་

བཞིན་དང་སེར་པྩོའི་རང་བཞིན་གཅིག་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཡང་སྤིར་ཁས་བླངས་པ་ལ་

གནྩོད་པ་སྟྩོན་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་(རགས་ལ་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཡུལ་དུས་རྣམ་པ་འགལ་བ་ཡི། །

བེ་བག་སྤི་གཅིག་དང་འབེལ་ན། །[༦]

སྐྱེ་འཇིག་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར། །

མིན་ན་གཅིག་ལ་ཆ་གཉིས་འགལ། །

ཡུལ་དུས་རྣམ་པ་འགལ་བ་ཡི་བེ་བག་སྔྩོ་སེར་སྩོགས་སྐྱེ་འཇིག་ངྩོ་བྩོ་

གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཆ་མེད་ཀི་སྤི་གཅིག་དང་རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་འབེལ་

པའི་ཕིར། སྐྱེ་འཇིག་གནས་གསུམ་དང་གཅིག་པ་མིན་ན་རང་བཞིན་གཅིག་མ་ཡིན་

པར་ཐལ་ལྩོ། །ཁྱབ་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ། ཆ་མེད་ཀི་རང་བཞིན་གཅིག་ལ་སྐྱེ་འཇིག་སྩོ་

སྩོར་བེད་པའི་ཆ་གཉིས་འགལ་བའི་ཕིར། སྩོབ་དཔྩོན་ཤཱཀ་བླྩོའི་འགེལ་བཤད་དུ། 

གངས་ཅན་གིས་ཡྩོན་ཏན་གསུམ་གིས་རང་བཞིན་དུ་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར་འདྩོད་

དྩོ་ཞེ་ན། ཞེས་པའི་ལན་དུ་གནྩོད་པ་འདི་སྟྩོན་པར་གསུངས་པས། སྔྩོན་པྩོའི་རང་

བཞིན་དང་སེར་པྩོའི་རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་ཁས་བླངས་པ་ལ་གནྩོད་པ་འདིར་འགྱུར་

བ་ཡིན་གི། བ་གང་ཁ་བྩོ་དང་རས་གཅིག་ན། སེར་སྐྱ་དང་རས་གཅིག་པ་འགལ་ལྩོ་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཞེས་ཟེར་བ་ནི། བསྟན་བཅྩོས་འདིའི་དྩོན་ཡང་ལྩོག་པར་གྩོ་ཞིང་། རྣམ་འགེལ་ལས། 

ཁ་བྩོ་ཡི་ནི་ངྩོ་བྩོ་གང་། །དེ་ནི་སེར་སྐྱ་ལ་ཡྩོད་མིན། །དེ་འབས་ཅན་མིན་ལས་བཟླྩོག་

པ། །གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་ཡྩོད་པ་ཡིན། །ཞེས་པ་ལ་ཅྩོ་འདྲི་བེད་པར་ཟད་དྩོ། །

 གསུམ་པ་(ཧ་ཅང་ཐལ་བ་)ལ་གསུམ་གི་དང་པྩོ་ཡན་ལག་ཅན་མི་ཁེགས་པར་

ཐལ་བ་ནི། 

ར་བ།

སྤི་དང་བེ་བག་རས་གཅིག་ན། །

ཡན་ལག་ཅན་ཡང་ཇི་ལར་དགག ། [༧]

བེ་བག་པས་ཡན་ལག་ཅན་ཆ་མེད་གཅིག་ཏུ་ཁས་བླངས་ནས་ལག་པ་ལ་

འདུ་འབེལ་གྲུབ་པའི་ཆ་དེ་ལུས་གཞན་ལ་འདུ་འབེལ་གྲུབ་པར་འདྩོད་པ་ལ། ལག་པ་

གཡྩོ་བ་ན་ལུས་གཞན་ཡང་ངེས་པར་གཡྩོ་བར་ཐལ་བའི་གནྩོད་པ་བསྟན་པའི་སྩོ་

ནས་ཡན་ལག་ཅན་ཡང་ཇི་ལར་དགག་སྟེ་དགག་མི་ནུས་པར་ཐལ། སྤི་དང་བེ་བག་

རས་གཅིག་ན་སྟེ་བུམ་པ་ལ་རེས་སུ་འགྩོ་ཞིང་རས་གཅིག་པའི་དངྩོས་པྩོའི་ཆ་དེ་

སྣམ་བུ་ལ་རེས་སུ་འགྩོ། སྣམ་བུ་ལ་རེས་སུ་འགྩོ་བའི་དངྩོས་པྩོའི་ཆ་དེ་བུམ་པ་ལ་

རེས་སུ་འགྩོ་ཞིང་རས་གཅིག་པའི་ཕིར། ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུའང་གནྩོད་1པ་

དེ་ལར་བསྟན་ཞིང་། བསྟན་བཅྩོས་འདིའི་དྩོན་ཡང་དེ་ལར་གནས་པ་ཡིན་གི། དངྩོས་

པྩོ་བུམ་སྣམ་དང་རས་གཅིག་ཏུ་ཁས་བླངས་པ་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་འགྩོག་པ་དང་

མཚུངས་པ་ག་ལ་སྲིད། གཞན་དུ་ན་བུམ་པ་དངྩོས་པྩོར་བསྟན་བཅྩོས་འདིར་གསལ་

1  <<བཀྲིས་>> གནྩོད།  <<ས་>> གནྩོན།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བར་གསུངས་པས། བུམ་པ་ཆྩོས་ཅན། གསེར་བུམ་དང་རས་ཐ་དད་དུ་ཐལ། གཉིས་

ཀ་རས་སུ་གྲུབ། རས་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཕི་མ་ཁས་བླངས་ཀང་མ་

གྲུབ་ན། གནྩོད་པ་གཞན་ཡང་ཟངས་བུམ་དང་རས་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གསེར་

བུམ་དང་རས་གཅིག་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡང་ཁས་བླངས་པས་རིགས་པ་ལ་ཞིབ་ཏུ་

མ་སྦྱངས་པའི་བླྩོ་ངན་རྣམས་ཀིས་བསྟན་བཅྩོས་འདིའི་དྩོན་ལྩོག་པར་འཆད་པ་ནི་

རྒྱང་རིང་དུ་དྩོར་བར་བའྩོ། །

གཉིས་པ་དབང་ཤེས་རྩོག་བཅས་སུ་ཐལ་བ་ནི།

ར་བ།

དབང་པྩོའང་རྩོག་བཅས་ཉིད་དུ་ཐལ། །

དབང་པྩོའི་ཤེས་པའང་རྩོག་བཅས་ཉིད་དུ་ཐལ། སྤི་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་

ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། བུམ་པ་ལ་རེས་སུ་འགྩོ་བའི་སྤི་དངྩོས་པྩོ་

དེ། སྣམ་བུ་དང་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཏུ་རེས་སུ་འགྩོ་བ་འགལ་ལྩོ། །

གསུམ་པ་འགལ་བ་རས་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བ་ནི།

ར་བ།

འགལ་བ་ཀུན་ཀང་རས་གཅིག་འགྱུར། །

དཀར་སྔྩོན་སྩོགས་རྣམས་དང་སྣང་མུན་སྩོགས་འགལ་བ་ཀུན་ཀང་རས་

གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཐལ། སྣང་བའི་རང་བཞིན་དང་མུན་པའི་རང་བཞིན་གཅིག་

ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། དངྩོས་པྩོ་དེའི་སྣང་བ་ལ་རེས་སུ་འགྩོ་བའི་ཆ་དེ་མུན་པ་ལ་ངྩོ་བྩོ་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

གཅིག་ཏུ་རེས་སུ་འགྩོ། མུན་པ་ལ་རེས་སུ་འགྩོ་བའི་ཆ་དེ་སྣང་བ་ལ་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཏུ་

རེས་སུ་འགྩོ་བའི་ཕིར། རགས་སྔ་མ་གངས་ཅན་གི་ཁས་བླངས་རགས་སུ་བཀྩོད་པ་

ཡིན་ལ། ཕི་མ་བྩོད་ཁ་ཅིག་གི་འདྩོད་པ་རགས་སུ་བཀྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་(སྤི་དུ་མ་བེ་བག་དུ་མ་དང་གཅིག་པ་དགག་པ་)ལ་ཕྩོགས་པ་སྔ་མ་ནི། 

ར་བ།

བེ་བག་རེ་རེ་དང་འབེལ་པའི། །

སྤི་ཡང་དུ་མ་ཡྩོད་ཅེ་ན། །[༨]

ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཆ་མེད་ཀི་སྤི་གཅིག་མེད་ཀང་བེ་བག་རེ་རེ་དང་འབེལ་པའི་

སྤི་ཡང་དེ་སེད་ཀི་གངས་དུ་མ་ཡྩོད་ཅེ་ན། 

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

མཚན་ཉིད་མི་འགྲུབ་དགག་སྒྲུབ་ཀི། །

རྣམ་པར་གཞག་པའང་འཇིག་པར་འགྱུར། །

འདི་ནི་བེ་བག་ཡིན་ལ་འདི་ནི་སྤིའྩོ་ཞེས་པའི་སྤིའི་མཚན་ཉིད་མི་འགྲུབ་པར་

ཐལ། བེ་བག་བཞིན་དུ་སྤི་ཡང་རིགས་མཐུན་མི་མཐུན་ལས་ལྩོག་པའི་ལྡྩོག་པ་

གཉིས་ཚོགས་ཀིས་བཞག་དགྩོས་པའི་ཕིར། དགག་སྒྲུབ་ཀི་རྣམ་པར་བཞག་པའང་

འཇིག་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཤ་པའི་རགས་ཀིས་ཤུག་པ་ལའང་རེས་སུ་འགྩོ་བའི་

ཤིང་ཙམ་མི་འགྲུབ། དེ་ལ་རེས་སུ་འགྩོ་བར་ཁས་བླངས་པས་ཤིང་ཙམ་བཀག་པས། 
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཤ་པ་དང་ཤུག་པ་སྩོགས་མི་ཁེགས་པའི་ཕིར། རགས་ཁས་བླངས་སྩོ། །

གསུམ་པ་(མཚུངས་པའི་སྤི་དགག་པ་)ལ་གཉིས། དྩོན་ལ་མཚུངས་པའི་སྤི་1བེ་བག་

རས་གཅིག་པ་དགག་པ་དང་། བླྩོ་ངྩོར་མཚུངས་པའི་སྤི་བེ་བག་དང་རས་གཅིག་པ་

དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(དྩོན་ལ་མཚུངས་པའི་སྤི་བེ་བག་རས་གཅིག་པ་དགག་པ་)ལ་ཕྩོགས་སྔ་མ་ནི། 

ར་བ།

མཚན་ཉིད་མཚུངས་པའི་སྤི་གཅིག་དང་། །

བེ་བག་རས་གཅིག་ཡིན་ནྩོ་ལྩོ། །[༩]

ཤ་པ་དང་ཙན་དན་སྩོགས་མཚན་ཉིད་མཚུངས་པའི་སྤི་གཅིག་དང་བེ་བག་

རས་གཅིག་ཡིན་ནྩོ་ལྩོ། །

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

མཚུངས་པ་རྩོག་པས་སྦྱར་བ་ཡིན། །

རྩོག་པའི་བླྩོ་ཆྩོས་དྩོན་ལ་མེད། །

དྩོན་ལ་འདྲ་བ་ཡྩོད་ན་ནི། །

སྔྩོན་མེད་མཐྩོང་ནའང་འདྲ་བར་འགྱུར། །[༡༠]

སྔྩོན་མཐྩོང་བ་མེད་པའི་པདྨ་རཱ་ག་ལ་བུ་གཅིག་མཐྩོང་ནའང་པདྨ་རཱ་ག་གཞན་

1  <<བཀྲིས་>> + དང་།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དང་འདྲ་བར་བླྩོ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། འདྲ་བ་ཡིད་གཏད་ན་ངེས་རུང་ཡིན་པ་གང་

ཞིག དྩོན་ལ་འདྲ་བ་ཡྩོད་ན་ནི་སྟེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། མཚུངས་པ་དྩོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་

པར་ཐལ། རྩོག་པས་སྦྱར་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། རྩོག་པས་བཏགས་

པའི་བླྩོ་ཆྩོས་དྩོན་རང་མཚན་ལ་མེད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(བླྩོ་ངྩོར་མཚུངས་པའི་སྤི་བེ་བག་དང་རས་གཅིག་པ་དགག་པ་)ནི། རྩོག་1པས་

མཚུངས་པར་བཟུང་བའི་སྤི་ཡྩོད་དྩོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

མཚུངས་ལ་དངྩོས་པྩོ་གཅིག་མི་སྲིད། །

གཅིག་མ་ཡིན་ལ་སྤི་སྒ་མེད། །

 དེ་ལ་ན་སྤི་གཅིག་བེ་བག་དང་རས་མི་གཅིག་པར་ཐལ། མཚུངས་པ་ལ་

དངྩོས་པྩོ་གཅིག་ལས་མེད་པ་མི་སྲིད་ལ་གཅིག་མ་ཡིན་པ་ལ་སྤིའི་སྒ་དྩོན་མཐུན་

འཇུག་པ་མེད་པའི་ཕིར། གཅིག་ཏུ་མ་ཤར་ཡང་མཚུངས་པར་འཛིན་པ་སྤི་ཡིན་ཞེ་ན། 

ར་བ།

བླྩོ་ལ་སྤི་གཅིག་མ་ཤར་ན། །

མཚུངས་པར་རྩོགས་ཀང་སྤིར་མི་རུང་། །[༡༡]

གཅིག་གི་རྣམ་པ་མ་ཤར་བའི་མཚུངས་པའི་སྤི་དངྩོས་པྩོ་བ་མ་གྲུབ་པར་

ཐལ། བླྩོ་ལ་སྤི་གཅིག་གི་རྣམ་པ་མ་ཤར་ན་བླྩོས་མཚུངས་པར་རྩོགས་ཀང་སྤིར་མི་

1  <<རང་>> རྩོག<<བཀྲིས་>> རྩོགས།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

རུང་བའི་ཕིར། 

ར་བ།

ཕྩོགས་རེ་འདྲ་བ་ཀུན་ལ་ཡྩོད། །

ཐམས་ཅད་འདྲ་བ་གང་ནའང་མེད། །

དེ་ལ་ན་ཤིང་འྩོན་ཅིག་བས་པའི་སྤི་སྒ་མི་འཇུག་པར་ཤ་པ་དང་འདྲ་བ་འྩོན་

ཅིག་ཙན་དན་དང་འདྲ་བ་འྩོན་ཅིག་ཅེས་བརྩོད་དགྩོས་པར་འགྱུར་ལ། དེས་འདྩོད་

པའི་དྩོན་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། ཕྩོགས་རེ་འདྲ་བ་ཀུན་ལ་ཡྩོད། །ཐམས་ཅད་འདྲ་བ་

གང་ནའང་མེད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལུང་དང་འགལ་བ་ནི། 

ར་བ།

རིགས་པའི་རྒྱལ་པྩོས་གསུངས་པ་ཡི། །

རྣམ་གཞག་དང་ཡང་འགལ་བར་སྣང་། །[༡༢]

སྤི་རས་སུ་གྲུབ་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རིགས་པའི་རྒྱལ་པྩོས་གསུངས་པ་

ཡི་རྩོག་པས་བཏགས་པའི་བླྩོ་ཆྩོས་གསུངས་པའི་1རྣམ་བཞག་དང་ཡང་འགལ་བར་

སྣང་བའི་ཕིར་རྩོ། །

གཉིས་པ་རང་གི་ལུགས་ནི།

ར་བ།

1  <<བཀྲིས་>> པས།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དེ་མིན་རང་བཞིན་ལས་ལྡྩོག་པ། །

དངྩོས་པྩོ་ཀུན་ལ་གྲུབ་པ་དེ། །

སེལ་བའི་སྤི་ཡིན་རང་མཚན་དུ། །

འཁྲུལ་བ་དེ་ལ་དགག་སྒྲུབ་བེད། །[༡༣]

ཁྱྩོད་འདྩོད་པའི་སྤི་གང་ཡིན། དགག་སྒྲུབ་ཇི་ལར་བེད་ཅེ་ན། གཞན་གི་

བཏགས་པའི་སྤི་དྩོན་ལ་མེད་ན་སྤི་མེད་པ་དང་དགག་སྒྲུབ་མི་འཐད་པའི་སྐྱྩོན་མེད་

པར་ཐལ། ཤིང་དེ་མིན་པའི་རང་བཞིན་ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྡྩོག་པ་ཤིང་གསལ་གི་

དངྩོས་པྩོ་ཀུན་ལ་རེས་འགྩོ་གྲུབ་པ་དེ་གཞན་སེལ་བའི་སྤི་ཡིན་ལ། དེ་རྩོག་པ་ལ་སྣང་

བ་ན་རྩོག་པའི་གཟུང་བ་རང་མཚན་མིན་པ་ལ་རང་མཚན་དུ་འཁྲུལ་བ་དེ་ལ་དགག་

སྒྲུབ་བེད་ཅིང་བས་པ་ལར་འདྩོད་དྩོན་ཐྩོབ་ནུས་པའི་ཕིར། ཤིང་མིན་པ་ལས་ལྩོག་པ་

དྩོན་གི་གཞན་སེལ་དང་། རྩོག་པ་ལ་ཤིང་མིན་པ་ལས་ལྩོག་པར་སྣང་བ་བླྩོའི་གཞན་

སེལ་ཡིན་ཞིང་། གཉིས་ཀ་ཤིང་གསལ་ཀུན་ལ་རེས་སུ་འགྩོ་བའི་སྤི་ཡིན་ནྩོ། །

གསུམ་པ་རྩོད་སྩོང་ལ་རྩོད་པ་ནི།

ར་བ།

གལ་ཏེ་དྩོན་ལ་སྤི་མེད་ན། །

གཞན་སེལ་སྒྩོ་བཏགས་དངྩོས་མེད་ལ། །

གྲུབ་ཀང་དྩོན་དང་མ་འབེལ་ཕིར། །

གལ་ཏེ་རྩོག་པ་ལ་ཤིང་མིན་པ་ལས་ལྩོག་པར་སྣང་བ་དྩོན་ལ་མེད་ན་སྤི་རས་

གྲུབ་པ་གཞན་ཡང་མེད་པས། དྩོན་ལ་སྤི་མེད་ན་གཞན་སེལ་སྒྩོ་བཏགས་དངྩོས་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

མེད་ལ་སྤི་གྲུབ་ཀང་དྩོན་དང་མ་འབེལ་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

ཐ་སད་ཐམས་ཅད་འཇིག་ཅེ་ན། །[༡༤]

དགག་སྒྲུབ་ཀི་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་འཇིག་ཅེ་ན། དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

དྩོན་དང་སེལ་བ་གཅིག་ཉིད་དུ། །

འཁྲུལ་ནས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ན། །

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཐྩོབ་པ་ཙམ། །

ཚད་མ་ཡིན་ཕིར་འཐད་པ་ཡིན། །[༡༥]

གཞན་སེལ་བའི་སྤི་དངྩོས1་མེད་ཡིན་ཡང་། དྩོན་རང་མཚན་ཐྩོབ་པ་ལ་

སྩོགས་པ་ཐ་སད་འཐད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མྩོང་བ་དང་ཚུལ་གསུམ་ལ་བརེན་པའི་

གཞན་སེལ་ཕིན་ཅི་མ་ལྩོག་པའི་རྩོག་པས་དྩོན་དང་སེལ་བ་གཅིག་ཉིད་དུ་འཁྲུལ་

ནས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ན་དྩོན་རང་མཚན་ཐྩོབ་ནུས་ཤིང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཐྩོབ་པ་

ཙམ་བེད་པའི་གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་ཤེས་པ་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། 

ར་བ།

ཐ་དད་སྤི་འདྩོད་འུག་ཕྲུག་པ། །

1  <<བཀྲིས་>> ངྩོས།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

རས་གཅིག་ཡིན་ཞེས་གངས་ཅན་པ། །

གངས་ཅན་པ་རྣམས་དེ་རེས་འབང་། །

སེལ་བར་འདྩོད་པ་མཁས་པའི་ལུགས། །[༡༦]

བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

གསལ་བ་ལས་རས་ཐ་དད་པའི་སྤི་འདྩོད་པ་འུག་ཕྲུག་པ་དང་། གསལ་བ་

གཅིག་གི་རང་བཞིན་དེ་གཅིག་ཤྩོས་ཀི་རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་འདྩོད་པའི་སྤི་གསལ་

རས་གཅིག་ཡིན་ཞེས་གངས་ཅན་པ་དང་། གངས་ཅན་པ་རིགས་པ་ལ་ཞིབ་ཏུ་མ་

སྦྱངས་པ་ཤ་པ་ལ་རེས་སུ་འགྩོ་བའི་ཆ་ཤུག་པ་ལ་འགྩོ། ཤུག་པ་ལ་རེས་སུ་འགྩོ་

བའི་ཆ་ཤ་པ་ལ་རེས་སུ་འགྩོ་བར་འདྩོད་པ་རྣམས་གངས་ཅན་པ་དེའི་རེས་སུ་འབང་

བ་ཡིན་པས་བཀག་ཟིན་ལ། སྤི་གཞན་སེལ་བར་འདྩོད་པ་མཁས་པའི་ལུགས་ཡིན་

པས་དེ་ལ་མཁས་པར་བའྩོ། །ལྡྩོག་པ་ཆིག་རྐང་སྤི་དང་ལྡྩོག་པ་གཉིས་ཚོགས་

གསལ་བར་བཤད་པ་ནི། བྩོད་སྔ་མ་ཁ་ཅིག ཤིང་མིན་པ་ལས་ལྩོག་པ་ཤིང་གསལ་

ཀུན་ལ་རེས་སུ་འགྩོ་བའི་སྤིར་ཁས་ལེན་པ་དང་ཁྱད་པར་མེད་ལ། ཡང་ཁ་ཅིག རང་

མཚན་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་རེས་འགྩོ་བེད་པས་རང་མཚན་མིན་པར་འདྩོད་པ་ནི་ཞིབ་

ཏུ་མ་བརགས་པ་ཡིན་ཏེ། གསལ་བ་དུ་མ་ལ་རེས་སུ་འགྩོ་བའི་དྩོན་གང་ཡིན། རྡུལ་

དུ་མ་དང་། ཤེས་པ་སད་ཅིག་ཆ་མེད་དུ་མ་ལ་རེས་འགྩོ་བེད་པའི་ཕིར། ཞེ་ན། འྩོ་ན་

སྔྩོ་རྡུལ་ལ་བུ་རྡུལ་ཕ་རབ་གཅིག་ཆྩོས་ཅན། རང་མཚན་མིན་པར་ཐལ། རང་གི་

གསལ་བ་དུ་མ་ལ་རེས་སུ་འགྩོ་བའི་ཕིར། འཁྩོར་གསུམ་ཀ་ཁས་བླངས་སྩོ། །ཁྱྩོད་

ལར་ན་རྡུལ་ཕ་རབ་ཡིན་ན་གཅིག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། རྡུལ་ཕ་རབ་ཡིན་པ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གྲུབ། རྡུལ་ཕ་རབ་དུ་མ་ཡིན་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། གསལ་བ་དུ་མ་

ལ་རེས་འགྩོ་བེད་ན་རང་མཚན་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ཉམས་སྩོ། །འདྩོད་ན། སྔྩོན་པྩོའི་

རྡུལ་ཕ་རབ་དང་། སེར་པྩོའི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཆྩོས་ཅན། གཅིག་ཏུ་ཐལ་ལྩོ། །འདིར་སྨྲས་

པ། ཁྱབ་བེད་བཀག་པས་ཁྱབ་བ་ཁེགས་པ་དང་། །ཁྱབ་བའི་སྩོ་ནས་ཁྱབ་བེད་

འགྲུབ་པ་སྩོགས། །སྤི་གསལ་ལེགས་པར་ཤེས་ལ་རག་ལས་པས། །དེ་ཡི་རྣམ་

བཞག་མཁས་པའི་གཞུང་བཞིན་བཤད། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། 

ར་བ།

ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་ལས་སྤི་དང་བེ་བག་བརག་པའི་རབ་ཏུ་

བེད་པ་སྟེ་གསུམ་པའྩོ། །     ། །

ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པྩོ་ཞེས་

བ་བ་ལས། སྤི་དང་བེ་བག་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་གསུམ་པའི་འགེལ་པའྩོ། །   ། །

སྒྲུབ་པ་དང་གཞན་སེལ་བརག་པ།

གཉིས་པ་སྣང་བ་དང་སེལ་བ་བརག་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་

དང་། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའྩོ། །དང་པྩོ་(ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། འཇུག་ཚུལ་

སྤིར་བསྟན་པ་དང་། སྩོ་སྩོའི་རྣམ་བཞག་ངེས་པར་བ་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(འཇུག་ཚུལ་སྤིར་བསྟན་པ་)ནི། 

ར་བ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

རྩོག་མེད་སྣང་བའི་སྩོ་ནས་འཇུག །

སྒ་རྩོག་ཐམས་ཅད་གཞན་སེལ་ཡིན། །

དེ་དག་འཁྲུལ་དང་མ་འཁྲུལ་བའི། །

དབེ་བས་གཉིས་གཉིས་རྣམ་པ་བཞི། །[༡]

རྩོག་པ་རྩོག་མེད་འཇུག་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་སྩོ་སྩོར་ངེས་ཏེ། འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་

གང་ཡིན་ཡང་རྩོག་མེད་དེ་མ་ཡིན་རྣམ་པར་བཅད་པ་ལ་མི་ལྩོས་པར་སྣང་བའི་སྩོ་

ནས་འཇུག་ལ། སྒ་རྩོག་ཐམས་ཅད་གཞན་སེལ་བའི་སྩོ་ནས་འཇུག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རྩོག་པ་རྩོག་མེད་དེ་དག་རྣམ་པ་བཞི་ཡྩོད་དེ། སྣང་བ་ལ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་དང་། སེལ་

བ་ལ་ཕིན་ཅི་ལྩོག་མ་ལྩོག་སྟེ། འཁྲུལ་བ་དང་མ་འཁྲུལ་བའི་དབེ་བས་གཉིས་གཉིས་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(སྩོ་སྩོའི་རྣམ་བཞག་ངེས་པར་བ་བ་)ལ་གཉིས། སྣང་བ་བཤད་པ་དང་། སེལ་

བ་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་(སྣང་བ་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། སྩོ་སྩོའི་དྩོན་ནྩོ། །

དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། སྣང་བ་སྤིའི་མཚན་ཉིད། རྩོག་མེད་ཀི་ཤེས་པས་མཐྩོང་

བའི་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཆར་གྱུར་པའྩོ། །

གཉིས་པ་(སྩོ་སྩོའི་དྩོན་)ལ་གཉིས། སྣང་བ་འཁྲུལ་བ་དང་། མ་འཁྲུལ་བའྩོ། །དང་

པྩོ་(སྣང་བ་འཁྲུལ་བ་)ལ་གཉིས། མཚན་ཉིན་དང་དབེ་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(མཚན་ཉིན་)ནི། རྩོག་མེད་ཤེས་པའི་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཆ་གང་། རང་

མཚན་མེད་པ་སྣང་བའྩོ། །

གཉིས་པ་(དབེ་བ་)ནི། དབང་ཤེས་འཁྲུལ་བ་དང་། ཡིད་ཤེས་འཁྲུལ་བའི་སྣང་
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བ་གཉིས་སྩོ། །

གཉིས་པ་(སྣང་བ་མ་འཁྲུལ་བ་)ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ་དང་། མཚན་

གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བེད་དྩོ། །

དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། རྩོག་མེད་ཤེས་པའི་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཆ་གང་། རང་

མཚན་ཡྩོད་པ་གསལ་བར་སྣང་བའྩོ། །

གཉིས་པ་(དབེ་བ་)ནི། རང་རིག་དང་། དྩོན་རིག་མ་འཁྲུལ་བ་གཉིས་སྩོ། །

གསུམ་པ་(མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བེད་)ལ་གསུམ། ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་

དང་། བླྩོའི་འཛིན་སྟངས་དང་། བླྩོ་དྩོན་མཐུན་པར་སྒྲུབ་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་)ནི། 

ར་བ།

དྩོན་ལ་གནས་པའི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས། །

གཅིག་ལ་དུ་མ་མི་སྲིད་ཅིང་། །

དུ་མ་གཅིག་ཏུ་གནས་མི་སྲིད། །

གཅིག་ལ་གསལ་དང་མི་གསལ་མེད། །[༢]

སྔྩོན་པྩོ་དང་དེའི་བས་མི་རག་སྩོགས་དྩོན་རང་མཚན་གི་ངྩོས་ནས་གྲུབ་བདེ་

རས་གཅིག་ཀང་། རས་ཀི་ངྩོས་ནས་གཅིག་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། 

དྩོན་ལ་གནས་པའི་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་གཅིག་ལ་དུ་མ་ཡིན་པ་མི་སྲིད་ཅིང་། དུ་མ་

གཅིག་ཏུ་གནས་མི་སྲིད་པ་དང་། བླྩོ་མ་འཁྲུལ་བའི་གཟུང་ངྩོར་ཁྱབ་མཉམ་གྲུབ་བདེ་



  85  
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1རས་གཅིག་ལ་གསལ་བ་དང་མི་གསལ་བ་མེད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(བླྩོའི་འཛིན་སྟངས་)ནི། 

ར་བ།

མངྩོན་སུམ་ཐམས་ཅད་དྩོན་བཞིན་སྣང་། །

གཅིག་ལ་ཐ་དད་སྣང་བ་མེད། །

ཐ་དད་གཅིག་ཏུ་སྣང་མི་སྲིད། །

སྣང་བས་འཇུག་ལ་རེས་འཇྩོག་མེད། །[༣]

མངྩོན་སུམ་ཐམས་ཅད་ཆྩོས་ཅན། དྩོན་གི་གནས་ཚོད་བཞིན་དུ་སྣང་བར་

ཐལ། རང་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་ཤེས་པ་གང་ཞིག གཅིག་ལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་

བ་མེད་ཅིང་། ཐ་དད་གཅིག་ཏུ་སྣང་བ་མི་སྲིད། སྔྩོན་པྩོ་སྣང་བ་ན་མི་རག་པ་མི་སྣང་

བའི་རེས་འཇྩོག་མེད་པའི་ཕིར། རགས་ཕི་མ་དེར་ཐལ། མ་འཁྲུལ་བའི་སྣང་བས་

འཇུག་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་(བླྩོ་དྩོན་མཐུན་པར་སྒྲུབ་པ་)ལ་གསུམ། བླྩོ་དྩོན་ཇི་ལར་མཐུན་པའི་ཚུལ་

དང་། དེ་སྒྲུབ་པ་དང་། མངྩོན་སུམ་མ་ངེས་པར་སྒྲུབ་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(བླྩོ་དྩོན་ཇི་ལར་མཐུན་པའི་ཚུལ་)ནི། 

ར་བ།

ཡུལ་ལ་ཇི་ལར་གནས་པ་ཡི། །

1  <<བཀྲིས་>> བདེ།<<ས་>> པ་དེ།
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སྟྩོབས་ཀིས་དབང་ཤེས་སྐྱེས་པས་ན། །

མེད་ན་མི་འབྱུང་ངེས་པའི་ཕིར། །

བླྩོ་དྩོན་ཕན་ཚུན་འཆྩོལ་བ་མེད། །[༤]

དབང་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བའི་བླྩོ་དྩོན་ཕན་ཚུན་འཆྩོལ་བ་མེད་པར་ཐལ། དྩོན་གི་

སྟེང་ན་གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག་ཏུ་མེད་ན་དེ་སྣང་གི་བླྩོ་མ་འཁྲུལ་བ་མི་འབྱུང་བར་ངེས་

པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཡུལ་ཇི་ལར་གནས་པ་ཡི་སྟྩོབས་ཀིས་དབང་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་

སྐྱེས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(དེ་སྒྲུབ་པ་)ལ་རགས་དགྩོད་པ་ནི། ཁྱབ་མཉམ་གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག་

པ་ཡིན་ན། བླྩོ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་སྣང་མི་སྣང་ཆ་གཉིས་མེད་པས་ཁྱབ་སྟེ། བྱཻཌཱུརྱ་མཐྩོང་

བ་ན་སྔྩོན་པྩོ་མཐྩོང་བ་བཞིན། བུམ་པའི་བས་མི་རག་ཀང་ཁྱབ་མཉམ་གྲུབ་བདེ་

1རས་གཅིག་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཕྩོགས་ཁྱབ་སྒྲུབ་པ་དང་། མི་འཐད་པ་སང་བ་ཁ་ཅིག་འྩོག་

ཏུ་ཤེས་པར་བ་ཞིང་། གཞན་རྣམས་འགེལ་པ་ལར་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གསུམ་པ་(མངྩོན་སུམ་མ་ངེས་པར་སྒྲུབ་པ་)ལ་གསུམ། མངྩོན་སུམ་ངེས་ཤེས་མ་

ཡིན་པའི་འཐད་པ་དང་། དེ་ལ་འགལ་བ་སང་བ་དང་། སྣང་ཡུལ་ལ་སྒ་རྩོག་དངྩོས་སུ་

མི་འཇུག་པའི་ཚུལ་ལྩོ། །

དང་པྩོ་(མངྩོན་སུམ་ངེས་ཤེས་མ་ཡིན་པའི་འཐད་པ་)ནི། རས་གཅིག་ལ་སྣང་མི་སྣང་ཆ་

གཉིས་མེད་ན། ངེས་མ་ངེས་ཆ་གཉིས་འགལ་ལྩོ་ཞེ་ན། 

ར་བ།

1  <<བཀྲིས་>> པ་དེ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དེས་ན་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་ཡང་། །

རྩོག་མེད་ཡིན་ཕིར་ངེས་མི་དགྩོས། །

མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་ཡང་ཆྩོས་ཅན། རང་ཡུལ་ངེས་མི་དགྩོས་ཏེ། རྩོག་1མེད་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པ་དེས་ནའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(དེ་ལ་འགལ་བ་སང་བ་)ནི། ཡྩོད་མེད་ངེས་པའི་འབས་ཅན་མིན། །ཕིར་ན་

ཚད་མ་ཉིད་མ་ཡིན། །ཞེས་པ་དང་མི་འགལ་ཏེ། དེ་ནི་ངེས་ཤེས་འདྲེན་ནུས་པའི་

དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ངེས་ཤེས་མ་ཡིན་ན་ཚད་མར་འགལ་ལྩོ་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག་

རྩོག་མེད་ཀི་ངེས་ཤེས་འདྩོད་པ་ནི་མི་འཐད་པར་རྩོགས་ས་ལ། 

རང་གི་ལན་ལ་གཉིས། མངྩོན་སུམ་གི་དགག་སྒྲུབ་བེད་ཚུལ་དང་། ངེས་

ཤེས་ཡིན་ན་མངྩོན་སུམ་དུ་འགལ་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(མངྩོན་སུམ་གི་དགག་སྒྲུབ་བེད་ཚུལ་)ནི། 

ར་བ།

མངྩོན་སུམ་རྩོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བ། །

ཉིད་ཀིས་ཚད་མ་གྲུབ་པ་ཡིན། །[༥]

དེ་འམ་གཞན་གི་སྟྩོབས་ཉིད་ལས། །

ངེས་པའི་དབང་གིས་དགག་སྒྲུབ་བེད། །

མངྩོན་སུམ་ངེས་ཤེས་མིན་ན་ཚད་མ་དང་དགག་སྒྲུབ་བེད་པ་འགལ་བ་མིན་

1  <<བཀྲིས་>> རྩོགས།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

པར་ཐལ། མངྩོན་སུམ་རྩོག་1བལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཙམ་མཚན་གཞིར་བཞག་པ་ཉིད་ཀིས་

ཚད་མར་མཚོན་ནུས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། རང་ལས་ངེས་ཀི་མངྩོན་སུམ་ཡིན་ན་

དེའམ་གཞན་ལས་ངེས་ཀི་མངྩོན་སུམ་ཡིན་ན་ཚད་མ་གཞན་གི་སྟྩོབས་ཉིད་ལས་

ངེས་པའི་དབང་གིས་དགག་སྒྲུབ་བེད་པའི་ཕིར། འདིའི་དྩོན་ཁ་ཅིག་གིས། དེ་ལ་

མངྩོན་སུམ་ཡིན་ན་དེ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་བསྟན་པར་འདྩོད་པ་ནི་མི་རིགས་

པ་ཆེན་པྩོ་ཡིན་ཏེ། ཚད་མ་ཡིན་ན་གང་ཚད་མར་སྩོང་བ་དེ་ལ་ངེས་ཤེས་འདྲེན་པར་

གྩོང་འྩོག་ཏུ་བསྒྲུབས2་ཤིང་། སྩོ་སྐྱེའི་མངྩོན་སུམ་གཅིག་རང་གི་གཟུང་ཡུལ་གྲུབ་

བདེ་རས་གཅིག་པའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་པ་བཀག་པ་དང་འགལ་བའི་

ཕིར། དེས་ན་འདིའི་དྩོན་ནི། ཚད་མར་མཚོན་པ་སྒ་རག་3པས་སྟྩོང་པར་མཚོན་པ་ལ་

བུ་ཁྱབ་བེད་དུ་མཚོན་པའི་ཚུལ་མིན་པར་ཐལ། བས་པ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་

རགས་ཡང་དག་ཏུ་མཚོན་པ་ལ་བུ་རེན་ཙམ་དུ་ཡྩོད་པར་མཚོན་ཚུལ་སྟྩོན་པ་ཡིན་ཏེ། 

དེས་ན་བླྩོ་ཞན་པ་ཁ་ཅིག་ཚད་མར་མཚོན་པ་ལ་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་མཚན་གཞིར་

འཛིན་པ་ལ་བུ་མ་ཡིན་ཏེ། སྔྩོ་འཛིན་མངྩོན་སུམ་མཚན་གཞི་ཚད་མར་མཚོན་ཞེས་

པ་འཐད་པའི་དྩོན་དུ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་(ངེས་ཤེས་ཡིན་ན་མངྩོན་སུམ་དུ་འགལ་བ་)ལ་བཞི། སྔྩོ་ལྡྩོག་ངེས་པ་རྩོག་པར་

སྒྲུབ་པ་དང་། ངེས་པས་སྒྩོ་འདྩོགས་གཅྩོད་ཚུལ་དང་། རེས་སུ་སྐྱེས་པའི་ངེས་ཤེས་

སེལ་བར་སྒྲུབ་པ་དང་། དེ་སྩོབ་དཔྩོན་གི་དགྩོངས་པ་ཡིན་པའྩོ། །

1  <<བཀྲིས་>> རྩོགས།

2  <<བཀྲིས་>> སྒྲུབས།

3  <<བཀྲིས་>> རགས།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དང་པྩོ་(སྔྩོ་ལྡྩོག་ངེས་པ་རྩོག་པར་སྒྲུབ་པ་)ནི། སད་ཅིག་གི་ལྡྩོག་པ་ལ་གཞན་སེལ་མི་

འཇུག་མྩོད། སྔྩོན་པྩོའི་ལྡྩོག་པ་ངེས་པ་1རྩོག་པ་ཡིན་པས་མངྩོན་སུམ་དུ་མི་རུང་ལ། 

རེས་དཔག་ཀང་མ་ཡིན་ལ། གཞན་སེལ་དུ་ཡང་མི་རུང་ངྩོ་ཞེ་ན། 

ར་བ།

སྔྩོན་པྩོའི་ལྡྩོག་པ་ངེས་པ་ནི། །

རྩོག་པ་ཡིན་ཕིར་གཞན་སེལ་ཡིན། །[༦]

འཁྲུལ་ནས་འཇུག་ཡུལ་རང་མཚན་ཐྩོབ། །

ནང་དུ་རང་རིག་ཚད་མར་འདྩོད། །

སྔྩོན་པྩོའི་ལྡྩོག་པ་ངེས་པ་ནི་ཆྩོས་ཅན། གཞན་སེལ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་

ཡུལ་དྩོན་མཐུན་ངེས་པའི་རྩོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འཇུག་ཡུལ་ཐྩོབ་པ་འཐད་པར་

ཐལ། ཕི་ལ་ལ་འཁྲུལ་ནས་འཇུག་ཡུལ་རང་མཚན་ཐྩོབ་ལ་ནང་དུ་ཕྩོགས་ན་རང་རིག་

ཚད་མར་འདྩོད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(ངེས་པས་སྒྩོ་འདྩོགས་གཅྩོད་ཚུལ་)ནི།

ར་བ།

གང་ལ་ངེས་པ་ཡྩོད་པ་དེས། །

སྒྩོ་འདྩོགས་བཅད་2པར་ཤེས་པར་བ། [༧]

1  <<བཀྲིས་>> པར།

2  <<རང་>> བཅད།<<ར་>> གཅྩོད།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཡུལ་གང:ངེས་པ1་ཡྩོད་པ་དེས་དེ་མ་ཡིན་དུ་འཛིན་པའི་སྒྩོ་འདྩོགས་བཅད་

པར་ཤེས་པར་བ་སྟེ། ངེས་ཤེས་དང་དེ་མ་ཡིན་དུ་འཛིན་པའི་སྒྩོ་འདྩོགས་གཉིས་བླྩོ་

ལ་ལྩོས་པའི་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་དངྩོས་འགལ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་(རེས་སུ་སྐྱེས་པའི་ངེས་ཤེས་སེལ་བར་སྒྲུབ་པ་)ནི། མངྩོན་སུམ་གི་རེས་སུ་

སྐྱེས་པའི་ངེས་ཤེས་ཀང་ཡུལ་ལ་ཆ་ཤས་སུ་ཕེ་ནས་འཇུག་པས2་སེལ་བའི་ཡུལ་

ཅན་ཡིན་ནྩོ། །

བཞི་པ་(དེ་སྩོབ་དཔྩོན་གི་དགྩོངས་པ་ཡིན་པ་)ནི། 

ར་བ།

ངེས་པ་དང་ནི་སྒྩོ་འདྩོགས་ཡིད། །

གཉིས་ཀ་སེལ་བས་འཇུག་པའི་ཕིར། །

དེ་དག་མངྩོན་སུམ་མ་ཡིན་ཞེས། །

རིགས་པ་མཁྱེན་པས་གསུངས་པ་ཡིན། །[༨]

ངེས་ཤེས་དང་སྒྩོ་འདྩོགས་མངྩོན་སུམ་མ་ཡིན་ཞེས་རིགས་3པ་མཁྱེན་

པས:གསུངས་པ་4རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ་མངྩོན་སུམ་སྒྲུབ་པས་འཇུག་ལ། 

ངེས་པ་དང་ནི་སྒྩོ་འདྩོགས་ཀི་ཡིད་གཉིས་ཀ་སེལ་བས་5འཇུག་པའི་ཕིར།

1  <<བཀྲིས་>> ལ་ངེས།

2  <<བཀྲིས་>> པའི།

3  <<བཀྲིས་>> རིག

4  <<བཀྲིས་>> གསུང་བ།

5 <<བཀྲིས་>> བའི།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

གསུམ་པ་(སྣང་ཡུལ་ལ་སྒ་རྩོག་དངྩོས་སུ་མི་འཇུག་པའི་ཚུལ་)ལ་གསུམ། སྒ་རྩོག་སྒྲུབ་

འཇུག་ཡིན་ན་དགག་སྒྲུབ་གཅིག་ཆར་རྩོགས་པར་ཐལ་བ་དང་། གྲུབ་བདེ་རས་

གཅིག་ལ་འཇུག་པའི་སྒ་རྩོག་1ཐམས་ཅད་རྣམ་གངས་པར་ཐལ་བ་དང་། ལྡྩོག་པས་

འབེད་ན་སེལ་བར་འགྲུབ་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(སྒ་རྩོག་སྒྲུབ་འཇུག་ཡིན་ན་དགག་སྒྲུབ་གཅིག་ཆར་རྩོགས་པར་ཐལ་བ་)ནི།

ར་བ།

སྒ་རྩོག་སྣང་བས་འཇལ་ན་ནི། །

དགག་སྒྲུབ་ཅིག་ཆར་རྩོགས་པར་འགྱུར། །

སྔྩོན་པྩོ་ཞེས་བརྩོད་པའི་སྒ་དང་། སྔྩོན་པྩོ་ངེས་པའི་རྩོག་པས་སྔྩོན་པྩོའི་སྟེང་

གི་དགག་སྒྲུབ་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཆར་རྩོགས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྒ་རྩོག་ཡུལ་ལ་

སྣང་བས་འཇལ་ན་ནི་དེ་2སྒྲུབ་འཇུག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག་ལ་འཇུག་པའི་སྒ་རྩོག་ཐམས་ཅད་རྣམ་གངས་པར་ཐལ་བ་)ནི། 

ར་བ།

གཅིག་ལ་དུ་མར་བཏགས་ན་ཡང་། །

རྣམ་གངས་ཡིན་གི་ཐ་དད་མིན། །[༩]

སྒའི་སྟེང་གི་བས་མི་རག་སྩོགས་ངེས་པའི་བླྩོ་དང་། དེ་ལར་བརྩོད་པའི་སྒ་

རྣམས་མིང་དུ་མར་བཏགས་ནའང་སྒ་བླྩོ་རྣམ་གངས་པ་ཡིན་གི། དྩོན་ཐ་དད་མ་ཡིན་

1  <<བཀྲིས་>> རྩོགས།

2  <<བཀྲིས་>> ངེས།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

པར་ཐལ། སྒའི་དྩོན་གཅིག་ལ་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པའི་ངེས་ཤེས་དང་སྒ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་(ལྡྩོག་པས་འབེད་ན་སེལ་བར་འགྲུབ་པ་)ནི། དྩོན་གཅིག་ཡིན་ཡང་དེ་དག་གི་

ཡུལ་ལྡྩོག་པ་ཐ་དད་ཡིན་པས་སྐྱྩོན་མེད་དྩོ་ཞེ་ན། 

ར་བ།

ལྡྩོག་པས་འབེད་ན་སེལ་བ་ལ། །

དངྩོས་པྩོའི་མིང་གིས་བཏགས་པར་ཟད། །

དེ་ལ་སྣང་བར་རླྩོམ་པ་འཁྲུལ། །

སྒ་རྩོག་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་དེ་ལ་སྣང་བར་རླྩོམ་པ་འཁྲུལ་བར་ཐལ། ཡུལ་ལ་

ཆ་ཤས་སུ་ཕེ་ནས་འཇུག་པར་ཁས་བླངས་པ་གང་ཞིག ལྡྩོག་པས་འཇུག་ན་སེལ་བ་

ལ་དངྩོས་པྩོའི་མིང་གིས་བཏགས་པར་ཟད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་གཞན་སེལ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་། དེའི་རང་བཞིན་ངེས་

པར་བ་བ་དང་། སེལ་བ་ལ་རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། 

ར་བ།

དངྩོས་འགལ་བཅད་ནས་འཇུག་པ་ནི། །

གཞན་སེལ་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པར་བཞེད། །[༡༠]

སྔྩོན་པྩོ་ངེས་པའི་ངེས་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། གཞན་སེལ་བའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པར་

བཞེད་དེ། རང་ཡུལ་གི་དངྩོས་འགལ་བཅད་ནས་འཇུག་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དེ་ནི་སེལ་བའི་ཡུལ་ཅན་གི་དྩོན་ཡིན་ལ། གཞན་སེལ་བའི་མཚན་ཉིད་ནི། བསལ་

བ་ཚིག་གིས་ཟིན་པར་བཅད་པའི་སྩོ་ནས་རྩོགས་པར་བ་བའྩོ། །

གཉིས་པ་(དེའི་རང་བཞིན་ངེས་པར་བ་བ་)ལ་གཉིས། སེལ་བའི་རྣམ་བཞག་དང་། 

དབེ་བའྩོ། །དང་པྩོ་(སེལ་བའི་རྣམ་བཞག་)ལ་གཉིས། ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་དང་། བླྩོའི་

འཛིན་སྟངས་བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་)ནི།

ར་བ།

བརགས་ཕིར་སེལ་བ་དངྩོས་ཡུལ་མེད། །

འཁྲུལ་བའི་འཇུག་ཡུལ་རང་མཚན་ཡིན། །

འདིས་སེལ་བར་བེད་པས་1སེལ་བ་སྒ་མི་རག་རྩོགས་ཀི་རེས་དཔག་ཆྩོས་

ཅན། དངྩོས་ཡུལ་སྟེ་གཟུང་ཡུལ་རང་མཚན་འཛིན་བེད་དུ་མེད་དེ། རྩོག་པས་

བཏགས་པ་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་

ཡིན་ཡང་འཇུག་ཡུལ་མི་ཐྩོབ་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། འཇུག་ཡུལ་རང་མཚན་ཐྩོབ་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(བླྩོའི་འཛིན་སྟངས་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། སྤིར་བསྟན་པ་དང་། སྩོ་སྩོར་

བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(སྤིར་བསྟན་པ་)ནི། བས་པ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་དམ་བཅའི་ཕྩོགས་

གཅིག་རགས་སུ་བཀྩོད་པ་སྩོགས་ཀི་སྐྱྩོན་དུ་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། 

1  <<བཀྲིས་>> པའི།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ར་བ།

རང་མཚན་གཅིག་དང་ཐ་དད་ལ། །

སེལ་བའི་འཛིན་སྟངས་མུ་བཞི་སྲིད། །[༡༡]

སྐྱྩོན་དེ་མེད་པར་ཐལ། སྒ་རྩོག་སེལ་བས་འཇུག་ཅིང་རང་མཚན་གཅིག་དང་

ཐ་དད་ལ་སེལ་བའི་འཛིན་སྟངས་མུ་བཞི་སྲིད་པའི་ཕིར། གཅིག་ལ་གཅིག་ཏུ་ཞེན་པ་

དང་། ཐ་དད་ལ་ཐ་དད་དུ་ཞེན་པ་ནི་གྩོ་ས་ལ། 

གཉིས་པ་(སྩོ་སྩོར་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། ཐ་དད་ལ་གཅིག་ཏུ་སྒྩོ་བཏགས་པ་དང་། 

གཅིག་ལ་ཐ་དད་དུ་སྒྩོ་བཏགས་པའི་ཚུལ་ལྩོ། །

དང་པྩོ་(ཐ་དད་ལ་གཅིག་ཏུ་སྒྩོ་བཏགས་པ་)ལ་གསུམ་གི་དང་པྩོ་སྒྩོ་བཏགས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ནི། 

ར་བ།

བ་དང་མཚན་ཉིད་གཅིག་པ་ལ། །

མེའི་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་མེ་ཞེས་གཅིག་ཏུ་འདྩོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། 

བསྲེག་1པ་ལ་སྩོགས་པའི་བ་བ་དང་ཚ་ཞིང་བསྲེག་པའི་མཚན་ཉིད་གཅིག་པ་ལ་ཐ་

སད་འདྩོགས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་སྒྩོ་འདྩོགས་པའི་རྣམ་པ་ལ་གཉིས། ཐ་དད་ལ་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་ཚུལ་

དང་། མི་འཐད་པ་སང་བའྩོ། །

1  <<བཀྲིས་>> བསྲེགས།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དང་པྩོ་1(ཐ་དད་ལ་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་ཚུལ་)ནི། 

ར་བ།

བག་ཆགས་སྟྩོབས་ཀིས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ། །

བ་གང་གི་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་བ་གང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྩོག་པའི་སྤི་རེས་སུ་

འགྩོ་བ་ལ་བརེན་ནས་བ་གང་སམ་དུ་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། བག་

ཆགས་སྟྩོབས་ཀིས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(མི་འཐད་པ་སང་བ་)ནི། 

ར་བ།

ཐ་དད་མཚུངས་ལ་འབས་བུའི་བླྩོ། །

གཅིག་དང་ཐ་དད་འགལ་ཞེ་ན། །[༡༢]

བ་ལང་དཀར་ཟལ་དང་ནག་རྒུར་དང་ར་རྣམས་སྤི་དྩོན་གཞན་མེད་པའི་ཐ་

དད་དུ་མཚུངས་པ་ལ་སྔ་མ་གཉིས་ལ་འབས་བུའི་བླྩོ་གཅིག་དང་ར་དང་ཐ་དད་དུ་སྐྱེ་

བ་འགལ་ཞེ་ན། 

ར་བ།

རྣམ་ཤེས་དང་ནི་སན་བཞིན་དུ། །

ཐ་དད་ཡིན་ཡང་ཁྱད་པར་ཡྩོད། །

འགལ་བ་མེད་པར་ཐལ། རྐེན་གསུམ་གིས་བསྐྱེད་པའི་རྣམ་ཤེས་དང་ནི་

1  <<བཀྲིས་>> པྩོ།<<ས་>> པ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

སན་བཞིན་དུ་སྤི་དྩོན་གཞན་མེད་པའི་ཐ་དད་ཡིན་ཡང་འབས་བུ་མི་འདྲ་བ་སྐྱེད་པའི་

ཁྱད་པར་ཡྩོད་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་དགྩོས་པ་ནི། 

ར་བ།

ཐ་དད་རྣམས་ལ་དགག་སྒྲུབ་ཀི། །

བ་བ་ཕྩོགས་གཅིག་རྩོགས་པར་འགྱུར། །[༡༣]

བ་གང་གི་གསལ་བ་ཐ་དད་རྣམས་ལ་བ་གང་ཞེས་པའི་སྤིའི་སྒ་གཅིག་

བཏགས་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། དེ་ལ་བརེན་ནས་དགག་སྒྲུབ་ཀི་བ་བ་ཕྩོགས་

གཅིག་ཏུ་རྩོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(གཅིག་ལ་ཐ་དད་དུ་སྒྩོ་བཏགས་པའི་ཚུལ་)ལ་གསུམ་གི་དང་པྩོ་སྒྩོ་འདྩོགས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། 

ར་བ།

གཞན་སེལ་སྤྩོད་ཡུལ་ཐ་དད་པས། །

གཅིག་ལའང་ལྡྩོག་པ་ཐ་དད་རུང་། །

སྒ་བས་མི་རག་པ་གསུམ་གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག་ལའང་དྩོན་དམ་པར་ཐ་དད་

དུ་མེད་ཀང་ལྡྩོག་པ་ཐ་དད་རུང་སྟེ། དེ་གསུམ་འཇལ་བའི་གཞན་སེལ་སྤྩོད་ཡུལ་ཐ་

དད་པས་དེ་གསུམ་ཐ་དད་པའི་ཆ་ཚད་མས་གྲུབ་ཅིང་རྩོག་པས་བཏགས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

གཉིས་པ་སྒྩོ་འདྩོགས་པའི་བླྩོའི་རྣམ་པ་ནི། 

ར་བ།

སྒ་དང་རྩོག་པའི་འཇུག་ཚུལ་ལར། །

དྩོན་ལ་ཐ་དད་ཉིད་དུ་ཞེན། །[༡༤]

རྩོག་པ་འགའ་ཞིག་གིས་སྩོ་སྩོ་ཐ་དད་པའི་སྒ་དང་རྩོག་པའི་འཇུག་ཚུལ་ལར་

ཞེན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་བཏགས་པའི་དགྩོས་པ་ནི། 

ར་བ།

གཅིག་ལ་གཅིག་ཏུ་མ་རྩོགས་པ། །

རྩོགས་པར་བ་ཕིར་རྣམ་པར་ཕེ། །1

སྒ་བས་མི་རག་གསུམ་ལྡྩོག་པ་ཐ་དད་དུ་རྣམ་པར་ཕེ་བ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། 

དེ་གསུམ་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ལ་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཏུ་མ་རྩོགས་པ་རྩོགས་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་

པའི་ཕིར། དང་པྩོ་སྒ་ངེས། དེ་ནས་བས་པར་ངེས། དེ་ནས་མི་རག་པར་ངེས་པའི་

ཆེད་དུ་ཡིན་ནྩོ། །སྔར་བཤད་པ་དེ་དག་གི་དྩོན་བསྡུས་ན། ཤིང་གསལ་དུ་མ་ལ་ཤིང་

སམ་པའི་བླྩོ་སྐྱེས་པའི་ཚེ། ཤིང་གི་སྤི་འཛིན་རྣམ་པར་རྩོག་པ་ལ་ཤིང་མ་ཡིན་པ་

ལས་ལྩོག་པར་སྣང་བའི་ཚེ། ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྩོག་པར་སྣང་བའི་མཚན་གཞིར་

ཤིང་རང་མཚན་པ་ཡང་ཡྩོད། དངྩོས་མེད་འགའ་ཞིག་ཀང་ཡྩོད་ལ། བླྩོ་དེའི་ངྩོར་དེ་

1  <<རང་>> ཕེ།<<ར་>> དབེ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཉིས་ཀ་སྣང་ཞིང་། སྣང་ཚུལ་མཚུངས་ཀང་ཐ་དད་དུ་མི་སྣང་བ་ལ་གཅིག་ཏུ་སྣང་བ་

ཞེས་བ་ཡི། རྩོག་པ་དེས་གཅིག་ཏུ་ཞེན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །སྒ་བས་མི་རག་པ་གསུམ་

རྩོག་པའི་གཟུང་ངྩོར་རས་ཐ་དད་ལར་སྣང་བ་ལ་ཐ་དད་དུ་ཞེན་པ་ཞེས་བ་ཡི། དེ་

གསུམ་གི་རས་ཐ་དད་དུ་ཞེན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །མདྩོར་ན། ཆྩོས་གསུམ་པྩོ་དེ་རས་

སུ་ཡྩོད་པ་དང་། དེ་གསུམ་ཐ་དད་པའི་ཆ་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡྩོད་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་

ཚུལ་ལ་མཁས་པར་བས་ནས་འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མི་རག་པར་རྩོགས་པ་སྩོགས་

ལ་བརེན་ནས་ཐར་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པའི་དགྩོས་པ་ཅན་དུ་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གཉིས་པ་དབེ་བ་ལ་གསུམ། དངྩོས་དང་། གཞན་སེལ་དྩོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་

དགག་པ་དང་། སྩོ་སྩོའི་རྣམ་གཞག་གྩོ །

དང་པྩོ་(དངྩོས་)ནི། 

ར་བ།

ཡྩོད་དང་མེད་པར་འཛིན་པ་ཡི། །

སྩོ་ནས་གཞན་སེལ་རྣམ་པ་གཉིས། །[༡༥]

སྒ་དང་བླྩོ་ཡི་དབེ་བ་ཡིས། །

ཡྩོད་མེད་དེ་ཡང་གཉིས་གཉིས་ཡིན། །

གཞན་སེལ་ལ་དུ་མ་ཡྩོད་དེ། སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པ་དངྩོས་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་

དངྩོས་པྩོ་ཡྩོད་པ་དང་མེད་པར་འཛིན་པ་ཡི་སྩོ་ནས་གཞན་སེལ་རྣམ་པ་གཉིས་དང་། 

སྒ་དང་བླྩོའི་དབེ་བ་ཡིས་དངྩོས་པྩོ་ཡྩོད་མེད་དུ་འཛིན་པ་དེ་ཡང་རེ་རེ་ལ་གཉིས་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

གཉིས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(གཞན་སེལ་དྩོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། དྩོན་ལ་གཞན་སེལ་མི་

འཐད་པའི་ཚུལ་དང་། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནྩོ། །

དང་པྩོ་(དྩོན་ལ་གཞན་སེལ་མི་འཐད་པའི་ཚུལ་)ནི། 

ར་བ།

གཞན་སེལ་བླྩོ་ཡི་འཇུག་ཚུལ་ཡིན། །

བེམ་པྩོའི་དྩོན་ལ་གཞན་སེལ་མེད། །[༡༦]

སྒ་ལ་སྩོགས་པ་བེམ་པྩོའི་དྩོན་ལ་སྒ་ཡིན་པ་ལས་ལྩོག་པ་ལ་སྩོགས་པའི་

གཞན་སེལ་གྲུབ་བདེ་1རས་གཅིག་ཏུ་མེད་པར་ཐལ། གཞན་སེལ་རྩོག་པའི་བླྩོ་ཡི་

འཇུག་ཚུལ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་དྩོན་ནི། སྒ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྩོག་པ་དངྩོས་པྩོ་

མ་ཡིན་པ་དང་སྒ་མ་ཡིན་པའི་དྩོན་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ན་རིགས་པ་དང་འགལ་བ་

དང་། གྩོང་འྩོག་དུ་མ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །ཁ་ཅིག་གིས། འདི་ལ་

བྩོད་རྣམས་ཕལ་ཆེར་ནི། །ཞེས་པའི་གཞུང་གི་དྩོན་ལེགས་པར་འཆད་མ་ཤེས་

པས་དེ་ལར་འདྩོད་པར་སྣང་ངྩོ་། །དྩོན་ནི་སྒ་མ་ཡིན་རྣམ་པར་བཅད་པ་དེ་སྒྲུབ་པ་

རང་དབང་བའི་ཚུལ་དུ་སྒ་དང་གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག་ཏུ་ཡྩོད་ན། རྩོག་མེད་མ་

འཁྲུལ་བ་ལ་དེ་ལར་སྣང་དགྩོས་2ལས་མི་སྣང་བའི་དྩོན་ཡིན་ཏེ་ཤིན་ཏུ་ཞིབ་པས་

རྩོགས་པར་བའྩོ། །

1  <<བཀྲིས་>> བདེ།<<ས་>> པ་དེ།

2  <<བཀྲིས་>> +
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གཉིས་པ་(དེའི་རྒྱུ་མཚན་)ལ་གཉིས་ལས་སེལ་བ་སྣང་བར་འགྱུར་བ་ནི། 

ར་བ།

དྩོན་གི་གཞན་སེལ་རང་མཚན་ཕིར། །

སྣང་ཡུལ་འགྱུར་གི་སེལ་བ་ཉམས། །

དྩོན་གི་གཞན་སེལ་སྒ་མ་ཡིན་པར་བཅད་པ་ཆྩོས་ཅན། སྣང་ཡུལ་དུ་འགྱུར་

གི་སེལ་བ་ཡིན་པ་ཉམས་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་སྒ་དང་གྲུབ་བདེ་1རས་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་པ་

རང་དབང་བའི་རང་མཚན་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཁས་བླངས་སྩོ། །སྒ་མ་ཡིན་པ་

ལས་ལྩོག་པའི་ལྡྩོག་པ་རྩོག་པ་ལ་སྣང་བ་ལར་རས་ཀི་གནས་ཚོད་ལ་དེ་ལར་ཡྩོད་པ་

འགྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་སྣང་བ་ལ་མཚུངས་པ་ནི། 

ར་བ།

སྣང་བའང་དྩོན་ལ་ཡྩོད་པར་མཚུངས། །

འདྩོད་ན་ལྩོང་བ་རྒྱུན་ཆད་འགྱུར། །[༡༧]

སྣང་བའང་གཟུགས་ཀི་དྩོན་ལ་གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག་ཏུ་ཡྩོད་པར་མཚུངས་

པར་ཐལ། སེལ་བ་དྩོན་དམ་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ལྩོང་བ་རྒྱུན་འཆད་པར་

འགྱུར་བར་ཐལ། གཟུགས་གང་ཡྩོད་པ་དེ་ན་གཟུགས་གསལ་བར་སྣང་བ་གྲུབ་བདེ་

2རས་གཅིག་ཏུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། གཟུགས་རྩོག་མེད་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་གསལ་བར་སྣང་

1  <<བཀྲིས་>> པ་དེ།

2  <<བཀྲིས་>> པ་དེ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

བ་ཡིན། དེ་ལ་གསལ་བར་སྣང་བ་རང་མཚན་ཡིན་ཡང་། གཟུགས་གང་ཡྩོད་ན་དེ་

གསལ་བར་སྣང་བ་ཡྩོད་མི་དགྩོས་པ་ལར། གཟུགས་དང་གཟུགས་ཀི་དྩོན་གི་

གཞན་སེལ་ལ་ཡང་དེ་ལར་ཤེས་པར་བ་སྟེ། བླྩོ་གྩོས་ཀི་མིག་དང་མི་ལྡན་པས་

རྩོགས་པར་དཀའྩོ། །

གསུམ་པ་(སྩོ་སྩོའི་རྣམ་གཞག་)ལ་གཉིས། སྒྲུབ་པའི་སྒ་རྩོག་གི་འཇུག་ཚུལ་དང་། 

དགག་པའི་སྒ་རྩོག་གི་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་(སྒྲུབ་པའི་སྒ་རྩོག་གི་འཇུག་ཚུལ་)ལ་

གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། 

ར་བ།

དངྩོས་པྩོའི་གཞན་སེལ་དངྩོས་མེད་གཅྩོད། །

དངྩོས་པྩོའི་གཞན་སེལ་གི་མཚན་ཉིད་ནི། དངྩོས་མེད་ཚིག་གིས་ཟིན་པར་

གཅྩོད་པའི་སྩོ་ནས་རྩོགས་པར་བ་བ། དཔེར་ན་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྩོག་པ་

དང་། སྒ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྩོག་པ་ལ་བུ་སྟེ། སྒ་དང་རྩོག་པས་ཀང་ཚུལ་དེའི་སྩོ་ནས་

ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་(དབེ་བ་)ལ་གཉིས། སྤིའི་དབེ་བ་དང་། སྩོ་སྩོའི་དབེ་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(སྤིའི་དབེ་བ་)ནི། 

ར་བ།

སྣང་བ་དང་ནི་མི་སྣང་བ། །
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ཡུལ་གི་སྩོ་ནས་དབེ་ན་གཉིས། །[༡༨]

རྩོག་པ་ཆྩོས་ཅན། ཡུལ་གི་སྩོ་ནས་དབེ་བ་1གཉིས་ཡྩོད་དེ། དངྩོས་པྩོ་དང་

སྒྲུབ་པ་སྣང་བ་དང་ནི་མི་སྣང་བའི་སྩོ་ནས་གཉིས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(སྩོ་སྩོའི་དབེ་བ་)ལ་གཉིས། སྒྲུབ་པའི་གཞན་སེལ་དང་། དགག་པའི་

གཞན་སེལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་(སྒྲུབ་པའི་གཞན་སེལ་)ལ་གཉིས། མངྩོན་གྱུར་ལ་ངེས་པ་དང་། 

ལྩོག་གྱུར་ལ་ངེས་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(མངྩོན་གྱུར་ལ་ངེས་པ་)ནི། 

ར་བ།

རང་གི་མཚན་ཉིད་སྣང་བ་ལ། །

རེས་ཀི་ངེས་ཤེས་ཇི་སེད་པ། །

སྒ་དང་རྩོག་པས་ཕེ་བས་ན། །

སེལ་བ་ཆ་ཡི་ཡུལ་དུ་འགྱུར། །[༡༩]

འདིས་དེ་མ་ཡིན་སེལ་བར་བེད་པས་ན་སེལ་བ། རྩོད་བེད་སྒ་དང་རྩོག་པ་

རྣམས་ཆ་ཡི་ཡུལ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ། མངྩོན་སུམ་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་སྣང་བ་ལ་

ལྡྩོག་པ་ཇི་སེད་ཡྩོད་པ་ཐམས་ཅད་རེས་ཀི་ངེས་ཤེས་ཇི་སེད་པ་དེ་སེད་ཀི་སྒ་དང་

རྩོག་2པས་ཕེ་ནས་འཇུག་པས་ན་ཆ་སྩོ་སྩོ་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(ལྩོག་གྱུར་ལ་ངེས་པ)ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བའྩོ། །

1  <<བཀྲིས་>> བ།<<རང་>> ན།

2  <<བཀྲིས་>> རྩོགས།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། 

ར་བ།

རང་གི་མཚན་ཉིད་མི་སྣང་བ། །

རགས་ལ་ལྩོས་པའམ་མ་ལྩོས་ཀང་། །

སྒ་དང་རྩོག་པའི་ཡུལ་ཡིན་པས། །

ངེས་པ་དེ་ཡང་གཞན་སེལ་ཡིན། །[༢༠]

རང་གི་མཚན་ཉིད་གཟུང་ཡུལ་དུ་མི་སྣང་བ་ལྩོག་གྱུར་ལ་འཇུག་པའི་ངེས་པ་

དེ་ཡང་ཆྩོས་ཅན། གཞན་སེལ་ཡིན་ཏེ། རགས་ལ་ལྩོས་སམ་མ་ལྩོས་ཀང་སྒ་དང་

རྩོག་པའི་ཡུལ་གཞན་སེལ་བ་ཡིན་པས་དེ་ལ་འཇུག་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(དབེ་བ་)ནི། 

ར་བ།

བདེན་དང་མི་བདེན་མཐའ་གཉིས་པ། །

རྩོག་པའི་འཇུག་པ་1རྣམ་པ་གསུམ། །

སེལ་བས་འཇུག་པའི་རྩོག་པའི་འཇུག་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ཡྩོད་དེ། བདེན་པ་

ལ་འཇུག་པ་དང་། མི་བདེན་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། མཐའ་གཉིས་པ་ལ་འཇུག་པའི་

ཐེ་ཚོམ་གི་གཞན་སེལ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག སྒ་བས་མི་རག་པ་

གསུམ་གི་རས་ཀི་ངྩོས་ནས་རགས་སྦྱྩོར་དྩོན་གསུམ་དུ་འཇྩོག་པ་མི་འཐད་དེ། 

1  <<རང་>> པ།<<ར་>> ཚུལ།
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རས་ཀི་ངྩོས་ནས་དེ་གསུམ་ཐ་དད་དུ་མེད་པའི་ཕིར། དེའི་དྩོན་མ་རྩོགས་པར་ཆྩོས་

ཅན་དུ་གཟུང་བའི་སྒ་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་པར་འདྩོད་པ་ནི། རེས་དཔག་གིས་ལྩོག་

གྱུར་རང་མཚན་འཇལ་བར་སྔར་སྒྲུབས་པ་དང་འགལ་ཞིང་། རྣམ་ངེས་ལས། དེ་

དག་གིས་བཏགས་པའི་ཡུལ་གི་དྩོན་གྩོ་ན་ནི་དྩོན་མི་འཐྩོབ་པ་ཁྩོ་ནར་འགྱུར་རྩོ་

ཞེས་སྩོགས་དུ་མ་དང་འགལ་བས། རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀི་བཞེད་པ་

ནན་གིས་ནུབ་པའི་རྐེན་མི་བའྩོ། །

གཉིས་པ་(དགག་པའི་སྒ་རྩོག་གི་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ་)1ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་། 

དབེ་བ་དང་། དངྩོས་མེད་སྣང་ཡུལ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། 

ར་བ།

མེད་པ་གཞན་སེལ་ཡྩོད་པ་གཅྩོད། །

དངྩོས་པྩོར་མེད་པ་གཞན་སེལ་གི་མཚན་ཉིད་དངྩོས་པྩོར་ཡྩོད་པའི་སྤི་དང་

བེ་བག་ཚིག་གིས་ཟིན་པར་དཔྩོད་པའི་སྩོ་ནས་རྩོགས་པར་བའྩོ། །དེའི་ཡུལ་ཅན་

རྩོག་པ་ཡང་བླྩོ་ངྩོར་དེ་ལར་གཅྩོད་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའྩོ། །

གཉིས་པ་(དབེ་བ་)ནི། 

ར་བ།

1  སྔར་ཤྩོག་༧༤ ནང་ངྩོས་འཛིན་ལར་ན་འདིར་”དགག་པའི་གཞན་སེལ་”ཞེས་པའི་ས་བཅད་ཅིག་འྩོང་རིགས་ཀང་དེ་ལ་བུའི་

ངྩོས་འཛིན་རང་འགེལ་དུ་མི་སྣང་ཞིང་གལ་ཏེ་འདིར་འབྱུང་ན་ཤྩོག་༧༣ དུ་ངྩོས་བཟུང་བའི་”དགག་པའི་སྒ་རྩོག་གི་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ་”ཞེས་བ་

བ་འྩོག་ཏུའང་མ་རེད་ལ། དེ་འདིར་འགྩོ་རྩོམ་པར་<<རང་>>གི་དགྩོངས་པར་གསལ་བས་ཡིག་ཆུང་དེ་བཞིན་བཀྩོད་འདུག་སྟེ། ཀྩོག་པ་པྩོ་

རྣམས་ཀིས་དཔད་པར་འཚལ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དགག་བ་ཡྩོད་དང་མེད་པ་ཡི། །

སྩོ་ནས་སེལ་བ་རྣམ་པ་གཉིས། །[༢༡]

གཞན་སེལ་བ་ལ་རྣམ་པ་གཉིས་ཡྩོད་དེ། བུམ་མེད་སྩོགས་དགག་བའི་ཆྩོས་

ཤེས་བ་ལ་ཡྩོད་པ་དང་། རི་བྩོང་གི་རྭ་མེད་སྩོགས་དགག་བའི་ཆྩོས་ཤེས་བ་ལ་མེད་

པ་ཡི་སྩོ་ནས་གཉིས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཡྩོད་ན་མི་རག་པས་ཁྱབ་པ་ར་བའི་དགྩོངས་

པར་འདྩོད་པ་དག་ཞིབ་ཏུ་མ་བརག་པ་ཡིན་ཏེ། གཞན་སེལ་དངྩོས་མེད་དང་། དེས་

བསལ་བ་སེལ་བར་གསུངས་ཤིང་། ཤེས་བ་ལ་མེད་པའི་དགག་བ་འགྩོག་པ་

མཁས་པ་སུ་གང་གི་ལུགས་ཀང་མ་ཡིན་ནྩོ། །

གསུམ་པ་(དངྩོས་མེད་སྣང་ཡུལ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་)ལ་གཉིས། སྣང་ཡུལ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་དང་། དེ་ལ་མི་འཐད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(སྣང་ཡུལ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་)ནི། 

ར་བ།

དངྩོས་མེད་ངྩོ་བྩོ་ཡྩོད་མིན་པས། །

ངྩོ་བྩོ་མེད་པས་ཤེས་བ་མིན། །

དེས་ན་དངྩོས་པྩོ་བསལ་བ་ལ། །

དངྩོས་མེད་ཅེས་ནི་བཏགས་པར་ཟད། །[༢༢]

དངྩོས་མེད་ཆྩོས་ཅན། རྩོག་མེད་མ་འཁྲུལ་བའི་སྣང་ཡུལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

དངྩོས་པྩོའི་ངྩོ་བྩོར་ཡྩོད་པ་མིན་པས་སྩོ། །ཁྱབ་པར་ཐལ། དངྩོས་པྩོའི་ངྩོ་བྩོར་མེད་པ་

རྩོག་མེད་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་སྣང་བའི་སྩོ་ནས་ཤེས་བ་མིན་པས་ཁྱབ་པ་དེས་ནའི་ཕིར། 
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དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་ན་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། དངྩོས་པྩོ་བསལ་བ་

ལ་དངྩོས་མེད་ཅེས་ནི་བཏགས་པར་ཟད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(དེ་ལ་མི་འཐད་པ་སང་བ་)ལ་བཞི། དངྩོས་པྩོ་དང་མཚུངས་པ་སང་བ་དང་། 

ཚད་མ་དང་འགལ་བ་སང་བ་དང་། གགས་པ་དང་འགལ་བ་སང་བ་དང་། ལུང་དང་

འགལ་བ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(དངྩོས་པྩོ་དང་མཚུངས་པ་སང་བ་)ནི། དངྩོས་མེད་དངྩོས་པྩོའི་ངྩོ་བྩོར་མ་གྲུབ་

པས་ངྩོ་བྩོ་མ་གྲུབ་ན། དངྩོས་པྩོ་ལའང་དངྩོས་མེད་ཀི་ངྩོ་བྩོ་མ་གྲུབ་པས་ངྩོ་བྩོ་མ་གྲུབ་

པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། 

ར་བ།

དངྩོས་པྩོ་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པ་ནི། །

དངྩོས་པྩོ་མེད་ལ་ལྩོས་མི་དགྩོས། །

དངྩོས་མེད་རྒྱུ་ཡིས་མ་བསྐྱེད་པས། །

དངྩོས་པྩོ་བཀག་ནས་བླྩོ་ངྩོར་སྒྲུབ། །[༢༣]

དེ་གཉིས་མི་མཚུངས་པར་ཐལ། དངྩོས་པྩོ་རང་གི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པ་ནི་དངྩོས་

པྩོ་མེད་པ་བླྩོ་ངྩོར་བཀག་པ་ལ་ལྩོས་མི་དགྩོས་པར་རྩོག་མེད་མ་འཁྲུལ་བའི་གཟུང་

ངྩོར་གྲུབ་ལ་དངྩོས་མེད་རྒྱུ་ཡིས་མ་བསྐྱེད་པས་རང་དབང་བའི་ཚུལ་དུ་མ་གྲུབ་པར་

དངྩོས་པྩོ་བཀག་ནས་བླྩོ་ངྩོར་སྒྲུབ་དགྩོས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་བུམ་མེད་ཚད་མས་

གྲུབ་ཀང་། བུམ་པའི་དངྩོས་པྩོ་བསལ་བ་ལ་གདགས་དགྩོས་ཀི་རང་དབང་དུ་མ་གྲུབ་

པ་བཞིན་ནྩོ། །



  107  

ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

གཉིས་པ་(ཚད་མ་དང་འགལ་བ་སང་བ་)ལ་རྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

རི་བྩོང་རྭ་སྩོགས་མེད་མྩོད་ཀི། །

འདུས་མ་བས་དང་འཁྲུལ་ཡུལ་གཉིས། །

དེར་སྣང་བ་ཡི་སྟྩོབས་ཉིད་ལས། །

དེ་ཡུལ་ཡྩོད་པར་གྲུབ་ཅེ་ན། །[༢༤]

རི་བྩོང་གི་རྭ་སྩོགས་མེད་མྩོད་ཀི་འདུས་མ་བས་དང་རྩོག་པ་དང་རྩོག་མེད་

འཁྲུལ་བའི་འཁྲུལ་ཡུལ་གཉིས་འཁྲུལ་ཤེས་དེར་སྣང་བའི་སྟྩོབས་ཉིད་ལས་དེའི་ཡུལ་

གཉིས་དངྩོས་པྩོར་ཡྩོད་པར་གྲུབ་ཅེ་ན། 

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

དེར་སྣང་བ་དེ་ཤེས་པ་ཡིན། །

ཕིར་འདྩོད་ཚད་མས་གཞལ་མི་ནུས། །

དེས་ན་འདུས་མ་བས་གསུམ་དང་། །

འཁྲུལ་ཡུལ་གཉིས་ལ་ཚད་མ་མེད། །[༢༥]

འདུས་མ་བས་གསུམ་དང་། འཁྲུལ་ཤེས་ཀི་གཟུང་ཡུལ་གཉིས་དངྩོས་པྩོར་

ཡྩོད་པ་ལ་སྒྲུབ་བེད་ཚད་མ་མེད་པར་ཐལ། འདུས་མ་བས་གསུམ་འདུས་1བས་

1  <<བཀྲིས་>> འདུལ།
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བཀག་པ་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་དངྩོས་པྩོར་མེད་ལ། རྩོག་མེད་འཁྲུལ་བ་དེར་

གསལ་བར་སྣང་བའི་གཟུང་རྣམ་དེ་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྩོག་པ་ལ་ཕིར་འདྩོད་དེ། 

ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་སྣང་བ་སྣང་བ་ལར་གྲུབ་པར་ཚད་མས་གཞལ་མི་ནུས་ཤིང་ཁེགས་

པ་དེས་ནའི་ཕིར།

གསུམ་པ་(གགས་པ་དང་འགལ་བ་སང་བ་)ལ་རྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

ནམ་མཁའ་མེད་ན་འཇིག་རེན་དང་། །

བསྟན་བཅྩོས་གཉིས་དང་འགལ་ཞེ་ན། །

ནམ་མཁའ་དངྩོས་པྩོར་མེད་ན་ནམ་མཁའ་མཐྩོང་ངྩོ་ཞེས་འཇིག་རེན་པ་དང་

བསྟན་བཅྩོས་ལས་ཀང་བཤད་པ་གཉིས་དང་འགལ་ཞེ་ན། 

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

རང་མཚན་མེད་ཕིར་མངྩོན་སུམ་མིན། །

འབེལ་པ་མེད་ཕིར་རེས་དཔག་མེད། །[༢༦]

དེས་ན་ནམ་མཁའ་ཡྩོད་དྩོ་ཞེས། །

སྒྲུབ་པར་བེད་ལ་ཚད་མ་མེད། །

འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་ཆྩོས་ཅན། མངྩོན་སུམ་གི་གཟུང་ཡུལ་མིན་

པར་ཐལ། རང་མཚན་དུ་མེད་པའི་ཕིར། འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་དངྩོས་པྩོ་བ་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

འཇལ་བའི་རེས་དཔག་མེད་པར་ཐལ། དེ་ཆྩོས་གང་དང་ཡང་འབེལ་པ་མེད་པའི་

ཕིར། དེས་ན་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་དངྩོས་པྩོར་ཡྩོད་དྩོ་ཞེས་སྒྲུབ་པར་བེད་

པ་ལ་ཚད་མ་མེད་པར་ཐལ། ཚད་མ་གཉིས་གང་གིས་ཀང་མ་གྲུབ་པར་མ་ཟད་ཚད་

མས་ཁེགས་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

སྔྩོན་པྩོར་སྣང་བ་ཁ་དྩོག་ཡིན། །

བུ་ག་གཟུགས་མ་མཐྩོང་བ་ཡིན། །[༢༧]

དེས་ན་རྒྱན་དང་བུ་ག་ཡི། །

ནམ་མཁའ་ནམ་མཁའི་སྒྲུབ་བེད་མིན། །

རྒྱན་དང་བུ་ག་ཡི་ནམ་མཁའ་དངྩོས་པྩོ་བ་ཡྩོད་པ་དངྩོས་པྩོར་གྱུར་པའི་

འདུས་མ་བས་པའི་ནམ་མཁའི་སྒྲུབ་བེད་མིན་པར་ཐལ། རྒྱན་ནམ་མཁའ་སྔྩོན་པྩོར་

སྣང་བ་ཁ་དྩོག་ཡིན་ལ། བུ་ག་ཐྩོགས་བཅས་ཀི་གཟུགས་རགས་པ་མ་མཐྩོང་བ་ཡིན་

པ་དེས་ན་དེ་དག་འདུས་བས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདུས་མ་བས་གསུམ་ནི་ཐྩོགས་

བཅས་ཀི་གཟུགས་རགས་པ་བཀག་པ་དང་། གྩོ་བུར་གི་དྲི་མ་དང་བལ་བ་དང་། 

རྐེན་གཞན་ཡྩོད་ཀང་རྐེན་ཁ་ཅིག་མ་ཚང་བས་མ་སྐྱེས་པ་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་

པས་དངྩོས་པྩོར་མེད་པའི་དྩོན་ཡིན་གི། ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་དྩོན་མ་ཡིན་ཏེ། ཐར་

པ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་དགྩོས་པ་སྩོགས་མི་འདྩོད་པ་དུ་མ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རྩོ། །འདུས་

མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པ་ར་བའི་དགྩོངས་པར་འདྩོད་པ་ཁྱྩོད་འདི་
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ཉྩོན་ཅིག ཡྩོད་ན་ཐྩོགས་བཅས་ཀི་གཟུགས་རགས་པ་ཡྩོད་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། 

ཐྩོགས་བཅས་ཀི་གཟུགས་རགས་པ་མེད་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ཐྩོགས་

བཅས་ཀི་གཟུགས་རགས་པ་མེད་པའི་མངྩོན་པར་སབས་ཡྩོད་ཀི་གཟུགས་མེད་

པས། མིག་ཤེས་ཀིས་རྒྱང་རིང་པྩོའི་རི་ལ་སྩོགས་པ་མི་མཐྩོང་བར་ཐལ་བས་

རིགས་པ་དུ་མ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རྩོ། །ཐྩོགས་བཅས་ཀི་གཟུགས་མེད་པ་དེ་

ཉིད་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། ཁྱྩོད་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མྩོ་གཤམ་གི་བུ་དེ་

ཡང་ཁྱྩོད་ཡིན་པའི་ཕིར། མཁས་པའི་གཞུང་ལྩོག་པར་འཆད་པ་མཆིལ་མའི་ཐལ་བ་

བཞིན་དུ་དྩོར་བར་བའྩོ། །

བཞི་པ་(ལུང་དང་འགལ་བ་སང་བ་)ལ་རྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

འདུས་མ་བས་རྣམས་མ་གྲུབ་ན། །

རག་པར་བཤད་པ་འགལ་ཞེ་ན། །[༢༨]

འདུས་མ་བས་རྣམས་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་མ་གྲུབ་ན། རྣམ་འགེལ་མཛད་པས། 

གང་གི་རང་བཞིན་འཇིག་མེད་པ། །དེ་ལ་མཁས་རྣམས་རག་ཅེས་ཟེར། །ཞེས་རག་

པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན།

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

མུ་སྟེགས་བེད་དང་ཉན་ཐྩོས་ཀི། །
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

རག་སྨྲ་གཉིས་པྩོ་རག་པར་འདྩོད། །

ཆྩོས་ཀི་གགས་པ1་མི་རག་པ། །

ལྩོག་ལ་རག་པའི་ཐ་སད་འདྩོགས། །[༢༩]

དངྩོས་པྩོར་གྱུར་པའི་འདུས་མ་བས་མ་གྲུབ་ན། རག་པ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་

པའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། མུ་སྟེགས་བེད་དང་། ཁ་ཆེ་བེ་བག་སྨྲ་བ་སྩོགས་ཉན་ཐྩོས་

ཀི་རག་སྨྲ་གཉིས་པྩོ་ནམ་མཁའ་སྩོགས་རས་གྲུབ་ཀི་རག་པར་འདྩོད་ལ། ཆྩོས་ཀི་

གགས་པ་མི་རག་པ་ལྩོག་པ་ལ་རག་པའི་ཐ་སད་འདྩོགས་པའི་ཕིར། མི་རག་པ་མ་

ཡིན་པ་དང་། བུམ་མེད་དང་། དུ་མེད་སྩོགས་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་པའི་ཤེས་བ་མཐའ་

དག་རག་པ་ཡིན་པར་བཞེད་དེ། རག་མི་རག་ཕན་ཚུན་སང་འགལ་ལ་བརེན་པའི་

དངྩོས་འགལ་དང་། སྒ་དྩོན་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་དང་། རག་པ་བས་སྟྩོང་དུ་ངེས་པའི་

ཚད་མ་སྩོགས་དུ་མ་གསུངས་པས། རག་པ་ཤེས་བ་མ་ཡིན་པར་འདྩོད་པ་ནི། ར་

བའི་བཞེད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་གྩོ་བར་གསལ་ལྩོ། །འབེལ་པར། མི་རག་པ་ལྩོག་པ་

ཙམ་ལ་རག་པར་སྒྩོ་བཏགས་ནས་གསུངས་ཀི། རག་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་

གསུངས་པ་ཡང་རག་པ་ལ་བཏགས་ཡྩོད་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཀི། བཏགས་ཡྩོད་མིན་པའི་

རག་པ་ཡྩོད་པ་བཀག་པའི་དྩོན་དུ་གསུང་མ་གསུང་ཞིབ་ཏུ་རྩོགས་ཤིག དངྩོས་མེད་

དུ་སྒྩོ་བཏགས་པ་རྣམས་ཀང་གཞན་སེལ་གི་སྩོ་ནས་ཤེས་བར་བེད་ཀི་སྣང་བའི་སྩོ་

ནས་ཤེས་བར་བེད་མི་སྲིད་ཅེས་སྩོགས་དྩོགས་པའི་གནས་མཐའ་དག་བཀག་ནས་

གསུངས་ཀང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཁྱད་པར་ཅན་མཉེས་པར་མ་བས་ཤིང་། 

1  <<བྩོད་>><<རང་>> པ།<<ས་>> པས།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཚོགས་ཀི་བསགས་རྒྱབ་ཆུང་བ་རྣམ་དཔྩོད་ཀི་མིག་དང་བལ་བ་དག་གིས་བསྟན་

བཅྩོས་དྲི་མ་མེད་པ་འདི་ལྩོག་པར་འཆད་པ་དག་རྒྱང་རིང་དུ་དྩོར་བར་བའྩོ། །

རྣམ་བཞག་སྤིའི་དྩོན་བསྡུ་བ་ནི། 

ར་བ།

དབང་ཤེས་ལྐུགས་པ་མིག་ཅན་འདྲ། །

རྩོག་པ་ལྩོང་བ་སྨྲ་མཁས་འདྲ། །

རང་རིག་དབང་པྩོ་ཚང་བ་ཡིས། །

གཉིས་པྩོ་དེ་ཡི་བར་སྤྩོད་བེད། །[༣༠]

ཅེས་བ་བ་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

དབང་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་ལྐུག་པ་མིག་ཅན་དང་འདྲ་སྟེ། དྩོན་རང་མཚན་

གསལ་བར་མཐྩོང་ཡང་ཐ་སད་ཀི་སྩོ་ནས་བཀྲ་བར་བེད་མི་ཤེས་པའི་ཕིར། རྩོག་པ་

ལྩོང་བ་སྨྲ་མཁས་པ་དང་འདྲ་སྟེ། དྩོན་རང་མཚན་གསལ་བར་མ་མཐྩོང་ཡང་ཐ་སད་

མཐའ་དག་བེད་པའི་ཕིར། རང་རིག་མངྩོན་སུམ་དབང་པྩོ་ཚང་བ་དང་འདྲ་སྟེ། དེ་

ཡིས་གཉིས་པྩོ་དེ་ཡི་བར་སྤྩོད་པར་བེད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་གཞན་སེལ་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་ལ་ལྔ། སྤི་མེད་ན་བར་སྦྱྩོར་བ་མི་

སྲིད་པ་སང་བ་དང་། གཞན་སེལ་ཡིན་ན་ཕན་ཚུན་བརེན་པར་ཐལ་བ་སང་བ་དང་། 

བཅད་བ་མེད་པ་ལ་གཞན་སེལ་མི་འཇུག་པ་སང་བ་དང་། སེལ་བ་དངྩོས་པྩོར་གྲུབ་

མ་གྲུབ་བརགས་ན་མི་འཐད་པ་སང་བ་དང་། སེལ་བ་ལ་སྤི་མེད་ན་གཞི་མཐུན་མི་

སྲིད་པའི་རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དང་པྩོ་(སྤི་མེད་ན་བར་སྦྱྩོར་བ་མི་སྲིད་པ་སང་བ་)ལ་རྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

སྤི་མེད་ཕིར་ན་དེ་ཡི་སྒ། །

རྒྱུ་མེད་ཅན་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། །

བེ་བག་པ་ན་རེ། གསལ་བ་ཀུན་ལ་རེས་སུ་འགྩོ་བའི་རས་ཡྩོད་ཀི་སྤི་མེད་

པའི་ཕིར་ན་བ་ལང་ཞེས་སྩོགས་སྤི་དེ་ཡི་སྒ་འཇུག་པ་རྒྱུ་མེད་པ་ཅན་དུ་གྱུར་1ཅེ་ན། 

སྒ་དྩོན་འབེལ་པ་དངྩོས་པྩོ་བ་ཡྩོད་པར་བསམས་ནས་རྩོད་པའྩོ། །

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

བརྩོད་འདྩོད་དབང་གིས་འཇུག་པའི་ཕིར། །

སྒ་རྣམས་ཡུལ་ལ་ལྩོས་པ་མེད། །[༣༡]

རྩོད་བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་ཡུལ་དངྩོས་པྩོར་གྲུབ་པ་ལ་ངེས་པར་ལྩོས་པ་མེད་

པར་ཐལ། བརྩོད་བ་དངྩོས་པྩོར་མེད་ཀང་བརྩོད་འདྩོད་དབང་གིས་འཇུག་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

དེ་ལ་ཡིན་ན་ཆྩོས་ཆྩོས་ཅན། །

བརྩོད་པ་དྩོན་མེད་འགྱུར་ཞེ་ན། །

སྒའི་བརྩོད་བ་དངྩོས་པྩོར་མེད་པ་དེ་ལ་ཡིན་ན་བར་སྤྩོད་པས་ཆྩོས་དང་ཆྩོས་

1  <<བཀྲིས་>> འགྱུར།
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ཅན་བརྩོད་པའི་སྒ་གཉིས་དངྩོས་པྩོ་བརྩོད་པ་དང་རས་བརྩོད་པའི་སྩོ་ནས་སྦྱྩོར་བ་

དྩོན་མེད་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། བ་ལང་ཉིད་ཅེས་པ་ཆྩོས་བརྩོད་པས་ཏེ་དངྩོས་པྩོ་

བརྩོད་པའི་སྒ་དང་བ་ལང་ཞེས་པ་རས་བརྩོད་པའི་སྒ་ཐ་དད་དྩོན་མེད་པར་འགྱུར་

ཞེས་པའྩོ། །

ར་བ།

དྩོན་གི་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཉིད་ལ། །

བརྩོད་འདྩོད་སྟྩོབས་ཀིས་སྒ་གཉིས་སྦྱར། །[༣༢]

མི་འགལ་ཏེ་གཞི་གཅིག་ལ་ལྩོས་པའི་ཆྩོས་བརྩོད་ཀི་སྒ་དང་། ཆྩོས་ཅན་

བརྩོད་པའི་སྒ་བརྩོད་བ་ཆྩོས་ཆྩོས་ཅན་རས་ཐ་དད་པའི་དབང་གིས་སྦྱྩོར་བ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། ནྩོག་སྩོགས་འདུས་པའི་གྩོང་བུ་ལ་བུ་དྩོན་གི་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཉིད་ལ་ཆྩོས་

ཆྩོས་ཅན་རས་ཐ་དད་མེད་ཀང་བརྩོད་འདྩོད་ཀི་སྟྩོབས་ཀིས་སྒ་གཉིས་སྦྱར་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར། བརྩོད་འདྩོད་1ཀི་ཁྱད་པར་གཞན་སྩོང་མི་སྩོང་གིས་སྒ་གཉིས་སྦྱར་བ་སྟེ། 

རྩོད་བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་བརྩོད་འདྩོད་ཀི་དབང་གིས་འཇུག་པ་ཡིན་གི། དངྩོས་པྩོའི་

དབང་གིས་འཇུག་པ་ཡིན་ན་གཅིག་ལ་མང་ཚིག་དང་མང་པྩོ་ལ་གཅིག་ཚིག་མི་རུང་

བ་སྩོགས་རྒྱས་པར་འགེལ་པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གཉིས་པ་(གཞན་སེལ་ཡིན་ན་ཕན་ཚུན་བརེན་པར་ཐལ་བ་སང་བ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི།

ར་བ།

1  <<བཀྲིས་>> འདྩོགས།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དངྩོས་འགལ་གཅྩོད་པ་གཞན་སེལ་སྒ། །

དེ་ནི་ཕན་ཚུན་བརེན་པའི་ཕིར། །

གཅིག་མ་གྲུབ་པས་གཉིས་ཀ་མེད། །

དེས་ན་གཞན་སེལ་མི་སྲིད་ལྩོ། །[༣༣]

རྒྱལ་དཔྩོག་པ་ན་རེ། སྒ་རྩོག་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ་དངྩོས་འགལ་གཅྩོད་པ་

གཞན་སེལ་གི་སྒ་དང་རྩོག་པ་དེ་ནི་ཤིང་གྩོ་བ་ཤིང་མ་ཡིན་བཅད་པ་ལ་ལྩོས་ན་

བཅད་བ་ཤིང་མ་ཡིན་མ་གྩོ་བར་ཤིང་མ་ཡིན་གཅྩོད་མི་ནུས་པས་མི་གྩོ དེ་གྩོ་བ་ལ་

ཤིང་གཅྩོད་པ་དང་གྩོ་བ་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་དགྩོས་པས་རྩོགས་པ་ཕན་ཚུན་བརེན་པའི་

ཕིར། ཤིང་དང་ཤིང་མ་ཡིན་དུས་མཉམ་དུ་མི་གྩོ་ཞིང་གཅིག་སྔར་མ་གྲུབ་པས་

གཉིས་ཀ་གྩོ་བ་མེད་པ་དེས་ན་གཞན་སེལ་མི་སྲིད་ལྩོ། །

དེ་དགག་པ་ལ་གསུམ། འགྩོ་མཚུངས་ཀིས་དགག་པ་དང་། སྒྲུབ་འཇུག་ཏུ་

འདྩོད་པ་དགག་པ་དང་། རྣལ་ལན་ནྩོ། །

དང་པྩོ་(འགྩོ་མཚུངས་ཀིས་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཁྱེད་ཀང་དངྩོས་འགལ་མི་གཅྩོད་ན། །

དེ་ཡི་ངྩོ་བྩོ་རྩོགས་མི་སྲིད། །

གཅྩོད་ན་འགལ་ཟླ་མི1་རྩོགས་པས། །

ཐ་སད་ཐམས་ཅད་མེད་པར་འགྱུར། །[༣༤]

1  <<རང་>> མི།<<ར་>> མ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཁྱྩོད་1ཀང་ཤིང་ལ་བར་སྦྱྩོར་བའི་ཚེ་དངྩོས་འགལ་གཅྩོད་དམ་མི་གཅྩོད། མི་

གཅྩོད་ན་ཤ་པ་ལ་ཤིང་གི་བར་བེད་པའི་ཚེ་ཤ་པ་དེ་ཡི་ངྩོ་བྩོ་ཤིང་དུ་རྩོགས་མི་སྲིད་

པར་ཐལ། ཤིང་མིན་པ་ལས་ལྩོག་པར་མི་གྩོ་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་གཅྩོད་ན་ཤིང་གི་ཐ་

སད་ཐམས་ཅད་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། འགལ་ཟླ་ཤིང་མ་ཡིན་སྔར་མི་རྩོགས་

པས་ཏེ་རྩོགས་པ་ཕན་ཚུན་བརེན་པའི་ཕིར། གསུམ་ཀ་ཁས་བླངས་སྩོ། །

གཉིས་པ་(སྒྲུབ་འཇུག་ཏུ་འདྩོད་པ་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

དངྩོས་འགལ་བསལ་ནས་དངྩོས་པྩོ་དེ། །

མི་སྒྲུབ་འྩོན་ཀང་གཅིག་མཐྩོང་བས། །

དེ་ལ་བར་བེད་ཐ་སད་ཀི། །

དུས་ནའང་དེ་ཉིད་རྩོགས་ཤེ་ན། །[༣༥]

བེ་བག་པ་ན་རེ། ཁྩོ་བྩོ་ཅག་ཤིང་ལ་བར་སྦྱྩོར་བའི་ཚེ་དངྩོས་འགལ་བསལ་

ནས་ཤིང་གི་དངྩོས་པྩོ་དེ་མི་སྒྲུབ་ཀི། འྩོན་ཀང་ཤིང་གསལ་ལས་རས་ཐ་དད་པའི་

ཤིང་སྤི་ཆ་མེད་གཅིག་མཐྩོང་བས་དེ་ལ་ཤིང་གི་བར་བེད་ལ་ཐ་སད་ཀི་དུས་ནའང་

སྤི་དེ་ཉིད་རྩོགས་ཤེ་ན།

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

1  <<བཀྲིས་>> ཁྱྩོད།<<རང་>> ཁྱེད།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

བར་ཡི་དུས་ན་ཤིང་མ་ཡིན། །

མ་བཀག་ན་ནི་ཤིང་མི་འགྲུབ། །

གལ་ཏེ་བཀག་ན་ཤིང་འགྲུབ་མྩོད། །

འྩོན་ཀང་དེ་ནི་གཞན་སེལ་ཡིན། །[༣༦]

ཤིང་སྤི་དྩོན་གཞན་ལ་སྒྲུབ་པའི་སྩོ་ནས་བར་སྦྱྩོར་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། 

བརའི་དུས་ན་འདི་ཡང་ཤིང་ཡིན་ཞེས་མི་ལྡན་རྣམ་གཅྩོད་དུ་བར་སྦྱར་ནས་ཤིང་མ་

ཡིན་མ་བཀག་ན་ནི་ཤིང་མི་འགྲུབ་ལ། གལ་ཏེ་འདི་ཁྩོ་ན་ཤིང་ཡིན་ཞེས་ཤིང་མ་

ཡིན་པ་བཀག་ན་ཤིང་འགྲུབ་མྩོད། འྩོན་ཀང་ཤིང་མིན་པ་ལས་ལྩོག་པ་དེ་ནི་གཞན་

སེལ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་(རྣལ་ལན་)ནི། 

ར་བ།

ཡལ་ག་ལྩོ་མ་ལྡན་མཐྩོང་ནས། །

དེ་ལ་ཤིང་གི་བར་བེད་ལ། །1

བར་དེ་རིགས་ལ་སྦྱྩོར་བར་བེད། །

རིགས་ནི་གཞན་སེལ་ལས་གཞན་མིན། །[༣༧]

གཞན་སེལ་གི་སྩོ་ནས་བར་སྦྱྩོར་བ་ལ་རྩོགས་པ་ཕན་ཚུན་བརེན་པའི་སྐྱྩོན་

མེད་པར་ཐལ། བར་སྦྱར་དགྩོས་ཀི་སྐྱེས་བུས་ཤིང་གི་བར་མ་སྦྱར་བའི་སྔ་རྩོལ་

ནས། ཡལ་ག་དང་ལྩོ་འདབ་དང་ལྡན་པ་དང་མི་ལྡན་པ་སྩོ་སྩོར་ཤེས་ལ། ཡལ་ག་ལྩོ་

1  <<ཧྩོར་>> ལ།<<ས་>> པས།<<སེ་>><<ཞ་>> པ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

འདབ་དང་ལྡན་པ་མཐྩོང་ནས་དེ་ལ་འདི་ཤིང་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ཤིང་གི་བར་བེད་ལ། བར་

དེ་རིགས་ལ་སྦྱྩོར་བར་བེད་ཀི། དེ་མ་ཡིན་བཅད་པ་ལ་མི་ལྩོས་པའི་གསལ་བ་ལ་མི་

སྦྱྩོར་བའི་ཕིར། ཤིང་མིན་པ་ལས་ལྩོག་པའི་རིགས་ནི་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་འདྩོད་པའི་སྤི་

དང་མི་མཚུངས་ཏེ།1 གཞན་སེལ་ལས་གཞན་མིན་པའི་ཕིར། སྒ་ཐམས་ཅད་སེལ་

འཇུག་ཡིན་ན། གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅྩོད་ཀི་ཚིག་ཁྩོ་ནས་དངྩོས་སུ་སྦྱར་དགྩོས་པར་

འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། 

ར་བ།

གཞན་ལས་བཟླྩོག་ནས་དེར་འཇུག་ཕིར། །

ཚིག་ཀུན་ངེས་གཟུང་སིང་པྩོ་ཅན། །

ཚིག་ཀུན་ངེས་གཟུང་གི་སིང་པྩོ་ཅན་ཡིན་པས་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅྩོད་ཀི་

ཚིག་དངྩོས་སུ་སྦྱར་དགྩོས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བུམ་པར་ཆུ་འྩོན་ཅིག་ཅེས་བརྩོད་

པ་ལ་བུ་ངེས་བཟུང་དངྩོས་སུ་མ་སྦྱར་ཡང་མི་འདྩོད་པའི་དྩོན་གཞན་ལས་བཟླྩོག་

ནས་འདྩོད་པའི་དྩོན་དེར་འཇུག་ཅིང་གྩོ་བའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་(བཅད་བ་མེད་པ་ལ་གཞན་སེལ་མི་འཇུག་པ་སང་བ་)ལ་རྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

ཤེས་བ་སྩོགས་སྒ་གཅད་བ་མེད། །

དེ་ལ་རྣམ་གཅད་འགལ་ཞེ་ན། །

1  <<བཀྲིས་>> ཏེ།<<ས་>> སྟེ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

རྩོད་བེད་ཐམས་ཅད་དེ་མིན་བཅད་པའི་སྩོ་ནས་འཇུག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཤེས་བ་དང་གཞལ་བ་སྩོགས་ཀི་སྒ་ལ་བཅད་བ་ཤེས་བ་མ་ཡིན་པ་སྩོགས་མེད་

པས་ཚིག་དེ་ལ་རྣམ་བཅད་གཞན་སེལ་འགལ་ཞེ་ན། 

ར་བ།

དེ་ལས་གཞན་དངྩོས་མེད་ན་ཡང་། །

བརགས་1པའི་སྩོ་ནས་རྣམ་གཅད་ཡྩོད། །[༣༨]

ལན་ནི། ཤེས་བ་ཞེས་སྩོགས་བརྩོད་པའི་སྒ་དེ་ལ་ཤེས་བ་དེ་ལས་གཞན་

པའི་དངྩོས་པྩོ་མེད་ན་ཡང་སེལ་འཇུག་མ་ཡིན་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། དངྩོས་མེད་

ཤེས་བ་མ་ཡིན་ནམ་སམ་དུ་དྩོགས་པ་ན་དངྩོས་མེད་ཤེས་བའྩོ་ཞེས་བརག་2པའི་སྩོ་

ནས་རྣམ་གཅྩོད་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་(སེལ་བ་དངྩོས་པྩོར་གྲུབ་མ་གྲུབ་བརགས་ན་མི་འཐད་པ་སང་བ་)ལ་རྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀི་ལྡྩོག་པ་དེ། །

དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན་སྤི་དང་མཚུངས། །

དངྩོས་མེད་ཡིན་ན་དགྩོས་ནུས་མེད། །

དེས་ན་ལྡྩོག་པ་མི་དགྩོས་ལྩོ། །[༣༩]

གལ་ཏེ་ཁྱྩོད་ཀིས་ལྡྩོག་པའམ་གཞན་སེལ་དེ་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན་སྤི་དྩོན་

1  <<རང་>> བརགས། <<ར་>> བཏགས།

2  <<བཀྲིས་>> བརག<<རང་>> བཏགས།



  120  

རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཞན་དང་མཚུངས་ལ། དངྩོས་མེད་ཡིན་ན་བར་སྦྱྩོར་བ་ལ་དགྩོས་ནུས་མེད་པ་

དེས་1ན་ལྡྩོག་པ་མི་དགྩོས་ལྩོ། །

ལན་ལ་གཉིས། གཞན་ལན་དགག་པ་དང་། རང་གི་ལན་ནྩོ། །

དང་པྩོ་(གཞན་ལན་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

འདི་ལ་བྩོད་རྣམས་ཕལ་ཆེར་ནི། །

དངྩོས་པྩོའི་ལྡྩོག་པ་དངྩོས་པྩོར་འདྩོད། །

དེ་ལ་ཡིན་ན་སྤི་ཡི་སྐྱྩོན། །

བརྩོད་པ་འདི་ནི་གདྩོན་པ་དཀའ། །[༤༠]

རྩོད་པ་འདིའི་ལན་འདི་ལ་བྩོད་རྣམས་ཕལ་ཆེར་ནི། དངྩོས་པྩོའི་ལྡྩོག་པ་

དངྩོས་པྩོར་འདྩོད་པས་ལན་འདེབས་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། དེ་ལ་ཡིན་ན་བེ་བག་

པས་བརག་པའི་སྤི་ལ་གསལ་བ་དང་རས་གཅིག་དང་ཐ་དད་བརགས་ནས་བཀག་

པའི་སྤིའི་སྐྱྩོན་བརྩོད་པ་འདི་ནི་གདྩོན་པ་དཀའ་ཞིང་འཇུག་པའི་ཕིར། ཕལ་ཆེར་གི་

སྒས་ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྩོག་པ་དང་། དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྩོག་པ་དང་། 

དངྩོས་པྩོར་ཁས་བླངས་པ་ལ་གནྩོད་པ་བསྟན་འདུག་སམ་དུ་ཁ་ཅིག་གིས་གྩོ་བ་ནི་

ལྩོག་པར་རྩོག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་རང་ཉིད་ཀང་བཞེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །འདིར་གསུངས་པ་

ནི། རྣམ་འགེལ་ལས། འདི་ལའང་དངྩོས་པྩོ་ཅུང་ཟད་མེད། །ཅེས་པའི་སབས་སུ་

གསུངས་པ་ལར། ཤིང་གི་སྤི་འཛིན་རྣམ་པར་རྩོག་པ་ལ་ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྩོག་

1  <<བཀྲིས་>> ངེས།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

པར་སྣང་བ་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པ་བཀག་པ་དང་། ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལས་ཐ་དད་པ་ཤིང་

ཡིན་པ་བཀག་པའི་དྩོན་བསྡུས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཡུལ་ཅན་ལ་སྦྱར་ན་རྩོག་པའི་གཟུང་

ཡུལ་ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྩོག་པར་སྣང་བ་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན། དེར་སྣང་བའི་བླྩོ་མ་

འཁྲུལ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ལ་ན་རྩོག་མེད་མ་འཁྲུལ་བའི་གཟུང་ངྩོར་1ཆ་དང་ཆ་ཅན་

གིས་དབེན་པར་སྣང་གི་ཆ་ཅན་མི་སྣང་བས། ཤ་པ་ལ་རེས་སུ་འགྩོ་བའི་ཆ་ཤུག་པ་

ལ་ཡང་རེས་སུ་འགྩོ་བར་ཁས་ལེན་དགྩོས་པ་སྩོགས་ཀི་སྩོ་ནས་གནྩོད་པ་སྟྩོན་ལ།

ར་བ།

ཤིང་མིན་ལས་ལྡྩོག་དངྩོས་པྩོ་དེ། །

ཤ་པ་ཡིན་ན་གཞན་ཤིང་མིན། །

གཞན་ཤིང་ཡིན་ན་ཤ་པ་མིན། །

དེ་ཡི་རང་བཞིན་གཞན་མིན་ཕིར། །[༤༡]

འདིར་ནི་ཤིང་མིན་ལས་ལྡྩོག་པ་དངྩོས་པྩོ་སྟེ། ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལས་ཐ་དད་པ་

དེ་ཤ་པ་ཡིན་ན། གཞན་ཙནྡན་ཤིང་མིན་པར་ཐལ། ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལས་ཐ་དད་པ་ཤ་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཙནྡན་ཤིང་ཡིན་ན་ཤ་པ་ཤིང་མིན་པར་ཐལ། ཤིང་མ་ཡིན་

པ་ལས་ཐ་དད་པ་དེ་ཙནྡན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། ཤིང་མིན་པ་ལས་ཐ་དད་

པ་དེ་ཡི་རང་བཞིན་ཤ་པ་དང་གཅིག་དང་ཐ་དད་ལས་གཞན་མིན་པའི་ཕིར། སབས་

དྩོན་བསྡུ་ན། སྤི་འཛིན་རྩོག་2པ་ལ་ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྩོག་པར་སྣང་བ་དངྩོས་པྩོར་

1  དར་ཊིཀ་སྡུར་དཔེ་རྣམས་ལ་འདི་ལར་བྱུང་ཡང་། གུང་ཐང་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀི་<<ཀུན་གཞི་མཐའ་དཔྩོད>>ནང་ཚིག་

འདི་དྲངས་ཚེ། “དེ་ལ་ན་རྩོག་མེད་མ་འཁྲུལ་བའི་གཟུང་དྩོན།” ཞེས་གསལ་བས་མཁྱེན་ལྡན་རྣམས་ཀིས་དྩོན་དངྩོས་ལ་དཔད་པར་འཚལ།

2  <<བཀྲིས་>> རྩོགས།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཤ་པ་དང་རས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

རགས་ཕི་མ་མ་གྲུབ་ན། ཤ་པ་ཤིང་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ལ། དང་པྩོ་མ་གྲུབ་ན། ཙནྡན་

ཤིང་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་འཕེན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན་ཡུལ་ཅན་རྩོག་མེད་

མ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་བའི་སྩོ་ནས་ཤེས་པར་བའྩོ། །

ར་བ།

ཆྩོས་ཀི་གགས་པའི་གཞུང་བཟུང་ནས། །

བདག་ཉིད་ཆེན་པྩོའི་རིགས་པ་འགྩོག །

ནགས་ལ་གནས་པའི་སྤེ་འུ་དག །

ལྩོན་པའི་ཤིང་ལ་མི་གཙང་འཐྩོར། །[༤༢]

ཞེས་བ་བ་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

ལྡྩོག་པ་དངྩོས་པྩོར་ཁས་ལེན་པ་ཆྩོས་ཀི་གགས་པའི་གཞུང་བཟུང་ནས། 

བདག་ཉིད་ཆེན་པྩོའི་རིགས་པ་འགྩོག་པ་ཡིན་པས་ནགས་ལ་གནས་པའི་སྤེའུ་དག་

ལྩོན་པའི་ཤིང་ལ་མི་གཙང་བ་འཐྩོར་བ་དང་འདྲ་བར་ཟད་དྩོ། །

གཉིས་པ་(རང་གི་ལན་)ལ་གཉིས། སྤི་དྩོན་གཞན་ལ་བཀྩོད་པའི་སྐྱྩོན་མི་མཚུངས་པ་

དང་། དྩོན་གཉིས་སྟྩོན་ན་སྒ་གཉིས་ངེས་པར་སྦྱྩོར་དགྩོས་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(སྤི་དྩོན་གཞན་ལ་བཀྩོད་པའི་སྐྱྩོན་མི་མཚུངས་པ་)ནི། 

ར་བ།

ལྡྩོག་པ་དངྩོས་པྩོར་མ་གྲུབ་ཅིང་། །
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

བླྩོ་ཡི་འཇུག་ཚུལ་དཔད་པ་ན། །

དངྩོས་པྩོ་ཀུན་ལ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། །

གཞན་སེལ་ལ་ནི་སྐྱྩོན་འདི་མེད། །[༤༣]

གཞན་སེལ་སྨྲ་བ་ལ་ནི་སྤི་གསལ་རས་གཅིག་དང་ཐ་དད་བརགས་པས་

གནྩོད་པ་དང་། བར་སྦྱར་བ་དགྩོས་ནུས་མེད་པའི་སྐྱྩོན་འདི་མེད་པར་ཐལ། དེ་མ་

ཡིན་རྣམ་པར་བཅད་པའི་ལྡྩོག་པ་དངྩོས་པྩོར་མ་གྲུབ་ཅིང་། སྤི་འཛིན་གི་བླྩོའི་འཇུག་

ཚུལ་དཔད་པ་ན་སྤི་བླྩོ་ལ་ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྩོག་པར་སྣང་བ་དང་། ཤིང་མ་ཡིན་

པ་ལས་ལྩོག་པ་ཤིང་གསལ་གི་དངྩོས་པྩོ་ཀུན་ལ་རེས་འགྩོ་བེད་པས་དྩོན་ཐྩོབ་པ་

འཐད་པའི་ཚུལ་དུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། འགེལ་པར་དྲངས་པའི་རྣམ་འགེལ་གི་ཚིག་འདི་

དག་གི་དྩོན་དང་། གྩོང་དུ་བྩོད་ཀི་འདྩོད་པ་བཀག་པའི་གནྩོད་པ་རང་ལ་མི་འཇུག་

ཅིང་། གཞན་ལ་འཇུག་པའི་དྩོན་འདི་ཡིན་ཏེ། བེ་བག་པས་ཤིང་གསལ་དུ་མ་ལ་ཤིང་

ངྩོ་སམ་པའི་སྤི་བླྩོ་སྐྱེས་པ་ན། དེའི་གཟུང་ཡུལ་གི་ཆ་ཤས་ཀིས་སྟྩོང་པའི་རས་སུ་

གྲུབ་པ་དང་། གཟུང་ངྩོར་ཡང་ཆ་ཐ་དད་མེད་པར་སྣང་གི་ཆ་ཐ་དད་དུ་མི་སྣང་བ་དང་། 

དེར་འཛིན་གི་བླྩོ་མ་འཁྲུལ་བར་ཁས་བླངས་པ་ལ། རས་ཐ་དད་དམིགས་རུང་མ་

དམིགས་པས་ཁེགས་པ་དང་། རས་གཅིག་ཡིན་ན་སྤི་དུ་མར་ཐལ་བ་དང་། གསལ་

བ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བའི་གནྩོད་པ་བསྟན་པ་ལར། ཉན་ཐྩོས་སེ་པ་ཁ་ཅིག་དང་། 

བྩོད་ཁ་ཅིག སྤི་བླྩོའི་གཟུང་ཡུལ་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་དུ་ཁས་བླངས་ཤིང་། སྤི་ཆ་ཐ་

དད་མེད་པར་སྣང་བ་ཡང་ཁས་བླངས་པས། དེ་ལ་ན་སྤི་བླྩོ་མ་འཁྲུལ་བར་ཡང་ཁས་

ལེན་དགྩོས་པས། དེ་ལ་གནྩོད་པ་སྟྩོན་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལར་ཤ་པ་དེ་ཤིང་མིན་པ་
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ལས་ལྩོག་པ་མིན་པར་ཐལ། ཙནྡན་ཤིང་མིན་པ་ལས་ལྩོག་པ་གང་ཞིག དེ་རས་ཐ་

དད་ཤིང་མིན་པ་ལས་ལྩོག་པ་ལ་ཆ་ཐ་དད་མེད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། བླྩོ་མ་འཁྲུལ་

བའི་གཟུང་ངྩོར་ཆ་ཐ་དད་མེད་པར་སྣང་ཞིང་དེ་ལར་བཟུང་བ་འགལ་ལྩོ། །དེ་ལར་

གཅིག་ཤྩོས་ལ་ཡང་སྦྱར་བར་བའྩོ། །དེ་ལར་ན་རང་ལ་ཡང་སྒ་འཛིན་མངྩོན་སུམ་གི་

བཟུང་ངྩོར་སྒ་བས་མི་རག་པ་གསུམ་ཐ་དད་མེད་པར་སྣང་བས་ཆ་ཐ་དད་མེད་

དགྩོས་ལ། དེ་ལར་ན་རགས་ཆྩོས་དྩོན་གསུམ་གི་རྣམ་བཞག་མི་འཐད་པར་འགྱུར་རྩོ་

ཞེ་ན། བླྩོ་མ་འཁྲུལ་བའི་བཟུང་ངྩོར་དེ་གསུམ་སྣང་བའི་ཚེ། དེ་གསུམ་ཆ་ཐ་དད་

དུའང་མི་སྣང་ལ་ཆ་ཐ་དད་མེད་པར་ཡང་མི་སྣང་བས་ཀུན་ནས་མི་མཚུངས་

སྩོ། །ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྩོག་པ་དང་། དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྩོག་པ་དངྩོས་

པྩོར་ཁས་བླངས་པ་ལ་གནྩོད་པ་སྟྩོན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དངྩོས་པྩོ་དང་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་

པ་ལས་ལྩོག་པ་ཕན་ཚུན་ཁྱབ་པའི་ཕིར་དང་། དངྩོས་པྩོ་རང་མཚན་དང་རྣམ་གངས་

པར་བདག་ཉིད་ཆེན་པྩོ་རང་ཉིད་ཀིས་གྩོང་དུ་བསྒྲུབས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་དག་ནི་

སེལ་ངྩོའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དབུ་མའི་རྣམ་བཞག་བེད་པ་ཁ་ཅིག རང་

ལུགས་ལ་བདེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་བཞག་མ་ཤེས་པར་འཁྲུལ་ངྩོར་ཡྩོད་ཅེས་སྨྲ་བ་དང་

འདྲ་བས་གྩོང་དུ་གཞན་སེལ་ཕིན་ཅི་ལྩོག་མ་ལྩོག་གི་རྣམ་དབེ་མཛད་པ་ཞིབ་ཏུ་

རྩོགས་པར་བའྩོ། །བསྟན་བཅྩོས་མཛད་པས་བས་པ་མི་རག་པར་རིགས་པ་དུ་མས་

སྒྲུབ་པར་མཛད་ལ། ཁྱེད་ཅག་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པ་འགྩོག་པའི་འབད་པ་དུ་མ་བེད་པར་

སྣང་བས་བསམ་པར་རིགས་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །འདི་དག་ཀང་བླྩོ་གྩོས་ཀུ་ཤའི་རེ་མྩོ་

ལར་རྣྩོ་བས་རྩོགས་པར་བ་བ་ཡིན་གི། ཁ་བའི་གྩོང་བུ་ལ་བུས་མ་ཡིན་ནྩོ། །
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

གཉིས་པ་(དྩོན་གཉིས་སྟྩོན་ན་སྒ་གཉིས་ངེས་པར་སྦྱྩོར་དགྩོས་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པ་)ནི། འྩོ་ན་ཤིང་

བརྩོད་པའི་ཚེ་ཤིང་མ་ཡིན་པ་གཅྩོད་པ་དང་། དགག་སྒྲུབ་ཀི་སྒ་གཉིས་སྦྱྩོར་དགྩོས་

པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། 

ར་བ།

དེས་ན་སྒ་གཅིག་བརྩོད་ན་ཡང་། །

དགག་སྒྲུབ་ནུས་པ་རྣམ་གཉིས་ཡྩོད། །

དེས་ན་སྒ་གཉིས་ངེས་པར་སྦྱྩོར་དགྩོས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤིང་ཞེས་པའི་

སྒ་གཅིག་བརྩོད་ན་ཡང་དེ་ལ་ཤིང་མིན་པ་གཅྩོད་པ་དང་། ཤིང་བརྩོད་པའི་དགག་

སྒྲུབ་ཀི་ནུས་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ཡྩོད་པས་བ་བ་ཐ་དད་པ་གཉིས་མི་དགྩོས་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

ཆྩོས་གཉིས་གཅིག་པ་མི་སྲིད་ཅིང་། །

ལྡྩོག་པ་ངྩོ་བྩོ་མ་གྲུབ་པས། །[༤༤]

ལྡྩོག་པ་བརྩོད་པ་ཉིད་ཀིས་ན། །

ལྩོག་1པའི་དངྩོས་པྩོ་གྲུབ་པར་གསུངས། །

བ་བ་ཐ་དད་གཉིས་མི་དགྩོས་པར་ཐལ། ཤིང་དང་ཤིང་མ་ཡིན་གི་ཆྩོས་

གཉིས་ཕན་ཚུན་སང་འགལ་ལ་བརེན་པའི་དངྩོས་འགལ་ཡིན་པས་གཅིག་པ་མི་སྲིད་

ཅིང་། ཤིང་མིན་པ་བཅད་པའི་ལྡྩོག་པ་ལ་ངྩོ་བྩོ་མ་གྲུབ་པས། ལྡྩོག་པ་བརྩོད་པ་ཉིད་

1  <<བྩོད་>><<རང་>> ལྩོག<<ས་>> ལྡྩོག
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ཀིས་ན། ལྩོག་པའི་དངྩོས་པྩོ་གྲུབ་པར་གསུངས་པས་སྒ་ཐ་དད་གཉིས་མི་དགྩོས་

པའི་ཕིར། ཤིང་གྩོ་བས་ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྩོག་པར་གྩོ ཤིང་མིན་པ་ལས་ལྩོག་པ་

གྩོ་བས་ཀང་ཤིང་གྩོ ཤིང་སྒས་ཀང་དེ་ལར་སྟྩོན་པས་སྒ་གཉིས་སྦྱར་མི་དགྩོས་པ་

ཡིན་ནྩོ། །

ལྔ་པ་(སེལ་བ་ལ་སྤི་མེད་ན་གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་པའི་རྩོད་པ་སང་བ)ལ་རྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

ཐ་དད་རྣམས་ལ་སྤི་མེད་ན། །

ཨུཏྤལ་སྔྩོན་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ། །

ཆྩོས་རྣམས་གཅིག་ལ་མི་འདུ་བས། །

གཞི་མཐུན་མེད་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། །[༤༥]

བེ་བག་པ་ན་རེ། ཤིང་གསལ་རས་ཐ་དད་རྣམས་ལ་སྤི་དྩོན་གཞན་མེད་ན་

ཨུཏྤལ་སྔྩོན་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་ཆྩོས་རྣམས་གཞི་གཅིག་ལ་མི་འདུ་བས་གཞི་མཐུན་

མེད་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། ཕ་རྩོལ་པྩོའི་འདྩོད་པ་ནི། མཎལ་1ལ་ཚོམ་བུ་བཀྩོད་པ་

ལར་མཐུན་ཆྩོས་རས་ཐ་དད་གཉིས་གཞི་མཐུན་པ་རས་ཐ་དད་ཅིག་གི་སྟེང་དུ་འདུ་

བར་འདྩོད་པ་སྟེ། མེ་ཏྩོག་གི་གྩོང་བུ་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་གཅིག་གི་སྟེང་ན་སྔྩོན་པྩོ་

ཞེས་པའི་སྒས་ཡྩོན་ཏན་དྩོན་གཞན་དང་། ཨུཏྤལ་ཞེས་པའི་སྒས་སྤི་དྩོན་གཞན་

བརྩོད་པར་ཁས་ལེན་པའྩོ། །གང་ཟག་གཉིས་ཁང་པ་གཅིག་ན་གནས་པ་ལར་

རྩོ། །རང་ལུགས་ལ་གཞི་མཐུན་པ་དང་མཐུན་ཆྩོས་ཐ་དད་པའི་ཆ་རྩོག་བཏགས་

1  <<བཀྲིས་>> ནཎལ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཡིན་པ་དེ་མ་གྩོ་བར། གཞི་མཐུན་ཡིན་ན་རྩོག་བཏགས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་བཟུང་

ནས། སྒ་དེ་བས་མི་རག་གི་གཞི་མཐུན་ཡིན་པ་ནན་གིས་འགྩོག་པ་དག་མཐྩོང་ངྩོ་། །

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

སྔྩོ་ལས་ཨུཏྤལ་གཞན་མིན་ཡང་། །

སེལ་བའི་དབེ་བསྡུས་རྩོག་པའི་ངྩོར། །

གཞི་མཐུན་ཉིད་འགྱུར་རང་མཚན་ལ། །

འཇུག་ཕིར་དབང་པྩོའི་སྤྩོད་ཡུལ་མིན། །[༤༦]

སྤི་གསལ་རས་ཐ་དད་མ་ཡིན་ན་གཞི་མཐུན་མི་འཐད་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་

ཐལ། སྔྩོན་པྩོ་ལས་ཨུཏྤལ་རས་གཞན་མིན་ཡང་། མེ་ཏྩོག་ཨུཏྤལ་སྔྩོན་པྩོ་དེ། སྔྩོན་པྩོ་

མ་ཡིན་པ་ལས་ལྩོག ཨུཏྤལ་མིན་པ་ལས་ཀང་ལྩོག་པའི་སེལ་བའི་དབེ་བསྡུས་རྩོག་

པའི་ངྩོར་ལྡྩོག་ཆྩོས་ཐ་དད་པའི་གཞི་མཐུན་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། དབང་པྩོའི་སྤྩོད་

ཡུལ་དབང་པྩོའི་མངྩོན་སུམ་གི་གཟུང་ངྩོར་གཞི་ཆྩོས་ཐ་དད་པའི་གཞི་མཐུན་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། དེ་རང་མཚན་ལ་སྣང་བའི་སྩོ་ནས་འཇུག་པའི་ཕིར། 

སྣང་སེལ་ཤེས་པའི་ཕན་ཡྩོན་གི་སྩོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི།

ར་བ།

སྒྲུབ་དང་གཞན་སེལ་རྣམ་དག་གི །

མིག་དང་བླྩོ་གྩོས་གསལ་ལྡན་པ། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

རྩོག་གེ་པ་དེ་ཤེས་བ་ཡི། །

དེ་ཉིད་ལ་བ་ཀུན་མཁྱེན་འདྲ། །[༤༧]

ཞེས་བ་བ་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

 རིགས་པ་སྨྲ་བ་དག་སྣང་སེལ་ལ་མཁས་པར་བ་སྟེ། སྒྲུབ་པ་དང་གཞན་

སེལ་རྣམ་དག་གིས་མིག་དང་བླྩོ་གྩོས་གསལ་བར་ལྡན་པའི་སྩོ་ནས་ཤེས་བ་ལ་

དཔྩོད་པའི་རྩོག་གེ་པ་དེ་ཤེས་བ་ཡི་དེ་ཉིད་ལ་བ་ལ་ཀུན་མཁྱེན་དང་འདྲ་བའི་ཕིར་

རྩོ། །འདིར་སྨྲས་པ། རྩོག་པའི་ཡུལ་དང་འཛིན་སྟངས་དང་། །རྩོག་མེད་ཤེས་པའི་

ཡུལ་འཛིན་སྟངས། །སྣང་སེལ་ཤེས་ལ་རག་ལས་པས། །དེ་ཡི་རྣམ་བཞག་ལེགས་

པར་བཤད། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། 

ར་བ།

ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་ལས་སྒྲུབ་པ་དང་གཞན་སེལ་བརག་

པའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་སྟེ་བཞི་པའྩོ། །     ། །

ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པྩོ་ཞེས་

བ་བ་ལས། སྒྲུབ་པ་དང་གཞན་སེལ་གི་རབ་ཏུ་བེད་པ་བཞི་པའི་འགེལ་པའྩོ། །    ། །

བརྩོད་བ་རྩོད་བེད་བརག་པ།

གསུམ་པ་བརྩོད་བ་དང་རྩོད་བེད་བརག་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་

པ་དང་། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའྩོ། །དང་པྩོ་(ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་)ལ་གསུམ། གཞན་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་བཤད་པ་དང་། རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །དང་པྩོ་(གཞན་

ལུགས་དགག་པ་)ལ་གཉིས། དྩོན་དམ་པར་རང་མཚན་བརྩོད་བར་འདྩོད་པ་དགག་པ་

དང་། སྤི་བརྩོད་བར་འདྩོད་པ་དགག་པའྩོ། །དང་པྩོ་(དྩོན་དམ་པར་རང་མཚན་བརྩོད་བར་འདྩོད་པ་

དགག་པ་)ལ་གཉིས། གཞན་སེལ་ལ་མི་ལྩོས་པའི་ཕི་རྩོལ་བརྩོད་བར་འདྩོད་པ་དགག་

པ་དང་། ཤེས་པ་བརྩོད་བར་འདྩོད་པ་དགག་པའྩོ། །དང་པྩོ་(གཞན་སེལ་ལ་མི་ལྩོས་པའི་ཕི་

རྩོལ་བརྩོད་བར་འདྩོད་པ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། དངྩོས་དང་། མཐྩོང་རྩོག་གཅིག་ཏུ་འདྩོད་པ་

དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(དངྩོས་)ལ་རྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

བུམ་པ་ལ་སྩོགས་དྩོན་རང་མཚན། །

བརྩོད་བ་ཡིན་ཞེས་འགའ་ཞིག་སྨྲ། །

བར་སྤྩོད་པ་སྩོགས་ན་རེ། བུམ་པ་ཞེས་བརྩོད་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་

དུ་འཆར་བས་བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པ་དྩོན་རང་མཚན་རྣམས་དེ་མ་ཡིན་པ་བཅད་པ་ལ་

མི་ལྩོས་པར་རང་དབང་དུ་སྒའི་བརྩོད་བ་ཡིན་ཞེས་འགའ་ཞིག་སྨྲའྩོ། །

དེ་དགག་པ་ལ་བཞི། གསལ་བ་དུ་མ་ལ་བར་མི་ནུས་པར་ཐལ་བ་དང་། 

འདས་མ་འྩོངས་བརྩོད་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་དང་། གཟུགས་སྩོགས་གསལ་བར་

མཐྩོང་བ་ལ་དབང་པྩོ་དགྩོས་མེད་དུ་ཐལ་བ་དང་། སྒ་དྩོན་གི་འབེལ་པ་དབང་ཤེས་

ཀིས་འཛིན་པ་མི་འཐད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(གསལ་བ་དུ་མ་ལ་བར་མི་ནུས་པར་ཐལ་བ་)ནི། བ་ལང་མིན་པ་ལས་ལྩོག་པའི་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཞན་སེལ་ཡུལ་དུ་མ་བས་པར། བ་ལང་ལ་བར་བ་མི་ནུས་པར་ཐལ། དེ་ལར་བེད་

ན་ཡང་ན་གསལ་བ་མཐའ་དག་ལ་རེ་རེ་ནས་འདི་བ་ལང་ཞེས་བར་བེད་དགྩོས། ཡང་

ན་བར་དུས་ཀི་བ་ལང་ཐ་སད་ཀི་དུས་རེད་དགྩོས་པ་ལ་དེ་གཉིས་ཀ་མི་འཐད་པའི་

ཕིར་རྩོ། །

ར་བ།

རང་མཚན་སྩོ་སྩོར་ངེས་པ་ནི། །

མཐའ་ཡས་ཕིར་ན་བར་མི་ནུས། །[༡]

ཐ་སད་བེད་པའི་ཚེ་ན་ཡང་། །

དང་པྩོའི་རང་མཚན་རེད་པར་དཀའ། །

དང་པྩོ་མི་འཐད་དེ། གཞན་སེལ་ལ་མ་ལྩོས་པར་རང་མཚན་སྩོ་སྩོར་ངེས་པ་

ལ་ནི་བར་མི་ནུས་པར་ཐལ། མཐའ་ཡས་པའི་ཕིར། ཕི་མ་མི་འཐད་དེ། ཐ་སད་བེད་

པའི་ཚེ་ཡང་དང་པྩོའི་རང་མཚན་རེད་པར་དཀའ་སྟེ་མི་རེད་པའི་ཕིར། གྩོང་འྩོག་འདི་

དག་གིས་གཞན་སེལ་ལ་མ་ལྩོས་པ་དང་། སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བའི་ཚུལ་གིས་བར་

བེད་པ་ལ་དགག་པ་བེད་པ་ཡིན་གི། བླྩོ་གྩོས་ཀི་འཇུག་པ་རིང་བ་དག་གིས་རང་

མཚན་སྒའི་བརྩོད་བ་ཡིན་པ་དང་། དགག་སྒྲུབ་ཀི་གཞི་ཡིན་པ་བཀག་འདུག་སམ་དུ་

གྩོ་ན་ལྩོག་པར་གྩོ་བ་ཡིན་ཏེ། འྩོག་ནས་རང་མཚན་སྒའི་ཞེན་པའི་བརྩོད་བར་སྒྲུབ་པ་

དང་འགལ་བའི་ཕིར་དང་། ཚད་མ་དང་གཞལ་བ་རང་མཚན་ཡིན་ན། བསྟན་བཅྩོས་

རིགས་གཏེར་གི་བརྩོད་བ་ཡིན་པ་འགལ་བར་ཁས་ལེན་དགྩོས་པས། དངྩོས་པྩོའི་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

གནས་ཚོད་ཅུང་ཟད་ཀང་གཏན་ལ་མ་ཕབ་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རྩོ། །ཚིག་དངྩོས་

མེད་དུ་འདྩོད་པ་དག་ནི་སེ་བདུན་གི་དགྩོངས་པར་ཆེས་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ལ་ན་རིག་

བེད་ཀི་ཚིག་སྐྱེས་བུས་མ་བས་པ་ལ་གནྩོད་པ་གང་བརྩོད་པ་དེ་ཉིད་རང་གི་འདྩོད་

པ་ལ་གནྩོད་བེད་དུ་འགྱུར་རྩོ། །ཁ་ཅིག་རིག་བེད་ཀི་ཡི་གེ་སྐྱེས་བུས་མ་བས་པར་

ཁས་བླངས་པ་ལ་གནྩོད་པ་བསྟན་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི། རིག་བེད་པའི་འདྩོད་པ་

མ་རྩོགས་བཞིན་དུ་སྨྲ་བའྩོ། །

གཉིས་པ་(འདས་མ་འྩོངས་བརྩོད་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་)ནི། 

ར་བ།

འདས་དང་མ་འྩོངས་བརྩོད་བ་མིན། །

དེ་ལ་རང་མཚན་མེད་ཕིར་རྩོ། །[༢]

འདས་1མ་འྩོངས་ཀི་དྩོན་སྒའི་བརྩོད་བ་མིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་རང་མཚན་མེད་

པའི་ཕིར་རྩོ། །ཁྱབ་པ་མེད་ན། སྒའི་བརྩོད་བ་ཡིན་ན་རང་མཚན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་

ཉམས་སྩོ། །

གསུམ་པ་(གཟུགས་སྩོགས་གསལ་བར་མཐྩོང་བ་ལ་དབང་པྩོ་དགྩོས་མེད་དུ་ཐལ་བ་)ནི། 

ར་བ།

སྒ་ཡིས་2རང་མཚན་ཉིད་བརྩོད་ན། །

མིག་དབང་ལ་སྩོགས་དགྩོས་མེད་འགྱུར། །

1  <<བཀྲིས་>> -<<རང་>> +དང་།

2  <<རང་>> ཡིས།<<ར་>> ཡི།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཟུགས་སྒ་སྩོགས་གསལ་བར་མཐྩོང་བ་དང་ཐྩོས་པ་སྩོགས་ལ་མིག་དབང་

སྩོགས་དགྩོས་པ་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རྩོད་བེད་ཀི་སྒ་དེ་ཡིས་དྩོན་དམ་པར་

རང་མཚན་ཉིད་བརྩོད་པའི་ཕིར། དྩོན་དམ་པར་རང་མཚན་སྒའི་བརྩོད་བ་ཡིན་ན་སྒ་

རྩོག་སྒྲུབ་འཇུག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལ་ན་རྩོག་པ་ལ་གཟུགས་གསལ་བར་སྣང་དགྩོས་

པས་གཟུགས་ལ་བ་ལ་དབང་པྩོ་དྩོན་མེད་དུ་འགྱུར་བའྩོ། །

བཞི་པ་(སྒ་དྩོན་གི་འབེལ་པ་དབང་ཤེས་ཀིས་འཛིན་པ་མི་འཐད་པ་)ལ་གཉིས། དངྩོས་དང་། 

སྒ་དྩོན་གི་འབེལ་པ་དབང་པྩོས་འཛིན་ན་བར་དྩོན་མེད་དུ་ཐལ་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(དངྩོས་)ནི། 

ར་བ།

དྩོན་ལ་འབེལ་པ་མེད་པའི་ཕིར། །

དབང་པྩོས་འབེལ་པ་འཛིན་མི་སྲིད། །[༣]

དེ་ཡི་1འདི་ཞེས་སྦྲེལ་བ་ནི། །

དཔྩོད་པ་ཡིན་ཕིར་གཞན་སེལ་ཡིན། །

དབང་པྩོའི་ཤེས་པས་སྒ་དྩོན་གི་འབེལ་པ་འཛིན་མི་སྲིད་པར་ཐལ། དྩོན་ལ་

འབེལ་པ་རང་མཚན་པ་མེད་པའི་ཕིར། དྩོན་དེ་ཡི་མིང་འདི་ཞེས་སྦྲེལ་བའི་བླྩོ་ནི་

ཆྩོས་ཅན། འདིས་སེལ་བར་བེད་པའི་གཞན་སེལ་ཡིན་ཏེ། དཔྩོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རང་མཚན་ལ་དངྩོས་སུ་བར་བེད་པས་རང་མཚན་ཉིད་བརའི་ཡུལ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། 

1  <<རང་>> ཡི།<<ར་>> ཡིས།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ར་བ།

དང་པྩོ་འབེལ་པ་བེད་པའི་ཚེ། །

རང་གི་མཚན་ཉིད་བསྟན་ན་ཡང་། །

བར་ནི་སྤི་ལ་སྦྱྩོར་བེད་དེ། །

ཐ་སད་དྩོན་དུ་འདྩོགས་ཕིར་རྩོ། །[༤]

དང་པྩོ་མིང་དྩོན་གི་འབེལ་པ་བེད་པའི་ཚེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་

བསྟན་ན་ཡང་བར་ནི་སྤི་ལ་སྦྱྩོར་བར་བེད་དེ། ཐ་སད་ཀི་དུས་སུ་དྩོན་གྩོ་བའི་དྩོན་དུ་

བར་འདྩོགས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེས་ན་བར་དང་ཐ་སད་ཀི་དུས་གཉིས་ཀ་ལ་རེས་སུ་

འགྩོ་བའི་སྤི་ལ་བར་སྦྱར་དགྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ། །དྩོན་ནི་འདི་ལར་ཡིན་ཏེ། བ་ལང་དཀར་

ཟལ་དང་ནག་རྒུར་གཉིས་ཀ་ལ་རེས་སུ་འགྩོ་ཞིང་། ནག་རྒུར་ལ་ཡྩོད་པ་དེ་དང་

དཀར་ཟལ་ལ་ཡྩོད་པ་གཉིས་ཆ་ཐ་དད་པའི་སྩོ་ནས་ཀང་དབེར་མེད་པའི་སྤི་གཅིག་

མེད་ན། ར་ལའང་བ་ལང་དུ་གྩོ་བར་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་བེ་བག་པ་འདྩོད་པ་ཡིན་

ནྩོ། །རང་ལུགས་ལ་བར་སྦྱྩོར་བའི་གཞི་བ་ལང་དཀར་ཟལ་ལ་བུ་ཡིན་ལ། བར་སྦྱར་

བར་བ་བའི་དྩོན་ནྩོག་སྩོགས་འདུས་པའི་གྩོང་བུ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྩོག་པ་བ་ལང་གི་

དྩོན་ལྡྩོག་དེ་ལ་སྦྱྩོར་ལ། དེའང་བ་ལང་ཞེས་པའི་དངྩོས་མིང་སྦྱྩོར་ཞིང་དྩོན་དེ་ཉིད་

བར་དང་ཐ་སད་ཀི་དུས་གཉིས་ཀར་རེས་འགྩོ་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་(སྒ་དྩོན་གི་འབེལ་པ་དབང་པྩོས་འཛིན་ན་བར་དྩོན་མེད་དུ་ཐལ་བ་)ནི། 

ར་བ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དབང་པྩོས་སྒ་དང་འདྲེས་པའི་དྩོན། །

འཛིན་ན་བར་མེད་ཀང་རྩོགས་འགྱུར། །

བར་མེད་ཀང་བར་མི་ཤེས་པས་ཀང་དྩོན་རྩོགས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། 

དབང་པྩོའི་ཤེས་པས་སྒ་དང་འདྲེས་པའི་དྩོན་འཛིན་པའི་ཕིར། སྒ་དྩོན་གི་འབེལ་པ་

ཡིད་གཏད་ན་ངེས་རུང་ཡིན་པས། དེ་དབང་ཤེས་ཀིས་འཛིན་ན་བར་ལ་ལྩོས་མི་

དགྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་(མཐྩོང་རྩོག་གཅིག་ཏུ་འདྩོད་པ་དགག་པ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི།

ར་བ།

དབང་པྩོའི་སྩོ་ལ་རེས་འབང1་ཡིད། །

མཐྩོང་སྦྱྩོར་འདྲེས་པ་རྩོག་མེད་འདྲ། །[༥]

གཞན་དུ་མཐྩོང་རྩོག་ཡུལ་ཐ་དད། །

ཡིན་ཕིར་དྩོན་རྩོགས་མི་སྲིད་ལྩོ། །

དབང་པྩོའི་སྩོ་ལ་རེས་སུ་འབང་བའི་ཡིད་འདི་གཟུགས་སྩོ་སམ་པ་མཐྩོང་

སྦྱྩོར་འདྲེས་པ་རྩོག་པ་ཡིན་ཡང་། ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བས་རྩོག་མེད་འདྲ་བ་ཡིན་

ལ། གཞན་དུ་མཐྩོང་རྩོག་ཡུལ་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར། རྩོག་པས་རང་མཚན་མ་མཐྩོང་

དབང་ཤེས་ཀིས་འདིའྩོ་སམ་དུ་མ་ངེས་པས་དྩོན་རྩོགས་པ་མི་སྲིད་ལྩོ་དཔྩོད་པ་པའི་

འདྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

1  <<རང་>> འབང་།<<ར་>> འབངས།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དེ་དགག་པ་ལ་གཉིས། ཤེས་པ་དུ་མ་གཅིག་ཆར་སྐྱེ་བ་ལ་བརེན་པའི་ལན་

དང་། རིམ་གིས་འཇུག་པ་ལ་བརེན་པའི་ལན་ནྩོ། །

དང་པྩོ་(ཤེས་པ་དུ་མ་གཅིག་ཆར་སྐྱེ་བ་ལ་བརེན་པའི་ལན་)ནི། 

ར་བ།

རྩོག་བཅས་རྩོག་པ་མེད་པའི་ཡིད། །

འཇུག་ཡུལ་གཅིག་ལ་ཅིག་ཆར་འཇུག ། [༦]

མཐྩོང་རྩོག་རས་ཐ་དད་ཀང་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། རྩོག་

བཅས་དང་རྩོག་པ་མེད་པའི་ཡིད་གཟུགས་ལ་བུ་འཇུག་ཡུལ་གཅིག་ལ་དུས་གཅིག་

ཆར་འཇུག་པས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(རིམ་གིས་འཇུག་པ་ལ་བརེན་པའི་ལན་)ནི། 

ར་བ།

རིམ་གིས་འཇུག་ཀང་མྱུར་བ་ལ། །

བླུན་པྩོ་རྣམས་ཀིས་གཅིག་ཏུ་ཞེན། །

འདྩོད་པ་ལར་ཤེས་པ་དུ་མ་གཅིག་ཆར་མི་སྐྱེ་བར་རིམ་གིས་འཇུག་ཀང་

མཐྩོང་རྩོག་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། དུས་མྱུར་བ་ལ་བླུན་པྩོ་རྣམས་

ཀིས་གཅིག་ཏུ་ཞེན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(ཤེས་པ་བརྩོད་བར་འདྩོད་པ་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཤེས་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན། །

དེས་ན་དེ་ལ་བརར་མི་རུང་། །[༧]

ཤེས་པ་དེ་ལ་ཆྩོས་ཅན། དེ་མ་ཡིན་པ་མ་བཅད་པར་བར་མི་རུང་བར་ཐལ། 

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་དེས་ནའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་སྤི་བརྩོད་བར་འདྩོད་པ་དགག་པ་ལ་གཉིས། སྤི་རས་གྲུབ་བརྩོད་

བར་འདྩོད་པ་དགག་པ་དང་། སྒ་དྩོན་བརྩོད་བར་འདྩོད་པ་དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(སྤི་རས་གྲུབ་བརྩོད་བར་འདྩོད་པ་དགག་པ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

སྒ་ཡིས་གསལ་བ1་མི་བརྩོད་ཀི། །

རིགས་སྤི་བརྩོད་ཕིར་སྐྱྩོན་མེད་ན། །

རྩོད་བེད་སྒ་ཡིས་གསལ་བ་མི་བརྩོད་ཀི་གསལ་བ་ལས་རས་ཐ་དད་པའི་

རིགས་སྤི་བརྩོད་པའི་ཕིར། གསལ་བ་རང་མཚན་ལ་བར་སྦྱར་བའི་སྐྱྩོན་ཁྩོ་བྩོ་ཅག་

ལ་མེད་ཅེ་ན། 

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

དྩོན་ལ་སྤི་མེད་ཡྩོད་ན་ཡང་། །

དེ་ལ་སྦྱར་བ་དགྩོས་ནུས་མེད། །[༨]

1  <<རང་>> བ།<<ར་>> བར།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དེ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། དྩོན་ལ་ཁྱྩོད་འདྩོད་པའི་སྤི་མེད་ལ་ཡྩོད་ན་ཡང་

དེས་དྩོན་བེད་མི་ནུས་པས། དེ་ལ་བ་ལང་ལ་བུའི་དངྩོས་མིང་སྦྱར་བ་དགྩོས་ནུས་

མེད་པའི་ཕིར། འདིས་བ་ལང་གི་དངྩོས་མིང་འདྩོགས་ཤིང་བར་སྦྱྩོར་བའི་ཡུལ་དེ་ལ་

དྩོན་བེད་ནུས་པ་དགྩོས་པར་བསྟན་པས། བརའི་ཡུལ་དང་རང་མཚན་འགལ་བར་

འདྩོད་པ་ཐན་ལྩོག་འབའ་ཞིག་ཡིན་ནྩོ། །

ར་བ།

སྤི་དང་འབེལ་པའི་རང་མཚན་ལ། །

སྦྱར་བས་རང་མཚན་གྩོ་ཞེ་ན། །

ཁྩོ་ན་རེ། སྤིས་དྩོན་བེད་མི་ནུས་ཀང་སྤི་དང་འབེལ་པའི་རང་མཚན་ལ་བར་

སྦྱར་བས་རང་མཚན་གྩོ་ཞེ་ན། 

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

དགྩོས་ནུས་མེད་པའི་སྤི་བྩོར་ལ། །

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཉིད་1ལ་སྦྱྩོར། །[༩]

དགྩོས་ནུས་མེད་པའི་སྤི་བྩོར་ལ་གསལ་བ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་སྦྱྩོར་

རིགས་པར་ཐལ། བརའི་ཡུལ་དུ་དྩོན་བེད་ནུས་པ་དགྩོས་པ་གང་ཞིག་སྤི་དྩོན་གཞན་

ལ་དགྩོས་ནུས་མེད་པའི་ཕིར།

1  <<རང་>> ཉིད།<<ར་>> དངྩོས།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ར་བ།

གལ་ཏེ་རང་མཚན་མཐའ་ཡས་ཕིར། །

མི་ནུས་ཤེ་ན་འདི་ལའང་མཚུངས། །

གལ་ཏེ་གསལ་བ་རང་མཚན་མཐའ་ཡས་པའི་ཕིར་བར་མི་ནུས་1ཞེ་ན། འྩོ་ན་

སྤི་དང་འབེལ་པའི་གསལ་བ་རང་མཚན་འདི་ལའང་བར་མི་ནུས་པར་ཐལ། སྤི་དང་

ལྡན་པས་གསལ་བ་ཉུང་ངུ་མ་སྩོང་བས་མཐའ་ཡས་པ་སྤི་ལྡན་གསལ་བ་ལའང་

མཚུངས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(སྒ་དྩོན་བརྩོད་བར་འདྩོད་པ་དགག་པ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

གངས་ཅན་པ་དང་ཉན་ཐྩོས་གཉིས། །

སྒ་དྩོན་དངྩོས་ཀི་བརྩོད་བར་འདྩོད། །[༡༠]

གངས་ཅན་པ་དང་། ཉན་ཐྩོས་སེ་པ་གཉིས་སྔ་མས་སྒ་དྩོན་དང་། ཕི་མས་ལྡན་

མིན་འདུ་བེད་མིང་དང་མཚན་མས་བསྡུས་པ་དངྩོས་ཀི་བརྩོད་བར་འདྩོད་དྩོ། །

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

མི་ལྡན་འདུ་བེད་ལ་སྦྱར་བས། །

འབེལ་མེད་གཟུགས་ལ་ཇི་ལར་རྩོགས། །

1  <<བཀྲིས་>> + སྩོ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

བུམ་པ་ཞེས་ནི་བརྩོད་པ་ལས། །

འབེལ་མེད་བ་ལང་མི་རྩོགས་བཞིན། །[༡༡]

གཟུགས་ལ་གཟུགས་ཞེས་པའི་བར་སྦྱར་བས་གཟུགས་ཇི་ལར་རྩོགས་ཏེ་

མི་རྩོགས་པར་ཐལ། གཟུགས་དང་འབེལ་མེད་ཀི་དྩོན་སྤི་ཁྩོ་ན་དང་། མི་ལྡན་པའི་

འདུ་བེད་ཁྩོ་ན་ལ་སྦྱར་བས་ཏེ་སྦྱར་བའི་ཕིར། དཔེར་ན་བུམ་པ་ཞེས་ནི་བརྩོད་པ་

ལས་འབེལ་མེད་ཀི་བ་ལང་མི་རྩོགས་པ་བཞིན་ནྩོ། །

ར་བ།

འབེལ་པ་མེད་ཀང་འདྲ་བ་ལ། །

འཁྲུལ་ནས་དྩོན་ལ་འཇུག་ཅེ་ན། །

འབེལ་པ་མེད་ཀང་འདྲ་བ་ལ་འཁྲུལ་ནས་དྩོན་གསལ་བ་ལ་འཇུག་ཅེ་ན།

དེ་དགག་པ་ནི། 

ར་བ།

འདྲ་བས་འཁྲུལ་ན་ཡུལ་དང་དུས། །

རེས་འགའ་འཁྲུལ་གིས་ཀུན་ཏུ་མིན། །[༡༢]

འདི་ནི་རག་ཏུ་འཁྲུལ་འགྱུར་བས། །

འདྲ་བའི་སྩོ་ནས་འཁྲུལ་བ་མིན། །

ཡུལ་དང་དུས་རེས་འགའ་འཁྲུལ་ནས་དྩོན་ལ་འཇུག་པ་འཐད་ཀང་དུས་ཀུན་

ཏུ་དྩོན་ཁྩོ་ན་ལ་འཇུག་པ་འཐད་པ་མིན་པ་རེས་འགའ་དྩོན་སྤི་དང་། ལྡན་མིན་འདུ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བེད་ལའང་འཇུག་པར་རིགས་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་དང་གསལ་བ་རང་མཚན་འདྲ་

བས་འཁྲུལ་བའི་ཕིར། དེ་བས་ན་ཁྱྩོད་འདྩོད་པའི་བརྩོད་བ་གཉིས་དང་གསལ་བ་རང་

མཚན་འདྲ་བའི་སྩོ་ནས་འཁྲུལ་བ་མིན་པར་ཐལ། འདི་ནི་རག་ཏུ་སྒའི་དངྩོས་ཀི་བརྩོད་

བ་ལ་རང་མཚན་དུ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་བས་སྩོ། །དཔེར་ན་མཚེ་མ་ལྷ་སྦྱིན་དང་

མཆྩོད་སྦྱིན་གཉིས་འདྲ་བས་འཁྲུལ་ན། རེས་འགའ་ལྷ་སྦྱིན་ལ་འཇུག རེས་འགའ་

མཆྩོད་སྦྱིན་ལ་འཇུག་པ་ལར་རྩོ། །

གཉིས་པ་རང་གི་ལུགས་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ་དང་། དེའི་

དྩོན་གཏན་ལ་དབབ་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། 

ར་བ།

བར་ལས་གྩོ་བ་གྩོ་བེད་ཡིན། །[༡༣]

བར་ལས་གྩོ་བར་བ་བ་བརྩོད་བའི་མཚན་ཉིད་དང་། རྩོད་བེད་ཀི་མཚན་ཉིད་

དྩོན་གྩོ་བེད་ཀི་བར་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་(དབེ་བ་)ནི། 

ར་བ།

འཆད་དང་འཇུག་པའི་གང་ཟག་གི །

དབེ་བས་གཉིས་གཉིས་རྣམ་པ་བཞི། །

བརྩོད་བ་དང་རྩོད་བེད་རེ་རེ་ལ་གཉིས་གཉིས་རྣམ་པ་བཞི་ཡྩོད་དེ་འཆད་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དང་འཇུག་པའི་1དབེ་བས་དེ་ལར་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

འཆད་ཚེ་རྣམ་པར་ཕེ་བས་མཁས། །

འཇུག་ཚེ་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བས་ཐྩོབ། །[༡༤]

བརའི་རེས་སུ་འབང་བའི་རྣམ་པར་རྩོག་པས་ཇི་ལར་བཤད་པ་ལར་འཁྲུལ་

མེད་དུ་གྩོ་དགྩོས་ཤིང་། འཁྲུལ་ནས་འཇུག་ན་དྩོན་མི་ཐྩོབ་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། 

འཆད་པའི་ཚེ་རང་སྤི་སྩོ་སྩོར་རྣམ་པར་ཕེ་བས་གནས་ལུགས་ལ་མཁས་ལ། འཇུག་

པའི་ཚེ་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བས་ཞེན་ནས་ཞུགས་པས་དྩོན་ཐྩོབ་པའི་ཕིར། རང་འགེལ་

ཕེད་དང་བཞི་པ་ལས་འཆད་པར་བེད་པ་རྣམས་དེ་ལར་རྣམ་པར་འབེད་པར་བེད་ཀི། 

ཐ་སད་འདྩོགས་པར་བེད་པ་རྣམས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འཆད་པའི་ཚེ་སྒའི་དངྩོས་ཀི་

བརྩོད་བ་རྩོད་བེད་སྤི་མཚན་དང་ཞེན་པའི་སྩོ་ནས་བརྩོད་བ་རྩོད་བེད་རང་མཚན་

ཡིན་ནྩོ་ཞེས་2མཁས་པར་འགྱུར་རྩོ། །རང་མཚན་སྒའི་བརྩོད་བ་མ་ཡིན་པར་འདྩོད་

པ་དག་འདི་དག་གི་ར་འགེལ་ཞིབ་ཏུ་རྩོགས་ཤིག 

གསུམ་པ་(དེའི་དྩོན་གཏན་ལ་དབབ་པ་)ལ་གསུམ། སྒའི་དངྩོས་ཀི་བརྩོད་བ་དངྩོས་

པྩོ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། གཞི་མེད་ལ་འཁྲུལ་ནས་བར་སྦྱྩོར་བའི་ཚུལ་དང་། འཁྲུལ་

བ་ལ་སྦྱར་བས་རང་མཚན་གྩོ་བའི་འཐད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(སྒའི་དངྩོས་ཀི་བརྩོད་བ་དངྩོས་པྩོ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་)ནི། 

1  <<བཀྲིས་>><<སེ་>><<ཞ་>><<ཧྩོར་>> + གང་ཟག་གི

2  <<བཀྲིས་>> + ཕེ་བས།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ར་བ།

དྩོན་དང་ཤེས་པ་རང་མཚན་ཡིན། །

སྤི་འདྩོད་གཉིས་པྩོ་མེད་པ་ཡིན། །

དེ་བཞི་བརྩོད་བ་མ་ཡིན་པས། །

དམ་པའི་དྩོན་དུ་བརྩོད་བ་མེད། །[༡༥]

དམ་པའི་དྩོན་དུ་སྒའི་བརྩོད་བ་མེད་པར་ཐལ། དྩོན་དང་ཤེས་པ་རང་མཚན་

ཡིན་པས་དེ་དྩོན་དམ་པར་བརྩོད་བ་ཡིན་ན། རང་རིག་དང་གཞན་རིག་མངྩོན་སུམ་

དྩོན་མེད་དུ་ཐལ། དྩོན་སྤི་དང་སྒ་དྩོན་གི་སྤིར་འདྩོད་གཉིས་པྩོ་དངྩོས་པྩོར་མེད་པ་

ཡིན་པས་དེ་བཞི་དྩོན་དམ་པར་བརྩོད་བ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། འདིར་ཡང་དེ་

དག་དྩོན་དམ་པར་སྒའི་བརྩོད་བ་ཡིན་པ་བཀག་ཅིང་། དེ་བཞི་ཤེས་བར་བསྟན་པས་

ཡྩོད་ན་མི་རག་པས་ཁྱབ་པ་ལེགས་པར་བཀག་གྩོ །

གཉིས་པ་(གཞི་མེད་ལ་འཁྲུལ་ནས་བར་སྦྱྩོར་བའི་ཚུལ་)ནི། 

ར་བ།

རྩོག་པ་ངྩོ་བྩོས་འཁྲུལ་བ་ལ། །

སྒ་ཡི་དྩོན་གི་གཟུགས་བརན་ཤར། །

དེ་ལ་ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་ཞེན། །

དེ་ནི་སྒ་ཡི་བརྩོད་བར་བཏགས། །[༡༦]

དྩོན་སྤི་དངྩོས་པྩོར་མེད་པ་ལ་འཁྲུལ་ནས་བར་སྦྱྩོར་བ་འཐད་པ་ཡིན་ཏེ། རྩོག་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

པ་ངྩོ་བྩོས་འཁྲུལ་བ་ལ། སྒའི་དྩོན་གི་གཟུགས་བརན་ཤར་བ་དེ་ལ་ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་

ཞེན་པའི་སྒ་དྩོན་དེ་ནི་སྒ་ཡི་བརྩོད་བར་བཏགས་ལ་དེ་ལ་ཞེན་ནས་ཞུགས་པས་དྩོན་

ཐྩོབ་པའི་ཕིར། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་འགེལ་བཤད་དང་། སྩོབ་དཔྩོན་ལྷ་དབང་བླྩོ་

གསུངས་པ་ལར། བད་བཞིན་ལ་ནག་ནྩོག་ཡྩོད་མེད་རྩོག་པའི་ཚེ། མེ་ལྩོང་གི་ནང་དུ་

བད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་ཤར་བའི་ཚེ། བད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་དེ་ཉིད་

བད་བཞིན་དུ་སྣང་ཡང་། བར་ལ་བང་བས་སྣང་བ་ལར་ཞེན་པར་མི་བེད་ཀི། དེ་སྣང་

བ་གཞིར་བས་ནས་བད་བཞིན་རང་མཚན་ཞེན་ཡུལ་དུ་བས་ནས་སྐྱྩོན་ཡྩོད་མེད་

རྩོག་པ་ལར། སྒ་མི་རག་རྩོགས་ཀི་རེས་དཔག་ཚད་མ་ལ་བུ་ལ་ཡང་སྒ་མི་རག་པའི་

གཟུགས་བརན་ཤར་བའི་ཚེ་གཟུགས་བརན་དེ་ཉིད་གཟུང་ཡུལ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་སྒ་

མི་རག་པ་ཡིན་ནྩོ་སམ་དུ་ཞེན་པར་མི་བེད་ཀི། སྒ་མི་རག་པ་རང་མཚན་པ་ཞེན་ཡུལ་

དུ་བས་ནས་སྒ་མི་རག་གྩོ་སམ་དུ་ཞེན་པར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཆྩོས་ཀི་གགས་པའི་

རིགས་པའི་གསང་ལེགས་1པར་མ་གྩོ་བར་བསྟན་བཅྩོས་འདི་དག་ལ་བཤད་པ་བེད་

པ་ནི། ལྩོང་བའི་གར་སྟབས་དང་འདྲའྩོ། །

གསུམ་པ་(འཁྲུལ་བ་ལ་སྦྱར་བས་རང་མཚན་གྩོ་བའི་འཐད་པ་)ནི། 

ར་བ།

འཁྲུལ་བའི་བག་ཆགས་གྩོམས་པ་ཡིས། །

བར་ཡི་དུས་ན་བསྲེས་ནས་སྦྱར། །

ཐ་སད་དུས་ནའང་དེ་ལར་གྩོ །

1  <<བཀྲིས་>> ལེགས།<<ས་>> ལགས།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དེ་ཕིར་འཁྲུལ་ཡང་བདེན་པ་1འཐད། །[༡༧]

རྩོག་པ་འཁྲུལ་ཡང་དྩོན་བདེན་པ་ཐྩོབ་པ་འཐད་པར་ཐལ། སྣང་བཏགས་

གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའི་བག་ཆགས་གྩོམས་པ་ཡིས། བརའི་དུས་ན་སྣང་བཏགས་

བསྲེས་ནས་སྦྱར། ཐ་སད་དུས་ནའང་དེ་ལར་གྩོ་ཞིང་རང་མཚན་ལ་ཞེན་ནས་ཞུགས་

པས་དྩོན་ཐྩོབ་པ་འཐད་པ་དེའི་ཕིར།

གསུམ་པ2་རྩོད་པ་སང་བ་ལ་ལྔ། སྤི་བརྩོད་བར་འདྩོད་པ་དང་མཚུངས་པ་

སང་བ་དང་། གཟུགས་བརན་བརྩོད་བར་འདྩོད་ན་ཤེས་པ་རང་མཚན་དང་མཚུངས་

པ་སང་བ་དང་། སེལ་བ་ལ་བར་སྦྱྩོར་ན་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་དང་མཚུངས་པ་སང་བ་

དང་། བརྩོད་བ་དྩོན་རང་མཚན་པ་མེད་ན་ཐ་སད་རྒྱུན་ཆད་པར་ཐལ་བ་སང་བ་དང་། 

ཆད་བས་ཀི་འབེལ་པས་གྩོ་བས་འཁྲུལ་བ་3མི་འཐད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(སྤི་བརྩོད་བར་འདྩོད་པ་དང་མཚུངས་པ་སང་བ་)ལ་རྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

སྒ་དྩོན་གཞན་ལས་ལྡྩོག་ན་ནི། །

དངྩོས་པྩོ་བརྩོད་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། །

རྩོག་པ་ལ་ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྩོག་པར་སྣང་བའི་སྒ་དྩོན་དེ་གཞན་ཤིང་མ་

ཡིན་པ་ལས་མི་ལྡྩོག་ན། ཤིང་ཞེས་པའི་སྒས་བརྩོད་པར་འགལ་ལ། ལྡྩོག་ན་ནི་དངྩོས་

1  <<སེ་>> པ།<<ར་>><<ཞ་>><<ཧྩོར་>> པར། 

2  <<བཀྲིས་>><<རང་>> +<<ས་>> -

3  <<བཀྲིས་>> + མི་འཐད་པ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

པྩོ་བརྩོད་བར་འགྱུར་བས་སྤི་དྩོན་གཞན་ལ་བརྩོད་པའི་སྐྱྩོན་མཚུངས་སྩོ་ཞེ་ན། 

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

དམ་པའི་དྩོན་ལ་མི་ལྡྩོག་ཀང་། །

ལྡྩོག་པར་སྣང་བ་འཁྲུལ་བ་ཡིན། །[༡༨]

སྤི་ནི་འཁྲུལ་བར་མི་འདྩོད་པས། །

དེས་ན་དེ་དག་ག་ལ་མཚུངས། །

གཟུགས་བརན་བརྩོད་བར་འདྩོད་པ་དང་སྤི་དྩོན་གཞན་བརྩོད་བར་འདྩོད་པ་

དེ་དག་སྐྱྩོན་ག་ལ་མཚུངས་ཏེ་མི་མཚུངས་པར་ཐལ། རྩོག་པ་ལ་ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལས་

ལྩོག་པར་སྣང་བ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ལ། བེ་བག་པ་འདྩོད་པ་ནི། སྤི་ནི་རས་ཡྩོད་དང་དེར་

འཛིན་གི་བླྩོ་འཁྲུལ་བར་མི་འདྩོད་པས་དེ་ལ་གནྩོད་པ་འཇུག་པ་དེས་ནའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(གཟུགས་བརན་བརྩོད་བར་འདྩོད་ན་ཤེས་པ་རང་མཚན་དང་མཚུངས་པ་སང་བ་)ལ་རྩོད་

པ་ནི། 

ར་བ།

རྩོག་པའི་གཟུགས་བརན་བརྩོད་ན་ནི། །

ཤེས་པ་བརྩོད་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། །[༡༩]

རྩོད་བེད་ཀི་སྒས་རྩོག་པའི་གཟུགས་བརན་བརྩོད་ན་ནི་དེ་ཉིད་ཤེས་པ་ཡིན་

པས་ཤེས་པ་རང་མཚན་བརྩོད་བར་འགྱུར་ལ་དེ་ལ་ན་རྣམ་འགེལ་དང་འགལ་ལྩོ་ཞེ་ན། 
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

རང་མཚན་ལྡྩོག་པ་བརྩོད་བ་མིན། །

འཁྲུལ་བས་བརགས་1པ་དངྩོས་མེད་ཡིན། །

དེས་ན་རྩོག་པའི་གཟུགས་བརན་ལ། །

འཇིག་རེན་གཞུག་ཕིར་སྦྱར་བར་ཟད། །[༢༠]

ཤིང་ཞེས་བརྩོད་པའི་ཚེ་གཟུང་རྣམ་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཆ་དངྩོས་སུ་བརྩོད་པ་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྩོག་པའི་གཟུགས་བརན་དངྩོས་པྩོར་མེད་པ་ལ་འཇིག2་རེན་

གཞུག་པའི་ཕིར་དུ་སྦྱྩོར་བར་ཟད་པའི་ཕིར་དང་། རང་མཚན་ལྡྩོག་མ་རྩོག་པའི་

གཟུགས་བརན་གིས་བསྡུས་པའི་བརྩོད་བ་མིན་ལ། འཁྲུལ་བས་རྩོག་པའི་གཟུགས་

བརན་དངྩོས་མེད་ཡིན་པ་དེས་ན་ཤེས་པ་བརྩོད་བར་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་མེད་དྩོ། །

གསུམ་པ་(སེལ་བ་ལ་བར་སྦྱྩོར་ན་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་དང་མཚུངས་པ་སང་བ་)ལ་རྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

སེལ་བའི་སྤི་ལ་བར་སྦྱྩོར་ན། །

ལྡན་པ་མིན་དང་མཚུངས་ཤེ་ན། །

རྩོག་པའི་གཟུགས་བརན་གིས་བསྡུས་པའི་སེལ་བའི་སྤི་ལ་བར་སྦྱྩོར་ན། 

1  <<རང་>> བརགས།<<ར་>> བཏགས།

2  <<བཀྲིས་>> འཇུག
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ལྡན་པ་མིན་པའི་འདུ་བེད་བརྩོད་བར་འདྩོད་པ་ལ་ཉེས་པ་བཀྩོད་པ་དང་མཚུངས་1ཞེ་

ན། 

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

དྩོན་སྤི་གལ་ཏེ་རས་གྲུབ་ན། །

ཁྱྩོད་བདེན་འྩོན་ཀང་དངྩོས་མེད་ཡིན། །[༢༡]

དེ་ཕིར་སེལ་བ་ཡུལ་མེད་ཅེས། །

ཤེས་ན་བརྩོད་བ་རྩོད་བེད་མེད། །

གཟུགས་བརན་སྒའི་དངྩོས་ཀི་བརྩོད་བ་དང་རྩོག་པའི་གཟུང་ཡུལ་དུ་ཁས་

བླངས་པ་དང་། ལྡན་མིན་འདུ་བེད་དེར་ཁས་བླངས་པ་སྐྱྩོན་མི་མཚུངས་པར་ཐལ། 

དྩོན་སྤི་གལ་ཏེ་རས་སུ་གྲུབ་ན་ཁྱྩོད་བདེན་མྩོད། འྩོན་ཀང་དེ་དངྩོས་མེད་ཡིན་པའི་

ཕིར། སེལ་བ་དངྩོས་ཡུལ་དངྩོས་པྩོར་མེད་ཅེས་ཤེས་ན་བརྩོད་བ་རྩོད་བེད་དངྩོས་

པྩོར་མེད་པའི་ཕིར་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་དང་མི་མཚུངས་པར་གྲུབ་བྩོ། །

བཞི་པ་(བརྩོད་བ་དྩོན་རང་མཚན་པ་མེད་ན་ཐ་སད་རྒྱུན་ཆད་པར་ཐལ་བ་སང་བ་)ལ་རྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

བརྩོད་བ་མེད་ན་འཁྲུལ་བ་གསྩོག །

ཡིན་ཕིར་ཐ་སད་འཇིག་ཅེ་ན། །[༢༢]

1  <<བཀྲིས་>> མཚུངས།<<རང་>> མཚུངས་སྩོ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

སྒའི་བརྩོད་བ་དངྩོས་པྩོར་མེད་ན་འཁྲུལ་བ་གསྩོག་རྫུན་པ་བསླུ་བའི་ཆྩོས་

ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཐ་སད1་སྐྱྩོན་མེད་ཐམས་ཅད་འཇིག་ཅེ་ན། 

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

འཁྲུལ་བའི་སྩོ་ནས་རང་མཚན་ལ། །

འཇུག་ཕིར་ཐ་སད་འཐད་པ་ཡིན། །

ཐ་སད་སྐྱྩོན་མེད་འཐད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རྩོག་པ་འཁྲུལ་ཡང་འཁྲུལ་བའི་སྩོ་

ནས་རང་མཚན་ལ་འཇུག་ཅིང་ཞུགས་པ་ལར་དྩོན་ཐྩོབ་པའི་ཕིར། 

ལྔ་པ་(ཆད་བས་ཀི་འབེལ་པས་གྩོ་བས་འཁྲུལ་བ་མི་འཐད་པ་སང་བ་)ལ་རྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

ཆད་བས་འབེལ་པས2་གྩོ་བ་ལ། །

འཁྲུལ་བའི་འབེལ་པ་མི་དགྩོས་སྩོ། །3 [༢༣]

དྩོན་དེའི་མིང་འདིའྩོ་ཞེས་བར་ཆད་བས་པའི་འབེལ་པས་དྩོན་གྩོ་བ་ལ་འཁྲུལ་

བའི་འབེལ་པ་མི་དགྩོས་སྩོ། །4

དེ་དགག་པ་ནི།

1  <<བཀྲིས་>> སད།<<ས་>> སན།

2  <<རང་>> པས།<<ར་>> པ།

3  <<བྩོད་>> སྩོ། །<<རང་>> ལྩོ། །

4  <<བཀྲིས་>> ལྩོ། །
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ར་བ།

རང་མཚན་དང་ནི་དྩོན་སྤི་དང་། །

གཉིས་པྩོ་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བ་སྟེ། །

གསུམ་པྩོ་གང་ལ་ཆད་བས་ཀང་། །

འཁྲུལ་བ་མེད་ན་བར་མི་འབྩོར། །[༢༤]

བར་ཆད་ཀི་འབེལ་པ་དེ་སྤི་རང་མཚན་ལ་ཟེར་ན། མུ་སྟེགས་བེད་ལ་བཀྩོད་

པའི་སྐྱྩོན་ཡྩོད་ལ་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་ལ་ཟེར་ན། ཉན་ཐྩོས་ལ་བརྩོད་པའི་སྐྱྩོན་ཡྩོད་

པས་བར་སྦྱྩོར་བ་རྩོག་པ་འཁྲུལ་བ་ལ་ལྩོས་ཏེ། རྩོག་པ་འཁྲུལ་བ་ལ་མ་ལྩོས་པར་བར་

ཆད་བས་པའི་འབེལ་པས་དྩོན་གྩོ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་མཚན་དང་ནི་དྩོན་སྤི་

དང་གཉིས་པྩོ་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བས་ཏེ་གསུམ་པྩོ་གང་ལ་བར་ཆད་བས་ཀང་འཁྲུལ་

བ་མེད་ན་བར་མི་འབྩོར་བའི་ཕིར། རང་ལ་མཚུངས་པ་སང་བ་ནི། འྩོ་ན་ཁྱྩོད་རང་

ཡང་ལྩོ་ལྡིར་ཞབས་ཞུམ་པ་ལ་མིང་བུམ་པ་ཞེས་བར་ཆད་1པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། 

ར་བ།

འདིར་ནི་རང་མཚན་གཟུགས་བརན་གཉིས། །

གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་དུ་གཞུག་པའི་ཕིར། །

རན་པྩོ་རྣམས་ཀིས་བར་ཆད་བེད། །

འཁྲུལ་ནས་དྩོན་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར། །[༢༥]

1  <<བཀྲིས་>><<རང་>> +བེད།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

མི་མཚུངས་ཏེ་རྩོག་པ་འཁྲུལ་བ་ལ་ལྩོས་མེད་དུ་མིང་དྩོན་གི་བར་ཆད་བེད་

པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚུ་རྩོལ་མཐྩོང་བ་བླང་དྩོར་ལ་འཇུག་པའི་སབས་འདིར་ནི་རང་

མཚན་དང་དེ་སྣང་གི་རྩོག་པའི་གཟུགས་བརན་གཉིས་གཅིག་ཏུ་1འཁྲུལ་དུ་གཞུག་

པའི་ཕིར་བར་ཤེས་པའི་རན་པྩོ་རྣམས་ཀིས་བར་ཆད་བེད་ལ་དེ་ལར་བས་པས་ཉན་

པ་པྩོ་འཁྲུལ་ནས་དྩོན་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

སྤིའི་དྩོན་བསྡུ་བ་ནི། 

ར་བ།

སྒ་ཡི་དངྩོས་ཀི་བརྩོད་བ་མེད། །

ཞེན་པའི་བརྩོད་བ་རང་མཚན་ཡིན། །

འབེལ་པ་འཁྲུལ་བས་བས་ན་ཡང་། །

འཇུག་པའི་སྐྱེས་བུ་བསླུ་བ་མེད། །[༢༦]

ཅེས་བ་བ་ནི་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

སྒའི་དངྩོས་ཀི་བརྩོད་བ་དངྩོས་པྩོར་མེད་དེ། རྩོག་པའི་གཟུགས་བརན་ཙམ་

དུ་ཟད་པའི་ཕིར། བར་བས་པའི་ཚེ་རྩོག་པ་ལ་དྩོན་གི་གཟུགས་བརན་དངྩོས་སུ་སྣང་

བ་ལ་སྒའི་དངྩོས་ཀི་བརྩོད་བ་ཞེས་བ་ཡི། རྩོད་བེད་ཀི་དངྩོས་བསྟན་ཡིན་ན་དངྩོས་

མེད་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་ལེན་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །རང་མཚན་སྒའི་བརྩོད་བར་མི་

འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། བུམ་པ་རང་མཚན་བུམ་པ་ཞེས་བརྩོད་པའི་ཞེན་པའི་བརྩོད་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར། རང་མཚན་སྒའི་བརྩོད་བར་མི་རུང་བར་འདྩོད་པ་ནི་ཟྩོལ་གིས་སེ་

1  <<བཀྲིས་>><<རང་>> +<<ས་>> -
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

བདུན་དགྩོངས་འགེལ་དང་བཅས་1འགྩོག་འདྩོད་པར་ཟད་དྩོ། །བར་དྩོན་གི་འབེལ་པ་

འཁྲུལ་བས་བས་ན་ཡང་དྩོན་མི་ཐྩོབ་པར་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། དེ་ལ་ན་ཡང་

དྩོན་ལ་འཇུག་པའི་སྐྱེས་བུ་སླུ་བ་མེད་པའི་ཕིར། འདིར་སྨྲས་པ། དམ་པའི་དྩོན་དུ་

བརྩོད་པ་ཀུན་བལ་ཡང་། །ཐ་སད་སྩོ་ནས་དྩོན་ལ་མ་རྨྩོངས་པ། །ངེས་ཚིག་སྩོ་སྩོ་

རིག་པ་སྐྱེད་པའི་ཐབས། །བརྩོད་བ་རྩོད་བེད་རྣམ་བཞག་ལེགས་པར་བཤད། །བསྡུ་

བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། 

ར་བ།

ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་ལས་བརྩོད་བ་དང་རྩོད་བེད་བརག་

པའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་སྟེ་ལྔ་པའྩོ། །     ། །

ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པྩོ་

ཞེས་བ་བ་ལས། བརྩོད་བ་དང་རྩོད་བེད་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་ལྔ་པའི་འགེལ་

པའྩོ། །     ། །

འབེལ་པ་བརག་པ།

བཞི་པ་འབེལ་པ་དང་འགལ་བ་བརག་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། འབེལ་པའི་རྣམ་བཞག་

བཤད་པ་དང་། འགལ་བའི་རྣམ་བཞག་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་(འབེལ་པའི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ་

)ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་དང་། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའྩོ། །དང་པྩོ་(ལེའུའི་

1  <<བཀྲིས་>> + པ།
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གཞུང་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་འཆད་པའི་སྔྩོན་དུ་འགལ་འབེལ་བཤད་

པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། འབེལ་པ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་འཆད་པའི་སྔྩོན་དུ་འགལ་འབེལ་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་)ནི། 

ར་བ།

དགག་དང་སྒྲུབ་པ་ཇི་སེད་པ། །

འགལ་འབེལ་ཉིད་ལ་ལྩོས་པས་ན། །

ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དཔྩོད་པ་ཡི། །

སྔྩོན་དུ་འགལ་འབེལ་དཔད་པར་བ། །[༡]

ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དཔྩོད་པ་ཡི་སྔྩོན་དུ་འགལ་འབེལ་དཔད་པར་བ་

རིགས་ཏེ། དགག་བ་འགྩོག་པ་དང་། བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་དགག་པ་དང་སྒྲུབ་པ་ཇི་

སེད་པ་འགལ་འབེལ་ལེགས་པར་ཤེས་པ་ཉིད་ལ་ལྩོས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། ཐེག་པ་

གང་དུ་འཇུག་ཀང་གཞི་དང་ལམ་དང་འབས་བུའི་རྣམ་བཞག་འགལ་འབེལ་ངེས་པའི་

སྩོ་ནས་ལེགས་པར་མ་ཤེས་ན། མུན་རྩོ་འཕེན་པ་དང་འདྲ་བས། ཞེ་ཐག་པ་ནས་སྒྲུབ་

པ་བེད་འདྩོད་པ་རྣམས་ཀིས་ཁྱད་པར་དུའང་འགལ་འབེལ་ལ་མཁས་པར་བའྩོ། །

གཉིས་པ་(འབེལ་པ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་)ལ་གསུམ། འབེལ་པ་དངྩོས་པྩོར་གྲུབ་པ་

དགག་པ་དང་། བླྩོ་ངྩོར་སྒྲུབ་པ་དང་། འབེལ་པ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་བཤད་པའྩོ། །དང་

པྩོ་(འབེལ་པ་དངྩོས་པྩོར་གྲུབ་པ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། སྤིར་དགག་པ་དང་། སྩོ་སྩོར་དགག་

པའྩོ། །དང་པྩོ་(སྤིར་དགག་པ་)ལ་གཉིས། འགྩོག་པའི་རིགས་པ་དང་། གཞན་གི་འདྩོད་པ་

དགག་པའྩོ། །
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དང་པྩོ་(འགྩོག་པའི་རིགས་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཆྩོས་གཉིས་གཅིག་པ་མི་སྲིད་ཅིང་། །

གཅིག་ལ་འབེལ་པ་མི་སྲིད་པས། །

རང་རང་ངྩོ་བྩོ་ལ་གནས་པའི། །

དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་འབེལ་མེད་ཡིན། །[༢]

རང་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་མ་འདྲེས་པར་སྩོ་སྩོ་ལ་གནས་པའི་དངྩོས་པྩོ:ཐམས་ཅད་

1དངྩོས་པྩོར་འགྱུར་བའི་འབེལ་མེད་ཡིན་པར་ཐལ། ཆྩོས་གཉིས་གཅིག་པ་མི་སྲིད་

ཅིང་གཅིག་ལས་མེད་པ་ལ་འབེལ་པ་མི་སྲིད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །འབེལ་པ་

དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པ་བཀག་ཅིང་2འབེལ་པ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་རྒྱས་པར་གསུངས་

བཞིན་དུ། གཞལ་བ་ཡིན་ན་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ར་བའི་དགྩོངས་པར་འདྩོད་

པ་ནི། ཞེ་ཁྩོ་ན་ཞུགས་པའི་སིང་ནད་བེད་པ་མིན་ན་བསམ་པར་བ་བ་ཁྩོ་ན་ཡིན་

ནྩོ། །འདི་དག་འབེལ་པ་བརག་3པའི་རྣམ་བཤད་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

གཉིས་པ་(གཞན་གི་འདྩོད་པ་དགག་པ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

དངྩོས་མེད་ལ་ཡང་དངྩོས་འབེལ་ནི། །

1  <<བཀྲིས་>> ཐམས་ཅད།<<ས་>> ཐ་མས།

2  <<བཀྲིས་>> ཅིང་།<<ས་>> ཅིག

3  <<བཀྲིས་>> རག
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ཡྩོད་ཅེས་བླུན་པྩོ་འགའ་ཞིག་སྨྲ། །

དངྩོས་མེད་ལ་ཡང་ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་པའི་དངྩོས་འབེལ་ནི་ཡྩོད་ཅེས་བླུན་པྩོ་

འགའ་ཞིག་སྨྲ་སྟེ། གཅིག་དུ་བལ་ལ་སྩོགས་པའི་དགག་བའི་ཆྩོས་མི་སྲིད་པ་རྣམས་

ལ་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་མེད་དགག་ཡིན་པས་དངྩོས་འབེལ་མེད་ཅིང་ཟླྩོག་འབེལ་ཡང་

མེད་ལ་འབེལ་མེད་ཀི་རགས་སྲིད་པར་ཐལ་བས། དངྩོས་མེད་ལ་ཡང་དངྩོས་འབེལ་

ཡྩོད་ལ། དེ:པུ་ཏིས1་མི་ཟིན་པས་ཟླྩོག་འབེལ་ངེས་པ་ལ་ལྩོས་ཞེས་ཟེར་རྩོ། །དེའི་

དྩོན་ནི་དངྩོས་མེད་ཀི་འབེལ་པྩོ་དང་འབེལ་ཡུལ་གཉིས་ཆྩོས་གཞན་བཟླྩོག་པ་རྩོག་

པས་བཏགས་པ་ལ་ལྩོས་པ་མེད་པར་གྲུབ་ཙམ་ནས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་འབེལ་པར་

འདྩོད་ལ། དེ་ལ་ན་དངྩོས་པྩོར་འགྱུར་སམ་དུ་དགྩོངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

དངྩོས་མེད་ངྩོ་བྩོ་མེད་པ་ལ། །

འབེལ་པ་ཡྩོད་ན་དངྩོས་པྩོར་འགྱུར། །[༣]

དངྩོས་མེད་ངྩོ་བྩོ་མེད་པ་ལ་རྩོག་པས་བཏགས་པ་མ་ཡིན་པའི་འབེལ་པ་ཡྩོད་

ན་འབེལ་པ་དང་འབེལ་པ་ཅན་དངྩོས་པྩོར་འགྱུར་བར་ཐལ། རྩོག་པས་བཏགས་པ་

མིན་པའི་འབེལ་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

1  <<བཀྲིས་>> པུ་ཏིས།<<རང་>> སྤུ་རིས།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཆྩོས་གང་ཆྩོས་གཞན་མི་འདྩོར་བ། །

འབེལ་པ་རྣམས་ཀི་སྤི་མཚན་ཏེ། །

དངྩོས་པྩོ་འདྲེ་བ་མེད་ཕིར་དང་། །

དངྩོས་མེད་ངྩོ་བྩོ་མེད་ཕིར་མེད། །[༤]

ཆྩོས་གང་ཡྩོད་ན་རང་དང་ཐ་དད་པའི་ཆྩོས་གཞན་ཡྩོད་པས་ཁྱབ་ཅིང་། མི་

འདྩོར་བ་འབེལ་པ་རྣམས་ཀི་འབེལ་པ་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ལ་དེ་དངྩོས་པྩོར་མ་

གྲུབ་པར་ཐལ། དེ་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན་འབེལ་པ་ཅན་དངྩོས་པྩོ་དང་དངྩོས་མེད་གཉིས་

ཀའི་སྟེང་དུ་མ་གྲུབ་དགྩོས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དངྩོས་པྩོ་རས་ཐ་དད་འདྲེ་བ་མེད་

པའི་ཕིར་དང་། དངྩོས་མེད་དངྩོས་པྩོའི་ངྩོ་བྩོར་མེད་པའི་ཕིར་འབེལ་པ་དངྩོས་པྩོ་པ་

མེད་དྩོ། །དེ་ལས་ཐ་དད་དེ་བཀག་ན་ཁེགས་པ་དང་དྩོན་འདྲའྩོ། །

གཉིས་པ་(སྩོ་སྩོར་དགག་པ་)ལ་གསུམ། བདག་གཅིག་ཏུ་འབེལ་པ་དང་དངྩོས་

པྩོར་གྲུབ་པ་དགག་པ་དང་། རེན་བྱུང་དུ་འབེལ་པ་དངྩོས་པྩོར་གྲུབ་པ་དགག་པ་དང་། 

དེས་འབེལ་པ་རས་གྲུབ་གཞན་ཡང་ཁེགས་པའྩོ། །དང་པྩོ་(བདག་གཅིག་ཏུ་འབེལ་པ་དང་

དངྩོས་པྩོར་གྲུབ་པ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། དངྩོས་དང་། འདྲེལ་བ་དངྩོས་པྩོ་པ་1ཡྩོད་པར་འདྩོད་

པ་དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(དངྩོས་)ནི། 

ར་བ།

བདག་གཅིག་པ་ལ་ཆྩོས་གཉིས་མེད། །

1  <<བཀྲིས་>> ལ།
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ཆྩོས་གཉིས་མེད་ལ་འབེལ་མི་སྲིད། །

དེས་ན་བས་དང་མི་རག་པ། །

དྩོན་གི་སྟེང་ན་འབེལ་པ་མེད། །[༥]

བས་པ་དང་མི་རག་པ་དྩོན་གི་སྟེང་ན་སྟེ་རས་ཀི་སྩོད་ལུགས་ཀི་ངྩོས་ནས་

འབེལ་པ་མེད་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་བདག་གཅིག་པ་ལ་རས་ཀི་ངྩོས་ནས་ཆྩོས་

གཉིས་མེད་ཅིང་། ཆྩོས་གཉིས་མེད་པ་ལ་འབེལ་པ་མི་སྲིད་པ་དེས་ནའི་ཕིར། སྔར་

བཤད་པ་ལར་རས་ཀི་ངྩོས་ནས་ཐ་དད་དུ་ཡྩོད་ན་རས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བས། རས་

ཀི་ངྩོས་ནས་འབེལ་པ་མེད་ལ། བས་པའི་རས་དང་མི་རག་པའི་རས་འབེལ་མེད་

ཡིན་ཞེས་ཁས་བླངས་པར་མི་བའྩོ། །

གཉིས་པ་(འབེལ་བ་དངྩོས་པྩོ་པ་ཡྩོད་པར་འདྩོད་པ་དགག་པ་)འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

གལ་ཏེ་བས་དང་མི་རག་པའི། །

ལྡྩོག་པ་སྒ་ལ་མ་གྲུབ་ན། །

ཚུལ་གསུམ་གྲུབ་པ་མི་སྲིད་པས། །

དྩོན་ལ་བདག་གཅིག་འབེལ་ཞེ་ན། །[༦]

གལ་ཏེ་བས་པ་དང་མི་རག་པའི་ལྡྩོག་པ་སྒ་ལ་མ་གྲུབ་ན། བས་པའི་སྒ་མི་

རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་གྲུབ་པ་མི་སྲིད་པས་རས་ཀི་སྩོ་ནས་དྩོན་ལ་བདག་

གཅིག་ཏུ་འབེལ་པ་ཡྩོད་ཅེ་ན། 

དེ་དགག་པ་ནི།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ར་བ།

རས་གཅིག་དྩོན་མཐུན་ལྡྩོག་པ་རྣམས། །

དྩོན་ལ་ཡྩོད་ན་ལྡྩོག་པ་ནང་། །1

མ་འབེལ་རགས་མིན་འབེལ་ན་ཡང་། །

རྣམ་གངས་པ་འམ་འབས་བུར་འགྱུར། །[༧]

སྒ་བས་མི་རག་པའི་ལྡྩོག་པ་ནང་ཕན་ཚུན་མ་འབེལ་པར་ཐལ། གྲུབ་བདེ་རས་

གཅིག་པའི་དྩོན་མཐུན་པའི་ལྡྩོག་པ་རྣམས་རས་ཀི་ངྩོས་ནས་དྩོན་ལ་ཡྩོད་ན་དེའི་

ངྩོས་ནས་ཐ་དད་དུ་ཡྩོད་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། བས་པ་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་

རགས་ཡང་དག་མིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །རས་ཀི་ངྩོས་ནས་འབེལ་ན་ཡང་དེ་དག2་གི་སྒ་

རྩོག་དང་ཡུལ་རྣམ་གངས་པའམ་ཡང་ན་བས་པ་མི་རག་པའི་འབས་བུར་འགྱུར་བར་

ཐལ། མི་རག་པ་དེའི་རས་གཞན་གི་ལྩོས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(རེན་བྱུང་དུ་འབེལ་པ་དངྩོས་པྩོར་གྲུབ་པ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། རྒྱུ་འབས་ཀི་རས་

ལ་འབེལ་པ་དགག་པ་དང་། རིགས་ལ་འབེལ་པ་དགག་པའྩོ། །དང་པྩོ་(རྒྱུ་འབས་ཀི་རས་

ལ་འབེལ་པ་དགག་པ་)ལ་གསུམ། རྒྱུ་འབས་རིམ་གིས་པ་ལ་འབེལ་པ་དངྩོས་པྩོ་པ་དགག་

པ་དང་། རྐང་པ་ལ་དགག་པ་དང་། ལྩོས་པ་ལ་དགག་པའྩོ། །དང་པྩོ་(རྒྱུ་འབས་རིམ་གིས་པ་

ལ་འབེལ་པ་དངྩོས་པྩོ་པ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། སྔ་ཕི་ལ་དགག་པ་དང་། བར་གི་སྦྱྩོར་འབེལ་

དགག་པའྩོ། །

1  <<ཧྩོར་>> ནང་། །<<ར་>><<སེ་>><<ཞ་>> ན། །

2  <<བཀྲིས་>> དག<<ས་>> དགག
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དང་པྩོ་(སྔ་ཕི་ལ་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

སྔ་ཕི་མིན་ལ་དེ་བྱུང་མེད། །

སྔ་ཕི་ཡྩོད་ན་གང་རུང་མེད། །

དེས་ན་དངྩོས་དང་དངྩོས་མེད་ལ། །

དེ་ལས་བྱུང་བའི་འབེལ་པ་མེད། །[༨]

དངྩོས་པྩོ་དང་རང་དུས་ན་དངྩོས་པྩོར་མེད་པ་ལ་དེ་ལས་བྱུང་བའི་འབེལ་པ་

རས་གྲུབ་མེད་པར་ཐལ། སྔ་ཕི་མིན་ལ་དེ་བྱུང་མེད། སྔ་ཕི་ཡྩོད་ན་གཅིག་གི་དུས་ན་

གང་རུང་མེད་པ་དེས་ནའི་ཕིར། དྩོན་ནི་འདི་ལར་ཡིན་ཏེ། མེ་དུའི་འབེལ་པ་བླྩོའི་

ཡུལ་དུ་འཆར་བའི་ཚེ་གཉིས་ཀ་དུས་གཅིག་ཏུ་སྣང་དགྩོས་ལ། འབེལ་པ་རས་སུ་

གྲུབ་ན་མེ་དུ་དུས་མཉམ་དུ་འགྱུར་དགྩོས་པས་རྒྱུ་འབས་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་དགྩོས་

པའྩོ། །འབེལ་བརག་གི་རྣམ་བཤད་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

གཉིས་པ་(བར་གི་སྦྱྩོར་འབེལ་དགག་པ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

འགགས་པ་དང་ནི་སྐྱེས་པ་ལ། །

སྦྱྩོར་བའི་འབེལ་པ་ཡྩོད་ཅེ་ན། །

རིག་པ་ཅན་པ་ན་རེ། མེ་འགག་པ་དང་ནི་དུ་བ་སྐྱེས་པ་ལ་དེ་གཉིས་འབེལ་

པར་བེད་པའི་བར་དེར་སྦྱྩོར་བའི་འབེལ་པ་རས་གྲུབ་ཡྩོད་ཅེ་ན། 
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

སྦྱྩོར་འབེལ་རག་ན་དངྩོས་པྩོ་མིན། །

མི་རག་ན་ནི་ཐུག་མེད་འགྱུར། །[༩]

སྦྱྩོར་འབེལ་རས་གྲུབ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྦྱྩོར་འབེལ་རག་ན་དངྩོས་པྩོ་མིན་

ལ་མི་རག་ན་ནི་འབེལ་པ་དེ་དང་འབེལ་པ་ཅན་འབེལ་མེད་ཡིན་ན་དེའི་འབེལ་པར་མི་

འཐད་ལ། འབེལ་པ་ཡྩོད་ན་འབེལ་པ་དང་འབེལ་པ་ཅན་གི་བར་དེར་ཡང་སྦྱྩོར་

འབེལ་རས་གཞན་ཁས་བླངས་དགྩོས་པས་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(རྐང་པ་ལ་དགག་པ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

གལ་ཏེ་ཕན་ཚུན་མ་ལྩོས་པའི། །

མེ་དུད་འབེལ་པ་ཡིན་ཞེ་ན། །

གལ་ཏེ་ཕན་ཚུན་མ་ལྩོས་པའི་མེ་དུ་འབེལ་པ་དངྩོས་པྩོ་པ་ཡིན་ཞེ་ན། 

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

རྐང་པ་རེ་རེ་མཐྩོང་བས་ཀང་། །

གཉིས་ཀའི་འབེལ་པ་ངེས་པར་འགྱུར། །[༡༠]

རྐང་པ་རེ་རེ་མཐྩོང་བས་ཀང་མེ་དུ་གཉིས་ཀའི་འབེལ་པ་ངེས་པར་འགྱུར་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བར་ཐལ། ལྩོས་མེད་ཀི་རྐང་པ་རེ་རེ་ལ་ཡང་འབེལ་པ་དངྩོས་པྩོ་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་(ལྩོས་པ་ལ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། ཕན་འདྩོགས་པ་ལ་འབེལ་པ་རས་གྲུབ་

དགག་པ་དང་། མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཙམ་གི་འབེལ་པ་དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(ཕན་འདྩོགས་པ་ལ་འབེལ་པ་རས་གྲུབ་དགག་པ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

རྒྱུ་འབས་ཕན་ཚུན་ལྩོས་ནས་ཕན། །

འདྩོགས་ཕིར་འབེལ་པ་མི་འགལ་ན། །

རྒྱུ་འབས་ཕན་ཚུན་ལྩོས་ནས་ཕན་འདྩོགས་པའི་ཕིར། འབེལ་པ་དངྩོས་པྩོར་

ཡྩོད་པ་མི་འགལ་ལྩོ་ཞེ་ན། 

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

རྒྱུ་འབས་དངྩོས་པྩོ་དངྩོས་མེད་ལ། །

ཕན་བ་ཕན་བེད་འཐད་པ་དཀའ། །[༡༡]

རྒྱུ་འབས་གཅིག་དངྩོས་པྩོར་ཡྩོད་དུས་ན་གཅིག་ཤྩོས་དངྩོས་པྩོར་མེད་པ་ལ་

ཕན་བ་ཕན་བེད་ཀི་འབེལ་པ་དྩོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་འཐད་པ་དཀའ་སྟེ་མི་འཐད་པར་

ཐལ། རས་ཐ་དད་དུས་མཉམ་རྒྱུ་འབས་སུ་མི་འཐད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཙམ་གི་འབེལ་པ་དགག་པ་)ནི། ཆྩོས་དེ་ལ་མ་ལྩོས་པར་ཐ་

སད་མི་འབྱུང་བ་ཙམ་འབེལ་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། 
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ར་བ།

མེད་ན་མི་འབྱུང་འབེལ་ཡིན་ན། །

གཡས་གཡྩོན་སྩོགས་ཀང་འབེལ་པར་འགྱུར། །

རྭ་གཡས་གཡྩོན་སྩོགས་ཀང་འབེལ་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཐ་སད་ལ་ལྩོས་

པའི་མེད་ན་མི་འབྱུང་གི་འབེལ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྭ་གཡས་གཡྩོན་གི་གཞི་ལྡྩོག་གི་

དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གི། རང་ལྡྩོག་བདག་གཅིག་འབེལ་དུ་ཁས་བླངས་ཀང་ཉེས་པ་

མེད་དྩོ། །

ར་བ།

དྩོན་ལ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི། །

འབེལ་པ་རས་ལྡྩོག་བརགས་1པས་ཁེགས། །[༡༢]

རས་ཀི་དྩོན་ལ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་རས་གྲུབ་མེད་པར་ཐལ། 

མེའི་རས་ལ་དུས་གསུམ་དུ་བརག་ན་མི་འཐད་ཅིང་ལྡྩོག་པ་དངྩོས་པྩོར་མེད་པས་

རིགས་པས་བརགས་པས་འབེལ་པ་རས་གྲུབ་ཁེགས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(རིགས་ལ་འབེལ་པ་དགག་པ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

རང་གི་མཚན་ཉིད་འབེལ་མེད་ཀང་། །

རྒྱུ་འབས་རིགས་ལ་འབེལ་ཞེ་ན། །

1  <<བྩོད་>> བརགས།  <<ས་>> བཏགས།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་འབེལ་པ་མེད་ཀང་རྒྱུ་འབས་རིགས་ལ་འབེལ་ཞེ་ན། 

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

རིགས་དེ་རྒྱུ་འབས་ཉིད་ཡིན་ན། །

སྔར་གི་སྐྱྩོན་ལས:འདས་པ1་མེད། །[༡༣]

དེ་ལས་གཞན་པའི་རིགས་ཡྩོད་ན། །

སྤི་ཡི་སབས་སུ་བཀག་ཟིན་ཏྩོ། །

རྒྱུ་འབས་ཀི་རིགས་ལ་འབེལ་པ་དངྩོས་པྩོ་མེད་པར་ཐལ། རིགས་དེ་རྒྱུ་

འབས་རང་མཚན་པ་ཉིད་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་ན་དུས་གསུམ་ལ་བཏགས་པའི་སྔར་གི་

སྐྱྩོན་ལས་འདས་པ་མེད་ལ། དེ་ལས་གཞན་པའི་རིགས་རས་གྲུབ་ཡྩོད་ན་སྤི་ཡི་

དུས་2སུ་བཀག་ཟིན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་(དེས་འབེལ་པ་རས་གྲུབ་གཞན་ཡང་ཁེགས་པ་)ལ་གཉིས། བཀག་ཟིན་པའི་

ཚུལ་མདྩོར་བསྟན་པ་དང་། དགག་པ་དངྩོས་སྩོ། །

དང་པྩོ་(བཀག་ཟིན་པའི་ཚུལ་མདྩོར་བསྟན་པ་)ནི། 

ར་བ།

འདིས་ནི་ལྡན་དང་འདུ་བ་དང་། །

1  <<རང་>> འདས་པ།  <<ར་>> འདའ་བ།

2  <<བཀྲིས་>> དུས།<<རང་>> སབས།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཁྱད་པར་དང་ནི་ཁྱད་པར་ཅན། །[༡༤]

བེད་དང་ཕད་པ་ལ་སྩོགས་པ། །

འབེལ་པར་འདྩོད་པ་བཀག་པ་ཡིན། །

འབེལ་པ་རས་གྲུབ་བཀག་པ་འདིས་ནི་ཆྩོས་ཅན། འབེལ་པ་གཞན་ཡང་

ཁེགས་ཏེ་ལྡན་པ་དང་འདུ་བ་དང་ཁྱད་པར་དང་ནི་ཁྱད་པར་ཅན་གི་འབེལ་པ་དང་

བེད་པ་དང་ཕད་པ་ལ་སྩོགས་པ་རས་གྲུབ་ཀི་འབེལ་པར་འདྩོད་པ་བཀག་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(དགག་པ་དངྩོས་)ལ་གཉིས། འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་དང་། བསྡུས་ཏེ་དགག་

པ་དངྩོས་སྩོ། །

དང་པྩོ་(འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

འཁར་གཞྩོང་ལ་ནི་རྒྱ་ཤུག་བརེན། །

དེ་ནི་ལྡན་པའི་འབེལ་ཞེས་ཟེར། །[༡༥]

རས་ཐ་དད་དུས་མཉམ་ཡང་འཁར་གཞྩོང་ལ་ནི་རྒྱ་ཤུག་བརེན་པ་དེ་ནི་ལྡན་

པའི་འབེལ་པ་ཞེས་ཟེར་ལ། 

ར་བ།

རག་པའི་རེན་ལ་མི་རག་པ། །

འབེལ་པ་འཕྩོད་པ་འདུ་ཞེས་གགས། །
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བེ་བག་པ་ན་རེ། སྤི་རག་པའི་རེན་ལ་ཙནྡན་སྩོགས་མི་རག་པ་འབེལ་པ། 

འཕྩོད་པ་འདུ་བའི་འབེལ་པ་ཞེས་གག་གྩོ །

ར་བ།

བས་དང་མི་རག་ལ་སྩོགས་པ། །

དྩོན་གཅིག་ལ་ནི་འདུ་ཞེས་སྨྲ། །[༡༦]

བས་པ་དང་མི་རག་པ་ལ་སྩོགས་པ་སྒའི་དྩོན་གཅིག་ལ་ནི་འདུ་བ་འཕྩོད་པ་

འདུ་བའི་འབེལ་པ་ཞེས་སྨྲའྩོ། །

ར་བ།

ཐ་དད་གཞན་གིས་གཞན་གྩོ་བ། །

ཁྱད་པར་བེད་ཆྩོས་འབེལ་ཞེས་འདྩོད། །

རས་ཐ་དད་གཞན་གིས་གཞན་གྩོ་བ་དབྱུག་པས་དབྱུག་པ་ཅན་དུ་གྩོ་བ་ལ་

བུ་ཁྱད་པར་བེད་ཆྩོས་ཀི་འབེལ་པ་ཞེས་འདྩོད་དྩོ། །

ར་བ།

འགགས་པའི་རྒྱུ་དང་ད་ལར་གི། །

འབས་བུ་འབེལ་པ་སྦྱྩོར་འབེལ་ལྩོ། །[༡༧]

འགག་1པའི་རྒྱུ་དང་ད་ལར་གི་འབས་བུ་འབེལ་པ་སྦྱྩོར་འབེལ་ལྩོ། །

ར་བ།

1  <<བཀྲིས་>> འགག <<རང་>> འགགས།
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བདག་དང་བ་བ་རྣམ་གཉིས་ལ། །

བེད་པའི་འབེལ་པ་ཡྩོད་དྩོ་ལྩོ། །

བདག་རག་པ་དང་འགྩོ་འྩོང་སྩོགས་ཀི་བ་བ་རྣམ་གཉིས་ལ་བ་བ་དང་བེད་

པའི་འབེལ་པ་ཡྩོད་དྩོ་ལྩོ། །

ར་བ།

མིག་གིས་གཟུགས་ལ་ལ་བ་ལ། །

ཕད་པའི་འབེལ་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར། །[༡༨]

མིག་གིས་གཟུགས་ལ་ལ་བ་ལ་མིག་དང་གཟུགས་ཕད་པའི་འབེལ་པ་ཡིན་

ཞེས་ཟེར་རྩོ། །

ར་བ།

རེ་ཁྩོལ་ཁྱྩོ་ཤུག་ལ་སྩོགས་ཀང་། །

འབེལ་པ་ཡིན་ཞེས་རྨྩོངས་པ་སྨྲ། །

བ་རྩོད་དང་འཕི་བ་སྩོགས་ལ་རེ་ཁྩོལ་དང་། ངུར་པ་ཁྱྩོ་ཤུག་ལ་སྩོགས་ཀང་

འབེལ་པ་གཞན་ཡིན་ཞེས་རྨྩོངས་པ་སྨྲའྩོ། །

གཉིས་པ་(བསྡུས་ཏེ་དགག་པ་དངྩོས་)ལ་གཉིས། འབེལ་པ་དྩོན་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང་། 

བླྩོ་ངྩོར་གྲུབ་ཀང་གཉིས་ལས་གཞན་དུ་མི་འཐད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(འབེལ་པ་དྩོན་ལ་མ་གྲུབ་པ་)ནི། 

ར་བ།
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དྩོན་ལ་འབེལ་པ་འདྩོད་པ་ནི། །

གཅིག་དང་ཐ་དད་བརགས་པས་ཁེགས། །[༡༩]

དྩོན་ལ་འབེལ་པ་འདྩོད་པ་ནི་མི་འཐད་པར་ཐལ། གཅིག་ཡིན་ན་ཐ་དད་མེད་

པས་འབེལ་པ་མེད་ལ། ཐ་དད་ཡིན་ན་འདྲེ་བ་མེད་པས་རས་ཀི་ངྩོས་ནས་གཅིག་དང་

ཐ་དད་བརགས་པས་ཁེགས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(བླྩོ་ངྩོར་གྲུབ་ཀང་གཉིས་ལས་གཞན་དུ་མི་འཐད་པ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

ལྡན་པ་སྩོགས་ལའང་གཞན་སེལ་གིས། །

སྦྲེལ་ན་གྩོ་བེད་ཡིན་ཞེ་ན། །

ཁྱྩོད་འདྩོད་པ་ལར་ལྡན་པ་སྩོགས་ལའང་གཞན་སེལ་གིས་སྦྲེལ་ན་གྩོ་བེད་

ཡིན་ཞེ་ན། 

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

ལྡན་པ་ཅན་སྩོགས་གནྩོད་བེད་ཡྩོད། །

གནྩོད་བེད་མེད་ན་གཉིས་པྩོར་འདུས། །[༢༠]

ལྡན་པ་ཅན་སྩོགས་ཀི་འབེལ་པ་ཕུང་གསུམ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ལྡན་པ་ཅན་

སྩོགས་ཀིས་འབེལ་པ་ལ་གནྩོད་བེད་ཡྩོད་ལ། གནྩོད་བེད་མེད་པའི་འབེལ་པ་ཡིན་

ན་གཉིས་པྩོར་འདུས་པའི་ཕིར། 
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ར་བ།

ཇི་ལར་གནྩོད་པ་ཡྩོད་ཅེ་ན། །

གཞན་ཡང་གངས་ཅན་འདྩོད་པ་ཡི། །

ལྕགས་གྩོང་དང་ནི་མེ་བཞིན་དུ། །

འདྲེས:པས་རྣམ་1དབེར་མེད་ཅེ་ན། །[༢༡]

ཆྩོས་ཀི་གགས་པས་བྩོར་བ་ཡི། །

ངན་རྩོག་ཕལ་ཆེར་བླུན་པྩོ་ལེན། །

སྐྱུགས་སན་བཏང་ནས་སྐྱུགས་པ་ལ། །

ཁྱི་ལས་གཞན་པ་སུ་ཞིག་ཟ། །[༢༢]

བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

འཁར་གཞྩོང་དང་རང་ནང་གི་རྒྱ་ཤུག་སྩོགས་སྔ་ཕི་བ་རྒྱུ་འབས་མཚན་ཉིད་

པ་ཡིན་ལ། བདག་ལ་སྩོགས་པའི་རག་པས་འབས་བུ་ལ་ཕན་འདྩོགས་པ་མི་སྲིད་པ་

དང་། མིག་ཤེས་སྐྱེད་པའི་རྐེན་གསུམ་པྩོ་ཡང་འབེལ་པ་གཉིས་གང་ཡང་མེད་པས་

འབེལ་མེད་ཡིན་ལ། རྣམ་ངེས་ལས། ཚོགས་པ་དང་ཚོགས་པ་ཅན་རྒྱུ་འབས་སུ་

བཞག་པ་ནི་སྔ་ཕི་བའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གི། དུས་མཉམ་པ་ལ་མ་ཡིན་ཏེ། 

ཚོགས་པ་དང་ཚོགས་པ་ཅན་རས་ཐ་དད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པ་

ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་བེ་བག་པ་འདྩོད་པ་ལར་རགས་པའི་ཆ་མེད་ཡིན་པར་ཐལ། ཕི་རྩོལ་

1  <<ཧྩོར་>> པས་རྣམ།  <<ར་>><<སེ་>><<ཞ་>> པ་རྣམས།
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གི་དྩོན་རགས་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་ཆ་རས་ཐ་དད་དུ་

མ་མེད་པའི་ཕིར། རགས་ཁས་བླངས་སྩོ། །དེས་ན་རིགས་པ་ལར་སྣང་རང་ལུགས་

ལ་ཁས་ལེན་པ་མི་རིགས་པས། ཆྩོས་ཀི་གགས་པས་བྩོར་བ་ཡི། །ངན་རྩོག་ཕལ་

ཆེར་བླུན་པྩོ་ལེན་པ་ནི། །སྐྱུགས་སན་བཏང་ནས་སྐྱུགས་པ་ལ། །ཁྱི་ལས་གཞན་པ་

སུ་ཞིག་ཟ། །དེ་དང་འདྲ་བར་བསྟན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་བླྩོ་ངྩོར་འབེལ་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་གཉིས། བླྩོས་ཇི་ལར་སྦྲེལ་བའི་ཚུལ་

དང་། རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(བླྩོས་ཇི་ལར་སྦྲེལ་བའི་ཚུལ་)ནི། 

ར་བ།

རྣམ་རྩོག་ཡུལ་ལ་འཇིག་རེན་གི། །

ཐ་སད་བཞིན་དུ་དབེ་བསྡུ་དང་། །

སྔ་ཕི་རྩོག་པས་སྦྲེལ་བ་ཡིས། །

འཇུག་ཡུལ་བསྒྲུབ་ཕིར་འབེལ་པར་འཐད། །[༢༣]

སྒ་བས་མི་རག་པ་གསུམ་རས་ཀི་ངྩོས་ནས་ཐ་དད་དུ་མེད་ཀང་འབེལ་པ་མ་

གྲུབ་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། རྣམ་རྩོག་ཐ་དད་པའི་ཡུལ་ལ་འཇིག་རེན་གི་ཐ་སད་

བཞིན་དུ་ལྡྩོག་པ་ཐ་དད་པའི་སྩོ་ནས་སྒའྩོ། །བས་པའྩོ། །མི་རག་པའྩོ། །ཞེས་དབེ་བ་

དང་རས་གཅིག་ཏུ་བསྡུ་བ་དང་། སྔ་ཕི་རྩོག་པས་སྦྲེལ་བ་ཡིས་འཇུག་བསྒྲུབ་ནུས་

པས་འབེལ་པར་འཐད་པའི་ཕིར། རས་གཅིག་ཡིན་ཡང་དངྩོས་པྩོའི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་

རྩོགས་པ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་ལམ་བགྩོད་པའི་ཆེད་དུ་འབེལ་པ་དང་རགས་སྦྱྩོར་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དྩོན་གསུམ་གི་རྣམ་བཞག་མཛད་པ་ཡིན་ནྩོ། །རེན་བྱུང་འབེལ་ཡང་དངྩོས་པྩོར་མེད་

ཀང་། དག་འཛིན་མངྩོན་སུམ་དང་རྒྱུ་འབས་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་འཛིན་པའི་མངྩོན་སུམ་སྔ་

ཕི་ཕྲུག་གསུམ་ལྩོས་ནས་རྒྱུ་འབས་ངེས་པར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་འགེལ་ངེས་ཀི་

རྣམ་བཤད་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གཉིས་པ་(རྩོད་པ་སང་བ་)ལ་གཉིས། བདག་གཅིག་འབེལ་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་དང་། 

རེན་བྱུང་འབེལ་ལ་རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(བདག་གཅིག་འབེལ་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

བས་དང་མི་རག་བླྩོས་སྦྲེལ་བ། །

དྩོན་ལ་གྲུབ་ན་དྩོན་འབེལ་ཡིན། །

དྩོན་ལ་དེ་དག་མ་གྲུབ་ན། །

དྩོན་གི་སྒྲུབ་བེད་མིན་ཞེ་ན། །[༢༤]

བས་པ་དང་མི་རག་པ་བླྩོས་སྦྲེལ་བ་དྩོན་ལ་གྲུབ་ན་དྩོན་རང་མཚན་དུ་གྱུར་

པའི་འབེལ་པ་ཡིན་པས་འབེལ་པ་དངྩོས་པྩོར་མེད་པ་འགལ་ལ། དྩོན་ལ་དེ་དག་མ་

གྲུབ་ན་རང་མཚན་གི་སྒྲུབ་བེད་མིན་ཞེ་ན། 

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བཏགས་1པ་དྩོན་ལ་འཇུག་པ་དང་། །

མི་འཇུག་པ་སྟེ་རྣམ་པ་གཉིས། །

འཇུག་པས་འཇུག་ཡུལ་ཐྩོབ་པ་ན། །

འབེལ་པ་ཉིད:རུང་གཅིག་2ཤྩོས་མིན། །[༢༥]

རྩོག་པས་བཏགས་པ་ཡིན་ན་དེ་ངེས་པས་དྩོན་རང་མཚན་ཐྩོབ་བེད་དུ་

འགྱུར་མི་སྲིད་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། རྩོག་པས་བཏགས་པ་གང་ཞིག ངེས་པའི་

དྩོན་ལ་འཇུག་པ་དང་། སྒ་རག་འཛིན་ལ་བུ་དྩོན་ལ་མི་འཇུག་པ་སྟེ་རྣམ་པ་གཉིས་

ཡྩོད་ལ། དྩོན་ལ་འཇུག་པས་འཇུག་ཡུལ་ཐྩོབ་པ་ན་བས་མི་རག་ལ་བུ་འབེལ་པ་ཉིད་

རུང་། གཅིག་ཤྩོས་སྒ་མ་བས་པར་གཟུང་བ་སྩོགས་ལས་འཇུག་ཡུལ་ཐྩོབ་པ་མི་

སྲིད་པས་མ་བས་པ་མི་རག་པ་ལ་འབེལ་པ་མིན་པར་འཇྩོག་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(རེན་བྱུང་འབེལ་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

མེད་ན་མི་འབྱུང་དུ་བ་ལ། །

མེད་ན་དེ་ནི་རྒྱུ་མེད་འགྱུར། །

ཡྩོད་ན་དེ་ཉིད་དངྩོས་པྩོ་ཡི། །

འབེལ་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། །[༢༦]

མེ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་དུ་བའི་རས་ལ་མེད་ན་དུ་བ་དེ་ནི་རྒྱུ་མེད་དུ་འགྱུར་ལ། 

1  <<སེ་>><<ཞ་>> བཏགས།<<ར་>><<ཧྩོར་>> བརགས།

2  <<རང་>> རུང་གཅིག<<ར་>> དེ་ཅིག
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཡྩོད་ན་དེ་ཉིད་དངྩོས་པྩོ་ཡི་འབེལ་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། 

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

དྩོན་གི་དུ་བ་མེ་མེད་ན། །

མི་འབྱུང་བ་ཙམ་ཡྩོད་མྩོད་ཀང་། །

སྔ་ཕི་བཟུང་ནས་སྦྲེལ་བ་ནི། །

རྩོག་པ་མིན་པས་སྦྲེལ་མི་ནུས། །[༢༧]

དྩོན་གི་དུ་བ་མེ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཙམ་ཡྩོད་མྩོད་ཀི། དེ་ཙམ་གིས་འབེལ་

པ་དངྩོས་པྩོར་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མེ་དུ་སྔ་ཕི་གཟུང་ནས་སྦྲེལ་བ་ནི་རྩོག་པ་

མིན་པས་སྦྲེལ་མི་ནུས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་འབེལ་པ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་སྒྲུབ་པ་དང་། 

མཚན་གཞི་ངྩོས་བཟུང་བ་དང་། དེ་དག་གང་གིས་ངེས་པའི་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་(མཚན་

ཉིད་སྒྲུབ་པ་)ལ་གཉིས། བདག་གཅིག་པའི་འབེལ་པ་དང་། དེ་ལས་བྱུང་བའི་འབེལ་པ་

ངེས་བེད་དྩོ། །དང་པྩོ་(བདག་གཅིག་པའི་འབེལ་པ་)ལ་གཉིས། ཐ་སད་སྒྲུབ་ཀི་འབེལ་པ་དང་། 

དྩོན་སྒྲུབ་ཀི་འབེལ་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(ཐ་སད་སྒྲུབ་ཀི་འབེལ་པ་)ནི། 

ར་བ།

མཚན་ཉིད་དང་ནི་མཚོན་བ་དང་། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

སྤི་དང་བེ་བག་འབེལ་པ་ཡང་། །

འཁྲུལ་བས་དངྩོས་པྩོ་གཅིག་ཉིད་དུ། །

བརགས་པས་འགྲུབ་ཀི་གཞན་དུ་མིན། །[༢༨]

མཚན་མཚོན་གི་འབེལ་པ་དང་། སྤི་བེ་བག་གི་འབེལ་པ་ཡང་རྩོག་པས་

བཏགས་པས་འགྲུབ་ཀི་གཞན་དུ་རས་སུ་ཡྩོད་པ་དང་མངྩོན་སུམ་གིས་གཟུང་བའི་

སྩོ་ནས་འགྲུབ་པ་མིན་པར་ཐལ། ནྩོག་སྩོགས་འདུས་པའི་དྩོན་འདི་ཉིད་བ་ལང་ངྩོ་

ཞེས་པའི་མིང་དྩོན་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བ་ལ་བར་ཆད་བས་པས་མཚན་ཉིད་དང་ནི་

མཚོན་བ་ཡི་འབེལ་པ་དང་། ལྡྩོག་པ་ཆིག་རྐང་དང་། ལྡྩོག་པ་གཉིས་རྩོགས་ཀི་སྤི་

དང་བེ་བག་གི་འབེལ་པ་ཡང་འཁྲུལ་བས་དངྩོས་པྩོ་གཅིག་ཉིད་དུ་བཟུང་བ་ལ་བདག་

གཅིག་པའི་བར་བས་པས་འགྲུབ་ཀི་འབེལ་པ་དངྩོས་པྩོར་མེད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(དྩོན་སྒྲུབ་ཀི་འབེལ་པ)ལ་བས་པ་མི་རག་པ་དང་བདག་གཅིག་པར་གང་

གིས་འགྲུབ་ཅེ་ན། 

འདི་ལ་གསུམ། རགས་དགྩོད་པ་དང་། སྦྱྩོར་བའི་དྩོན་ངེས་པར་བས་པ་དང་། 

མ་ངེས་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(རགས་དགྩོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

གང་ཡྩོད་དེ་འཇིག་བུམ་པ་བཞིན། །

སྒ་ཡང་ཡྩོད་ཅེས་རང་བཞིན་རགས། །

གང་བས་པ་དང་དངྩོས་པྩོར་ཡྩོད་པ་དེ་འཇིག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། དཔེར་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ན་བུམ་པ་བཞིན། སྒ་ཡང་བས་པ་དང་དངྩོས་པྩོར་ཡྩོད་ཅེས་པ་རང་བཞིན་གི་རགས་

ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། བདག་གཅིག་འབེལ་པ་ལ་བརེན་ནས་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་གང་

ཞིག འཇིག་པ་དེ་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(སྦྱྩོར་བའི་དྩོན་ངེས་པར་བས་པ་)ལ་ཆྩོས་ཅན་སྒ་ནི་རིག་བེད་ཀི་སྒ་སྩོགས་

ཕི་རྩོལ་གིས་རག་པར་ཁས་བླངས་པ་ལ་བུའྩོ། །བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ནི། རང་སྐྱེས་པའི་

དུས་ལས་དུས་གཉིས་པར་མི་སྩོད་པའི་དྩོན་ནྩོ། །གཏན་ཚིགས་སུ་བས་པ་དང་

དངྩོས་པྩོ་གང་བཀྩོད་ཀང་རུང་། ཕི་རྩོལ་གི་བླྩོ་ངྩོ ་ལ་ལྩོས་ནས་སྦྱར་བར་

བའྩོ། །སབས་འདིའི་འགེལ་པར་ཡྩོད་པ་ཙམ་ལ་དྩོན་བེད་ནུས་པས་ཁྱབ་པ་

གསུངས་པས། ཡྩོད་དངྩོས་དྩོན་གཅིག་ཏུ་འདྩོད་པ་དག་ནི་དགྩོངས་པ་མ་རྩོགས་པ་

ཡིན་ཏེ། རྣམ་ངེས་ཤེས་བེད་དུ་དྲངས་ལ། རྣམ་ངེས་ལས། དངྩོས་པྩོའི་མཚན་ཉིད་

དྩོན་བེད་ནུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཞེས་གསུངས་ཀི་ཡྩོད་ཙམ་གི་མཚན་ཉིད་དུ་མ་

གསུངས་པའི་ཕིར། རྣམ་ངེས་དང་འདིར་ཡང་དག་བཅྩོམ་པ་ཐ་མའི་སེམས་ལ་བུ་

དངྩོས་མེད་དུ་ཐལ། དྩོན་བེད་ནུས་སྟྩོང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རྩོད་པ་བཀྩོད་ནས་

དེའི་ལན་མཛད་པ་དག་ཀང་ཞིབ་ཏུ་རྩོགས་པར་བའྩོ། །ཕིན་ཅི་ལྩོག་དེ་དག་ནི་སྒ་

རྩོག་སྒྲུབ་འཇུག་ཏུ་འདྩོད་པའི་བེ་བག་པ་སྩོགས་ཀི་གཞུང་བཙུགས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གསུམ་པ་(མ་ངེས་པ་སང་བ་)ལ་གཉིས། ལྩོས་མེད་ཀི་རགས་དང་། གནྩོད་པ་ཅན་

གི་རགས་སྩོ། །དང་པྩོ་(ལྩོས་མེད་ཀི་རགས་)ལ་གཉིས། རགས་དགྩོད་པ་དང་། གནྩོད་པ་

སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(རགས་དགྩོད་པ་)ནི། སྐྱེས་པ་གང་ཞིག་རང་སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

རང་གི་འཇིག་པ་སྐྱེད་པའི་རྒྱུ་མེད་པ་ཡིན་ན། རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇིག་ངེས་ཡིན་

པས་ཁྱབ་སྟེ། དཔེར་ན་རྒྱུ་ཚོགས་ཐ་མས་འབས་བུ་སྐྱེད་པ་བཞིན་དངྩོས་པྩོ་ཡང་

ཞེས་སྩོ། །

ར་བ།

སྐྱེས་པ་ཁྩོ་ན་འཇིག་པ་ཡིན། །

དེ་ལ་འཇིག་བེད་གཞན་མི་དགྩོས། །[༢༩]

དངྩོས་པྩོ་འཇིག་པ་དེ་ལ་ཕིས་འབྱུང་གི་འཇིག་བེད་གཞན་མི་དགྩོས་པར་

ཐལ། སྐྱེས་པ་ཁྩོ་ན་འཇིག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(གནྩོད་པ་སང་བ་)ལ་གསུམ། མ་གྲུབ་པ་སང་བ་དང་། མ་ངེས་པ་སང་བ་

དང་། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(མ་གྲུབ་པ་སང་བ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

འཇིག་པ་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྩོས་ཕིར། །

ལྩོས་མེད་འདི་ནི་མ་གྲུབ་ལྩོ། །

བུམ་པ་སྩོགས་འཇིག་པ་ཕིས་འབྱུང་གི་འཇིག་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྩོས་པའི་ཕིར། 

ལྩོས་མེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་འདི་ནི་མ་གྲུབ་ལྩོ། །

དེ་དགག་པ་ལ་གསུམ། འཇིག་པ་ཕིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་ལ་མི་ལྩོས་པ་དང་། དེས་

ན་ལྩོས་མེད་ཀི་ཕྩོགས་ཆྩོས་གྲུབ་པ་དང་། ཞིག་པ་དངྩོས་མེད་རྒྱུས་བེད་ན་ལྩོས་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

མེད་གྲུབ་པའི་དཔེའྩོ། །

དང་པྩོ་(འཇིག་པ་ཕིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་ལ་མི་ལྩོས་པ་)ནི། 

ར་བ།

འཇིག་པར་བ་རྒྱུའི་དངྩོས་པྩོ་དང་། །

ཞིག་པ་དངྩོས་མེད་གཉིས་ཀ་ལ། །[༣༠]

འཇིག་པའི་སྒ་དྩོན་འཇུག་མྩོད་ཀི། །

གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་རྒྱུ་མི་དགྩོས། །

འཇིག་པ་ཕིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་ལ་མི་ལྩོས་པར་ཐལ། འཇིག་པར་བ་རྒྱུའི་དངྩོས་

པྩོ་དང་། །ཞིག་པ་དངྩོས་མེད་གཉིས་ཀ་ལ། །འཇིག་པའི་སྒ་དྩོན་འཇུག་མྩོད་

ཀི། །དངྩོས་པྩོ་འཇིག་པ་རང་རྒྱུ་ལས་འཇིག་པ་སྐྱེས། ཞིག་པ་རྒྱུ་ལ་མི་ལྩོས་པས་

གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་ཕིས་འབྱུང་གི་འཇིག་རྒྱུ་མི་དགྩོས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(དེས་ན་ལྩོས་མེད་ཀི་ཕྩོགས་ཆྩོས་གྲུབ་པ་)ནི། 

ར་བ།

བུམ་འཇིག་དངྩོས་མེད་རྒྱུ་མི་ལྩོས། །

དངྩོས་ནའང་རང་གྲུབ་རྒྱུ་ཅི་དགྩོས། །[༣༡]

གཞན་རྒྱུས་བས་པས་དེ་མི་འཇིག །

དེས་ན་འཇིག་པ་རྒྱུ་མེད་གྲུབ། །
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ཕིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་བུམ་པའི་འཇིག་པ་དངྩོས་མེད་བེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

དངྩོས་མེད་རྒྱུ་ལ་མི་ལྩོས་པའི་ཕིར། འཇིག་པ་དངྩོས་པྩོ་བེད་ནའང་འཇིག་པར་

འགྱུར་བ་ལ་ཕིས་འབྱུང་གི་འཇིག་རྒྱུ་ཅི་དགྩོས། དགྩོས་པ་མེད་པར་ཐལ། རང་

འཇིག་པའི་ངྩོ་བྩོར་རང་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར། འབེལ་མེད་གཞན་རྒྱུས་བས་

པས་བུམ་པ་དེ་མི་འཇིག་པ་སྟེ། དེ་འཇིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་དངྩོས་པྩོ་

ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་འཇིག་པ་ཕིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་ལ་ལྩོས་པ་མེད་པར་གྲུབ་སྟེ། ཁྱྩོད་རང་

ལས་ཕིས་འབྱུང་གི་རྒྱུས་ཁྱྩོད་ཀི་འཇིག་པ་དངྩོས་མེད་དང་དངྩོས་པྩོ་ཡང་ཁྱྩོད་དང་

རས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་ཡང་མི་བེད་ཅིང་། ཁྱྩོད་རང་རྒྱུ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་(ཞིག་པ་དངྩོས་མེད་རྒྱུས་བེད་ན་ལྩོས་མེད་གྲུབ་པའི་དཔེ་)ནི། 

ར་བ།

འཇིག་པ་དངྩོས་མེད་རྒྱུས་བེད་ཅེས། །

སྨྲ་ན་ལྩོས་མེད་ཤུགས་ལ་1གྲུབ། །[༣༢]

དངྩོས་མེད་རྒྱུ་ཡིས་བེད་པ་དང་། །

རྒྱུ་ཡིས་ཅི་ཡང་མི་བེད་པ། །

དྩོན་མཚུངས་དཔེར་ན་མེད་པ་ལ། །

ལ་དང་བལ་རྒྱུ་མེད་པ་བཞིན། །[༣༣]

འཇིག་པ་དངྩོས་མེད་རྒྱུས་བེད་ཅེས་སྨྲ་ན། ཕིས་འབྱུང་གི་འཇིག་རྒྱུ་ལ་ལྩོས་

1  <<བྩོད་>> ལ།<<ས་>><<རང་>> ལས།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

མེད་ཤུགས་ལ་གྲུབ་པར་ཐལ། དངྩོས་མེད་རྒྱུ་ཡིས་བེད་པ་དང་། རྒྱུ་ཡིས་ཅི་ཡང་མི་

བེད་པ། དྩོན་མཚུངས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་མེད་པ་ལ་ལ་བ་དང་བལ་རྒྱུ་མེད་པ་

བཞིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་(མ་ངེས་པ་སང་བ་)ལ་གསུམ། ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པའི་དཔེ་དགག་པ་དང་། 

དེའི་ལན་དགག་པ་དང་། ལན་ལ་རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པའི་དཔེ་དགག་པ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

ཚོགས་པ་ཚང་ཡང་མྱུ་གུ་བཞིན། །

ལྩོས་མེད་འདི་ཡང་མ་ངེས་ལྩོ། །

ས་བྩོན་ཆུ་ལུད1་སྩོགས་ཀི་ཚོགས་པ་ཚང་ཡང་མྱུ་གུ་སྐྱེད་པར་མ་ངེས་པ་

བཞིན་དུ། རང་གི་རྒྱུ་ལས་གཞན་པའི་འཇིག་རྒྱུ་ལ་མི་ལྩོས་ཀང་འཇིག་པར་མ་ངེས་

པས་ལྩོས་མེད་འདི་ཡང་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་ལྩོ། །

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

ཚོགས་པ་དེ་དག་འགྱུར་བ་ལ། །

ལྩོས་པའི་ཕིར་ན་མ་ངེས་མིན། །[༣༤]

དེ་གཉིས་དཔེ་དྩོན་མི་མཚུངས་པར་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པ་མིན་པར་ཐལ། མྱུ་

1  <<བཀྲིས་>> ལུང་།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གུ་སྐྱེད་པ་ཚོགས་པ་དེ་དག་འགྱུར་བ་ལ་ལྩོས་པས་ལྩོས་མེད་ཀི་རགས་མ་ཞུགས་

པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(དེའི་ལན་དགག་པ་)ལ་རྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

བས་པའང་དུས་ལ་ལྩོས་ཤེ་ན། །

བས་པའང་འཇིག་པར་འགྱུར་བ་རྒྱུན་འགྱུར་བའི་དུས་ལ་ལྩོས་པས་ལྩོས་

མེད་མ་གྲུབ་ཅེ་ན། 

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

དུས་ལ་ལྩོས་ན་བས་པ་དེ། །

འགྱུར་ན་འཇིག་པ་ལྩོས་མེད་གྲུབ། །

མི་འགྱུར་སྔར་བཞིན་འཇིག་མེད་གནས། །[༣༥]

དེ་གཉིས་དཔེ་དྩོན་མི་མཚུངས་པར་ཐལ། འཇིག་པར་འགྱུར་བ་དུས་ལ་ལྩོས་

ན་བས་པ་དེ་ནུས་པ་ཆུང་ངུ་ལས་ཆེན་པྩོར་འཕེལ་དགྩོས་པས་ནུས་པ་ཆུང་ངུའི་

དགག་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐྩོགས་མེད་མ་ཚང་ན་ནུས་པ་ཆེན་པྩོར་འགྱུར་བ་མི་འཐད་ལ། 

དགག་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཐྩོགས་མེད་ཚང་ནས་འགྱུར་ན་འཇིག་པ་ལྩོས་མེད་གྲུབ་ལ། མི་

འགྱུར་ན་སྔར་བཞིན་ཕིས་ཀང་འཇིག་མེད་དུ་གནས་དགྩོས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་(ལན་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ར་བ།

ཚོགས་པ་འགྱུར་མེད་གཅིག་ཡིན་པས། །

གཏན་ཚིགས་འདི་ནི་མ་གྲུབ་ལྩོ། །

ས་ས་བྩོན་སྩོགས་ཚོགས་པ་འགྱུར་མེད་གཅིག་ཡིན་པས་རྒྱུན་འགྱུར་བ་ལ་

ལྩོས་པའི་གཏན་ཚིགས་འདི་ནི་མ་གྲུབ་ལྩོ། །

དེ་དགག་པ་ལ་གསུམ། དངྩོས་དང་། དེའི་ལན་དགག་པ་དང་། ལྩོས་མེད་མ་

ངེས་པའི་རྩོད་པ་གཞན་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(དངྩོས་)ནི། 

ར་བ།

ཚོགས་པས་ཕི་ནས་བསྐྱེད་པ་ལར། །

གཅིག་ཕིར་དང་པྩོར་1བསྐྱེད་པར་འགྱུར། །[༣༦]

རྒྱུ་རྐེན་ཚོགས་པས་ཕི་ནས་མྱུ་གུ་སྐྱེད་པ་ལར་དང་པྩོར་ཚོགས་ཙམ་མྱུ་གུ་

སྐྱེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། མྱུ་གུ་སྐྱེད་པ་གང་ཞིག ཚོགས་པ་འགྱུར་མེད་གཅིག་

ཡིན་པའི་ཕིར།

 གཉིས་པ་(དེའི་ལན་དགག་པ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

གཅིག་ཉིད་ན་ཡང་གེགས་ཡྩོད་ཕིར། །

1  <<རང་>> པྩོར།<<ར་>> པྩོ།



  180  

རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

མྱུ་གུ་བསྐྱེད་པར་མི་ངེས་ན། །

འགྱུར་མེད་གཅིག་ཉིད་ཡིན་ན་ཡང་སྐྱེད་པ་ལ་གེགས་ཡྩོད་པའི་ཕིར་མྱུ་གུ་

སྐྱེད་པར་མ་ངེས་སྩོ་ཞེ་ན། 

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

གེགས་ཅན་གེགས་མེད་ཐ་དད་ཕིར། །

གཅིག་ཏུ་འདྩོད་ཀང་གཉིས་སུ་འགྱུར། །[༣༧]

ཚོགས་པ་སྔ་ཕི་གཅིག་ཏུ་འདྩོད་ཀང་གཉིས་སུ་འགྱུར་བར་ཐལ། གེགས་

ཅན་གེགས་མེད་སྔ་ཕི་རས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་(ལྩོས་མེད་མ་ངེས་པའི་རྩོད་པ་གཞན་སང་བ་)ལ་རྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

ནས་ཀི་རྒྱུ་ཚོགས་སཱ་ལུ་ཡི། །

མྱུ་གུ་བསྐྱེད་ལ་ལྩོས་མེད་1ཀང་། །

སཱ་ལུའི་2མྱུ་གུ་མི་སྐྱེད་3པས། །

གཏན་ཚིགས་འདི་ནི་མ་ངེས་ལྩོ། །[༣༨]

ནས་ཀི་ས་བྩོན་དང་ཆུ་ལུད་དྲྩོད་གཤེར་སྩོགས་ནས་ཀི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཚོགས་

1  <<བྩོད་>><<རང་>> མེད།<<ས་>> མྩོད།

2  <<རང་>> ལུའི།<<ར་>> ལུས།

3  <<རང་>> སྐྱེད།<<ར་>> བསྐྱེད།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ས་ལུ་ཡི་མྱུ་གུ་བསྐྱེད་པ་རྐེན་གཞན་ལ་ལྩོས་པ་མེད་ཀང་། ས་ལུའི་མྱུ་གུ་མི་སྐྱེད་

པས་ལྩོས་མེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་འདི་ནི་མ་ངེས་ལྩོ། །1 ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་མཚུངས་

པས་སམ་དུ་བསམ་པའྩོ། །

དེ་དགག་པ་ལ་གཉིས། དངྩོས་དང་། དེའི་ལན་དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(དངྩོས་)ནི།

 ར་བ།

སཱ་ལུའི་ས་བྩོན་ལ་ལྩོས་ཕིར། །

ལྩོས་མེད་ཡིན་པའི་རགས་མ་གྲུབ། །

ནས་ཀི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཚོགས་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ཀི་ས་ལུའི་མྱུ་གུ་སྐྱེད་པ་གང་

ལའང་ལྩོས་མེད་ཡིན་པའི་རགས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ས་ལུའི་མྱུ་གུ་སྐྱེད་པ་ས་ལུའི་ས་

བྩོན་ལ་ལྩོས་པ་གང་ཞིག ཁྱྩོད་ལ་ས་ལུའི་ས་བྩོན་མ་ཚང་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(དེའི་ལན་དགག་པ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

བས་ཡྩོད་སད་ཅིག་འཇིག་པ་མིན། །

འཇིག་པའི་རྒྱུ་ལ་ལྩོས་ཤེ་ན། །[༣༩]

འྩོ་ན་བས་པ་ཡྩོད་ཀང་སད་ཅིག་གིས་འཇིག་པ་མིན་པར་ཐལ། འཇིག་པའི་

རྒྱུ་ལ་ལྩོས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

1  <<བཀྲིས་>> ལྩོ། །<<ས་>><<རང་>> སྩོ། །
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དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

མྱུ་གུ་རང་རང་རྒྱུ་ལ་ལྩོས། །

དངྩོས་འཇིག་རྒྱུ་གཞན་ལ་མི་ལྩོས། །

འཇིག་པ་དངྩོས་མེད་རྒྱུ་མི་དགྩོས། །

དེས་ན་འཇིག་བེད་གཞན་མི་དགྩོས། །[༤༠]

དཔེ་དྩོན་མི་མཚུངས་པར་ཐལ། ནས་ཀི་མྱུ་གུ་དང་ས་ལུའི་མྱུ་གུ་རང་རང་གི་

ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་ལ་ལྩོས་དགྩོས་པས་ས་ལུའི་མྱུ་གུ་སྐྱེད་པ་ས་ལུའི་ས་བྩོན་ལ་ལྩོས་

ལ། དངྩོས་པྩོ་འཇིག་པ་རང་གི་རྒྱུ་མ་གཏྩོགས་རྒྱུ་གཞན་ལ་མི་ལྩོས་པའི་ཕིར་དང་། 

འཇིག་པ་དངྩོས་མེད་ལ་རྒྱུ་མི་དགྩོས་པ་དེས་ན་འཇིག་བེད་གཞན་མི་དགྩོས་པའི་

ཕིར། དྩོན་ནི་ནས་ཀི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཚོགས་པས་ས་ལུའི་མྱུ་གུ་བསྐྱེད་ན་ས་ལུའི་ས་

བྩོན་ལ་ལྩོས་དགྩོས་ལ། བས་པ་འཇིག་པར་བེད་པ་རང་གི་རྒྱུ་ལས་གཞན་ལ་མི་

ལྩོས་པས་མི་མཚུངས་པའྩོ། །

གསུམ་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སང་བ་ནི། 

ར་བ།

དངྩོས་འགལ་རས་གཅིག་འགྱུར་བ་དང་། །

དེ་ཉིད་གཞན་དུ་མི་འཐད་དང་། །

ཐྩོགས་བཅས་ཐྩོགས་མེད་མཚུངས་པ་ཡི། །



  183  

ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཐལ་བ་གསུམ་གིས་འདིར་མི་གནྩོད། །1[༤༡]

རིག་བེད་པ་ན་རེ། འཇིག་པ་རྒྱུ་མེད་ཡིན་ན་དངྩོས་མེད་ཡིན་པས་རག་

པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལ་ན་བུམ་པ་མི་རག་པ་དང་འཇིག་པ་རྒྱུ་མེད་ཡིན་པས་རག་པ་

སྟེ། དངྩོས་འགལ་རས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་། རྒྱལ་དཔྩོག་པ་ན་རེ། ཞིག་པ་

དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན་མ་ཞིག་པར་ཐལ་བ་དང་། དངྩོས་པྩོ་ལས་གཞན་ཡིན་ན་མེས་

ཤིང་བསྲེགས་རེས་སུ་ཤིང་མཐྩོང་བར་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་ངེད་ལ་བཀྩོད་པ་ལར། ཁྱེད་

རང་ལ་ཡང་དངྩོས་པྩོ་དང་འཇིག་པ་དེ་ཉིད་དུ་གཞན་དུ་བརགས་ན་མི་འཐད་པ་

དང་། དངྩོས་པྩོ་ལ་ཐྩོགས་བཅས་ཐྩོགས་མེད་གཉིས་ཡྩོད་པ་ལར་འཇིག་མི་འཇིག་

གཉིས་ཡྩོད་པར་མཚུངས་པ་ཡི་ཐལ་བ་གསུམ་གིས་འདིར་མི་གནྩོད་པར་ཐལ། 

བས་པ་འཇིག་པའི་ངྩོ་བྩོ་དང་འཇིག་རྒྱུ་ཡེ་མེད་མ་ཡིན་གི། རང་གི་རྒྱུ་ལས་གཞན་

པའི་འཇིག་རྒྱུ་མེད་པ་དང་། ཐྩོགས་བཅས་ཐྩོགས་མེད་གཉིས་ཡྩོད་ཀང་རག་པའི་

དངྩོས་པྩོ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་གནྩོད་པ་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་ལ་གཉིས། ཕྩོགས་སྔ་མ་དང་། དེ་

དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(ཕྩོགས་སྔ་མ་)ནི། 

ར་བ།

བ་རྩོག་དཀར་པྩོ་སྲིད་པ་ལར། །

དངྩོས་པྩོ་རག་པ་མི་འགལ་ཟེར། །

1  <<ཧྩོར་>> གནྩོད། །<<ར་>><<སེ་>><<ཞ་>> འགྩོག །
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བ་རྩོག་ཕལ་ཆེར་ནག་པྩོ་ཡིན་ཡང་དཀར་པྩོ་སྲིད་པ་ལར་དངྩོས་པྩོ་1ཕལ་

ཆེར་མི་རག་ཀང་དབང་ཕྱུག་ལ་སྩོགས་པ་དངྩོས་པྩོ་རག་པ་མི་འགལ་ཟེར་རྩོ། །

གཉིས་པ་(དེ་དགག་པ་)ལ་གསུམ། བརགས་ན་མི་འཐད་པ་དང་། དེ་རགས་ཀིས་

སྒྲུབ་པ་དང་། རགས་ཀི་རིགས་ངྩོས་བཟུང་བའྩོ། །

ར་བ།

རག2་དེས་དྩོན་བེད་མི་ནུས་ན། །

དངྩོས་མེད་ཡིན་ཕིར་དྩོན་ལ་མཐུན། །[༤༢]

ནུས་དེ་འགྱུར་ན་རག་པ་ཉམས། །

འགྱུར་བ་མེད་ན་བེད་པ་འགལ། །3

དང་པྩོ་(དེ་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་པ་)ལ་གསུམ།4 རགས་དགྩོད་པ་དང་། རགས་སྦྱྩོར་

དྩོན་གསུམ་ངྩོས་བཟུང:བ་དང་། རྩོད་པ་སྩོང་5བའྩོ། །

1  <<བཀྲིས་>> པྩོ།<<ས་>> པ།

2  <<བྩོད་>><<རང་>> རག<<ས་>> རགས།

3 “རག་དེས་དྩོན་བེད།” ཞེས་པ་ནས། “བེད་པ་འགལ། །” ཞེས་པའི་བར་གི་ཚིགས་བཅད་འདིའི་ཚིག་འགེལ་ནི་སྡུར་དཔེ་རྣམས་

སུ་མ་རེད་ཀང་། <<རང་>>དུ་ཚིགས་བཅད་འདི་”བརགས་ན་མི་འཐད་པ་”ཞེས་པའི་ས་བཅད་ནང་དྲངས་ནས་དེའི་འགེལ་པ་ནི། “དབང་ཕྱུག་

ལ་སྩོགས་པ་རག་པར་འདྩོད་པ་དེ་ཅི། དྩོན་བེད་མི་ནུས་ན་ཡྩོད་པར་མིང་བཏགས་ཀང་དངྩོས་མེད་ཡིན་པས་མིང་ལ་མི་བརད་དྩོ། །གལ་ཏེ་ནུས་ན་

དེས་བ་བ་བེད་པའི་ཚེ་སྔར་གི་རང་བཞིན་ལས་འགྱུར་ན་མི་རག་པར་འགྱུར་ལ་མི་འགྱུར་ན་དྩོན་བེད་པ་འགལ་ཏེ། དྩོན་མི་བེད་པའི་གནས་སབས་

ལས་མ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །” ཞེས་པ་ལས་ཀྩོག་པ་པྩོ་རྣམས་ཀིས་ར་བའི་ཚིག་དྩོན་མཁྱེན་པར་འཚལ།

4  <<རང་>>ནང་འདིའི་མཚམས་སུ། ཨང་དང་པྩོའི་རགས་ཅན་གི་མཆན་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་གྩོང་གི་ཚིགས་བཅད་ཅིག་

”བརགས་ན་མི་འཐད་པ་”ཞེས་པའི་ས་བཅད་ནང་དྲངས་ནས་དེའི་རེས། “གཉིས་པ་དེ་རགས་ཀིས་བསྒྲུབ་པ་ལ། རགས་དགྩོད་པ་དང་། སྦྱྩོར་བའི་

དྩོན་ངྩོས་བཟུང་བའྩོ། །” ཞེས་བྱུང་ཞིང་དར་ཊིཀ་ཏུ། “རགས་ཀིས་སྒྲུབ་པ་”ཞེས་པའི་ངྩོས་འཛིན་ཡྩོད་པ་བཞིན་འྩོག་ཏུ་དེ་བཀྲལ་པའི”གཉིས་པ་ནི་

”ཞེས་སྩོགས་ཀི་ཚིག་མ་རེད་པས་འདིར། “དང་པྩོ་ལ་གསུམ་”ཞེས་སྡུར་དཔེ་རྣམས་སུ་བྱུང་་ཡང་”གཉིས་པ་ལ་གཉིས་”ཞེས་པའི་དྩོན་དུ་གསལ་

ལྩོ་སམ།

5  <<བཀྲིས་>><<ཧྩོར་>> +<<ཞ་>><<སེ་>> -
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དང་པྩོ་(རགས་དགྩོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

གང་གང་བེད་མིན་དེ་དངྩོས་མེད། །

མཁའ་བཞིན་རག་པའང་བེད་པས་སྟྩོང་། །[༤༣]

གང་དང་གང་དྩོན་བེད་ནུས་པ་མིན་པ་དེ་དངྩོས་མེད་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། 

དཔེར་ན་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་བཞིན། རག་པའང་དྩོན་བེད་པས་སྟྩོང་ཞེས་

པའྩོ། །

གཉིས་པ་(རགས་སྦྱྩོར་དྩོན་གསུམ་ངྩོས་བཟུང་བ་)ལ་གསུམ། ཆྩོས་ཅན་དང་། སྒྲུབ་

1བ་དང་། གཏན་ཚིགས་སྩོ། །དང་པྩོ་(ཆྩོས་ཅན་)ལ་གཉིས། རང་ལུགས་དང་། གཞན་

ལུགས་2དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(རང་ལུགས་)ནི། 

ར་བ།

ཆྩོས་ཅན་རག་པའི་གཞན་སེལ་ཡིན། །

ཆྩོས་ཅན་མ་གྲུབ་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། ཆྩོས་ཅན་སྒ་དྩོན་ལ་རང་མཚན་

དུ་འཁྲུལ་བའི་རག་པའི་གཞན་སེལ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(གཞན་ལུགས་དགག་པ་)ནི། འཇིག་པ་བཀག་ཙམ་ཆྩོས་ཅན་ཡིན་ཟེར་བ་

དང་། རག་པའི་རང་མཚན་འདྩོད་པ་དང་། སྒ་དྩོན་ཁྩོ་ནར་འདྩོད་པ་སྩོགས་ནི་མི་

1  <<བཀྲིས་>> སྒྲུབ།<<རང་>> བསྒྲུབ།

2  <<བཀྲིས་>> ལུགས།<<ས་>> ལགས།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

འཐད་དྩོ། །

གཉིས་པ་(བསྒྲུབ་བ་)ནི། 

ར་བ།

དངྩོས་པྩོ་བཀག་ཉིད་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས། །

བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་མི་འཐད་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། དངྩོས་པྩོ་བཀག་པའི་

མེད་དགག་ཉིད་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་(གཏན་ཚིགས་)ལ་གཉིས། ཕྩོགས་ཆྩོས་སྒྲུབ་པ་དང་། ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་

པའྩོ། །དང་པྩོ་(ཕྩོགས་ཆྩོས་སྒྲུབ་པ་)ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་

དང་། རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །དང་པྩོ་(གཞན་ལུགས་དགག་པ་)ལ་གཉིས། མངྩོན་སུམ་གིས་གྲུབ་

པ་དགག་པ་དང་། ཆྩོས་ཅན་འཇལ་བའི་རྩོག་པ་མྩོང་བའི་རང་རིག་གིས་ཕྩོགས་

ཆྩོས་གྲུབ་པ་དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(མངྩོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཕྩོགས་ཆྩོས་མངྩོན་སུམ་གིས་གྲུབ་ཟེར། །

ཁ་ཅིག དགག་གཞི་རག་པ་འགྱུར་མེད་ལ་རྩོག་པ་དང་། དགག་བའི་ཆྩོས་

དྩོན་བེད་ནུས་པ་འགྱུར་བ་ལ་རྩོག་པའི་རྩོག་པ་གཉིས་འཛིན་སྟངས་འགལ་བར་རང་

རིག་མངྩོན་སུམ་ཚད་མས་ཤུགས་ལ་རྩོགས་པས་ཕྩོགས་ཆྩོས་མངྩོན་སུམ་གིས་

འགྲུབ་ཟེར་རྩོ། །



  187  

ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ར་བ།

དགག་བ་འཛིན་པ་སྐྱེ་མི་དགྩོས། །[༤༤]

དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དགག་པ་རྩོགས་པ་ལ་དགག་བའི་ཆྩོས་འཛིན་པའི་

ཚད་མ་སྐྱེ་མི་དགྩོས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(ཆྩོས་ཅན་འཇལ་བའི་རྩོག་པ་མྩོང་བའི་རང་རིག་གིས་ཕྩོགས་ཆྩོས་གྲུབ་པ་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

ལ་ལ་རྩོག་མྩོང་གཅིག་ཡིན་ལྩོ། །

ལ་ལ་རྩོག་མྩོང་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་གཅིག་ནི་ཆྩོས་ཅན། དེའི་སྟེང་དུ་གཏན་

ཚིགས་གཉིས་ཀ་གྲུབ་པ་ཡིན་ལྩོ། །1 རག་པ་འགྱུར་མེད་ལ་རྩོག་པ་མྩོང་བའི་རང་

རིག་གིས་དེའི་ཡུལ་འགྱུར་མེད་དུ་ཤུགས་ལ་གྲུབ་པ་ན། རིམ་དང་གཅིག་ཆར་གི་

དྩོན་བེད་པ་ཡང་ཁེགས་ཞེས་པའྩོ། །

ར་བ།

ལྩོག་རྩོག་ཉིད་ཀང་མི་སྲིད་འགྱུར། །

དེ་ལ་ན་རག་པ་དྩོན་བེད་ནུས་པར་དམ་འཆའ་བའི་ལྩོག་རྩོག་ཉིད་ཀང་མི་

སྲིད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རག་པ་ལ་རྩོག་པའི་རྩོག་མྩོང་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་ཚད་

མས་རག་པ་དྩོན་བེད་ནུས་པ་ངེས་པར་ཁེགས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(རང་ལུགས་)ནི། 

1  <<བཀྲིས་>> ལྩོ། །<<ས་>> ནྩོ། །
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ར་བ།

དེས་ན་སད་ཅིག་གིས་སྟྩོང་ལ། །

དྩོན་བེད་འགྩོག་པའི་རགས་ཀིས་འགྲུབ། །1 [༤༥]

དེས་ན་གནྩོད་པ་ཅན་གི་རགས་ཀི་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་སྐྱྩོན་

མེད་པར་ཐལ། རིམ་དང་ཅིག་ཆར་གི་དྩོན་བེད་པས་སྟྩོང་པའི་རྩོགས་2ཀིས་སད་

ཅིག་གིས་སྟྩོང་པ་ལ་དྩོན་བེད་ནུས་པ་འགྩོག་པའི་རགས་ཀིས་འགྲུབ་པའི་ཕིར། དེའི་

ཁྱབ་པ་ནི། དྩོན་བེད་པ་ལ་རིམ་དང་རིམ་མ་ཡིན་པས་དྩོན་བེད་པ་གཉིས་སུ་ངེས་

པས་འགྲུབ་ལ། རག་པས་ཅིག་ཆར་དྩོན་བེད་ན་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཆར་སྐྱེ་

བར་ཐལ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་འདྩོད་ན། མངྩོན་སུམ་གིས་བསལ་བ་སྩོགས་ལ་བརེན་

ནས་འགྲུབ་ཅིང་། རིམ་གིས་དྩོན་བེད་ན་མི་བེད་པའི་གནས་སབས་ལས་ཕིས་

འགྱུར་ན་མི་རག་པར་འགྱུར་ལ། མི་འགྱུར་ན་ཕིས་ཀང་མི་བེད་པར་ཐལ་བའི་མཐའ་

གཞན་དགག་པས་འགྲུབ་བྩོ། །

གསུམ་པ་(རྩོད་པ་སང་བ་)ལ་གཉིས། རག་པའི་གནས་སབས་ལ་མི་ཁེགས་པ་

སང་བ་དང་། རང་བཞིན་ལ་མི་ཁེགས་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(རག་པའི་གནས་སབས་ལ་མི་ཁེགས་པ་སང་བ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

རང་བཞིན་རག་ཀང་གནས་སབས་རྣམས། །

1  <<བྩོད་>><<རང་>> འགྲུབ།<<ས་>> གྲུབ།

2  <<བཀྲིས་>> རགས།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

འགྱུར་ཕིར་དྩོན་བེད་འཐད་ཅེ་ན། །

རང་བཞིན་རག་ཀང་གནས་སབས་རྣམས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རག་པས་དྩོན་

བེད་པ་འཐད་ཅེ་ན། 

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

གཉིས་པྩོ་གཅིག་ན་ཆྩོས་གཉིས་འགལ། །

ཐ་དད་ཡིན་ན་བེད་པ་འགལ། །[༤༦]

དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། གནས་སབས་གཉིས་པྩོ་གཅིག་ན་ཆྩོས་གཉིས་འགལ་

ལ། རས་ཐ་དད་ཡིན་ན་རག་པའི་རང་བཞིན་གིས་དྩོན་བེད་པ་འགལ་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(རང་བཞིན་ལ་མི་ཁེགས་པ་སང་བ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

སད་ཅིག་འཇིག་པ་མེད་ན་ཡང་། །

རགས་པའི་འགྱུར་བ་ཡྩོད་ཅེ་ན། །

རག་པ་ལ་སད་ཅིག་གིས་འཇིག་པ་མེད་ན་ཡང་རགས་པའི་འགྱུར་བ་ཡྩོད་

ཅེ་ན། 

དེ་དགག་པ་ནི། 

ར་བ།

དང་པྩོ་སད་ཅིག་མི་འཇིག་ན། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

རགས་པའི་འགྱུར་བ་ག་ལ་སྲིད། །[༤༧]

རག་པ་ལ་དང་པྩོ་སད་ཅིག་གིས་མི་འཇིག་ན་རགས་པས་1འགྱུར་བ:ག་ལ་

2སྲིད་དེ། མི་སྲིད་པར་ཐལ། དུས་དང་པྩོར་གྲུབ་པའི་དངྩོས་པྩོ་དུས་གཉིས་པར་མི་

སྩོད་ན་རག་པར་འགལ་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནི། 

ར་བ།

དྩོན་བེད་ནུས་པ་བཀག་པ་ལ། །

དངྩོས་པྩོ་མེད་པས་ཁྱབ་པ་འགྲུབ། །

རག་པ་ལ་དྩོན་བེད་ནུས་པ་བཀག་པ་ལ་དངྩོས་པྩོ་མེད་པས་ཁྱབ་པ་འགྲུབ་

པར་ཐལ། དྩོན་བེད་ནུས་པ་དངྩོས་པྩོའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་(རགས་ཀི་རིགས་ངྩོས་བཟུང་བ་)3ལ་རགས་ཀི་རིགས་གང་ཡིན་ན། བས་

པའི་མཚན་ཉིད་འགྩོག་ན་དྩོན་འགྩོག་པ་དང་། བས་པ་ཉིད་འགྩོག་ན་ཐ་སད་འགྩོག་

པ་ཡིན་ནྩོ། །ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་གཏན་ཚིགས་གཉིས་དྩོན་མེད་དྩོ་ཞེ་ན། 

ར་བ།

གནྩོད་པ་ཅན་གི་ལམ་སྦྱྩོང་དུ། །

1  <<བཀྲིས་>> པས།<<རང་>> པའི།

2  <<བཀྲིས་>> གལ།

3  ཤྩོག་༡༣༡ མཆན་དུ་བཤད་པ་ལར་དར་ཊིཀ་དང་<<ཧྩོར་>>ནང་”རྩོད་པ་སྩོང་བ་”ཞེས་པའི་ས་བཅད་ཅིག་གི་ངྩོས་འཛིན་

བྱུང་ཡང་དེ་དར་ཊིཀ་དང་རང་འགེལ་དཔར་མ་གསུམ་ཀར་ཆད་པར་མངྩོན་པས། ས་བཅད་ཀི་ཡིག་ཆུང་<<སེ་>><<ཞ་>>ལར་བཀྩོད་

ལ། དྩོན་ངྩོ་མར་དཔད་པར་འཚལ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ལྩོས་མེད་འཆད་པ་དགྩོངས་པ་མིན། །

སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་མཆྩོག་གནྩོད་པ་ཅན་གི་ལམ་སྦྱྩོང་དུ་ལྩོས་མེད་འཆད་པ་

དགྩོངས་པ་མིན་པར་ཐལ། ལྩོས་མེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་སྩོ་སྩོ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ལམ་སྦྱྩོང་དུ་བེད་ཚུལ་ནི། རག་པ་ཆྩོས་ཅན། བས་པས་སྟྩོང་སྟེ། དྩོན་བེད་པས་སྟྩོང་

པའི་ཕིར། དེས་སྟྩོང་སྟེ་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ལ་ཁྱད་པར་སྐྱེད་དུ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ། 

ཕ་རྩོལ་པྩོས་རག་པའི་ངྩོ་བྩོ་ལ་ཁྱད་པར་མི་སྐྱེད་ཀང་དེས་དྩོན་བེད་པ་མི་འགལ་ཏེ། 

ཕིས་འབྱུང་གི་འཇིག་རྒྱུས་བུམ་པའི་ངྩོ་བྩོ་ལ་ཁྱད་པར་མི་སྐྱེད་ཀང་། བུམ་པའི་

འཇིག་པ་བེད་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་པ་ལ། དེ་ལྩོས་མེད་ཀི་རགས་ཀིས་འགྩོག་པས་

གནྩོད་པ་ཅན་གི་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཀི་ལམ་སྦྱྩོང་རྒྱས་པ་དང་། ཁྱབ་པའི་ལམ་1སྦྱྩོང་

མདྩོར་བསྡུས་པ་གསུངས་ལ། མཁས་པའི་དབང་པྩོ་ཁ་ཅིག དེ་རྣམ་ངེས་ཀི་དགྩོངས་

པ་ཡིན་པར་བཞེད་དྩོ། །

ར་བ།

དེས་ན་ལྩོག་རྩོག་རྣམ་གཉིས་ཀི། །

གཉེན་པྩོར་གཏན་ཚིགས་རྣམ་གཉིས་གསུངས། །[༤༨]

དེས་ན་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྩོས་མེད་དང་། གནྩོད་པ་ཅན་གི་

རགས་གཉིས་དགྩོས་པ་མེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མུ་སྟེགས་ཁ་ཅིག་དངྩོས་པྩོ་

རྣམས་འཇིག་རྒྱུ་དང་འཕད་ན་འཇིག་ལ། མ་འཕད་ན་མི་འཇིག་པར་འདྩོད་པ་དགག་

པ་ལ་ལྩོས་མེད་ཀི་རགས་དང་། དབང་ཕྱུག་སྩོགས་རྐེན་དང་འཕད་ཀང་མི་འཇིག་

1  <<བཀྲིས་>> ལས།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

པར་འདྩོད་པ་དགག་པ་ལ་གནྩོད་པ་ཅན་གསུངས་པས་ལྩོག་རྩོག་རྣམ་གཉིས་ཀི་

གཉེན་པྩོར་གཏན་ཚིགས་རྣམ་པ་གཉིས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་དེ་བྱུང་གི་འབེལ་པ་ངེས་བེད་ལ་གཉིས། གཞན་ལུགས་དགག་པ་

དང་། རང་གི་ལུགས་བཞག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(གཞན་ལུགས་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

རྒྱུ་འབས་ཕྲུགས་ལྔས་ངེས་ཞེས་ཟེར། །

ཧ་ཅང་ཐལ་ཕིར་འདི་མི་འཐད། །

ཁ་ཅིག་1དང་པྩོར་མེ་དུ་གཉིས་ཀ་མ་དམིགས། དེ་ནས་མེ་དམིགས། དེ་ནས་

དུ་བ་དམིགས། དེ་ནས་མེ་མ་དམིགས། དེ་ནས་དུ་བ་མ་དམིགས་པའི་རྒྱུ་འབས་

ཕྲུག་ལྔས་ངེས་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རང་བཞིན་གི་རེས་སུ་འགྩོ་ལྡྩོག་

གིས་ངེས་ན་ཕྲུག་གསུམ་དུ་འདུས་ལ། གནས་སབས་ཀི་རེས་སུ་འགྩོ་ལྡྩོག་རྔ་སྒ་དང་

ཉི་མའི་འྩོད་ཟེར་ལ་ཡང་ཡྩོད་པས་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(རང་གི་ལུགས་བཞག་པ་)ལ་གསུམ། རྒྱུ་འབས་སྤིའི་མཚན་ཉིད་དང་། 

ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་དང་། རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(རྒྱུ་འབས་སྤིའི་མཚན་ཉིད་)ནི། 

ར་བ།

1  <<བཀྲིས་>> ཅིག<<ས་>> ཅག
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

རྒྱུ་འབས་ཕན་འདྩོགས་བ་བེད་ཡིན། །

རྒྱུ་ཡང་ཉེར་ལེན་ལྷན་ཅིག་བེད། །[༤༩]

དྩོན་གཞན་ཕན་འདྩོགས་བ་འབས་བུ་དང་། ཕན་འདྩོགས་བེད་རྒྱུའི་མཚན་

ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །རྒྱུའང་ཆྩོས་ཅན། གཉིས་སུ་ཡྩོད་དེ། ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ངྩོ་བྩོའི་

ལག་རེས་འཇྩོག་བེད་ཉེར་ལེན་དང་། ཁྱད་པར་གི་ལག་རེས་འཇྩོག་བེད་ལྷན་ཅིག་

བེད་རྐེན་གཉིས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་)ནི། 

ར་བ།

དེ་ཡང་རེས་སུ་འགྩོ་ལྡྩོག་གི །

སྩོ་ནས་ཕྲུགས་གསུམ་རྣམ་པ་གཉིས། །

རྒྱུ་འབས་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་དེ་ཡང་ཆྩོས་ཅན། མེ་དུ་གཉིས་ཀ་ཡྩོད་ན་

སྣང་རུང་གི་གཞིར་མེ་དུ་གཉིས་ཀ་མ་དམིགས་པའི་དག་འཛིན་མངྩོན་སུམ:ཟུངས་

ཤིག1 དེ་རེས་མེ་དམིགས། དེ་རེས་དུ་བ་དམིགས་པའི་རྒྱུ་འབས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་འཛིན་

པའི་མངྩོན་སུམ:ཟུངས་ཤིག2 དེ་རེས་མེ་མ་དམིགས། དེ་རེས་དུ་བ་མ་དམིགས་

པའི་རེས་སུ་འགྩོ་ལྡྩོག་གི་སྩོ་ནས་ཕྲུག་གསུམ་དང་། མངྩོན་སུམ་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་བའི་མ་

དམིགས་པ་དང་བཅས་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་ངེས་པར་བེད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་(རྩོད་པ་སང་བ་)ལ་གཉིས། གནྩོད་པ་སྤིར་སང་བ་དང་། གཞན་དུ་

1  <<བཀྲིས་>> ཟུང་ཅིག

2  <<བཀྲིས་>> ཟུང་ཅིག
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

འཁྲུལ་བ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(གནྩོད་པ་སྤིར་སང་བ་)ནི། 

ར་བ།

མཚན་ཉིད་མི་འགྲུབ་ཧ་ཅང་ཐལ། །

གཞན་དུ་འཁྲུལ་བས་འདིར་མི་གནྩོད། །[༥༠]

སྔར་མེ་དུ་གཉིས་མ་དམིགས་པས་རྒྱུ་འབས་ཀིས་ལྡྩོག་པའི་མཚན་ཉིད་མི་

འགྲུབ་པ་སྩོགས་དང་། སྩོང་པྩོའི་རྣམ་འགྱུར་དང་། མུན་པའང་རྒྱུ་འབས་སུ་ཐལ་བས་

ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། མེ་མེད་བརྒྱ་བིན་གི་སྤི་བྩོ་ལས་དུ་བ་སྐྱེ་བར་མཐྩོང་བའི་གཞན་

དུ་འཁྲུལ་བས་འདིར་མི་གནྩོད་པར་ཐལ། རེས་སུ་འགྩོ་ལྡྩོག་གི་སྩོ་ནས་རྒྱུ་འབས་སུ་

གྲུབ་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(གཞན་དུ་འཁྲུལ་བ་སང་བ་)ལ་གཉིས། རྒྱུ་མིན་ལས་མི་སྐྱེ་བ་དང་། :སྐྱེ་ན་

1རྒྱུ་འབས་སུ་གྲུབ་པའྩོ། །དང་པྩོ་(རྒྱུ་མིན་ལས་མི་སྐྱེ་བ་)ལ་གཉིས། རྒྱུ་མིན་ལས་སྐྱེ་བ་

དགག་པ་དང་། བཀག་པ་ལ་མི་འཐད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(རྒྱུ་མིན་ལས་སྐྱེ་བ་དགག་པ་)ནི། མེ་མེད་བརྒྱ་བིན་གི་སྤི་བྩོ་ལས་ཀང་དུ་བ་

སྐྱེ་བར་མཐྩོང་བས། དུ་བ་མེའི་འབས་བུར་མ་ངེས་སྩོ་ཞེ་ན། 

ར་བ།

གང་དག་རྒྱུ་མིན་ལས་སྐྱེས་པ། །

1  <<བཀྲིས་>> སྐྱེ་ན།<<ས་>> སྐྱེན།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དེ་ནི་དེ་ཡི་འབས་བུ་མིན། །

རྣམ་པ་འདྲ་བས་འཁྲུལ་བ་ལ། །

དེ་ཡི་མིང་གིས་བཏགས་པར་ཟད། །[༥༡]

འདྲ་བས་གྩོག་མཁར་ལ་བརྒྱ་བིན་གི་སྤི་བྩོ་བཏགས་པས་ཏེ། བརྒྱ་བིན་གི་

སྤི་བྩོ་ལས་སྐྱེས་པའི་སྲྩོག་ཆགས་ཀི་ཁ་རླངས་འཐུལ་བ་དང་རྣམ་པ་འདྲ་བས་

འཁྲུལ་བ་ལ། དུ་བ་དེ་ཡི་མིང་གིས་བཏགས་པར་ཟད་ཀི་དེ་དུ་བ་མིན་པར་ཐལ། གང་

དག་རང་གི་རྒྱུ་མིན་པ་ལས་སྐྱེས་པ་དེ་ནི་དེ་ཡི་འབས་བུ་མིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(བཀག་པ་ལ་མི་འཐད་པ་སང་བ་)ནི། རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་ལས་སྐྱེས་པས་དེའི་

འབས་བུ་མ་ཡིན་ན། རྩོ་བཙུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་མེ་མེ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། 

ར་བ།

རྩོ་དང་ཤིང་སྩོགས་མེ་རྒྱུ་མིན། །

མེ་རྒྱུ་མེ་ཡི་རྡུལ་ཕན་ཡིན། །

རྡུལ་ཕན་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པའི་རྒྱུ། །

རྩོ་ཤིང་སྩོགས་ཡིན་དབང་པྩོ་བཞིན། །[༥༢]

རྩོ་དང་ཤིང་སྩོགས་མེའི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རིགས་ཐ་དད་

པའི་ཕིར། དེ་ལ་ནའང་ཉེར་ལེན་མེད་པར་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། མེ་ཡི་རྡུལ་

ཕན་སྔ་མ་མེའི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྩོ་ཤིང་སྩོགས་མེའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། མེའི་རྡུལ་ཕན་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པའི་རྒྱུ་རྩོ་ཤིང་སྩོགས་

ཡིན་པའི་ཕིར། མིག་ཤེས་ཀི་ཉེར་ལེན་ཤེས་པ་སྔ་མ་ཡིན་ཡང་བདག་རྐེན་དབང་པྩོ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཡིན་པ་བཞིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་(སྐྱེ་ན་རྒྱུ་འབས་སུ་གྲུབ་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཡང་ན་སྔྩོན་དང་ཕི་མ་ཡི། །

རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཐ་དད་ཡྩོད། །

མེ་དང་དུ་བས་བསྐྱེད་པ་ཡི། །

འབས་བུ་དུ་བའི་ཁྱད་པར་བཞིན། །[༥༣]

ཡང་ན་སྔྩོན་དང་ཕི་མ་ཡི་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཐ་དད་ཡྩོད་

དེ། དང་པྩོར་མེ་དང་ཕིས་དུ་བས་བསྐྱེད་པ་ཡི་འབས་བུ་དུ་བའི་ཁྱད་པར་བཞིན་དུ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་འབེལ་པའི་མཚན་གཞི་ངྩོས་བཟུང་བ་ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་

དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་དང་། རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(གཞན་ལུགས་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

རང་མཚན་དང་ནི་སྒ་དྩོན་གཉིས། །

འབེལ་པའི་མཚན་གཞིར་མི་འཐད་པས། །

རང་མཚན་དང་ནི་སྒ་དྩོན་རྐང་པ་གཉིས་འབེལ་པའི་མཚན་གཞིར་མི་འཐད་

པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་ལ་གྩོང་དུ་གནྩོད་པ་བརྩོད་ཟིན་པའི་ཕིར། 
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

གཉིས་པ་(རང་ལུགས་)ནི། 

ར་བ།

སྒ་ཡི་དྩོན་ལ་རང་མཚན་དུ། །

འཁྲུལ་བའི་གཞན་སེལ་ཁྩོ་ན་ཡིན། །[༥༤]

འབེལ་པའི་མཚན་གཞི་རས་སུ་མ་གྲུབ་ཀང་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྒའི་དྩོན་ལ་

རང་མཚན་དུ་འཁྲུལ་བའི་གཞན་སེལ་ཁྩོ་ན་ལ་འབེལ་པའི་རང་ལྡྩོག་འཐད་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་(རྩོད་པ་སང་བ་)ནི། ལྡྩོག་པ་གཅིག་འབེལ་པར་ཁས་བླངས་ནས། 

འབེལ་པ་ཅན་གཉིས་ལ་ཡྩོད་པར་འདྩོད་ན་སྤི་ལ་བཀྩོད་པའི་སྐྱྩོན་མཚུངས་སྩོ་ཞེ་ན། 

ལྡྩོག་པ་དངྩོས་མེད་ཡིན་པས་སྐྱྩོད་མེད་པར་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

གསུམ་པ་དེ་དག་གང་གིས་ངེས་པའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། ཚད་མ་དང་དཔྩོད་པ་

ཕྩོགས་རེས་ངེས་པ་དགག་པ་དང་། གཉིས་ཀ་དགྩོས་པ་དང་། མི་འཐད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(ཚད་མ་དང་དཔྩོད་པ་ཕྩོགས་རེས་ངེས་པ་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

བདེ་བེད་དགའ་བ་དཔྩོད་པ་ཡིས། །

འབེལ་པ་ངེས་པར་བེད་ཅེས་གག །

ཉི་འྩོག་པ་རྣམས་ཚད་མ་ཡིས། །

འབེལ་པ་ངེས་པར་བེད་པར་འདྩོད། །[༥༥]
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བམ་ཟེ་ཆེན་པྩོ་བདེ་བེད་དགའ་བ་འགལ་འབེལ་གི་ར་བ་ལ་བརེན་ནས་སྔར་

མ་རྩོགས་པའི་དྩོན་ལ་མཐའ་གཞན་དུ་འཛིན་པའི་འདྩོགས་1པ་སེལ་བའི་དཔྩོད་པ་

ཡིས་འབེལ་པ་ངེས་པར་བེད་ཅེས་གགས་ལ། ཉི་འྩོག་པ་རྣམས་ཚད་མ་ཡིས་འབེལ་

པ་ངེས་པར་བེད་པར་འདྩོད་དྩོ། །ཚད་མ་ལ་མི་ལྩོས་པའི་དཔྩོད་པ་རྐང་པ་དང་། 

དཔྩོད་པ་ལ་མི་ལྩོས་པའི་ཚད་མ་རྐང་པའི་འབེལ་པ་ངེས་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་པས་

གཉིས་ཀ་ངེས་པར་དགྩོས་སྩོ། །

གཉིས་པ་(གཉིས་ཀ་དགྩོས་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཚད་མའི་སྟྩོབས་ཀིས་བསྐྱེད་པ་ཡི། །

གཞན་སེལ་ངེས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན། །

འཁྲུལ་བས་དངྩོས་པྩོ་གཅིག་ཉིད་དུ། །

རྩོག་དཔྩོད་དེ་ཡིས་འབེལ་པ་ངེས། །[༥༦]

འབེལ་པ་ངེས་བེད་མེད་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། རེས་སུ་འགྩོ་ལྡྩོག་འཇལ་

བའི་ཚད་མའི་སྟྩོབས་ཀིས་སྐྱེད་པ་ཡི། གཞན་སེལ་ངེས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་སྒ་དྩོན་

ལ་རང་མཚན་དུ་འཁྲུལ་བས་དངྩོས་པྩོ་གཅིག་ཉིད་དུ་རྩོག་དཔྩོད་དེ་ཡིས་འབེལ་པ་

ངེས་པར་བེད་པའི་ཕིར། ཚད་མ་དང་ངེས་ཤེས་གཉིས་ཀ་ལ་ལྩོས་ནས་ངེས་པར་

བེད་དྩོ། །

གསུམ་པ་(མི་འཐད་པ་སང་བ་)ནི། དཔྩོད་པ་ཡིད་དཔྩོད་དམ་བཅད་ཤེས་སུ་

1  <<བཀྲིས་>> དྩོགས།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

འགྱུར་ལ། མ་ཡིན་ན་ཚད་མིན་གི་བླྩོ་བཞི་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། མི་འགྱུར་ཏེ་ཡིད་

དཔྩོད་མ་ཡིན་ལ་བཅད་ཤེས་ཡིན་ཡང་བཞི་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཁ་ཕིར་ལ་ལ་བཅད་

ཤེས་དང་། ནང་ལ་ལ་རང་རིག་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

སྤིའི་དྩོན་བསྡུ་བ་ནི། 

ར་བ།

དངྩོས་པྩོའི་དྩོན་ལ་འབེལ་པ་མེད། །

འབེལ་པ་གཉིས་ཀང་སྒྩོ་བཏགས་ཡིན། །

སྒ་ཡི་དྩོན་ལ་རང་མཚན་དུ། །

འཁྲུལ་བས་འབེལ་པའི་རྩོག་པ་སྐྱེ། །[༥༧]

ཞེས་བ་བ་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

དངྩོས་པྩོའི་དྩོན་ལ་འབེལ་པ་རང་མཚན་མེད་པར་ཐལ། འབེལ་པ་གཉིས་

ཀང་སྒྩོ་བཏགས་ཡིན་པའི་ཕིར། འབེལ་པ་ངེས་བེད་ཀི་རྩོག་པ་རྒྱུ་མེད་དུ་འབྱུང་བ་

མ་ཡིན་ཏེ། སྒའི་དྩོན་ལ་རང་མཚན་དུ་འཁྲུལ་བས་འབེལ་པའི་རྩོག་པ་སྐྱེ་བའི་ཕིར་

རྩོ། །འདིར་སྨྲས་པ། ཚད་མ་གཉིས་ཀི་རེས་འབངས་ནས། །དྩོན་ལ་འཇུག་ལྡྩོག་བེད་

པ་ནི། །འབེལ་པ་ཤེས་ལ་རག་ལས་པས། །འབེལ་པའི་རྣམ་བཞག་ལེགས་པར་

བཤད། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། 

ར་བ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་ལས་འབེལ་པ་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བེད་

པ་སྟེ་དྲུག་པའྩོ། །     ། །

ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པྩོ་

ཞེས་བ་བ་ལས་འབེལ་པ་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་དྲུག་པའི་འགེལ་པའྩོ། །     ། །

འགལ་བ་བརག་པ།

གཉིས་པ་འགལ་བའི་དྩོན་ངེས་པར་བ་བ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་དང་། 

ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའྩོ། །དང་པྩོ་(ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། འགལ་བའི་མཚན་

ཉིད་དང་། དབེ་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(འགལ་བའི་མཚན་ཉིད་)ནི། 

ར་བ།

ཆྩོས་གང་གང་ལ་གནྩོད་བེད་པ། །

དེ་ནི་དེ་ཡི་འགལ་ཟླ་ཡིན། །

ཆྩོས་གང་གཞི་འགར་གང་ལ་གནྩོད་པར་བེད་པ་དེ་ནི་དེ་ཡི་འགལ་ཟླ་སྟེ། 

འགལ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །དཔེར་ན་མི་རག་པ་མཚན་གཞི། རག་པ་དང་འགལ་

བར་མཚོན། གཞི་སྒ་ལ་བུ་ལ་འགྩོག་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་རག་པ་ལ་གནྩོད་བེད་

ཡིན་པའྩོ། །དེ་དང་འགལ་བ་ཡིན་ན་གཞི་འགར་དེ་འགྩོག་པའི་དྩོན་ཡིན་གི། འགལ་

ན་འགྩོག་པས་ཁྱབ་པའི་སྒ་སྩོར་བཞག་བས་ནས་ཁས་ལེན་པ་ནི་མི་རིགས་པ་ཡིན་

ཏེ། དེ་ལ་ན་རག་པས་ཀང་མི་རག་པ་འགྩོག་ཅིང་། མི་རག་པས་ཀང་རག་པ་འགྩོག་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

པར་ཐལ། དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས། མ་གྲུབ་ན། ཕན་

ཚུན་སངས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་དངྩོས་འགལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་

རིགས་པར་ཐལ། གཞི་གང་ལ་ཡང་མ་ལྩོས་པར་གནྩོད་བེད་ཡིན་ན་གནྩོད་བ་ཡིན་

པར་འགལ་ལ། གནྩོད་བ་ཡིན་ན་གནྩོད་བེད་ཡིན་པར་འགལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །འགལ་

འབེལ་གི་རྣམ་བཞག་ངེས་པར་བེད་པ་བསྟན་བཅྩོས་ལྩོགས་སུ་བཤད་ཟིན་པ་ལས་

ཤེས་པར་བའྩོ། །ཤིན་ཏུ་རྩོགས་དཀའི་སེ་བདུན་མདྩོ་དང་བཅས། །བདེ་བླག་ཉིད་དུ་

རྩོགས་པའི་ཐབས་ཀི་མཆྩོག །གྩོ་སའི་ངག་གིས་གསལ་བར་མཛད་པ་འདི། །ལྩོག་

པར་མ་བཤད་ཐལ་སྦྱར་གསྩོལ་བ་འདེབས། །

གཉིས་པ་(འགལ་བའི་དབེ་བ་)ལ་གཉིས། དབེ་བ་དངྩོས་དང་། ཕེ་བའི་དྩོན་སྩོ་

སྩོར་བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(དབེ་བ་དངྩོས་)ནི། 

ར་བ།

འགལ་ཟླ་དངྩོས་པྩོ་དངྩོས་མེད་ཀི། །

ཡུལ་གི་དབེ་བ་ལ་ལྩོས་ནས། །[༡]

ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པ་དག་དང་། །

ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་གཉིས་སུ་བཞེད། །

འགལ་བ་ལ་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པའི་འགལ་བ་དག་དང་། ཕན་ཚུན་སངས་

འགལ་གཉིས་སུ་བཞེད་དེ། འགལ་ཟླ་གཉིས་ཀ་དངྩོས་པྩོར་ཡྩོད་པ་དང་དངྩོས་

འགལ་གི་དབང་དུ་བས་ནས་གང་རུང་གཅིག་དངྩོས་མེད་ཀི་ཡུལ་གི་དབེ་བ་ལ་



  202  

རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ལྩོས་ནས་གཉིས་སུ་རིགས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(ཕེ་བའི་དྩོན་སྩོ་སྩོར་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་དང་། 

ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་(ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་)ལ་བཞི། ལྷན་ཅིག་མི་

གནས་འགལ་གི་མཚན་ཉིད། འགལ་བ་གནས་པའི་ཡུལ་དང་། གནྩོད་བ་ལྡྩོག་པའི་

དུས་དང་། འགལ་བ་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མའྩོ། །

དང་པྩོ་(ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གི་མཚན་ཉིད་)ལ་གསུམ་ལས་གཞན་ལུགས་དགག་

པ་ནི།

ར་བ།

ལྷན་ཅིག་མི་གནས་གནྩོད་བེད་དུ། །

འདྩོད་པ་དཔད་ན་འཐད་མ་ཡིན། །[༢]

ཁ་ཅིག ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གི་མཚན་ཉིད་དངྩོས་པྩོ་གཉིས་ལ་གནས་

པའི་ཆྩོས་གནྩོད་བ་གནྩོད་བེད་དུ་འདྩོད་པ་དཔད་ན་འཐད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་

གཅིག་ལ་གནྩོད་བ་གནྩོད་བེད་གཉིས་ཀ་ཚོགས་པའི་སྤི་མི་སྲིད་ཅིང་། ཡ་གལ་

འགྩོག་ན་རྒྱུ་འབས་ཀི་མཚན་ཉིད་ལར་མ་ཁྱབ་པའི་སྐྱྩོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ནི། 

ར་བ།

དེས་ན་གནྩོད་བ་གནྩོད་བེད་གཉིས། །

རྒྱུ་འབས་བཞིན་དུ་ཐ་དད་ཡིན། །
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

གང་གིས་གནྩོད་བ་ནུས་མེད་དུ། །

སྐྱེད་1པའི་རྒྱུ་ལ་གནྩོད་བེད་ཟེར། །[༣]

དེས་ན་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གི་གནྩོད་བ་གནྩོད་བེད་གཉིས་རྒྱུ་འབས་

བཞིན་དུ་རས་ཐ་དད་ཡིན་ལ། ཚ་རེག་ལ་བུ་གང་གིས་གནྩོད་བ་ནུས་མེད་དུ་སྐྱེད་

པའི་རིགས་ཀི་རྒྱུ་ལ་གནྩོད་བེད་ཟེར་རྩོ། །གནྩོད་བ་རྒྱུ་མ་གཏུགས་པར་འབྱུང་བ་ན་

གནྩོད་བེད་ཉེ་བའི་སྟྩོབས་ཀིས་ནུས་མེད་སྐྱེ་བ་གནྩོད་བ་དང་། ནུས་མེད་དུ་སྐྱེད་

བེད་ཀི་རིགས་གནྩོད་བེད་དྩོ། །རིགས་མ་ཕེ་བར་རས་འབའ་ཞིག་ལ་བས་ན། སད་

ཅིག་དང་པྩོ་ལ་ཚ་གང་ཕད། གཉིས་པ་ལ་གང་རེག་ནུས་ཆུང་དུ་སྩོང་། གསུམ་པ་ལ་

རྒྱུན་ལྡྩོག་པའི་ཚེ་ན་སད་ཅིག་གཉིས་པའི་གང་རེག་ནུས་ཆུང་གི་དེ་འཕད་དུས་ཀི་

གང་རེག་དེས་མ་སྐྱེད་ན། རས་ལ་ཆ་ཤས་ཀི་བསྐྱེད་བ་སྐྱེད་བེད་ཡྩོད་པར་འགྱུར་

ལ། སྐྱེད་ན་རང་གི་ཉེར་ལེན་དེ་ཉིད་གནྩོད་བེད་དུ་འགྱུར་བས། ནུས་ཆུང་གི་ཆའི་

ལག་རེས་འཇྩོག་བེད་དེ་ལ་གནྩོད་བེད་ཅེས་ཐ་སད་དུ་བས་པ་ཡིན་པས་རིགས་ཀི་

སྟེང་ནས་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གསུམ་པ་རྩོད་སང་ནི་འགེལ་པར་བཤད་པ་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གཉིས་པ་(འགལ་བ་གནས་པའི་ཡུལ་)ལ་གཉིས། འགལ་བ་ངྩོས་བཟུང་བ་དང་། རྩོད་

པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(འགལ་བ་ངྩོས་བཟུང་བ་)ནི། 

ར་བ།

1  <<རང་>> སྐྱེད།<<ར་>> བསྐྱེད།



  204  

རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ལྷན་ཅིག་མི་གནས་ཇི་སེད་པ། །

དངྩོས་པྩོ་གནྩོད་བེད་གཉིས་ལ་འཇུག །

དེ་ཡང་རྒྱུན་ཡིན་1སད་ཅིག་མིན། །

བསྐྱེད་བ་སྐྱེད་བེད་ཡིན་ཕིར་རྩོ། །[༤]

ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ཇི་སེད་པ་དངྩོས་པྩོར་འགྱུར་བའི་གནྩོད་བ་གནྩོད་

བེད་གཉིས་ལ་འཇུག་ལ་དེ་ཡང་རྒྱུན་ལ་ཡིན་གི་སད་ཅིག་གཅིག་ལ་མ་ཡིན་ཏེ། དང་

པྩོར་རང་གི་ངྩོ་བྩོའམ་རྒྱུ་དང་འཕད་པའི་སྟྩོབས་ཀིས་རྒྱུན་ཕི་མ་ནུས་མེད་དུ་བསྐྱེད་

བ་དང་སྐྱེད་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཉིས་པ་(རྩོད་པ་སང་བ་)ལ་གཉིས། ཡུལ་ལ་བརགས་ན་མི་འཐད་པ་སང་བ་

དང་། རས་ལ་བརགས་ན་མི་འཐད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(ཡུལ་ལ་བརགས་ན་མི་འཐད་པ་སང་བ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

སད་ཅིག་མི་འགལ་རྒྱུན་མ་གྲུབ། །

དེས་ན་འགལ་འདི་མི་འཐད་ལྩོ། །

སད་ཅིག་གཅིག་ལ་མི་འགལ་ལ་རྒྱུན་རས་སུ་མ་གྲུབ་པ་དེས་ན་འགལ་བ་

འདི་མི་འཐད་ལྩོ། །

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

1  <<ཞ་>> ཡིན།<<ར་>><<སེ་>><<ཧྩོར་>> མིན།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

སད་ཅིག་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས། །

སྔྩོན་མེད་ཕི་མ་ཕི་མ་སྐྱེ། །

དེ་ལ་རྒྱུན་དུ་སྒྩོ་བཏགས་པ། །

ཟླྩོག་པར་བེད་ལ་ཉེས་པ་མེད། །[༥]

སད་ཅིག་དང་རྒྱུན་ལ་བརགས་ནས་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་མི་འཐད་པའི་

ཉེས་པ་མེད་པར་ཐལ། སད་ཅིག་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་སྔྩོན་མེད་ཕི་མ་ཕི་མ་སྐྱེ་ལ། དེ་

དག་ཆ་ཤས་སུ་ལྡན་པའི་ཆ་ཅན་དེ་ལ་རྒྱུན་དུ་སྒྩོ་བཏགས་པའི་གནྩོད་བའི་རྒྱུན་

ལྡྩོག་པར་བེད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(རས་ལ་བརགས་ན་མི་འཐད་པ་སང་བ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

རྡུལ་ཕན་འགལ་བ་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །

གནས་ན་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ། །

མི་གནས་ན་ནི་གཅིག་བཅྩོམ་པས། །

རྒྱུ་འབས་དུས་མཉམ་འགྱུར་ཞེ་ན། །[༦]

ཚ་གང་གི་རྡུལ་ཕན་འགལ་བ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་ན་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་

འགལ་ལ། མི་གནས་ན་ནི་ཕད་དུས་དེ་ཉིད་དུ་གཅིག་གིས་གཅིག་བཅྩོམ་པས་རྒྱུ་

འབས་དུས་མཉམ་དུ་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། 

དེ་དགག་པ་ལ་གཉིས། གཞན་ལན་དགག་པ་ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།
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ལ་ལ་ཉེ་བར་ཞ་བར་འདྩོད། །

ཁ་ཅིག་ཕད་ནས་བསྒྱུར་བར་འདྩོད། །

འགའ་ཞིག་ཕད་པ་མེད་པར་འདྩོད། །

རག་སྨྲ་དེ་དག་འཁྲུལ་བ་ཡིན། །[༧]

གངས་ཅན་པ་སྩོགས་ལ་ལ་གནྩོད་བེད་ཀི་བག་ལ་ཉེ་བར་ཞ་བར་འདྩོད་ལ། 

ཁ་ཅིག་ཕད་ནས་གང་རེག་དེ་ཉིད་ཚ་རེག་གི་རས་སུ་བསྒྱུར་བར་འདྩོད། འགའ་

ཞིག་ཕད་པ་མེད་པར་འདྩོད་པའི་རག་སྨྲ་དེ་དག་མི་འཐད་པར་ཐལ། འཁྲུལ་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར། 

ར་བ།

ལྷན་ཅིག་གནས་ན་འགལ་བ་ཉམས། །

བསྒྱུར་ན་རག་པར་འདྩོད་པ་འགལ། །

དེར་ཐལ། ལྷན་ཅིག་གནས་ན་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པའི་འགལ་བ་ཉམས་ལ། 

བསྒྱུར་ན་རག་པར་འདྩོད་པ་འགལ་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་རང་གི་ལན་ནི། 

ར་བ།

དེས་ན་རྡུལ་ཕན་ལས་རྡུལ་ཕན། །

ནུས་མེད་སྐྱེ་ཕིར་འགལ་བ་མེད། །[༨]

དེས་ན་ཁྩོ་བྩོ་ཅག་ལ་འགལ་བ་མེད་པར་ཐལ། སྟྩོབས་ཆེ་བའི་རྡུལ་ཕན་ལས་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ནུས་པ་ཆུང་བའི་རྡུལ་ཕན་ནུས་མེད་སྐྱེ་བའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་གནྩོད་བ་ལྡྩོག་པའི་དུས་ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། 

རང་གི་ལུགས་དང་། རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(གཞན་ལུགས་དགག་པ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

ལ་ལ་བ་རྩོགས་སད་ཅིག་གསུམ། །

འགའ་ཞིག་ཡུན་རིང་འགྩོགས་ཞེས་ཟེར། །

ལ་ལ་བ་རྩོགས་ཀི་སད་ཅིག་གསུམ་ལ་ལྡྩོག་ཟེར་བ་དང་། འགའ་ཞིག་བདག་

འཛིན་དང་བདག་མེད་རྩོགས་པ་ལ་བུ་བསལ་པ་མང་པྩོར་ཡུན་རིང་དུ་འགྩོགས་ཞེས་

ཟེར་རྩོ། །

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

ཡུན་རིང་འགྩོགས་པའི་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །

མི་གནས་པ་དེ་ངྩོ་མཚར་ཆེ། །[༩]

ཡུན་རིང་འགྩོགས་པའི་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་གནས་པ་དེ་ངྩོ་མཚར་ཆེ། མི་འཐད་

པར་ཐལ། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ཡིན་ན་བསལ་པར་འགྩོགས་པ་འགལ་བའི་

ཕིར། 

གཉིས་པ་(རང་གི་ལུགས་)ནི། 
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ར་བ།

ཕད་དང་ནུས་མེད་སྐྱེས་པ་དེ། །

སད་ཅིག་གསུམ་ལ་དྩོན་འགལ་ལྡྩོག །

ངེས་པ་སྐྱེས་པས་སྒྩོ་འདྩོགས་ཕིས། །

མི་སྐྱེ་བ་ནི་བླྩོ་ཡི་ཡིན། །[༡༠]

ཁྩོ་བྩོ་ཅག་ལར་ན་གནྩོད་བ་ལྡྩོག་པའི་དུས་གཉིས་ཡྩོད་དེ། སད་ཅིག་དང་པྩོ་

ལ་ཕད་པ་དང་སད་ཅིག་གཉིས་པ་ལ་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་མེད་སྐྱེས་པ་

དེ་སད་ཅིག་གསུམ་པ་ལ་ལྡྩོག་པ་དེ་ཚ་གང་ལ་བུ་དྩོན་གི་འགལ་ཟླ་ལྡྩོག་པའི་དུས་

ཡིན་ལ། ངེས་པ་སྐྱེས་པས་དྲན་པའི་འདུ་བེད་མ་ཉམས་བར་དུ་རང་འགལ་གི་སྒྩོ་

འདྩོགས་ཀུན་བཏགས་ཀིས་བསྡུས་པ་མངྩོན་གྱུར་ཕིས་མི་སྐྱེ་བ་ནི་བླྩོ་ཡི་གནྩོད་བ་

ལྡྩོག་པའི་དུས་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གསུམ་པ་(རྩོད་པ་སང་བ་)ལ་གཉིས། དྩོན་གི་འགལ་བ་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་དང་། 

བླྩོའི་འགལ་བ་ལ་རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །དང་པྩོ་(དྩོན་གི་འགལ་བ་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་)ལ་གཉིས། ཆ་

ཡྩོད་མེད་བརགས་ན་མི་འཐད་པ་སང་བ་དང་། ནུས་པ་ཐྩོགས་མེད་ལ་བརགས་ན་མི་

འཐད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(ཆ་ཡྩོད་མེད་བརགས་ན་མི་འཐད་པ་སང་བ་)ལ་རྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

སད་ཅིག་གཅིག་ལ་ཆ་མེད་ན། །
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

རགས་པའི་རྒྱུན་རྣམས་མེད་པར་འགྱུར། །

ཆ་ཤས་ཡྩོད་ན་ཐུག་མེད་པས། །

གསུམ་ལ་ལྡྩོག་པ་དཀའ་ཞེ་ན། །[༡༡]

སད་ཅིག་གཅིག་ལ་ཆ་མེད་ན་རགས་པའི་རྒྱུན་རྣམས་མེད་པར་འགྱུར་ལ། 

ཆ་ཤས་ཡྩོད་ན་ཆ་ཐུག་པ་མེད་པས་སད་ཅིག་གསུམ་ལ་ལྡྩོག་པར་དཀའ་ཞེ་ན། 

དེ་དགག་པ་ནི། 

ར་བ།

སད་ཅིག་ལ་ནི་ཆ་ཤས་མེད། །

རྒྱུན་ཡང་སད་ཅིག་སྐྱེས་ཙམ་ཡིན། །

རྡུལ་དང་སད་ཅིག་མི་མཚུངས་པས། །

གསུམ་པ་ཉིད་ལ་ལྡྩོག་པ་ཡིན། །[༡༢]

ཕི་དྩོན་གི་གནྩོད་བ་ལྡྩོག་པའི་དུས་མྱུར་ན་སད་ཅིག་གསུམ་པ་ཉིད་ལ་ལྡྩོག་

པ་ཡིན་ཏེ། སད་ཅིག་གཅིག་ལ་ནི་ཆ་ཤས་མེད་ལ་རྒྱུན་ཡང་སད་ཅིག་སྐྱེས་ཙམ་

ཡིན་ཞིང་རྡུལ་དང་སད་ཅིག་མི་མཚུངས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(ནུས་པ་ཐྩོགས་མེད་ལ་བརགས་ན་མི་འཐད་པ་སང་བ་)ལ་རྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

གང་རེག་ནུས་པ་ཐྩོགས་མེད་དེས། །
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ནུས་ཅན་སྐྱེད་1དམ་ནུས་མེད་སྐྱེད། །2

གཉིས་ཀ་ལར་ཡང་ཚ་རེག་ལ། །

དགྩོས་ནུས་མེད་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། །[༡༣]

ཕད་དུས་ཀི་གང་རེག་ནུས་པ་ཐྩོགས་མེད་དེས་སད་ཅིག་གཉིས་པའི་གང་

རེག་ནུས་ཅན་དུ་སྐྱེད་དམ་ནུས་མེད་དུ་སྐྱེད། གཉིས་ཀ་ལར་ཡང་ཚ་རེག་ལ་དང་པྩོ་

ལར་ན་མི་ནུས་ཤིང་། གཉིས་པ་ལར་ན་དགྩོངས་པ་མེད་པས་དགྩོས་ནུས་མེད་པར་

འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན།

དེ་དགག་པ་ནི། 

ར་བ།

གང་རེག་ནུས་པ་ཐྩོགས་མེད་དེ། །

སད་ཅིག་གཉིས་པའི་ཉེར་ལེན་ཡིན། །

ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་གང་དང་གང་། །

ཕད་པ་དེ་ཡིས་འབས་བུ་འབིན། །[༡༤]

ཕད་དུས་ཀི་གང་རེག་དེས་སད་ཅིག་གཉིས་པའི་གང་རེག་ནུས་ཆུང་དུ་

བསྐྱེད་ཀང་། དེ་ནུས་ཆུང་དུ་སྐྱེ་བ་ལ་ཚ་རེག་དགྩོས་ནུས་མེད་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་

ཐལ། ཕད་དུས་ཀི་གང་རེག་ནུས་པ་ཐྩོགས་མེད་དེ་ནུས་ཆུང་གི་གང་རེག་སད་ཅིག་

གཉིས་པའི་ཉེར་ལེན་ཡིན་ལ། ཚ་རེག་སྟྩོབས་ཆེན་ནུས་ཆུང་དུ་སྐྱེ་ལ་འགལ་རྐེན་

1  <<རང་>> སྐྱེད།<<ར་>> བསྐྱེད།

2  <<རང་>> སྐྱེད། །<<ར་>> བསྐྱེད། །
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

མེད་ན་ནུས་ལྡན་དུ་སྐྱེ་བས། ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་གང་དང་གང་ཕད་པ་དེ་ཡིས་འབས་

བུ་འབིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(བླྩོའི་འགལ་བ་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་)ལ་རྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

སང་བའི་ངྩོ་བྩོའམ་ས་བྩོན་སྩོང་། །

གཉིས་ཀ་ལར་ཡང་མི་འཐད་ཟེར། །

སྒ་མི་རག་རྩོགས་ཀི་རེས་དཔག་ཚད་མས་སང་བའི་ངྩོ་བྩོའམ་ས་བྩོན་སྩོང་། 

ས་བྩོན་སྩོང་བའི་ནུས་པ་མེད་ལ། སྒྩོ་འདྩོགས་མངྩོན་གྱུར་གཞན་ལ་ཡིད་གཏད་པ་

ཙམ་གིས་ཀང་ལྡྩོག་པས་གཉིས་ཀ་ལར་ཡང་མི་འཐད་ཟེར་རྩོ། །

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

ས་བྩོན་སྩོང་བའི་གཉེན་པྩོའང་ཡྩོད། །

ངེས་པས་སྒྩོ་འདྩོགས་གཉིས་ཀ་མིན། །[༡༥]

བདག་མེད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྩོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ས་བྩོན་སྩོང་བའི་གཉེན་

པྩོའང་ཡྩོད་ཀང་། སྒ་མི་རག་པར་ངེས་པས་རག་འཛིན་གི་སྒྩོ་འདྩོགས་ལ་གནྩོད་པའི་

དྩོན་ས་བྩོན་སང་བ་དང་། ཡིད་གཞན་ལ་གཏད་པས་མངྩོན་གྱུར་རེ་ཞིག་མེད་པ་ཙམ་

གཉིས་ཀ་མིན་ཡང་གནྩོད་ཚུལ་མི་འཐད་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། རང་ཉིད་དྲན་པའི་

འདུ་བེད་མ་ཉམས་བར་དུ་རང་གི་གནྩོད་བ་མངྩོན་གྱུར་སྐྱེ་བའི་གྩོ་སབས་བཅྩོམ་པ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒ་རག་པ་འཐད་སམ་པ་དང་། རག་མི་རག་དཔད་པའི་ལག་རེས་

ལ་རག་སམ་པའི་ཀུན་བཏགས་མངྩོན་གྱུར་ལྡྩོག་པ་ཡིན་གི། རེས་དཔག་གི་སྒྩོ་

འདྩོགས་ལྷན་སྐྱེས་མངྩོན་གྱུར་ལྡྩོག་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་པས་གནྩོད་བ་གནྩོད་བེད་

ཀི་ཚུལ་ལ་མཁས་པར་བའྩོ། །

བཞི་པ་འགལ་བ་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་ལ་གསུམ། འགལ་བ་དྩོན་ལ་གྲུབ་པ་

དགག་པ་དང་། བླྩོ་ངྩོར་སྒྲུབ་པ་དང་། རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(འགལ་བ་དྩོན་ལ་གྲུབ་པ་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

འབེལ་པ་བཞིན་དུ་འགལ་བ་ཡང་། །

དངྩོས་པྩོའི་དྩོན་ལ་གྲུབ་པ་མེད། །

རྣམ་པར་རྩོག་པས་སྒྩོ་བཏགས་ནས། །

འགལ་བ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་བཞག ། [༡༦]

འབེལ་པ་རས་སུ་མ་གྲུབ་པ་བཞིན་དུ་འགལ་བ་ཡང་དངྩོས་པྩོའི་དྩོན་ལ་གྲུབ་

པ་མེད་པར་ཐལ། རྣམ་པར་རྩོག་པས་སྒྩོ་བཏགས་ནས་འགལ་བ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་

བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྒྱུ་འབས་ལ་བརགས་པ་ལར་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གཉིས་པ་(བླྩོ་ངྩོར་སྒྲུབ་པ་)ནི། 

ར་བ།

སྣང་དང་མི་སྣང་མ་གཏྩོགས་པ། །
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

འགལ་བ་ངེས་བེད་གཞན་ཡྩོད་མིན། །

འགལ་བ་ཚད་མའི་སྟྩོབས་ཀིས་ངེས་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ཚ་གང་གཉིས་ཀ་

ཡྩོད་ན་སྣང་རུང་གི་གཞིར་དང་པྩོར་གཉིས་ཀ་མ་དམིགས། དེ་རེས་གང་རེག་

དམིགས། དེའི་རེས་སུ་མེ་དང་འཕད་པ་དམིགས། དེའི་སྟྩོབས་ཀི་1གང་རེག་གི་རྒྱུན་

ལྩོག་པ་དམིགས་པའི་སྣང་དང་མི་སྣང་མ་གཏྩོགས་པ་འགལ་བ་ངེས་བེད་གཞན་

ཡྩོད་པ་མིན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་(རྩོད་པ་སང་བ་)ལ་རྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

གང་རེག་འགྩོག་ལ་མེ་ཙམ་ནི། །

མ་ངེས་སྟྩོབས་ལྡན་མི་འགྲུབ་ལྩོ། །[༡༧]

གང་རེག་འགྩོག་པ་ལ་མེ་ཙམ་རགས་སུ་བཀྩོད་ན་ནི་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་ལ། མེ་

སྟྩོབས་ལྡན་བཀྩོད་ན་གཞི་དེར་གང་རེག་སྣང་དུ་མི་རུང་2བས། དེ་བས་སྟྩོབས་ཆེ་

བའི་ཕྩོགས་ཆྩོས་མི་འགྲུབ་ལྩོ། །

ར་བ།

ཁ་ཅིག་སྟྩོབས་ལྡན་འགྩོད3་ཅེས་ཟེར། །

རང་གི་ངྩོ་བྩོ་མེ་ཙམ་ཡིན། །

1  <<བཀྲིས་>> ཀིས།

2  <<བཀྲིས་>> རུང་།<<ས་>> རང་།

3  <<རང་>> འགྩོད།<<ར་>> འགྩོག
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཁ་ཅིག་སྟྩོབས་ལྡན་འགྩོད་ཅེས་ཟེར་ཡང་དེ་དག་མི་འཐད་པར་ཐལ། གཞི་

དེར་གང་རེག་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་འགྩོག་པ་ལ་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་མེ་ཙམ་གིས་ཁྱབ་

པར་ནྩོན་པ་རགས་སུ་འཐད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གང་རེག་ལས་སྟྩོབས་ཆེ་བ་དང་

སྟྩོབས་མཉམ་པའི་ཚེ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པས་ཁེགས་ལ། སྟྩོབས་ཆུང་བས་དགག་

མི་ནུས་པས་རགས་སུ་འགྩོད་པའི་ཚེ་སྔར་ལར་རྩོ། །

གཉིས་པ་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་ལ་གཉིས། གཞན་གི་ལུགས་དགག་པ་

དང་། རང་གི་ལུགས་བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(གཞན་གི་ལུགས་དགག་པ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

ཆྩོས་གང་ཆྩོས་གཞན་གིས་དབེན་པ། །

ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་ཡིན་ཞེས་ཟེར། །[༡༨]

ཆྩོས་གང་ཆྩོས་གཞན་གིས་དབེན་པ་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་གི་མཚན་ཉིད་

ཡིན་ཞེས་ཟེར་རྩོ། །

ར་བ།

དབེ་ན་དངྩོས་འགལ་བརྒྱུད་འགལ་གཉིས། །

བརྒྱུད་འགལ་ལ་ཡང་རྣམ་གཉིས་འདྩོད། །

དབེ་ན་དངྩོས་འགལ་དང་བརྒྱུད་འགལ་གཉིས་ཡྩོད་ལ། བརྒྱུད་འགལ་ལ་

ཡང་དངྩོས་འགལ་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་མ་བས་རྣམ་པ་གཉིས་འདྩོད་དྩོ། །
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ར་བ།

རས་དང་ལྡྩོག་པ་འགལ་བ་ཡི། །

སྩོ་ནས་གཉིས་གཉིས་རྣམ་པ་དྲུག ། [༡༩]

རྒྱས་པར་ན་རྣམ་པ་དྲུག་ཡྩོད་དེ། རས་དངྩོས་འགལ་རག་མི་རག་ལ་བུ་དང་། 

རས་ལ་དངྩོས་འགལ་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་སྔྩོ་མ་ཡིན་དང་། ཨུཏྤལའི་སྔྩོན་པྩོ་ལ་

བུ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་མ་བས་པ་སྔྩོ་སེར་ལ་བུ་དང་། ལྡྩོག་པ་དངྩོས་འགལ་མེད་

དགག་ཡིན་པ་དང་མ་ཡིན་པ་དང་། ལྡྩོག་པ་དངྩོས་འགལ་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་

མེད་དགག་དང་མེད་དགག་མ་ཡིན་པ་ཤེས་བའི་ལྡྩོག་པ་ལ་བུ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་མ་

བས་པ་བས་པའི་ལྡྩོག་པ་དང་མི་རག་པའི་ལྡྩོག་པ་ལ་བུ་རས་དང་ལྡྩོག་པ་འགལ་བ་

ཡི་སྩོ་ནས་བརྒྱུད་འགལ་རེ་རེ་ལ་གཉིས་གཉིས་ཡྩོད་ཅེས་ཟེར་རྩོ། །

དེ་དགག་པ་ལ་གསུམ། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། ལན་དགག་པ་དང་། ཐ་དད་ལ་

འགལ་བར་གསུངས་པའི་དགྩོངས་པ་བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(ཧ་ཅང་ཐལ་བ་)ནི། 

ར་བ།

ཆྩོས་གཞན་དབེན་པ་འགལ་ཡིན་ན། །

འབེལ་པ་རྣམས་ཀང་འགལ་བར་འགྱུར། །

བས་མི་རག་ལ་སྩོགས་པའི་འབེལ་པ་རྣམས་ཀང་འགལ་བར་འགྱུར་བར་

ཐལ། ཆྩོས་གང་ཆྩོས་གཞན་གིས་དབེན་པ་ཡིན་ན་འགལ་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཕིར། ལྡྩོག་པ་ཕན་ཚུན་དབེན་པ་ཙམ་ཡང་འགལ་བར་ཁས་ལེན་དགྩོས་པས། བས་

མི་རག་སྩོགས་ཀང་འགལ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་རྩོ། །

ར་བ།

འདྩོད་ན་འགལ་ན་1འགྩོག་པ་དང་། །

འབེལ་ན་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་གཞག་འཇིག ། [༢༠]

འདྩོད་ན། འགལ་ན་གཞི་འགར་འགལ་ཟླ་དེ་ཡིན་པའམ། ཡྩོད་པ་འགྩོག་པ་

དང་འབེལ་ན་གཞི་འགར་འབེལ་ཡུལ་དེ་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་བཞག་འཇིག་པར་ཐལ། ལྡྩོག་

པ་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་ཅིང་དབེན་པ་ཙམ་གིས་ཀང་འགལ་བར་འཇྩོག་ནུས་པའི་ཕིར། 

འདིའི་དྩོན་སྔར་བཤད་པ་ལར་འགལ་ན་འགལ་ཟླ་དེ་གཞི་འགར་འགྩོག་པའི་དྩོན་དུ་

མ་གྩོ་ན་རིགས་པའི་གནྩོད་པ་དུ་མར་འགྱུར་ཏེ། རག་པ་དང་མི་རག་པ་གཉིས་ལ་ཕན་

ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་འགྩོག་པ་དང་། མི་འགྩོག་པའི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་དབེ་

མི་ནུས་ལ། གཞི་ལ་ལྩོས་ནས་གཉིས་ཀས་ཀང་རང་གི་འགལ་ཟླ་འགྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་(ལན་དགག་པ་)ལ་ལན་ནི། 

ར་བ།

ཐ་དད་འབེལ་ལམ་མ་འབེལ་ཡང་། །

ངྩོ་བྩོ་ཡིན་པ་འགྩོག་ཅེ་ན། །

ཐ་དད་མེ་དུ་ལ་བུ་འབེལ་ལམ་སྔྩོ་སེར་ལ་བུ་མ་འབེལ་ཡང་རུང་ངྩོ་བྩོ་ཡིན་པ་

1  <<རང་>> ན།<<ར་>> བ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

འགྩོག་ཅེ་ན། 

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

འགལ་བ་དམིགས་པས་འགྩོག་པའི་ཕིར། །

སྣང་རུང་མེད་པ་ནུས་མེད་འགྱུར། །[༢༡]

གཡུའི་ཁ་དྩོག་སེར་པྩོ་ཡིན་པ་སྩོགས་འགྩོག་པ་ལ་སྣང་རུང་མེད་པ་ནུས་པ་

མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་ལ་བུ་འགྩོག་པ་ལ་ངེས་པར་འགལ་བ་དམིགས་པས་

འགྩོག་དགྩོས་པའི་ཕིར། རག་ཁས་བླངས་སྩོ། །

གསུམ་པ་(ཐ་དད་ལ་འགལ་བར་གསུངས་པའི་དགྩོངས་པ་བཤད་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཐ་དད་འགལ་བར་གསུངས་པ་ནི། །

བཏགས་པ་བ་ཡིན་འབེལ་པ་བཞིན། །

ཐ་དད་སྔྩོ་སེར་མེ་དུ་སྩོགས་འགལ་བར་གསུངས་པ་ནི་དེ་ཙམ་གིས་འགྩོག་

ནུས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ར་དང་བ་གང་སྦྲེལ་བེད་གཅིག་གིས་སྦྲེལ་བའི་འབེལ་པ་

བཞིན་བརགས་1པ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞི་ལ་ལྩོས་ན་འགྩོག་ཚུལ་ལ་བརགས་ན་

རང་ལུགས་ལ་ཡང་འགལ་བར་ཁས་ལེན་དགྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་(རང་གི་ལུགས་བཤད་པ་)ལ་གསུམ། གཅིག་ཐ་དད་ཀི་རྣམ་བཞག་དང་། 

1  <<བཀྲིས་>> བརགས།<<རང་>> བཏགས།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཐ་དད་ལ་འགལ་འབེལ་དུ་འཇྩོག་ཚུལ་དང་། ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་ཉིད་བཤད་

པའྩོ། །

དང་པྩོ་(གཅིག་ཐ་དད་ཀི་རྣམ་བཞག་)ནི། 

ར་བ།

རྒྱུ་དང་ཤེས་པའི་དབེ་བ་ཡིས། །

ཐ་དད་ཐ་དད་མིན་གཞག་བེད། །[༢༢]

དངྩོས་པྩོ་རྣམས་གཅིག་དང་ཐ་དད་དུ་འབེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། རྒྱུ་

གཅིག་དང་ཐ་དད་ལས་གཅིག་དང་ཐ་དད་དུ་སྐྱེས་པས་1དང་། ཚད་མས་གཅིག་དང་

ཐ་དད་དུ་དམིགས་པའི་ཤེས་པའི་དབེ་བ་ཡིས་ཐ་དད་དང་ཐ་དད་མིན་པའི་རྣམ་

བཞག་བེད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(ཐ་དད་ལ་འགལ་འབེལ་དུ་འཇྩོག་ཚུལ་)ནི། 

ར་བ།

ཐ་དད་ཕན་གནྩོད་འབེལ་དང་འགལ། །

གཉིས་ཀ་མིན་ན་ཐ་དད་ཙམ། །

ཐ་དད་ཡིན་ཙམ་གིས་འགལ་བའམ་འབེལ་པར་བཞག་དགྩོས་པ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། ཆྩོས་ཐ་དད་ཕན་འདྩོགས་ན་འབེལ་པ་དང་། གནྩོད་ན་འགལ་བ་དང་། ཕན་

གནྩོད་གཉིས་ཀ་མེད་2ན་ཐ་དད་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

1  <<བཀྲིས་>> པ།

2  <<བཀྲིས་>> མེད།<<རང་>> མ་ཡིན།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

གསུམ་པ་(ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་ཉིད་བཤད་པ་)ལ་གསུམ་གི་དང་པྩོ་དངྩོས་འགལ་གི་

མཚན་ཉིད་ནི།

ར་བ།

རང་མིན་འགྩོག་པ་དངྩོས་འགལ་ཡིན། །

 གཞི་འགར་རང་མིན་འགྩོག་པ་རང་མ་ཡིན་དང་དངྩོས་འགལ་ཡིན་པས་

རང་མ་ཡིན་བཀག་ལྡྩོག་ཏུ་གནས་པའྩོ། །

གཉིས་པ་བརྒྱུད་འགལ་ནི། 

ར་བ།

བརྒྱུད་འགལ་རང་མིན་ཁྱབ་བེད་འགྩོག ། [༢༣]

བརྒྱུད་འགལ་གི་མཚན་ཉིད་རང་མིན་གི་ཁྱབ་བེད་འགྩོག་པ་ཞེས་བའྩོ། །ར་

བའི་ཚིག་ཁ་ཅིག་ལས་དེ་ལར་འབྱུང་ཡང་། དྩོན་ནི་རང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱབ་བ་འགྩོག་

པར་གསལ་ལྩོ། །

གསུམ་པ་རྩོད་སང་ནི། 

ར་བ།

སྔྩོ་སྩོགས་འགལ་གཉིས་མིན་མི་ཁེགས། །

ཤེ་ན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

སྔྩོ་སེར་སྩོགས་འགལ་བ་གཉིས་མིན་པས་མི་ཁེགས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། 

ར་བ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

་་་་་་་་་་་་་་སངས་ཡིན་འགལ་བ་མིན། །

གཞི་སྩོ་སྩོ་ལ་ལྩོས་ན་ཕན་ཚུན་འགྩོག་ནུས་ལ། མི་ལྩོས་ན་ཕན་ཚུན་སངས་

པ་ཡིན་གི། ཕན་ཚུན་སངས་པའི་འགལ་བ་མིན་པས་སྐྱྩོན་མེད་དྩོ། །

སྤིའི་དྩོན་བསྡུ་བ་ནི། 

ར་བ།

ཕན་ཚུན་སང་འགལ་གཅིག་པ་བཀག །

དེ་ཡིན་དེ་མ་ཡིན་གིས་འགྩོག ། [༢༤]

ཕན་ཚུན་སངས་པའི་དངྩོས་པྩོ་གཉིས། །

ཡིན་པ་སྣང་རུང་མེད་པས་ཁེགས། །[༢༥]

བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་གཅིག་པ་བཀག་པའི་ཐ་དད་དང་། གཞི་འགར་དེ་

ཡིན་དེ་མ་ཡིན་གིས་འགྩོག་ལ། སྔྩོ་སེར་ལ་བུ་ཕན་ཚུན་སངས་པའི་དངྩོས་པྩོ་གཉིས་

ཕན་ཚུན་ཡིན་པ་སྣང་རུང་མེད་པས་ཁེགས་པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །འདིར་སྨྲས་པ། 

བསྒྲུབ་བས་དགག་བ་འགྩོག་པ་དང་། །ཚད་མས་སྒྩོ ་འདྩོགས་གཅྩོད་པ་

སྩོགས། །འགལ་བ་ངེས་ལ་རག་ལས་པས། །འགལ་བའི་རྣམ་བཞག་ལེགས་པར་

བཤད། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། 

ར་བ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་ལས་འགལ་བ་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བེད་

པ་སྟེ་བདུན་པའྩོ། །     ། །

ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པྩོ་

ཞེས་བ་བ་ལས། འགལ་བ་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་བདུན་པའི་འགེལ་པའྩོ། །     ། །

མཚན་ཉིད་བརག་པ།

གཉིས་པ་ཤེས་བེད་ཚད་མའི་རང་བཞིན་ངེས་པར་བ་བ་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་ཀི་

རྣམ་བཞག་དང་། མཚན་གཞི་སྩོ་སྩོའི་དྩོན་གཏན་ལ་དབབ་པའྩོ། །དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་ཀི་

རྣམ་བཞག་)ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་དང་། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའྩོ། །དང་

པྩོ་(ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་)ལ་གསུམ། སྤིར་མཚན་མཚོན་གཞི་གསུམ་གི་རང་བཞིན་

དང་། བེ་བག་ཏུ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ངེས་པར་བ་བ་དང་། མཚན་ཉིད་ཀིས་མཚོན་

པའི་དྩོན་གཏན་ལ་དབབ་པའྩོ། །དང་པྩོ་(སྤིར་མཚན་མཚོན་གཞི་གསུམ་གི་རང་བཞིན་)ལ་

གསུམ། ཤེས་བ་ལ་ཆྩོས་གསུམ་གིས་ཁྱབ་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། ཁྱབ་བེད་ཆྩོས་

གསུམ་གིས་1རང་བཞིན་ངེས་པར་བ་བ་དང་། ཆྩོས་གསུམ་སྩོ་སྩོའི་རྣམ་བཞག་གྩོ །

དང་པྩོ་(ཤེས་བ་ལ་ཆྩོས་གསུམ་གིས་ཁྱབ་པར་སྒྲུབ་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཤེས་བ་ཀུན་ལ་ཆྩོས་གསུམ་གིས། །

ཁྱབ་ཕིར་དེ་ཡི་རྣམ་གཞག་བཤད། །

1  <<བཀྲིས་>> གིས།<<རང་>> གི།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

མཚན་མཚོན་གཞི་གསུམ་དེའི་རྣམ་བཞག་བཤད་པར་བ་སྟེ། ཤེས་བ་ཀུན་

ལ་ཆྩོས་གསུམ་གིས་ཁྱབ་པར་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་གིས་རྩོགས་ཀང་། དེ་ལ་ལྩོག་

པར་རྩོག་པ་བསལ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཚད་མས་གྲུབ་པའི་དྩོན་བླྩོ་ལ་འཆར་བ་

ན་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་རྣམ་པར་སྣང་བ་དང་། དེ་ཉིད་ལ་སྒ་བླྩོ་མ་འཁྲུལ་བས་ཞེན་

དུ་རུང་བ་དང་། དེ་གཉིས་གཞི་དང་བཅས་པར་སྣང་ལ་དེ་ལར་སྣང་བ་རང་རིག་

མངྩོན་སུམ་ཚད་མས་རྩོགས་པས་རང་རིག་ལ་ཡུལ་མེད་པར་འདྩོད་པ་དང་ཤུགས་

རྩོགས་ཙམ་བཀག་པར་གྩོ་བ་ནི་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་(ཁྱབ་བེད་ཆྩོས་གསུམ་གི་རང་བཞིན་ངེས་པར་བ་བ་)ལ་གསུམ་གི་དང་པྩོ་ངྩོ་བྩོ་

ངྩོས་བཟུང་བ་ནི། 

ར་བ།

མཚན་ཉིད་གྩོ་བེད་དྩོན་གི་ཆྩོས། །

མཚོན་བ་གྩོ་བ་བླྩོ་ཡི་ཆྩོས། །[༡]

མཚན་གཞི་གྩོ་བ་རེན་གི་ཆྩོས། །

དེ་དག་རྣམ་པར་གཞག་འཇྩོག་ཡིན། །

གདུང་འདེགས་ཀི་དྩོན་བེད་ནུས་པ་ཆྩོས་ཅན། ཀ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། 

དེ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པར་འཇྩོག་པའི་གྩོ་བེད་དྩོན་གི་ཆྩོས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཀ་བ་ཆྩོས་

ཅན། གདུང་འདེགས་ཀི་དྩོན་བེད་ནུས་པའི་མཚོན་བ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཐུན་མྩོང་མ་

ཡིན་པའི་གྩོ་བ་བླྩོའི་ཆྩོས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཙནྡན་གི་གདུང་འདེགས་ཀི་དྩོན་བེད་

ནུས་པ་ཆྩོས་ཅན། ཀ་བར་མཚོན་པའི་མཚན་གཞི་ཡིན་ཏེ། མཚན་ཉིད་དེའི་སྩོ་ནས་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

འདི་ལ་གྩོ་བར་བ་བ་མཚན་མཚོན་དེ་གཉིས་བརེན་པའི་རེན་གི་ཆྩོས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་དག་རྣམ་པར་བཞག་འཇྩོག་ཡིན་ཏེ། ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་གྩོ་བ་གྩོ་བེད་ཡིན་

པའི་ཕིར། མཚོན་བ་བླྩོ་ཆྩོས་སུ་བཤད་པ་ལ་བརེན་ནས། མཚོན་བ་ཡིན་ན་མིང་

ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་འདྩོད་པ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ལ་ན་ཀ་བའམ་ཀྭ་བར་སྒ་བླྩོ་མ་

འཁྲུལ་བས་ཞེན་རུང་། མཚོན་བ་མ་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་དགྩོས་པས་མཚན་མཚོན་

གི་རྣམ་བཞག་ཅུང་ཟད་ཀང་བཞག་ཏུ་མེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །བླྩོ་ཆྩོས་སུ་གསུངས་

པའི་དྩོན་ནི། གཞི་དེ་ཉིད་ཀ་བར་མཚོན་པའི་ཚེ་ན་ཀ་བར་སྒ་བླྩོ་མ་འཁྲུལ་བས་ཞེན་

དུ་རུང་བར་མཚོན་པ་ཡིན་ལ། སྒ་བླྩོ་མ་འཁྲུལ་བས་ཞེན་རུང་དེ་ཉིད་རྩོག་པས་

བཏགས་པའི་བླྩོ་ཆྩོས་སུ་སྟྩོན་པ་ཡིན་གི། མཚོན་བ་ཡིན་ན་བཏགས་ཡྩོད་ཡིན་པས་

ཁྱབ་བམ་སམ་པའི་དྩོགས་པའི་གནས་མེད་དྩོ། །ཡང་རང་ལྡྩོག་གཞི་ལྡྩོག་འབེད་པའི་

ནུས་པ་མེད་ཅིང་། མཚོན་བ་ཡིན་ན་སྒྩོ་བཏགས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་འདྩོད་པ་ལར་

ན། དྩོན་བེད་ནུས་སྟྩོང་གིས་ཁྱབ་པས་དངྩོས་པྩོའི་ཐ་སད་བ་རུང་ལ་ཡང་དྩོན་བེད་

ནུས་སྟྩོང་ཞུགས་པར་ཁས་ལེན་དགྩོས་པས། དྩོན་བེད་ནུས་སྟྩོང་གིས་དངྩོས་མེད་

སྒྲུབ་པའི་རགས་ལ་ལྡྩོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་བ་དང་། ཡང་དག་འགའ་ཞིག་འགལ་

རགས་སུ་འགྱུར་བ་སྩོགས་ཉེས་པ་དུ་མར་ཐལ་བར་འགྱུར་རྩོ། །

གཉིས་པ་དེར་འཇྩོག་པའི་འཐད་པ་ནི། 

ར་བ།

ཆྩོས་གསུམ་ལ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་དགྩོས། །

མེད་ན་ཐམས་ཅད་འཆྩོལ་བར་འགྱུར། །[༢]
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གདུང་འདེགས་ཀི་དྩོན་བེད་ནུས་པ་ཀྭ་བའི་མཚན་ཉིད་དང་། ཀྭ་བ་དེའི་

མཚོན་བ་དང་། ཙནྡན་གི་ཀྭ་བ་མཚན་གཞི་ཡིན་གི། ཆྩོས་གསུམ་ལ་ཡང་དེ་ཡིན་

པའི་རྒྱུ་མཚན་དགྩོས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་མེད་ན་མཚན་མཚོན་ཐམས་ཅད་འཆྩོལ་བར་

འགྱུར་བའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་སྩོ་སྩོའི་མཚན་ཉིད་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་། མཚོན་བ་དང་། 

མཚན་གཞིའྩོ། །དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་)ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་ལ་མཚན་ཉིད་མི་དགྩོས་

པར་རྩོག་པ་དང་། དགྩོས་པའི་མཚན་ཉིད་བཞག་པ་དང་། དེའི་བསལ་བ་སྐྱྩོན་ཅན་

གི་དབེ་བའྩོ། །དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་ལ་མཚན་ཉིད་མི་དགྩོས་པར་རྩོག་པ་)ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་

དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་བཞག་པ་དང་། རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(གཞན་ལུགས་དགག་པ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

མཚན་ཉིད་རས་ཡྩོད་ལ་མཚན་ཉིད། །

མི་དགྩོས་དགྩོས་ན་ཐུག་མེད་ཟེར། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། མཚན་ཉིད་རས་ཡྩོད་ལ་མཚན་ཉིད་མི་དགྩོས་ཏེ། དགྩོས་ན་

ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་ཟེར་རྩོ། །

ར་བ།

ཁ་ཅིག་དྩོན་ལ་མི་དགྩོས་ཀང་། །

ཐ་སད་ལ་དགྩོས་གཞན་དག་ནི། །
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དྩོན་ལའང་དགྩོས་ཟེར་མཚོན་བ་ཡང་། །

དེ་འདྲ་རགས་བཞིན་ཐུག་མེད་ཟེར། །[༣]

ཁ་ཅིག་དྩོན་ལ་མི་དགྩོས་ཀང་ཐ་སད་ལ་དགྩོས་ལ། གཞན་དག་ནི་དྩོན་

ལའང་དགྩོས་ཟེར་ལ། མཚོན་བའང་དེ་དང་འདྲ་བར་རགས་བཞིན་ཐུགས་1པ་མེད་

ཟེར་ཏེ། སྔྩོན་པྩོ་ལ་མངྩོན་གྱུར་དུ་དྩོན་གྲུབ་ཀང་། རྨྩོངས་པ་ལ་མྩོང་བས་རྩོགས་པར་

བ་བའི་རགས་ཀིས་ཐ་སད་སྒྲུབ་དགྩོས་པ་བཞིན་དུ་མཚན་ཉིད་ལ་ཡང་ནྩོག་སྩོགས་

འདུས་པ་ལ་བུའི་དྩོན་ལ་མཚན་ཉིད་གཞན་མི་དགྩོས་ཀང་། དེ་མཚན་གཞིར་བཞག་

ནས་མཚན་ཉིད་ཀི་ཐ་སད་དུ་མཚོན་པ་ལ་མཚན་ཉིད་འཇྩོག་པ་དང་། ཁ་ཅིག་དྩོན་ལ་

དགྩོས་ཀང་སྐྱྩོན་མེད་དེ། བ་ལང་གི་ཐ་སད་བར་རུང་ནྩོག་སྩོགས་འདུས་པའི་མཚོན་

བ་ཡིན་ཡང་། མཚོན་བ་དེ་ཉིད་ཞེན་ཡུལ་དུ་བས་ནས་བ་ལང་གི་ཐ་སད་བར་རུང་དུ་

སྒ་བླྩོ་མ་འཁྲུལ་བས་ཞེན་རུང་། དེའི་མཚོན་བ་དང་དེ་ཕི་མ་དེའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་

བཞིན་དུ་ཐ་སད་ཐུག་པ་མེད་ལ། དྩོན་ནྩོག་ལྩོག་ཤལ་འདུས་པ་ལ་མཚན་ཉིད་གཞན་

མི་དགྩོས་པས། དེ་ལ་ལྩོས་པའི་ཐུག་མེད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་གཏན་ཚིགས་

བཞིན་ནྩོ་ཞེས་ཟེར་རྩོ། །རྒྱས་པར་འགེལ་པ་ནས་འབྱུང་བ་ལར་ཤེས་པར་བའྩོ། །

དེ་དགག་པ་ལ་གསུམ། སྤིར་དགག་པ་དང་། དེའི་ལན་དགག་པ་དང་། བ་

ལང་གི་ཐ་སད་བ་རུང་མཚན་ཉིད་དུ་འདྩོད་པ་དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(སྤིར་དགག་པ་)ནི།

ར་བ།

1  <<བཀྲིས་>> ཐུགས།<<རང་>> ཐུག
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

རྣམ་འཇྩོག་རྒྱུ་ནི་མ་ངེས་པར། །

རྣམ་གཞག་འབས་བུ་ངེས་ན་ནི། །

མཚན་ཉིད་དགྩོས་པ་མེད་པར་འགྱུར། །

མི་1ངེས་ན་ནི་ཐུག་མེད་འཇིག ། [༤]

མཚན་ཉིད་ཐུག་མེད་དུ་འདྩོད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྣམ་འཇྩོག་གི་རྒྱུ་ནི་མ་

ངེས་པར་རྣམ་བཞག་གི་འབས་བུ་ངེས་ན་ནི་མཚན་ཉིད་དགྩོས་པ་མེད་པར་འགྱུར་

ལ། མི་ངེས་ན་ནི་ཐུག་མེད་ཀི་ཕི་མ་མི་ངེས་ཤིང་མཐར་ར་བའི་མཚན་ཉིད་ཀང་མི་

ངེས་པས་ཐུག་མེད་འཇིག་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(དེའི་ལན་དགག་པ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

རགས་ཀི་མཚན་གཞིས་བསྒྲུབ་བའི་དྩོན། །

སྒྲུབ་ཕིར་ཐུག་མེད་སྐྱྩོན་མེད་ན། །

གཏན་ཚིགས་ཀི་ཐ་སད་ཐུག་པ་མེད་ཀང་བས་པ་ལ་བུ་རགས་ཀི་མཚན་

གཞིས་བསྒྲུབ་བའི་དྩོན་སྒྲུབ་པ་བཞིན་དུ་མཚན་ཉིད་ལ་ཡང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཐུག་

མེད་སྐྱྩོན་མེད་ཅེ་ན། 

དེ་དགག་པ་ནི། 

ར་བ།

1  <<རང་>> མི།<<ར་>> མ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཚུལ་གསུམ་ལྩོག་ཤལ་མ་ངེས་ཀང་། །

བས་དང་དཀར་ཟལ་ངེས་ཙམ་གིས། །

མི་རག་བ་ལང་རྩོགས་པར་འགྱུར། །[༥]

སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་དང་ལྩོག་ཤལ་མ་ངེས་ཀང་། བས་པ་

དང་དཀར་ཟལ་ངེས་ཙམ་གིས་སྒ་མི་རག་པ་དང་། དཀར་ཟལ་བ་ལང་དུ་རྩོགས་པར་

འགྱུར་བར་ཐལ། རགས་སུ་མཚོན་པ་དང་མཚན་ཉིད་དུ་མཚོན་པའི་མཚན་ཉིད་ཐུག་

པ་མེད་ཀང་ར་བའི་མཚན་གཞི་གྩོ་བ་ཙམ་གིས་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་དང་མཚོན་བ་

གྩོ་བའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་(བ་ལང་གི་ཐ་སད་བ་རུང་མཚན་ཉིད་དུ་འདྩོད་པ་དགག་པ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

ཐ་སད་ལ་ཡང་ཞེན་རུང་ཞིག །

མེད་ན་དེ་ནི་ཤེས་བ་མིན། །

ཡྩོད་ན་དེ་ཉིད་ཕི་མ་ཡི། །

མཚན་ཉིད་ཡིན་ཞེས་ལ་ལ་འདྩོད། །[༦]

བ་ལང་གི་ཐ་སད་བ་རུང་ཞེན་ཡུལ་དུ་བས་པ་ལའང་སྒ་བླྩོ་མ་འཁྲུལ་བས་

ཞེན་རུང་ཞིག་མེད་ན་དེ་ནི་ཤེས་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡྩོད་ན་དེ་ཉིད་ཕི་མ་བ་ལང་

གི་ཐ་སད་བ་རུང་དུ་སྒ་བླྩོ་མ་འཁྲུལ་བས་ཞེན་རུང་དེ་ཡི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཞེས་ལ་ལ་

འདྩོད་དྩོ། །

དེ་དགག་པ་ལ་གཉིས། དགག་པ་དངྩོས་དང་། དེའི་ལན་དགག་པའྩོ། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དང་པྩོ་(དགག་པ་དངྩོས་)ནི། 

ར་བ།

དེ་ལ་ཡིན་ན་ཡལ་ག་ལའང་། །

ཡལ་ག་མེད་ན་ཤིང་མ་ཡིན། །

ཡལ་ག་ཡྩོད་ན་ཤིང་ལ་ཡང་། །

མཚན་ཉིད་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར། །[༧]

དེ་ལ་ཡིན་ན་ཤིང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་འདྩོད་པའི་ཡལ་ག་ལྩོ་འདབ་དང་ལྡན་པ་

ལའང་ཡལ་ག་གཉིས་པ་མེད་ན་ཤིང་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ལ། ཡལ་ག་ཡྩོད་ན་ཤིང་ལ་

ཡང་མཚན་ཉིད་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཐ་སད་བ་རུང་མཚན་ཉིད་དུ་

བས་ནས་དེའི་མཚོན་བ་སྩོགས་ཐུག་པ་མེད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(དེའི་ལན་དགག་པ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

ཡལ་ག་ལ་ནི་ཡལ་ག་གཞན། །

མེད་ཀང་ཡལ་ག་དེ་ཉིད་ཀིས། །

ཙནྡན་ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་དུ། །

སྒྲུབ1་ཕིར་ཐུག་མེད་མི་དགྩོས་ན། །[༨]

ཡལ་ག་ལ་ནི་ཡལ་ག་གཉིས་པ་གཞན་མེད་ཀང་ཡལ་ག་དེ་ཉིད་ཀིས་ཙནྡན་

1  <<བྩོད་>> སྒྲུབ།<<ས་>><<རང་>> བསྒྲུབ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཤིང་དུ་ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་དུ་སྒྲུབ་ཅིང་མཚོན་པའི་ཕིར་ཡལ་ག་དེ་ཉིད་ཀང་ཤིང་དུ་

རྩོགས་ཟིན་པས་ཐུག་མེད་མི་དགྩོས་ཤེ་ན།

ར་བ།

ཐ་སད་གཉིས་པ་མེད་ན་ཡང་། །

ཐ་སད་དེ་ཉིད་མཚན་ཉིད་ཀིས། །

ཤེས་བའི་ངྩོ་བྩོར་སྒྲུབ་པའི་ཕིར། །

ཐ་སད་ཐུག་མེད་ག་ལ་དགྩོས། །[༩]

བ་ལང་གི་ཐ་སད་བ་རུང་ཞེན་ཡུལ་དུ་བས་ནས་དེས་མཚོན་བ་གཉིས་པ་

མཚོན་པར་བེད་པའི་ཐུག་མེད་ག་ལ་དགྩོས།1 དགྩོས་པ་མེད་པར་ཐལ། མཚན་

མཚོན་གཞི་མཐུན་པའི་ཐ་སད་གཉིས་པ་མེད་ན་ཡང་བ་ལང་གི་ཐ་སད་བ་རུང་དེ་

ཉིད་ནྩོག་སྩོགས་འདུས་པའི་བ་ལང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཤེས་བའི་ངྩོ་བྩོར་སྒྲུབ་ཅིང་

རྩོགས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(རང་ལུགས་བཞག་པ་)ནི། 

ར་བ།

བར་དྩོན་འབེལ་པར་ནམ་རྩོགས་པ། །

དེ་ཡི་ཚེ་ན་ཐ་སད་འགྲུབ། །2

གང་ཟག་གི་ཁྱད་པར་ལ་ལྩོས་ནས་ཐ་སད་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་དུ་མར་འགྱུར་ཏེ། 

1  <<བཀྲིས་>> -

2  <<རང་>> འགྲུབ།<<ར་>> གྲུབ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

མཁས་པས་རགས་དང་མཚན་ཉིད་ཀི་དྩོན་མཐྩོང་བ་ཙམ་གིས་ཐ་སད་འགྲུབ་པས་

བར་དྩོན་འབེལ་པར་ནམ་རྩོགས་པ་དེ་ཡི་ཚེ་ན་གཞི་འགར་དྩོན་མཐྩོང་བ་ཙམ་གིས་

ཐ་སད་འགྲུབ་ལ། རྨྩོངས་པ་ལ་ཐ་སད་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་དགྩོས་པའི་ཕིར། ཤིན་ཏུ་

རྨྩོངས་པ་ལ་ནི་ནྩོག་ལྩོག་ཤལ་སྩོགས་ཀི་དྩོན་བར་སྦྱར་དགྩོས་པ་ཡང་སྲིད་དྩོ། །ཐ་

སད་ཇི་ལར་སྒྲུབ་ཅེ་ན། 

ར་བ།

རགས་དང་མཚན་ཉིད་གཉིས་ཀ་ལ། །

སྤི་དང་བེ་བག་གཉིས་གཉིས་ཡིན། །[༡༠]

གཉིས་ཀའང་སྦྱྩོར་བ་གསུམ་པར་ཐུག །

བཞི་པ་ཕན་ཆད་དགྩོས་ནུས་མེད། །

དུ་ལྡན་ལའི་སྟེང་དུ་དུ་བ་རགས་སུ་བཀྩོད་པའི་ཚེ། དུ་བ་དེ་སྤིར་རགས་ཡང་

དག་ཏུ་མཚོན་པ་དང་། སྦྱྩོར་བ་འདིར་གཏྩོགས་ཀི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་མཚོན་པ་དང་། 

དེ་བཞིན་དུ་མཚན་ཉིད་དུ་མཚོན་པ་ལའང་གཉིས་ཡྩོད་པས་རགས་ཡང་དག་དང་

མཚན་ཉིད་གཉིས་ཀ་ལ་སྤི་དང་བེ་བག་ཏུ་མཚོན་ཚུལ་གཉིས་གཉིས་ཡིན་གི་ཐུག་

མེད་དུ་བརྒྱུད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། གཉིས་ཀའང་སྦྱྩོར་བ་གསུམ་པར་ཐུག་གི བཞི་

པ་ཕན་ཆད་དགྩོས་ནུས་མེད་པའི་ཕིར། དཔེར་བརྩོད་ནི་རྩོགས་པར་སའྩོ། །

གསུམ་པ་རྩོད་སྩོང་ལ་རྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཚུལ་གསུམ་ཚུལ་གསུམ་མེད་ན་རགས། །

མི་འགྱུར་ཡྩོད་ན་ཐུག་མེད་ལྩོ། །[༡༡]

ཚུལ་གསུམ་གིས་རགས་ཡང་དག་ཏུ་མཚོན་པའི་མཚན་ཉིད་ཚུལ་གསུམ་དེ་

ལ་ཚུལ་གསུམ་གཞན་མེད་ན་རགས་ཡང་དག་མིན་པར་འགྱུར་ལ་ཡྩོད་ན་ཐུག་མེད་

གྲུབ་ཟིན་ལྩོ། །1

དེ་དགག་པ་ནི། 

ར་བ།

ཚུལ་གསུམ་དུ་བ་ཁྩོ་ནའི་ཆྩོས། །

དབེར་མེད་ཡིན་གི2་ཆྩོས་གཞན་མེད། །

དུས་གཞིར་བས་ནས་རགས་ཡང་དག་དུ་མཚོན་པའི་མཚན་ཉིད་ཚུལ་

གསུམ་དེ་3རགས་ཡང་དག་ཏུ་མཚོན་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡྩོད་ཀང་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་

བའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། དུ་བ་རགས་ཡང་དག་ཏུ་མཚོན་པའི་མཚན་ཉིད་གསུམ་དེ་

རགས་ཡང་དག་ཏུ་མཚོན་པའི་ཚུལ་གསུམ་དེ་ཡང་དུ་བ་ཁྩོ་ནའི་ཆྩོས་ངྩོ་བྩོ་དབེར་

མེད་ཡིན་གི། དེ་ལས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པའི་ཚུལ་གསུམ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་སྩོགས་

ཆྩོས་གཞན་མེད་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

1  <<བཀྲིས་>><<རང་>> ལྩོ། །<<ས་>> ནྩོ། །

2  <<རང་>> གི།<<ར་>> གིས།

3  <<བཀྲིས་>> སྟེ།
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འདི་ཡི་མཚན་ཉིད་ཐུག་མེད་དུ། །

ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་ཡང་བསལ་བ་ཡིན། །[༡༢]

གཏན་ཚིགས་ལ་དེ་ལར་ཤེས་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། དེ་ཤེས་ན་འདི་ཡིས་

མཚན་ཉིད་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་ཡང་དྩོན་གིས་བསལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

ལ་ལ་མཚོན་བ་རྣམ་འཇྩོག་ཟེར། །

གཏན་ཚིགས་ལ་ཡང་མཚུངས་ཕིར་མིན། །

འགའ་ཞིག་ཆྩོས་གསུམ་ཚང་བར་འདྩོད། །

གཉིས་པ་དགྩོས་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་དགྩོས་པ་མཚུངས་པས་རྩོག་པ་

ཕན་ཚུན་བརེན་པའི་ཉེས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་འཐད་པ་མིན་ནྩོ། །འགའ་ཞིག་མཚན་ཉིད་

ཀི་མཚན་ཉིད་མཚོན་བའི་དྩོན་ལྡྩོག་གཞི་ལ་གྲུབ་པ་ཞེས་པའམ་རས་ཡྩོད་ཆྩོས་

གསུམ་ཚང་བར་འདྩོད་དྩོ། །

ར་བ།

མཚོན་བ་ལྩོས་ཕིར་འདི་མི་འཐད། །

འདི་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དུ་གྩོ་བ་མཚོན་བ་བླྩོ་ཡུལ་དུ་གྩོ་བ་

ལ་ལྩོས་པའི་ཕིར། མཚན་ཉིད་དུ་དགྩོད་བའི་ངྩོ་བྩོ་དེ་གྩོ་བར་མཚོན་བ་གྩོ་བ་ལ་ལྩོས་

ན་སྐྱྩོན་དུ་འགྱུར་ཡང་མི་ལྩོས་ཏེ། བས་པ་རགས་སུ་འཇྩོག་པ་མི་རག་པ་ལ་ལྩོས་

ཀང་། བས་པ་གྩོ་བ་མི་རག་པ་གྩོ་བ་ལ་མི་ལྩོས་པ་བཞིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དཔེ་དྩོན་མི་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

མཚུངས་པར་ཐལ། མི་རག་པ་ལ་མ་ལྩོས་པར་བས་ལྡྩོག་བླྩོའི་ཡུལ་དུ་གྲུབ་ལ། 

མཚོན་བ་མ་གྲུབ་ན་མཚོན་བའི་དྩོན་ལྡྩོག་བླྩོ་ཡུལ་དུ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཉིས་པ་(དགྩོས་པའི་མཚན་ཉིད་བཞག་པ་)ནི། 

ར་བ།

དངྩོས་འགལ་གཅྩོད་པའི་དྩོན་ལྡྩོག་ཡིན། །[༡༣]

གདུང་འདེགས་ཀི་དྩོན་བེད་ནུས་པ་ཆྩོས་ཅན། ཀ་བར་སྒ་བླྩོ་མ་འཁྲུལ་བའི་

ཞེན་རུང་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེའི་དངྩོས་འགལ་གཅྩོད་པའི་དྩོན་ལྡྩོག་ཡིན་པའི་

ཕིར། 

གསུམ་པ་དེའི་བསལ་བ་སྐྱྩོན་ཅན་གི་གངས་ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་

དགག རང་གི་འདྩོད་པ་དང་། རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(གཞན་ལུགས་དགག་པ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

མཚན་ཉིད་དེ་ཡི་སྐྱྩོན་བསྡུ་ན། །

གསུམ་ཞེས་བང་ཕྩོགས་པ་རྣམས་འདྩོད། །

མཚན་ཉིད་དེ་ཡི་སྐྱྩོན་བསྡུ་ན་རང་ལྡྩོག་རས་མ་གྲུབ། དྩོན་ལྡྩོག་གཞན་

འགྱུར། མཚན་གཞི་ལ་མི་གནས་པ་དང་གསུམ་ཞེས་བང་ཕྩོགས་པ་བྩོད་ཀི་རྩོག་

གེ་པ་རྣམས་འདྩོད་དྩོ། །དང་པྩོ་དཔེར་ན་མཚན་ཉིད་དུ་བཀྩོད་ཀང་མཚོན་བ་ལས་

རང་དབང་དུ་མ་གྲུབ་པ་བ་ལང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་བ་ལང་བཀྩོད་པ་ལ་བུ་དང་། བ་
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ལང་གི་མགྩོ་བཀྩོད་པ་ལ་བུ་མཚོན་བས་ཁྱད་པར་དུ་བས་ནས་བཀྩོད་པ་སྩོགས་

དང་། དྩོན་ལྡྩོག་གཞན་འགྱུར་ནི། སྤིར་དྩོན་ལྡྩོག་ཡིན་ཡང་བཀྩོད་ཚོད་དེའི་དྩོན་

ལྡྩོག་མ་ཡིན་པ་སྟེ། དབེ་ན་བཀྩོད་པ་དེའི་མཚོན་བ་ལ་མི་སྲིད་པ་དང་། མ་ཁྱབ་པ་

དང་། ཁྱབ་ཆེས་པ་དང་། ཁྱབ་མཉམ་པའི་དྩོན་ལྡྩོག་གཞན་འགྱུར་རྩོ། །དང་པྩོ་ནི། 

རར་མཚོན་1པ་ལ་ནྩོག་སྩོགས་འདུས་པ་བཀྩོད་པ་ལ་བུ་དང་། གཉིས་པ་ནི། བ་

ལང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་ནྩོག་སྩོགས་འདུས་པ་ཁ་བྩོ་བཀྩོད་པ་དང་། གསུམ་པ་ནི། བ་

ལང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་མགྩོ་ལྡན་བཀྩོད་པ་ལ་བུ་དང་། བཞི་པ་ནི། མི་རག་པའི་

མཚན་ཉིད་དུ་རྒྱུ་ལས་སྐྱེས་པ་བཀྩོད་པ་ལ་བུའྩོ། །མཚན་གཞི་ལ་མི་གནས་པའི་

དཔེ་དང་དབེ་བ་རྩོགས་པར་སའྩོ། །

གཉིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ་གཉིས། རིགས་པས་མི་འཐད་པ་དང་། གཞུང་གི་

དགྩོངས་པ་མ་ཡིན་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(རིགས་པས་མི་འཐད་པ་)ནི། 

ར་བ།

སྦྱྩོར་བ་བཀྩོད་ནས་སྐྱྩོན་བརི་ན། །

དྩོན་ལྡྩོག་གཞན་འགྱུར་མེད་པར་འགྱུར། །[༡༤]

མ་བཀྩོད་པ་ལ་སྐྱྩོན་སྦྱྩོར་ན། །

མཚན་གཞི་མི་གནས་དྩོན་མེད་འགྱུར། །

1  <<རང་>> མཚོན།<<བཀྲིས་>> མཚན།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

མཚན་ཉིད་ཀི་སྐྱྩོན་དེ་དག་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྦྱྩོར་བ་བཀྩོད་ནས་སྐྱྩོན་རི་

1ན་སྟྩོང་ཉིད་སྒྲུབ་ཆྩོས་འདྩོར་2བས་མེད་དགག་ཏུ་མཚོན་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཆྩོས་དྩོར་བ་

མེད་དགག་གི་ཐ་སད་བ་རུང་ལ་མི་འཇུག་པས་དྩོན་ལྡྩོག་གཞན་འགྱུར་སྐྱྩོན་དུ་མེད་

པར་འགྱུར་ལ། མ་བཀྩོད་པ་ལ་སྐྱྩོན་སྦྱྩོར་ན་ནྩོག་སྩོགས་འདུས་པ་བ་ལང་གི་མཚན་

ཉིད་སྐྱྩོན་མེད་ཡིན་ལ། རང་གི་མཚན་གཞི་ལ་མེད་པ་མི་སྲིད་པས་མཚན་གཞི་ལ་

མི་གནས་པའི་སྐྱྩོན་དྩོན་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །

གཉིས་པ་(གཞུང་གི་དགྩོངས་པ་མ་ཡིན་པ་)ནི། 

ར་བ།

འདི་དག་སྐྱྩོན་དུ་འཐད་ན་ནི། །

མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་ཅིས་མི་བཞེད། །[༡༥]

སྐྱྩོན་གསུམ་པྩོ་དེ་དག་མཚན་ཉིད་ཀི་སྐྱྩོན་དུ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འདི་དག་

མཚན་ཉིད་ཀི་སྐྱྩོན་དུ་འཐད་ན་ནི། མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་གཉིས་ཅིས་མི་བཞེད། 

བཞེད་རིགས་པ་ལ་མདྩོ་དང་སེ་བདུན་གང་དུ་ཡང་མ་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(རང་གི་འདྩོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

མ་ཁྱབ་ཁྱབ་ཆེས་མི་སྲིད་གསུམ། །

མཚན་ཉིད་ཀི་ནི་སྤི་སྐྱྩོན་ཡིན། །

1  <<བཀྲིས་>> རི།<<རང་>> བརི།

2  <<བཀྲིས་>> འདྩོར། <<རང་>> དྩོར།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

མཚན་ཉིད་དུ་ཁས་བླངས་པ་ལ་ཇི་སད་བཤད་པའི་སྐྱྩོན་གི་གངས་ངེས་མི་

འཐད་པར་ཐལ། མ་ཁྱབ་ཁྱབ་ཆེས་མི་སྲིད་པ་གསུམ་མཚན་ཉིད་ཀི་སྤིའི་སྐྱྩོན་ཡིན་

ལ། མཚན་ཉིད་ཀི་སྐྱྩོན་ཡིན་ན་གསུམ་པྩོ་གང་རུང་དུ་འདུས་ལ། དེར་མ་འདུས་ན་

མཚན་ཉིད་ཀི་སྐྱྩོན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

སྒ་དང་དྩོན་གི་རྣམ་གཅྩོད་ཀུན། །

གསུམ་པྩོ་འདི་ལས་གཞན་ཡྩོད་མིན། །[༡༦]

དྩོན་གི་རྣམ་གཅྩོད་གསུམ་ཡྩོད་པ་བཞིན་དུ་སྒའི་རྣམ་གཅྩོད་ཀང་མི་ལྡན་

རྣམ་གཅྩོད་དང་། གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅྩོད་དང་། མི་སྲིད་རྣམ་གཅྩོད་གསུམ་དུ་ངེས་ཏེ། 

གསུམ་པྩོ་དེ་དག་ཀང་རིམ་པ་བཞིན་དུ་དྩོན་མཚུངས་པས་སྒ་དང་དྩོན་གི་རྣམ་

གཅྩོད་ཀུན་གསུམ་པྩོ་འདི་ལས་གཞན་ཡྩོད་པ་མིན་པའི་ཕིར། དེ་ལ་མ་ཁྱབ་པའི་

མཚན་ཉིད་ནི། མཚན་ཉིད་གང་ཞིག་མཚན་གཞིར་བཀྩོད་པའི་ཕྩོགས་གཅིག་ལ་མ་

གྲུབ་པ། དཔེར་ན་བ་ལང་གི་མཚན་ཉིད་ནྩོག་ལྩོག་ཤལ་ཁ་བྩོ་བཀྩོད་པ་དང་། ཤེས་

བའི་མཚན་ཉིད་རྒྱུས་བསྐྱེད་པ་བཀྩོད་པ་སྩོགས་སྩོ། །དེ་མཚན་ཉིད་མ་ཁྱབ་པའི་

སྐྱྩོན་དུ་འགེལ་པར་གསུངས་པས། ཤེས་བ་ཡིན་ན་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་

འདྩོད་པ་ནི་སེམས་རྣལ་དུ་མི་གནས་པའྩོ། །ཁྱབ་ཆེས་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། མཚན་

ཉིད་གང་ཞིག་མཚན་གཞི་ལ་ཁྱབ་ཀང་མཚོན་འདྩོད་མེད་པར་ཞུགས་པའྩོ། །དཔེ་ནི་

གྩོ་བར་ཟད་དྩོ། །མི་སྲིད་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། མཚན་ཉིད་གང་ཞིག་མཚོན་འདྩོད་ལ་

ཇི་ལར་དགྩོད་ཚུལ་ལར་མ་གྲུབ་པའྩོ། །དཔེར་ན་བ་ལང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་བ་ལང་གི་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

མགྩོ་བཀྩོད་པ་ལ་བུའྩོ། །རྒྱས་པར་འགེལ་པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གསུམ་པ་རྩོད་སང་ནི། མཚན་ཉིད་ཀི་སྐྱྩོན་འདི་དག་མཚན་གཞི་བཀྩོད་པ་

ལ་རི་ན། བ་ལང་གི་མཚན་ཉིད་ནྩོག་ལྩོག་ཤལ་ཁ་བྩོ་བཀྩོད་པ་མ་ཁྱབ་པར་མི་འགྱུར་

ཏེ། དཀར་ཟལ་ལ་བཀྩོད་ན་སྐྱྩོན་མེད་དུ་འགྱུར་ཞིང་། ནག་རྒུར་ལ་བཀྩོད་ན་མི་སྲིད་

པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །མ་བཀྩོད་པ་ལ་རི་ན་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་རང་གི་གཞི་

ལ་མེད་པ་མི་སྲིད་པས། མཚན་གཞི་ལ་མེད་པའི་སྐྱྩོན་མི་འཐད་ལ། མཚན་ཉིན་མི་

སྲིད་པའི་གཞི་ལ་མཚོན་བ་མི་ཁེགས་ན་མཚོན་བ་ལ་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་ཁྱབ་པར་

འགྱུར་ལ། ཁེགས་ན་ལྩོག་ཤལ་མཚན་གཞིར་བས་པ་ལ་ལྩོག་ཤལ་མཚན་ཉིད་དུ་

བཀྩོད་ན་ཐ་དད་མེད་ནས་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། མཚོན་བ་བ་ལང་གི་ཐ་སད་ཁེགས་

པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། 

ར་བ།

མཚན་གཞིར་བཀྩོད་དང་མ་བཀྩོད་དང་། །

མཚན་ཉིད་མི་སྲིད་པ་ཡི་གཞིར། །

མཚོན་བ་ཁེགས་སམ1་མི་ཁེགས་ཞེས། །

རྩོད་པ་གཉིས་ཀིས་འདིར་མི་གནྩོད། །[༡༧]

མཚན་གཞིར་བཀྩོད་དང་མ་བཀྩོད་དང་མཚན་ཉིད་མི་སྲིད་པའི་གཞིར་

མཚོན་བ་ཁེགས་སམ་མི་ཁེགས་ཞེས་རྩོད་པ་གཉིས་ཀིས་ཁྩོ་བྩོ་ཅག་གི་ལུགས་

འདིར་མི་གནྩོད་པར་ཐལ། སྐྱྩོན་ཐམས་ཅད་སྦྱྩོར་བར་བཀྩོད་པ་ལ་རི་ལ། དེ་ཡང་

1  <<རང་>> སམ།<<ར་>> དང་།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དཀར་ཟལ་མཚན་གཞིར་འཇྩོག་ལ། དེ་བ་ལང་ཁ་བྩོར་འཇྩོག་ན་བདེན་ཡང་། བ་ལང་

ཙམ་དུ་མཚོན་པས་སྐྱྩོན་མེད་ལ། མཚན་ཉིད་མི་སྲིད་པའི་གཞི་ལ་མཚོན་བ་ཁེགས་

ཤིང་། ལྩོག་ཤལ་དང་ལྩོག་ཤལ་ལྡྩོག་པ་ཐ་དད་མེད་ཀང་དེ་ལ་དེ་མི་སྲིད་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར། 

གསུམ་1པ་མཚོན་བ་ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་

དང་། རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(གཞན་ལུགས་དགག་པ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

ཁ་ཅིག་མཚན་མཚོན་རས་གཅིག་ཟེར། །

ཐ་སད་མཚོན་བའི་མཚན་གཞིར་འདྩོད། །

ཁ་ཅིག་མཚན་མཚོན་རས་གཅིག་ཟེར། བ་ལང་གི་ཐ་སད་བ་རུང་མཚོན་

བའི་མཚན་གཞིར་འདྩོད་དྩོ། །

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

མཚོན་བ་མིང་གིས་ཁྱད་པར་དུ། །

བས་ཕིར་མཚན་ཉིད་མཐྩོང་བ་ཡི། །[༡༨]

1  <<ས་>><<བཀྲིས་>> གསུམ།<<རང་>> གཉིས།  (ས་བཅད་འདི་ནི་ཤྩོག་༡༦༡ ནང་”སྩོ་སྩོའི་མཚན་ཉིད་

”ཅེས་པའི་ངྩོས་འཛིན་ལས་འཕྩོས་པར་གསལ་བས་རང་འགེལ་ལར་”གཉིས”ཞེས་པ་ཡིན་སམ།)
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དབང་ཤེས་རྩོག་བཅས་ཉིད་འགྱུར་ཞིང་། །

དྩོན་སྒྲུབ་1རས་ཡྩོད་དག་ཏུའང་འགྱུར། །

མཚན་ཉིད་ལྩོ་ལྡིར་ཞབས་ཞུམ་པ་མཐྩོང་བ་ཡི་དབང་ཤེས་རྩོག་བཅས་ཉིད་

དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། བུམ་པ་སྒ་བླྩོ་མ་འཁྲུལ་བས་ཞེན་རུང་གི་མཚོན་བ་དེ་བླྩོ་ཡུལ་དུ་

ཤར་བའི་ཚེ་མིང་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་ནས་སྣང་དགྩོས་པ་གང་ཞིག དབང་ཤེས་

ཀིས་ལྩོ་ལྡིར་ཞབས་ཞུམ་པ་གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་པའི་ཚེ་བུམ་པའི་ཐ་སད་བ་རུང་

ཡང་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་དགྩོས་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། མཚན་མཚོན་ཁྱབ་མཉམ་

གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག་པ་འགལ་ལྩོ། །མཚན་ཉིད་ཀིས་མཚོན་བ་སྒྲུབ་པ་དྩོན་སྒྲུབ་ཀི་

རགས་དང་། མཚོན་བ་རས་ཡྩོད་དག་ཏུའང་འགྱུར་བར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དང་ཁྱབ་

མཉམ་གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག་པའི་ཕིར། ཡང་ཁ་ཅིག ཐ་སད་བ་རུང་གི་མཚན་ཉིད་

དྩོན་ལྡྩོག་ལ་སྒ་བླྩོ་མ་འཁྲུལ་བས་ཞེན་རུང་ཡིན་ལ། དེ་མཚོན་བའི་མཚན་གཞི་ཡིན་

ཞེས་ཟེར་རྩོ། །

ར་བ།

བར་ལས་2འཇུག་པ་ཐ་སད་དུ། །

གསུངས་ཕིར་མཚོན་བའི་མཚན་གཞི་མིན། །[༡༩]

དེ་མཚོན་བའི་མཚན་གཞི་མིན་པར་ཐལ། བརའི་དུས་སུ་མཚན་ཉིད་རྒྱུ་

མཚན་དུ་བས་ནས་བར་བཏག་པ་དེ་བར་ལས་ཕིས་ཐ་སད་ཀི་དུས་སུ་མཚན་ཉིད་

1  <<རང་>> སྒྲུབ།<<ར་>> གྲུབ།

2  <<རང་>> ལས།<<ར་>> ལ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

མཐྩོང་བས་དྲན་པར་བས་ནས་ཐ་སད་ལ་འཇུག་པ་ཐ་སད་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར། 

མཚན་མཚོན་རས་གཅིག་པ་བཀག་པ་ཡང་བུམ་པ་དང་ལྩོ་ལྡིར་བ་རས་གཅིག་པ་

བཀག་པ་མ་ཡིན་གི་བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒ་བླྩོ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཞེན་རུང་གི་རང་ལྡྩོག་

རྩོག་1པས་བཏགས་པ་ཡིན་པས། དེ་དང་གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག་པ་བཀག་པར་མ་གྩོ་

ན་རང་ལུགས་ལ་འགལ་བ་དུ་མར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་(རང་ལུགས་)ནི།

ར་བ།

རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་སྒ་ཤེས་ནི། །

མཚོན་བ་ཉིད་ཡིན་དེ་ཡི་གཞི། །

རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ལ་བར་སྦྱར་བའྩོ། །[༢༠]

རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་སྒ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བའི་ཞེན་རུང་ནི་མཚོན་བའི་མཚན་ཉིད་

ཡིན་ལ། དེ་ཡི་མཚན་གཞི་ནི་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ལ་བར་སྦྱར་བའྩོ། །

ར་བ།

དེ་ལར་རྩོགས་ནས་སྩོ་གསུམ་ནི། །

འཇུག་པ་དེ་ཡི་ཐ་སད་ཡིན། །

ཐ་སད་གསུམ་ཡྩོད་ལ་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཐ་སད་སྒྲུབ་ཅེས་བ་སྟེ། མིང་དྩོན་གི་

འབེལ་པ་དེ་ལར་རྩོགས་ནས་དྩོགས་པ་མེད་པ་འགྩོ་འྩོང་ལུས་ཀི་ཐ་སད་དང་། ངག་

1  <<བཀྲིས་>> ལྩོག
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

གི་ཐ་སད་དང་། ཡིད་ཀིས་དེ་ལར་ངེས་པའི་ཡིད་ཀི་ཐ་སད་དེ་སྩོ་གསུམ་ནི་ཐ་སད་ལ་

འཇུག་པ་དེ་ཡི་ཐ་སད་ཡིན་ལ་ཐ་སད་དེ་འཇུག་རུང་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་པ་ནི་ཐ་སད་

སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཞེས་བའྩོ། །

ར་བ།

དྩོན་ལ་ལྩོས་པའི་མིང་ཡིན་པས། །

བཏགས་ཡྩོད་ཉིད་ཡིན་དངྩོས་པྩོ་ལ། །

མ་གྲུབ་ཕིར་ན་སྒྩོ་བཏགས་ཡིན། །[༢༡]

མཚོན་བ་བཏགས་ཡྩོད་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། དྩོན་བླྩོ་ཡུལ་དུ་ཤར་བ་ལ་ལྩོས་

པའི་མིང་སྤིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་ཆྩོས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། མཚོན་བ་སྒྩོ་

བཏགས་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་བ་གང་ཞིག དངྩོས་པྩོ་ལ་རས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་རྩོད་སྩོང་ལ་རྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

མཚན་མཚོན་རས་གཅིག་མ་ཡིན་ན། །

རང་བཞིན་རགས་སུ་མི་འཐད་ལྩོ། །

མཚན་མཚོན་རས་གཅིག་མ་ཡིན་ན་མཚན་ཉིད་ཀིས་མཚོན་བ་སྒྲུབ་པ་རང་

བཞིན་རགས་སུ་མི་འཐད་ལྩོ། །1

1  <<བཀྲིས་>><<རང་>> ལྩོ། །<<ས་>> དྩོ། ། (སྔར་ཤྩོག་༡༢༨,༡༣༣,༡༦༥ བཞིན་<<ས་>>་ནང་”ལྩོ་”ཞེས་

པ་འདི་དག་རྩོགས་ཚིག་ཏུ་རིས་ཏེ་བསྒྱུར་བཅྩོས་བས་པར་སྣང་ཡང་། ར་ཚིག་དང་<<བཀྲིས་>>ལར་མ་རངས་པའི་ཚིག་ཏུ་སེམས་ཏེ་དེ་བཞིན་

དུ་བཅྩོས་ཡྩོད།)
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དེ་དགག་པ་ནི། 

ར་བ།

སྒ་ཡི་དྩོན་ལ་གཅིག་ཉིད་དུ། །

འཁྲུལ་བས་ཐ་སད་སྦྱྩོར་བ་ནི། །

འཇིག་རེན་དྩོན་ལ་མི་སླུའི་ཕིར། །

གགས་པའི་རེས་དཔག་ག་ལ་འགལ། །[༢༢]

མཚན་མཚོན་རས་གཅིག་མ་ཡིན་ཡང་མཚན་ཉིད་ཀི་རགས་ལས་མཚོན་བ་

རྩོགས་པའི་གགས་པའི་རེས་དཔག་ག་ལ་འགལ། མི་འགལ་བར་ཐལ། ནྩོག་ལྩོག་

ཤལ་དང་བ་ལང་གི་ཐ་སད་བ་རུང་རྣམ་པ་ཤར་བའི་རྩོག་པས་སྒའི་དྩོན་ལ་གཅིག་

ཉིད་དུ་འཁྲུལ་བས་འཇུག་ལ། གཞན་སེལ་ཕིན་ཅི་མ་ལྩོག་པས་ཐ་དད་དུ་ཐ་སད་

སྦྱྩོར་བ་ནི་འཇིག་རེན་པ་ཞེན་པའི་དྩོན་ལ་མི་སླུ་བའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་མཚན་གཞི་ནི། 

ར་བ།

མཚན་ཉིད་རེན་1པ་མཚན་གཞི་ཡིན། །

མཚན་ཉིད་པ་དང་བཏགས་པ་གཉིས། །

མཚན་གཞིའི་མཚན་ཉིད་ནི། མཚན་ཉིད་ཀི་རེན་བེད་པ་མཚན་གཞི་ཡིན་ལ་

དེ་ལ་གཉིས་ཏེ། མཚན་ཉིད་པ་དང་བཏགས་པ་བ་གཉིས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

1  <<རང་>> རེན།<<ར་>> བརེན།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

གསུམ་པ་ཆྩོས་གསུམ་སྩོ་སྩོའི་རྣམ་བཞག་ལ་གསུམ། རང་ལྡྩོག་ངྩོས་བཟུང་

བ་དང་། ཇི་ལར་འབེལ་པའི་ཚུལ་དང་། སྩོ་སྩོར་1མཚོན་པའི་རྣམ་བཞག་གྩོ །དང་པྩོ་

(རང་ལྡྩོག་ངྩོས་བཟུང་བ་)ལ་གཉིས། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་གི་འདྩོད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(གཞན་ལུགས་དགག་པ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

འགའ་ཞིག་ཆྩོས་གསུམ་རང་ལྡྩོག་ནི། །

རང་གི་རྣམ་པ་འཆར་རུང་ཟེར། །[༢༣]

འགའ་ཞིག་མཚན་མཚོན་གཞི་གསུམ་གི་ཆྩོས་གསུམ་གི་རང་ལྡྩོག་ནི། རང་

གི་རྣམ་པ་རང་དབང་དུ་འཆར་བས་ངེས་སུ་རུང་ཟེར་རྩོ། །

དེ་དགག་པ་ནི། 

ར་བ།

དེ་ལ་ཡིན་ན་ཆྩོས་གསུམ་པྩོ། །

རྩོག་མེད་ཡུལ་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར། །

དེ་ལ་ཡིན་ན་ཆྩོས་གསུམ་པྩོ་རྩོག་མེད་ཤེས་པའི་གཟུང་ཡུལ་དུ་ཐལ་བར་

འགྱུར་ཏེ། བླྩོ་ལ་སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བའི་ཚུལ་དུ་རྣམ་པ་འཆར་བའི་ཕིར། འདྩོད་མི་

རིགས་ཏེ། རྩོག་མེད་མ་འཁྲུལ་བའི་གཟུང་ངྩོར་དེ་གསུམ་ཤར་ན་ཐ་དད་དུ་ཤར་

དགྩོས་པས་རས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

1  <<རང་>> སྩོར།<<བཀྲིས་>> སྩོའི།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཉིས་པ་(རང་གི་འདྩོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

དེས་ན་སྣང་བའི་ལྡྩོག་པ་ནི། །

ཆྩོས་གསུམ་ཉིད་མིན་སེལ་བ་ཡི། །

ཆྩོས་གསུམ་གི་ནི་རང་ལྡྩོག་ལ། །

སྒྲུབ་དང་དགག་པ་གཉིས་ཀ་ཡྩོད། །[༢༤]

དེས་ན་རྩོག་མེད་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་སྣང་བའི་ལྡྩོག་པ་ནས་ནི་ཆྩོས་གསུམ་

བཞག་པར་བ་བ་ཉིད་མིན་ཡང་། གསུམ་དུ་དབེ་བ་མི་འཐད་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། 

རྩོག་པ་ལ་སྣང་བའམ་དེ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྡྩོག་པའི་སེལ་བ་ཡི་ཆྩོས་གསུམ་གི་ནི། 

རང་ལྡྩོག་ལ་བཞག་ལ། དངྩོས་པྩོའི་ཆ་སྒྲུབ་ན་སྒྲུབ་པ་དང་དངྩོས་མེད་ཀི་ཆ་སྒྲུབ་ན་

དགག་པ་སྟེ། དགག་སྒྲུབ་གཉིས་ཀ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(ཇི་ལར་འབེལ་པའི་ཚུལ་)ལ་གཉིས། འབེལ་ཚུལ་དངྩོས་དང་། འབེལ་པ་

ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མའྩོ། །

དང་པྩོ་(འབེལ་ཚུལ་དངྩོས་)ནི། 

ར་བ།

མཚན་མཚོན་རང་བཞིན་འབེལ་པ་ཡིན། །

མཚན་གཞི་ཕལ་ཆེར་གནས་སབས་འབེལ། །

འབེལ་ཚུལ་གཉིས་སུ་ཡྩོད་དེ། མཚན་མཚོན་ཁྱབ་མཉམ་བདག་གཅིག་པས་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

རང་བཞིན་འབེལ་པ་ཡིན་ལ། མཚན་གཞི་ཕལ་ཆེར་གནས་སབས་ཀི་འབེལ་པ་ཙམ་

ཡིན་པའི་ཕིར། དངྩོས་པྩོ་མི་རག་པར་མཚོན་པ་ལ་བུ་རང་བཞིན་འབེལ་པའང་ཡྩོད་

དྩོ། །གནས་སབས་འབེལ་པ་ནི། བས་པ་སྤིར་སྒ་ལ་མ་འབེལ་ཡང་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་

རགས་ཡང་དག་ཏུ་སྩོང་བའི་ཚེ་འབེལ་པ་ལ་བུའྩོ། །

གཉིས་པ་(འབེལ་པ་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་)ནི། 

ར་བ།

འཁྲུལ་བས་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པ་ཉིད། །

མྩོང་བས་མཚན་མཚོན་འབེལ་པ་འགྲུབ། །[༢༥]

མཚན་མཚོན་གི་འབེལ་པ་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་ཚད་མས་རྩོགས་པར་ཐལ། 

མཚན་ཉིད་ཀི་དྩོན་སྤི་དང་དེ་ལ་དངྩོས་མིང་དེ་ལར་བཏགས་སུ་རུང་བའི་སྒ་སྤི་

གཉིས་རྩོག་པ་འཁྲུལ་བའི་ངྩོར་གཅིག་ཏུ་བར་ཆད་བས་པའི་སྟྩོབས་ཀིས་འཁྲུལ་བ་

གཅིག་ཏུ་འཛིན་པ་ཉིད་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་གིས་མྩོང་བས་མཚན་མཚོན་གི་

འབེལ་པ་འགྲུབ་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

མཚན་གཞི་དང་ནི་མཚོན་བ་ཡི། །

འབེལ་པ་མཁས་པས་མཐྩོང་བས་དྲན། །

རྨྩོངས་པ་ལ་ནི་བར་དྲན་པའི། །

ཐ་སད་སྒྲུབ་ཀི་རེས་དཔག་དགྩོས། །[༢༦]
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

མཚན་གཞི་དང་མཚོན་བའི་འབེལ་པ་ངེས་ཚུལ་གཉིས་སུ་འགྱུར་ཏེ། མཚན་

གཞི་དང་ནི་མཚོན་བ་ཡི་འབེལ་པ་མཁས་པས་དཀར་ཟལ་མཐྩོང་བས་བ་ལང་གི་

མིང་དྲན་ལ། གཞི་དེར་མིང་དྩོན་གི་འབེལ་པ་ལ་རྨྩོངས་པ་ལ་ནི་བར་དྲན་པའི་ཐ་སད་

སྒྲུབ་ཀི་རེས་དཔག་དགྩོས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་(སྩོ་སྩོར་མཚོན་པའི་རྣམ་བཞག་)ལ་གཉིས། ཇི་ལར་མཚོན་པའི་ཚུལ་དང་། 

ཕན་ཚུན་ངེས་པའི་རྣམ་བཞག་གྩོ །དང་པྩོ་(ཇི་ལར་མཚོན་པའི་ཚུལ་)ལ་གཉིས། སྦྱྩོར་བའི་

དབེ་བ་དང་། རྩོད་སང་ངྩོ་། །

དང་པྩོ་(སྦྱྩོར་བའི་དབེ་བ་)ནི། 

ར་བ།

གསུམ་པྩོ་དེ་ལ་སྤི་དང་ནི། །

སྦྱྩོར་བ་འདིར་གཏྩོགས་གཉིས་གཉིས་དྲུག །

མཚན་མཚོན་གཞི་གསུམ་པྩོ་དེ་ལ་སྦྱྩོར་བ་འགྩོད་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་དྲུག་ཡྩོད་

དེ། སྤིར་མཚན་ཉིད་དུ་མཚོན་པ་དང་། སྦྱྩོར་བ་འདིར་གཏྩོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་

མཚོན་པ་དང་། གཞན་གཉིས་ལ་ཡང་དེ་ལར་སྦྱར་བས་སྤི་དང་ནི་སྦྱྩོར་བ་འདིར་

གཏྩོགས་གཉིས་གཉིས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

བཟླྩོག་ལའང་དྲུག་ལས་མཚན་ཉིད་དང་། །

མཚན་གཞིའི་ཆ་གཉིས་སྐྱྩོན་མེད་སྲིད། །[༢༧]
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དེ་བཞིན་དུ་བ་ལང་གི་ཐ་སད་བ་རུང་དང་དཀར་ཟལ་མཚན་གཞིར་བས་

ནས། སྤིར་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པར་མཚོན་པ་དང་། སྦྱྩོར་བ་འདིར་གཏྩོགས་ཀི་

མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པར་མཚོན་པ་གཉིས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་གཞན་གཉིས་པྩོ་ལ་ཡང་

གཉིས་གཉིས་ཏེ་སྔར་བཤད་པ་ལས་བཟླྩོག་པ་ལའང་དྲུག་ལས་ཀུན་སྐྱྩོན་མེད་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དང་མཚན་གཞི་ཆ་གཉིས་ཏེ་བཞི་སྐྱྩོན་མེད་སྲིད་ལ་

གཉིས་སྐྱྩོན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དཀར་ཟལ་མཚན་ཉིད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་མཚོན་པ་

དང་ལྩོག་ཤལ་དང་བ་ལང་གི་ཐ་སད་བ་རུང་གཉིས་མཚན་གཞི་མ་ཡིན་པར་མཚོན་

ནུས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(རྩོད་སང་)ལ་གསུམ། རང་ལྡྩོག་ཡིན་པར་མཚོན་ཚུལ་ལ་རྩོད་པ་སང་

བ་དང་། གཞན་ལྡྩོག་མིན་པར་མཚོན་ཚུལ་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་དང་། འགལ་མཚུངས་

ཀི་སྦྱྩོར་བ་དཔེར་བརྩོད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(རང་ལྡྩོག་ཡིན་པར་མཚོན་ཚུལ་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་)ལ་རྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

སྦྱྩོར་བ་འདིར་གཏྩོགས་མཚན་ཉིད་དེ། །

གཞི་མཚོན་གཉིས་ལ་ཁེགས་ན་ནི། །

མཚན་གཞི་ལྩོག་ཤལ་ཁེགས་པར་འགྱུར། །

མ་ཁེགས་ན་ནི་ཁྱབ་ཆེས་ཟེར། །[༢༨]

དཀར་ཟལ་བ་ལང་གི་ཐ་སད་དུ་མཚོན་པ་ལ་ནྩོག་སྩོགས་འདུས་པ་མཚན་

ཉིད་དུ་བཀྩོད་ནས། དེ་མཚན་གཞི་བ་ལང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་མཚོན་པ་བ་ལང་གི་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དངྩོས་འགལ་གཅྩོད་པའི་དྩོན་ལྡྩོག་ཡིན་པ་ཞེས་པའི་སྦྱྩོར་བ་འདིར་གཏྩོགས་ཀི་

མཚན་ཉིད་དེ་མཚན་གཞི་དཀར་ཟལ་དང་མཚོན་བ་བ་ལང་གི་ཐ་སད་གཉིས་ལ་

ཁེགས་ན་ནི་མཚན་གཞི1་ལྩོག་ཤལ་ཡང་དེ་གཉིས་ལ་ཁེགས་པར་འགྱུར་ལ། མ་

ཁེགས་ན་ནི་བ་ལང་གི་དངྩོས་འགལ་གཅྩོད་པའི་དྩོན་ལྡྩོག་དེ་ཁྱབ་ཆེས་ཏེ། བ་ལང་

གི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ལའང་ཞུགས་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་ཟེར་རྩོ། །

དེ་དགག་པ་ནི། 

ར་བ།

དྩོན་ལྡྩོག་ལ་ཁྱབ་རང་ལྡྩོག་ལ། །

མ་ཁྱབ་པས་ན་ཉེས་པ་མེད། །

ཇི་སད་བཤད་པའི་ཉེས་པ་མེད་པར་ཐལ། བ་ལང་གི་ཐ་སད་བ་རུང་གི་དྩོན་

ལྡྩོག་ལ་ཁྱབ་པས་མ་ཁྱབ་པའི་སྐྱྩོན་མེད་ལ། དཀར་ཟལ་དང་གཉིས་ཀའི་རང་ལྡྩོག་ལ་

མ་ཁྱབ་པས་ཏེ། མ་ཞུགས་པས་ན་ཁྱབ་ཆེས་པའི་སྐྱྩོན་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(གཞན་ལྡྩོག་མིན་པར་མཚོན་ཚུལ་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་)ནི། 

ར་བ།

མཚོན་བ་འགལ་དང་ཐ་སད་ཁེགས། །

དངྩོས་འགལ་གཞི་མཚོན་རྩོད་པ་མེད། །[༢༩]

མཚོན་བ་མ་ཡིན་པའི་ཐ་སད་བ་རུང་མཚོན་བ་ཡིན་ན་མཚོན་བའི་མཚན་

1  <<བཀྲིས་>><<རང་>> གཞི།<<ས་>> བཞི།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཉིད་བཀག་པས་མཚོན་པ་འགལ་བ་དང་། ནྩོག་སྩོགས་འདུས་པའི་གྩོང་བུ་ལ་སྤིར་

རྒྱུ་མཚན་གི་སྒ་བླྩོ་གྲུབ་པ་ཁེགས་ན་མཚན་ཉིད་ཀི་རང་ལྡྩོག་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་

སྒ་བླྩོ་གྲུབ་པ་དང་། མཚོན་བའི་མཚན་ཉིད་བཀག་པའི་རང་ལྡྩོག་ལ་མཚོན་བའི་སྒ་

བླྩོ་འཇུག་པའང་ཁེགས་པས། མཚན་ཉིད་ཀི་ཐ་སད་དང་མཚོན་བ་མ་ཡིན་པའི་ཐ་

སད་ཁེགས་པས་ཐ་སད་རྒྱུན་ཆད་པར་ཐལ་བ་དང་། མ་ཁེགས་ན་མཚོན་བའི་

མཚན་ཉིད་ཁྱབ་ཆེས་པར་ཐལ་བ་དང་། མཚོན་བ་མ་ཡིན་པའི་ཐ་སད་མཚོན་བའི་

མཚན་གཞི་ཡིན་ན་དངྩོས་མེད་ཀི་ཐ་སད་དངྩོས་པྩོའི་མཚན་གཞིར་ཁས་ལེན་

དགྩོས་པས་དངྩོས་འགལ་གཞི་མཚོན་དུ་ཐལ་བའི་རྩོད་པ་གསུམ་གིས་གནྩོད་པ་

མེད་པར་ཐལ། མཚོན་བ་མ་ཡིན་པའི་ཐ་སད་བ་རུང་མཚོན་བའི་མཚན་གཞི་ཡིན་

ཡང་རང་ལྡྩོག་མ་ཡིན་པ་སྩོགས་དང་། ནྩོག་ལྩོག་ཤལ་འདུས་པའི་དྩོན་ལྡྩོག་ལ་

མཚོན་བའི་མཚན་ཉིད་མ་ཁེགས་ཤིང་། རང་ལྡྩོག་ལ་ཞུགས་པ་ཁེགས་པས་ཐ་སད་

རྒྱུན་ཆད་པ་དང་ཁྱབ་ཆེས་པའི་སྐྱྩོན་གཉིས་ཀ་མེད་ལ།  མཚོན་བ་མ་ཡིན་པའི་ཐ་

སད་བ་ རུང་1གི་རང་ལྡྩོག་མཚོན་བའི་མཚན་གཞི་ཡིན་ཡང་། གཞི་ལྡྩོག་ཡིན་ན་

མཚོན་བར་ཁས་མི་ལེན་པས་སྐྱྩོན་མེད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་(འགལ་མཚུངས་ཀི་སྦྱྩོར་བ་དཔེར་བརྩོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

དེས་ན་ལ་ལར་འགལ་བ་དང་། །

མཚུངས་པར་མངྩོན་པའི་སྦྱྩོར་བ་སྲིད། །

1  <<བཀྲིས་>> རང་།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དེས་ན་སྦྱྩོར་བའི་འགྩོད་ཚུལ་ལ་ལྩོས་ནས་འགལ་བ་མེད་ཀང་ལ་ལར་འགལ་

བ་ལར་སྣང་བ་དང་མི་མཚུངས་ཀང་མཚུངས་པར་མངྩོན་པའི་སྦྱྩོར་བ་སྲིད་དེ། ཤེས་

བའི་ལྡྩོག་པ་ཤེས་བར་མཚོན་པ་ལ་བླྩོའི་ཡུལ་དུ་བ་རུང་བཀྩོད་པ་ལ་བུ་རགས་སྦྱྩོར་

དྩོན་གསུམ་མི་མཚུངས་ཀང་མཚུངས་པར་མངྩོན་པ་ལ་བུ་དང་།  སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་

པ་ལ་བས་པ་རགས་སུ་བཀྩོད་པ་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་1ཚུལ་གསུམ་མ་ཚང་བ་རགས་ཡང་

དག་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་མཚོན་པ་ལ་བུ་འགལ་བ་ལར་མངྩོན་

པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ཕན་ཚུན་ངེས་པའི་རྣམ་བཞག་ལ་གསུམ། རྣམ་བཞག་སྤིར་བརྩོད་པ་

དང་། དེ་ལས་གཞན་དུ་རྩོག་པ་དགག་པ་དང་། མིང་དྩོན་བཟླྩོག་པའི་རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(རྣམ་བཞག་སྤིར་བརྩོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

མཚན་མཚོན་གངས་མཉམ་ངྩོ་བྩོ་གཅིག །

རས་ཡྩོད་བཏགས་ཡྩོད་ཉིད་དུ་ངེས། །[༣༠]

མཚོན་བ་གཅིག་ལ་མཚན་ཉིད་དུ་མ་དང་། མཚན་ཉིད་གཅིག་ལ་མཚོན་བ་

དུ་མ་བེད་པ་སྩོགས་མི་འཐད་པར་ཐལ། མཚན་མཚོན་གངས་མཉམ་པ་དང་ངྩོ་བྩོ་

གཅིག་པ་དང་མཚན་ཉིད་རང་གི་དྩོན་ལྡྩོག་གི་དངྩོས་འགལ་རྣམ་པར་བཅད་པ་ལ་མི་

ལྩོས་པར་བླྩོ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་ལ་རས་ཡྩོད་དུ་མིང་བཏགས་པའི་རས་ཡྩོད་དང་

མཚོན་བ་དེ་ལས་ལྩོག་པའི་བཏགས་ཡྩོད་ཉིད་དུ་ངེས་པའི་ཕིར། 

1  <<བཀྲིས་>> -
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

གཉིས་པ་(དེ་ལས་གཞན་དུ་རྩོག་པ་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

མཚན་མཚོན་དྩོན་ལ་གཅིག་པ་དང་། །

ཐ་དད་གངས་མི་མཉམ་པ་འཁྲུལ། །

ཁ་ཅིག མཚན་མཚོན་དྩོན་ལ་རས་གཅིག་པ་དང་རས་ཐ་དད་དང་རྒྱུ་དང་

འབས་བུ་ལར་གངས་མི་མཉམ་པ་འདྩོད་པ་འཁྲུལ་བར་ཐལ། སྔ་མ་བཀག་ཟིན་ལ་ཕི་

མ་གཉིས་ཀང་མི་འཐད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་ལྡན་པའི་ཚུལ་དུ་མཚོན་

དགྩོས་པས་བུམ་པ་མི་རག་པར་མཚོན་མི་ནུས་པའི་ཕིར་དང་། དྩོན་ལྡྩོག་དུ་མ་ཡིན་

ན་དེ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྡྩོག་པའི་མཚོན་བ་ཡང་དུ་མ་ངེས་པ་དགྩོས་པའི་ཕིར། རས་ཐ་

དད་དུ་འདྩོད་པ་ནི་ཉན་ཐྩོས་སེ་པ་ཁ་ཅིག་གི་བཞེད་པའྩོ། །

གསུམ་པ་(མིང་དྩོན་བཟླྩོག་པའི་རྩོད་པ་སང་བ་)ནི། 

ར་བ།

དེ་དག་ཕན་ཚུན་བཟླྩོག་པ་ཡི། །

རྣམ་པར་གཞག་པས་འདིར་མི་གནྩོད། །[༣༡]

རེས་དཔག་གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་ཤེས་པས་ཚད་མར་སྒྲུབ་པ་ལ་རྒྱང་ཕན་

གིས་དངྩོས་པྩོ་རང་མཚན་གཟུང་དྩོན་དུ་བེད་པའི་ཤེས་པ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དུ་

ཁས་བླངས་ནས་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡིན་པ་འགྩོག་པའི་མིང་དྩོན་དེ་དག་ཕན་ཚུན་

བཟླྩོག་པ་ཡི་རྣམ་པར་བཞག་པས་འདིར་མི་གནྩོད་པར་ཐལ། དངྩོས་པྩོ་རང་མཚན་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཟུང་དྩོན་དུ་བེད་པ་ལ་ཚད་མའི་མིང་འདྩོག་ན། དེ་རེས་དཔག་ལ་ངེད་ཀང་མི་

འདྩོད། གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་ཤེས་པ་ལ་བར་བེད་ན་དེ་རེས་དཔག་ལ་ཞུགས་པ་ཁྱྩོད་

ཀིས་ཀང་དགག་མི་ནུས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། དབུ་མ་པས་བུམ་པ་དྩོན་དམ་དཔྩོད་

བེད་ཀི་རིགས་པས་དཔད་མི་བཟྩོད་པའི་ཆྩོས་ཡིན་པས། ཀུན་རྩོབ་པར་མཚོན་པ་

ལ་དངྩོས་པྩོར་སྨྲ་བས་བུམ་པ་དྩོན་བེད་ནུས་པས་དྩོན་དམ་པར་གྲུབ་བྩོ་ཞེས་མིང་

གཞན་དུ་བཏགས་ནས་རྩོད་ན་ཡང་། དབུ་མ་པས་སྤྩོས་བལ་ལ་དྩོན་དམ་གི་བར་

བས་པ་དེ་བུམ་པ་ལ་མི་སྲིད། རྩོག་གེ་པས་དྩོན་བེད་ནུས་པ་ལ་དྩོན་དམ་གི་བར་

བས་པའི་བུམ་པ་དྩོན་བེད་ནུས་པ་དབུ་མ་པ་ཡང་འདྩོད་པ་བཞིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་བེ་བག་ཏུ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ངེས་པར་བ་བ་ལ་གཉིས། མཚན་

ཉིད་ངྩོས་བཟུང་བ་དང་། དེས་སྒྩོ་འདྩོགས་ཇི་ལར་གཅྩོད་པའི་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་(མཚན་

ཉིད་ངྩོས་བཟུང་བ་)ལ་གསུམ། གཞན་གིས་བརག་1པ་དགག་པ་དང་། རང་གི་ལུགས་

བཞག་པ་དང་། རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(གཞན་གིས་བརག་པ་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

མི་བསླུ་2མ་ཤེས་དྩོན་གསལ་གཉིས། །

རྣམ་གངས་པ་འམ་ཕེ་སྟེ་སྨྲ། །

སྩོབ་དཔྩོན་ལྷ་དབང་བླྩོ་མི་བསླུ་བ་དང་མ་ཤེས་དྩོན་གསལ་གཉིས་གང་ཡང་

1  <<བཀྲིས་>><<རང་>> བརགས།

2  <<རང་>> བསླུ།<<ར་>> སླུ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

རུང་བས་ཚད་མར་མཚོན་ནུས་པས་རྣམ་གངས་པར་འདྩོད་པ་དང་། རྒྱན་མཛད་

པས་སྔ་མ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དང་། ཕི་མ་དྩོན་དམ་པའི་ཚད་མའི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་ཕེ་སྟེ་སྨྲ་སྟེ་གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་ཀིས་སྟྩོང་པ་མངྩོན་སུམ་

དུ་རྩོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དྩོན་དམ་པའི་ཚད་མ་ཡིན་ལ་དེ་ལ་བཅད་དྩོན་ཐྩོབ་པ་མེད་

པས་མི་སླུ་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་ནི། གཟུང་འཛིན་གཉིས་སུ་སྣང་བ་སྩོ་

སྩོ་སྐྱེ་བྩོའི་རྒྱུད་ལ་ཡང་ཡྩོད་པས། དེ་ཡི་མཚན་ཉིད་མི་སླུ་བ་ཡིན་ལ་མ་ཤེས་དྩོན་

གསལ་ཞུགས་ཀང་འགལ་བ་མེད་གསུངས་པ་དང་། སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་མཆྩོག་གིས་

རྣམ་ངེས་ལས་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་གསུངས་པ་དེའི་དྩོན་ངྩོ་བྩོའི་ཁྱད་པར་དྩོན་ཐྩོབ་

བེད་ཀི་ནུས་པ། ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་ཡྩོངས་སུ་གཅྩོད་པའི་འཇུག་ཡུལ་ཐྩོབ་པ་དང་། 

བེད་པའི་ཁྱད་པར་དྩོན་ཡྩོངས་སུ་གཅྩོད་བེད་ལ་གནས་པའི་ནུས་པ་སྟེ། དང་པྩོས་

དངྩོས་པྩོ་རང་མཚན་འཛིན་པ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་གཅྩོད་ལ། གཉིས་པས་

མི་སྲིད་པ་གཅྩོད་ཅིང་། གསུམ་པས་ཁྱབ་ཆེས་གཅྩོད་ལ་མ་ཁྱབ་པ་གཅྩོད་པ་ཞིག་ཁ་

བསང་གསུང་ངྩོ་། །བམ་ཟེ་ཆེན་པྩོའི་རེས་སུ་འབང་བ་རྣམས་བདེན་པའི་དྩོན་རྩོགས་

ཆྩོས་གསུམ་ལྡན་ཞེས་ཏེ། ངྩོ་བྩོའི་ཁྱད་པར་སྒྩོ་འདྩོགས་སེལ་བ། ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་

སྔར་མ་རྩོགས་པའི་དྩོན་ཡིན་ལ། འཛིན་སྟངས་ཀི་ཁྱད་པར་དྩོན་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་ཞེས་

ཟེར་རྩོ། །

ར་བ།

མཚན་ཉིད་གཉིས་ཀིས་འཇྩོག་ན་ནི། །

མཚོན་བ་དེ་ཡང་གཉིས་སུ་འགྱུར། །[༣༢]
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

མི་འཐད་པའི་ཆ་དགག་པ་ནི། མཚན་ཉིད་གཉིས་ཀིས་མཚོན་བ་གཅིག་འཇྩོག་

པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། མི་སླུ་བ་དང་མ་ཤེས་དྩོན་གསལ་གཉིས་དྩོན་སྤི་མི་འདྲ་བ་སྩོ་

སྩོར་སྣང་བས་མཚན་ཉིད་དེ་གཉིས་ཀིས་ཚད་མར་འཇྩོག་ན་ནི་བླྩོ་མ་འཁྲུལ་བས་ཚད་

མར་ཞེན་རུང་གི་མཚོན་བ་དེ་ཡང་གཉིས་སུ་འགྱུར་དགྩོས་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

མཚན་མཚོན་གཉིས་སུ་འདྩོད་ན་ཡང་། །

སྤི་མཚན་གཅིག་པ་མི་སྲིད་འགྱུར། །

སྤི་མཚན་གཅིག་པ་སྟེ་ཚད་མ་ཙམ་གི་མཚན་ཉིད་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་བར་

ཐལ། སྩོབ་དཔྩོན་ཡབ་སྲས་ཀིས་གསུངས་པའི་མི་སླུ་བ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མའི་མཚན་

ཉིད་དང་། མ་ཤེས་དྩོན་གསལ་དྩོན་དམ་པའི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་མཚན་

ཉིད་གཉིས་དང་མཚོན་བ་གཉིས་སུ་འདྩོད་ན་ཡང་སྟེ་འདྩོད་མི་རིགས་པའི་ཕིར། 

འདྩོད་ན་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཅི་ཞེས་དྲིས་ན་བཞག་ཏུ་མེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །

ར་བ།

མ་ཁྱབ་གཅྩོད་ཚུལ་འདིར་མི་འཐད། །

གཉིས་སུ་འབེད་པ་དགྩོངས་པ་མིན། །[༣༣]

སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་མཆྩོག་གི་བཞེད་པ་དེ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྣམ་ངེས་

ཀི་ཚིག་དེས་མ་ཁྱབ་པ་གཅྩོད་ཚུལ་དངྩོས་སུ་བསྟན་དགྩོས་ཀི། མ་ཁྱབ་པ་གཅྩོད་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཚུལ་གཞན་ནས་ཁ་བསང་དགྩོས་པ་འདི་མི་འཐད་ལ། བདེན་པའི་དྩོན་རྩོགས1་བེད་

པ་ཡིན་གི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་ཞེས་གཉིས་སུ་འབེད་པ་གཞུང་གི་དགྩོངས་པ་མིན་

པའི་ཕིར། 

ར་བ།

མི་དགྩོས་མ་ཁྱབ་མི་སྲིད་གསུམ། །

བདེན་པའི་དྩོན་རྩོགས་འདྩོད་ན་ཡྩོད། །

བདེན་པའི་དྩོན་རྩོགས་ཆྩོས་གསུམ་ལྡན་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དུ་འདྩོད་ན་

ཉེས་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ། ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་སྔར་མ་རྩོགས་པ་ལ་རྣམ་བཅད་མེད་པས་

མི་དགྩོས་ལ། ངྩོ་བྩོའི་ཁྱད་པར་སྒྩོ་འདྩོགས་གཅྩོད་པས་མངྩོན་སུམ་ལ་མ་ཁྱབ་ཅིང་

འཛིན་སྟངས་དྩོན་ལ་མི་འཁྲུལ་ན་རྩོགས་ཟིན་ལ་འཇུག་པ་མི་སྲིད་པའི་ཉེས་པ་

གསུམ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(རང་གི་ལུགས་བཞག་པ་)ནི། 

ར་བ།

མི་སླུ་མ་ཤེས་དྩོན་གསལ་གཉིས། །

རང་མཚན་རྩོགས་པར་དྩོན་ལ་མཐུན། །[༣༤]

ཐ་སད་པ་དང་དྩོན་དམ་པ། །

གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་གཉིས་པྩོ་འཇུག །

1  <<རང་>> རྩོགས།<<བཀྲིས་>> རྩོག
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

མ་ཤེས་དྩོན་གསལ་གཉིས་སྟྩོང་གི་མེད་དགག་ཁྩོ་ན་ལ་ཚད་མར་འདྩོད་པ་

དང་། མི་སླུ་བ་ཀུན་རྩོབ་པ་ལ་ཚད་མར་འདྩོད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། མི་སླུ་བ་དང་མ་

ཤེས་དྩོན་གསལ་གཉིས་རང་མཚན་རྩོགས་པར་དྩོན་ལ་མཐུན་པའི་ཕིར། དེ་གཉིས་

ཀིས་མཚོན་བ་མི་འདྲ་བ་སྩོ་སྩོར་མཚོན་པ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཐ་སད་པའི་

ཚད་མ་དང་དྩོན་དམ་པའི་ཚད་མ་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་མཚན་ཉིད་གཉིས་པྩོ་འཇུག་པའི་

ཕིར། མི་སླུ་བའི་ཤེས་པས་རང་མཚན་རྩོགས་པར་བསྟན་པ་ཡིན་གི། དེ་ཡིན་ན་རང་

མཚན་རྩོགས་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་ལེན་ན། འྩོག་ཏུ་རང་མཚན་མེད་ན་དྩོན་བེད་མི་

ནུས་པ་ལ་མི་སླུ་བར་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །

ར་བ།

མི་སླུ་ལས་དང་བེད་པྩོ་དང་། །

བ་བ་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཅན། །[༣༥]

མི་སླུ་བ་ཡང་གསུམ་གིས་ཤེས་པར་བ་སྟེ། གང་ལ་མི་སླུ་བ་དང་། གང་མི་སླུ་

བ་དང་། ཇི་ལར་མི་སླུ་བའི་ལས་དང་བེད་པ་པྩོ་དང་བ་བ་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཅན་

གི་སྩོ་ནས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར། དེས་ན་ར་བའི་དགྩོངས་པ་ནི། མི་སླུ་བ་དང་མ་

ཤེས་དྩོན་གསལ་གཉིས་རྣམ་གངས་པར་བཞེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །འགེལ་པར་གཉིས་

ཀས་དངྩོས་པྩོ་ཡྩོད་པ་རྩོགས་པ་དང་དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་རྩོགས་པ་དང་། དེ་དག་ལ་མི་

སླུ་བར་དྩོན་མཐུན་པར་གསུངས་པས་ཚད་མའི་གཞལ་བ་ཡིན་ན་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་

པས་ཁྱབ་པར་འདྩོད་པ་དག་ནི་གདྩོན་གིས་ཟིན་པར་གསལ་ལྩོ། །

གསུམ་པ་(རྩོད་པ་སང་བ་)ནི། 
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ར་བ།

དངྩོས་མེད་འཇལ་ལ་མ་ཁྱབ་ཅིང་། །

ཉེ་བར་བསད་ལ་ཁྱབ་ཆེས་ལྩོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། དྩོན་རང་མཚན་ལ་མི་སླུ་ན་དངྩོས་མེད་འཇལ་བའི་ཚད་མ་ལ་

མ་ཁྱབ་ཅིང་། ལྩོན་ཤིང་འགྩོ་སྣང་སྩོགས་ལས་དྩོན་ཐྩོབ་པ་ཡྩོད་པས་ཉེ་བར་བསད་

པ་ལ་ཁྱབ་ཆེས་ལྩོ། །

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

རང་མཚན་ཡྩོད་མེད་དཔྩོད་ཕིར་འཐད། །

ཉེ་བར་བསད་པ་བསླུ་བར་བཤད། །[༣༦]

དངྩོས་མེད་འཇལ་བའི་ཚད་མ་ལ་མཚན་ཉིད་མ་ཁྱབ་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་

ཐལ། མེ་མེད་ཀི་མཚོ་ལ་དུ་བ་རང་མཚན་ཡྩོད་མེད་དཔྩོད་པའི་ཚེ་ན་དེ་ལ་དུ་མེད་

གསར་དུ་ངེས་ཤིང་མི་སླུ་བའི་ཕིར་ཚད་མར་འཐད་དྩོ། །ཉེ་བར་བསབ་1པའི་ཤེས་པ་

ལ་ཁྱབ་ཆེས་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། དེ་བསླུ་བར་བཤད་པས་ཚད་མར་མི་རུང་

བའི་ཕིར་རྩོ། །ཕིས་དྩོན་རང་མཚན་ཐྩོབ་པ་ནི། ཚད་མ་གཞན་སྐྱེས་པའི་ནུས་པ་

ཡིན་གི། བསད་པ་མངྩོན་སུམ་ལར་སྣང་གི་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

1  <<བཀྲིས་>> བསབ།<<རང་>> བསད།  (འདིར་ར་ཚིག་ཏུ་”བསད”ཅེས་བྱུང་ཞིང་འཕལ་གི་འཁྲུལ་རྒྱུས་བསད་པའི་

ཤེས་པ་རྣམས་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དུ་ཞུགས་ན་ཁྱབ་ཆེས་པའི་རྩོད་པ་སང་བའི་སབས་ཡིན་པས་རང་འགེལ་ལར་”བསད་”ཅེས་བཅྩོས་དགྩོས་སྩོ་

སམ།)
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཉིས་པ་(དེས་སྒྩོ་འདྩོགས་ཇི་ལར་གཅྩོད་པའི་ཚུལ་)ལ་གཉིས། ཇི་ལར་ངེས་པའི་ཚུལ་

དང་། རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །དང་པྩོ་(ཇི་ལར་ངེས་པའི་ཚུལ་)ལ་གསུམ། སྒྩོ་འདྩོགས་གཅྩོད་

ཚུལ་དང་། ངེས་ཤེས་ཀི་འགལ་ཟླའི་དབེ་བ་དང་། རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(སྒྩོ་འདྩོགས་གཅྩོད་ཚུལ་)ནི། 

ར་བ།

ཚད་མའི་སྟྩོབས་ཀིས་ངེས་པ་འདྲེན། །

ངེས་པའི་འགལ་ཟླ་སྒྩོ་འདྩོགས་ཡིན། །

ཚད་མའི་སྟྩོབས་ཀིས་དེ་མ་ཡིན་དུ་འཛིན་པའི་སྒྩོ་འདྩོགས་གཅྩོད་པ་ཡིན་ཏེ། 

ཚད་མའི་སྟྩོབས་ཀིས་རང་གི་གཞལ་བ་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་ལ་ངེས་པའི་འགལ་ཟླ་

དངྩོས་ཀི་གནྩོད་བ་སྒྩོ་འདྩོགས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདིར་རྣམ་འགེལ་ལས། ཡྩོད་མེད་

ངེས་པའི་འབས་ཅན་མིན། །ཕིར་ན་ཚད་མ་ཉིད་མ་ཡིན། །ཞེས་པ་དྲངས་ནས། ཀུན་

ཏུ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་ངེས་པ་དྲངས་ནས་འཇུག་ལྡྩོག་བེད་པར་བཤད་པས། དེ་ལ་

ཚད་མར་སྩོང་ཡང་ངེས་པ་འདྲེན་མི་དགྩོས་པར་འདྩོད་པ་ནི། བཞེད་པ་མ་ཡིན་པར་

བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

གཉིས་པ་(ངེས་ཤེས་ཀི་འགལ་ཟླའི་དབེ་བ་)ནི། 

ར་བ།

དེ་ཡི་མཚན་ཉིད་གནས་ལུགས་ལས། །

མཐའ་གཞན་དུ་རྩོག་དབེ་ན་གཉིས། །[༣༧]
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

རྩོག་པ་ལྩོག་ཤེས་ཐེ་ཚོམ་མྩོ། །

ཚད་མའི་འགལ་ཟླ་སྒྩོ་འདྩོགས་དེ་ཡི་མཚན་ཉིད་ནི། གནས་ལུགས་ལས་

མཐའ་གཞན་དུ་རྩོག་པའི་ཤེས་པའྩོ། །དབེ་ན་གཉིས་ཏེ། རྩོག་པ་ལྩོག་ཤེས་དང་། ཐེ་

ཚོམ་མྩོ། །

གསུམ་པ་(རྩོད་པ་སང་བ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

མ་རྩོགས་པ་ལས་གྩོ་བུར་དུ། །

རྩོགས་པས་སྒྩོ་འདྩོགས་མ་བཅད་ལྩོ། །[༣༨]

ཚད་མ་ཡིན་ན་སྒྩོ་འདྩོགས་གཅྩོད་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། སྔར་མ་རྩོགས་པ་

ལས་གྩོ་བུར་དུ་བའི་རགས་ལས་མེ་རྩོགས་པས་བཅད་བ་སྒྩོ་འདྩོགས་མེད་པའི་ཕིར། 

དེས་སྒྩོ་འདྩོགས་མ་བཅད་ལྩོ། །

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

རེས་དཔག་སྣང་བས་མི་འཇུག་པས། །

སེལ་བ་ཉིད་ཡིན་དེ་ཡི་ཡུལ། །

མེ་མེད་གཞན་དང་མཚུངས་པ་རུ། །

འཛིན་ཕིར་ལྩོག་ཤེས་ཡིན་པར་བཞེད། །[༣༩]

རེས་དཔག་སྣང་བས་མི་འཇུག་པས་དེ་མ་ཡིན་བཅད་པའི་སྩོ་ནས་འཇུག་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

པའི་སེལ་བ་ཉིད་ཡིན་ལ། དུ་བའི་རགས་ལས་གྩོ་བུར་དུ་དུ་ལྡན་གི་གཞི་ལ་མེ་

རྩོགས་པའི་ཚད་མ་དེའི་བཅད་བ་སྒྩོ་འདྩོགས་མེད་པར་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། 

དེ་ན་མེ་མེད་དྩོ་སམ་པ་དངྩོས་སུ་མེད་ཀང་དེའི་ཡུལ་མེ་མེད་གཞན་དང་མཚུངས་པ་

རུ་འཛིན་པའི་ཕིར་དང་། དྩོན་ལ་མེ་ཡྩོད་ཀང་མེ་མེད:ཀི་ས1་ཕྩོགས་གཞན་དང་

མཚུངས་པར་འཛིན་པ་དེ་ཉིད་ལྩོག་ཤེས་ཡིན་པར་བཞེད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(རྩོད་པ་སང་བ་)ལ་རྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

ངེས་པ་དང་ནི་སྒྩོ་འདྩོགས་གཉིས། །

ཡུལ་དང་ངྩོ་བྩོ་དུས་གསུམ་ལ། །

གཅིག་དང་ཐ་དད་བརག་2པ་ཡི། །

ངེས་པ་དང་ནི་སྒྩོ་འདྩོགས་གཉིས་ཡུལ་གཅིག་གམ་མི་གཅིག མི་གཅིག་ན་

བསལ་བ་སེལ་བེད་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ་ནང་གི་མུན་པ་དང་ཕིའི་སྣང་བ་བཞིན། 

གཅིག་ན་ཡུལ་དེ་གྲུབ་ན་སྒྩོ་འདྩོགས་མ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་ན། མ་གྲུབ་ན་སེལ་བེད་

ཚད་མར་མི་འགྱུར་རྩོ། །ངེས་ཤེས་དང་སྒྩོ་འདྩོགས་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ན་བསལ་བ་སེལ་

བེད་དུ་མི་འཐད་ལ། ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་དང་། སེམས་ཅན་གི་མི་

ཤེས་པ་བཞིན་དུ་གནྩོད་བ་གནྩོད་བེད་དུ་མི་འཐད་ལ། ཡང་དེ་གཉིས་དུས་གཅིག་ན་

རྩོག་གཉིས་གཅིག་ཆར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ལ། མི་གཅིག་ན་མ་འཕད་པས་གནྩོད་བ་

1  <<བཀྲིས་>><<རང་>> ཀི་ས།<<ས་>> ཀིས།

2  <<རང་>> བརག<<ར་>> བརགས།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

གནྩོད་བེད་དུ་མི་འཐད་ཅེས་ཡུལ་དང་ངྩོ་བྩོ་དུས་གསུམ་ལ་གཅིག་དང་ཐ་དད་བརག་

1པ་ཡི་སྩོ་ནས་རྩོད་པའྩོ། །

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

རྩོད་པ་གསུམ་གིས་འདིར་མི་གནྩོད། །[༤༠]

ངེས་དང་སྒྩོ་འདྩོགས་ཞེན་ཡུལ་གཅིག །

ཞེན་སྟངས་ཐ་དད་ཕིར་ན་སེལ། །

རྩོད་པ་གསུམ་གིས་འདིར་མི་གནྩོད་པར་ཐལ། ངེས་ཤེས་དང་སྒྩོ་འདྩོགས་

ཞེན་ཡུལ་གཅིག་ཡིན་པས་ཡུལ་ལ་བརག་པའི་སྐྱྩོན་མེད་ལ། དེ་གཉིས་ཞེན་སྟངས་

ཐ་དད་པའི་ཕིར་ན་འཛིན་སྟངས་དྩོན་དང་མཐུན་མི་མཐུན་གི་བསལ་བ་སེལ་བེད་

དུ་འཐད་པའི་ཕིར། བླྩོ་རྒྱུན་གཅིག་ལ་སྔ་ཕི་རས་ཐ་དད་པས་ཇི་སད་བཤད་པའི་

སྐྱྩོན་མེད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་མཚན་ཉིད་ཀིས་མཚོན་པའི་དྩོན་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་བཞི། 

མཚོན་བའི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་དང་། མཚན་གཞི་ལ་ལྩོག་རྩོག་དགག་པ་དང་། མཚན་

གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་དང་། དེས་དགག་སྒྲུབ་ཇི་ལར་བེད་པའི་

ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་(མཚོན་བའི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་)ལ་བཞི། དབེ་གཞི། དབེ་དྩོན། གངས་ངེས་པ། 

སྒའི་དྩོན་ནྩོ། །དང་པྩོ་(དབེ་གཞི་)ལ་གཉིས། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་

1  <<བཀྲིས་>><<རང་>> བརག<<ས་>> པ་རག
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བཞག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(གཞན་ལུགས་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཚད་མ་མིན་ལ་ཡང་དག་བཀག །

ཁ་ཅིག བཅད་ཤེས་དང་ཡིད་དཔྩོད་ཚད་མ་མིན་ཡང་། ཡང་དག་ཤེས་

པར་འདྩོད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཚད་མ་མིན་པ་ལ་ཡང་དག་ཤེས་པ་ཡིན་པ་

བཀག་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

ཡང་དག་ཕེ་ནས་འཆད་པ་འཁྲུལ། །[༤༡]

ཁ་ཅིག ཡང་དག་ཤེས་པ་ལ་དྩོན་བེད་སྣང་ཅན་དང་། དྩོན་བེད་པ་ལ་འཇུག་

པར་བེད་པའི་ཤེས་པ་གཉིས་སུ་ཕེ་ནས་སྔ་མ་མི་སླུ་བར་རང་ཉིད་ཀིས་ངེས་ཟིན་

པས་བསྟན་བཅྩོས་སུ་དཔད་བ་མ་ཡིན་ལ། ཕི་མ་དབེ་གཞི་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་འཆད་པ་

འཁྲུལ་བར་ཐལ། དེའི་ཡ་གལ་དེ་དག་གི་དབེ་གཞིར་མི་འཐད་པའི་ཕིར། སྩོབ་དཔྩོན་

ཆྩོས་མཆྩོག་གི་བཞེད་པ་སྔ་མ་ཁ་ཅིག་གིས་དེ་ལར་བཀྩོད་ནས་དགག་པ་མཛད་པ་

ལར། དེ་ལར་འདྩོད་པ་བྱུང་ན་དགག་པ་མཛད་པར་ཟད་ཀི། སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་མཆྩོག་

གི་བཞེད་པ་ནི། གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་ཤེས་པ་ཙམ་དབེ་གཞིར་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་

བརལ་བརགས་རྒྱས་པར་མཛད་པ་ཡིན་གི། ཡང་དག་ཤེས་པ་ལ་གཉིས་སུ་ཕེ་ནས་

ཡ་གལ་གཅིག་མངྩོན་རེས་གཉིས་ཀི་དབེ་གཞིར་བེད་པ་དེའི་བཞེད་པ་མིན་པ་ནི། 
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

རྣམ་ངེས་ཀི་རྣམ་བཤད་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གཉིས་པ་(རང་ལུགས་བཞག་པ་)ནི། 

ར་བ།

དེས་ན་ཡང་དག་ཤེས་པ་ཉིད། །

ཚད་མ་ཡིན་ཕིར་དབེ་གཞིར་འཐད། །

དེས་ན་ཡང་དག་ཤེས་པ་ཉིད་དབེ་གཞིར་འཐད་དེ་ཚད་མ་ཙམ་དང་རྣམ་

གངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(དབེ་དྩོན་)ནི། 

ར་བ།

དབེ་ན་མངྩོན་སུམ་རེས་དཔག་གཉིས། །

དེ་དག་གཅིག་དང་ཐ་དད་བརག ། [༤༢]

ཡང་དག་ཤེས་པ་ཆྩོས་ཅན། དབེ་ན་གཉིས་ཏེ། མངྩོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་

གཉིས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཚད་མ་གཉིས་པྩོ་དེ་དག་གཅིག་དང་ཐ་དད་བརག་པར་བ་བ་

ཡིན་ཏེ། གཅིག་པ་བཀག་པའི་ཐ་དད་དུ་འདྩོད་པ་སྩོགས་དགག་པར་བ་བའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག མངྩོན་སུམ་མྩོང་བའི་ཆ་དང་རེས་དཔག་གཟུང་ཡུལ་དངྩོས་མེད་འཛིན་པས་

གཅིག་པ་བཀག་པའི་ཐ་དད་ཡིན་ནྩོ་ཟེར་ན། 

ར་བ།

ཚད་མ་གཉིས་ཀ་དངྩོས་པྩོ་ཉིད། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཡིན་ཕིར་གཅིག་པ་བཀག་པ་མིན། །

ཚད་མ་གཉིས་ཀ་གཅིག་པ་བཀག་པའི་ཐ་དད་ཙམ་མིན་པར་ཐལ། དངྩོས་པྩོ་

ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

ཡུལ་གཅིག་པ་དང་ཐ་དད་ལ། །

ལྩོས་ནས་གཅིག་དང་ཐ་དད་མིན། །[༤༣]

ཚད་མ་གཉིས་ཡུལ་གཅིག་ལ་ལྩོས་ནས་གཅིག་པའམ་ཡུལ་ཐ་དད་ལ་ལྩོས་

ནས་རས་ཐ་དད་པའི་ཡུལ་གཅིག་པ་དང་། ཐ་དད་ལ་ལྩོས་ནས་གཅིག་དང་རས་ཐ་

དད་མིན་པར་ཐལ། ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ལ་ལྡྩོག་པ་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

དེས་ན་བླྩོ་ཡི་ངྩོ་བྩོར་གཅིག །

ཡུལ་ལ་ལྩོས་ནས་ཐ་དད་ཡིན། །

རང་ལུགས་ནི། དེས་ན་མངྩོན་སུམ་གི་བླྩོ་ཡི་ངྩོ་བྩོར་གཅིག་ལ་ཡུལ་ལ་ལྩོས་

ནས་ཐ་དད་ཡིན་ཏེ། རྩོག་པ་དང་རྩོག་མེད་ཀི་ཤེས་པའི་སྩོ་ནས་ཐ་དད་པའི་ཕིར། 

རྩོད་སང་ནི། ཡུལ་ལ་ལྩོས་ནས་ཐ་དད་ཡིན་ན་རེས་དཔག་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པར་

འགྱུར་ཏེ། རང་རིག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡུལ་ཅན་ལ་ལྩོས་ནས་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་

དང་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་པས་མངྩོན་སུམ་ཙམ་དང་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ན་དབང་པྩོའི་མངྩོན་སུམ་

དང་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། 
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ར་བ།

རེས་དཔག་ཡུལ་མིན་རང་རིག་དང་། །

གཅིག་ཕིར་བརད་པའི་སྐྱྩོན་ལས་གྩོལ། །[༤༤]

དེ་ལར་རྩོད་པའི་སྐྱྩོན་ལས་གྩོལ་ཏེ། རེས་དཔག་ཡུལ་གི་ལྡྩོག་པ་ནས་བཞག་

པ་མིན་གི་ཡུལ་ལ་རྩོག་པའི་བླྩོ་ཡིན་ལ། དབང་པྩོའི་མངྩོན་སུམ་དང་རས་ཐ་དད་ཀང་

རང་རིག་དང་རས་གཅིག་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་(གངས་ངེས་པ་)ནི། 

ར་བ།

གཞལ་བ་གཉིས་ཕིར་ཚད་མ་གཉིས། །

དེ་ལས་གངས་གཞན་བཀག་ཕིར་རྩོ། །

ཚད་མ་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་ཏེ་གཞལ་བ་རང་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་

ནས་གསར་དུ་མི་སླུ་བ་དང་སྤི་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་ནས་གསར་དུ་མི་སླུ་བ་

གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དྩོན་བེད་ནུས་དང་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ཞེས་

སྩོགས་ཀི་རིགས་པས་དེ་ལས་གངས་གཞན་བཀག་པའི་ཕིར། འཇལ་ཚུལ་གི་

དབང་གིས་གཞལ་བ་གཉིས་ཞེས་སྩོབ་དཔྩོན་རྒྱན་གིས་བཤད་པ་ལར་ཡིན་གི། 

ཚད་མར་སྩོང་བའི་དབང་གིས་མ་ཡིན་ཏེ། རེས་དཔག་གིས་ཀང་རང་མཚན་འཇལ་

བའི་ཕིར་རྩོ། །

བཞི་པ་(སྒའི་དྩོན་)ནི། 
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ར་བ།

མིང་ལ་བཤད་འཇུག་རྣམ་པ་གཉིས། །

དེ་ལ་བཤད་འཇུག་འགལ་བ་དང་། །[༤༥]

མི་འགལ་འགལ་ཞིང་མི་འགལ་བའི། །

རྣམ་པར་དབེ་བ་རྣམ་པ་བཞི། །

མིང་ལ་བཤད་འཇུག་རྣམ་པ་གཉིས་ཡྩོད་ལ་དེ་ལ་རྒྱས་པར་དབེ་ན་སྒ་

བཤད་པ་ཁྩོ་ན་དང་། འཇུག་པ་ཁྩོ་ན་དང་། བཤད་འཇུག་གཉིས་ཀ་ཡྩོད་པ་དང་། 

གཉིས་ཀ་མེད་པ་དང་རྣམ་པ་བཞི་ཡྩོད་ལ། དེ་ཡང་བ་ལུག་རི་མྩོ་ཞེས་པ་ལ་བུ་

འཇུག་ཀང་བཤད་དུ་མེད་པ་བཤད་འཇུག་འགལ་བ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་

ཞེས་པ་ལ་བུ་བཤད་འཇུག་མི་འགལ་བ་དང་། འགལ་ཞིང་མི་འགལ་བའི་རྣམ་པར་

དབེ་བ་འགལ་འདུ་མུ་གསུམ་པ་མཚོ་སྐྱེས་ལ་བུ་སྟེ། མཚོ་ལས་སྐྱེས་པའི་པདྨ་ལ་

བཤད་འཇུག་གཉིས་ཀ་ཡྩོད་ལ། སམ་ལས་སྐྱེས་པའི་པདྨ་ལ་འཇུག་པ་འབའ་ཞིག་

དང་། མཚོ་ལས་སྐྱེས་པའི་སྲྩོག་ཆགས་ལ་བཤད་པ་འབའ་ཞིག་ཡྩོད་པས་སྩོ། །

ར་བ།

དེ་དག་མིང་དང་རིགས་ཀི་སྒ། །

མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་གཉིས་སུ་ཕེ། །[༤༦]

རྩོད་བེད་ཀི་མིང་དེ་དག་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་གཉིས་སུ་ཕེ་སྟེ་ལྷ་སྦྱིན་ཞེས་

པ་ལ་བུ་མིང་གི་སྒ་དང་། ཤིང་ཞེས་པ་ལ་བུ་རིགས་ཀི་སྒ་གཉིས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

གཉིས་པ་མཚན་གཞི་ལ་ལྩོག་རྩོག་དགག་པ་ལ་གཉིས། མངྩོན་སུམ་ལ་

དགག་པ་དང་། རེས་དཔག་ལ་དགག་པའྩོ། །དང་པྩོ་(མངྩོན་སུམ་ལ་དགག་པ་)ལ་གསུམ། 

མངྩོན་སུམ་མིན་པ་ལ་ཡིན་པར་རྩོག་པ་དགག་པ་དང་། ཡིན་པ་ལ་མིན་པར་རྩོག་པ་

དགག་པ་དང་། ཡིན་མིན་མཚུངས་པར་རྩོག་པ་དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(མངྩོན་སུམ་མིན་པ་ལ་ཡིན་པར་རྩོག་པ་དགག་པ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

ཡུལ་དུས་རྣམ་པ་འཁྲུལ་བའི་ཆ། །

མངྩོན་སུམ་ཚད་མར་འདྩོད་པ་ཡྩོད། །

ཁ་ཅིག སྩོ་གསེང་གི་ནྩོར་བུའི་འྩོད་ལ་ནྩོར་བུར་འཛིན་པའི་བླྩོ་རྭ་བའི་ཕུགས་

ཀི་ནྩོར་བུ་ལ་འཁྲུལ་ཡང་། ནྩོར་བུ་ཙམ་ཐྩོབ་པས་མངྩོན་སུམ་ཚད་མར་འདྩོད་པ་

དང་། ནམ་གུང་ལ་ཉིན་ཕེད་དུ་འཁྲུལ་བའི་རྨི་ལམ་གི་ཤེས་པ་ཉི་མ་ཕེད་ན་བུ་བྱུང་བ་

ལ་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་དང་། དུང་སེར་པྩོར་སྣང་བ་ཁ་དྩོག་ལ་འཁྲུལ་ཡང་དབིབས་

ལ་ཚད་མར་འདྩོད་པ་ཡུལ་དུས་རྣམ་པ་འཁྲུལ་བའི་ཆ་མངྩོན་སུམ་ཚད་མར་འདྩོད་པ་

ཡྩོད་དྩོ། །

དེ་དགག་པ་ནི། 

ར་བ།

རང་མཚན་མེད་ཕིར་མངྩོན་སུམ་མིན། །

རགས་ལས་ངེས་ན་རེས་དཔག་སྲིད། །[༤༧]
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ནྩོར་བུའི་འྩོད་ལ་ནྩོར་བུར་འཛིན་པའི་བླྩོ་དང་དུང་སེར་འཛིན་གི་དབང་ཤེས་

ཆྩོས་ཅན། མངྩོན་སུམ་མིན་པར་ཐལ། གང་ལ་མངྩོན་སུམ་དུ་འདྩོད་པའི་ནྩོར་བུ་དང་། 

དུང་གི་ཁ་དྩོག་རང་མཚན་པའི་རྣམ་པ་གསལ་བར་ཤར་བ་མེད་པའི་ཕིར། ནྩོར་བུའི་

འྩོད་མཐྩོང་བའི་རགས་ལས་གཞི་དེར་ནྩོར་བུ་ངེས་ན་རེས་དཔག་སྲིད་དེ། རགས་དེ་

ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་ཕིར། 

ར་བ།

ཁ་དྩོག་འཛིན་པ་རེག་བ་ལ། །

མངྩོན་སུམ་ཡིན་ཞེས་ལ་ལ་སྨྲ། །

ཁ་ཅིག དུང་གི་ཁ་དྩོག་འཛིན་པའི་དབང་ཤེས་རེག་བ་ལ་མངྩོན་སུམ་ཡིན་

ཞེས་ལ་ལ་སྨྲའྩོ། །

ར་བ།

སྐྱེ་མཆེད་རྣམ་དབེ་མ་ཤེས་པས། །

རྒྱུ་ཆྩོས་མངྩོན་སུམ་ཡིན་པར་འཁྲུལ། །[༤༨]

དེ་མི་འཐད་དེ་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་དང་རེག་བའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་རྣམ་དབེ་

མི་ཤེས་པས་རྒྱུ་ཆྩོས་རེས་དཔག་གི་འབས་རགས་ལ་བརེན་པའི་རེས་དཔག་ལ་

མངྩོན་སུམ་ཡིན་པར་འཁྲུལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཉིས་པ་(མངྩོན་སུམ་ཡིན་པ་ལ་མིན་པར་རྩོག་པ་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

རྩོག་པ་ཡུལ་དུས་རྣམ་པ་ལ། །

འཁྲུལ་བས་མངྩོན་སུམ་འགྩོག་ཅེས་ཟེར། །

ཁ་ཅིག་རྩོག་པ་སྣམ་བུའི་དམར་པྩོ་ལ་བུམ་པའི་དམར་པྩོ་རུ་འཁྲུལ་བ་དང་། 

སྩོ་རྒྱབ་ཀི་བུམ་པ་ལ་ཁང་ཕུགས་ཀི་བུམ་པར་འཁྲུལ་བ་དང་། ཕི་དྲྩོའི་སྲྩོག་ཆགས་

ལ་སྔ་དྲྩོའི་སྲྩོག་ཆགས་སུ་འཁྲུལ་བའི་ཚེ། སྣམ་བུའི་དམར་པྩོ་འཛིན་པའི་དབང་

ཤེས་ཀང་ཚད་མ་མ་ཡིན་པས་རྩོག་པ་ཡུལ་དུས་རྣམ་པ་ལ་འཁྲུལ་བས་མངྩོན་སུམ་

འགྩོག་ཅེས་ཟེར།

ར་བ།

རྩོག་པ་འཁྲུལ་ཡང་དབང་ཤེས་ལ། །

མི་སྒིབ་སྔྩོ་འཛིན་ཚད་མ་བཞིན། །[༤༩]

རྩོག་པ་འཁྲུལ་ཡང་དབང་ཤེས་ཚད་མར་འགྱུར་བ་ལ་མི་སྒིབས་པར་ཐལ། 

བུམ་པ་རག་འཛིན་གི་སྒྩོ་འདྩོགས་ཡྩོད་ཀང་སྔྩོ་འཛིན་མངྩོན་སུམ་སྔྩོན་པྩོ་ལ་ཚད་མ་

ཡིན་པ་བཞིན་དུ་མི་འགལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །

གསུམ་པ་(མངྩོན་སུམ་ཡིན་མིན་མཚུངས་པར་རྩོག་པ་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

འགའ་ཞིག་ཡིན་མིན་མཚུངས་ཞེས་ཟེར། །

འགའ་ཞིག་རྩོག་པ་འཁྲུལ་ཡང་དབང་ཤེས་སྣམ་བུའི་དམར་པྩོ་ལ་ཚད་མ་

ཡིན་ན། དུང་སེར་འཛིན་ཡང་དུང་གི་དབིབས་ལ་ཚད་མར་འགྱུར་བས་ཚད་མ་ཡིན་



  270  

རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

མིན་མཚུངས་ཞེས་ཟེར་རྩོ། །

ར་བ།

མཚུངས་མིན་ཡུལ་ཐ་དད་ཕིར་རྩོ། །

མཚུངས་པ་མིན་པར་ཐལ། དུང་སེར་འཛིན་གི་དབང་ཤེས་དུང་གི་ཁ་དྩོག་

དང་བདག་གཅིག་པའི་དབིབས་ལ་དངྩོས་ཤུགས་གང་གི་སྩོ་ནས་ཀང་ཚད་མ་མིན་

ལ། རྩོག་པ་དང་དབང་ཤེས་ཡུལ་ཐ་དད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཉིས་པ་(རེས་དཔག་ལ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། རེས་དཔག་ཡིན་པ་ལ་མིན་པར་

རྩོག་པ་དགག་པ་དང་། མིན་པ་ལ་ཡིན་པར་རྩོག་པ་དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(རེས་དཔག་ཡིན་པ་ལ་མིན་པར་རྩོག་པ་དགག་པ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

ནྩོར་བུའི་འྩོད་ལས་ནྩོར་བུ་ཉིད། །

རྩོགས་པ་རེས་དཔག་མིན་ཞེ་ན། །[༥༠]

ནྩོར་བུའི་འྩོད་ལས་གཞི་དེར་ནྩོར་བུ་ཉིད་རྩོག་1པ་རེས་དཔག་མིན་ཏེ། ནྩོར་

བུ་རགས་སུ་བཀྩོད་ན་རགས་དང་རགས་ཅན་མེད་ལ། ནྩོར་བུ་མ་ངེས་པར་ནྩོར་བུའི་

འྩོད་མི་ངེས་པས། ནྩོར་བུའི་འྩོད་རགས་སུ་བཀྩོད་ན་ཕྩོགས་ཆྩོས་མ་ངེས་ལ། འྩོད་

ཙམ་བཀྩོད་ན་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་སྩོ་ཞེ་ན། 

དེ་དགག་པ་ནི།

1  <<བཀྲིས་>> རྩོག<<རང་>> རྩོགས།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ར་བ།

སཱ་ལུའི་མྱུ་གུས་སཱ་ལུ་སྩོགས། །

འབས་རགས་ཕལ་ཆེར་འཁྲུལ་བར་འགྱུར། །

ས་ལུའི་མྱུ་གུས་ས་ལུའི་ས་བྩོན་དཔྩོག་པ་སྩོགས་འབས་རགས་ཕལ་ཆེར་

འཁྲུལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་དག་ལ་ཡང་བརག་པ་དེ་མཚུངས་པའི་ཕིར། དེར་ས་

ལུའི་མྱུ་གུ་དགྩོད:ལ་ས་1ལུས་ཁྱད་པར་དུ་མ་བས་ཀང་གཞན་དུ:པུ་ཏིས2་ཟིན་པས་

མི་འགལ་ཞེ་ན། ནྩོར་བུའི་འྩོད་ལ་ཡང་མཚུངས་སྩོ། །

གཉིས་པ་(རེས་དཔག་མིན་པ་ལ་ཡིན་པར་རྩོག་པ་དགག་པ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

རགས་དང་བསྒྲུབ་བ་འཁྲུལ་ན་ཡང་། །

དྩོན་དང་ཆ་ལ་ཚད་མ་ཟེར། །[༥༡]

དུ་བའི་རགས་ཀིས་དུ་ལྡན་གི་ལ་ལ་རག་3པའི་མེ་དཔག་པ་ན་མེ་ཙམ་ལ་

ཚད་མར་འདྩོད་པ་དང་། ཡན་ལག་ཅན་གི་དུ་ལྡན་ལ་ཆྩོས་ཅན། རག་པའི་མེ་ཡྩོད་དེ། 

དྩོན་དམ་པའི་དུ་བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དབང་ཕྱུག་གིས་བས་པའི:ཚངས་བང་4བཞིན། 

ཞེས་བཀྩོད་པ་ན། རླྩོམ་ཚོད་ཀི་རགས་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་འཁྲུལ་ན་ཡང་གྲུབ་ཚོད་

1  <<བཀྲིས་>><<རང་>> ལ་ས།<<ས་>> ལས།

2  <<བཀྲིས་>> བུ་ཏིས།<<རང་>> སྤུ་རིས།

3  <<རང་>> རག<<བཀྲིས་>> རྩོག

4  <<བཀྲིས་>> ཚངས་བང་།<<རང་>> ཚང་མང་།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཀི་དྩོན་དང་ཆ་ལ་ཚད་མ་ཟེར་རྩོ། །

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

དེ་ལའི་རགས་ལ་ཚུལ་གསུམ་མེད། །

གྲུབ་ལ་རགས་ཀི་ཁྱད་པར་མེད། །

དེ་འདྲའི་རགས་དང་རེས་དཔག་མི་འཐད་པར་ཐལ། བཀྩོད་པ་དེ་ལ་བུའི་

རགས་ལ་ཚུལ་གསུམ་མེད་ལ་གྲུབ་ཚོད་ལ་རགས་ཀི་ཁྱད་པར་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་

ཀི་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར། བཀྩོད་ཚོད་ལར་ཞེན་ན་ཞེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་

ལ། རེས་དཔག་ཡིན་ན་ཞེན་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བས་ཁྱབ་པས་དེ་འདྲའི་རགས་ལ་

བརེན་པའི་རེས་དཔག་མི་སྲིད་དྩོ། །

གསུམ་པ་མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་པར་བེད་པའི་ཚད་མ་ལ་གཉིས། 

དྲི་བ་དང་། ལན་ནྩོ། །

དང་པྩོ་(དྲི་བ་)ནི།

ར་བ།

ཚད་མ་དེ་དག་ངེས་པ་ནི། །

རང་གཞན་གང་ལས་རྩོགས་ཤེ་ན། །[༥༢]

ཚད་མ་དེ་དག་རང་གི་དངྩོས་ཀི་གཞལ་བ་ལ་རང་སྟྩོབས་ཀིས་ངེས་པ་འདྲེན་

ཡང་མི་སླུ་བའི་དྩོན་གཞལ་བ་མེད་ན། རང་ཉིད་མི་འབྱུང་བར་ངེས་པ་ནི་རང་གཞན་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

གང་ལས་རྩོགས། རང་གིས་རྩོགས་ན་འགའ་ཡང་ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་གི་དྩོན་ལ་མ་

རྨྩོངས་པར་འགྱུར་ལ། གཞན་ལས་རྩོགས་དགྩོས་ན་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན།

གཉིས་པ་(ལན་)ལ་གསུམ། གཞན་གི་ལན་དགག་པ་དང་། རང་གི་ལན་དང་། 

རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(གཞན་གི་ལན་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

ལ་ལ་རང་ལས་ངེས་པར་འདྩོད། །

འགའ་ཞིག་གཞན་ལས་ངེས་ཞེས་ཟེར། །

དེ་དག་གཉིས་ཀས་རིགས་པ་དང་། །

རིགས་པ་སྨྲ་བའི་བཞེད་པ་དྩོར། །[༥༣]

ལ་ལ་རང་ཁྩོ་ན་ལས་ངེས་པར་འདྩོད་པ་དང་། འགའ་ཞིག་གཞན་ཁྩོ་ན་ལས་

ངེས་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་དག་གཉིས་ཀས་རིགས་པ་དང་རིགས་པར་སྨྲ་བའི་བཞེད་པ་

དྩོར་བ་ལ། རང་ལས་ངེས་པའང་ཡྩོད་གཞན་ལས་ངེས་དགྩོས་པ་ཡང་ཡྩོད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་རང་གི་ལན་ནི། དྩོན་འདི་ལར་ཡིན་ཏེ། ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ལས། 

དངྩོས་པྩོ་རང་མཚན་འཛིན་པ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་འགྩོག་པའི་སབས་སུ། 

མངྩོན་སུམ་ཡང་ནི་དྩོན་མེད་ན། །མི་འབྱུང་བ་ལས་ཚད་མ་ཉིད། །འབེལ་པ་ཡི་ནི་

རང་བཞིན་ཏེ། །རྒྱུ་ཡིན་པས་ན་གཉིས་ཀ་མཚུངས། །ཞེས་བ་བའི་དྩོན་རང་འགེལ་

དང་ཆྩོས་མཆྩོག་ཏུ་བཤད་པ་ལར། རང་ངེས་དང་གཞན་ངེས་སུ་འགྱུར་བའི་ངེས་

པའི་དྩོན་སྟྩོན་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཡང་མི་སླུ་བའི་དྩོན་ཡིན་པས་འདི་ལར་ཤེས་པར་བ་སྟེ། 
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཚད་མ་རྣམས་རང་གི་དངྩོས་ཀི་གཞལ་བ་ལ་རང་སྟྩོབས་ཀིས་ངེས་པ་འདྲེན་པས་

ཁྱབ་སྟེ། དེ་མ་རྩོགས་ན་ཚད་མར་མི་རུང་ལ་རྩོགས་ཀང་ཚད་མ་ཕི་མ་གཞན་གིས་

ངེས་པར་བེད་ན། ཚད་མ་ཕི་མ་བཅད་ཤེས་སུ་ཐལ་བ་ལྡྩོག་མི་ནུས་ལ། དེས་ན་རང་

ཉིད་ཚད་མར་སྩོང་བའི་དྩོན་དེ་ཡུལ་སྟེང་ན་མེད་ན་རང་ཉིད་ངེས་པར་མི་འབྱུང་བའི་

ཁྱབ་པ་རང་སྟྩོབས་ཀིས་ངེས་པ་འདྲེན་ན་རང་ངེས་དང་། གཞན་སྟྩོབས་ཀིས་ངེས་

དགྩོས་ན་གཞན་ལས་ངེས་ཞེས་བ་ཡི། གཞན་ལས་ངེས་ཀི་ཚད་མ་ཡིན་ན། རང་གི་

གཞལ་བའི་དྩོན་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་དེ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་དགྩོས་ཏེ། ཡིན་ན་ངེས་བེད་

ཚད་མ་ཕི་མ་བཅད་ཤེས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རྩོ། །དེས་ན་1གཞན་ལས་ངེས་ཀི་ཚད་

མ་ཡིན་ཞེས་བ་ཡི། མི་སླུ་བའི་དྩོན་སྔར་བཤད་པ་དེ་ལ་གཞན་ལས་ངེས་ཀི་ཚད་མ་

ཡིན་ཞེས་མི་བའྩོ། །དེས་ན་མཚན་ཉིད་ཀང་གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་ཤེས་པ་གང་། ཚད་

མར་སྩོང་བའི་དྩོན་མཐར་ཐུག་པ་དེ་མེད་ན་རང་ཉིད་མི་འབྱུང་བས་ཁྱབ་པ་རང་

སྟྩོབས་ཀིས་ངེས་པ་དང་། གཞན་སྟྩོབས་ཀིས་ངེས་དགྩོས་པ་ཞེས་བའྩོ། །

ར་བ།

དྩོན་རིག་གཉིས་དང་རང་རིག་དང་། །

རེས་སུ་དཔག་པ་རང་ལས་ངེས། །

དང་པྩོ་པ་དང་ཡིད་མ་གཏད། །

འཁྲུལ་རྒྱུ་ཅན་རྣམས་གཞན་ལས་ངེས། །[༥༤]

ཚད་མ་དེ་ལ་རང་ལས་ངེས་དང་གཞན་ལས་ངེས་གཉིས་ཡྩོད་དེ། དྩོན་བེད་

1  <<བཀྲིས་>> -
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

སྣང་ཅན་གི་མངྩོན་སུམ་དང་། མངྩོན་སུམ་གྩོམས་པ་ཅན་ཏེ1་དྩོན་རིག་གཉིས་དང་། 

རང་རིག་མངྩོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པ་རང་ལས་ངེས་ཀི་ཚད་མ་ཡིན་ལ། 

མངྩོན་སུམ་སྔར་གྩོམས་པ་མེད་པའི་དང་པྩོ་པ་དང་། ཡིད་གཏད་ན་ངེས་པ་འདྲེན་

ནུས་པ་ལ་ཕིས་ངེས་པ་འདྲེན་དགྩོས་པའི་མངྩོན་སུམ་ཡིད་མ་གཏད་པ་ཅན་དང་། 

མངྩོན་སུམ་འཁྲུལ་རྒྱུ་2ཅན་རྣམས་གཞན་ལས་ངེས་ཀི་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

དྩོན་བེད་པ་དང་གྩོམས་པ་ཅན། །

རེས་སུ་དཔག་པས་ངེས་པར་བེད། །

ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་ཅི་རིགས་སུ་ཡྩོད་དེ། དྩོན་བེད་པར་སྣང་བ་ཅན་དང་། 

གྩོམས་པ་ཅན་དང་། རེས་སུ་དཔག་པས་ཇི་ལར་རིགས་པར་ངེས་པར་བེད་པའི་

ཕིར་རྩོ། །དཔེ་དང་ངེས་ཚུལ་འགེལ་པར་བཤད་པ་ལར་རྩོ། །

གསུམ་པ་(རྩོད་པ་སང་བ་)ལ་རྩོད་པ་ནི།

ར་བ།

ཁ་ཅིག་ཡུལ་དང་ངྩོ་བྩོ་ལ། །

བརགས་ནས་གཞན་ངེས་མི་སྲིད་ཟེར། །[༥༥]

ཁ་ཅིག ཚད་མ་སྔ་ཕི་གཉིས་ཡུལ་གཅིག་ན་ཚད་མ་གཉིས་ཀ་བཅད་ཤེས་སུ་

འགྱུར་ལ། ཡུལ་མི་གཅིག་ན་འབེལ་མེད་གཞན་གྲུབ་པས་གཅིག་ཤྩོས་སུ་གྲུབ་པར་

1  <<བཀྲིས་>><<རང་>> དེ།

2  <<བཀྲིས་>><<རང་>> རྒྱུ།  <<ས་>> སྒྱུ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཇི་ལར་འགྱུར་ཟེར་བ་དང་། ཚད་མ་སྔ་མས་སྒྩོ་འདྩོགས་མ་ཆྩོད་ན་ཚད་མར་མི་

འགྱུར་ལ། ཆྩོད་ན་རང་ངེས་སུ་འགྱུར་བས་ཡུལ་དང་ངྩོ་བྩོ་ལ་བརགས་ནས་གཞན་

ངེས་མི་སྲིད་ཟེར་རྩོ། །

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

དེ་དག་གིས་ནི་མངྩོན་སུམ་དང་། །

རྩོག་པའི་བེད་པ་འདྲེས་པར་ཟད། །

རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་བཀྩོད་ནས་གཞན་ངེས་ཀི་ཚད་མ་མེད་པར་འདྩོད་པ་མི་

འཐད་པར་ཐལ། དེ་དག་གིས་ནི་མངྩོན་སུམ་དང་རྩོག་པའི་བེད་པ་འདྲེས་པར་ཟད་

པའི་ཕིར། མངྩོན་སུམ་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་སྣང་ལ་མ་ངེས་པ་ཡིན་ལ་སྒྩོ་འདྩོགས་དངྩོས་སུ་

གཅྩོད་བེད་རྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ། །

བཞི་པ་(དེས་དགག་སྒྲུབ་ཇི་ལར་བེད་པའི་ཚུལ་)ལ་གཉིས། དགག་སྒྲུབ་སྤིའི་རྣམ་

བཞག་དང་། དེའི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(དགག་སྒྲུབ་སྤིའི་རྣམ་བཞག་)ནི། 

ར་བ།

སྣང་བ་དངྩོས་པྩོའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན། །

སེལ་བ་ལ་ནི་དགག་སྒྲུབ་གཉིས། །[༥༦]

མངྩོན་རེས་ཚད་མ་གཉིས་ཀའི་སྟྩོབས་ཀིས་དགག་སྒྲུབ་བེད་དེ། རྩོག་མེད་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

མ་འཁྲུལ་བའི་འཛིན་སྟངས་སྣང་བ་དངྩོས་པྩོའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པས་མངྩོན་སུམ་ཉིད་

དྩོན་ལ་ལ་བ་ཙམ་ཡིན་ཡང་། དེས་དྲངས་པའི་ངེས་པས་དགག་སྒྲུབ་བེད་ལ་རྩོག་

པའི་འཛིན་སྟངས་སེལ་བ་ལ་ནི་དགག་སྒྲུབ་གཉིས་ཀའི་རྣམ་པ་སྣང་བས་མངྩོན་སུམ་

གིས་དྲངས་པའི་ངེས་པ་དང་། རེས་དཔག་གཉིས་ཀའི་དགག་སྒྲུབ་དངྩོས་སུ་བེད་

པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(དེའི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ་)ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། དེས་དྩོན་

རྩོགས་པའི་ཚུལ་ལྩོ། །

དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་)ལ་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ནི། ཁ་ཅིག མེད་དགག་མ་ཡིན་

དགག་གི་མཚན་ཉིད་དགག་བའི་ཚིག་གིས་ཟིན་པར་དངྩོས་སུ་བཅད་ནས་སྒྲུབ་

ཆྩོས་དྩོར་བ་དང་མ་དྩོར་བ་ལ་བེད་པ་ནི་མ་ཡིན་དགག་གི་སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པའི་

ཆ་མ་ཕེ་བར་ཟད་དྩོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ནི། དགག་བའི་ཚིག་གིས་ཟིན་པར་བཅད་པའི་སྩོ་ནས་

རྩོགས་པར་བ་བ་གང་ཞིག་ཆྩོས་གཞན་མི་འཕེན་པ་དང་འཕེན་པ་ནི་མེད་དགག་དང་

མ་ཡིན་དགག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

དགག་པ་སྒྲུབ་པ་སྩོང་བ་དང་། །

མི་སྩོང་བ་ཡི་སྩོ་ནས་གཉིས། །

དགག་པ་ལ་སྒྲུབ་པ་སང་བ་དང་མི་སང་བའི་སྩོ་ནས་གཉིས་སུ་ཤེས་པར་

བའྩོ། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གསུམ་པ་རྩོད་སང་ནི། དགག་བ་ཡྩོངས་གཅྩོད་དང་དངྩོས་འགལ་གཅྩོད་ན་

མ་ཡིན་དགག་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་ལ། བརྒྱུད་འགལ་གཅྩོད་ན་མེད་དགག་མི་སྲིད་

པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། དེ་གཉིས་གང་ཡིན་ཡང་རུང་མི་འདྩོད་པའི་ཆྩོས་གཅིག་དངྩོས་

སུ་བཅད་ནས་འདྩོད་པའི་ཆྩོས་གཞན་འཕེན་པ་དང་མི་འཕེན་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་(དེས་དྩོན་རྩོགས་པའི་ཚུལ་)ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། 

རང་གི་ལུགས་དང་། རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(གཞན་ལུགས་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཁ་ཅིག་དངྩོས་ཤུགས་སྩོ་ནས་ཀང་། །

སྒྲུབ་པ་དང་ནི་འགྩོག་ཅེས་ཟེར། །[༥༧]

ཁ་ཅིག དྩོན་དེ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་སྣང་བའི་སྩོ་ནས་སྒྩོ་འདྩོགས་གཅྩོད་པ་དང་། 

གཞན་གི་རྣམ་པ་སྣང་བའི་སྩོ་ནས་སྒྩོ་འདྩོགས་གཅྩོད་པ་དངྩོས་རྩོགས་དང་ཤུགས་

རྩོགས་ཏེ་དངྩོས་ཤུགས་ཀི་སྩོ་ནས་ཀང་སྒྲུབ་པ་དང་ནི་འགྩོག་ཅེས་ཟེར་ཏེ། རེས་

དཔག་གིས་ལ་ལ་མེ་ཡྩོད་པ་དངྩོས་སུ་རྩོགས་པ་ན་རང་ཉིད་དེ་འཇལ་བེད་དུ་

ཤུགས་ལ་རྩོགས་པ་དང་། རག་པ་བས་སྟྩོང་དུ་དངྩོས་སུ་རྩོགས་པ་ན་བས་པ་ལ་མི་

རག་པས་ཁྱབ་པ་ཤུགས་ལ་རྩོགས་པ་ལ་བུ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་ལ་

ཡང་དངྩོས་ཤུགས་ཡྩོད་པར་འདྩོད་དྩོ། །

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

རེས་དཔག་ཤུགས་རྩོགས་ཉིད་དུ་འགྱུར། །

མིན་ན་ཚད་མ་གསུམ་པར་འགྱུར། །

ཇི་སད་བཤད་པའི་ཤུགས་རྩོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དེ་དག་མི་འཐད་པར་ཐལ། 

རེས་དཔག་ཚད་མ་སྒ་དྩོན་གི:རྣམ་པ་ཤར་བའི་1སྩོ་ནས་རང་གི་གཞལ་བ་དེ་རྩོགས་

དགྩོས་པས་རེས་དཔག་གི་གཞལ་བ་ཤུགས་རྩོགས་ཉིད་དུ་འགྱུར་བས་ཁྱབ་པ་ཁས་

ལེན་དགྩོས་པའི་ཕིར། དེ་མིན་ན་རེས་དཔག་ཚད་མ་གསུམ་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། 

ཁྱྩོད་འདྩོད་པའི་དངྩོས་རྩོགས་ཤུགས་རྩོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་མ་ཞུགས་པའི་ཚད་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ལ་གཉིས། སྒྲུབ་པ་རྩོགས་ཚུལ་དང་། དགག་པ་རྩོགས་

ཚུལ་ལྩོ། །

དང་པྩོ་(སྒྲུབ་པ་རྩོགས་ཚུལ་)ནི། 

ར་བ།

དྩོན་དང་ཤེས་པ་ཡིན་པ་དང་། །

ཡྩོད་པའི་དབེ་བས་གཉིས་གཉིས་བཞི། །[༥༨]

རྩོགས་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་བཞི། དྩོན་དང་ཤེས་པ་ཡིན་པ་དང་། ཐ་དད་དང་ལྡན་

པའི་ཡྩོད་པའི་དབེ་བས་རེ་རེ་ལ་གཉིས་གཉིས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(དགག་པ་རྩོགས་ཚུལ་)ནི། 

ར་བ།

1  <<བཀྲིས་>> -
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དགག་པ་དེ་ཉིད་བཟླྩོག་པ་བཞི། །

དགག་པ་ལ་ཡང་བཞི་ཡྩོད་དེ། དྩོན་དང་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་བཟླྩོག་པ་དྩོན་དེ་མ་

ཡིན་པ་དང་། དྩོན་གཞན་གིས་སྟྩོང་པ་དང་། ཤེས་པ་ལ་ཡང་ངྩོ་བྩོ་གཞན་མ་ཡིན་པ་

དང་ཐ་དད་དང་ལྡན་པས་སྟྩོང་པ་གཉིས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

དགག་སྒྲུབ་དེ་ཡང་ཚད་མས་འགྲུབ། །

དགག་སྒྲུབ་དེ་ཡང་ཆྩོས་ཅན། ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། 

མངྩོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་ཚད་མས་ཇི་ལར་རིགས་པར་འགྲུབ་པའི་ཕིར། འདིར་

ཡང་མེད་དགག་རེས་དཔག་ཚད་མས་འཇལ་བར་གསུངས་པས། ཚད་མའི་གཞལ་

བ་ཡིན་ན་རང་མཚན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་རིགས་གཏེར་གི་བཞེད་པར་འདྩོད་པ་ཤིན་

ཏུ་ངྩོ་མཚར་བའི་གནས་སྩོ། །

གསུམ་པ་(རྩོད་པ་སང་བ་)ནི། འྩོ་ན་རྣམ་ངེས་ལས། དེ་ཉིད་ཡྩོད་དྩོ་ཞེས་ངེས་པར་

བེད་པ་ན་ཤུགས་ཀིས་གཞན་ནམ་གཞན་མྩོང་བ་མེད་དྩོ་ཞེས་ངེས་པར་བེད་ཅེས་

ཤུགས་རྩོགས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྩོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

ཤུགས་ལས་རྩོགས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་། །

བེད་པའམ་རེས་དཔག་ཉིད་ལ་དགྩོངས། །[༥༩]
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

གཞལ་བ་ཤུགས་རྩོག་1འཇལ་བའི་ཚད་མ་ཕུང་གསུམ་འདྩོད་པ་དེའི་

དགྩོངས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤུགས་ལས་རྩོགས་ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་མངྩོན་

སུམ་ཚད་མའི་བེད་པའམ་གྩོ་བུར་བའི་རགས་ལ་བརེན་པའི་རེས་དཔག་ཉིད་ལ་

དགྩོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདི་དག་གིས་སྒ་མི་རག་རྩོགས་ཀི་རེས་དཔག་ཚད་

མས་སྒ་རག་པས་སྟྩོང་པ་དེའི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་སྩོ་ནས་རྩོགས་པའམ། ཡང་ན་དེ་མ་

རྩོགས་པར་སྟྩོན་པ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །

འདིར་སྨྲས་པ། གཞི་དང་ལམ་ལ་སྒྩོ་འདྩོགས་ཆྩོད་པ་ཡང་། །འགལ་འབེལ་

ངེས་པའི་སྟྩོབས་ལས་འྩོངས་པ་ཡི། །ཚད་མའི་རྣམ་བཞག་ཤེས་ལ་རག་ལས་

པས། །ཚད་མ་སྤི་ཡི་མཚན་ཉིད་ལེགས་པར་བཤད། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་

པའྩོ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། 

ར་བ།

ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་ལས་མཚན་ཉིད་བརག་པའི་རབ་ཏུ་

བེད་པ་སྟེ་བརྒྱད་པའྩོ། །     ། །

ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པྩོ་ཞེས་

བ་བ་ལས། མཚན་ཉིད་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་བརྒྱད་པའི་འགེལ་པའྩོ། །   ། །

1  <<བཀྲིས་>><<རང་>> རྩོགས།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

མངྩོན་སུམ་བརག་པ།

གཉིས་པ་མཚན་གཞི་སྩོ་སྩོའི་དྩོན་ལ་གཉིས། མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་བཤད་པ་དང་། 

རེས་དཔག་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་(མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་

བཤད་པ་དང་། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའྩོ། །དང་པྩོ་(ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་)ལ་གསུམ། 

མངྩོན་སུམ་བཤད་པ་དང་། མངྩོན་སུམ་ལར་སྣང་དང་། ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་བཞག་

གྩོ །དང་པྩོ་(མངྩོན་སུམ་བཤད་པ་)ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་། མཚན་གཞིའི་དབེ་བ་དང་། 

མཚན་གཞི་སྩོ་སྩོའི་དྩོན་ནྩོ། །དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་)ལ་གཉིས། གཞན་ལུགས་དགག་པ་

དང་། རང་གི་ལུགས་སྩོ། །

དང་པྩོ་(གཞན་ལུགས་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

མྩོང་བས་སྒྩོ་འདྩོགས་གཅྩོད་པ་འཁྲུལ། །

ཁ་ཅིག མངྩོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་རྩོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་དང་། 

མངྩོན་སུམ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་མྩོང་སྟྩོབས་ཀིས་སྒྩོ་འདྩོགས་གཅྩོད་པ་ཞེས་ཟེར་

བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ལར་གཞུང་ནས་མ་བཤད་ཅིང་མྩོང་བས་སྒྩོ་འདྩོགས་

གཅྩོད་པར་འདྩོད་པ་འཁྲུལ་བའི་ཕིར། དེར་ཐལ། སྒྩོ་འདྩོགས་དངྩོས་སུ་གཅྩོད་ན་སྒྩོ་

འདྩོགས་ཀི་ཞེན་ཡུལ་རྣམ་པར་བཅད་པ་དངྩོས་སུ་ངེས་དགྩོས་ལ་མངྩོན་སུམ་སྣང་

ལ་མ་ངེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(རང་གི་ལུགས་)ནི། 

ར་བ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

མངྩོན་སུམ་རྩོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བ། །

དབང་པྩོའི་མངྩོན་སུམ་མཚན་གཞི། མངྩོན་སུམ་དུ་མཚོན། རྩོག་བལ་མ་

འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་མཚན་ཉིད་དྩོ། །

ར་བ།

རྩོག་པ་སྒ་དྩོན་འཛིན་པ་ཡིན། །

བུམ་པའི་དྩོན་སྤི་འཛིན་པའི་བླྩོ་ཆྩོས་ཅན། རྩོག་པ་ཡིན་ཏེ། སྒ་དྩོན་འཛིན་

པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་འཁྲུལ་བའི་དྩོན་ནི། རབ་རིབ་ཀིས་བསད་པ་ལ་བུ་

འཁྲུལ་རྒྱུ་རེན་ལ་ཡྩོད་པ་དང་། མགལ་མེ་མྱུར་དུ་བསྩོར་བ་ལ་བུ་ཡུལ་ལ་ཡྩོད་པ་

དང་། གྲུར་ཞུགས་པ་ལ་བུ་གནས་ལ་ཡྩོད་པ་དང་། མ་ངན་གིས་གདུངས་ནས་དབང་

པྩོ་བསད་པ་ལ་བུ་དེ་མ་ཐག་རྐེན་ལ་ཡྩོད་པ་སྟེ། འཁྲུལ་རྒྱུ་བཞི་པྩོ་གང་གིས་ཀང་

འཁྲུལ་བར་མ་བསྐྱེད་པའི་དྩོན་ཏྩོ། །

གཉིས་པ་(མཚན་གཞིའི་དབེ་བ་)ནི། 

ར་བ།

མ་འཁྲུལ་བ་དེ་རྣམ་པ་བཞི། །[༡]

མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་དེ་ཆྩོས་ཅན། རྣམ་པ་བཞི་ཡྩོད་དེ། དབང་པྩོའི་མངྩོན་

སུམ་དང་། ཡིད་ཀི་མངྩོན་སུམ་དང་། རང་རིག་མངྩོན་སུམ་དང་། རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་

སུམ་རྣམས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཚད་མ་སྤིའི་མཚན་ཉིད་དང་དབེ་བ་གྲུབ་ཟིན་པའི་འྩོག་

ཏུ་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཞུགས་པའི་མངྩོན་གསུམ་གི་རིགས་མི་མཐུན་རེས་དཔག་ལས་
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མེད་པས་དེ་རྩོག་བལ་དང་མ་འཁྲུལ་བ་གཉིས་ཀས་སྩོ་སྩོར་གཅྩོད་ལ། ལྩོག་རྩོག་

ཀང་གཉིས་ཀས་སེལ་ཏེ་གཞན་དུ་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

ར་བ།

ཡུལ་དང་རེན་དང་གང་ཟག་གི །

སྩོ་ནས་མངྩོན་སུམ་རྣམ་པར་དབེ། །

ཡུལ་དང་རེན་དང་གང་ཟག་གི་སྩོ་ནས་མངྩོན་སུམ་རྣམ་པར་དབེ་སྟེ། ཕིའི་སྐྱེ་

མཆེད་མཐྩོང་བ་དྩོན་རིག་གཉིས་དང་། ཤེས་པ་རང་མཐྩོང་བ་རང་རིག་དང་། རང་

གཞན་མེད་པར་མཐྩོང་བ་རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་དང་། རེན་གིས་དབེ་ན། དབང་པྩོ་

ལ་བརེན་པ་དྩོན་རིག་གཉིས་དང་། དེ་མ་ཐག་རྐེན་གིས་རང་དབང་དུ་བསྐྱེད་པ་རང་

རིག་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརེན་པ་རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་དང་། གང་ཟག་གིས་

དབེ་ན། སྩོ་སྐྱེ་དང་འཕགས་པའི་མངྩོན་སུམ་གཉིས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

 མངྩོན་སུམ་བཞི་པྩོ་མདྩོ་སེའི་ལུགས། །

བེ་བག་སྨྲ་གསུམ་རྣམ་རིག་གཉིས། །[༢]

རྩོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའི་མཚན་ཉིད་ཞུགས་པའི་མངྩོན་སུམ་བཞི་པྩོ་མདྩོ་སེ་

པའི་ལུགས་ཡིན་ལ། བེ་བག་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ་རང་རིག་མི་འདྩོད་པས་གསུམ་དང་། 

རྣམ་རིག་པའི་ལུགས་ལ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། མངྩོན་སུམ་གཞན་གཉིས་མ་འཁྲུལ་བར་

འདྩོད་ཀང་དྩོན་རིག་གཉིས་གཟུང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བར་མི་འདྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཁ་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཅིག དབང་པྩོའི་མངྩོན་སུམ་དང་ཡིད་ཀི་མངྩོན་སུམ་གཉིས་འཁྲུལ་རྒྱུ་ལས་མ་

བསྐྱེད་པར་སེམས་ཙམ་པས་ཀང་འདྩོད་པས། མ་འཁྲུལ་བའི་མཚན་ཉིད་དེའི་

ལུགས་ལ་ཡང་ཞུགས་པར་འདྩོད་པ་ནི་མཐའ:མ་ཆྩོད་1པ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་ངེས་ལས་

མངྩོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་དེ་འཁྲུལ་རྒྱུ་བཞིས་མ་བསྐྱེད་པའི་སྩོ་ནས་

གཟུང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། སེམས་ཙམ་པ་འཁྲུལ་རྒྱུ་བཞིས་མ་

བསྐྱེད་པ་ལ་མ་འཁྲུལ་བས་ཁྱབ་པ་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེས་ན་དྩོན་རིག་

གཉིས་གཟུང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་མཚན་ཉིད་མ་ཞུགས་པས་རྣམ་རིག་གཉིས་

ཞེས་བ་བ་ཡིན་གི། སྤིར་དྩོན་རིག་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་གཉིས་སེམས་ཙམ་པས་མི་

འདྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གྩོང་དུ། བག་ཆགས་བརན་དང་མི་བརན་ལས། །བདེན་དང་རྫུན་

པའི་རྣམ་བཞག་བེད། །ཅེས་བསྟན་པ་ལར་ཁས་ལེན་པས་སྤིར་སེམས་ཙམ་པའི་

ལུགས་ལ་ཡང་མངྩོན་སུམ་བཞི་ཡྩོད་པར་འདིར་ཡང་བཞེད་པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གསུམ་པ་(མཚན་གཞི་སྩོ་སྩོའི་དྩོན་)ལ་བཞི། དབང་པྩོའི་མངྩོན་སུམ་དང་། ཡིད་ཀི་

མངྩོན་སུམ་དང་། རང་རིག་མངྩོན་སུམ་དང་། རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་མྩོ། །དང་པྩོ་

(དབང་པྩོའི་མངྩོན་སུམ་)ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་། དེ་སྒྲུབ་པ་དང་། སྒ་དྩོན་ནྩོ། །

དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་)ལ་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ནི། 

ར་བ།

ཕེ་ནས་མཚན་ཉིད་འཇྩོག་པ་འཁྲུལ། །

ཁ་ཅིག་དབང་པྩོའི་མངྩོན་སུམ་དང་། དབང་པྩོའི་མངྩོན་སུམ་ཚད་མའི་

1  <<བཀྲིས་>> མ་ཆྩོད།<<ས་>> མཆྩོད།
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མཚན་ཉིད་ཕེ་ནས་འཇྩོག་པ་འཁྲུལ་བར་ཐལ། སྔར་བཤད་པའི་རིགས་པས་གནྩོད་

པ་དང་། མངྩོན་སུམ་ཙམ་ཚད་མའི་མཚན་གཞིར་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

དེས་ན་དབང་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བའྩོ། །

རང་ལུགས་ནི། དེས་ན་དབང་པྩོའི་མངྩོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་དབང་པྩོ་

གཟུགས་ཅན་པ་བདག་རྐེན་དུ་ཡྩོད་པའི་སྟྩོབས་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་པ་མ་འཁྲུལ་

བའྩོ། །

གཉིས་པ་(དེ་སྒྲུབ་པ་)ལ་གཉིས། དབང་པྩོ་ལས་སྐྱེས་པ་དང་། རྩོག་བལ་མ་

འཁྲུལ་བར་སྒྲུབ་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(དབང་པྩོ་ལས་སྐྱེས་པ་)ནི། 

ར་བ།

དབང་པྩོ་ཡུལ་ལ་འཛིན་ནུས་ཏེ། །

རེས་སུ་འགྩོ་ལྡྩོག་ངེས་པས་འགྲུབ། །[༣]

གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། རང་རྒྱུ་དབང་པྩོ་གཟུགས་ཅན་པ་

ལས་སྐྱེས་པར་ཐལ། དབང་པྩོ་གཟུགས་ཅན་པས་ཡུལ་ལ་འཛིན་ནུས་ཀི་ལག་རེས་

འཇྩོག་ལ། ཁྱྩོད་དབང་པྩོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལས་སྐྱེས་པར་རེས་སུ་འགྩོ་ལྡྩོག་ངེས་

པས་འགྲུབ་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(རྩོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བར་སྒྲུབ་པ་)ནི། 
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ར་བ།

གསལ་བར་སྣང་བས་རྩོག་མེད་འགྲུབ། །

རང་མཚན་འཛིན་ཕིར་འཁྲུལ་བ་མེད། །

དེ་ཆྩོས་ཅན། རྩོག་མེད་དུ་འགྲུབ་སྟེ། རང་ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། འཁྲུལ་བ་མེད་དེ། རང་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་ནས་འཛིན་པའི་

ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་(སྒ་དྩོན་)ནི། ཡུལ་དང་དབང་པྩོ་གཉིས་ཀ་ལས་སྐྱེས་པ་ལས་དབང་

ཤེས་ཞེས་དབང་པྩོའི་སྩོ་ནས་ཐ་སད་འདྩོགས་པ་ཅི་ཞེ་ན། 

ར་བ།

དབང་པྩོ་ཐུན་མྩོང་མིན་རྒྱུའི་ཕིར། །

དབང་ཤེས་ཡིན་ཏེ་རྔ་སྒ་བཞིན། །[༤]

དབང་ཤེས་ཞེས་དབང་པྩོའི་སྩོ་ནས་ཐ་སད་གདགས་རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། 

དབང་པྩོ་སྩོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཐུན་མྩོང་མིན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་

པར་གྩོ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་དབྱུག་གུའི་སྒ་མི་ཟེར་བར། རྔའི་སྒ་ཞེས་

པ་བཞིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་(ཡིད་ཀི་མངྩོན་སུམ་)ལ་གསུམ། ངྩོ་བྩོ་ངྩོས་བཟུང་བ་དང་། རང་བཞིན་

གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(ངྩོ་བྩོ་ངྩོས་བཟུང་བ་)ནི། 
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ར་བ།

ཡུལ་དང་དབང་ཤེས་རྣམ་གཉིས་ཀི། །

དེ་མ་ཐག་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིད། །

དེ་ལ་བརེན་ནས་མ་འཁྲུལ་བའི། །

ཤེས་པ་ཡིད་ཀི་མངྩོན་སུམ་ཡིན། །[༥]

གཟུགས་འཛིན་ཡིད་ཀི་མངྩོན་སུམ་ཆྩོས་ཅན། ཡིད་ཀི་མངྩོན་སུམ་ཡིན་ཏེ། 

རང་གི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དབང་པྩོའི་མངྩོན་སུམ་གི་གཟུང་དྩོན་གི་རིགས་འདྲ་སད་

ཅིག་གཉིས་པའི་གཟུང་ཡུལ་དང་། རང་གི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དབང་ཤེས་རྣམ་གཉིས་ཀི་

དེ་མ་ཐག་ལས་སྐྱེས་པ་གང་། ཡིད་ཀི་དབང་པྩོ་བདག་རྐེན་ཏུ་ཡྩོད་པ་དེ་ལ་བརེན་

ནས་སྐྱེས་པའི་དྩོན་རིག་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དངྩོས་བསྟན་མདྩོ་སེ་

པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གི། སེམས་ཙམ་པ་ལར་ན་ཕི་རྩོལ་གི་དྩོན་མེད་ཀང་བག་

ཆགས་བརན་བྱུང་གི་དབང་ཤེས་ཀིས་དེ་མ་ཐག་རྐེན་བས་པ་ལ་བཞེད་དྩོ། །སེམས་

ཙམ་པས་དབང་པྩོའི་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་མི་བཞེད་ན། དྩོན་སྨྲ་གཉིས་དང་། ཕི་རྩོལ་

གི་དྩོན་ཡྩོད་མེད་རྩོད་པའི་ཚེ་དབུ་མ་ཐལ་རང་རྩོད་པ་བཞིན་དུ་ཆྩོས་ཅན་འཇལ་

བའི་ཚད་མ་ཉིད་མཐུན་སྣང་དུ་མ་གྲུབ་པར་རྩོད་དགྩོས་པར་འགྱུར་རྩོ། །མཚན་གཞི་

ངྩོས་བཟུང་བ་ནི། ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ལས་གསུངས་པ་ལར་ཡིན་པས། རྐེན་གཞན་

གཉིས་རྩོགས་པར་ས་ལ་ཡིད་ཀི་དབང་པྩོ་ནི་རང་སྐྱེས་དུས་ན་འདས་མ་ཐག་པ་རང་

གི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དེས་རང་ཉིད་སྐྱེས་པའི་སྩོ་ཕེ་བའི་ཆ་ནས་རྣམ་པར་བཞག་གྩོ །

གཉིས་པ་(རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ་)ལ་གསུམ། སྐྱེ་བའི་ཚུལ་དང་། ཚད་མར་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

འགྱུར་བའི་འཐད་པ་དང་། སྐྱེ་བའི་གནས་སབས་དཔད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(སྐྱེ་བའི་ཚུལ་)ནི། དབང་པྩོའི་མངྩོན་སུམ་ལྔ་འགགས་1པའི་རེས་སུ་ཡིད་

ཀི་མངྩོན་སུམ་གཅིག་ལས་མི་སྐྱེ་ན་རྐེན་གསུམ་ཚང་ཡང་འབས་བུ་མི་སྐྱེ་བར་

འགྱུར་ལ། ལྔ་སྐྱེ་ན་གང་ཟག་གཅིག་རྒྱུད་དུ་མར་འགྱུར་ཞེ་ན། 

ར་བ།

ཡིད་ཀི་མངྩོན་སུམ་དུ་མ་ཡང་། །

དབང་ཤེས་བཞིན་དུ་རང་རིག་གཅིག །

དུས་གཅིག་ཏུ་ཡིད་ཀི་མངྩོན་སུམ་དུ་མ་སྐྱེ་ཡང་གང་ཟག་གཅིག་རྒྱུད་དུ་

མར་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། དབང་ཤེས་བཞིན་དུ་ཁ་ནང་ལ་ལ་རང་རིག་

གཅིག་སྟེ་རང་རིག་ཏུ་མཚུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(ཚད་མར་འགྱུར་བའི་འཐད་པ་)ནི། ཡིད་ཀི་མངྩོན་སུམ་དེ་ཚད་མ་ཡིན་ནམ་

མིན་ཞེ་ན། 

ར་བ།

འཁྲུལ་བ་མེད་ཕིར་ཚད་མ་ཡིན། །

རྒྱུན་མེད་ཕིར་ན་ངེས་མི་ནུས། །[༦]

ཚད་མ་ཡིན་ཏེ་རྩོག་པ་དང་བལ་ཞིང་འཁྲུལ་བ་མེད་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཚད་མ་ཡིན་ཡང་སྩོ་སྩོ་སྐྱེ་བྩོའི་མྩོང་སྟྩོབས་ཀིས་ངེས་མི་ནུས་པར་ཐལ། 

1  <<རང་>> འགགས།  <<བཀྲིས་>> འགག
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

རིག་འདྲའི་རྒྱུན་མེད་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

དབང་པྩོ་གཟུགས་ཅན་ལས་དབང་སྐྱེ། །

དེས་ན་དབང་ཤེས་རྒྱུན་བཅས་ཡིན། །

ཡིད་དབང་ལས་ནི་ཡིད་དབང་མིན། །

དེ་ཡི་ཕིར་ན་དེ་རྒྱུན་མེད། །[༧]

དབང་མངྩོན་དང་ཡིད་མངྩོན་གཉིས་རིགས་འདྲའི་རྒྱུན་ཡྩོད་མེད་མི་

མཚུངས་པར་ཐལ། དབང་པྩོ་གཟུགས་ཅན་ལས་རང་གི་རིགས་འདྲ་དབང་པྩོ་

གཟུགས་ཅན་ཕི་མ་གྩོ་ཕེ་བ་ཙམ་གིས་བཞག་མི་དགྩོས་པར་སྐྱེས་པ་དེས་ན་དབང་

ཤེས་རིགས་འདྲའི་རྒྱུན་བཅས་ཡིན་ལ། ཡིད་ཀི་དབང་པྩོ་ནི། རང་གི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་

དེས་རང་ཉིད་སྐྱེ་བའི་གྩོ་ཕེ་ཞིང་རང་དུས་ན་འགགས་མ་ཐག་པའི་ལྡྩོག་པས་བཞག་

དགྩོས་པས་ཡིད་དབང་ལས་ནི་ཡིད་དབང་རང་སྟྩོབས་ཀིས་སྐྱེ་བ་མིན་པ་དེའི་ཕིར་

ན་ཡིད་མངྩོན་དེ་རིགས་འདྲའི་རྒྱུན་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལར་ཤེས་པར་བ་སྟེ་

ཡིད་དབང་ཡིན་ན་འདས་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་དང་། འགགས་མ་ཐག་པ་ཡིན་པས་

ཁྱབ་པར་སྟྩོན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ན་འདས་པ་དངྩོས་མེད་དུ་སྔར་བསྒྲུབས་པས་

ཡིད་མངྩོན་སྐྱེད་བེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་དང་། དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན་ད་ལ་བ་

ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་སྔར་བསྒྲུབས་པ་དང་འགལ་བས་བེ་བག་སྨྲ་བ་ལར་འདས་པ་རས་

གྲུབ་བཞེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེས་ན་རང་གི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དེས་མྩོང་བའི་ལག་

རེས་བཞག་པའི་ཆ་ནས་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དང་ཡིད་མངྩོན་སྐྱེ་བའི་གྩོ་ཕེ་ཞིང་། ཡིད་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

མངྩོན་སྐྱེས་པའི་དུས་ན་འདས་མ་ཐག་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཡིད་ཀི་དབང་པྩོ་ཡིན་

པས་ཡིད་དབང་ལས་ཡིད་དབང་མི་སྐྱེ་ཞེས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་ནྩོ། །

1འྩོ་ན་དབང་མངྩོན་གི་རྒྱུན་འགགས་པའི་རེས་སུ་ཡིད་མངྩོན་གཅིག་སྐྱེའམ་

སེལ་མར་འབྱུང་ཞེ་ན། 

ར་བ།

སེལ་མ་དང་ནི་རྒྱུན་གི་མཐའ། །

གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་གནྩོད་བེད་ཡྩོད། །

རྒྱན་གི་བཞེད་པའི་སེལ་མ་དང་ནི། ཆྩོས་མཆྩོག་གིས་བཞེད་པའི་རྒྱུན་གི་

མཐའ་མར་གཅིག་ཁྩོ་ན་སྐྱེ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་གནྩོད་བེད་ཡྩོད་པར་ཐལ། སེལ་

མར་འབྱུང་བ་ལ་དབང་ཤེས་ངེས་ལ་ཡིད་ཤེས་མི་ངེས་པ་མི་འཐད་པའི་ཕིར་དང་། 

རྒྱུ་རྐེན་ཁྱད་པར་མེད་པ་ལ་རྒྱུན་གི་མཐར་གཅིག་སྐྱེ་ལ་སྔར་མི་སྐྱེ་བ་མི་འཐད་པའི་

ཕིར། ཁ་ཅིག ཡིད་དབང་ལས་ནི་ཡིད་དབང་མིན། །ཞེས་པའི་ཚིག་དྩོན་མ་གྩོ་བར་

སྐྱེ་ཐེབས་གཅིག་པྩོ་དེ་ལ་དབང་མངྩོན་སད་ཅིག་གཉིས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ཡིད་

མངྩོན་གཅིག་སྐྱེ། དེ་ཕིན་ཆད་མི་སྐྱེ་བ་ར་བའི་དགྩོངས་པར་བེད་པ་ནི། ཆྩོས་

མཆྩོག་ལ་གནྩོད་པ་བརྩོད་པ་རང་ལ་གནྩོད་པར་འགྱུར་ཏེ། སྐྱེ་ཐེབས་གཅིག་པྩོ་དེ་ལ་

སད་ཅིག་གཉིས་པར་གཅིག་སྐྱེ་ལ་གཞན་མི་སྐྱེ་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྔ་ཕི་རྒྱུ་རྐེན་

ཁྱད་མེད་པའི་ཕིར། འཁྩོར་གསུམ་ཀ་རང་གིས་ཁས་ལེན་དགྩོས་པའི་ཕིར་དང་། 

1  <<ས་>><<བཀྲིས་>> -<<རང་>> + གསུམ་པ་ནི།  (འདིར་གསུམ་པ་ནི་ཞེས་པ་ཞིག་མ་འབྱུང་ན་གྩོང་དུ་ཤྩོག་

༢༠༥ ནང་། སྐྱེ་བའི་གནས་སབས་དཔད་པ། ཞེས་པའི་ས་བཅད་ཆད་པར་འགྱུར་བས་རང་འགེལ་ལར་ཡིན་སམ་)
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གངས་མཉམ་དུ་སྐྱེ་བའི་ལན་ཡང་འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེས་ན་དབང་

མངྩོན་སད་ཅིག་བཅུ་སྐྱེ་ན་ཡིད་མངྩོན་ཀང་དེ་ཙམ་ཞིག་སྐྱེ་ལ། དབང་མངྩོན་སད་

ཅིག་གཅིག་སྔྩོན་ལ་སྐྱེ་ལ་ཡིད་མངྩོན་སད་ཅིག་གཅིག་ཕིར་རིང་བ་ར་བའི་དགྩོངས་

པ་ཡིན་ནྩོ། །

ར་བ།

དེས་ན་དབང་པྩོ་དབང་ཤེས་ཀི། །

རྒྱུ་ཡིན་ཡིད་ཀི་རྐེན་དུ་འགྱུར། །[༨]

རང་རིག་ཡིན་ཕིར་རྒྱུད་གཞན་མེད། །

དེས་ན་མངྩོན་སུམ་འགྩོས་གསུམ་པ། །

དེས་ན་དབང་པྩོ་ཡི་ཤེས་པ་སད་ཅིག་དང་པྩོ་སད་ཅིག་གཉིས་པའི་དབང་

ཤེས་ཀི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་ཡིན་ལ་དེ་དང་དུས་མཉམ་པའི་ཡིད་ཀི་མངྩོན་སུམ་གིས་

བདག་རྐེན་བས་པའི་སྩོ་ནས་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་དུ་འགྱུར་ལ། གཉིས་ཀ་ཁ་ནང་ལ་

ལ་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་དུ་མཚུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གང་ཟག་གཅིག་ལ་རྒྱུད་

གཞན་མེད་པ་དེས་ན་མངྩོན་སུམ་འགྩོས་གསུམ་པ་ཞེས་བའྩོ། །རྒྱན་ལ་བརྩོད་པའི་

སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། དབང་མངྩོན་སད་ཅིག་དང་པྩོས་རྒྱུ་བས་ནས་དབང་མངྩོན་སད་

ཅིག་མ་དགུ་སྐྱེ་བའི་ཚེ་ན། དེས་རྐེན་བས་ནས་ལྩོགས་ཤིག་ཏུ་ཡིད་མངྩོན་སད་

ཅིག་མ་བཅུ་སྐྱེ་བའི་ཕིར། རང་རང་གི་དངྩོས་ཀི་རྐེན་ནི་རང་རང་གི་སྔ་ལྩོགས་ཀི་

དབང་མངྩོན་ནྩོ། །ཆྩོས་མཆྩོག་ལ་བརྩོད་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། དབང་མངྩོན་སད་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཅིག་བཅུ་སྐྱེ་བའི་ཚེ། དེ་དང་གངས་མཉམ་པར་ཡིད་མངྩོན་ཀང་བཅུ་སྐྱེ་བའི་ཕིར། 

གང་ཟག་གཅིག་རྒྱུད་དུ་མར་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། དྩོན་རིག་གཉིས་ཀང་

ནང་ལ་ལ་རང་རིག་ཏུ་མཚུངས་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག རས་དང་རིགས་ལ་བརགས་ནས་

དགག་པ་བེད་པ་ནི། དྩོན་མ་རྩོགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ན་མདྩོ་མཛད་པས་མངྩོན་སུམ་

བཞིར་དབེ་བ་ལ་ཡང་བརག་པ་མཚུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེས་ན་མངྩོན་སུམ་བཞི་

ཡྩོད་པའི་སྩོ་སྩོ་སྐྱེ་བྩོའི་རྒྱུད་ལ་མངྩོན་སུམ་དུས་གཅིག་ཆར་དུ་སྐྱེ་བའི་སབས་ཡྩོད་

ཅེས་པའི་དྩོན་ནྩོ། །ཡུལ་གི་འགྩོས་དཔད་ན་ལྔར་འགྱུར་ལ། དབང་པྩོ་དང་ཡིད་བེད་

ཀི་འགྩོས་བསྣན་ན་བདུན་དུ་འགྱུར་རྩོ། །སེལ་མར་སྐྱེ་བ་ད་ལ་འགྱུར་བའི་རྒྱན་གི་

འགེལ་པ་ན་མི་སྣང་ངྩོ་། །

གསུམ་པ་རྩོད་སང་ནི། རྣ་བ་མ་ཕུག་པ་ན་རེ། དབང་མངྩོན་གིས་བཟུང་ཟིན་

འཛིན་ན་ཡིད་མངྩོན་བཅད་ཤེས་སུ་འགྱུར་ལ། མ་བཟུང་བ་འཛིན་ན་ལྩོང་བས་ཀང་

གཟུགས་མཐྩོང་བར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། 

ར་བ།

ཡུལ་གཞན་འཛིན་དང་དབང་པྩོ་ལ། །

ལྩོས་ཕིར་འདི་ལ་སྐྱྩོན་གཉིས་མེད། །[༩]

འདི་ལ་སྐྱྩོན་གཉིས་པྩོ་མེད་པར་ཐལ། དབང་མངྩོན་གི་གཟུང་ཡུལ་ལས་

གཟུང་ཡུལ་གཞན་འཛིན་པ་དང་དབང་པྩོའི་ཤེས་པའི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་ལ་ལྩོས་པའི་

ཕིར། 

གསུམ་པ་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། རྩོད་སྩོང་ངྩོ་། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། 

ར་བ།

རང་གི་ངྩོ་བྩོ་རིག་པ་ནི། །

མངྩོན་སུམ་ཡིན་པར་མཁས་རྣམས་བཞེད། །

རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ལ་རིག་བ་རིག་བེད་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའི་སྣང་བ་ལྩོག་པའི་སྩོ་

ནས་རྩོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའི་རིག་པ་ནི། རང་རིག་མངྩོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་

པར་མཁས་པ་རྣམས་བཞེད་དེ། རང་རིག་མངྩོན་སུམ་ཡིན་ན་ཁ་ནང་ཁྩོ་ནར་

ཕྩོགས་དགྩོས་ཤིང་མྩོང་བ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ལྩོག་དགྩོས་པའི་ཕིར་རྩོ། །འགེལ་

པར་རིག་བ་རིག་བེད་དུ་ཕེ་བའི་སྩོ་ནས་མ་ཡིན་པར་བཤད་པའི་དྩོན་ཡང་དེ་ལར་

ཡིན་ཏེ། བེམ་པྩོ་ལས་ལྩོག་པ་ཙམ་དེའི་དྩོན་ཡིན་ན་རྩོག་པ་མཐའ་དག་ཀང་རང་

རིག་མངྩོན་སུམ་དུ་ཐལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །བེམ་པྩོ་ལས་ལྩོག་པར་གསུངས་པ་ནི། 

ཤེས་པ་ཀུན་གི་མྩོང་བའི་ཆ་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་དེ་ཉིད་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་དུ་

སྟྩོན་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཕིར་དེ་ལ་ཀུན་མངྩོན་སུམ་ཞེས་བཤད་པ་ལར། གཟུང་བའི་

རྣམ་པ་ཀུན་དེ་ལ་མངྩོན་སུམ་དུ་སྣང་བར་སྟྩོན་པ་ཡིན་ལ། རང་རིག་མངྩོན་སུམ་ལ་

ཚད་མས་ཁྱབ་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་(རྩོད་སྩོང་)ནི། རིག་བ་རིག་བེད་ཐ་དད་གཉིས་མེད་པར་རང་རིག་

ཁས་ལེན་པ་ནི། གངས་ཅན་གི་བདག་སྐྱེས་ཁས་ལེན་པ་དང་མཚུངས་སྩོ་ཞེ་ན། 

ར་བ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

རང་སྐྱེ་སྔྩོན་མེད་སྐྱེ་བ་ཡིན། །

རང་རིག་བེམ་པྩོ་བཟླྩོག་ཙམ་ཡིན། །

དེས་ན་རང་རིག་རང་སྐྱེ་གཉིས། །

མཚུངས་པའི་གྩོ་སབས་ཡྩོད་མ་ཡིན། །[༡༠]

རང་རིག་དང་རང་སྐྱེས་གཉིས་མཚུངས་པའི་གྩོ་སབས་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། རང་སྐྱེས་ཡྩོད་ན་སྔྩོན་མེད་སྐྱེས་པ་ཡིན་པས་རང་ཉིད་གྲུབ་ན་སྐྱེད་མི་དགྩོས། 

མ་གྲུབ་ན་རང་གིས་རང་སྐྱེད་མི་ནུས་ལ། རང་རིག་བེམ་པྩོ་ལྡྩོག་ཙམ་མྩོང་བའི་ཆ་

ཡིན་པ་དེས་ན་སྔ་ཕི་མི་དགྩོས་པར་ཤེས་པ་ངྩོ་བྩོ་གྲུབ་བདེ་གཅིག་ལ་རིག་བ་རིག་

བེད་འཐད་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་ལ། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། རྣལ་འབྩོར་རྣམས་

ཀི་བླ་མས་བསྟན། །མ་འདྲེས་པ་ཡི་དྩོན་ཙམ་མཐྩོང་། །ཞེས་རྣལ་འབྩོར་རྣམས་ཀི་བླ་

མ་ཐུབ་པས། བདེན་བཞིའི་གནས་ལུགས་སྒ་སྤི་དང་མ་འདྲེས་པར་མངྩོན་སུམ་དུ་

མཐྩོང་བའི་ཡེ་ཤེས་རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་དུ་གསུངས་པའི་དྩོན་བཤད་པ་ལ་

གསུམ། རང་བཞིན་ངྩོས་བཟུང་བ་དང་། ཚད་མར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་དང་། དེ་སྒྲུབ་

བེད་ཀི་ཚད་མའྩོ། །དང་པྩོ་(རང་བཞིན་ངྩོས་བཟུང་བ་)ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ་

དང་། རྒྱུ་བསམ་པའྩོ། །དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་)ལ་གཉིས། 

གཞན་ལུགས་དགག་པ་ནི། 

ར་བ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཕེ་ནས་མཚན་ཉིད་འཇྩོག་པ་1འཁྲུལ། །

ཁ་ཅིག རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་དང་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་ཕེ་ནས་མཚན་ཉིད་

སྩོ་སྩོར་འཇྩོག་པ་འཁྲུལ་བར་ཐལ། མངྩོན་སུམ་ཉིད་ཚད་མར་མཚོན་ནུས་པ་དང་། 

དེས་སྒྩོ་འདྩོགས་དངྩོས་སུ་གཅྩོད་མི་ནུས་པར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ནི། 

ར་བ།

བསྩོམ་བྱུང་འཁྲུལ་མེད་མངྩོན་སུམ་སྟེ། །

འཁྲུལ་བ་ཅན་རྣམས་ལར་སྣང་ཡིན། །[༡༡]

ཡང་དག་པའི་དྩོན་བསྩོམས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བདག་རྐེན་དུ་ཡྩོད་པའི་

སྟྩོབས་ལས་སྐྱེས་པའི་བསྩོམས་བྱུང་གི་ཤེས་པ་གང་ཞིག དེ་ཁྩོ་ནའི་དྩོན་ལ་འཁྲུལ་

བ་མེད་པར་སྣང་བ་རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་དེ། བསྩོམས་བྱུང་ཡིན་

ཡང་། ཀེང་རུས་གསལ་སྣང་གི་ཤེས་པ་སྩོགས་འཁྲུལ་བ་ཅན་རྣམས་རྣལ་འབྩོར་

མངྩོན་སུམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལར་སྣང་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(དབེ་བ་)ལ་གཉིས། རེན་གིས་དབེ་བ་དང་། ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་དབེ་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(རེན་གིས་དབེ་བ་)ནི། 

ར་བ།

འཕགས་པ་གསུམ་གི་མངྩོན་སུམ་གསུམ། །

1  <<རང་>> པ།<<ར་>> པར།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

སྩོབ་དང་མི་སྩོབ་སྩོ་ནས་ལྔ། །

ཐེག་པའི ་སྩོ ་ནས་ཕེ ་བའི ་འཕགས་པ་གསུམ་གི་མངྩོན་སུམ་གསུམ། 

འཕགས་པ་སྩོབ་པ་དང་མི་སྩོབ་པའི་སྩོ་ནས་ལྔ་ཡྩོད་དེ། ཉན་ཐྩོས་འཕགས་པ་སྩོབ་

མི་སྩོབ་ཀི་རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་གཉིས་དང་། རང་རྒྱལ་འཕགས་པའི་དང་། ཐེག་

ཆེན་འཕགས་པ་སྩོབ་པ་དང་མི་སྩོབ་པའི་སྩོ་ནས་ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །འདིར་རང་

རྒྱལ་འཕགས་པ་སྩོབ་པའི་རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་མེད་པར་བཤད་པ་ཆེས་ཤིན་

ཏུ་མྱུར་བའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གི། ཉན་ཐྩོས་སེ་པ་ཁ་ཅིག་འདྩོད་པ་ལར་སྦྱྩོར་

ལམ་དྲྩོད་ནས་ཟད་མི་སྐྱེ་ཤེས་པའི་བར་སྟན་གཅིག་ལ་སྐྱེད་པར་འདྩོད་པའི་

ལུགས་ལར་ན་ཡང་། མཐྩོང་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆྩོས་བཟྩོད་ལ་གནས་པ་ནས། སྩོམ་

ལམ་དགུ་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་གནས་པའི་བར་འཕགས་པ་སྩོབ་ལམ་པ་

ཡིན་ལ། དེ་ཉན་ཐྩོས་འཕགས་པ་སྩོགས་སུ་བཞག་ཏུ་མི་རུང་བའི་ཕིར། དེས་ན་

རང་རྒྱལ་འཕགས་པ་ལ་ཡང་སྩོབ་ལམ་པ་དང་མི་སྩོབ་ལམ་པ་གཉིས་ཁས་བླང་

བར་བ་ལ། ཉན་ཐྩོས་སྔྩོན་འགྩོའི་རང་རྒྱལ་སྩོགས་ནི་རྩོགས་པར་སའྩོ། །ཉན་ཐྩོས་

ཁ་ཅིག་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་འཕགས་པ་མེད་པར་འདྩོད་པར་བཤད་པ་ཡང་

མྱུར་བའི་དབང་དུ་བས་པའྩོ། །

གཉིས་པ་(ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་དབེ་བ་)ནི། 

ར་བ།

དེ་དག་སྣང་བཅས་སྣང་མེད་ཀི། །

དབེ་བས་གཉིས་གཉིས་རྣམ་པ་བཅུ། །[༡༢]



  298  

རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་དེ་དག་ཆྩོས་ཅན། རྣམ་པ་བཅུ་ཡྩོད་དེ། མཉམ་བཞག་

གི་སྟྩོབས་ཀིས་དྲངས་པའི་རེས་ཐྩོབ་ཀི་རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་སྣང་བཅས་དང་། 

བདག་མེད་མངྩོན་སུམ་གིས་རྩོགས་བཞིན་པའི་སྣང་མེད་ཀི་དབེ་བས་འཕགས་པ་

གསུམ་པྩོ་རེ་རེ་1ལ་གཉིས་གཉིས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། འགེལ་པར་ཉན་ཐྩོས་སྩོབ་པས་

ཀུན་བཏགས་ཀི་བདག་མེད་རྩོགས་པ་དང་། མི་སྩོབ་པས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་རྩོགས་པར་བཤད་པ་ནི། ཡུལ་ཅན་བདག་འཛིན་སྩོང་བའི་དབང་དུ་

མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། ལྷན་སྐྱེས་དག་བཅྩོམ་པ་མ་ཐྩོབ་བར་དུ་ཟད་པར་མི་སྩོང་བའི་ཕིར་

རྩོ། །གཞན་དུ་ན་ཉན་ཐྩོས་མཐྩོང་ལམ་པས་ཀང་། གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ལྷན་

སྐྱེས་ཀི་ཞེན་ཡུལ་རྣམ་པར་བཅད་པ་མངྩོན་སུམ་དུ་རྩོགས་དགྩོས་པའི་ཕིར། འགེལ་

པ་འདི་ལ་གཟུ་ལུམས་བེད་པ་འགའ་ཞིག་གིས་སྣྩོན་པ་བཏབ་པར་གགས་པ་ལར་

སབས་འགར་ཅུང་ཟད་ཡྩོད་པར་མངྩོན་ནྩོ། །

གསུམ་པ་(རྒྱུ་བསམ་པ་)ལ་གསུམ། སྣང་བཅས་སྣང་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཀི་

རྒྱུ་དང་། དེ་དག་མཐར་ཕིན་པའི་དུས་དང་། ཐབས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་ལྩོས་ནས་འབས་

བུའི་ཁྱད་པར་བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(སྣང་བཅས་སྣང་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཀི་རྒྱུ་)ནི། 

ར་བ།

ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ལེགས་སྦྱངས་པ། །

ཕན་ཚུན་རྒྱུ་དང་རྐེན་གྱུར་པས། །

1  <<བཀྲིས་>> -
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཇི་ལ་བ་དང་ཇི་སེད་པའི། །

ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །

ཇི་ལ་བ་དང་ཇི་སེད་1པ་མཁྱེན་པའི་རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་ཆྩོས་ཅན། རྒྱུ་

མེད་དང་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། སྦྱིན་པ་སྩོགས་དང་བསམ་

གཏན་དང་སྩོན་ལམ་སྩོགས་ཐབས་ཀི་ཆ་དང་། བདག་མེད་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་

ལེགས་པར་སྦྱངས་པ་རང་གི་རིགས་འདྲ་སྔ་མས་ཉེར་ལེན་བས། གཅིག་ཤྩོས་ཀིས་

ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་བས་པའི་སྩོ་ནས་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་དང་རྐེན་དུ་གྱུར་པས་ཇི་ལ་བ་དང་

ཇི་སེད་2པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་གཟིགས་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། རྒྱས་པར་མངྩོན་

པར་རྩོགས་པའི་རྒྱན་གི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གཉིས་པ་(དེ་དག་མཐར་ཕིན་པའི་དུས་)ནི། 

ར་བ།

ཚེ་གསུམ་བསལ་པ་བརྒྱ་དང་ནི། །

གངས་མེད་གསུམ་གིས་དེ་མཐར་ཕིན། །[༡༣]

དབང་པྩོ་དང་བརྩོན་འགྲུས་ཀི་ཁྱད་པར་གིས་རང་རང་གི་ཐྩོབ་བའི་འབས་བུ་

ཐྩོབ་པའི་རྒྱུ་ལ་གྩོམས་པར་བེད་པའི་ཚུལ་དུ་མ་ཡྩོད་དེ། ཉན་ཐྩོས་ཤིན་ཏུ་མྱུར་བས་

ཚེ་གསུམ་དང་། བསེ་རུ་ལ་བུའི་རང་སངས་རྒྱས་བསལ་པ་བརྒྱ་དང་ནི། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་བསལ་པ་གངས་མེད་གསུམ་གིས་རང་རང་གི་བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུ་

1  <<བཀྲིས་>> སེད།  <<ས་>> སད།

2  <<བཀྲིས་>> སེད།  <<ས་>> སད།
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ཚོགས་ཏེ་མཐར་ཕིན་པར་བེད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་(ཐབས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་ལྩོས་ནས་འབས་བུའི་ཁྱད་པར་བཤད་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཐབས་ཞན་པས་ན་རྣམ་གྩོལ་གཉིས། །

བག་ཆགས་བཅས་ཕིར་སྟྩོན་པ་མིན། །

ཐབས་ལ་གྩོམས་པས་དངྩོས་ཀུན་གསལ། །

བག་ཆགས་སངས་ཕིར་ཀུན་མཁྱེན་ཡིན། །[༡༤]

ཉན་རང་དག་བཅྩོམ་པ་རྣམ་གྩོལ་གཉིས་ཙམ་ཐྩོབ་པ་ཆྩོས་ཅན། སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྟྩོན་པ་མིན་ཏེ། ཐབས་ཞན་པས་ན་དང་། སྩོ་གསུམ་གི་བག་

ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཕིར། ཐུབ་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཆྩོས་ཅན། ཀུན་མཁྱེན་

ཡིན་ཏེ། ཐབས་ལ་གྩོམས་པ་མཐར་ཐུག་པས་ཇི་ལ་བ་དང་ཇི་སེད་པའི་དངྩོས་པྩོ་

ཀུན་གསལ་བ་མཐར་ཐུག་ཅིང་སྩོ་གསུམ་གི་བག་ཆགས་ཟད་པར་སངས་པའི་

སྟྩོན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(ཚད་མར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་)ལ་གསུམ། རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་ཚད་མར་

སྒྲུབ་པ་དང་། དེས་འཇུག་ལྡྩོག་བེད་པའི་ཚུལ་དང་། དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་

ཤེས་དཔད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་ཚད་མར་སྒྲུབ་པ་)ནི། 

ར་བ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

བཅད་ཤེས་དང་ནི་ངེས་པ་གཉིས། །

རྩོག་པ་ཡིན་ཕིར་མངྩོན་སུམ་མིན། །

དེས་ན་རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་ཀུན། །

མངྩོན་སུམ་ཡིན་ཕིར་ཚད་མར་གྲུབ། །[༡༥]

བཅད་ཤེས་དང་ནི་ངེས་པ་གཉིས་ཆྩོས་ཅན། མངྩོན་སུམ་མིན་པར་ཐལ། 

རྩོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་ཀུན་ཆྩོས་ཅན། ཚད་མར་

གྲུབ་པར་ཐལ། མངྩོན་སུམ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལ་མངྩོན་སུམ་ཡིན་ན་དེ་ལ་ཚད་མ་

ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་དྩོན་དུ་མི་གཟུང་སྟེ། དེ་ལ་ན་ར་བ་ཉིད་ལ་ནང་འགལ་དུ་མ་འབྱུང་

བར་འགྱུར་བས་སྩོ། །

གཉིས་པ་(དེས་འཇུག་ལྡྩོག་བེད་པའི་ཚུལ་)ནི། 

ར་བ།

སྩོ་སྩོ་སྐྱེ་བྩོའི་ཚད་མ་ནི། །

ངེས་པ་ཉིད་ལས་འཇུག་ལྡྩོག་བེད། །

འཕགས་པ་རྩོག་པ་བལ་བ་རྣམས། །

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བེད་པར་གསུངས། །[༡༦]

སྩོ་སྩོ་སྐྱེ་བྩོའི་ཚད་མ་ནི་ཆྩོས་ཅན། དྩོན་ངེས་པ་ཉིད་ལ་1འཇུག་ལྡྩོག་ཕིན་ཅི་

མ་ལྩོག་པ་བེད་དེ། ཡུལ་ལ་འཇུག་ལྡྩོག་བེད་པ་གང་ཞིག མ་ངེས་པར་འཇུག་ལྡྩོག་

བེད་མི་ནུས་པའི་ཕིར། འཕགས་པ་རྩོག་པའི་བག་ཆགས་དང་བལ་བ་རྣམས་ཆྩོས་

1  <<བཀྲིས་>> ལ།<<རང་>> ནས།
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ཅན། ངེས་ཤེས་མེད་ན་འཇུག་ལྡྩོག་མི་ནུས་པའི་སྐྱྩོན་མེད་དེ། རྩོག་པ་མེད་ཀང་

དཔའ་བར་འགྩོ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྟྩོབས་ལས་བེད་པར་གསུངས་

པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་(དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དཔད་པ་)ནི། སངས་རྒྱས་ཀིས་འདས་མ་

འྩོངས་མི་མཁྱེན་ན་ཀུན་མཁྱེན་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ལ། མཁྱེན་ན་སྣང་ནས་མཁྱེན་ན་

དུས་གསུམ་རས་སུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ལ། མི་སྣང་ན་དུས་གསུམ་ལ་མངྩོན་སུམ་གི་

སྤན་དང་ལྡན་པ་མི་རུང་ངྩོ་ཞེ་ན། 

ར་བ།

བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་ཅན། །

དེ་ཡི་མཁྱེན་པ་དཔག་མི་ནུས། །

ཇི་སད་བཤད་པའི་བརག་པ་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་ཀུན་མཁྱེན་ཚད་མས་མ་

གྲུབ་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། ཀུན་མཁྱེན་ཙམ་ཞིག་དངྩོས་པྩོ་སྟྩོབས་ཤུགས་ཀི་

རིགས་པས་ཀང་འགྲུབ་ལ། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཅན་དེ་ཡི་མཁྱེན་པ་

མཐའ་དག་ཚུལ་འདི་ལར་མཁྱེན་པ་སྩོགས་རྩོགས་པར་སྩོ་སྩོ་སྐྱེ་བྩོས་དཔག་མི་

ནུས་པའི་ཕིར། སངས་རྒྱས་རང་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཡེ་ཤེས་མེད་པར་འདྩོད་པ་

སྩོགས་ནི། ལུང་དང་རིགས་པ་དང་འགལ་བས་དྩོར་བར་བའྩོ། །

གསུམ་པ་(དེ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་)ལ་གསུམ། ངྩོ་བྩོ་སྒྲུབ་པ་དང་། མཚན་ཉིད་སྒྲུབ་

པ་དང་། གྲུབ་པའི་དྩོན་ལ་མི་འཐད་པ་སང་བའྩོ། །དང་པྩོ་(ངྩོ་བྩོ་སྒྲུབ་པ་)ལ་གཉིས། བྱུང་

ཟིན་པ་སྒྲུབ་པ་དང་། འབྱུང་རུང་སྒྲུབ་པའྩོ། །
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དང་པྩོ་(བྱུང་ཟིན་པ་སྒྲུབ་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཚིག་གི་ཁྱད་པར་ངེས་གྱུར་ན། །

སྔྩོན་བྱུང་བ་ཡང་དཔག་པར་ནུས། །[༡༧]

དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་མཁྱེན་པ་དང་། མཁྱེན་པ་བརན་པ་དང་། མ་ལུས་པ་མཁྱེན་པའི་

ཚིག་གི་ཁྱད་པར་ཚད་མས་ངེས་པར་གྱུར་ན་མཁྱེན་པ་མཐར་ཐུག་སྔྩོན་བྱུང་བའང་

དཔག་པར་ནུས་པར་ཐལ། གང་གྩོལ་བ་དྩོན་གཉེར་ལ་ཉེ་བར་མཁྩོ་བའི་དྩོན་སྟྩོན་

པའི་བརྩོད་པ་རྣམ་དག་ཡིན་ན་མཁྱེན་པ་རྣམ་དག་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བས་ཁྱབ་སྟེ། རང་

རང་གི་ཡུལ་ཕིན་ཅི་མ་ལྩོག་པར་འཆད་པའི་ཚིག་བཞིན། མདྩོ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་

གསུམ་ཡང་དེ་ལར་རྩོ་ཞེས་པའི་རགས་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

སྩོབ་དཔྩོན་རྒྱན་གིས་སྦྱྩོར་བ་དེ་ལར་མཛད་པ་ལ། དེའི་ཚིག་བརྩོད་པ་རྣམ་དག་

ཡིན་པས། དེའི་རྒྱུད་ལ་མཁྱེན་པ་རྣམ་དག་ཡྩོད་པར་ཐལ་བ་འཕེན་པ་སྔ་མ་ཁ་ཅིག་

གིས་མཛད་པ་ནི་འབེལ་མེད་འབའ་ཞིག་གྩོ །

གཉིས་པ་(འབྱུང་རུང་སྒྲུབ་པ་)ལ་གཉིས། རགས་དགྩོད་པ་དང་། ཚུལ་སྒྲུབ་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(རགས་དགྩོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

གྩོམས་པ་རྩོགས་ནས་དེ་གསལ་བ། །

མཐའ་གཞན་བཀག་པའི་ངེས་པས་འགྲུབ། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

སྟྩོང་ཉིད་རྩོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཐལ། སྟྩོང་

ཉིད་རྩོགས་པའི་བླྩོ་གྩོམས་པ་རྩོགས་ནས་དེ་གྩོམས་བའི་དྩོན་ལ་གསལ་བ་མཐར་

ཐུག་པ་འབྱུང་རུང་མཐའ་གཞན་བཀག་པའི་ངེས་པས་འགྲུབ་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། 

རེན་བརན་གྩོམས་ཟིན་ཡང་འབད་རྩོལ་བསྐྱར་མ་ལ་མི་ལྩོས་པའི་སེམས་ཀི་ཆྩོས་

ཡིན་ན། གྩོམས་བེད་ཀི་ཡན་ལག་དང་མ་བལ་ན་གྩོམས་པ་རབ་ཀི་མཐར་ཐུག་པར་

འབྱུང་དུ་རུང་སྟེ། དཔེར་ན་འདྩོད་ཆགས་གྩོམས་པ་བཞིན། སྟྩོང་ཉིད་བསྩོམས་པའི་

བླྩོ་ཡང་དེ་ལར་རྩོ་ཞེས་བཀྩོད་པའི་རགས་དེ་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(ཚུལ་སྒྲུབ་པ་)ལ་གཉིས། ཕྩོགས་ཆྩོས་སྒྲུབ་པ་དང་། ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་

པའྩོ། །དང་པྩོ་(ཕྩོགས་ཆྩོས་སྒྲུབ་པ་)ལ་རགས་ཀི་ཁྱད་པར་གཞན་རྣམས་མངྩོན་སུམ་གིས་

གྲུབ་ལ། རེན་བརན་པ་སྒྲུབ་པ་ལ། གཞན་གི་འདྩོད་པ་དང་། རང་གི་ལུགས་སྩོ། །

དང་པྩོ་(གཞན་གི་འདྩོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

འདི་ལ་ཁ་ཅིག་རེན་བརན་1པ། །

རིག་པའི་ཐྩོག་མཐའ་རྣམ་པ་གཉིས། །[༡༨]

མེ་དང་སྒྩོན་མ་དཔེར་བས་ནས། །

མངྩོན་སུམ་ཉིད་ཀིས་འགྲུབ་ཅེས་ཟེར། །

འདི་ལ་ཁ་ཅིག་རེན་བརན་པ་རིག་པའི་ཐྩོག་མཐའ་རྣམ་པ་གཉིས་མཐར་

1  <<ཞ་>><<ཧྩོར་>> བརན།<<ར་>><<སེ་>> བརེན།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཐུག་པ་མེད་པ་མེ་དང་སྒྩོན་མ་དཔེར་བས་ནས་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་ཉིད་ཀིས་

འགྲུབ་ཅེས་ཟེར་ཏེ། རང་རྒྱུད་ལ་རང་རིག་གིས་རིག་པ་ཙམ་རིག་པ་སྔ་མ་སྔྩོན་དུ་

སྩོང་བར་གྲུབ་པས། རིག་པ་སྔ་མ་སྔྩོན་དུ་མ་སྩོང་བའི་རིག་པ་ཙམ་ཁེགས་པས་ན། 

དེ་སྔྩོན་དུ་མ་སྩོང་བའི་རིག་པའི་བེ་བག་ཀང་ཁེགས་ཏེ། དུ་བ་ཙམ་མེ་ལས་འབྱུང་

བར་མངྩོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པས། མེ་སྔྩོན་དུ་མ་སྩོང་བའི་དུ་བ་ཙམ་ཁེགས་པ་ན། 

དེ་སྔྩོན་དུ་མ་སྩོང་བའི་བེ་བག་ཀང་ཤུགས་ལ་ཁེགས་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཡང་རང་རྒྱུད་

ལ་རིག་པ་ཙམ་གིས་རིག་པ་ཕི་མ་སྐྱེད་པར་གྲུབ་པས། དེ་མི་སྐྱེད་པའི་རིག་པ་

ཙམ་དངྩོས་སུ་ཁེགས་པ་ན་བེ་བག་ཀང་ཤུགས་ལ་ཁེགས་ཏེ། སྒྩོན་མེ་ཙམ་འྩོད་

འབིན་པར་གྲུབ་པས། འྩོད་མི་འབིན་པའི་སྒྩོན་མེའི་བེ་བག་མཐའ་དག་ཁེགས་པ་

བཞིན་ནྩོ་ཞེས་ཟེར་རྩོ། །

ར་བ།

ཐུག་མེད་རང་རིག་གིས་མི་འགྲུབ། །

མེ་དང་སྒྩོན་མ་དཔེར་མི་རུང་། །[༡༩]

རིག་པའི་ཡ་མཐའ་དང་མ་མཐའ་ཐུག་མེད་རང་རིག་གིས་མི་འགྲུབ་པར་

ཐལ། ད་ལར་གི་རིག་པ་རིགས་འདྲ་སྔ་མ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བ་དང་། ཕི་མ་སྐྱེད་པ་རང་

རིག་མངྩོན་སུམ་གིས་གྲུབ་ཀང་། སྐྱེས་མ་ཐག་པའི་རིག་པ་དང་། འཆི་ཁའི་རིག་པ་

རིགས་འདྲ་སྔ་མ་སྔྩོན་དུ་མ་སྩོང་བ་དང་། ཕི་མ་མི་སྐྱེད་པར་དགྩོས་1པའི་ཕིར། མེ་

དང་སྒྩོན་མ་དེ་གཉིས་ཀི་དཔེར་མི་རུང་བར་ཐལ། རིགས་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་འབས་

1  <<བཀྲིས་>> དགྩོས།<<རང་>> དྩོགས།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

རིགས་མཐུན་གི་རྒྱུ་འབས་ཀི་དཔེར་དགྩོད་པ་མི་རུང་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(རང་གི་ལུགས་)ལ་གཉིས། རིག་པའི་ཡ་མཐའ་ཐུག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་

དང་། ཕི་མཐའ་ཐུག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(རིག་པའི་ཡ་མཐའ་ཐུག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་)ལ་རགས་དགྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

སེམས་ལས་གཞན་ལ་ལྩོས་མེད་ཀི། །

རགས་ཀིས་སྔྩོན་མཐའ་ཐུག་མེད་འགྲུབ། །[༢༠]

རིག་པའི་སྔྩོན་མཐའ་ཐུག་མེད་དུ་འགྲུབ་པར་ཐལ། ཉེར་ལེན་སེམས་ལས་

གཞན་ལ་ལྩོས་མེད་ཀི་རགས་ཀིས་འགྲུབ་པའི་ཕིར། སྐྱེས་མ་ཐག་པའི་རིག་པ་ཆྩོས་

ཅན། ཉེར་ལེན་རིག་པ་སྔ་མ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་སྟེ། རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ད་

ལར་གི་རིག་པ་བཞིན་ཞེས་པའི་རགས་ཀིས་འགྲུབ་སྟེ། ཕྩོགས་ཆྩོས་མངྩོན་སུམ་

གིས་གྲུབ་ཅིང་། ཁྱབ་པ་ནི་རྒྱུ་མེད་ལས་སྐྱེ་བ་བཀག་པས་སྐྱེ་བ་རྒྱུ་ལ་ལྩོས་པ་དང་། 

རག་པ་ལས་སྐྱེ་བ་བཀག་པས་མི་རག་པ་ལས་སྐྱེ་བ་དང་། བེམ་པྩོས་ཉེར་ལེན་བེད་

པ་བཀག་པས་རིག་པ་སྔ་མའི་ཉེར་ལེན་ལས་སྐྱེས་པར་གྲུབ་བྩོ། །

གཉིས་པ་(ཕི་མཐའ་ཐུག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་)ལ་གཉིས། རགས་དགྩོད་པ་དང་། ཚུལ་སྒྲུབ་

པའྩོ། །

དང་པྩོ་(རགས་དགྩོད་པ་)ནི། 

ར་བ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

རྒྱུ་ཚོགས་ཚང་ཞིང་གེགས་མེད་པའི། །

རགས་ཀིས་ཕི་མཐའ་ཐུག་མེད་འགྲུབ། །

རིག་པ་ཕི་མ་སྐྱེད་པའི་རྒྱུ་ཚོགས་ཚང་ཞིང་གེགས་མེད་པའི་རགས་ཀིས་

རིག་པའི་ཕི་མཐའ་ཐུག་མེད་དུ་འགྲུབ་པར་ཐལ། རིག་པ་ཕི་མ་སྐྱེད་པའི་རྒྱུ་ཚང་

ཞིང་གེགས་མེད་པ་དེ་འཆི་ཁའི་སེམས་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་སྐྱེད་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་

ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(ཚུལ་སྒྲུབ་པ་)ལ་གཉིས། ཕྩོགས་ཆྩོས་སྒྲུབ་པ་དང་། ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་

པའྩོ། །དང་པྩོ་(ཕྩོགས་ཆྩོས་སྒྲུབ་པ་)ལ་གཉིས། དངྩོས་དང་།  གསལ་བ་ཙམ་རེན་བརན་

པར་སྒྲུབ་པའྩོ། །དང་པྩོ་(དངྩོས་)ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་

དང་། རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(གཞན་ལུགས་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

ལས་དང་ལུས་སེམས་འཁྩོར་བའི་རྒྱུ། །

གཉིས་པྩོ་སང་ཕིར་དཀའ་སྤྩོད་ཟེར། །

མུ་སྟེགས་ཁ་ཅིག ལས་དང་ལུས་སེམས་གསུམ་ཀ་འཁྩོར་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་

ལས་དང་ལུས་གཉིས་པྩོ་སང་བའི་ཕིར་དུ་ཟས་གཅྩོད་པ་ལ་སྩོགས་པའི་དཀའ་སྤྩོད་

དགྩོས་ཟེར་རྩོ། །

ར་བ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

མི་ནུས་མི་ཕན་མི་དགྩོས་པས། །

ལས་དང་ལུས་འཛད་ལམ་མ་ཡིན། །[༢༡]

ལས་དང་ལུས་འཛད་པར་བེད་པའི་དཀའ་ཐུབ་ཐར་ལམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

བདག་འཛིན་མ་སངས་པར་ལས་དང་ལུས་ཟད་པར་སྩོང་མི་ནུས་ཤིང་། དཀའ་ཐུབ་

ཀིས་ཡང་སྲིད་ཕི་མ་འགྩོག་པ་ལ་མི་ཕན་ལ། བདག་འཛིན་སངས་ན་དེ་གཉིས་ཀི་

གཉེན་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་མི་དགྩོས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(རང་ལུགས་)ལ་གཉིས། འཁྩོར་བའི་རྒྱུ་ངྩོས་བཟུང་བ་དང་། དེའི་

གཉེན་པྩོ་དཔད་པའྩོ། །དང་པྩོ་(འཁྩོར་བའི་རྒྱུ་ངྩོས་བཟུང་བ་)ལ་གཉིས། ཡང་སྲིད་ཙམ་གི་རྒྱུ་

དང་། དབང་ཤེས་སྐྱེ་བའི་རྒྱུའྩོ། །

དང་པྩོ་(ཡང་སྲིད་ཙམ་གི་རྒྱུ་)ནི། 

ར་བ།

སྐྱེ་རྒྱུ་མ་རིག་དེ་ལས་ཀང་། །

ཉྩོན་མྩོངས་ལས་དང་འཁྩོར་བ་འབྱུང་། །

ཡང་སྲིད་ཕི་མ་རྒྱུ་མེད་དང་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། 

འཁྩོར་བར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ་དེ་ལས་ཀང་ཆགས་སྩོགས་

ཉྩོན་མྩོངས་དང་དེས་བསགས་པའི་ལས་དང་འབས་བུ་འཁྩོར་བ་འབྱུང་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(དབང་ཤེས་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་)ནི། 

ར་བ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

སྐྱེ་མཆེད་འདི་ལས་སྐྱེ་མཆེད་གཞན། །

དེ་ཡི་བཟང་ངན་ལས་ཀིས་བེད། །[༢༢]

ཕི་མའི་དབང་ཤེས་ཀང་རྒྱུ་མེད་དུ་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཚེ་འདིའི་སྐྱེ་མཆེད་

ཐ་མ་འདི་ལས་ཕི་མའི་སྐྱེ་མཆེད་གཞན་འབྱུང་ཞིང་། དེ་ཡི་བཟང་ངན་དཀར་ནག་གི་

ལས་ཀིས་བེད་ལ། དབང་པྩོས་བདག་རྐེན་བས་ནས་དབང་ཤེས་སྐྱེད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(དེའི་གཉེན་པྩོ་དཔད་པ་)ལ་ཕྩོགས་རེའི་མགྩོ་གནྩོན་པ་ནི། 

ར་བ།

བམས་སྩོགས་བདག་དང་མི་འགལ་ཕིར། །

འཁྩོར་བའི་ར་བ་གཅྩོད་ནུས་མིན། །

བམས་སྩོགས་བསྩོམས་པས་འཁྩོར་བའི་ར་བ་དངྩོས་སུ་གཅྩོད་ནུས་པ་མིན་

པར་ཐལ། བམས་པ་བསྩོམ་པ་སྩོགས་བདག་འཛིན་དང་འཛིན་སྟངས་དངྩོས་སུ་མི་

འགལ་བའི་ཕིར། 

ར་བ།

བདག་མེད་བདག་དང་འགལ་བས་ན། །

བདག་མེད་མཐྩོང་བས་དེ་སུན་འབིན། །[༢༣]

མཐའ་དག་དྲུང་འབིན་པའི་གཉེན་པྩོ་ནི། བདག་མེད་མངྩོན་སུམ་དུ་མཐྩོང་

བས་འཁྩོར་བའི་ར་བ་བདག་འཛིན་དེ་སུན་འབིན་སྟེ། བདག་མེད་བདག་དང་གནྩོད་

བ་གནྩོད་བེད་ཀི་འགལ་བ་ཡིན་ལ། བདག་མེད་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་འཛིན་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

སྟངས་དངྩོས་པྩོའི་གནས་ལུགས་ལ་ཞུགས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་རྩོད་པ་སང་བ་ལ་གཉིས། འཁྩོར་བའི་རྒྱུ་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་དང་། 

གཉེན་པྩོ་ལ་རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(འཁྩོར་བའི་རྒྱུ་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་)ནི། འཁྩོར་བའི་རྒྱུ་མ་རིག་པ་དང་ལས་དང་

སྲིད་པ་གསུམ་གསུངས་པ་དང་། སྲེད་པ་རྒྱུར་གསུངས་པ་དང་། འཇིག་ལ་འཁྩོར་

བའི་ར་བར་གསུངས་པ་སྩོགས་དང་མི་འགལ་ཏེ། བདག་འཛིན་གིས་སྲེད་པ་སྐྱེད་པ་

དང་དེས་ལས་བསགས་ནས་འཁྩོར་བར་འཁྩོར་ལ། འཇིག་ལ་ཡང་ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་

གི་མ་རིག་པའི་བེ་བག་ཡིན་པའི་ཕིར།

 གཉིས་པ་(གཉེན་པྩོ་ལ་རྩོད་པ་སང་བ་)ནི། འཇིག་ལ་འཁྩོར་བའི་ར་བ་ཡིན་ན། མཐྩོང་

ལམ་ཐྩོབ་ནས་ཡང་སྲིད་ཕི་མ་མི་ལེན་པར་ཐལ་ལྩོ་ཞེ་ན་སྐྱྩོན་མེད་དེ། འཇིག་ལ་ལ་

ཀུན་བཏགས་དང་ལྷན་སྐྱེས་གཉིས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདག་འཛིན་

སངས་པས་ཡང་སྲིད་མི་ལེན་ན། རེན་བརན་པ་མི་འགྲུབ་བྩོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

ས་བྩོན་ཐྩོག་མ་ཡྩོད་མིན་ཡང་། །

མེས་བསྲེགས་པ་ན་ཕི་མཐའ་མཐྩོང་། །

དེ་བཞིན་འཁྩོར་བ་ཐྩོག་མེད་ཀང་། །

བདག་མེད་མཐྩོང་ན་ཕི་མཐའ་འགྲུབ། །[༢༤]

སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། ས་བྩོན་ཐྩོག་མ་ཡྩོད་མིན་ཡང་མེས་བསྲེགས་པས་ན་ཕི་

མཐའ་མཐྩོང་བ་དེ་བཞིན་དུ་འཁྩོར་བ་ལ་ཐྩོག་མ་མེད་ཀང་བདག་མེད་མཐྩོང་བ་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

མཐར་ཐུག་ན་ཕི་མཐའ་འགྲུབ་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གསལ་བ་ཙམ་རེན་བརན་པར་སྒྲུབ་པ་ནི། 

ར་བ།

གསལ་བ་བསྐྱེད་ལ་རྒྱུ་ཚང་ཞིང་། །

གེགས་མེད་ཕིར་ན་བསྐྱེད་པར་ངེས། །

སེམས་གསལ་བ་ཙམ་ཡིན་ན་གསལ་བ་ཕི་མ་སྐྱེད་པར་ངེས་ཏེ། གསལ་བ་

སྐྱེད་པ་ལ་རྒྱུ་ཚང་ཞིང་གེགས་མེད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནི།1 

ར་བ།

འཇིག2་སྩོགས་གྩོམས་ལས་གསལ་སྣང་དང་། །

ཁྱབ་པ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། :འཇིག་ཚོགས3་གྩོམས་

པ་ལས་གསལ་སྣང་འབྱུང་བའི་དཔེ་ཡང་དག་གི་སྟེང་དུ་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་མཚན་ཉིད་སྒྲུབ་པ་ནི། 

1  ས་བཅད་འདི་ནི་ཤྩོག་༢༡༥ དུ། ཚུལ་སྒྲུབ་པ། ཞེས་པ་ལས་འཕྩོས་པར་ངེས་པས། རང་འགེལ་དུ་ཆད་པ་བཞིན་འདིར་ཤྩོག་

༢༡༧ ནང་ཏུའང་། ཕི་མཐའ་ཐུག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཀི་ཚུལ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་སྒྲུབ་པ་དང་། ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ། ཞེས་པའི་ས་བཅད་གཉིས་

པ་ཆད་སམ།

2  <<བྩོད་>><<སེ>> འཇིག <<ཞ་>><<ཧྩོར་>> འཇིགས།

3  <<བཀྲིས་>> འཇིག་ཚོགས། <<རང་>><<མཁན་>><<ཐུགས་>><<བླྩོ་>> འཇིགས་སྩོགས།  (ར་བའི་

དཔར་དུ་མར། “འཇིགས་སྩོགས”ཞེས་བྱུང་ཞིང་<<རང་>>ནང་། “ཁྱབ་པ་ནི། དཔེ་འདྩོད་འཇིགས་སྩོགས་གྩོམས་པ་ལ་གསལ་སྣང་སྐྱེ་བར་

མཐྩོང་བས་འགྲུབ་བྩོ། །” ཞེས་ཀང་གསལ་བས་ར་བའི་སྩོགས་སྒས་མཐུན་དཔེ་འདྩོད་ཆགས་བསྡུས་པས་ན་<<རང་>>ལར་”འཇིགས་

སྩོགས”ཞེས་པའི་ཚིག་དག་པར་སྣང་།)
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ར་བ།

གཟུང་འཛིན་མེད་ཕིར་འཁྲུལ་མེད་འགྲུབ། །[༢༥]

གཉིས་སྟྩོང་མངྩོན་སུམ་དུ་རྩོགས་པའི་འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་

ཆྩོས་ཅན། འཁྲུལ་མེད་དུ་འགྲུབ་སྟེ། གཟུང་འཛིན་དྩོན་གཞན་མེད་པ་མངྩོན་སུམ་དུ་

རྩོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་གྲུབ་པའི་དྩོན་ལ་མི་འཐད་པ་སང་བ་ལ་གཉིས། སངས་པ་དང་། ཡེ་

ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མི་འཐད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(སངས་པ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

མི་ནུས་མི་ཤེས་མི་བརན་ཕིར། །

སངས་པའི་གྩོལ་བ་མེད་ཅེ་ན། །

དྲི་མ་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་སྩོང་མི་ནུས་ལ་ནུས་ཀང་སྩོ་སྐྱེས་དེ་

སྩོང་བའི་ཐབས་མི་ཤེས་པའི་ཕིར་དང་། ལན་གཅིག་སངས་ཀང་སར་ཡང་སངས་པ་

ལྩོག་པས་མི་བརན་པའི་ཕིར། གཏན་སངས་པའི་གྩོལ་བ་མེད་ཅེ་ན། 

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།

རང་བཞིན་མིན་ཕིར་ཐབས་ཡྩོད་ཕིར། །

རྒྱུ་སྩོང་ཕིར་ན་རྣམ་གྩོལ་འཐད། །[༢༦]
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དྲི་མ་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་མིན་པར་ཐལ། སེམས་གྩོ་བུར་བ་འབལ་རུང་

ཡིན་པའི་ཕིར། སྩོང་བའི་ཐབས་མེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐབས་བདག་མེད་རྩོགས་

པའི་ཤེས་རབ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། སར་མི་སྐྱེ་བའི་ཆྩོས་ཅན་དུ་སྩོང་ནུས་པས་སར་མི་

ལྡྩོག་པའི་རྣམ་གྩོལ་འཐད་པར་ཐལ། ཆགས་སྩོགས་ཀི་རྒྱུ་བདག་འཛིན་སར་མི་སྐྱེ་

བའི་ཚུལ་གིས་སྩོང་ནུས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་མི་འཐད་པ་སང་བ་)ལ་གཉིས། གྩོམས་པ་མཐའ་མེད་དུ་

འགྱུར་བ་མི་འཐད་པ་སང་བ་དང་། ཀུན་མཁྱེན་མི་འཐད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(གྩོམས་པ་མཐའ་མེད་དུ་འགྱུར་བ་མི་འཐད་པ་སང་བ་)ལ་རྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

མཆྩོངས་དང་ཆུ་དང་གསེར་གི་དཔེས། །

གྩོམས་པ་སྲིད་པ་མིན་ཞེ་ན། །

མཆྩོངས་པ་གྩོམས་པས་ཅུང་ཟད་འཕེལ་ཡང་མཐའ་མེད་དུ་མི་འགྱུར་བ་

དང་། ཆུ་ཚ་བར་འགྱུར་ཡང་མཐར་དམར་འབར་བར་མི་འགྱུར་བ་དང་། གསེར་ཞུ་

ཡང་མེ་དང་བལ་ན་སྲ་བར་འགྱུར་བ་གསེར་གི་དཔེས་བརེ་བ་དང་ཤེས་རབ་སྩོགས་

གྩོམས་པས་ཅུང་ཟད་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་ཡང་གྩོམས་པ་མཐའ་མེད་དུ་འཕེལ་བ་སྲིད་

པ་མིན་ཞེ་ན། 

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།
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འབད་ལ་ལྩོས་ཕིར་མི་བརན་ཕིར། །

སར་འབྱུང་བསྐྱེད་ཕིར་དཔེར་མི་རུང་། །[༢༧]

དཔེ་གསུམ་པྩོ་དེ་བརེ་བ་དང་བདག་མེད་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་སྩོགས་

གྩོམས་པ་མཐའ་མེད་དུ་མི་འཕེལ་བའི་མཐུན་དཔེར་མི་རུང་བར་ཐལ། བླྩོ་དེ་དག་

གྩོམས་པར་བས་ཟིན་འབད་རྩོལ་བསྐྱར་མ་ལ་མི་ལྩོས། རེན་བརན་པ་ཡིན་ལ། 

མཆྩོངས་པ་རིགས་འདྲ་ལས་མི་འབྱུང་བར་ཐད་ཀའི་འབད་རྩོལ་ལ་ལྩོས་པའི་ཕིར་

དང་། ཆུའི་དྲྩོད་ཀི་རེན་མི་བརན་པའི་ཕིར། མེས་གསེར་གི་ས་བ་སྲ་བ་འབྱུང་མི་རུང་

དུ་སྐྱེད་མི་ནུས་པར་སར་སྲ་བ་འབྱུང་རུང་དུ་སྐྱེད་པའི་ཕིར། རྒྱས་པར་རྣམ་འགེལ་

གི་རྣམ་བཤད་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གཉིས་པ་(ཀུན་མཁྱེན་མི་འཐད་པ་སང་བ་)ལ་རྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

སྟྩོང་ཉིད་སིང་རེ་གྩོམས་པ་ལས། །

དེ་ཡི་ངང་དུ་འགྱུར་སྲིད་མྩོད། །

ཤེས་བ་ཀུན་ལ་མཐའ་མེད་ཕིར། །

ཀུན་མཁྱེན་བསྒྲུབ་པ་དཀའ་ཞེས་ཟེར། །[༢༨]

སྟྩོང་ཉིད་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་སིང་རེ་གྩོམས་པ་ལས་དེ་ཡི་ངང་དུ་

འགྱུར་བ་སྲིད་དུ་ཆུགས་མྩོད། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཀུན་མཁྱེན་སྒྲུབ་པ་

དཀའ་སྟེ། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་རིམ་གིས་ཤེས་ན་ཡང་མཐའ་ཡྩོད་དུ་འགྱུར་ལ། འདི་

ཙམ་དུ་ཟད་དྩོ་ཞེས་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཆར་དུ་ཤེས་ན་ཡང་མཐའ་ཡྩོད་དགྩོས་པ་ལ་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཤེས་བ་ཀུན་ལ་མཐའ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་རྩོ། །

ལན་ལ་གཉིས། དགྩོས་པའི་དྩོན་ཀུན་ཤེས་པའི་ཀུན་མཁྱེན་འཐད་པ་དང་། 

ཤེས་བ་ཀུན་མཁྱེན་པའི་ཀུན་མཁྱེན་འཐད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(དགྩོས་པའི་དྩོན་ཀུན་ཤེས་པའི་ཀུན་མཁྱེན་འཐད་པ་)ནི། 

ར་བ།

གཙོ་བྩོའི་དྩོན་ལ་མི་སླུ་བ། །

ཀུན་མཁྱེན་ཡིན་ཏེ་ཀུན་ཚོགས་བཞིན། །

ཀུན་མཁྱེན་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། གྩོལ་བ་དྩོན་གཉེར་

གི་འདྩོད་བའི་གཙོ་བྩོའི་དྩོན་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་ལ་མི་སླུ་བའི་ཡེ་ཤེས་

མཐར་ཐུག་དེ་ཉིད་ཀུན་མཁྱེན་ཡིན་ལ། དེ་དངྩོས་པྩོ་སྟྩོབས་ཤུགས་ཀི་རིགས་པས་

གྲུབ་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་དགྩོས་པ་མེད་པ་མ་འདུས་ཀང་མི་1ཀུན་ཚོགས། སན་ཀུན་

ཚང་ཞེས་པ་བཞིན་ནྩོ། །

ར་བ།

དགྩོས་པའི་དྩོན་ཀུན་ཤེས་པ་ལ། །

མཁས་རྣམས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཞེས་ཟེར། །[༢༩]

ཐམས་ཅད་འདུས་ནས་ཉན་པ་ལ། །

བ་ལང་མེད་ཀང་སྐྱྩོན་མ་ཡིན། །

1  <<བཀྲིས་>><<རང་>> མི།<<ས་>> མེ།
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བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

ཁྱབ་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ། རྣམ་གྩོལ་དྩོན་གཉེར་གི་དགྩོས་པའི་དྩོན་ཀུན་ཤེས་

པ་མཐར་ཐུག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཞེས་ཟེར་བའི་

ཕིར། དཔེར་ན་ཐམས་ཅད་འདུས་ནས་ཆྩོས་ཉྩོན་ཅིག་ཅེས་བརྩོད་པའི་ཚེ། ཆྩོས་ཉན་

པ་ལ་བ་ལང་མེད་ཀང་དགྩོས་དྩོན་མ་ཚང་བའི་སྐྱྩོན་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནྩོ། །རྣམ་

འགེལ་ལེའུ་དང་པྩོ་དང་གཉིས་པར་བཤད་པ་ལར། འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་དང་། 

བདེན་བཞི་མཁྱེན་པའི་ཀུན་མཁྱེན་དངྩོས་པྩོ་སྟྩོབས་ཤུགས་ཀི་རིགས་པས་སྒྲུབ་

པའི་ཚུལ་མ་ཤེས་པར་དེ་དག་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་དུ་བཟུང་ན་སེ་བདུན་གི་རིགས་

པའི་རྐང་སྟྩོར་འགྩོ་བ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་འདིར་རྒྱན་གི་བཞེད་པ་ལར་ཀུན་མཁྱེན་

ལ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཚུལ་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གཉིས་པ་(ཤེས་བ་ཀུན་མཁྱེན་པའི་ཀུན་མཁྱེན་འཐད་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཡང་ན་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡིས། །

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་གྲུབ་པ་ཡིན། །[༣༠]

ཡང་ན་ཤེས་བའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཀུན་མཁྱེན་ཡང་ཚད་མས་

གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། བདེན་བཞི་དང་བདག་མེད་རྩོགས་པ་མཐར་ཐུག་པའི་རགས་ལ་

བརེན་པའི་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡིས་གྲུབ་པའི་ཕིར། སེ་བདུན་ནས་གསུངས་པ་དང་

དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པ་ནས་གསུངས་པ་རྣམས་སྟྩོང་ཉིད་ལ་ཕ་རགས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡྩོད་

ཀང་། ཤེས་བའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཀུན་མཁྱེན་དཔྩོག་པའི་སྤིའི་ཚུལ་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

འདྲ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

ར་བ།

བསལ་པའི་བར་དུ་བརྩོད་རྒྱུ་ཡང་། །

མེ་ལྩོང་ནང་དུ་ཅིག་ཆར་འཆར། །

དེ་བཞིན་ཤེས་བ་མཐའ་མེད་པ། །

མཁྱེན་པའི་སད་ཅིག་གཅིག་གིས་མཁྱེན། །[༣༡]

བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

དཔེར་ན་ཚིག་ཏུ་བརྩོད་ན་བསལ་པའི་བར་དུ་བརྩོད་རྒྱུ་ཡང་པྲ་ཕབ་པ་ན་མེ་

ལྩོང་ནང་དུ་གཅིག་ཆར་འཆར་བ་དེ་བཞིན་དུ། ཤེས་བ་མཐའ་མེད་པ་ཀུན་མཁྱེན་

པའི་ཡེ་ཤེས་སད་ཅིག་གཅིག་གིས་མཁྱེན་པ་ཡིན་ནྩོ། །བསྟན་བཅྩོས་འདིའི་ལུགས་

ལ་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་བཞེད་སམ་པ་ནི། ཤེས་བའི་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཀུན་མཁྱེན་ཡྩོད་པར་གསུངས་པ་ལ་ཅྩོ་འདྲི་བར་ཟད་དྩོ། །

གཉིས་པ་ལྩོག་ཕྩོགས་མངྩོན་སུམ་ལར་སྣང་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་དབེ་

བའྩོ། །

དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། 

ར་བ།

འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ནི། །

མངྩོན་སུམ་ལར་སྣང་ཉིད་དུ་འདྩོད། །
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འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་མཚན་གཞི་མངྩོན་སུམ་ལར་སྣང་ཉིད་དུ་

མཚོན་པར་འདྩོད་དེ། དེ་མ་ཡིན་ལ་དེར་འཛིན་གི་ཤེས་པ་མཚན་ཉིད་དྩོ། །

གཉིས་པ་(དབེ་བ་)ནི། 

ར་བ།

དེ་ལ་རྩོག་པ་རྩོག་མེད་གཉིས། །

རྩོག་མེད་ལ་ཡང་ཡིད་དབང་གཉིས། །[༣༢]

རྩོག་པ་གསུམ་ཡིན་དྲུག་བཤད་པ། །

ལྩོག་རྩོག་ལྡྩོག1་ཕིར་ཕེ་སྟེ་གསུངས། །

མངྩོན་སུམ་ལར་སྣང་དེ་ལ་ཆྩོས་ཅན། གཉིས་ཡྩོད་དེ། རྩོག་པ་དང་རྩོག་མེད་

འཁྲུལ་བ་གཉིས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། རྩོག་མེད་ལའང་གཉིས་ཡྩོད་དེ། ཡིད་བསད་པ་དང་

དབང་པྩོ་གཟུགས་ཅན་བསད་པ་ལས་སྐྱེས་པ་གཉིས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། རྩོག་པ་མངྩོན་

སུམ་ལར་སྣང་བསྡུས་ན་བརའི་རེན་ཅན་དང་། དྩོན་གཞན་ལ་སྒྩོ་འདྩོགས་པའི་རྩོག་པ་

དང་། ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དྩོན་ཅན་གསུམ་ཡིན་ལ། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་དྲུག་བཤད་པ་

ཕེ་སྟེ་གསུངས་པ་གསུམ་དུ་བསྡུས་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། རིགས་པ་ཅན་པའི་

ལྩོག་རྩོག་ལྡྩོག་པའི་ཆེད་དུ་གཉིས་རྩོད་གཞི་དང་བཞི་དྩོན་ཚན་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་

ནས་མཐུན་དཔེར་བསྟན་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ར་བའི་ཚིག་ལ་འཁྲུལ་གཞི་སྣང་

ན་ཡང་དྩོན་དེ་ལར་རྩོ། །ཡང་ན་དྲུག་ཏུ་ཕེ་བ་ཡང་ལྩོག་རྩོག་ལྡྩོག་པའི་ཆེད་དུ་ཤེས་

1  <<བྩོད་>> ལྡྩོག<<ས་>><<རང་>> བཟླྩོག
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

པར་བའྩོ། །

གསུམ་པ་ཚད་འབས་བཤད་པ་ལ་གཉིས། མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་འབས་དང་། རེས་

དཔག་གི་ཚད་འབས་སྩོ། །དང་པྩོ་(མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་འབས་)ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་

དགག་པ་དང་། རང་གི་ལུགས་དང་། དེ་གྲུབ་མཐའ་བཞི་དང་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(གཞན་ལུགས་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

ལ་དང་ངེས་པ་ཚད་འབས་ཟེར། །1

དཔྩོད་པ་པ་དང་པྩོར་དྩོན་ལ་ལ་བའི་རྩོག་མེད་ཤེས་པ་དང་། དེའི་འྩོག་ཏུ་དྩོན་

གི་ངྩོ་བྩོ་དང་ཁྱད་པར་ངེས་པ་སྔ་མ་ཚད་མ་དང་ཕི་མ་འབས་བུ་ཟེར་ཏེ། དེ་མི་འཐད་

པར་ཐལ། དྩོན་གི་རྣམ་པ་མ་ཤར་ན་དྩོན་ལ་བ་མ་གྲུབ་ཅིང་། རྣམ་པ་ཤར་ན་གཟུང་

རྣམ་ཉིད་ཚད་མར་ཁས་ལེན་རིགས་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

ཕད་དང་དྩོན་རྩོགས་ཚད་འབས་འདྩོད། །[༣༣]

རིག་པ་ཅན་པ་དབང་དྩོན་ཕད་པ་དང་དྩོན་རྩོགས་ཚད་འབས་སུ་འདྩོད་དེ། མི་

རིགས་པར་ཐལ། ཚད་འབས་རས་ཐ་དད་2པའི་ཕིར་དང་། དབང་ཤེས་གཅིག་གིས་

1  <<ཧྩོར་>> ཟེར། །<<ར་>><<སེ་>><<ཞ་>> དང་། །

2 <<བཀྲིས་>> +པ་མི་འཐད། (ཚད་འབས་གཉིས་སྔ་ཕིའི་རྒྱུ་འབས་བཀག་ནས། རྣམ་པར་གཞག་འཇྩོག་གི་རྒྱུ་འབས་དང་ངྩོ་

བྩོའི་གཅིག་པར་སྒྲུབ་པའི་སབས་ཡིན་པས།<<བཀྲིས་>>ལར། “ཚད་འབས་རས་ཐ་དད་པ་མི་འཐད་པའི་ཕིར”ཞེས་པ་འདི་ཉིད་དག་པར་

སེམས་སྩོ། །)
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དབང་པྩོ་དང་འཕད་པའི་དྩོན་མཐའ་དག་རྩོགས་པར་ཁས་ལེན་དགྩོས་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

ཁྱད་པར་ཁྱད་པར་ཅན་དེར་སྨྲ། །

བེ་བག་པ་སྤི་སྩོགས་ཁྱད་པར་འཇལ་བ་ཚད་མ་དང་། ཁྱད་པར་ཅན་རས་

འཇལ་བ་འབས་བུ་དེར་སྨྲ་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཤ་པ་དུམ་བུར་སྩོང་བ་ཙནྡན་

བཅད་པའི་འབས་བུ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་བེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་འབེལ་པ་ཁྩོ་ན་ལ་

འཇུག་པ་གཞི་གཅིག་གི་ཚད་འབས་སུ་མི་རུང་བའི་ཕིར། 

ར་བ།

ལ་ལ་དབང་ཤེས་ཚད་འབས་འདྩོད། །

བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་ལ་ལ་རེན་བཅས་ཀི་དབང་པྩོ་དང་དབང་ཤེས་ཚད་འབས་སུ་

འདྩོད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། བེམ་པྩོས་ཡུལ་རྩོགས་པ་མི་རིགས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(རང་གི་ལུགས་)ནི། 

ར་བ།

དེས་ན་རྣམ་པར་གཞག་འཇྩོག་གི །

རྒྱུ་འབས་ཉིད་ལ་ཚད་འབས་བཞེད། །[༣༤]

དེས་ན་རྣམ་པར་བཞག་འཇྩོག་གི་རྒྱུ་འབས་ཉིད་ལ་ཚད་འབས་བཞེད་དེ། 

གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་གཟུང་རྣམ་ཚད་མ་དང་། དྩོན་རྩོགས་ཚད་མ་ཚད་འབས་སུ་

བཞེད་ཅིང་། དེ་ཡང་གྲུབ་བདེ་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་གི་རྣམ་པར་བཞག་འཇྩོག་ཡིན་པའི་ཕིར། 
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

གསུམ་པ་(དེ་གྲུབ་མཐའ་བཞི་དང་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པ་)ནི། 

ར་བ།

དེ་ལ་རང་རིག་ཚད་འབས་ནི། །

རྣམ་གཞག་གྲུབ་མཐའ་ཕལ་ཆེར་མཐུན། །

དེ་ལ་རང་རིག་གི་ཚད་འབས་ནི། རྣམ་བཞག་གྲུབ་མཐའ་ཕལ་ཆེར་མཐུན་

པར་ཐལ། གཟུང་རྣམ་གཞལ་བ། འཛིན་རྣམ་ཚད་མ། རང་རིག་འབས་བུར་བས་པའི་

ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གི་རྣམ་བཞག་བེ་བག་སྨྲ་བ་མ་གཏྩོགས་མདྩོ་སེ་པ་

སྩོགས་ཕལ་ཆེར་བཞེད་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

དྩོན་རིག་སྨྲ་བས་1རང་རང་གི །

གྲུབ་མཐའི་སྟྩོབས་ཀིས་ཚད་འབས་འཇྩོག ། [༣༥]

དྩོན་རིག་སྨྲ་བས་རང་རང་གི་གྲུབ་མཐའི་སྟྩོབས་ཀིས་ཚད་འབས་འཇྩོག་སྟེ། 

བེ་བག་སྨྲ་བ་དྩོན་རྣམ་མེད་ཐུག་ཕད་དུ་འཛིན་པའི་སྩོ་ནས་ཚད་འབས་འཇྩོག་ལ། 

མདྩོ་སེ་པ་དྩོན་ཤེས་སྔ་ཕི་རས་ཐ་དད་པའི་སྩོ་ནས་འཇྩོག་པའི་ཕིར། དྩོན་སྨྲ་གཉིས་

དང་སེམས་ཙམ་པ་གཉིས་ཀི་ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་བཞག་དཔེར་བརྩོད་པ་ནི་གྩོ་བར་

སའྩོ། །

གཉིས་པ་(རེས་དཔག་གི་ཚད་འབས་)ལ་གཉིས། དྩོན་རིག་པའི་ལུགས་དང་། རྣམ་

1  <<སེ་>><<ཧྩོར་>> བས།<<ར་>><<ཞ་>> བ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

རིག་པའི་ལུགས་སྩོ། །

དང་པྩོ་(དྩོན་རིག་པའི་ལུགས་)ནི། 

ར་བ།

མེ་ཡི་རང་མཚན་གཞལ་བ་ལ། །

དུ་བ་ལས་བྱུང་གཞན་སེལ་བླྩོ། །

ཚད་མ་ཉིད་ཡིན་དེ་རྩོགས་པ། །

འབས་བུ་ཡིན་ཞེས་མཁས་རྣམས་བཞེད། །[༣༦]

རེས་དཔག་གི་ཚད་འབས་ཀང་མངྩོན་སུམ་ལ་དཔག་ནས་ཤེས་པར་བ་སྟེ། 

དུ་བ་དང་ལྡན་པའི་ལ་ལ་མེའི་རང་མཚན་གཞལ་བར་བས་པ་ལ་དུ་བའི་རགས་ལས་

བྱུང་བའི་གཞན་སེལ་གི་བླྩོ་ལ་མེའི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་དེ་ལ་གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་ཤེས་

པ་ཚད་མ་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་དངྩོས་སུ་རྩོགས་པའི་ཚད་མ་འབས་བུ་ཡིན་ཞེས་མཁས་

པ་རྣམས་བཞེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཉིས་པ་(རྣམ་རིག་པའི་ལུགས་)ནི། 

ར་བ།

མེར་1སྣང་བག་ཆགས་སིང་པྩོ་ལས། །

དུ་བར་སྣང་བའི་བག་ཆགས་སྐྱེ། །

དེས་ན་སྐྱེས་བུ་མི་སླུ་བ། །

1  <<རང་>> མེར།<<ར་>> མེ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

རེས་དཔག་ཡིན་ཞེས་མཁས་རྣམས་བཞེད། །[༣༧]

ཕི་རྩོལ་གི་དྩོན་མེད་ཀང་འབས་རགས་ལ་བརེན་པའི་རེས་དཔག་གི་ཚད་

འབས་མི་འཐད་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། ཕི་རྩོལ་གི་དྩོན་མེད་ཀང་དུ་བའི་རགས་

ལས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་རྩོགས་པའི་སྩོ་ནས་སྐྱེས་བུ་མི་སླུ་བའི་ཚད་མ་རེས་དཔག་ཡིན་

ཞེས་མཁས་པ་རྣམ་རིག་པ་རྣམས་བཞེད་པའི་ཕིར། ཕི་དྩོན་མེད་ན་མེ་དུར་སྣང་བ་

ཙམ་དུ་ཟད་ལ། དེ་ལ་ན་དུར་སྣང་སྔར་འབྱུང་ཞིང་མེར་སྣང་ཕིས་འབྱུང་བས་མེ་རྒྱུ་

དང་དུ་བ་འབས་བུར་མི་འཐད་དྩོ་ཞེ་ན། 

རགས་ལས་བསྒྲུབ་བ་རྩོགས་དགྩོས་ཀི། ཕི་རྩོལ་དེའི་མངྩོན་སུམ་ལ་ལྩོས་

ནས་དུར་སྣང་སྔར་འབྱུང་ཞིང་མེར་སྣང་ཕིས་འབྱུང་ཡང་མེ་དུ་རྒྱུ་འབས་སུ་མི་འཐད་

པའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། སྤི་ཁྱབ་ངེས་པའི་ཚེ་མེར་སྣང་གི་བག་ཆགས་སིང་པྩོར་

ཡྩོད་པ་གསལ་བར་སད་པ་ལས་མངྩོན་སུམ་ལ་སྣང་བའི་མེ་འབྱུང་ལ། དེས་ཕན་

བཏགས་པའི་སྟྩོབས་ཀིས་དུ་བར་སྣང་བའི་བག་ཆགས་གསལ་བར་སད་པས་དུ་བ་

སྐྱེ་བ་དེས་ན་མེ་དུ་རྒྱུ་འབས་སུ་འཐད་པའི་ཕིར། སེམས་ཙམ་པའི་བཞེད་པ་ལ་

འབས་རགས་འདྩོད་ལུགས་གཞན་དུ་བེད་པ་ནི། རྣམ་འགེལ་དང་། ལྷ་དབང་བླྩོའི་

འགེལ་པ་གཉིས་ཀའི་ལུགས་མ་ཡིན་ཏེ་གཞན་དུ་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །འདིར་སྨྲས་པ། 

གྲུབ་མཐའ་བཟང་དང་ངན་པའི་ཁྱད་པར་ནི། །ཚད་1མ་སྐྱྩོན་མེད་ཤེས་ལ་རག་ལས་

ཤིང་། །དེ་ཡང་ར་བ་མངྩོན་སུམ་ལ་ཐུག་པས། །མངྩོན་སུམ་རྣམ་བཞག་ལེགས་པར་

བཤད་པ་ཡིན། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

1  <<བཀྲིས་>> ཚང་།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། 

ར་བ།

ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་ལས་མངྩོན་སུམ་བརག་པའི་རབ་ཏུ་

བེད་པ་སྟེ་དགུ་པའྩོ། །     ། །

ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པྩོ་

ཞེས་བ་བ་ལས། མངྩོན་སུམ་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་དགུ་པའི་འགེལ་པའྩོ། །    ། །

རང་དྩོན་རེས་དཔག་བརག་པ།

གཉིས་པ་རེས་དཔག་བཤད་པ་ལ་གཉིས། དབེ་བ་དང་། སྩོ་སྩོའི་དྩོན་ནྩོ། །

དང་པྩོ་(དབེ་བ་)ནི། 

ར་བ།

རེས་དཔག་རྣམ་གཉིས་་་་་་་་་་་་་་། །

དགྩོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་ལྩོས་ནས་རེས་དཔག་གི་སྒས་བརྩོད་པར་རིགས་

པ་ཆྩོས་ཅན། རྣམ་པ་གཉིས་ཡྩོད་དེ། རང་དྩོན་རེས་དཔག་དང་། གཞན་དྩོན་རེས་

དཔག་གཉིས་ཡྩོད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་(སྩོ་སྩོའི་དྩོན་)ལ་གཉིས། རང་དྩོན་རེས་དཔག་བཤད་པ་དང་། གཞན་

དྩོན་རེས་དཔག་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་(རང་དྩོན་རེས་དཔག་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། ལེའུའི་

གཞུང་བཤད་པ་དང་། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའྩོ། །དང་པྩོ་(ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་)ལ་

གཉིས། རེས་དཔག་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དང་། དེའི་དྩོན་རྒྱས་པར་བཤད་པའྩོ། །
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དང་པྩོ་(རེས་དཔག་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་)ནི། 

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རང་དྩོན་ནི། །

ཚུལ་གསུམ་རགས་ལས་དྩོན་མཐྩོང་ཡིན། །

རང་དྩོན་རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་ནི་ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་ལས་ལྩོག་

གྱུར་གི་དྩོན་མཐྩོང་བ་སྟེ་རྩོགས་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་(དེའི་དྩོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། རེན་གི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ་དང་། 

དེའི་བསྒྲུབ་བ་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་(རེན་གི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། རགས་ཀི་ལྩོས་

གཞི་ངྩོས་བཟུང་བ་དང་། དེ་ལ་ལྩོས་པའི་རགས་ཀི་རབ་ཏུ་དབེ་བའྩོ། །དང་པྩོ་(རགས་ཀི་

ལྩོས་གཞི་ངྩོས་བཟུང་བ་)ལ་གསུམ། ཚུལ་དང་པྩོའི་ལྩོས་གཞི་དང་། རེས་སུ་འགྩོ་ལྡྩོག་གི་

ལྩོས་གཞི་དང་། དེ་དག་ལྩོས་གཞིར་འཇྩོག་པའི་འཐད་པའྩོ། །དང་པྩོ་(ཚུལ་དང་པྩོའི་ལྩོས་གཞི་

)ལ་གཉིས། རེས་སུ་དཔག་བའི་སྒ་དྩོན་སྤིར་བསམ་པ་དང་། སབས་སུ་བབ་པའི་དྩོན་

གི་ཁྱད་པར་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་(རེས་སུ་དཔག་བའི་སྒ་དྩོན་སྤིར་བསམ་པ་)ལ་གསུམ། རེས་སུ་

དཔག་བའི་སྒ་འཇུག་པའི་ཡུལ་ངྩོས་བཟུང་བ་དང་། གང་དུ་འཇུག་པའི་གནས་སབས་

ཀི་ངེས་པ་དང་། ཇི་ལར་འཇུག་པའི་སྒའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(རེས་སུ་དཔག་བའི་སྒ་འཇུག་པའི་ཡུལ་ངྩོས་བཟུང་བ་)ནི། 

ར་བ།

ཕྩོགས་ནི་ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་གི། །
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ཚོགས་པ་བརྩོད་ལ་དངྩོས་མིང་ཡིན། །

དེ་ཡི་ཕྩོགས་རེས་ཟིན་པའི་ཕིར། །

ཡ་གལ་གཉིས་ལ་བཏགས་ནས་འཇུག ། [༡]

གཏན་ཚིགས་དང་བསྒྲུབ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་སབས་སུ་ཕྩོགས་ཀི་སྒ་

སྦྱྩོར་བའི་ཡུལ་གསུམ་ཡྩོད་དེ། ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་གི་ཚོགས་པ་བརྩོད་པ་ལ་དངྩོས་

མིང་ཡིན་ལ་ཕྩོགས་དེ་ཡི་ཕྩོགས་རེས་ཟིན་པའི་ཕིར། རྩོད་གཞི་དང་བསྒྲུབ་བའི་

ཆྩོས་ཡ་གལ་གཉིས་ལ་བཏགས་ནས་འཇུག་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(གང་དུ་འཇུག་པའི་གནས་སབས་ཀི་ངེས་པ་)ནི། འྩོ་ན་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཞེས་བརྩོད་

པ་ན་ཆྩོས་ཅན་གི་ཆྩོས་སམ། ཆྩོས་ཀི་ཆྩོས་སམ། ཚོགས་དྩོན་གི་ཆྩོས་ཡིན་སམ་དུ་

དྩོགས་པ་སྐྱེ་བས་འཇུག་པ་འཆྩོལ་བར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན་མི་འགྱུར་ཏེ། མིང་ཐམས་

ཅད་སབས་སྟྩོབས་ཀིས་གྩོ་བའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་(ཇི་ལར་འཇུག་པའི་སྒའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། དངྩོས་མིང་བཏགས་

མིང་གི་ཁྱད་པར་དང་། དངྩོས་དང་བཏགས་པའི་ཆྩོས་བསམ་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(དངྩོས་མིང་བཏགས་མིང་གི་ཁྱད་པར་)ནི། 

ར་བ།

བརྩོད་པར་འདྩོད་པས་སྔྩོན་སྦྱར་བ། །

དེ་ཉིད་གྩོ་བ་དངྩོས་མིང་ཡིན། །

དེ་བརེན་རྒྱུ་མཚན་འགའ་ལས་གཞན། །
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:རྩོགས་པ་1བཏགས་པའི་2མིང་དུ་འདྩོད། །[༢]

བུམ་པ་ཞེས་པའི་མིང་ཆྩོས་ཅན། ལྩོ་ལྡིར་ཞབས་ཞུམ་པ་དེ་ཉིད་གྩོ་བ་ལ་

དངྩོས་མིང་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་བརྩོད་པར་འདྩོད་པས་སྔྩོན་སྦྱར་བའི་དེའི་མིང་གང་ཞིག 

དེ་འཁྲུལ་མེད་དུ་གྩོ་བའི་ཕིར། རྩོད་གཞི་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ལ་ཕྩོགས་ཀི་མིང་

བཏགས་པའི་མིང་དུ་འདྩོད་དེ། དེ་ལ་འདྲ་བ་དང་འབེལ་པའི་སྩོ་ནས་མིང་དུ་བཏགས་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། དངྩོས་མིང་དུ་འཇུག་པའི་ཡུལ་དེ་དང་འདྲ་བའམ་

འབེལ་པ་དེ་ལ་བརེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་འགའ་ལས་བླྩོ་འཁྲུལ་མེད་དུ་མི་སྐྱེ་ཡང་། 

བཏགས་མིང་དུ་འཇུག་པའི་ཡུལ་གཞན་རྩོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(དངྩོས་དང་བཏགས་པའི་ཆྩོས་བསམ་པ་)ལ་གཉིས། ཚོགས་དྩོན་ལ་དངྩོས་

ཆྩོས་བསམ་པ་དང་། ཡ་གལ་གཉིས་ལ་བཏགས་ཆྩོས་བསམ་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(ཚོགས་དྩོན་ལ་དངྩོས་ཆྩོས་བསམ་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཚོགས་དྩོན་ལ་ནི་ཕྩོགས་ཀི་སྒ། །

མཁས་པ་རྣམས་ལ་གདྩོད་ནས་གྲུབ། །

ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་གི་ཚོགས་དྩོན་ལ་ནི་ཕྩོགས་ཀི་སྒ་དངྩོས་མིང་དུ་འཇུག་

སྟེ། དེ་དེའི་མིང་དུ་མཁས་པ་རྣམས་ལ་གདྩོད་ནས་གྲུབ་ཅིང་དེ་ལ་བཏགས་མིང་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། 

1  <<སེ་>> རྩོགས་པ།<<ར་>> རྩོག་པས།   <<ཞ་>><<ཧྩོར་>> རྩོགས་པས།

2  <<རང་>> པའི།<<ར་>> པ།
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གཉིས་པ་(ཡ་གལ་གཉིས་ལ་བཏགས་ཆྩོས་བསམ་པ་)ལ་གསུམ། འདྩོགས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་དང་། བཏགས་པའི་དགྩོས་པ་དང་། དངྩོས་ལ་གནྩོད་བེད་དྩོ། །

དང་པྩོ་(འདྩོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་)ནི། 

ར་བ།

བཏགས་པ་ལ་ནི་འདྲ་བ་དང་། །

འབེལ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ལ་ལྩོས། །[༣]

རྩོད་གཞི་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ལ་ཕྩོགས་ཀི་མིང་གིས་འདྩོགས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡྩོད་དེ། བཏགས་མིང་འཇུག་པ་ལ་ནི་འདྲ་བ་དང་འབེལ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་

ལྩོས་ལ། དེ་གཉིས་རེ་རེ་ཡང་ཕྩོགས་མཚན་ཉིད་པའི་ཕྩོགས་རེ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(བཏགས་པའི་དགྩོས་པ་)ལ་གསུམ། ཆྩོས་ལ་བཏགས་པའི་དགྩོས་པ་

དང་། རྩོད་གཞི་ལ་བཏགས་པའི་དགྩོས་པ་དང་། ཆྩོས་ཅན་རང་མིང་གིས་སྩོས་པ་

དང་མཚུངས་པའི་རྩོད་སང་ངྩོ་། །

དང་པྩོ་(ཆྩོས་ལ་བཏགས་པའི་དགྩོས་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཆྩོས་ལ་བསྒྲུབ་བར་མིང་བཏགས་པ། །

འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ། །

ལྩོག་པར་རྩོག་པ་སང་ཕིར་རམ། །

སེབ་སྦྱྩོར་ངྩོར་བས་བཏགས་པ་ཡིན། །[༤]
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ལ་བསྒྲུབ་བར་མིང་བཏགས་པ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། གཏན་

ཚིགས་ཆྩོས་ཀི་རེས་འགྩོ་བ། ཞེས་བརྩོད་ན་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་

ལྩོག་པར་རྩོག་1པ་མཐྩོང་བས་དེ་སང་བའི་ཕིར་དང་། སེབ་སྦྱྩོར་གི་ངྩོར་བས་ནས་

བཏགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(རྩོད་གཞི་ལ་བཏགས་པའི་དགྩོས་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཆྩོས་ཅན་བརྩོད་ན་འཁྲུལ་གཞི་ཡྩོད། །

མཐའ་རྣམས་བཀག་ན་ཡུན་རིང་འགྩོར། །

དངྩོས་མིང་བརྩོད་ན་སེབ་སྦྱྩོར་ཉམས། །

བདེ་བླག་རྩོགས་ཕིར་ཕྩོགས་ཞེས་གསུངས། །[༥]

རྩོད་གཞི་ལ་ཕྩོགས་ཞེས་བ་བ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། རྩོད་གཞི་ཆྩོས་ཅན་གི་

སྟེང་དུ་དགྩོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་གྲུབ་པ་དེ་ཚུལ་དང་པྩོར་བདེ་བླག་ཏུ་རྩོགས་པའི་

ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཚུལ་དང་པྩོ་འཆད་པའི་སབས་སུ་ཆྩོས་ཅན་རང་མིང་གིས་

བརྩོད་མི་རིགས་པར་ཐལ། ཆྩོས་ཅན་རང་མིང་གིས་བརྩོད་ན་མི་མཐུན་དཔེ་ཆྩོས་

ཅན་གི་ཆྩོས་སུ་གྲུབ་པ་ཁ་ཅིག་དང་། མཐུན་དཔེ་ཆྩོས་ཅན་གི་ཆྩོས་སུ་གྲུབ་པ་མིག་

ཤེས་ཀི་གཟུང་བས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་བུ་ལ་ཚུལ་དང་པྩོ་གྲུབ་བམ་སམ་པའི་

འཁྲུལ་གཞི་ཡྩོད་པའི་ཕིར། གཞན་ལ་འཇུག་པ་སྒ་འགལ་བ་དང་བཟླྩོས་པ་ལ་

སྩོགས་པའི་སྐྱྩོན་སྩོང་བེད་པའི་མཐའ་རྣམས་བཀག་ན་ཡུན་རིང་འགྩོར་བས་བདེ་

1  <<རང་>> རྩོག<<ས་>><<བཀྲིས་>> རྩོགས།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བླག་ཏུ་མི་གྩོ་བའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་(ཆྩོས་ཅན་རང་མིང་གིས་སྩོས་པ་དང་མཚུངས་པའི་རྩོད་སང་)ནི། 

ར་བ།

ཕྩོགས་དང་ཆྩོས་ཅན་མཚུངས་ཤེ་ན། །

ཆྩོས་ཅན་གི་སྒ་གསུམ་ལ་འཇུག་པས་རང་མིང་གིས་སྩོས་ན་ལྩོག་རྩོག་སྐྱེ་

བ་བཞིན་དུ། ཕྩོགས་ཀི་སྒ་ཡང་གསུམ་ལ་འཇུག་པས་ལྩོག་རྩོག་སྐྱེ་བའི་ཕིར། རྩོད་

གཞི་ལ་ཕྩོགས་དང་ཆྩོས་ཅན་གི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ལ་འཁྲུལ་གཞི་ཆེ་ཆུང་

མཚུངས་ཤེ་ན། 

ར་བ།

གགས་པའི་སྩོ་ནས་ཁྱད་པར་ཡྩོད། །

མི་མཚུངས་པར་ཐལ། རྩོལ་ཕི་རྩོལ་མཁས་པ་ལ་གགས་པའི་སྩོ་ནས་ཁྱད་

པར་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

དྩོན་བསྡུ་བ་ནི། 

ར་བ།

ཆྩོས་དང་འབེལ་པའི་ཕྩོགས་ཀི་སྒ། །

རྩོད་གཞི་ཉིད་ཡིན་ལག་ལྡན་བཞིན། །

ཆྩོས་དང་འབེལ་ཡང་ཆྩོས་ཅན་སྒས། །

ངེས་པར་མི་ནུས་མགྩོ་ལྡན་བཞིན། །[༦]
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

དེ་གཉིས་མི་མཚུངས་པར་ཐལ། ཆྩོས་དང་འབེལ་པའི་ཕྩོགས་ཀི་སྒ་རྩོད་

གཞི་ཉིད་ལ་གྩོ་བ་ཡིན་པ་གང་པྩོ་ལ་ལག་ལྡན་བཞིན། ཆྩོས་ཅན་གི་ཆྩོས་ཞེས་ཆྩོས་

དང་འབེལ་ཡང་ཆྩོས་ཅན་སྒས་ཚུལ་དང་པྩོ་ངེས་པར་མི་ནུས་པ་མགྩོ་ལྡན་བཞིན་

ཡིན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་(དངྩོས་ལ་གནྩོད་བེད་)ནི། 

ར་བ།

ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་བསྒྲུབ་བ་ཉིད། །

མ་ཡིན་མཚན་ཉིད་མེད་ཕིར་རྩོ། །

ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་རེ་རེ་བ་བསྒྲུབ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། ཕྩོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་

ཞུགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཉིས་པ་(སབས་སུ་བབ་པའི་དྩོན་གི་ཁྱད་པར་བཤད་པ་)ནི། 

ར་བ།

དཔག་གཞིར་བཟུང་བ་ཤེས་འདྩོད་ཡིན། །

སྦྱྩོར་བ་སྩོར་གཅིག་པྩོའི་རྩོད་གཞི་ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཕི་རྩོལ་

གི་ངྩོར་སབས་དང་མཐུན་པར་རྩོལ་བས་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཀི་དཔག་གཞིར་བཟུང་

བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ར་བ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དེ་ལ་གྲུབ་པ་ཕྩོགས་ཆྩོས་སྩོ། །[༧]

དེ་ལ་གཏན་ཚིགས་དགྩོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་གྲུབ་པ་ཚུལ་དང་པྩོ་གྲུབ་པ་

ཡིན་ཏེ་ཕྩོགས་ཆྩོས་གྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །རྒྱས་པར་ཕྩོགས་ཆྩོས་ངེས་བེད་ཀི་བསྟན་

བཅྩོས་ལྩོགས་སུ་བཤད་ཡྩོད་པ་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གཉིས་པ་རེས་སུ་འགྩོ་ལྡྩོག་གི་ལྩོས་གཞི་ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག་

པ་དང་། རང་ལུགས་དགྩོད་པ་དང་། རྩོད་སང་ངྩོ་། །དང་པྩོ་(གཞན་ལུགས་དགག་པ་)ལ་

གསུམ། ཕྩོགས་སྔ་མ་དང་། དེ་དགག་པ་དང་། བཀག་པ་ལ་མི་འཐད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(ཕྩོགས་སྔ་མ་)ནི། 

ར་བ།

བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ལྡན་མི་ལྡན་ལ། །

མཐུན་ཕྩོགས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ཞེས་ཟེར། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། སྒྲུབ་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་དང་ལྡན་པ་དང་མི་

ལྡན་པ་ལ་མཐུན་ཕྩོགས་དང་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རྩོ། །

ར་བ།

ཕྩོགས་གཉིས་དངྩོས་འགལ་དུ་བསམས་ནས། །

ཕུང་གསུམ་བྱུང་བར་དྩོགས་པ་ལ། །[༨]

ཚད་མའི་ཡུལ་མི་ཤེས་པ་འགའ། །

རས་ལྡྩོག་རྣམ་པར་ཕེ་སྟེ་སྨྲ། །
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

སྒྲུབ་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཀིས་སྟྩོང་མི་སྟྩོང་ལ་འདྩོད་པ་

ཡང་དྩོན་འདྲའྩོ། །མཐུན་ཕྩོགས་དང་མི་མཐུན་ཕྩོགས་གཉིས་ཕན་ཚུན་སངས་

འགལ་ལ་བརེན་པའི་དངྩོས་འགལ་དུ་བསམས་ནས་ཕུང་གསུམ་བྱུང་བར་དྩོགས་

པ་ལ། སེལ་བས་འཇུག་པའི་ཚད་མའི་ཡུལ་མི་ཤེས་པ་འགའ་ཞིག་རས་ལྡྩོག་རྣམ་

པར་ཕེ་སྟེ་སྐྱྩོན་སྩོང་སྨྲ་སྟེ། མེ་དང་མི་རག་པ་ལ་སྩོགས་པ་རས་ལ་བརེན་པའི་ཆྩོས་

སྒྲུབ་པ་ན། རས་ལ་ཁ་ཚོན་ཆྩོད་ལ་ལྡྩོག་པ་ལ་ཕུང་གསུམ་སྲིད་ཀང་སྐྱྩོན་མེད་དེ། 

དེ་ལ་དགག་སྒྲུབ་བེད་པའི་སབས་མིན་པའི་ཕིར་དང་། གཏན་ཚིགས་ཀི་ཐ་སད་བ་

རུང་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་བུ་ལྡྩོག་པ་ལ་བརེན་པའི་ཆྩོས་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ལྡྩོག་པ་ལ་ཁ་ཚོན་

ཆྩོད་ལ་རས་ལ་ཕུང་གསུམ་སྲིད་ཀང་སྐྱྩོན་མེད་དེ། དེ་ལ་དག་1སྒྲུབ་བེད་པའི་

སབས་མིན་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

རས་ཆྩོས་གཅིག་དང་ཐ་དད་ལྡན། །

ལྡྩོག་ཆྩོས་རང་ལྡྩོག་རེན་ཞེས་ཟེར། །[༩]

སྒྲུབ་ཚུལ་ཡང་རས་ཆྩོས་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་དང་ཐ་དད་ལྡན་པར་སྒྲུབ་

པ་དང་། ལྡྩོག་ཆྩོས་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་རང་ལྡྩོག་ལ་བརེན་པར་སྒྲུབ་པ་ཞེས་ཟེར་

རྩོ། །དཔེར་ན་བས་པ་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་མཚོན་པ་ལ་བས་ལྡྩོག་

དེར་མཚོན་ནུས་ཀང་། བས་པ་ཡིན་ན་དེས་མ་ཁྱབ་པ་དང་། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་

པའི་ཚེ་སྒ་ཡིན་ན་མི་རག་པས་ཁྱབ་པ་ལ་བུའྩོ། །

1  <<བཀྲིས་>><<རང་>> དགག
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཉིས་པ་(དེ་དགག་པ་)ལ་གསུམ། མཐུན་ཕྩོགས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་གཉིས་སུ་

ཁ་ཚོན་ཆྩོད་པ་མི་འཐད་པ་དང་། རས་ལྡྩོག་ཕེ་སྟེ་སྒྲུབ་པ་མི་འཐད་པ་དང་། རང་ལྡྩོག་

ལ་བརེན་ཏེ་སྒྲུབ་པ་མི་1འཐད་པའྩོ། །དང་པྩོ་(མཐུན་ཕྩོགས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆྩོད་

པ་མི་འཐད་པ་)ལ་གཉིས། ཕྩོགས་ཆྩོས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆྩོད་པ་མི་འཐད་པ་དང་། དཔད་ན་

རྣམ་བཞག་འཇིག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(ཕྩོགས་ཆྩོས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆྩོད་པ་མི་འཐད་པ་)ནི། 

ར་བ།

རས་ལྡྩོག་ཇི་ལར་ཕེ་ན་ཡང་། །

ཕྩོགས་གཉིས་ཉིད་དུ་ངེས་མི་ནུས། །

གཉིས་ལ་འཇུག་པའི་རས་ལྡྩོག་ཀང་། །

མཁས་པ་རྣམས་ལ་གྲུབ་པར་མཐྩོང་། །[༡༠]

རས་ལྡྩོག་ཇི་ལར་ཕེ་ན་ཡང་སྦྱྩོར་བ་སྩོར་ཅིག་གི་མཐུན་ཕྩོགས་མི་མཐུན་

ཕྩོགས་གཉིས་ཉིད་དུ་ངེས་མི་ནུས་པར་ཐལ། མཐུན་ཕྩོགས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་

གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པའི་རས་ལྡྩོག་ཀང་མཁས་པ་རྣམས་ལ་གྲུབ་པར་མཐྩོང་བའི་

ཕིར། དེར་ཐལ། རས་ལ་བརེན་པའི་ཆྩོས་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་རས་ལ་ཁ་ཚོན་ཆྩོད་ན། ལ་མེ་

ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་སྐྱ་བྩོའི་རགས་རས་སུ་བཀྩོད་པའི་ཚེ། སྐྱ་བྩོའི་རས་ཕུང་གསུམ་དུ་

ཁས་ལེན་དགྩོས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། སྐྱ་བྩོའི་རས་མཐུན་ཕྩོགས་ཡིན་ན། རླངས་

པའང་མེ་ཡྩོད་དུ་འགྱུར་ལ། མི་མཐུན་ཕྩོགས་ཡིན་ན་དུ་བའང་མེ་མེད་དུ་འགྱུར་

1  <<རང་>> +<<བཀྲིས་>> -



  335  

ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

རྩོ། །གཉིས་ཀ་སྲིད་ན་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆྩོད་པ་ཉམས་སྩོ། །གཞན་ལའང་དེ་བཞིན་

དུ་ཤེས་པར་བའྩོ། །ལྡྩོག་པ་ལ་ཁ་ཚོན་ཆྩོད་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བས་བས་

པ་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་མཚོན་པའི་ཚེ། ཤེས་བ་ཙམ་ལྡྩོག་མཐུན་

ཕྩོགས་ཡིན་ན། སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཞུགས་པར་ཐལ་ལ། མི་མཐུན་

ཕྩོགས་ཡིན་ན་དེས་ཚུལ་གསུམ་ལ་ཁྱབ་ན་འགལ་བར་འགྱུར་ལ། མ་ཁྱབ་ན་ཚུལ་

གསུམ་ཤེས་བ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལའང་སྦྱར་བར་བ་སྟེ། 

འདིས་ཀང་བླྩོ་ངྩོར་ཕུང་གསུམ་བཞེད་པའི་དྩོན་ཡིན་གི། དྩོན་ལ་ཕུང་གསུམ་བཞེད་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ན་གཞན་ལ་གནྩོད་པ་བསྟན་པ་འདི་དག་རང་ལྡྩོག་གཞི་ལྡྩོག་མ་

ཕེད་པའི་སྐྱྩོན་དུ་མར་འགྱུར་བས་སྩོ། །

གཉིས་པ་(དཔད་ན་རྣམ་བཞག་འཇིག་པ་)ལ་བཞི། བརགས་ན་མི་འཐད་པ་དང་། ཧ་ཅང་

ཐལ་བ་དང་། རྣམ་བཞག་འགལ་བ་དང་། སྩོབ་དཔྩོན་གི་དགྩོངས་པ་མ་ཡིན་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(བརགས་ན་མི་འཐད་པ་)ནི། 

ར་བ།

དྩོན་ལ་དགག་སྒྲུབ་བེད་ན་ནི། །

ཚད་མའི་ཡུལ་མི་ཤེས་པར་འགྱུར། །

བླྩོ་ངྩོར་དགག་སྒྲུབ་བེད་ན་ནི། །

ཡྩོད་མེད་མ་ངེས་གསུམ་དུ་འགྱུར། །[༡༡]

རས་ལྡྩོག་ལ་བརེན་པའི་ཁ་ཚོན་གཅྩོད་པའི་རྣམ་བཞག་དེ་དག་མི་འཐད་པར་

ཐལ། བླྩོ་ངྩོར་དེ་མ་ཡིན་བཅད་པ་ལ་མི་ལྩོས་པར་དྩོན་ལ་དགག་སྒྲུབ་བེད་ན་ནི། ཚད་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

མའི་ཡུལ་མི་ཤེས་པར་འགྱུར་ལ། བླྩོ་ངྩོར་དགག་སྒྲུབ་བེད་ན་ནི་མེ་ཡྩོད་དུ་ངེས་པ་

དང་མེ་མེད་དུ་ངེས་པ་དང་། མེ་ཡྩོད་མེད་གང་དུ་ཡང་མ་ངེས་པའི་གཞི་གསུམ་དུ་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །སྦྱྩོར་བ་སྩོར་ཅིག་གི་མཐུན་ཕྩོགས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་གཉིས་

སྤིར་དངྩོས་འགལ་མ་ཡིན་པ་བསྟན་བཅྩོས་འདིའི་བཞེད་པར་འདྩོད་པ་དག་ཉྩོན་ཅིག 

འྩོ་ན་མེ་ཡྩོད་མེད་ཀང་དངྩོས་འགལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མེ་ཡྩོད་དུའང་མ་ངེས་མེ་

མེད་དུའང་མ་ངེས་པའི་གཞི་རྩོལ་ཕི་རྩོལ་གི་ཚད་མས་ངེས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

རགས་དང་ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་སྩོ། །འདྩོད་ན་དངྩོས་འགལ་མི་སྲིད་པར་ཐལ་

ལྩོ། །ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ལས། དེ་དག་ནི་ཕན་ཚུན་སངས་ཏེ་གནས་པའི་མཚན་ཉིད་

ཡིན་པས་ཕུང་པྩོ་གསུམ་པ་ལྡྩོག་པར་བེད་དྩོ་ཞེས་སྦྱྩོར་བ་སྩོར་ཅིག་གི་ཕྩོགས་

གཉིས་དངྩོས་འགལ་དུ་གསུངས་པ་མ་གཟིགས་པ་དང་མ་དགྩོངས་པ་ག་ལ་སྲིད། 

གཉིས་པ་(ཧ་ཅང་ཐལ་བ་)ནི། 

ར་བ།

ཤེས་འདྩོད་ཕྩོགས་སུ་མི་འདྩོད་ཕིར། །

ལྩོས་གཞི་དང་པྩོ་མེད་པར་འགྱུར། །

ལྩོས་གཞི་དང་པྩོ་མི་འདྩོད་ན། །

འདི་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་མཚན་ཉིད་དཀའ། །[༡༢]

སྦྱྩོར་བ་སྩོར་ཅིག་གི་ལྩོས་གཞི་དང་པྩོ་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཤེས་

འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་ཕི་རྩོལ་གི་ངྩོར་མཐུན་ཕྩོགས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་གང་དུ་ཡང་མ་

ངེས་པའི་ཕྩོགས་སུ་མི་འདྩོད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དགག་སྒྲུབ་བེད་པའི་ཚེ་ཕི་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

རྩོལ་གི་ངྩོར་ཡང་ཕྩོགས་གཉིས་གང་དུ་ཡང་མ་ངེས་པའི་ཕུང་གསུམ་མེད་པ་ཉམས་

སྩོ། །འདྩོད་ན། ལུགས་འདི་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་མཚན་ཉིད་བཞག་པར་དཀའ་མི་ནུས་

པར་ཐལ། ལྩོས་གཞི་དང་པྩོ་མི་འདྩོད་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

ལྩོས་གཞི་དང་པྩོ་ཕྩོགས་གཉིས་སུ། །

ངེས་ན་ལྩོས་གཞི་གཞན་གཉིས་ཀི། །

ཡྩོད་མེད་ངེས་པའི་འགྩོ་ལྡྩོག་ཀང་། །

བརྩོད་པ་རབ་ཏུ་དཀའ་བ་ཡིན། །[༡༣]

ཕི་རྩོལ་གིས་ལྩོས་གཞི་དང་པྩོ་མཐུན་ཕྩོགས་སམ་མི་མཐུན་ཕྩོགས་གཉིས་

སུ་ངེས་ན་ལྩོས་གཞི་གཞན་གཉིས་ཀི་མེ་ཡྩོད་དུ་ངེས་པ་དང་། ཆུ་ཀླུང་མེ་མེད་དུ་

ངེས་པའི་རེས་སུ་འགྩོ་ལྡྩོག་བརྩོད་པ་རབ་ཏུ་དཀའ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕི་རྩོལ་གི་

ངྩོར་བསྒྲུབ་བ་མ་ངེས་པའི་སྔར་ཕུང་གསུམ་མེད་ན་མི་མཐུན་ཕྩོགས་མཐའ་དག་ལ་

ལྡྩོག་པ་ངེས་པ་དང་། མཐུན་ཕྩོགས་ཁྩོ་ན་ལ་ཡྩོད་པའི་རེས་འགྩོ་ངེས་པ་མི་རུང་བའི་

ཕིར། བསྒྲུབ་བ་མ་ངེས་པའི་སྔར་རྩོད་གཞི་དེ་མེ་མེད་ཡིན་མིན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་དགྩོས་

པའི་ཕིར་རྩོ། །

ར་བ།

ཕྩོགས་ཆྩོས་དང་ནི་ཕྩོགས་གཉིས་པྩོ། །

གཅིག་ལ་ལྡྩོག་པས་འབེད་ན་ནི། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

རགས་ཀུན་ཕྩོགས་སུ་ལྷུང:གྱུར་པས། །1

གཏན་ཚིགས་མ་ངེས་ག་ལ་སྲིད། །[༡༤]

གཞན་ཡང་ཕྩོགས་ཆྩོས་དང་ནི་མཐུན་ཕྩོགས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་གཉིས་པྩོ་

བས་པ་དེ་ཉིད་སྒ་རག་མི་རག་གང་དུ་སྒྲུབ་ཀང་ཕྩོགས་ཆྩོས་དང་རག་པར་སྒྲུབ་ན་མི་

མཐུན་ཕྩོགས་དང་མི་རག་པར་སྒྲུབ་ན་མཐུན་ཕྩོགས་ཞེས་གཅིག་ལ་ལྡྩོག་པས་

འབེད་ན་ནི་གཏན་ཚིགས་མཐུན་ཕྩོགས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་གཉིས་ཀ་ལ་མི་འཇུག་

པའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་དང་། གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པའི་དངྩོས་ཀི་མ་ངེས་པ་ག་ལ་

སྲིད། མི་སྲིད་པར་ཐལ། རགས་ཀུན་མཐུན་ཕྩོགས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་གང་རུང་

གཅིག་གི་ཕྩོགས་སུ་ལྷུང་བར་གྱུར་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །མ་གྲུབ་ན། དེ་གཉིས་

ཕན་ཚུན་སང་འགལ་གི་དངྩོས་འགལ་ཡིན་པ་ཉམས་སྩོ། །

ར་བ།

ཚོགས་དྩོན་མཐུན་ཕྩོགས་ཉིད་ཡིན་ན། །

དེ་ཡི་ཡན་ལག་དེ་ལྡན་ཉིད། །

ཁ་ཅིག་ཆྩོས་ཆྩོས་ཅན་གི་ཚོགས་དྩོན་མཐུན་ཕྩོགས་ཉིད་ཡིན་ན་དེའི་ཡན་

ལག་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཀང་དེ་ལྡན་ཉིད་དེ་མཐུན་ཕྩོགས་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་པ་མི་འཐད་

པར་ཐལ། དེ་ལ་ན་དབྱུག་པ་གྲུབ་པས་དབྱུག་པ་ཅན་གྲུབ་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་

ཕིར། 

གསུམ་པ་(རྣམ་བཞག་འགལ་བ་)ནི། 

1  <<ཞ་>> གྱུར་པས། །<<ར་>> འགྱུར་བས། །<<སེ་>><<ཧྩོར་>> གྱུར་པའི། །
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ར་བ།

ཤེས་བ་ཕྩོགས་གཉིས་ངེས་པ་དང་། །

ལྩོས་གཞི་གསུམ་དུ་འདྩོད་པ་འགལ། །[༡༥]

རགས་ཀི་ལྩོས་གཞི་གསུམ་དུ་འདྩོད་པ་འགལ་བར་ཐལ། ཤེས་བ་ཡིན་ན་

སྦྱྩོར་བ་སྩོར་ཅིག་གི་མཐུན་ཕྩོགས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་གཉིས་གང་རུང་དུ་ངེས་པས་

ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

ལྩོས་གཞི་གཉིས་སུ་འདྩོད་ན་ནི། །

དེ་ལྩོས་རགས་ཀང་ཚུལ་གཉིས་འགྱུར། །

རགས་ཀི་ལྩོས་གཞི་གཉིས་སུ་ངེས་པ་འདྩོད་ན་ནི་དེ་ལ་ལྩོས་པའི་རགས་

ཀང་ཚུལ་གཉིས་པ་ཅན་ཁྩོ་ནར་འགྱུར་བར་ཐལ་ལྩོ། །

བཞི་པ་(སྩོབ་དཔྩོན་གི་དགྩོངས་པ་མ་ཡིན་པ་)ནི། 

ར་བ།

མཐུན་ཕྩོགས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་གཉིས་སུ། །

ངེས་པ་སྩོབ་དཔྩོན་མི་བཞེད་དྩོ། །[༡༦]

རགས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཕི་རྩོལ་གི་ངྩོར་ཚད་མས་ངེས་པའི་གཞི་

གང་ཡིན་མཐུན་ཕྩོགས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་གཉིས་སུ་ངེས་པ་སྩོབ་དཔྩོན་མི་བཞེད་དེ། 

ལ་མེ་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་མེ་ཡྩོད་དུ་ངེས་ན་མཐུན་ཕྩོགས་དང་། མེ་མེད་དུ་ངེས་ན་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

མི་མཐུན་ཕྩོགས་དང་། གང་དུ་ཡང་མ་ངེས་པའི་གཞི་ཚད་མས་ངེས་པ་དེ་ཕུང་པྩོ་

གསུམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཕྩོགས་གཉིས་སྤིར་དངྩོས་འགལ་མ་ཡིན་པར་འདྩོད་པ་

ནི། འགེལ་པར་དྲངས་པའི་རྣམ་ངེས་ཀི་གཞུང་གི་དྩོན་མ་རྩོགས་པ་དང་། དེའི་དྩོན་

སྡུད་པ་ན། དེས་ན་ཚུལ་གསུམ་གི་ལྩོས་གཞི་ཡིན་པས་བླྩོ་ངྩོར་ཕུང་གསུམ་དུ་

གནས་སྩོ་ཞེས་བ་བ་མ་མཐྩོང་བར་གསལ་ལྩོ། །

གཉིས་པ་(རས་ལྡྩོག་ཕེ་སྟེ་སྒྲུབ་པ་མི་འཐད་པ་)ནི། 

ར་བ།

རས་ལྡྩོག་སྩོ་སྩོར་ཕེ་བ་ཡི། །1

རེས་སུ་འཇུག་ན་ཐ་སད་འཇིག །

རས་ལྡྩོག་སྩོ་སྩོར་ཕེ་ནས་དགག་སྒྲུབ་བེད་ཚུལ་གཉིས་སུ་འབེད་པ་མི་

འཐད་པར་ཐལ། རས་ལྡྩོག2་སྩོ་སྩོར་ཕེ་བ་ཡི་དགག་སྒྲུབ་བེད་ཚུལ་རིགས་གཉིས་

སུ་ཕེ་བའི་རེས་སུ:འཇུག་ན་3འཇིག་རེན་གི་ཐ་སད་འཇིག་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། 

རས་ཆྩོས་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་དེ་མ་ཡིན་བླྩོ་ངྩོར་བཅད་པ་ལ་མི་ལྩོས་ན་དེ་འདྲ་བའི་རང་

མཚན་རྩོག་པའི་ཡུལ་དུ་མི་རུང་ལ། ལྩོས་ན་ལྡྩོག་པ་སངས་པའི་རས་ལ་དགག་སྒྲུབ་

བེད་པ་མི་འཐད་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་(རང་ལྡྩོག་ལ་བརེན་ཏེ་སྒྲུབ་པ་མི་འཐད་པ་)ནི། 

ར་བ།

1  <<རང་>> ཡི། །<<ར་>> ཡིས། །

2  <<བཀྲིས་>> རྩོག

3  <<བཀྲིས་>> ་-
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

རང་ལྡྩོག་བརེན་ནས་སྒྲུབ་པ་ཡི། །

ཚུལ་འདི་བརགས་ན་སིང་པྩོ་མེད། །[༡༧]

རང་ལྡྩོག་ལ་བརེན་ནས་སྒྲུབ་པ་ཡི་ཚུལ་འདི་བརགས་ན་སིང་པྩོ་མེད་པར་

ཐལ། བས་པ་ལ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་བརེན་པ་འདི་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་

དང་ཐ་དད་ཀི་ཚུལ་དུ་བརེན་ན་འབས་རང་ལས་མ་འདས་ཤིང་། དེ་གཉིས་གང་ཡང་

མིན་པའི་བརེན་ཚུལ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་དང་། བླྩོས་རང་ལྡྩོག་ལ་བརེན་པར་གཟུང་བ་

ཙམ་ཡིན་ན་དེ་ཙམ་གིས་བརེན་པར་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གསུམ་པ་བཀག་པ་ལ་མི་འཐད་པ་སང་བ་ལ་རྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

ཕྩོགས་གཉིས་དངྩོས་འགལ་མ་ཡིན་ཕིར། །

དགག་སྒྲུབ་རྣམ་གཞག་འཇིག་ཅེ་ན། །

མཐུན་ཕྩོགས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་གཉིས་དངྩོས་འགལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཕྩོགས་ཆྩོས་ངེས་པའི་རེས་སུ་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་མེད་པའི་ལྡྩོག་པ་དང་། མཐུན་

ཕྩོགས་ཁྩོ་ན་ལ་ཡྩོད་པའི་རེས་འགྩོ་ངེས་པ་ལ་བརེན་ནས་རྩོད་གཞི་རག་པ་མ་ཡིན་

ཞིང་། མི་རག་པར་ངེས་པའི་དགག་སྒྲུབ་ཀི་རྣམ་བཞག་འཇིག་ཅེ་ན། 

དེ་དགག་པ་ནི།

ར་བ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དགག་སྒྲུབ་ཕྩོགས་ཀི1་བེད་པ་མིན། །

ཚད་མའི་འགལ་འབེལ་ངེས་པས་འགྲུབ། །[༡༨]

ཚད་མའི་དགག་སྒྲུབ་མཐུན་ཕྩོགས་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་ཀི་བེད་པས་

མིན་པར་ཐལ། ཚད་མའི་སྟྩོབས་ལས་འྩོངས་པའི་འགལ་འབེལ་ངེས་པས་འགྲུབ་པའི་

ཕིར། འདིར་ཡང་འགེལ་པར་བླྩོ་ལ་ལྩོས་ནས་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་ཕུང་པྩོ་གསུམ་

པ་ཉིད་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས་པས་སྩོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ལ་གཉིས། རེས་སུ་འགྩོ་ལྡྩོག་ངྩོས་བཟུང་བ་དང་། དེའི་

ལྩོས་གཞི་ངྩོས་བཟུང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(རེས་སུ་འགྩོ་ལྡྩོག་ངྩོས་བཟུང་བ་)ནི། 

ར་བ།

རགས་དང་བསྒྲུབ་བ་འབེལ་སྟྩོབས་ཀིས། །

ཡྩོད་མེད་ངེས་པ་རེས་འགྩོ་ལྡྩོག །

རེས་སུ་འགྩོ་ལྡྩོག་གི་ཁྱབ་པ་ངེས་པ་འབེལ་པ་ངེས་པ་ལ་ལྩོས་པར་ཐལ། 

རགས་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་འབེལ་སྟྩོབས་ཀིས་རགས་སྒྲུབ་2བའི་ཆྩོས་ཁྩོ་ན་ལ་

ཡྩོད་པར་ངེས་པ་རེས་འགྩོའི་ཚུལ་དང་། མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་མེད་པ་ཁྩོ་ནར་ངེས་པ་

ལྡྩོག་པའི་ཚུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(དེའི་ལྩོས་གཞི་ངྩོས་བཟུང་བ་)ལ་གསུམ། མཐུན་ཕྩོགས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་

1  <<སེ་>><<ཧྩོར་>> ཀི།<<ར་>><<ཞ་>> ཀིས།

2  <<བཀྲིས་>> བསྒྲུབ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དཔད་པ་དང་། རགས་ཀི་དགག་སྒྲུབ་ཀི་ཡུལ་ངྩོས་བཟུང་བ་དང་། གཞན་སེལ་གི་

དགག་སྒྲུབ་ཀི་རབ་ཏུ་དབེ་བའྩོ། །དང་པྩོ་(མཐུན་ཕྩོགས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་དཔད་པ་)ལ་གསུམ། 

མཚན་ཉིད་དང་། མཐུན་ཡུལ་ངྩོས་བཟུང་བ་དང་། རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། 

ར་བ།

ཕྩོགས་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཀི་སྤིས། །

མཚུངས་དང་མི་མཚུངས་ཕྩོགས་གཉིས་ཡིན། །[༡༩]

ཕྩོགས་རྩོད་གཞི་དང་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཀི་སྤིས་

མཚུངས་པ་མཐུན་ཕྩོགས་དང་། མི་མཚུངས་པ་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ཏེ་ཕྩོགས་གཉིས་

ཡིན་ནྩོ། །ཕྩོགས་དང་མཐུན་པ་དང་། མཐུན་པའི་ཕྩོགས་ཞེས་སྒ་བཤད་པ་ཡིན་གི་

མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ན་གཞལ་བའི་རགས་ཀིས་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་

ཕྩོགས་མི་སྲིད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །མཚན་ཉིད་ནི་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་

བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཀི་སྤིས་དྩོན་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པ་ཞེས་བའྩོ། །མི་མཐུན་

ཕྩོགས་དབེ་ན། ལ་ལ་མེ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་མེ་མེད་མེད་པ་མི་མཐུན་ཕྩོགས་དང་། གང་

རེག་འགལ་བ་མི་མཐུན་ཕྩོགས་དང་། རེག་བ་བཏང་སྩོམས་པ་གཞན་ལ་མི་མཐུན་

ཕྩོགས་སྩོ། །སྔ་མ་ལས་དངྩོས་སུ་ལྡྩོག་པར་རྩོགས་ཤིང་ཕི་མ་གཉིས་ལས་ཤུགས་

ཀིས་ལྡྩོག་པར་རྩོགས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་(མཐུན་ཡུལ་ངྩོས་བཟུང་བ་)ནི། 

ར་བ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

མཐུན་ཡུལ་ཕྩོགས་ཀང་བཏགས་པ་བའི། །1

གཞན་སེལ་ཉིད་ཡིན་གཉིས་པྩོ་མིན། །

མཐུན་ཕྩོགས་ཀི་མཐུན་ཡུལ་ཕྩོགས་ཀང་ཕྩོགས་ཚོད་དྩོན་དང་། གཉིས་

ཀའི་སྒ་དྩོན་དང་མཐུན་པ་ལ་བརྩོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕྩོགས་བཏགས་པ་བའི་

གཞན་སེལ་ཉིད་ཡིན་གི་གཉིས་པྩོ་མིན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་(རྩོད་པ་སང་བ་)ནི། 

ར་བ།

འདི་ལ་གཞན་གི་ཀན་ཀ་མེད། །

གཞུང་གི་དགྩོངས་པའང་འདི་ཉིད་ཡིན། །[༢༠]

འདི་ལ་གཞན་གི་ཀན་ཀ་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པའི་དུས་ན་བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་པར་ཐལ། 

མཐུན་ཕྩོགས་ཁྩོ་ན་ལ་ཡྩོད་པར་ངེས་པ་ན། རྩོད་གཞི་དང་མཐུན་པ་ལ་ཡྩོད་པར་

ངེས་དགྩོས་པ་དང་། གཞལ་བས་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྩོགས་མི་སྲིད་པར་

ཐལ། སྒ་དང་རག་པར་མཐུན་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་དང་། རྩོད་གཞི་མི་མཐུན་

ཕྩོགས་སུ་ཐལ། རང་ཉིད་རང་དང་མཐུན་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་སྐྱྩོན་གསུམ་

མེད་པར་ཐལ། རྩོད་པ་དེ་དག་སྒ་བཤད་འཇུག་མ་ཕེད་པའི་སྐྱྩོན་ཡིན་ཞིང་། དང་པྩོ་

ལ་མཐུན་དཔེ་མཐུན་ཕྩོགས་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། གཉིས་པ་ལ་2རག་པ་འདུས་མ་

བས་ཀི་ནམ་མཁའ་ལ་རེས་འགྩོ་བེད་པས་འགལ་རགས་སུ་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་མེད་པའི་

1  <<ཞ་>> བའི། །<<ར་>> བས། ། <<སེ་>><<ཧྩོར་>> ཡི། །

2  <<བཀྲིས་>> -
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཕིར་དང་། རྩོད་གཞི་ཉིད་མཐུན་ཡུལ་ཡིན་པས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་སུ་མི་འཐད་པའི་

ཕིར། གཞུང་གི་དགྩོངས་པའང་ཁྩོ་བྩོ་ཅག་གི་བཤད་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། 

མཐུན་ཕྩོགས་ཁྩོ་ན་ལ་ཡྩོད་ཅེས་པའི་ངེས་བཟུང་གིས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཡྩོད་པ་

གཅྩོད་ཀི། རྩོད་གཞི་ལ་ཡྩོད་པ་མི་གཅྩོད་པར་མ་ཟད་དེ་ལ་ཡྩོད་པ་གྲུབ་ཟིན་སྡུད་

པའི་ངེས་བཟུང་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(རགས་ཀི་དགག་སྒྲུབ་ཀི་ཡུལ་ངྩོས་བཟུང་བ་)ནི། 

ར་བ།

རས་ནི་དངྩོས་པྩོ་ལས་གཞན་མིན། །

གཞན་སེལ་ལས་གཞན་ལྡྩོག་པ་མེད། །

དེས་ན་རས་ལྡྩོག་གཅིག་ཉིད་དུ། །

འཁྲུལ་བ་ཉིད་ལ་དགག་སྒྲུབ་བེད། །[༢༡]

རས་ལྡྩོག་སྩོ་སྩོར་ཕེ་ནས་དགག་སྒྲུབ་བེད་པའི་རིགས་གཉིས་སུ་འབེད་པ་

མི་འཐད་པར་ཐལ། རས་ནི་དངྩོས་པྩོ་ལས་གཞན་མིན་ལ་གཞན་སེལ་ལས་གཞན་

པའི་ལྡྩོག་པ་མེད་པ་དེས་ན་རས་ལྡྩོག་གཅིག་ཉིད་དུ་འཁྲུལ་བ་ཉིད་ལ་དགག་སྒྲུབ་

བེད་ཀི། རས་ལ་འཁྲུལ་མེད་དུ་དགག་སྒྲུབ་བེད་མི་ནུས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་(གཞན་སེལ་གི་དགག་སྒྲུབ་ཀི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་)ནི། 

ར་བ།

ཡྩོད་མེད་གཉིས་ཀ་ལ་བརེན་ནས། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

སྒ་དྩོན་གསུམ་གིས་ཆྩོས་གཉིས་སྒྲུབ། །

དྩོན་དང་ཐ་སད་གང་སྒྲུབ་ཀང་རྩོག་པས་སྒ་དྩོན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་ནས་

དགག་སྒྲུབ་བེད་པ་ཁྩོ་ནར་ཟད་དེ། དངྩོས་པྩོར་ཡྩོད་པ་དང་དངྩོས་པྩོར་མེད་པ་དང་

གཉིས་ཀ་ལ་བརེན་ནས་དགག་སྒྲུབ་བེད་པའི་ཚེ་རྩོག་པས་སྒ་དྩོན་གསུམ་གཟུང་

ཡུལ་དུ་བས་པ་ཉིད་ཀིས་དྩོན་དང་ཐ་སད་ཀི་ཆྩོས་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་རྩོད་སྩོང་ལ་གཉིས། རིགས་པས་མི་འཐད་པ་སང་བ་དང་། ལུང་

དང་འགལ་བ་སང་བའྩོ། །དང་པྩོ་(རིགས་པས་མི་འཐད་པ་སང་བ་)ལ་གཉིས། ཐྩོག་མར་

ཕྩོགས་གཉིས་སུ་བཅད་ན་མི་འཐད་པ་སང་བ་དང་། རགས་དང་དགག་བ་ལ་

བརགས་ན་མི་འཐད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(ཐྩོག་མར་ཕྩོགས་གཉིས་སུ་བཅད་ན་མི་འཐད་པ་སང་བ་)ལ་རྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

དུ་བའི་རགས་ལས་སྐྱ་བྩོའི་རས། །

ཚུལ་གསུམ་རགས་ལ་ཤེས་བ་ཙམ། །[༢༢]

མཐུན་ཕྩོགས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་གཉིས་སུ། །

དཔད་ན་ཚད་མ་འཇིག་ཅེ་ན། །

དུ་བའི་རགས་ལས་མེ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་སྐྱ་བྩོའི་རས་ཕྩོགས་གཉིས་གང་དུ་འདུ་

དཔད་པ་དང་། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་རགས་ལས་བས་པ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཤེས་བ་ཙམ་མཐུན་ཕྩོགས་1སུ་དཔད་ན་རས་ལྡྩོག་མ་ཕེ་བས་ཁྱེད་ཀི་

ཚད་མ་འཇིག་ཅེ་ན། 

དེ་དགག་པ་ནི། 

ར་བ།

དུ་བ་དང་ནི་ཚུལ་གསུམ་གི། །

གཞན་སེལ་གཉིས་པྩོ་སྐྱ་བྩོ་དང་། །

ཤེས་བ་གཉིས་ཀི་ལྩོག་པ་དང་། །

ལྡྩོག་པ་གཉིས་ལ་འབེལ་ཕིར་འཐད། །[༢༣]

ཁྩོ་བྩོ་ཅག་གི་ལུགས་འཐད་པར་ཐལ། དུ་བ་དང་ནི་ཚུལ་གསུམ་གི། །གཞན་

སེལ་གཉིས་པྩོ་སྐྱ་བྩོ་དང་། །ཤེས་བ་གཉིས་པྩོ་ལྩོག་པ་དང་། །ལྡྩོག་པ་གཉིས་ལ་

འབེལ་པས་དུ་བའི་སྐྱ་བྩོ་མཐུན་ཕྩོགས་དང་། དུ་མིན་གི་སྐྱ་བྩོ་མི་མཐུན་ཕྩོགས་

དང་། སྐྱ་བྩོ་ཙམ་གཉིས་ཀའི་ཆྩོས་དང་། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་ཤེས་བ་མཐུན་

ཕྩོགས་དང་། མ་ཚང་བའི་ཤེས་བ་མི་མཐུན་ཕྩོགས་དང་། ཤེས་བ་ཙམ་གཉིས་ཀའི་

ཆྩོས་བླྩོ་ངྩོར་ཕུང་གསུམ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(རགས་དང་དགག་བ་ལ་བརགས་ན་མི་འཐད་པ་)ལ་གཉིས། གཞན་གི་ལན་

དགག་པ་དང་། རང་གི་ལན་ནྩོ། །

དང་པྩོ་(གཞན་གི་ལན་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

1  <<བཀྲིས་>> +མི་མཐུན་ཕྩོགས།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ལྡྩོག་འགྩོག་ཆྩོས་རགས་ཕྩོགས་གཉིས་ཀི། །

རྩོད་པ་བཞི་ཡི་གཞན་ལན་འཁྲུལ། །

རགས་དགག་བའི་ཆྩོས་ལྡན་ལས་ལྡྩོག་གམ་དགག་བའི་ཆྩོས་ལས་ལྡྩོག 

རགས་ཀིས་དགག་བའི་ཆྩོས་ལྡན་འགྩོག་གམ་དགག་བའི་ཆྩོས་འགྩོག་ཅེས་རྩོད་

པའི་ཆྩོས་དང་རགས་ཀི་ཕྩོགས་གཉིས་ཀི་རྩོད་པ་བཞིའི་གཞན་ལན་འཁྲུལ་བར་

ཐལ། མེད་དགག་གི་ཐ་སད་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་པ་འྩོས་མེད་དུ་བས་ནས་ལན་བཏབ་

པ་ཡིན་ལ། དེ་མི་འཐད་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

མེད་དགག་ཐ་སད་མེད་དགག་དང་། །

རྩོད་པ་དང་པྩོ་ནི། རགས་དགག་བའི་ཆྩོས་ལྡན་ལས་ལྡྩོག་ན་སྟྩོང་ཉིད་མེད་

དགག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ལ་དགག་བ་བཀག་ནས་ཆྩོས་གཞན་མི་འཕེན:པ་རགས་1སུ་

བཀྩོད་པའི་ཚེ། བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་མེད་དགག་གི་ཐ་སད་ལས་ཀང་ལྡྩོག་པར་ཐལ། དེ་

མ་ཡིན་དགག་ཡིན་པས་དགག་བའི་ཆྩོས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། རགས་དེ་ལ་

རེས་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་དང་། 

རྩོད་པ་གཉིས་པ། རགས་དགག་བའི་ཆྩོས་ལས་ལྡྩོག་ན་མེད་དགག་གི་ཐ་

སད་མེད་དགག་གི་ཐ་སད་ཀིས་སྟྩོང་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་དགག་བ་བཀག་ནས་ཆྩོས་

གཞན་འཕེན་པ་རགས་སུ་བཀྩོད་པའི་ཚེ། ཆྩོས་ཅན་གི་ལྡྩོག་པ་དེ་ཉིད་དགག་བའི་

ཆྩོས་ཡིན་པས་དེ་ལས་ལྡྩོག་ན་ཕྩོགས་ཆྩོས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་པ་ལ། ལན་

1  <<བཀྲིས་>> པ་རགས།<<ས་>> བརགས།



  349  

ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དུ། དགག་བའི་ཆྩོས་ལྡན་ལས་ལྡྩོག་ལ་རེས་འགྩོ་ནི་རགས་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ལྡན་ལ་

འཇུག་པས་སྐྱྩོན་མེད་ཟེར་བ་དང་། 

རྩོད་པ་གསུམ་པ། རགས་ཀིས་དགག་བ་འགྩོག་པའི་ཚེ་དགག་བའི་ཆྩོས་

ལྡན་འགྩོག་ན་རགས་སྔ་མ་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་འགྩོག་པས་འགལ་བར་ཐལ་ལ། དགག་

བའི་ཆྩོས་འགྩོག་ན་རགས་གཉིས་པ་འགལ་ཁྱབ་དམིགས་པའི་རགས་དེ་ཆྩོས་ཅན་

འགྩོག་པས་འགལ་བར་ཐལ་ལྩོ་ཞེས་པ་ལ་ཡང་། ལན་སྔ་མ་དེ་ཉིད་འདེབས་པ་དང་། 

དེ་ཡན་ཆད་རྩོད་པ་བཞིར་དབེ་ཡང་རུང་། བསྡུ་ན་གཉིས་སུ་འདུས་སྩོ། །རྩོད་པ་

གསུམ་པ་སྟྩོང་ཉིད་མེད་དགག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ན་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་མེད་དགག་གི་ཐ་སད་

མཐུན་ཕྩོགས་ཡིན་ན་དེ་ལ་སྒྲུབ་ཆྩོས་དྩོར་བ་བརེན་པར་ཐལ་བ་དང་། མི་མཐུན་

ཕྩོགས་ཡིན་ན་དེ་ལ་རགས་ཞུགས་ན་ལྡྩོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་བ་དང་། མ་ཞུགས་

ན་རེས་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་བའི་རྩོད་པ་ལ་རང་ལྡྩོག་གཞི་ལྡྩོག་ཕེ་ནས་ལན་

འདེབས་པ་དང་། 

རྩོད་པ་བཞི་པ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བས་བས་པ་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་

རགས་ཡང་དག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཚུལ་གསུམ་དེ་མཐུན་ཕྩོགས་ཡིན་ན། 

སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བར་ཐལ་ལ། མི་མཐུན་ཕྩོགས་ཡིན་ན་

མཚན་ཉིད་ལ་མཚོན་བ་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་པ་ལ་ཡང་། རང་ལྡྩོག་གཞི་ལྡྩོག་

ཕེ་ནས་ལན་འདེབས་མྩོད་ཀི་ཚུལ་གསུམ་གི་རང་ལྡྩོག་ཕུང་པྩོ་གསུམ་པར་གྱུར་པ་

ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་(རང་གི་ལན་)ནི། 
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ར་བ།

སྤི་ལྡྩོག་ཕུང་གསུམ་ཡིན་ཕིར་འཐད། །[༢༤]

ཁྩོ་བྩོ་ཅག་གི་ལུགས་ལ་ཇི་སད་བཤད་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པའི་རྣམ་བཞག་འཐད་

པར་ཐལ། མེད་དགག་གི་ཐ་སད་མེད་དགག་ཡིན་པ་དང་ཚུལ་གསུམ་གི་སྤི་ལྡྩོག་བླྩོ་

ངྩོར་ཕྩོགས་གཉིས་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕུང་གསུམ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལུང་འགལ་སང་བ་ནི། རྣམ་ངེས་ལས། དེ་ལ་ན་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་

ཆྩོས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡང་མི་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་དྩོན་ལ་

ཕུང་གསུམ་ཡྩོད་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལྩོ་ཞེ་ན་མི་འགལ་ཏེ། བླྩོ་ངྩོར་ཕུང་

གསུམ་ཡྩོད་པ་དང་དྩོན་ལ་ཕུང་གསུམ་མེད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལ་

དགྩོངས་ནས་རྣམ་ངེས་ལས། དེའི་ཕིར་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་འཇུག་པ་དང་ལྡྩོག་པ་

ཕྩོགས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་མི་ལྩོས་པ་དེ་དག་ནི། ཕན་ཚུན་སངས་ཏེ་གནས་པའི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་ཕུང་པྩོ་གསུམ་པ་ལྡྩོག་པར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་

སྩོ། །མཐུན་ཕྩོགས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་དངྩོས་འགལ་མ་ཡིན་པར་འདྩོད་པ་དག་འདི་

དག་ལ་མིག་ཕེ་ལ་ལྩོས་ཤིག 

གསུམ་པ་དེ་དག་ལྩོས་གཞིར་འཇྩོག་པའི་འཐད་པ་ནི། 

ར་བ།

ཇི་སེད་རགས་སུ་བཀྩོད་གྱུར་པ། །

དེ་སེད་ཕྩོགས་གསུམ་ལ་ལྩོས་པས། །
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རྩོད་གཞི་དང་མཐུན་དཔེ་དང་མི་མཐུན་དཔེ་ཚུལ་གསུམ་གི་ལྩོས་གཞིར་

བཟུང་བ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། ཇི་སེད་རགས་སུ་བཀྩོད་པར་གྱུར་པ་དེ་སེད་ཚུལ་

གསུམ་གྲུབ་མ་གྲུབ་རྩོགས་པའི་གཞི་ཕྩོགས་གསུམ་ལ་ལྩོས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

རགས་ཡང་དག་གི་མི་མཐུན་དཔེ་མ་གྲུབ་ན་ལྡྩོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན།

ར་བ།

དངྩོས་སུ་གང་རུང་མ་ཚང་ཡང་། །

ལྩོས་གཞི་ཉིད་དུ་འདྩོད་པ་ཡིན། །[༢༥]

སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། དངྩོས་སུ་གང་རུང་མ་ཚང་ཡང་སྐྱྩོན་ཡྩོན་བརིས་པའི་

ལྩོས་གཞི་ཉིད་དུ་འདྩོད་དགྩོས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་གཏན་

ཚིགས་ཀི་མཐུན་དཔེར་རི་བྩོང་གི་རྭ་བཀྩོད་པ་སྐྱྩོན་མེད་པ་བཞིན་ནྩོ། །

ར་བ།

དགག་སྒྲུབ་སེལ་བས་བེད་འདི་ལ། །

རས་ལྡྩོག་ཕེ་ནས་ཕྩོགས་གཉིས་སུ། །

རྩོད་པའི་ཉེས་པས་མི་གནྩོད་དེ། །

ཚད་མའི་ཡུལ་ལ་མཁས་ཕིར་རྩོ། །[༢༦]

བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

ལུགས་འདི་ལ་སྔར་བཤད་པ་ལར་རས་ལྡྩོག་སྩོ་སྩོར་ཕེ་ནས་མཐུན་ཕྩོགས་

མི་མཐུན་ཕྩོགས་གཉིས་སུ་རྩོད་པའི་ཉེས་པས་མི་གནྩོད་དེ། རས་ལྡྩོག་གང་ལ་
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དགག་སྒྲུབ་བེད་ཀང་དགག་སྒྲུབ་གཞན་སེལ་བའི་སྩོ་ནས་བེད་ཅིང་། དེ་ལར་ཤེས་

ན་ཚད་མའི་འཇུག་ལྡྩོག་གི་ཡུལ་ལ་མཁས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཉིས་པ་དེ་ལ་ལྩོས་པའི་རགས་ཀི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ལ་གསུམ། ཡང་དག་དང་། 

ལར་སྣང་དང་། དེ་དག་གི་ངེས་པའྩོ། །དང་པྩོ་(ཡང་དག་)ལ་གསུམ། གཏན་ཚིགས་ཡང་

དག་གི་མཚན་ཉིད་དང་། མཚན་གཞི་ངྩོས་བཟུང་བ་དང་། མཚན་གཞིའི་རབ་ཏུ་དབེ་

བའྩོ། །དང་པྩོ་(གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་)ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་ངྩོས་བཟུང་བ་

དང་། མཚན་ཉིད་དུ་འགྩོ་བའི་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་ངྩོས་བཟུང་བ་)ལ་གསུམ། 

གཞན་གི་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་གི་ལུགས་དང་། རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(གཞན་གི་ལུགས་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཚུལ་གཅིག་ནས་ནི་དྲུག་གི་བར། །

ཉི་ཚེའི་ཚུལ་གཞན་འདྩོད་པ་འཁྲུལ། །

གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་མུ་སྟེགས་སྣྩོད་ཀི་རེ་གཞན་དུ་མི་

འཐད་པ་ཞེས་བ་བའི་ཚུལ་གཅིག་ནས་ནི་དབང་ཕྱུག་སེ་ཚུལ་དྲུག་གི་བར་ཉི་ཚེའི་

ཚུལ་གཞན་འདྩོད་པ་འཁྲུལ་བར་ཐལ། གཞན་ལ་དགྩོས་ནུས་མེད་ཅིང་ཚུལ་གསུམ་

དང་ལྡན་པ་ཁྩོ་ནས་མཚོན་ནུས་པའི་ཕིར་རྩོ། །རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི་འགེལ་པར་

ཤེས་པར་བའྩོ། །

གཉིས་པ་(རང་གི་ལུགས་)ནི། 

ར་བ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཕྩོགས་ཆྩོས་གྲུབ་ཅིང་འབེལ་པ་ངེས། །

གཏན་ཚིགས་མཚན་ཉིད་སྐྱྩོན་མེད་ཡིན། །[༢༧]

ཕྩོགས་ཆྩོས་གྲུབ་པ་ཚུལ་དང་པྩོ། །

ཕྩོགས་ཆྩོས་གྲུབ་ཅིང་འབེལ་པ་ངེས་པ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་མཚན་

ཉིད་སྐྱྩོན་མེད་ཡིན་པར་ཐལ། དེས་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པར་

མཚོན་ནུས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་(རྩོད་པ་སང་བ་)ནི། 

ར་བ།

ཚུལ་གཉིས་པ་དང་རེས་འགྩོ་ཡིས། །

ལྡྩོག་པ་འཕེན་པའི་སྐྱྩོན་གཉིས་མེད། །

ཁ་ཅིག་ཕྩོགས་ཆྩོས་དང་རེས་འགྩོ་ཁྱད་པར་ཅན་ནམ་ལྡྩོག་པ་ཁྱད་པར་ཅན་

དང་། ཡང་ན་འབེལ་པ་གྲུབ་པའི་རགས་ཚུལ་གཉིས་པ་ཅན་དང་རེས་འགྩོ་ཙམ་ལྡྩོག་

པ་ལ་འཁྲུལ་ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་ལྡྩོག་པ་འདུས་ན་རེས་འགྩོས་ལྡྩོག་པ་འཕེན་པ་མི་

འཐད་ཅེས་རེས་འགྩོ་ཡིས་ལྡྩོག་པ་འཕེན་པའི་སྐྱྩོན་གཉིས་མེད་པར་ཐལ། འབེལ་པ་

ངེས་པས་རེས་སུ་འགྩོ་ལྡྩོག་གི་ཁྱབ་པ་ངེས་པ་དང་དྩོན་གཅིག་པས་ཚུལ་གསུམ་ཁྩོ་

ནར་འདུས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(མཚན་ཉིད་དུ་འགྩོ་བའི་ཚུལ་)ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག རང་གི་

ལུགས་དང་། རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(གཞན་ལུགས་དགག་པ་)ནི། 
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ར་བ།

ངེས་རུང་རགས་མིན་ཐེ་ཚོམ་ཕིར། །[༢༨]

ཚུལ་གསུམ་ངེས་སུ་རུང་བ་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་མིན་པར་ཐལ། 

ཚུལ་གསུམ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་མ་གྲུབ་པ་དང་མ་ངེས་པར་སྩོང་བའི་གཏན་ཚིགས་

འགའ་ཞིག་ལ་ཡང་ཚུལ་གསུམ་ངེས་རུང་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཚུལ་གསུམ་གི་

མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་དྩོན་སྐྱྩོན་སེལ་བ་དང་བླྩོ་སྐྱྩོན་སེལ་བའི་ཚུལ་གཉིས་གཉིས་

དགྩོས་པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གཉིས་པ་(རང་གི་ལུགས་)ནི། 

ར་བ།

ངེས་པ་རགས་ཡིན་གྩོ་བེད་ཕིར། །

ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་ངེས་པ་ལ་བརེན་ནས་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབ་བ་གྩོ་བར་བེད་པའི་ཕིར། ཕི་རྩོལ་གི་ངྩོར་རགས་

ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་ངེས་དགྩོས་པར་སྟྩོན་པ་ཡིན་གི། 

ཚུལ་གསུམ་ཚད་མའི་སྟྩོབས་ཀིས་ངེས་པ་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་བེད་པ་

ནི་རྣམ་བཞག་མ་ཆགས་པ་ཡིན་ལ། རྣམ་ངེས་ལས། ཐ་མར་སྩོས་པའི་ངེས་པ་ཉིད་ནི་

ཚུལ་གསུམ་ཀ་ལ་ལ་བར་བའྩོ། །ཞེས་བཤད་པ་ནི། ཚུལ་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་

ཟུར་དུ་ངེས་པ་དགྩོས་པའི་དྩོན་ཡིན་ཏེ་གཞན་དུ་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

གསུམ་པ་(རྩོད་པ་སང་བ་)ནི། 
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ར་བ།

འདི་ལ་གཞན་གི་ཀན་ཀ་མེད། །

ཕི་རྩོལ་གི་ངྩོར་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་ངེས་པ་

དགྩོས་པར་བསྟན་པ་འདི་ལ་མྱུ་གུ་དངྩོས་སུ་མི་སྐྱེད་པའི་སྒྩོམ་ནང་གི་ས་བྩོན། ས་

བྩོན་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་དང་། རགས་མ་ཡིན་པ་ལས་རགས་འཛིན་གི་སེམས་སྐྱེ་

བར་ཐལ་བ་ལ1་སྩོགས་པའི་གཞན་གི་ཀན་ཀ་མེད་པར་ཐལ། ཚུལ་གསུམ་ཚད་

མས་མ་ངེས་པར་ལྩོག་གྱུར་གྩོ་བེད་ཡིན་ན་སྐྱེས་བུ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ལྩོག་གྱུར་

མཐའ་དག་ངེས་དགྩོས་པའི་ཕིར། ཚད་མས་ངེས་པ་ལ་ལྩོས་ན་དྩོན་ཆྩོས་མ་ཡིན་

པར་ཐལ་བ་དང་། རྒྱུ་འབས་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་ཐལ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་སྐྱྩོན་ཡྩོང་ཚུལ་

འགེལ་པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གཉིས་པ་མཚན་གཞི་ངྩོས་བཟུང་བ་ལ་གསུམ། གཞན་གི་ལུགས་དགག་པ་

དང་། རང་གི་ལུགས་དང་། རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(གཞན་གི་ལུགས་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཁ་ཅིག་རྩོད་གཞིས་ཁྱད་པར་དུ། །

བས་པ་རགས་ཀི་མཚན་གཞིར་འདྩོད། །[༢༩]

མི་ལྡན་གཅྩོད་པ་རྩོད་གཞི་ཡིས། །

1  <<བཀྲིས་>> +<<ས་>> -
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཡིན་ན་འུ་1བུ་རྩོད་པ་མེད། །

གཞན་ལྡན་གཅྩོད་ན་རེས་འགྩོ་མེད། །

:ཆྩོས་དང་བསྒྲུབ་བ2་དེ་དང་འདྲ། །[༣༠]

ཁ་ཅིག་རྩོད་གཞིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་རགས་ཀི་མཚན་གཞིར་འདྩོད་པ་

དཔད་ན་མི་འཐད་པར་ཐལ། བེད་3པ་སྒས་མི་ལྡན་རྣམ་4གཅྩོད་ཀིས་ཁྱད་པར་དུ་

བས་ཤིང་བས་པ་མཚན་གཞིར་འདྩོད་པ་ལ་བུ་མི་ལྡན་གཅྩོད་པ་རྩོད་གཞི་ཡིས་ཁྱད་

པར་དུ་བས་པའི་དྩོན་ཡིན་ན་འུ་བུ་རྩོད་པ་མེད་ལ། གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅྩོད་ཀིས་

ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་མཚན་གཞིར་འདྩོད་ན་དཔེ་ལ་རེས་འགྩོ་མེད་5པའི་ཉེས་པར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། ཆྩོས་དང་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བར་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གཉིས་པ་(རང་གི་ལུགས་)ནི། 

ར་བ།

རགས་ཀི་མཚན་གཞི་གཞན་སེལ་ཡིན། །

གཞན་སེལ་ལ་མ་ལྩོས་པར་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་གཞི་བཞག་ཏུ་མི་

རུང་བར་ཐལ། ཡང་དག་པའི་རགས་ཀི་མཚན་གཞི་གང་ཡིན་ཞེས་འདྲི་ན། བས་པ་

མ་ཡིན་པ་ལས་ལྩོག་པའི་གཞན་སེལ་ཡིན་ཞེས་བརྩོད་རིགས་པའི་ཕིར། 

1  <<ཞ་>> འུ།<<ར་>><<ཧྩོར་>><<སེ་>> ཡུ།

2  <<རང་>> ཆྩོས་དང་བསྒྲུབ་བ།  <<ར་>> བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཀང་།

3  <<བཀྲིས་>><<རང་>> བས།

4  <<བཀྲིས་>><<རང་>> རྣམ།<<ས་>> རྣམས།

5  <<བཀྲིས་>><<རང་>> +<<ས་>> -
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

གསུམ་པ་(རྩོད་པ་སང་བ་)ནི། 

ར་བ།

འདི་ལ་གཞན་གི་ཀན་ཀ་མེད། །

འདི་ལ་རགས་ཀི་སྤི་མེད་དྩོ་ཞེས་པའི་གཞན་གི་ཀན་ཀ་མེད་པར་ཐལ། 

གཞན་སེས་འདྩོད་པ་ལར་རས་ཀི་སྤི་མེད་ཀང་སེལ་བའི་སྤི་མི་འགལ་བའི་ཕིར། 

ཚུལ་གསུམ་གཅིག་ཆར་ངེས་དགྩོས་ན་ཕྩོགས་ཆྩོས་གྲུབ་པ་ན་བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་པར་

འགྱུར་ལ། རིམ་ཅན་དུ་ངེས་པས་ཆྩོག་ན་མཉན་བ་ཡང་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་རགས་

ཡང་དག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། དང་པྩོར་རིམ་གིས་ངེས་ལ་ཕིས་གསུམ་ཀ་ལ་

དྲན་པའི་འདུ་བེད་མ་ཉམས་པས་སྐྱྩོན་མེད་ལ། མཉན་བ་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་ངེས་ཟིན་

མ་བརེད་པ་ལ་ཁྱབ་པ་སྔར་མ་ངེས་ན་བསྒྲུབ་བ་ཕིས་ངེས་པ་བར་མེད་དྩོ། །

གསུམ་པ་མཚན་གཞིའི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ལ་གསུམ། ཇི་ལར་འབེད་པའི་ཚུལ་

དང་། ཕེ་བའི་རང་བཞིན་ངེས་པར་བ་བ་དང་། དེ་དག་གི་འབེལ་པ་ལ་ལྩོག་རྩོག་

དགག་པའྩོ། །དང་པྩོ་(ཇི་ལར་འབེད་པའི་ཚུལ་)ལ་གསུམ། ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་དབེ་བ་དང་། 

སྦྱྩོར་བའི་སྩོ་ནས་དབེ་བ་དང་། རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་དབེ་བ་)ནི། 

ར་བ།

མཚན་ཉིད་དེ་དང་ལྡན་པ་ཡི། །

གཏན་ཚིགས་དབེ་སྩོས་དུ་མར་འགྱུར། །[༣༡]
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མཚན་ཉིད་ཚུལ་གསུམ་དེ་དང་ལྡན་པ་ཡི་གཏན་ཚིགས་ཆྩོས་ཅན། དབེ་

བའི་སྩོ་ནས་དུ་མར་འགྱུར་ཏེ། མེད་དགག་དང་མ་ཡིན་དགག་རགས་དང་བསྒྲུབ་

བའི་ཆྩོས་སུ་བཟུང་བ་དང་འབེལ་པའི་སྩོ་ནས་དབེ་བ་དང་། སྒྲུབ་ཚུལ་གིས་དབེ་བ་

དྩོན་དང་ཐ་སད་སྒྲུབ་པ་དང་། བསྒྲུབ་བའི་ངྩོས་ནས་སྒྲུབ་བེད་ཀི་དབེ་བ་གགས་པ་

དང་དངྩོས་པྩོ་སྟྩོབས་ཤུགས་ཀི་རགས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(སྦྱྩོར་བའི་སྩོ་ནས་དབེ་བ་)ནི། སྦྱྩོར་བའི་སྩོ་ནས་གསུམ་སྟེ། འབས་རང་

མ་དམིགས་པའི་རགས་གསུམ་དུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་(རྩོད་པ་སང་བ་)ནི། སྒྲུབ་རགས་གཉིས་སུ་འབེད་ན་དགག་རགས་ཀང་

འགལ་ཟླ་དམིགས་པ་དང་། འབེལ་ཡུལ་མ་དམིགས་པ་གཉིས་སུ་ཕེ་བས་བཞིར་

འགྱུར་ལ། དེ་གཅིག་ཏུ་སྡུད་ན་སྒྲུབ་རགས་ཀང་གཅིག་ཏུ་འདུས་པས་རགས་གསུམ་

གི་གངས་ངེས་མི་འཐད་ཅེ་ན། 

ར་བ།

ཆྩོས་ཀི་གགས་པ1་སྦྱྩོར་བ་ཡི། །

སྩོ་ནས་གསུམ་དུ་ངེས་པར་མཛད། །

གྲུབ་ཆེན་ཆྩོས་ཀི་གགས་པ་སྦྱྩོར་བ་ཡི་སྩོ་ནས་འབས་རང་མ་དམིགས་པའི་

རགས་གསུམ་དུ་ངེས་པ་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། འབེལ་པ་གཉིས་སུ་ངེས་པ་

ལ་ལྩོས་ནས་ཀང་རགས་གསུམ་དུ་ངེས། བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་དགག་སྒྲུབ་གཉིས་སུ་

ངེས་ཤིང་། སྒྲུབ་པ་ལ་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་རགས་སུ་བཀྩོད་པ་དང་། ངྩོ་བྩོ་ཐ་མི་དད་རགས་

1  <<བྩོད་>> པ།<<ས་>><<རང་>> པས།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

སུ་བཀྩོད་པ་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། དགག་པ་ལ་དེ་ལར་གཉིས་མེད་པས་རགས་གསུམ་

དུ་གངས་ངེས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(ཕེ་བའི་རང་བཞིན་ངེས་པར་བ་བ་)ལ་གསུམ། མ་དམིགས་པ་དང་། རང་

བཞིན་དང་། འབས་བུའྩོ། །དང་པྩོ་(མ་དམིགས་པ་)ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ་

དང་། དགག་རགས་ཀི་འབེལ་པ་ངེས་པའི་ཚུལ་ལྩོ། །

དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། 

ར་བ།

དགག་བ་འགྩོག་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་། །

དགག་བ་འགྩོག་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་སུ་

བཟུང་བ་ཡིན་ན་སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་པའྩོ། །

གཉིས་པ་(དབེ་བ་)ལ་གཉིས། འབེལ་ཡུལ་མ་དམིགས་པའི་དབེ་བ་དང་། 

འགལ་ཟླ་དམིགས་པ་རགས་སུ་བཀྩོད་པའི་དབེ་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(འབེལ་ཡུལ་མ་དམིགས་པའི་དབེ་བ་)ནི། 

ར་བ།

ངྩོ་བྩོ་མི་དམིགས་པ་ལ་བཞི། །[༣༢]

འབེལ་ཡུལ་གི་ངྩོ་བྩོ་མི་དམིགས་པ་རགས་སུ་བཀྩོད་པ་ལ་བཞི་ཡྩོད་དེ། རང་

བཞིན་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་དངྩོས་དང་། རྒྱུ་མ་དམིགས་པ་དང་། ཁྱབ་

བེད་མ་དམིགས་པ་དང་། དངྩོས་འབས་མ་དམིགས་པའི་རགས་རྣམས་ཡྩོད་པའི་
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ཕིར། དཔེ་རྣམས་ནི་གྩོ་བར་སའྩོ། །

གཉིས་པ་(འགལ་ཟླ་དམིགས་པ་རགས་སུ་བཀྩོད་པའི་དབེ་བ་)ལ་གཉིས། སྤིའི་དབེ་བ་

དང་། སྩོ་སྩོའི་དབེ་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(སྤིའི་དབེ་བ་)ནི། 

ར་བ།

འགལ་བ་དམིགས་པ་རྣམ་པ་གཉིས། །

འགལ་བ་དམིགས་པའི་དགག་རགས་ཡང་དག་དེ་ཡང་ཆྩོས་ཅན། རྣམ་པ་

གཉིས་སུ་ཡྩོད་དེ། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརེན་པ་དང་། ཕན་ཚུན་སངས་

འགལ་ལ་བརེན་པའི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(སྩོ་སྩོའི་དབེ་བ་)ལ་གཉིས། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་

དབེ་བ་དང་། ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་དབེ་བ་ཉིད་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་

(ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་དབེ་བ་)ལ་གཉིས། གཞན་གི་ལུགས་དགག་པ་དང་། 

རང་གི་ལུགས་སྩོ། །

དང་པྩོ་(གཞན་གི་ལུགས་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཚ་རེག་སྩོར་བཞིས་གང་རེག་བཞི། །

བཀག་པས་སྦྱྩོར་བ་བཅུ་དྲུག་ཟེར། །[༣༣]

ཁ་ཅིག མེ་དང་ཙནྡན་གི་མེ་དང་དུ་བ་དང་མེ་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐྩོགས་མེད་ཀིས་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཁྱབ་པར་ནྩོན་པའི་གཞིར། གང་རེག་སྩོགས་བཞི་ཡྩོད་ཀང་མངྩོན་སུམ་ལ་སྣང་དུ་མི་

རུང་བ་འགྩོག་པ་ན་གང་རེག་དང་བ་མྩོའི་རེག་པ་དང་། གང་རེག་གི་འབས་བུ་སྤུ་

ལྩོང་བེད་དང་། གང་རེག་གི་དངྩོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐྩོགས་མེད་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་

མེད་པར་སྒྲུབ་པ་རེ་རེ་ལ་ཡང་། ཚ་རེག་གི་སྩོར་བཞི་ཀ་རགས་སུ་བཀྩོད་པའི་ཚ་

རེག་སྩོར་བཞིས་གང་རེག་སྩོར་བཞི་བཀག་པས་སྦྱྩོར་བ་བཅུ་དྲུག་ཟེར་རྩོ། །

དེ་དགག་པ་ནི། 

ར་བ།

ནུས་པ་ཐྩོགས་མེད་མེ་མིན་ཞིང་། །

རྒྱུན་མེད་ཕིར་ན་འགྩོག་མི་ནུས། །

མེའི་དངྩོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐ་མ་རགས་སུ་བཀྩོད་ནས་གང་རེག་གི་སྩོར་བཞི་

འགྩོག་མི་ནུས་པར་ཐལ། མེའི་རྒྱུ་ཙམ་ནི་གང་རེག་འགྩོག་པ་ལ་འཁྲུལ་ལ། མེའི་

དངྩོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐྩོགས་མེད་མེ་མིན་པས། དེས་གང་རེག་ལ་དངྩོས་སུ་གནྩོད་པ་

མིན་ཞིང་། དེ་ལ་རིགས་འདྲའི་རྒྱུན་མེད་པས་མངྩོན་སུམ་གིས་ངེས་མི་ནུས་པའི་

ཕིར། ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ལས་གསུངས་པ་ལར། མེའི་དངྩོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐ་མ་སྣང་རུང་

གི་གཞི་ལས་མེ་ཡང་སྣང་དུ་རུང་བས་རགས་དགྩོས་ན་རང་བཞིན་འགལ་དམིགས་

འཐད་ལ། མེ་སྣང་དུ་མི་རུང་ན་ཅིག་ཤྩོས་ཀང་སྣང་དུ་མི་རུང་བས་འགལ་རྒྱུ་

དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་མི་སྲིད་པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །བསྒྲུབ་བ་མེ་སྒྲུབ་པ་ལ་

མི་རུང་ཡང་། གང་རེག་འགྩོག་པ་ལ་རུང་བར་ཁ་ཅིག་འདྩོད་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། ཁྱད་

པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕིར། 
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཉིས་པ་(རང་གི་ལུགས་)ནི། 

ར་བ།

གཞུང་ལས་རྣམ་གཞག་མང་བཤད་ཀང་། །

འགྩོག་ནུས་སྔ་མ་བཅུ་གཉིས་ཡིན། །[༣༤]

དགག་བ་འགྩོག་ནུས་ཀི་འགལ་དམིགས་ཀི་དབེ་བ་གཞན་མི་འཐད་པར་

ཐལ། གཞུང་ལས་དགག་རགས་ཀི་དབེ་བསྡུའི་རྣམ་བཞག་མང་དུ་བཤད་ཀང་དགག་

བ་འགྩོག་ནུས་ཀི་འགལ་དམིགས་སྔ་མ་བཅུ་གཉིས་ཡིན་ལ། འགལ་རྒྱུ་དམིགས་པ་

བཞི་པྩོ་མི་འཐད་པའི་ཕིར། སྔྩོན་གི་མཁས་པ་ཆེན་པྩོ་གཙང་ནག་པ་བརྩོན་འགྲུས་

སེངེ་1ནི། ཛེ་ཏ་རི་དག་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གི་རེས་སུ་འབངས་ནས། དགག་རགས་བཅུ་

དྲུག་ཏུ་འབེད་ཚུལ་འབེལ་ཡུལ་མ་དམིགས་པ་བཞི་དང་། འགལ་དམིགས་ལ་གཞི་

འགར་མེས་གང་རེག་འགྩོག་པ་ལ་རང་བཞིན་འགལ་དམིགས་དང་། གང་འབས་སྤུ་

ལྩོང་བེད་འགྩོག་པ་རྒྱུ་འགལ་དམིགས་དང་། བ་མྩོའི་རེག་པ་འགྩོག་པ་ཁྱབ་བེད་

འགལ་དམིགས་དང་། གང་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐྩོགས་མེད་འགྩོག་པ་འབས་བུ་འགལ་

དམིགས་ཏེ་བཞི་དང་། ཡང་དུ་བ་དྲག་འཕྱུར་བས་ཁྱབ་པར་ནྩོན་པའི་གཞིར། གང་

རེག་འགྩོག་པ་འགལ་འབས་དམིགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་དགག་བའི་ཆྩོས་ཕི་མ་

བཞི་རིམ་བཞིན་དུ་འགྩོག་པ། རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པ་དང་། ཁྱབ་

བེད་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པ་དང་། འབས་བུ་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་

དམིགས་པ་འགལ་འབས་དམིགས་པའི་སྩོར་བཞི་དང་། ཡང་ཙནྡན་གི་མེས་ཁྱབ་

1  <<ཞུ་>> སེངེ།<<ས་>> སྱཻདྒ།



  363  

ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

པར་གནྩོན་པའི་གཞིར། དགག་བའི་ཆྩོས་བཞི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འགྩོག་པ་འགལ་

ཁྱབ་དམིགས་པ་དང་། རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་ཁྱབ་བ་དམིགས་པ་དང་། ཁྱབ་བེད་དང་

འགལ་བའི་ཁྱབ་བ་དམིགས་པ་དང་། འབས་བུ་དང་འགལ་བའི་ཁྱབ་བ་དམིགས་པ་

འགལ་ཁྱབ་དམིགས་པའི་སྩོར་བཞི་དང་བཅུ་དྲུག་ཏུ་བེད་དྩོ། །ཁ་ཆེ་ཛྙ་ན་ཤིས། མེ་

རྒྱུ་ནུས་པ་ཐྩོགས་མེད་ཀིས་བཞི་པྩོ་འགྩོག་པ་དགག་རགས་ཉི་ཤུར་འབེད་པ་ཡང་

ཡྩོད་མྩོད་ཀི། ཚད་མ་རྣམ་ངེས་དང་། རིག་ཐིགས་སུ་བཅུ་དང་བཅུ་གཅིག་པ་ཕན་

ཚུན་སངས་འགལ་ལ་བརེན་པ་ལས་མི་གསུངས་སྩོ། །

གཉིས་པ་(ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་དབེ་བ་ཉིད་བཤད་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཕན་ཚུན་སངས་པ་དངྩོས་ལ་ནི། །

རགས་དང་རགས་ཅན་ཡྩོད་མ་ཡིན། །

ཕན་ཚུན་སངས་པ་དངྩོས་ལ་ནི་རགས་དང་རགས་ཅན་ཡང་དག་ཡྩོད་པ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་བུའི་རགས་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་ངེས་ནས་བསྒྲུབ་བ་མ་ངེས་པ་མི་

སྲིད་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

དེ་ཡིས་1ཁྱད་པར་བས་པ་ནི། །

ཁྱབ་བེད་འགལ་བ་དམིགས་པ་ཡིན། །[༣༥]

1  <<སེ་>><<ཧྩོར་>> ཡིས།<<ར་>><<ཞ་>> ཡི།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

སྒ་ཆྩོས་ཅན། རག་པས་སྟྩོང་སྟེ། བས་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ཕན་ཚུན་སངས་

འགལ་དེ་ཡིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་རགས་སུ་བཀྩོད་པ་ནི་སྐྱྩོན་མེད་ཡིན་ཏེ། ཁྱབ་

བེད་འགལ་བ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། དགག་བའི་ཆྩོས་ཀི་

ཁྱབ་བེད་དང་དངྩོས་འགལ་རགས་སུ་བཀྩོད་པ་ལ་དགྩོངས་ནས་ཐ་སད་དེ་ལར་

མཛད་པ་ཡིན་གི། འགལ་དམིགས་སྔ་མ་རྣམས་དང་མཐུན་པར་བས་ན་འགལ་ཁྱབ་

དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་བའྩོ། །

ར་བ།

ཚད་མས་གནྩོད་པའི་འགལ་བ་ཡང་། །

ཁྱབ་བེད་འགལ་བ་དམིགས་པར་འདུས། །

ཚད་མས་གནྩོད་པའི་འགལ་བ་ལ་བརེན་པའི་འགལ་བ་དམིགས་པ་ཡང་ཁྱབ་

བེད་འགལ་བ་དམིགས་པར་འདུས་ཏེ། དེ་ལ་ལྩོས་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་ཕིར། 

སྤིར་རགས་ཡང་དག་གི་རགས་དང་དགག་བའི་ཆྩོས་ཚད་མས་གནྩོད་འགལ་ཡིན་

ཞིང་། དེ་ལ་བརྒྱུད་འགལ་གི་ཁྱབ་པས་ཚད་མས་གནྩོད་འགལ་ལ་དངྩོས་དང་། ཚད་

མ་གཞན་གིས་གནྩོད་པའི་འགལ་བ་ཞེས་གཉིས་སུ་འབེད་པ་ནི་རྨྩོངས་པ་ངྩོ་མཚར་

སྐྱེད་པའི་རྣམ་བཞག་ཡིན་ནྩོ། །

གསུམ་པ་(དགག་རགས་ཀི་འབེལ་པ་ངེས་པའི་ཚུལ་)ལ་གཉིས། གཞན་ལུགས་དགག་

པ་དང་། རང་གི་ལུགས་སྩོ། །

དང་པྩོ་(གཞན་ལུགས་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དངྩོས་འབེལ་བཀག་ཟིན་ལྷན་ཅིག་ན། །

མི་གནས་ཚོགས་པས་སྐྱེད་1པ་འཁྲུལ། །[༣༦]

དགག་རགས་ལ་དངྩོས་པྩོའི་འབེལ་པ་འདྩོད་པ་དང་། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་

འགལ་ལ་བརེན་པའི་འགལ་དམིགས་ལྩོག་འབེལ་དེ་བྱུང་འབེལ་ལ་བརེན་པ་མི་

འཐད་པར་ཐལ། དངྩོས་པྩོའི་འབེལ་པ་བཀག་ཟིན་ཅིང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་

བརེན་པའི་འགལ་དམིགས་རགས་ལྩོག་ཚོགས་པས་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ལྩོག་སྐྱེད་པ་

འཁྲུལ་བའི་ཕིར། མེ་སྟྩོབས་ལྡན་སྩོགས་བཞི་པྩོ་མེད་པའི་ཚོགས་པས་ངེས་པར་

གང་རེག་སྐྱེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རེག་བ་བཏང་སྩོམས་པ་སྐྱེད་པའང་སྲིད་པའི་

ཕིར། 

གཉིས་པ་(རང་གི་ལུགས་)ནི། 

ར་བ།

འབེལ་ཡུལ་ལྩོག་པས་འབེལ་ཆྩོས་ཉིད། །

ལྡྩོག་པས་བཟླྩོག་འབེལ་བླྩོ་ངྩོར་གྲུབ། །

ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་ལྩོག་འབེལ་དངྩོས་པྩོར་གྲུབ་པ་མི་

འཐད་པར་ཐལ། འབེལ་ཡུལ་ལྩོག་པས་འབེལ་ཆྩོས་ཉིད་ལྡྩོག་པས་བཟླྩོག་འབེལ་

རྩོག་པའི་བླྩོ་ངྩོར་གྲུབ་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྒྱུ་མ་དམིགས་པ་དང་ཁྱབ་བེད་མ་

དམིགས་པ་ལ་ལྩོག་འབེལ་ཡྩོད་ཀང་རང་དབང་དུ་གྲུབ་པའི་འབེལ་པ་མི་འཐད་དྩོ། །

གཉིས་པ་རང་བཞིན་གི་རགས་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བའྩོ། །

1  <<རང་>> སྐྱེད།<<ར་>> བསྐྱེད།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། 

ར་བ།

ཡིན་པ་སྒྲུབ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་། །

བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་དང་བདག་གཅིག་ཡིན་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་

གང་ཞིག དེའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་སུ་གཟུང་བ་ཡིན་ན་དགག་པ་མ་ཡིན་པའྩོ། །

གཉིས་པ་(དབེ་བ་)ནི། 

ར་བ།

ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་རང་བཞིན་རགས། །

སྒྲུབ་རགས་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་དང་ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་སྒྲུབ་པ་རང་

བཞིན་གི་རགས་ཡིན་ལ་དེ་ལ་དུ་མ་ཡྩོད་དེ། སྒྲུབ་བེད་ཀི་ངྩོས་ནས་ལྩོས་པ་པ་དང་། 

དག་པ་པ་དང་། བསྒྲུབ་བའི་ངྩོས་ནས་དྩོན་སྒྲུབ་དང་ཐ་སད་སྒྲུབ་སྩོགས་དུ་མ་ཡྩོད་

པའི་ཕིར། 

ར་བ།

དེ་ཡི་ཆ་མཐུན་ཁྩོངས་སུ་བསྡུ། །

དེ་ཡི་ཆ་མཐུན་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཚང་བས་འབས་བུ་སྐྱེ་རུང་དཔྩོག་པ་རང་

བཞིན་གི་རགས་སུ་མ་འདུས་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། དེ་ཡི་ཁྩོངས་སུ་བསྡུ་བར་བ་

བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ར་བ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

གཅིག་ཕིར་ཐ་དད་སྐྱྩོན་མི་འགྩོ ། [༣༧]

དུ་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐྩོགས་མེད་ཀིས་མི་རག་པའི་དུ་བ་སྒྲུབ་པ་རང་བཞིན་གི་

རགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་གིས་མི་གྩོས་པར་ཐལ། དུ་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐྩོགས་མེད་

དུ་འཇྩོག་པ་དུ་བ་སྐྱེ་བཞིན་པ་མཐྩོང་བ་ལ་ལྩོས་ལ། དུ་བ་སྐྱེ་བཞིན་པ་དང་མི་རག་

པའི་དུ་བ་རས་གཅིག་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་འབས་བུའི་རགས་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ་དང་། རྩོད་

སྩོང་ངྩོ་། །

དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། 

ར་བ།

ཡྩོད་པ་སྒྲུབ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་། །

དངྩོས་པྩོར་ཡྩོད་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་གང་ཞིག་རགས་སུ་

གཟུང་བ་ཡིན་ན་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་སུ་གཟུང་བ་དང་རས་ཐ་དད་པ་ཡིན་པའྩོ། །

གཉིས་པ་(དབེ་བ་)ལ་འབས་རགས་དངྩོས་ནི། 

ར་བ།

དེ་བྱུང་བ་ལ་འབས་བུའི་རགས། །

རགས་ཆྩོས་དེ་བྱུང་འབེལ་པ་ལ་བརེན་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་འབས་བུའི་

རགས་སྩོ། །

ཁྩོངས་སུ་འདུས་པ་ནི། 
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ར་བ།

དེ་དང་ཆ་མཐུན་ཁྩོངས་སུ་བསྡུ། །

རྩོ་ལས་གཟུགས་དཔྩོག་པ་དང་། ཆུ་སྐྱར་ལས་ཆུ་དཔྩོག་པ་དང་། ཆུ་མི་འབྩོ་

ཁྱིལ་ལེར་གནས་པ་ལས་འྩོག་གཞི་བརན་པ་དཔྩོག་པ་སྩོགས། དུ་བས་མེ་དཔྩོག་པ་

དེ་དང་ཆ་མཐུན་འབས་རགས་སུ་མ་འདུས་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། འབས་རགས་

ཀི་ཁྩོངས་སུ་བསྡུ་བར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག ཚོགས་པས་ཚོགས་པ་ཅན་སྔ་

མ་དཔྩོག་པ་འབས་རགས་སུ་བེད་པ:མ་གྩོ་1བར་ཚོགས་པ་དང་ཚོགས་པ་ཅན་རས་

ཐ་དད་དུ་འདྩོད་པ་ནི། བེ་བག་པའི་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་འགྩོག་ཚུལ་མ་ཤེས་པར་

ཟད་དྩོ། །

གསུམ་པ་(རྩོད་སྩོང་)ནི། 

ར་བ།

ཐ་དད་སྒྲུབ་ཕིར་སྐྱྩོན་ལས་གྩོལ། །[༣༨]

དུ་བས་ནམ་མཁའི་དུ་བ་ལྩོང་ལྩོང་པྩོ་མེ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བར་སྒྲུབ་པའི་འབས་

རགས་སུ་མ་འདུས་པའི་སྐྱྩོན་ལས་གྩོལ་ཏེ། དེ་དང་རས་ཐ་དད་པའི་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་

མེ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་གི། མེ་སྔྩོན་སྩོང་གི་ལྡྩོག་པ་སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་དེ་དག་གི་འབེལ་པ་ལ་ལྩོག་རྩོག་དགག་པ་ལ་གཉིས། ཕྩོགས་སྔ་

མ་དང་། དེ་དགག་པའྩོ། །

1  <<བཀྲིས་>> མགྩོ
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དང་པྩོ་(ཕྩོགས་སྔ་མ་)ནི། 

ར་བ།

ཁ་ཅིག་འབེལ་པ་མུ་དགུ་ལ། །

གྩོ་བེད་འབེལ་པ་བཞི་ཡྩོད་ལྩོ། །

ཁ་ཅིག འབེལ་ཆྩོས་དངྩོས་འབེལ་ཡུལ་ལ་དངྩོས་སུ་འབེལ་དགྩོས་ན། ངག་

སྨྲ་བའི་རགས་ལས་དྩོན་སྤི་ཤར་བ་དཔྩོག་པ་སྩོགས་དུ་མ་ལ་མ་ཁྱབ་པར་འགྱུར་

བས་སྤིར་འབེལ་པ་ལ་འབེལ་པྩོ་དངྩོས་དང་། ཁྱད་པར་དུ་བེད་ཆྩོས་དང་། ཁྱད་པར་

དུ་བས་ཆྩོས་གསུམ་ཡྩོད་ལ། དེ་བཞིན་དུ་འབེལ་ཡུལ་ལའང་གསུམ་ཡྩོད་པས་

འབེལ་པྩོ་རེ་རེའང་འབེལ་ཡུལ་གསུམ་ཀ་ལ་འབེལ་པས་མུ་དགུ་ཡྩོད་ལ་གྩོ་བེད་ཀི་

འབེལ་པ་འབེལ་ཡུལ་གི་ངྩོ་བྩོ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་བས་ཆྩོས་གཉིས་ལ་འབེལ་པྩོའི་ངྩོ་

བྩོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བེད་ཆྩོས་བཞི་ཡྩོད་ལྩོ། །

གཉིས་པ་(དེ་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

འདི་ནི་རྣམ་གཞག་འགལ་བ་དང་། །

གཞུང་གི་དགྩོངས་པར་འཐད་མ་ཡིན། །[༣༩]

འདི་ནི་འབེལ་པའི་རྣམ་བཞག་འགལ་བ་དང་གཞུང་གི་དགྩོངས་པར་འཐད་པ་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། མེ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བའི་ཁྱད་པར་བེད་ཆྩོས་མེ་དང་དུ་བ་དེ་བྱུང་གི་

འབེལ་པ་གྩོ་ཆྩོད་པར་འདྩོད་པ་དང་། འབེལ་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་བེད་ཆྩོས་ལ་འབེལ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

པས་གྩོ་མི་ཆྩོད་པར་འདྩོད་པ་ནང་འགལ་དང་། མདྩོ་དང་རྣམ་འགེལ་མཛད་པས་

འབེལ་པ་གཉིས་ལས་གཞན་མ་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

ཁྱད་པར་བ་བེད་འབེལ་པ་ཡི། །

སྟྩོབས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་གྩོ་བ་མིན། །

དེ་ཡི་ངྩོ་བྩོའམ་དྩོན་གཞན་གི། །

འབེལ་པའི་སྟྩོབས་ཀིས་རྩོགས་པར་ཟད། །[༤༠]

བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

འགྩོད་ཚུལ་ལ་ཇི་ལར་བྱུང་ཡང་ཁྱད་པར་བ་བེད་ཀི་འབེལ་པ་ཡི་སྟྩོབས་

ཀིས་བསྒྲུབ་བ་གྩོ་བ་མིན་པར་ཐལ། འབེལ་ཡུལ་དངྩོས་དེ་ཡི་ངྩོ་བྩོའམ་དྩོན་གཞན་

གི་འབེལ་པའི་སྟྩོབས་ཀིས་རྩོགས་པར་ཟད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། 

ར་བ།

རགས་གང་ཚུལ་གསུམ་མ་གྲུབ་པ། །

རགས་སུ་བཀྩོད་པ་གང་ཞིག་ཚུལ་གསུམ་མ་གྲུབ་པའྩོ། །

གཉིས་པ་(དབེ་བ་)ལ་གསུམ། མ་གྲུབ་པ་དང་། མ་ངེས་པ་དང་། འགལ་

བའྩོ། །དང་པྩོ་(མ་གྲུབ་པ་)ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བའྩོ། །
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། 

ར་བ།

ཕྩོགས་ལ་རགས་མེད་མ་གྲུབ་པ། །

རགས་སུ་བཀྩོད་ཀང་ཕྩོགས་རྩོད་གཞི་ལ་རགས་འགྩོད་ཚུལ་དང་མཐུན་

པར་མེད་པ་མ་གྲུབ་པའི་རགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དྩོ། །

གཉིས་པ་(དབེ་བ)ལ་གསུམ། དྩོན་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང་། བླྩོ་ངྩོར་མ་གྲུབ་པ་དང་། 

རྩོལ་བ་གཉིས་ལ་ལྩོས་ནས་མ་གྲུབ་པའྩོ། །འདི་དག་ཀང་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཀི་མཚན་ཉིད་

ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་ལ་འགྩོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡྩོད་པ་ཁྩོ་ནར་ངེས་པ་ཞེས་

པས་དེ་ལ་ཡྩོད་པ་དང་། ཡྩོད་པ་ཁྩོ་ན་དང་དེ་ལར་ངེས་པ་བཞིའི་བསལ་བ་རྒྱས་པར་

དབེ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

དང་པྩོ་ལ་ཆྩོས་ཅན་གི་ངྩོ་བྩོ་མ་གྲུབ་པ་དང་། གྲུབ་ཀང་རྩོད་གཞིར་མ་གྲུབ་

པ་སྒ་མཉན་བར་སྒྲུབ་པ་ལ་བུ་དང་། རགས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་མ་གྲུབ་པ་དང་། གྲུབ་ཀང་རྩོད་

གཞི་དང་འབེལ་པ་མེད་པ་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་པ་ལ་མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་བ་བཀྩོད་པ་ལ་

བུ་དང་། གཞི་རགས་ཐ་དད་མེད་པ་དང་། ཆྩོས་རགས་ཐ་དད་མེད་པ་ལྡྩོག་པ་ཐ་དད་

མེད་ནས་ཕྩོགས་ཆྩོས་མ་གྲུབ་པ་དང་། རགས་ཆྩོས་ཅན་གི་ཕྩོགས་གཅིག་ལ་མ་

ཁྱབ་པ་དང་། རགས་ཀི་ཕྩོགས་གཅིག་ཆྩོས་ཅན་ལ་མ་གྲུབ་པ་སྩོགས་དང་། 

བླྩོ་ངྩོར་མ་གྲུབ་པ་ནི། ཆྩོས་ཅན་དང་། རགས་དང་། གཞི་རགས་ཀི་འབེལ་པ་

ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་གྲུབ་པ་སྩོགས་སྩོ། །

རྩོལ་བ་རང་ལ་ལྩོས་ནས་མ་གྲུབ་པ་གངས་ཅན་གིས་བླྩོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

སྒྲུབ་པ་ལ་སྐྱེ་འཇིག་བེད་པ་རགས་སུ་བཀྩོད་པ་ལ་བུ་དང་། ཕི་རྩོལ་ལ་མ་གྲུབ་པ་

གཅེར་བུ་པས་ཤུན་པ་བཤུས་ན་འཆི་བས། ལྩོན་ཤིང་སེམས་པ་ཅན་དུ་སངས་རྒྱས་

པ་ལ་རགས་སུ་བཀྩོད་པ་ལ་བུའྩོ། །

ར་བ།

ཕྩོགས་ཆྩོས་དྩོན་ནམ་བླྩོ་ངྩོ་ལ། །

མི་གནས་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་ཡིན། །

ཕྩོགས་རེའམ་རྩོལ་བ་རྣམ་གཉིས་ལ། །

མ་གྲུབ་རྣམ་པར་ཕེ་སྟེ་བཤད། །[༤༡]

བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

ཕྩོགས་ཆྩོས་དྩོན་ནམ་བླྩོ་ངྩོ་ལ་ལྩོས་ནས་མི་གནས་པ་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་ཡིན་ལ་

དེ་ལ་དུ་མ་ཡྩོད་དེ། རགས་དང་རྩོད་གཞི་ཕྩོགས་རེའམ་རྩོལ་བ་དང་ཕི་རྩོལ་རྣམ་

གཉིས་ལ་མ་གྲུབ་པ་རྣམ་པར་ཕེ་སྟེ་བཤད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་མ་ངེས་པ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ་དང་། མཚན་གཞི་

སྩོ་སྩོའི་དྩོན་ནྩོ། །

དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། 

ར་བ།

མ་ངེས་ཐེ་ཚོམ་བསྐྱེད་པའི་རགས། །

མ་ངེས་པའི་རགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཕྩོགས་ཆྩོས་གང་གི་བསྒྲུབ་བ་ལ་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དམིགས་པའི་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེད་པའི་རགས་དེ་ཕྩོགས་ཆྩོས་གང་གི་ཁྱབ་པ་རྣལ་ལྩོག་གང་

དུ་ཡང་མ་ངེས་པའྩོ། །

གཉིས་པ་(དབེ་བ་)ནི། ཚིག་དྩོན་བཤད་པ་ཉིད་ཀིས་གྩོ་བར་ཟད་དྩོ། །

གསུམ་པ་(མཚན་གཞི་སྩོ་སྩོའི་དྩོན་)ལ་གཉིས། ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་དང་། ཐུན་མྩོང་

གི་མ་ངེས་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པ་)ལ་མཚན་ཉིད་ནི། 

ར་བ།

ཕྩོགས་ལས་1གཞན་ལ་མ་གྲུབ་པ། །

ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

ཕྩོགས་ཆྩོས་གང་ཞིག་ཕྩོགས་རྩོད་གཞི་ལས་གཞན་ལས་མ་གྲུབ་པ་དེ་ཁྩོ་

ནའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཆྩོས་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་རགས་ཀི་མཚན་

ཉིད་དྩོ། །

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་དབེ་ན་བཞི། །

དབེ་ན་བཞི་ཡྩོད་དེ། ཕྩོགས་ཆྩོས་སུ་སྩོང་བའི་ཚེ་ཕི་རྩོལ་གི་ཚད་མའི་ངྩོར་

མཐུན་ཕྩོགས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་གཉིས་ཀ་ལ་མེད་ནས་མ་མཐྩོང་བ་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་

ལ་མཉན་བ་བཀྩོད་པ་ལ་བུ་དང་། དྩོན་ལ་ཡྩོད་སྲིད་ཀང་ཚད་2མས་མ་མཐྩོང་བ་སྐྱེས་

1  <<ཧྩོར་>> ལས།<<ར་>><<སེ་>><<ཞ་>> མིན།

2  <<བཀྲིས་>> ཚང་།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བུ་འདི་ལྷ་ལས་ཚེ་འཕྩོས་ཏེ། མིག་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལ་བུ་དང་། མཐུན་

ཕྩོགས་ལ་ཡྩོད་ཀང་མ་མཐྩོང་བ་སྒ་མི་རག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར། རིག་བེད་ཀི་སྒ་

བཞིན་ཞེས་པ་ལ་བུ་དང་། མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཡྩོད་ཀང་མ་མཐྩོང་བ། གང་བས་མི་

རག་རིག་བེད་བཞིན། ནམ་མཁའ་ནི་མ་བས་སྩོ་ཞེས་པ་ལ་བུའྩོ། །རྒྱས་པར་དབེ་ན་

མཉན་བས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ཕྩོགས་ཆྩོས་སུ་སྩོང་བའི་ཚེ། མཐུན་ཕྩོགས་ལ་

ཚད་མིན་གི་བླྩོ་གསུམ་ཞུགས་པ་དང་། དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཚད་

མིན་གི་བླྩོ་གསུམ་གསུམ་ཞུགས་པ་དགུ་ལ་སྩོགས་པར་དབེ་བར་བའྩོ། །

གཉིས་པ་(ཐུན་མྩོང་གི་མ་ངེས་པ་)ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། 

ར་བ།

ཕྩོགས་ལས་གཞན་འཇུག་ཐུན་མྩོང་བ། །[༤༢]

མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་གང་ཕྩོགས་ལས་གཞན་ལ་འཇུག་པ་ཐུན་མྩོང་

བའི་མ་ངེས་པའྩོ། །

ར་བ།

དབེ་ན་དངྩོས་དང་ལྷག་ལྡན་གཉིས། །

གཉིས་ཀ་ལ་མཐྩོང་བཟླྩོག་མི་ཆྩོད། །

གཉིས་པ་(དབེ་བ་)ལ། དབེ་ན་དངྩོས་ཀི་མ་ངེས་པ་དང་། ལྷག་ལྡན་གཉིས་ཡྩོད་

ལ་དང་པྩོ་ལ་ཡང་མཐུན་ཕྩོགས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་འཇུག་



  375  

ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

པ་དང་། མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཁྱབ་ཅིང་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཆ་གཉིས་པ་དང་། དེ་ལས་

ལྩོག་པ་དང་། གཉིས་ཀ་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ་དང་བཞི་ཡྩོད་དྩོ། །

ར་བ།

:ཡང་དག་ལྷག་ལྡན་མཐུན་ཕྩོགས་མཐྩོང་། །

མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་མ་མཐྩོང་བའྩོ། །1[༤༣]

མི་མཐུན་ཕྩོགས་མཐྩོང་མཐུན་ཕྩོགས་ལ། །

མ་མཐྩོང་འགལ་བའི་ལྷག་ལྡན་ཡིན། །

ལྷག་ལྡན་ལ་གཉིས་ཡྩོད་དེ། ཕྩོགས་ཆྩོས་གང་གི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་མཐྩོང་། 

མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བས་མ་མཐྩོང་བ་ཡང་དག་ལྷག་ལྡན་ཡིན་པ་དང་། 

ཕྩོགས་ཆྩོས་གང་ཞིག་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་མཐྩོང་། མཐུན་ཕྩོགས་ལ་མ་མཐྩོང་བ་

འགལ་བའི་ལྷག་ལྡན་ཡིན་པ་གཉིས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་འགལ་རགས་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། 

ར་བ།

རགས་གྲུབ་བཟླྩོག་པས་ཁྱབ་ན་འགལ། །

རགས་ཕྩོགས་ཆྩོས་གྲུབ་ཅིང་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ལས་བཟླྩོག་པས་ཁྱབ་པ་

ངེས་པ་ནི། འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དྩོ། །

1  <<ཞ་>> མཐུན་ཕྩོགས་ལ་མཐྩོང་གཅིག་ཤྩོས་ལ། །མ་མཐྩོང་ཡང་དག་ལྷག་ལྡན་ཡིན། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཉིས་པ་(དབེ་བ་)ལ་གསུམ། ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་དབེ་བ་དང་། བརྩོད་འདྩོད་ཀི་སྩོ་

ནས་དབེ་བ་དང་། དབེ་བ་གཞན་དུ་འདྩོད་པ་དགག་པའྩོ། །དང་པྩོ་(ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་དབེ་བ་)

ལ་གཉིས། འབེལ་པའི་དབང་གིས་གཉིས་སུ་དབེ་བ་དང་། སྦྱྩོར་བ་ལ་ལྩོས་ནས་

གསུམ་དུ་དབེ་བའྩོ། །དང་པྩོ་(འབེལ་པའི་དབང་གིས་གཉིས་སུ་དབེ་བ་)ལ་གཉིས། གཉིས་སུ་

འགྩོ་བའི་ཚུལ་དང་། རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(གཉིས་སུ་འགྩོ་བའི་ཚུལ་)ནི། 

ར་བ།

མི་དམིགས་རང་བཞིན་གཏན་ཚིགས་སུ། །

བསྡུས་པས་འགལ་བ་གཉིས་ཉིད་ཡིན། །[༤༤]

འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་ཉིད་དུ་འདུས་པ་ཡིན་ཏེ། མ་དམིགས་པ་

རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་སུ་བསྡུས་པས་དེ་ལར་གཉིས་སུ་འདུས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(རྩོད་པ་སང་བ་)ལ། རྩོལ་བྱུང་སྒ་མི་རག་པའི་འབས་བུ་ཡིན་པས། 

རྩོལ་བྱུང་གིས་དུང་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པ་འགལ་རགས་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། 

དེ་དགག་པ་ལ་བཞི། ཉན་ཤེས་སྒ་མི་རག་པའི་འབས་བུར་སྒྲུབ་པ་ནི། 

ར་བ།

བཙལ་མ་ཐག་བྱུང་མི་རག་འབས། །

དུང་སྒ་ཐྩོས་པའི་ཉན་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། རང་རྒྱུ་སྒ་མི་རག་པའི་འབས་བུ་ཡིན་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཏེ། བརལ་1མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བའི་ཉན་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་རག་པའི་འབས་བུར་མི་འཐད་པ་ནི། 

ར་བ།

རག་ལ་འགྱུར་བ་མེད་ཕིར་འགལ། །

དུང་སྒ་ཐྩོས་པའི་ཉན་ཤེས་སྒ་རག་པའི་འབས་བུར་འགལ་བར་ཐལ། རག་པ་

ལ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་རང་ལ་མཚུངས་པ་སངས་པ་ནི། 

ར་བ།

མི་རག་འགྱུར་ཕིར་འདི་མི་མཚུངས། །

བུམ་པས་བུམ་འཛིན་ཉན་ཤེས་སྐྱེད་པ་རིག་པས་བསྒིབས་པ་དང་། སྒ་རག་

པས་ཉན་ཤེས་སྐྱེད་པ་ལ་སྒིབ་བེད་མི་འཐད་པ་འདི་མི་མཚུངས་པར་ཐལ། རག་པ་

ལ་འགྱུར་བ་མེད་ལ་མི་རག་པ་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

བཞི་པ་འགྱུར་མེད་ལ་མི་མཚུངས་པ་ནི། 

ར་བ།

དེ་འདྲ་འགྱུར་མེད་ལ་མི་འཐད། །[༤༥]

སྒ་རག་པས་ཉན་ཤེས་སྐྱེད་པའི་སྒིབ་བེད་སེལ་བ་དེ་འདྲ་འགྱུར་མེད་ལ་མི་

འཐད་པར་ཐལ། རག་པ་རྐེན་གིས་སྒྱུར་དུ་མེད་པའི་ཕིར། 

1  <<བཀྲིས་>> བརལ།<<རང་>> བཙལ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཉིས་པ་(སྦྱྩོར་བ་ལ་ལྩོས་ནས་གསུམ་དུ་དབེ་བ་)ནི། 

ར་བ།

མི་དམིགས་གསུམ་པར་འབེད་ན་ནི། །

དེ་བཟླྩོག་འགལ་བའང་གསུམ་དུ་འགྱུར། །

མ་དམིགས་པའི་རགས་གསུམ་པར་འབེད་ན་ནི་དེ་བཟླྩོག་པའི་འགལ་བའང་

གསུམ་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། དངྩོས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཡང་དག་ཏུ་སྩོང་ན་བཟླྩོག་

ཕྩོགས་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(བརྩོད་འདྩོད་ཀི་སྩོ་ནས་དབེ་བ་)ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། 

རང་ལུགས་དང་། རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(གཞན་ལུགས་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

འགའ་ཞིག་ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་གི། །

དབེ་བས་འགལ་བ་བཞི་ཞེས་ཟེར། །[༤༦]

འགའ་ཞིག་ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་གི་དབེ་བས་འགལ་བ་བཞི་ཞེས་ཟེར་ཏེ། 

ཆྩོས་ཅན་གི་ངྩོ་བྩོ་དང་ཁྱད་པར་ལ་གནྩོད་པའི་འགལ་བ་དང་། ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་དང་

ཁྱད་པར་ལ་གནྩོད་པའི་འགལ་བ་དྩོན་ལ་ལྩོས་ནས་བཞི་ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་པར་

ཐལ། ཆྩོས་ཅན་གི་ངྩོ་བྩོ་ཚད་མས་གྲུབ་ན་འགྩོག་མི་ནུས་ལ། མ་གྲུབ་ན་ཕྩོགས་

ཆྩོས་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར། 



  379  

ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

གཉིས་པ་(རང་ལུགས་)ནི། 

ར་བ།

དངྩོས་ཤུགས་ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་གི། །

འགལ་བ་བརྩོད་འདྩོད་སྟྩོབས་ཀིས་ཡིན། །

སྦྱྩོར་བའི་འགྩོད་ཚུལ་ལ་ལྩོས་ནས་བཞིར་དབེ་རུང་སྟེ། དངྩོས་ཤུགས་ཀི་སྩོ་

ནས་འགལ་བ་བརྩོད་པ་དང་། ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་གི་འགལ་བ་བརྩོད་འདྩོད་ཀི་

སྟྩོབས་ཀིས་བཞིར་ཕེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྣམ་ངེས་ཀི་རྣམ་བཤད་དུ་རྒྱས་པར་

བཤད་པ་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གསུམ་པ་(རྩོད་པ་སང་བ་)ནི། 

ར་བ།

ཡང་དག་ལ་ཡང་མཚུངས་ཤེ་ན། །

འགལ་རགས་ལ་བཞི་ཡྩོད་ན་རགས་ཡང་དག་ལའང་ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་གི་

ངྩོ་བྩོ་སྒྲུབ་པ་དང་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པ་བཞི་ཡྩོད་པར་མཚུངས་ཤེ་ན། 

ར་བ།

བེད་པ་ཆུང་ཕིར་བཏང་སྩོམས་མཛད། །[༤༧]

རགས་ཡང་དག་ལ་བཞིར་དབེ་མི་རུང་བའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། འགལ་

རགས་ལ་ལྩོག་རྩོག་ལྡྩོག་པའི་ཆེད་དུ་ཕེ་བ་ཡིན་གི། ཡང་དག་ལ་ལྩོག་རྩོག་བཟླྩོག་

དགྩོས་པའི་བེད་པ་ཆུང་བའི་ཕིར་བཏང་སྩོམས་སུ་མཛད་པའི་ཕིར། 
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གསུམ་པ་(དབེ་བ་གཞན་དུ་འདྩོད་པ་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཞེ་འདྩོད་དང་ནི་སྨྲས་པ་གཉིས། །

བསྒྲུབ་བ་ཉིད་དུ་མཚུངས་པའི་ཕིར། །

གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་པའི་འགལ་བ་སྩོགས། །

འགལ་བ་གསུམ་པ་འདིར་མི་བཞེད། །[༤༨]

ཞེ་འདྩོད་ལ་གནྩོད་པའི་གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་པའི་འགལ་བ་གསུམ་པ་འདིར་མི་

བཞེད་དེ། ཞེ་འདྩོད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་དང་ནི་སྨྲས་པ་གཉིས་བསྒྲུབ་བ་ཉིད་དུ་མཚུངས་

པས་དེར་འདུས་པས་ལྩོགས་སུ་བསྟན་མི་དགྩོས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་རགས་དེ་དག་ངེས་པ་ལ་གཉིས། མཐའ་གཞན་འགྩོག་པའི་ངེས་པ་

དང་། དེ་དག་གི་ནུས་པ་ངེས་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(མཐའ་གཞན་འགྩོག་པའི་ངེས་པ་)ནི། 

ར་བ།

མཐའ་གཞན་འགྩོག་པའི་ངེས་པ་ཡིས། །

རགས་སུ་བཀྩོད་པ་བཞི་རུ་ངེས། །

མཐའ་གཞན་འགྩོག་པའི་ངེས་པ་ཡིས་རགས་སུ་བཀྩོད་པ་ལ་བཞི་རུ་ངེས་ཏེ། 

ཕྩོགས་ཆྩོས་གྲུབ་མ་གྲུབ་གཉིས་ལས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་གྲུབ་པ་ལ། བསྒྲུབ་

བ་སྒྲུབ་ངེས་པ་དང་། འགྩོག་ངེས་པ་དང་། གཉིས་ཀར་མ་ངེས་པ་གསུམ་དུ་འདུས་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཤིང་། དེ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཡང་དག་དང་། འགལ་བ་དང་། མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་

ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(དེ་དག་གི་ནུས་པ་ངེས་པ་)ལ་གཉིས། ཇི་ལར་ནུས་པའི་ཚུལ་དང་། རྩོད་

སང་ངྩོ་། །

དང་པྩོ་(ཇི་ལར་ནུས་པའི་ཚུལ་)ནི། 

ར་བ།

རགས་སུ་བཀྩོད་པ་བཞི་པྩོ་ལ། །

ནུས་པ་དེ་ཡང་རྣམ་བཞི་ཡྩོད། །[༤༩]

རགས་སུ་བཀྩོད་པ་བཞི་པྩོ་ལ་ནུས་པ་དེ་ཡང་མི་འདྲ་བ་རྣམ་པ་བཞི་ཡྩོད་དེ། 

མ་གྲུབ་པའི་རགས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཙམ་ཡང་སྐྱེད་མི་ནུས། མ་ངེས་པས་

ཐེ་ཚོམ་འདྲེན་ཞིང་། འགལ་བས་མི་འདྩོད་པའི་ངེས་པ་དང་། ཡང་དག་གིས་འདྩོད་

པའི་ངེས་པ་འདྲེན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཕྩོགས་ལ་མཐུ་མེད་སྩོམ་

ཉི་1དང་། །མི་འདྩོད་པ་ཡི་ངེས་སྒྲུབ་བེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལར་རྩོ། །ཁ་ཅིག་ཚད་

མིན་གི་བླྩོ་གསུམ་དང་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་གསུམ་སྦྱར་ནས་འགལ་རགས་ཀིས་

བསྒྲུབ་བ་ལ་ལྩོག་རྩོག་སྐྱེད་པར་འདྩོད་པ་ནི་མ་བརགས་པ་ཆེན་པྩོ་ཡིན་ཏེ། རེས་

དཔག་དང་དེའི་ལྡྩོག་ཕྩོགས་ཀི་སྒྩོ་འདྩོགས་མངྩོན་གྱུར་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་སྐྱེ་

བར་ཁས་ལེན་དགྩོས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(རྩོད་སང་)ནི། རྩོད་གཞི་ལ་རགས་མ་གྲུབ་པར་ཤེས་ན་མི་འགྩོད་

1  <<བཀྲིས་>><<རང་>> ཉི།<<ས་>> ཉིད།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཅིང་། མ་ཤེས་པར་བཀྩོད་ན་རྩོག་པ་གང་ཡང་མི་སྐྱེད་པ་འགལ་ལྩོ་ཞེ་ན། མ་གྲུབ་

པར་ཤེས་ཀང་རགས་སུ་བཀྩོད་ན་ཞེས་རག་1པ་མཐའ་བཟུང་ངམ་རྩོག་པ་ཅུང་ཟད་

སྐྱེས་ཀང་རགས་ལ་མ་ལྩོས་པས་སྐྱྩོན་མེད་དྩོ། །འགལ་རགས་ལ་ཡང་དང་པྩོར་

འགལ་རགས་སུ་མ་ཤེས་པར་བཀྩོད་ནས་ཕིས་ངེས་པས་མི་འགལ་ལྩོ། །

གཉིས་པ་རགས་དེས2་རྩོགས་པའི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་། 

མཚན་གཞི་ངྩོས་བཟུང་བ་དང་། ཚད་མའི་བསལ་བ་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་)

ལ་གསུམ། རྣམ་བཅད་ལ་ལྩོས་ཏེ་ལྔར་བསྟན་པ་དང་། ཡྩོངས་གཅྩོད་ལ་ལྩོས་ཏེ་

གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་དང་། རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(རྣམ་བཅད་ལ་ལྩོས་ཏེ་ལྔར་བསྟན་པ་)ནི། 

ར་བ།

མདྩོ་ལས་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གསུངས། །

མདྩོ་ལས་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གསུངས་པ་དགྩོས་པ་

དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། སྒ་མི་རག་པ་ལ་བུ་ཕི་རྩོལ་གི་ངྩོར་བསྒྲུབ་བར་སྩོང་བའི་ཚེ་

ཕི་རྩོལ་གིས་གྲུབ་ཟིན་བཅད་པའི་ཆེད་དུ་ངྩོ་བྩོ་ཞེས་པ་དང་། སྒྲུབ་བེད་དང་གཞི་

མཐུན་ཡིན་པ་བཅད་པའི་ཆེད་དུ་ཁྩོ་ན་དང་། བསྟན་བཅྩོས་མཁན་པྩོའི་འདྩོད་པ་ཡིན་

པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་བཟུང་བར་རྩོད་པའི་སབས་སུ་རྩོལ་བ་རང་ཉིད་ཀི་འདྩོད་ཡུལ་དུ་

བས་པ་དགྩོས་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་བདག་ཉིད་དང་། སྨྲས་ཆྩོས་ཁྩོ་ན་བསྒྲུབ་བ་

1  <<རང་>> བརག

2  <<རང་>> དེས།<<བཀྲིས་>> ངེས།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཡིན་པ་བཅད་པའི་ཕིར་དུ་འདྩོད་པ་དང་། ཕི་རྩོལ་གི་ངྩོར་བསལ་བ་མ་ཞུགས་པ་

དགྩོས་པའི་ཆེད་དུ་མ་བསལ་བ་སྩོས་པའི་ཕིར། རྒྱས་པར་ཚད་མ་མདྩོ་དང་། རྣམ་

ངེས་ཀི་རྣམ་བཤད་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གཉིས་པ་(ཡྩོངས་གཅྩོད་ལ་ལྩོས་ཏེ་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་)ནི། 

ར་བ།

བསྒྲུབ་བར་འདྩོད་པ་རིགས་པའི་སྩོར། །

རིགས་པའི་སྩོར་བསྒྲུབ་བར་འྩོས་པ་རྩོལ་བས་བསྒྲུབ་བར་འདྩོད་པ་གཞན་

དྩོན་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། རིགས་མི་མཐུན་

སེལ་བའི་ཆེད་དུ་བསྡུས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཚད་མ་མདྩོར་ལྩོག་རྩོག་

སེལ་བའི་ཆེད་དུ་ཚིག་ཟུར་ཕིན་པར་གསུངས་པ་ཡིན་པས་བསྡུ་ན་སྔ་མ་ཡང་འདིར་

འདུས་ལ། བཤད་ན་འདིའང་སྔ་མ་ལར་བཤད་དུ་ཡྩོད་པས་དྩོན་སྔ་མ་དང་འདྲའྩོ། །

གསུམ་པ་(རྩོད་པ་སང་བ་)ནི། 

ར་བ།

འདི་ལ་མ་ཁྱབ་ཁྱབ་ཆེས་དང་། །

རགས་ལ་མཚུངས་པའི་བརད་1པ་མེད། །[༥༠]

བསྒྲུབ་བར་འྩོས་པ་རྩོལ་བས་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བླངས་པ་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་

བའི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་པ་འདི་ལ་གྩོ་བུར་བའི་རགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་མ་ཁྱབ་པ་

1  <<རང་>> བརད།<<ར་>> རྩོད།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དང་། སབས་སུ་མ་བབ་པ་དམ་བཅའ་བ་ལ་ཁྱབ་ཆེས་པ་དང་། རགས་ཡང་དག་ལ་

རགས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་བླངས་པ་མཚན་ཉིད་དུ་ཁས་ལེན་དགྩོས་པ་མཚུངས་པའི་

བརད་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། གྩོ་བུར་གི་རགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་དངྩོས་སུ་ཁས་མ་

བླངས་ཀང་དྩོན་གིས་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། སབས་སུ་མ་བབ་པ་དམ་བཅའ་

བ་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བླངས་ན་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་ཡང་། ཆ་གཞན་གི་ཆ་ནས་ཚར་

བཅད་འྩོས་པ་མི་འགལ་ཞིང་། རགས་དང་མཚུངས་པའི་གྩོ་སབས་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་

པའི་ཕིར། རགས་ཟུར་ཕི་མ་དེར་ཐལ། ཚུལ་གསུམ་མ་གྲུབ་ན་རགས་ཡང་དག་ཏུ་

ཁས་བླངས་ཀང་མི་འགྱུར་ཞིང་། གྲུབ་ན་ཁས་མ་བླངས་ཀང་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་ལ། 

རྩོལ་བའི་དམ་བཅའ་ངེས་པར་རྩོལ་བའི་ཁས་བླངས་ལ་ལྩོས་པའི་ཕིར། དེས་ཁས་

མ་བླངས་ཀང་དེའི་དམ་བཅར་འགྱུར་ན། ཤེས་བ་ལ་སྲིད་ཚད་དེའི་དམ་བཅར་

འགྱུར་བ་དང་། ཕི་རྩོལ་གིས་སྔར་མ་གྲུབ་པ་དམ་བཅའི་ཁྱད་ཆྩོས་ཡིན་ཞིང་། ཕི་

རྩོལ་གིས་མ་གྲུབ་པ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་སྐྱྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(མཚན་གཞི་ངྩོས་བཟུང་བ་)ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། 

རང་གི་ལུགས་དང་། རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(གཞན་ལུགས་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

བསྒྲུབ་བའི་1མཚན་གཞི་དངྩོས་པྩོ་འམ། །

1  <<བྩོད་>> བའི།<<ས་>><<རང་>> བ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

བརགས་1པར་ཕེ་སྟེ་སྒྲུབ་པ་འཁྲུལ། །

བསྒྲུབ་བའི་མཚན་གཞི། ཁ་ཅིག་དངྩོས་པྩོ་ལ་གནས་པ་ཡིན་གི། སྒ་རག་པ་

སྩོགས་ཚད་མའི་བསལ་བ་འཇུག་སྲིད་པས་རགས་ཀི་ནུས་ཡུལ་མ་ཡིན་པར་འདྩོད་

པའམ། ཁ་ཅིག་ནུས་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བ་དངྩོས་པྩོ་པ་ཡིན་ཡང་སྐྱྩོན་ཡྩོན་བརི་བའི་

གཞི་བརག་པར་ཕེ་སྟེ་སྒྲུབ་པ་འཁྲུལ་བར་ཐལ། ཚད་མས་བསལ་བའི་དྩོན་གསལ་བ་

དྲན་རུང་ལ་བརྩོད་པའི་ཕིར་དང་། ཡང་དག་གི་ནུས་ཡུལ་མ་ཡིན་པས་བསྒྲུབ་བ་མ་

ཡིན་ན། མིག་སྩོགས་བདག་དྩོན་བེད་པ་ཡང་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཞིང་། སྒ་

དྩོན་བསྒྲུབས་པས་རང་མཚན་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(རང་གི་ལུགས་)ནི། 

ར་བ།

སྒ་ཡི་དྩོན་ལ་རང་མཚན་དུ། །

འཁྲུལ་བ་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་གཞི་ཡིན། །[༥༡]

ཁྩོ་བྩོ་ཅག་ལར་ན་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་གཞི་སྐྱྩོན་མེད་བཞག་ཏུ་མི་རུང་བའི་

སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། སྒ་མི་རག་པར་དམ་བཅས་པའི་སྒ་ཡི་དྩོན་ལ་རང་མཚན་དུ་

འཁྲུལ་བའི་སྒ་མི་རག་པ་དེ་ཉིད་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་གཞི་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒ་མི་རག་

པར་དམ་བཅའ་བའི་རྩོག་པ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ཡང་འཁྲུལ་བ་ལ་འཁྲུལ་བར་ཤེས་མི་

དགྩོས་པར་སྒ་དྩོན་དང་རང་མཚན་སྩོ་སྩོར་མ་ཕེ་བར་དམ་བཅའ་བའི་དྩོན་ཡིན་གི། 

བསྒྲུབ་བ་ནི། དེར་སྒ་མི་རག་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་སྒ་དྩོན་བསྒྲུབས་པས་རང་

1  <<རང་>> བརགས།<<ར་>> བཏགས།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

མཚན་མི་འགྲུབ་པར་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །

གསུམ་པ་(རྩོད་པ་སང་བ་)ནི། 

ར་བ།

འདི་ལ་དངྩོས་པྩོ་དངྩོས་མེད་དུ། །

སྒྲུབ་ལ་རྩོད་པའི་གྩོ་སབས་མེད། །

བསྒྲུབ་བ་འདི་ལ་སྒ་དང་མི་རག་པའི་ཚོགས་པ་གྲུབ་ཟིན་ན་མཚན་ཉིད་མ་

ཞུགས་པས་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་ལ། མ་གྲུབ་ན་མཚོན་རྒྱུ་མེད་པས་མཚོན་པ་མི་འཐད་

ཅེས་རྩོད་པའི་གྩོ་སབས་མེད་པར་ཐལ། སྒ་མི་རག་པའམ་རག་པའི་གཞན་སེལ་བླྩོས་

བཟུང་བ་དེ་དངྩོས་པྩོའམ་དངྩོས་མེད་ཀི་ཉེར་ལེན་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་(ཚད་མའི་བསལ་བ་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། སྤིའི་རྣམ་བཞག་དང་། སྩོ་སྩོའི་

རང་བཞིན་ནྩོ། །དང་པྩོ་(སྤིའི་རྣམ་བཞག་)ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བསྡུ་དང་། 

རྩོད་སང་ངྩོ་། །

དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། 

ར་བ།

བསལ་བ་ཕྩོགས་དང་འགལ་བ་གྲུབ། །

བསལ་བ་ནི། དམ་བཅས་ཙམ་ནས་དེ་སེལ་ནུས་ཀི་ཕྩོགས་དང་འགལ་བ་

གྲུབ་པའྩོ། །

གཉིས་པ་(དབེ་བསྡུ་)ནི། 
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ར་བ།

ལྔ་པྩོ་བཞི་རུ་བསྡུས་ཏེ་བཤད། །[༥༢]

རིགས་པའི་སྩོར་ཡིད་ཆེས་བསལ་བ། ལུང་དང་རང་ཚིགས་གིས་1བསལ་

བ་གཉིས་སུ་ཕེ་ནས་གསུངས་པའི་ལྔ་པྩོ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། མངྩོན་སུམ་དྩོན་དང་

རེས་དཔག་དང་། །ཡིད་ཆེས་གགས་པས་རང་རེན་ལའྩོ། །ཞེས་བཞི་རུ་བསྡུས་ཏེ་

བཤད་པ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། རིགས་སྩོར་རྒྱབ་རེན་ཚད་མ་མེད་པའི་རང་ཚིག་རང་

འགལ་དམ་བཅའི་དྩོན་ལ་གེགས་བེད་དུ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་ལྩོགས་སུ་ཕེ་ལ། འདི་

དབེ་བསྡུ་ལ་མཁས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཚད་མས་བསལ་བ་བཞིར་ཡྩོད་ན་

ཚད་མ་ཡང་བཞི་དགྩོས་པས་གངས་ཉུང་ལ། ཚད་མ་གཉིས་སུ་ངེས་ན་བསལ་བ་

བཞིར་དབེ་བ་མི་འཐད་ཅེ་ན། 

ར་བ།

ཡུལ་གི་སྩོ་ནས་རེས་དཔག་ལ། །

ཕེ་སྟེ་བསལ་བ་བཞི་རུ་གསུངས། །

ཉེས་པ་དེ་དག་མེད་པར་ཐལ། ཡུལ་གི་སྩོ་ནས་རེས་དཔག་ལས་2གསུམ་དུ་

ཕེ་སྟེ་མངྩོན་སུམ་གི་བསལ་བ་དང་། བསལ་བ་བཞི་རུ་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

1  <<བཀྲིས་>> ཀིས།

2  <<བཀྲིས་>> ལས། <<རང་>> ལ།
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མངྩོན་སུམ་རེས་དཔག་དངྩོས་སྟྩོབས་ཀི། །

ཚད་ཡིན་ཁས་བླངས་གགས་པ་གཉིས། །[༥༣]

སྒྩོ་བཏགས་ཡིན་ཕིར་ཁྩོངས་སུ་སྡུད། །

ཚད་མ་གཉིས་སུ་ངེས་པ་བཞིན་དུ་བསལ་བ་ཡང་གཉིས་སུ་བསྡུར་རུང་སྟེ། 

མངྩོན་སུམ་དང་དངྩོས་སྟྩོབས་རེས་དཔག་གཉིས་དངྩོས་སྟྩོབས་ཀི་ཚད་མ་ཡིན་ལ། 

ཁས་བླངས་དང་གགས་པ་གཉིས་རང་གིས་ཁས་བླངས་པ་དང་འཇིག་རེན་ཐམས་

ཅད་ཀིས་ཁས་བླངས་པས་བསལ་བར་སྒྩོ་བཏགས་པ་ཡིན་ཞིང་། དྩོན་ལ་མངྩོན་

རེས་ཀི་བསལ་བ་གཉིས་སུ་འདུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། གཞན་གཉིས་ཀང་ཁྩོངས་

སུ་བསྡུ་བར་བ་བའི་ཕིར་རྩོ། །

གསུམ་པ་(རྩོད་སང་)ནི། དམ་བཅའ་དང་བསལ་བ་དུས་མི་གཅིག་ན་ཉིན་

མཚན་གི་སྣང་མུན་ལར་བསལ་བ་སེལ་བེད་དུ་མི་འཐད་ལ། གཅིག་ན་བདེན་ཞེན་

གིས་ཁས་ལེན་པ་མི་འཐད་དྩོ་ཞེ་ན་སྐྱྩོན་མེད་དེ། དམ་བཅས་དུས་ན་བསལ་རུང་དུ་

ཡྩོད་ཀང་མ་དྲན་པས་ཁས་ལེན་པ་འཐད་ལ། ཕིས་བསལ་བ་འཇུག་པའང་འཐད་པ་

ཡིན་ནྩོ། །ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་དང་། གགས་པའི་རེས་དཔག་རེས་དཔག་ཏུ་མི་འདུ་

བའི་རྩོད་སང་ནི། ཚིག་དྩོན་བཤད་པ་ལས་ཤེས་པར་འགྱུར་རྩོ། །

མངྩོན་སུམ་ལ་མཚུངས་པ་སང་བ་ནི། 

ར་བ།

རེས་དཔག་བཞིན་དུ་མངྩོན་སུམ་ལའང་། །
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

བསལ་བ་གཉིས་པྩོ་འཇུག་ཅེ་ན། །

རེས་དཔག་ལ་ཁས་བླངས་རེས་དཔག་དང་། གགས་པའི་རེས་དཔག་གཉིས་

སུ་ཕེ་བ་བཞིན་དུ། མངྩོན་སུམ་ལའང་མངྩོན་སུམ་དུ་ཁས་བླངས་པས་བསལ་བ་དང་

སྒས་བརྩོད་རུང་དུ་འཛིན་པ་ལ་བུ་མངྩོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པས་གགས་པའི་མངྩོན་

སུམ་གིས་བསལ་བའང་ཡྩོད་པའི་ཕིར་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། 

ར་བ།

ཁས་བླངས་འབས་རགས་ལས་གཞན་མིན། །[༥༤]

རུང་བ་མངྩོན་སུམ་གིས་མི་འགྲུབ། །

མངྩོན་སུམ་གི་བསལ་བས་བསྡུས་པའི་ཁས་བླངས་བསལ་བ་དང་གགས་

པས་བསལ་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ལུང་དང་རང་ཚིག་ཁས་བླངས་པའི་རགས་འབས་

རགས་ལས་གཞན་མིན་ལ། སེལ་བེད་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒས་བརྩོད་དུ་རུང་བ་ལ་བུ་

མངྩོན་སུམ་གིས་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར། ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་དང་གགས་པའི་རེས་

དཔག་གཉིས་ཀ་རེས་དཔག་མཚན་ཉིད་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་ཤིང་། དེ་གཉིས་ཀི་

བསལ་བ་སེལ་ཚུལ་རྒྱས་པར་གསུངས་པས་ཡིད་ཆེས་ཀི་རགས་ཡང་དག་མེད་

པར་འདྩོད་པ་ནི། ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་གི་དྩོན་མཐའ་དག་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་དང་། 

ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དངྩོས་པྩོ་སྟྩོབས་ཤུགས་ཀིས་སྒྲུབ་པའི་རིགས་

པའང་མི་ཤེས་པར་སྣང་བས། ཁ་ན་མ་ཐྩོ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ལ་ཡིད་བདེ་བའི་གནས་སུ་

མི་བཟུང་ངྩོ་། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཉིས་པ་སྩོ་སྩོའི་རང་བཞིན་ལ་བཞི། མངྩོན་སུམ་གི་བསལ་བ་བཤད་པ་

དང་། དངྩོས་སྟྩོབས་རེས་དཔག་གི་བསལ་བ་བཤད་པ་དང་། ཡིད་ཆེས་ཀི་བསལ་བ་

དང་། གགས་པའི་བསལ་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(མངྩོན་སུམ་གི་བསལ་བ་བཤད་པ་)ནི། 

ར་བ།

དམ་བཅས་ཉིད་ན1་མྩོང་བ་དང་། །

འགལ་བ་མངྩོན་སུམ་བསལ་བ་ཡིན། །

དམ་བཅས་ཙམ་ཉིད་ན་འགལ་ཟླ་མངྩོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པའི་སྟྩོབས་ཀིས་

མྩོང་བ་དང་འགལ་བ་མངྩོན་སུམ་གི་བསལ་བ་ཡིན་ནྩོ། །སྒ་གྲུབ་ན་མཉན་བ་མ་ཡིན་

པ་ལ་བདེན་ཞེན་མེད་ལ། གྲུབ་ཀང་མཉན་བར་ཐ་སད་མ་ཐྩོགས་ན་ཐ་སད་སྒྲུབ་ཏུ་

འགྱུར་བས་མངྩོན་སུམ་གི་བསལ་བ་མི་འཐད་ལ། མ་གྲུབ་ན་མཉན་བར་ཡང་མ་གྲུབ་

པས་སེལ་བ་མི་འཐད་དྩོ་ཞེ་ན། སྔར་གྲུབ་ཀང་མ་དྲན་པས་དམ་བཅས་པ་ན་དྲན་པ་

ལ་སྦྱྩོར་བས་མི་འགལ་ལྩོ། །

གཉིས་པ་(དངྩོས་སྟྩོབས་རེས་དཔག་གི་བསལ་བ་བཤད་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཚུལ་གསུམ་དངྩོས་པྩོ་སྟྩོབས་ཞུགས་དང་། །

དམ་བཅས་འགལ་ན་རགས་བསལ་ཡིན། །[༥༥]

1  <<རང་>> ན།<<ར་>> ནས།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

སྒ་རག་པ་ལ་བུ་དངྩོས་སྟྩོབས་རེས་དཔག་གི་རགས་ཀིས་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ། 

ཚུལ་གསུམ་དངྩོས་པྩོ་སྟྩོབས་ཤུགས་ཀིས་གྲུབ་པའི་དམ་བཅའ་དང་། དམ་བཅའ་

འགལ་བ་སྟེ་དམ་བཅའ་དེས་དངྩོས་སུ་གནྩོད་པའི་ཕིར། རགས་ཡང་དག་མཐའ་དག་

གི་ཚུལ་གསུམ་མཐར་དངྩོས་པྩོ་སྟྩོབས་ཤུགས་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་དགྩོས་པ་ལ་ཁྱད་

པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ལ། འདི་ནི་བསྒྲུབ་བ་དངྩོས་པྩོའི་སྟྩོབས་ལ་གནས་པ་ཡིན་

པས། དེས་བསལ་བ་ལ་དངྩོས་སྟྩོབས་ཀི་བསལ་བ་ཞེས་བའྩོ། །གངས་ཅན་པ་ན་རེ། 

མི་རག་པ་ཞེས་པ་ཡང་གཙོ་བྩོའི་ངང་1དུ་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཙམ་ཡིན་གི། སྔར་ཡྩོད་

གསར་དུ་མེད་པའི་འཇིག་པ་དང་། སྔར་མེད་གསར་དུ་སྐྱེ་བ་མི་སྲིད་དྩོ་ཞེ་ན། མངྩོན་

པར་བསལ་བ་དེ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་དུས་ན། ཞིག་ན་མི་རག་པ་ཡིན་ལ། མ་ཞིག་ན་ཉེ་

བར་ཞི་བ་འགལ་ཞིང་མངྩོན་གསལ་ཉིད་དུ་གནས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གསུམ་པ་(ཡིད་ཆེས་ཀི་བསལ་བ་)ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ་དང་། དེ་

དག་གི་དྩོན་བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། 

ར་བ།

ཡིད་ཆེས་ཚིག་དང་དམ:བཅའ་བ། །2

འགལ་བ་ཁས་བླངས་བསལ་བ་ཡིན། །

དམ་བཅས་ཙམ་ཉིད་ན་རང་གིས་ཚད་མར་ཁས་བླངས་པའི་ཡིད་ཆེས་པའི་

1  <<བཀྲིས་>> དང་།

2  <<རང་>> བཅའ་བ། ། <<ར་>> བཅས་པ། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཚིག་དང་དམ་བཅའ་བ་འགལ་བ་ཁས་བླངས་བསལ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་(དབེ་བ་)ནི། 

ར་བ།

དེ་ལ་ཁས་བླངས་རང་ཚིག་གཉིས། །

དེ་ལ་གཉིས་ཡྩོད་དེ། ཁས་བླངས་ཀི་བསལ་བ་དང་། རང་ཚིག་གི་བསལ་བ་

གཉིས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་(དེ་དག་གི་དྩོན་བཤད་པ་)ལ་གསུམ། ལུང་དང་རང་ཚིག་གི་ཁྱད་པར་

དང་། དེ་དང་འགལ་ན་དམ་བཅའ་ཡང་དག་འཇིག་པ་དང་། འྩོ། །དང་པྩོ་(ལུང་དང་རང་

ཚིག་གི་ཁྱད་པར་)ལ་གསུམ། སྔ་རབས་པའི་ལུགས་དཔད་པ་དང་། སྩོབ་དཔྩོན་གི་

དགྩོངས་པ་བརྩོད་པ་དང་། རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(སྔ་རབས་པའི་ལུགས་དཔད་པ་)ནི། 

ར་བ།

གཞན་དག་ལུང་དང་རང་ཚིག་ཟེར། །[༥༦]

སྔ་རབས་པ་གཞན་དག་དཔད་གསུམ་གིས་དག་པའི་ཡིད་ཆེས་པའི་ལུང་

དང་འགལ་བ་དང་རྩོལ་བ་རང་གི་ཚིག་དང་འགལ་བ་ཟེར་རྩོ། །

གཉིས་པ་(སྩོབ་དཔྩོན་གི་དགྩོངས་པ་བརྩོད་པ་)ལ་གཉིས། ངག་གི་དབེ་བར་འགྱུར་

ཚུལ་དང་། ལུང་དང་འགལ་བ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(ངག་གི་དབེ་བར་འགྱུར་ཚུལ་)ནི། 
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ར་བ།

སྩོབ་དཔྩོན་ངག་གི་དབེ་བར་བཞེད། །

སྩོབ་དཔྩོན་ངག་གི་དབེ་བར་བཞེད་དེ། ཁས་བླངས་སྔ་ཕི་འགལ་བ་དང་རང་

ཚིག་དངྩོས་ཤུགས་འགལ་བ་གཉིས་སུ་བཞེད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་བདེན་ཞེན་གིས་

ཁྩོ་བྩོའི་མ་མྩོ་གཤམ་མྩོ་ཞེས་དམ་བཅས་པ་ན། ངག་སྔ་མས་བུ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་

ཡྩོད་པ་དང་། ཕི་མས་བུ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པ་དམ་བཅས་པའྩོ། །རེས་དཔག་

ཚད་མ་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་དམ་བཅས་པ་སྤི་དངྩོས་སུ་བཀག་ནས་བེ་བག་

ཤུགས་ལ་དམ་འཆའ་བ་ལ་བུའྩོ། །

ར་བ།

ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་གཉིས་ཀ་ཡང་། །

དཔེ་གཅིག་གིས་བསྟན་་་་་་་་་་་་་་་་། །

ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་གཉིས་ཀ་ཡང་གཞལ་བའི་དྩོན་ཅན་གི་ཚད་མ་དག་མེད་

དྩོ་ཞེས་པ་དཔེ་གཅིག་གིས་བསྟན་པའི་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། རང་ཚིག་འགལ་བའི་

བསལ་བའི་དཔེ་དང་། དེས་མཚོན་ནས་ལུང་དང་འགལ་བ་ཡང་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་

པའི་ཕིར། དྩོན་ནི། ཚད་མ་ཆྩོས་ཅན། གཞལ་བ་འཇལ་བེད་དུ་མེད་དེ། ཞེས་པ་མིན་

ལ། གཞི་ཆྩོས་ཅན་ཚད་མའི་སྟེང་དུ་གཞལ་བ་འཇལ་བ་དངྩོས་སུ་བཀག་ནས་

གཞལ་བ་འཇལ་བེད་དུ་མེད་པ་དེ་ཉིད་འཇལ་བར་ཤུགས་ལ་1དམ་བཅས་པས་

1  <<བཀྲིས་>> ལས།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

སྩོ། །དེ་ཡང་ཚིག་བདེན་ཞེན་གིས་ཁས་བླངས་པའི་ནུས་པ་ཡིན་ལ་ཚད་མ་མེད་དྩོ་

ཞེས་དམ་བཅས་ན་མངྩོན་སུམ་བསལ་བར་འགྱུར་རྩོ། །

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རིགས་པའི་སྩོར། །

ལུང་ལ་དཔེར་བརྩོད་གཞན་དུ་གསུངས། །[༥༧]

རིགས་པའི་སྩོར། དཀར་པྩོའི་ཆྩོས་ནི་འཕྩོས་ནས་བདེ་བ་སྟེར་བར་བེད་པ་

མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་ལུང་ལ་དཔེ་བརྩོད་གཞན་དུ་གསུངས་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དྩོ།1 

།ལུང་འགལ་གི་གསལ་བའི་དཔེ་རྩོགས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(ལུང་དང་འགལ་བ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། དཔད་གསུམ་གིས་དག་

པའི་རགས་ལ་བསྟེན་པའི་ཚད་མ་རེས་དཔག་ཏུ་འདུ་བ་དང་། ལུང་ཕལ་བ་རང་ཚིག་

དང་མཚུངས་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(དཔད་གསུམ་གིས་དག་པའི་རགས་ལ་བསྟེན་པའི་ཚད་མ་རེས་དཔག་ཏུ་འདུ་བ་)ནི། 

ར་བ།

གཞལ་བ་གཉིས་ལ་ཚད་མ་གཉིས། །

བསལ་པའི་དྩོན་ལ་རང་ཚིག་གིས། །

མི་གནྩོད་གསུང་རབ་ངེད་ཀི་ལུང་། །

གསུང་རབ་ཡུམ་རྒྱས་པ་ཆྩོས་ཅན། ཚད་2མར་ཁས་བླངས་པར་འྩོས་པའི་

1  རྒྱུ་མཚན་འདྲེན་བེད་དུ་སྣང་བས་”དེ་”ཞེས་ཡིན་ནམ་སམ།

2  <<བཀྲིས་>> ཚང་།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ངེད་ཀི་ལུང་ཡིན་ཏེ། མངྩོན་སུམ་དང་དངྩོས་པྩོ་སྟྩོབས་ཤུགས་རེས་དཔག་གི་གཞལ་

བ་སྟྩོན་པའི་སབས་གཉིས་ལ་ཚད་མ་གཉིས་ཀིས་མི་གནྩོད་ཅིང་ལེགས་པར་གྲུབ། 

བསལ་པའི་དྩོན་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་སྟྩོན་པའི་དྩོན་ལ་སྔ་ཕི་འགལ་བ་དང་། དངྩོས་

ཤུགས་འགལ་བའི་རང་ཚིག་གིས་མི་གནྩོད་པ་དཔད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་

ཡིན་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

རེས་སུ་དཔག་པར་བསྡུས་ཏེ་གསུངས། །[༥༨]

དཔད་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་གི་རགས་ལས་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་གི་དྩོན་

རྩོགས་པའི་ཚད་མ་མི་འཐད་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། ཚད་མ་དེ་རེས་སུ་དཔག་པར་

བསྡུས་ཏེ་གསུངས་པའི་ཕིར། ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་ཚད་མར་མི་འདྩོད་པ་དག་

གཞན་དུ་རྒྱས་པར་བཀག་པ་ལར་བསྟན་བཅྩོས་འདིའི་ཡང་བཞེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཐུབ་

པ་སྟྩོན་པར་ཁས་བླངས་ནས། སྦྱིན་སྩོགས་དཀར་ཆྩོས་སྤད་པ་ལས་བདེ་བ་འབྱུང་

ཞེས་དམ་བཅས་པ་དང་། རྒྱང་ཕན་གིས་མི་འབྱུང་ཞེས་དམ་བཅས་པ་གཉིས་རྒྱབ་

རེན་ཚད་མ་ཡྩོད་མེད་མཚུངས་པར་འདྩོད་པ་ནི། ཁ་ན་མ་ཐྩོ་བ་ཡིན་པས་བསམ་པར་

རིགས་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་(ལུང་ཕལ་བ་རང་ཚིག་དང་མཚུངས་པ་)ནི། 

ར་བ།

དེས་ན་རིགས་པས་གྲུབ་པའི་ལུང་། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཚད་མ་ཉིད་ཡིན་མ་གྲུབ་ན། །

རང་གི་ཚིག་དང་མཚུངས་པའི་ཕིར། །

གེགས་བེད་ཉིད་དུ་བཞེད་པ་ཡིན། །[༥༩]

དེས་ན་བརྩོད་བ་གཞལ་བའི་གནས་གསུམ་རིགས་པས་གྲུབ་པའི་ལུང་ཚད་

མ་ཉིད་ཡིན་ལ། ལུང་གང་ཡང་རུང་བ་གནྩོད་བེད་དུ་འདྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བརྩོད་བ་

ཚད་མས་མ་གྲུབ་ན་རང་འགལ་དམ་བཅས་དྩོན་ལ་གེགས་བེད་ཉིད་དུ་བཞེད་

རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་འདྲའི་ལུང་རྒྱབ་རེན་ཚད་མ་མེད་པས་རང་གི་ཚིག་དང་

མཚུངས་པའི་ཕིར། 

དྩོན་བསྡུ་བ་ནི། 

ར་བ།

ལུང་དུ་གགས་ཚད་ཚད་མ་མིན། །

ཚད་མས་གྲུབ་པ་དེ་ལུང་ཡིན། །

ཁས་བླངས་ནས་ནི་དཔྩོད་པ་བླུན། །

དཔད་ནས་ཁས་ལེན་མཛངས་པའི་ལུགས། །[༦༠]

བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་དྩོ། །

ལུང་གང་ཡང་རུང་བ་ཚད་མར་ཁས་བླངས་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ཞིང་། དཔད་

པས་ངག་1ནས་ཁས་བླངས་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ལུང་དུ་གགས་ཚད་ཚད་མ་མིན་ལ་

1  <<བཀྲིས་>> དག
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

བརྩོད་བ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དེ་ཁས་བླངས་པར་བ་བའི་ལུང:ཡིན་ཞིང་།1 སྔར་ཁས་

བླངས་ནས་ནི་ཕིས་དཔྩོད་པ་བླུན་པྩོའི་རྣམ་ཐར་ཡིན་ལ། དཔད་ནས་དཔད་པ་དག་

པ་ན་ཁས་ལེན་པ་མཛངས་པའི་ལུགས་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གསུམ་པ་རྩོད་སང་ལ་གཉིས། གཞན་གི་ལུང་ལ་མཚུངས་པ་སང་བ་དང་། 

གེགས་བེད་བསྒྲུབ་བའི་སྐྱྩོན་དུ་མི་འགྱུར་བ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(གཞན་གི་ལུང་ལ་མཚུངས་པ་སང་བ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

ལུང་གཞན་འགལ་བའང་དེར་འགྱུར་ལྩོ། །

ཁྲུས་ཀིས་སིག་པ་འདག་བེད་དུ་སྟྩོན་པའི་ལུང་གཞན་དང་འགལ་བའང་ལུང་

གིས་གནྩོད་པའི་ལུང་འགལ་དེར་འགྱུར་ལྩོ། །

དེ་དགག་པ་ནི། 

ར་བ།

ཆགས་སྩོགས་ཆྩོས་མིན་ཆགས་བལ་སྩོགས། །

ཆྩོས་སུ་ཆད་ལ་མིན་རྣམས་འཆད། །

ཁྲུས་དང་ཆགས་སྩོགས་རྒྱུ་མི་འགལ། །

དེ་ལའི་གཞུང་རྣམས་ལུང་མ་ཡིན། །[༦༡]

ཆགས་སྩོགས་ཆྩོས་མིན་སིག་པའི་ར་བ་དང་། ཆགས་བལ་སྩོགས་ཆྩོས་སུ་

1  <<བཀྲིས་>> -
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཆད་ལ་བ1་མིན་པ་རྣམས་འཆད་ལ། ཁྲུས་སིག་པ་འདག་བེད་དུ་སྟྩོན་པ་དེ་ལའི་

གཞུང་རྣམས་ཚད་མར་ཁས་བླང་འྩོས་པའི་ལུང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྲུས་དང་ཆགས་

སྩོགས་སིག་པའི་རྒྱུ་མི་འགལ་བ་ཁྲུས་ཀིས་ཆགས་སྩོགས་ལ་མི་གནྩོད་པའི་ཕིར། 

དེའི་རགས་མངྩོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པའི་སྩོ་ནས་འགལ་བ་སྟྩོན་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་(གེགས་བེད་བསྒྲུབ་བའི་སྐྱྩོན་དུ་མི་འགྱུར་བ་སང་བ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

གལ་ཏེ་རང་ཚིག་བསྟན་བཅྩོས་ཀི། །

གེགས་ལས་ཐེ་ཚོམ་ཙམ་ཡིན་ལ། །

དེ་ནི་བསྒྲུབ་བ་སྐྱྩོན་མེད་ཉིད། །

ཡིན་ཕིར་ཕྩོགས་སྐྱྩོན་མིན་ཞེ་ན། །[༦༢]

དམ་བཅའི་ཚིག་གིས་རང་གི་བརྩོད་བའི་དྩོན་ལ་ཐེ་ཚོམ་འདྲེན་པ་དེ་ནི་དམ་

བཅའ་སྐྱྩོན་མེད་ལ་ཡང་ཡྩོད་པས། གལ་ཏེ་རང་ཚིག་དང་བསྟན་བཅྩོས་ཀི་རང་

འགལ་དམ་བཅའི་དྩོན་གེགས་བེད་པ་ལས་ཐེ་ཚོམ་ཙམ་འདྲེན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་

བསྒྲུབ་བ་སྐྱྩོན་མེད་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཕྩོགས་སྐྱྩོན་མིན་ཅེ་ན། 

དེ་དགག་པ་ནི། 

ར་བ།

གེགས་ཀིས2་ཐེ་ཚོམ་བསྐྱེད་པ་ཡི། །

1  <<བཀྲིས་>> བུ།

2  <<རང་>> ཀིས།<<ར་>> ཀི།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

སྩོ་ནས་སྐྱྩོན་དུ་སྩོང་བ་མིན། །

ཚིག་དེས་བསྒྲུབ་བ་མི་འགྲུབ་པའི། །

སྩོ་ནས་སྐྱྩོན་དུ་འཇྩོག་པ་ཡིན། །[༦༣]

བསྟན་བཅྩོས་དང་འགལ་བ་དང་། རང་ཚིག་དང་འགལ་བའི་གེགས་ཀིས་

རང་གི་བརྩོད་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེད་པ་ཡི་སྩོ་ནས་སྐྱྩོན་དུ་སྩོང་བ་མིན་པས་དམ་བཅའ་

སྐྱྩོན་མེད་དང་མི་མཚུངས་པར་ཐལ། ཚིག་དེས་དམ་བཅས་པའི་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཚད་

མས་གནྩོད་ཅིང་མི་འགྲུབ་པའི་སྩོ་ནས་སྐྱྩོན་དུ་འཇྩོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་དེ་དང་འགལ་ན་དམ་བཅའ་ཡང་དག་འཇིག་པ་ནི། 

ར་བ།

དམ་བཅས་རང་གི་བསམ་པ་སྟྩོན། །

འགལ་བ་འདུས་ན་དམ་བཅའ་འཇིག །

དེས་ན་བརྩོད་བ་ལ་ཚད་མས་གནྩོད་པ་དམ་བཅའ་ཡང་དག་ཏུ་མི་རུང་བར་

ཐལ། དམ་བཅས་དམ་འཆའ་བ་པྩོ་རང་གི་བསམ་པ་སྟྩོན་པ་ཡིན་ལ། འགལ་བ་

འདུས་པ་དམ་བཅས་ན་དམ་བཅའ་ཡང་དག་འཇིག་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་(དེས་ན་གཞན་དྩོན་ལ་སྒ་སྐྱྩོན་དུ་འགྱུར་བ་)ནི། 

ར་བ།

དེས་ན་བརྩོད་པ་སྐྱྩོན་ཅན་གིས། །

རྩོད་པའི་སབས་སུ་ཕམ་པ་བསྐྱེད། །[༦༤]
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

རྩོད་པའི་སབས་སུ་སྔ་ཕི་འགལ་བ་དང་དངྩོས་ཤུགས་འགལ་བའི་བརྩོད་པ་

སྐྱྩོན་ཅན་གིས་ཕམ་པ་སྐྱེད་པར་ཐལ། གཞན་དྩོན་རེས་དཔག་གི་སབས་སུ་ཚིག་གི་

སྐྱྩོན་ཡྩོན་བརི་བ་སབས་སུ་བབ་པ་དེས་ནའི་ཕིར། 

བཞི་པ་གགས་པས་བསལ་བ་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། དེའི་རང་བཞིན་

བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། 

ར་བ།

དམ་བཅས་ཉིད་ན་འཇིག་རེན་དང་། །

འགལ་བ་གགས་པས་བསལ་བ་ཡིན། །

དམ་བཅས་ཙམ་ཉིད་ན་འཇིག་རེན་གི་སྒ་རྩོག་གཏིང་ཚུགས་པ་དང་འགལ་བ་

གགས་པས་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ། གགས་པའི་རེས་དཔག་གིས་གྲུབ་པའི་དྩོན་གིས་

དངྩོས་སུ་གནྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(དེའི་རང་བཞིན་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ་དང་། ཕེ་སྟེ་

བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ་)ནི། 

ར་བ།

བར་སྤྩོད་པ་དག་སྒ་དྩོན་ལ། །

དངྩོས་འབེལ་འདྩོད་པ་སྔར་བཀག་ཅིང་། །[༦༥]
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

བརྩོད་འདྩོད་དབང་གིས་འཇུག་པ་ཡང་། །

བསྒྲུབས་ཟིན་དེས་ན་གགས་པའང་འགྲུབ། །

རྩོད་བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་བརྩོད་བའི་དྩོན་ལ་དངྩོས་པྩོའི་དབང་གིས་འཇུག་པ་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། བར་སྤྩོད་པ་དག་སྒ་དྩོན་ལ་དངྩོས་པྩོ་པའི་འབེལ་པ་འདྩོད་པ་སྔར་

བཀག་ཅིང་། བརྩོད་འདྩོད་ཀི་དབང་གིས་འཇུག་པ་ཡང་བསྒྲུབས་ཟིན་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་བཟླྩོག་ཕྩོགས་ལ་གནྩོད་བེད་བརྩོད་རུང་གི་གགས་པའང་འགྲུབ་པར་ཐལ། 

རྩོད་བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་འདྩོད་པ་ཙམ་གི་རེས་སུ་བེད་པའི་ཕིར། རྩོག་ཡུལ་གི་དྩོན་

ཐམས་ཅད་ལ་རྩོད་བེད་ཀི་སྒ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བརྩོད་དུ་རུང་བ་འདྩོད་པ་ཙམ་གི་

རེས་སུ་བེད་པས་དངྩོས་པྩོའི་དབང་གིས་འཇུག་པ་ལ་གནྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་(ཕེ་སྟེ་བཤད་པ་)ནི། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། གང་ལ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རེས་སུ་དཔག་པ་མེད་ལ། སྒ་ལས་བྱུང་བའི་གགས་པ་དང་འགལ་བའི་དྩོན་

གིས་ན་1བསལ་བ་དེ་ཡང་ཕྩོགས་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས་པའི་བཤད་པ་ལ་

གསུམ། བཤད་ཚུལ་དང་པྩོ་དང་། གཉིས་པ་དང་། དེ་དག་གི་དགྩོངས་པ་བཤད་

པའྩོ། །དང་པྩོ་(བཤད་ཚུལ་དང་པྩོ་)ལ་གཉིས། གཞན་གི་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་གི་

ལུགས་སྩོ། །

དང་པྩོ་(གཞན་གི་ལུགས་དགག་པ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

ཡྩོད་པའི་རགས་ཀིས་རི་བྩོང་ཅན། །

1  <<བཀྲིས་>> ནི།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཟླ་བ་ཡིན་པ་འགྩོག་པ་ལ། །[༦༦]

བར་སྤྩོད་པ་དག་ཡྩོད་པའི་རགས་ཀིས་རི་བྩོང་ཅན་འདྩོད་རྒྱལ་བའི་ཟླ་བའི་

སྒས་བརྩོད་རུང་ཡིན་པ་འགྩོག་པ་ལ་ཟླ་བའི་སྒས་བརྩོད་དུ་མི་རུང་སྟེ། ཡྩོད་པའི་

ཕིར་ཞེས་ཟེར་རྩོ། །

དེ་དགག་པ་ནི། 

ར་བ།

འདི་ལ་དཔེ་མེད་ཡྩོད་རྣམས་ལ། །

སྒ་ཀུན་བརྩོད་དུ་རུང་ཕིར་རྩོ། །

རྩོག་ཡུལ་ན་ཡྩོད་པས་རི་བྩོང་ཅན་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་འདྩོད་རྒྱལ་བའི་སྒས་

བརྩོད་མི་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཐུན་མྩོང་མ:ཡིན་པ1་ཡིན་པར་ཐལ། རགས་འདི་

ལ་མཐུན་དཔེ་མེད་ཅིང་ཟླྩོག་ཕྩོགས་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་སྤྩོད་པའི་བླྩོ་ངྩོ་ལ་ལྩོས་ནས་

མཐུན་དཔེ་མེད་པའི་ཕིར། རགས་སྔ་མ་དེར་ཐལ། རྩོག་ཡུལ་ན་ཡྩོད་པ་རྣམས་ལ་

རྩོད་བེད་ཀི་སྒ་ཀུན་གིས་བརྩོད་དུ་རུང་བས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ར་བ།

སྒ་ཡི་དྩོན་གི་ཡྩོད་པ་ལ། །

ཟླ་བར་རུང་ཕིར་འགལ་བ་ཡིན། །[༦༧]

དྩོན་ལ་རགས་དེ་འགལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕྩོགས་ཆྩོས་གྲུབ། སྒ་ཡི་དྩོན་གི་

1  <<བཀྲིས་>> -
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཡྩོད་པ་ལ་འདྩོད་རྒྱལ་བའི་ཟླ་བ་ཞེས་པར་བརྩོད་དུ་རུང་བས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(རང་གི་ལུགས་)ལ་གཉིས། བརྩོད་རུང་གི་གགས་པ་དང་། སྒ་ལས་

བྱུང་བའི་གགས་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(བརྩོད་རུང་གི་གགས་པ་)ལ་བརྩོད་རུང་གི་གགས་པ་ངྩོས་བཟུང་བ་ནི། 

ར་བ།

འཇིག་རེན་དཔྩོད་1པའི་སྒ་ལས་བྱུང་། །

དེ་ཉིད་གགས་པ་ཡིན་པར་བཞེད། །

འཇིག་རེན་ཚུལ་ལུགས་ལ་དཔྩོད་པའི་སྒ་ལས་བྱུང་བ་བརྩོད་རུང་དེ་ཉིད་

ཆྩོས་ཅན། གགས་པའི་བར་མཛད་པ་ཡིན་པར་བཞེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། 

གགས་པ་མཚན་ཉིད་པ་སྒ་རྩོག་ཡིན་ལ། དེའི་ཡུལ་རགས་སུ་བཀྩོད་པས་གྲུབ་པའི་

དྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

དེ་ཡང་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །

རུང་ཕིར་གགས་པས་ཀུན་ལ་ཁྱབ། །[༦༨]

བརྩོད་རུང་གི་གགས་པས་ཤེས་བ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒ་

དེ་ཡང་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་བརྩོད་དུ་རུང་བས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

རྩོད་སྩོང་ལ་རྩོད་པ་ནི། 

1  <<རང་>> དཔྩོད།<<ར་>> སྤྩོད།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ར་བ།

མ་གགས་པ་ལ་གགས་པའི་སྒ། །

འཇིག་རེན་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། །

ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་མི་འཐད་དེ། བུམ་པ་སྩོགས་ལ་ཟླ་བའི་སྒ་མ་

གགས་པ་ལ་ཤེས་བ་ཀུན་ལ་གགས་པར་འདྩོད་པའི་སྒ་འཇིག་རེན་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། 

ར་བ།

ཤེས་བ་ཀུན་ལ་རུང་བ་ལ། །

གགས་པའི་སྒ་མཛད་འཚེད་པ་བཞིན། །[༦༩]

ཤེས་བ་ཀུན་ལ་གགས་ཟིན་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་གགས་པས་ཀུན་ལ་

ཁྱབ་པར་གསུངས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངྩོས་སུ་མི་འཚེད་ཀང་། འབས་འཚེད་

ནུས་པ་ལ་འཚེད་པ་པྩོ་ཞེས་པ་བཞིན་དུ། ཤེས་བ་ཀུན་ལ་བརྩོད་དུ་རུང་བ་ལ་

གགས་པའི་སྒ་མཛད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་སྒ་བྱུང་གགས་པ་ངྩོས་བཟུང་བ་ནི། 

ར་བ།

གགས་རུང་དྩོན་ལ་གྲུབ་ན་ཡང་། །

བར་དང་བརྩོད་འདྩོད་ལ་བརེན་པའི། །

སྒ་གྲུབ་ན་ནི་གྲུབ་བྩོ་ཞེས། །

བསྟན་ཕིར་སྒ་བྱུང་གགས་པ་གསུངས། །[༧༠]
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

སྒ་ལས་བྱུང་བའི་གགས་པ་དང་འགལ་བའི་དྩོན་གིས་བསལ་བ་དེ་ཡང་

ཕྩོགས་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། གགས་རུང་དྩོན་ལ་གྲུབ་ན་

ཡང་བར་དང་བརྩོད་འདྩོད་ལ་བརེན་པའི་རྩོད་བེད་ཀི་སྒ་གྲུབ་ན་ནི་དྩོན་ཀུན་ལ་གྲུབ་

བྩོ་ཞེས་སྒ་བྱུང་གགས་པ་ལ་སྒྲུབ་བེད་ཡྩོད་པར་བསྟན་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རགས་དེ་ལ་བརེན་པའི་བླྩོ་རེས་དཔག་ཏུ་འདུ་བ་ནི། 

ར་བ།

གགས་པའི་རེས་དཔག་གིས་འགྲུབ་པས། །

འགལ་བ་མི་འཁྲུལ་མི་སྲིད་ལྩོ། །

རི་བྩོང་ཅན་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒས་བརྩོད་རུང་སྒྲུབ་པ་ལ་འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་

བའི་གཏན་ཚིགས་མི་སྲིད་པར་ཐལ། དྩོན་དེ་གགས་པའི་རེས་དཔག་གིས་འགྲུབ་

པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་བཤད་ཚུལ་གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དངྩོས་སྟྩོབས་རེས་དཔག་དང་

གགས་པ་ཡུལ་ཐ་དད་དུ་སྒྲུབ་པ་དང་། དེ་ལ་གཞན་གིས་བརགས་པ་དགག་པ་དང་། 

སྩོབ་དཔྩོན་གི་དགྩོངས་པ་བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(དངྩོས་སྟྩོབས་རེས་དཔག་དང་གགས་པ་ཡུལ་ཐ་དད་དུ་སྒྲུབ་པ་)ནི། 

ར་བ།

གགས་པ་དངྩོས་པྩོས་བསྐྱེད་ན་ནི། །

རེས་དཔག་བཞིན་དུ་ཡུལ་ངེས་འགྱུར། །[༧༡]
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བརྩོད་འདྩོད་དབང་གིས་སྦྱར་བ་ལ། །

སྒ་རྣམས་གང་ལའང་མི་འཇུག་མེད། །

དངྩོས་སྟྩོབས་རེས་དཔག་དང་གགས་པའི་རེས་དཔག་བེད་པ་འཇུག་པའི་

ཡུལ་རིགས་སྩོ་སྩོ་ཐ་དད་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། གགས་པ་དངྩོས་པྩོའི་སྟྩོབས་ཀིས་སྐྱེད་

ན་ནི་དངྩོས་སྟྩོབས་རེས་དཔག་བཞིན་ཡུལ་དངྩོས་པྩོའི་དབང་གིས་ངེས་པར་འགྱུར་

ན། གགས་པ་བརྩོད་འདྩོད་ཀི་དབང་གིས་སྦྱར་བ་ལ་སྒ་རྣམས་ཡུལ་གང་ལའང་མི་

འཇུག་པ་མེད་པའི་ཕིར། དངྩོས་པྩོའི་སྟྩོབས་ཀིས་སྐྱེད་ན་སྒ་མི་རག་པ་བཞིན་དུ་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་འགྱུར་ལ། གགས་པ་བརྩོད་འདྩོད་ཀིས་ཕར་སྦྱར་བས་སྒ་

ཐམས་ཅད་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་ཏུ་རུང་བ་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་(དེ་ལ་གཞན་གིས་བརགས་པ་དགག་པ་)ལ་བར་སྤྩོད་པའི་རགས་ཐུན་མྩོང་མ་

ཡིན་པར་འགྱུར་བ་ནི། 

ར་བ།

དེས་ན་ཀུན་ལ་འཇུག་པ་ཡི། །

གགས་པ་ཡུལ་འདིར་མི་འཇུག་ཅེས། །[༧༢]

བརྩོད་པའི་དཔེ་གཞན་རེད་དཀའ་བས། །

ཐུན་མྩོང་ཉིད་མིན་མཉན་བ་བཞིན། །

བར་སྤྩོད་པས་བཀྩོད་པའི་རྩོག་ཡུལ་ན་ཡྩོད་པ་རི་བྩོང་ཅན་འདྩོད་རྒྱལ་བའི་

ཟླ་བའི་སྒས་བརྩོད་མི་རུང་དུ་སྒྲུབ་པ་མཉན་བས་རག་པར་སྒྲུབ་པ་བཞིན་དུ་རགས་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཐུན་མྩོང་བ་ཉིད་མིན་པར་ཐལ། བརྩོད་རུང་གི་གགས་པ་ཡུལ་འདིར་མི་འཇུག་ཅེས་

བརྩོད་པའི་མཐུན་དཔེ་གཞན་རེད་དཀའ་བས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེས་ན་ཟླ་

བའི་སྒས་བརྩོད་རུང་ཀུན་ལ་འཇུག་པ་ཡི་ཕིར་རྩོ། །

རང་གི་སེ་པའི་འཆད་ཚུལ་མི་འཐད་པ་ནི། 

ར་བ།

སྤི་མཚན་འཆད་པའི་སབས་ཡིན་པས། །

རི་བྩོང་ཅན་ལ་དཔེར་མཛད་ནས། །[༧༣]

ཤེས་བ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་བསྟན། །

ད་ཏྲིག་ཤིང་མིན་སྩོགས་ལའང་མཚུངས། །

རང་གི་སེ་པ་ཁ་ཅིག་འཇིག་རེན་ན་ཟླ་བ་གཉིས་མེད་པས་རི་བྩོང་ཅན་ཟླ་བར་

སྒྲུབ་པའི་རགས་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པར་སྩོབ་དཔྩོན་གིས་གསུངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་

འདྩོད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྤི་མཚན་གི་འཇུག་ཚུལ་འཆད་པའི་སབས་ཡིན་པས་

རི་བྩོང་ཅན་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒས་བརྩོད་དུ་མི་རུང་བ་ལ་གགས་པས་གནྩོད་པ་དཔེར་

མཛད་ནས། ད་ཏྲིག་ཤིང་ཞེས་པའི་སྒས་བརྩོད་རུང་མིན་པ་སྩོགས་ལའང་གགས་

པས་གནྩོད་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། བརྩོད་རུང་གི་གགས་པས་ཤེས་བ་

ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་བསྟན་པ་ལར་གནས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་(སྩོབ་དཔྩོན་གི་དགྩོངས་པ་བཤད་པ་)ལ་ཟླ་བའི་སྒ་ཐུན་མྩོང་བར་སྒྲུབ་པ་ནི། 

ར་བ།
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ག་བུར་1དང་ནི་དངུལ་སྩོགས་ལ། །

ཟླ་བའི་སྒ་ནི་གཞན་དུ་གགས། །[༧༤]

དེ་ཉིད་དཔེར་བས་བསིལ་ཟེར་ཅན། །

ཟླ་བར:བསྒྲུབ་པ་2ཐུན་མྩོང་རགས། །

རི་བྩོང་ཅན་ཟླ་བར་སྒྲུབ་པའི་དཔེར་ཟླ་བར་གགས་ཟིན་དགྩོས་ནའང་བསིལ་

ཟེར་ཅན་ཟླ་བར་སྒྲུབ་པ་ཐུན་མྩོང་བའི་རགས་སུ་འགྱུར་གི། མཐུན་དཔེ་མེད་པས་

ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། སྩོས་སྦྱྩོར་གི་བསྟན་བཅྩོས་ལས། ག་

བུར་དང་ནི་བཅུད་ལེན་ལས་དངུལ་ཆུ་སྩོགས་ལ་ཟླ་བའི་སྒ་ནི་གཞན་དུ་གགས་པ་དེ་

ཉིད་དཔེར་བས་པས་རུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །

ཡུལ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཇུག་ན་དངྩོས་སྟྩོབས་སུ་འགྱུར་བ་ནི། 

ར་བ།

བར་ལ་འཇུག་རྣམས་ཐུན་མྩོང་བ། །

གཅིག་ལ་གྲུབ་ན་ཀུན་ལ་འགྲུབ། །[༧༥]

འདི་ནི་དངྩོས་པྩོ་སྟྩོབས་ཞུགས་ཡིན། །

གགས་པ་འགྩོག་ན་ཁྱེད་ཀིའང་འཇིག །

བར་ལས་3འཇུག་པ་རྣམས་ཐུན་མྩོང་བ་ཡིན་གི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་མི་

1  <<རང་>> བུར།<<ར་>> པུར།

2  <<རང་>> བསྒྲུབ་པ།<<ར་>> གྲུབ་པར།

3  <<བཀྲིས་>> ལས།<<རང་>> ལ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

འཐད་པར་ཐལ། གཅིག་ལ་གྲུབ་ན་དེ་ཉིད་དཔེར་བས་ནས་ཀུན་ལ་འགྲུབ་པའི་ཕིར། 

ལྩོ་ལྡིར་ཞབས་ཞུམ་པའི་རགས་ཀིས་གསེར་གིས1་ལྩོ་ལྡིར་ཞབས་ཞུམ་པ་བུམ་པར་

སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་སྒ་ལ་བརེན་པའི་རགས་འདི་ནི་གགས་པའི་གཏན་

ཚིགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངྩོས་པྩོ་སྟྩོབས་ཤུགས་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ལ་བརྩོད་

རུང་གི་གགས་པ་འགྩོག་ན་ཁྱེད་ཀིའང་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་འཇིག་པའི་ཕིར། 

བརྩོད་རུང་འགྩོག་ན་གགས་པ་དང་འགལ་བ་ནི། 

ར་བ།

དེས་ན་འདྩོད་པས་སྦྱར་བའི་བར། །

ཀུན་ལ་འཇུག་ཏུ་རུང་བཞིན་དུ། །[༧༦]

འགྩོག་ན་འཇིག་རེན་གིས་གནྩོད་པས། །

གགས་པ་དག་དང་འགལ་བར་དགྩོངས། །

དེས་ན་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་སྒ་བཤད་ནི2་དྩོན་འགའ་ཞིག་ལ་བཤད་དུ་མེད་པ་

སྲིད་ཀང་། ཟླ་བ་ཞེས་བརྩོད་པ་སྩོགས་འདྩོད་པས་སྦྱར་བའི་བར་རྩོག་ཡུལ་གི་དྩོན་

ཀུན་ལ་འཇུག་ཏུ་རུང་བཞིན་དུ་རྩོད་བེད་ཐམས་ཅད་ཀང་དྩོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་

རུང་འགྩོག་ན་གགས་པ་དག་དང་འགལ་བར་དགྩོངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། དེ་

འགྩོག་ན་འཇིག་རེན་གི་བརྩོད་རུང་གི་གགས་པས་གནྩོད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་

རྩོ། །གྩོང་དུ་དངྩོས་པྩོ་སྟྩོབས་ཤུགས་སུ་གསུངས་པ་ནི། ལྩོ་ལྡིར་ཞབས་ཞུམ་པ་ལ་

1  <<བཀྲིས་>> གི།

2  <<བཀྲིས་>> ན།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བུམ་པ་ཞེས་པའི་དངྩོས་མིང་སྦྱྩོར་བ་འདྩོད་པ་ལ་ལྩོས་ཀང་། དེས་གཞི་འགར་བུམ་

པ་སྒྲུབ་པ་དངྩོས་པྩོ་སྟྩོབས་ཤུགས་ཀི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་ལ་དགྩོངས་སྩོ། །དེས་

ན་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒ་དངྩོས་མིང་དུ་འཇུག་པའི་ཡུལ་ལ་སྒ་བཤད་དུ་ཡྩོད་ཅིང་། སྒ་

འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་ལྩོས་པས་དེ་ལ་ལྩོས་ནས་སྒ་དེ་དང་། དེའི་

རེས་སུ་འབང་བའི་རྩོག་པ་ལ་ཐ་སད་ཀི་གགས་པ་ཞེས་བ་ལ། རྒྱུ་མཚན་ངེས་པ་ལ་

ལྩོས་ནས་ཟླ་བར་སྒྲུབ་པ་ཐ་སད་ཀི་གགས་རགས་ཞེས་བརྩོད་ཀང་། གགས་པའི་

གཏན་ཚིགས་བཏགས་པ་ཡིན་གི་དངྩོས་སུ་ན་དངྩོས་པྩོ་སྟྩོབས་ཤུགས་ཀི་རགས་

ཡིན་ལ། ཁྱབ་པ་ཡང་མངྩོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །གགས་པ་དང་ཡིད་

ཆེས་དང་དངྩོས་སྟྩོབས་གསུམ་འདྩོད་པ་ཙམ་གི་རེས་སུ་བེད་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་

པ་དང་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་དངྩོས་པྩོའི་སྟྩོབས་ལ་གནས་པ། བསྒྲུབ་བ་རང་

རང་གི་གནས་ཚོད་ཀི་སྩོ་ནས་ཁྱད་པར་དབེ་བ་ཡིན་གི། ཚུལ་གསུམ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་

ངྩོས་ནས་དབེ་བར་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་མཐར་ཚུལ་གསུམ་མངྩོན་

སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་ལྩོས་དགྩོས་པའི་ཕིར་རྩོ། །སྤིར་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒས་

བརྩོད་དུ་རུང་བ་ཙམ་ལ་ནི་རྒྱུ་མཚན་ངེས་པ་ལ་ལྩོས་མི་དགྩོས་པར་རྩོག་པའི་ཡུལ་

ན་ཡྩོད་ན། དེ་ཙམ་གིས་ཆྩོག་པས་རྩོག་ཡུལ་ན་ཡྩོད་པས་དེ་སྒྲུབ་པ་གགས་རགས་

མཚན་ཉིད་པ་དང་། དེའི་རེས་སུ་འབང་བའི་རྩོད་བེད་དང་རྩོག་པ་བརའི་གགས་པ་

ཞེས་བའྩོ། །སེ་བདུན་མདྩོ་དང་བཅས་པའི་རིགས་པའི་རྣམ་བཞག་ལ་བླྩོ་ཁ་མ་

ཕྩོགས་ཤིང་། རྣམ་འགེལ་མཛད་པས། རྐང་མིག་པའི་འདྩོད་པ་དངྩོས་མེད་དགག་

སྒྲུབ་གང་གི་ཡང་གཞིར་མི་རུང་བར་སྨྲ་བ་རང་ཚིག་འགལ་བར་གསུངས་པ་དང་། 
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

འདིར་ཡང་གྩོང་དུ་ད་ཏྲིག་ཤིང་ཞེས་པའི་སྒས་བརྩོད་དུ་མི་རུང་བ་ལ་གགས་པས་

གནྩོད་པར་གསུངས་པའི་དྩོན་ཁྩོང་དུ་མ་ཆུད་པ་བླྩོ་གྩོས་ཀི་འཇུག་པ་ཤིན་ཏུ་རིང་པྩོ་

རིགས་པའི་རྐང་ཉམས་པར་བེད་པ་དག་བེ་བག་ཤུགས་ལ་བསྒྲུབས་ནས། སྤི་

དངྩོས་སུ་འགྩོག་པར་བེད་པ་རང་མཚན་དགག་སྒྲུབ་གང་གི་ཡང་གཞིར་མི་རུང་

ཞེས་སྨྲ་བ་ནི། གཞལ་བའི་དྩོན་ཅན་གི་ཚད་མ་དག་མེད་དྩོ་ཞེས་པའི་དམ་བཅའ་དེ་

ཉིད་དང་ཁྱད་པར་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། རང་མཚན་དགག་སྒྲུབ་ཀི་གཞིར་རུང་བ་དངྩོས་

སུ་བཀག་ནས། དགག་སྒྲུབ་ཀི་གཞིར་རུང་བ་བཀག་པའི་གཞིར་རུང་བ་ཤུགས་ལ་

དམ་བཅས་པའི་ཕིར། གཞི་དེ་ཉིད་རང་མཚན་ཞེས་བརྩོད་ཀང་སྤི་མཚན་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་

ན། དེ་བས་ཆེས་འདི་ངྩོ་མཚར་ཆེ། སྤི་མཚན་ཡང་དགག་སྒྲུབ་ཀི་གཞིར་རུང་བ་

བཀག་ནས་དགག་སྒྲུབ་ལ་དད་པས་ཅི་ཞིག་བ། བླྩོ་གྩོས་འཇུག་པ་ཤིན་ཏུ་རིང་བ་

དང་། །སྔྩོན་ཆད་སྩོན་ལམ་ལྩོག་པའི་སྟྩོབས་དག་གིས། །རྣམ་དག་རིགས་པ་ཉི་མའི་

དཀིལ་འཁྩོར་ལ། །སྒིབ་1པར་བེད་པ་བླུན་པྩོའི་རྣམ་ཐར་ཡིན། །

གསུམ་པ་དེ་དག་གི་དགྩོངས་པ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། གཞན་གི་ལུགས་

དགག་པ་དང་། རང་གི་འདྩོད་པ་བརྩོད་པའྩོ། །དང་པྩོ་(གཞན་གི་ལུགས་དགག་པ་)ལ་གསུམ། 

གགས་རགས་ལ་གཉིས་སུ་འབེད་པ་དགག་པ་དང་། བརའི་གགས་པ་ལ་གཉིས་སུ་

འབེད་པ་དགག་པ་དང་། དེ་གཉིས་བཤད་ཚུལ་གཉིས་ལ་འཇུག་པ་དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(གགས་རགས་ལ་གཉིས་སུ་འབེད་པ་དགག་པ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

1  <<བཀྲིས་>> སྒྲུབ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ལ་ལ་བར་དང་ཐ་སད་ཀི། །

གགས་པ་གཉིས་སུ་འབེད་པ་ཡྩོད། །[༧༧]

སྔར་བཤད་པ་ལར་ལ་ལ་གགས་པ་ལ་བར་དང་། ཐ་སད་ཀི་གགས་པ་གཉིས་

སུ་ཕེ་ནས་གགས་རགས་གཉིས་སུ་འབེད་པ་ཡྩོད་དྩོ། །

དེ་དགག་པ་ནི། 

ར་བ།

ཐ་སད་འདི་ཡི་སབས་དྩོན་མིན། །

མཚན་ཉིད་དེ་འདྲ་སྔར་བཀག་ཟིན། །

གསེར་གི་ལྩོ་ལྡིར་བ་ལ་བུམ་པའི་ཐ་སད་བ་རུང་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ། ལྩོ་ལྡིར་བ་

རགས་སུ་བཀྩོད་པ་གགས་རགས་ཡང་དག་འདི་ཡི་དབེ་བའི་སབས་དྩོན་མིན་པར་

ཐལ། དེ་དངྩོས་པྩོ་སྟྩོབས་ཤུགས་ཀི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ལ་མཚན་ཉིད་དེ་འདྲ་སྔར་

བཀག་ཟིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(བརའི་གགས་པ་ལ་གཉིས་སུ་འབེད་པ་དགག་པ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

དངྩོས་དང་ཞེན་པའི་བརྩོད་རུང་གིས། །

བར་ཡི་གགས་པའང་1གཉིས་ཞེས་ཟེར། །[༧༨]

ཁ་ཅིག་དངྩོས་སུ་བརྩོད་རུང་དང་། ཞེན་པའི་བརྩོད་རུང་གིས་བརའི་གགས་

1  <<རང་>> པའང་།<<ར་>> པ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

པའང་གཉིས་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཏེ། རི་བྩོང་ཅན་གི་དྩོན་སྤི་དངྩོས་སུ་བརྩོད་རུང་། རི་

བྩོང་ཅན་ཞེན་1པས་བརྩོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་རྩོག་པའི་སྣང་ཡུལ་དུ་ཡྩོད་པ་དང་། 

རང་མཚན་དུ་ཡྩོད་པ་རགས་སུ་འགྩོད་པར་བེད་དྩོ། །

དེ་དགག་པ་ནི། 

ར་བ།

འཆད་ན་གཉིས་སུ་ཡྩོད་མྩོད་ཀི། །

འཇུག་པའི་ཚེ་ན་རྣམ་དབེ་མེད། །

འཆད་འཇུག་གང་དུ་ཡང་མ་ཕེ་བར་དེ་འདྲའི་དབེ་བ་བེད་པ་མི་འཐད་པར་

ཐལ། འཆད་ན་དངྩོས་ཀི་བརྩོད་བ་སྤི་མཚན་དང་། རང་མཚན་ཞེན་པའི་བརྩོད་བ་

ཡིན་པ་གཉིས་སུ་ཡྩོད་མེད2་ཀི། འཇུག་པའི་ཚེ་ན་རང་སྤི་སྩོ་སྩོར་མ་ཕེ་བར་འཇུག་

པས་དེ་འདྲའི་རྣམ་དབེ་མེད་པའི་ཕིར། སྒའི་དངྩོས་ཀི་བརྩོད་བ་སྤི་མཚན་དུ་སྟྩོན་པ་

ཡིན་གི། དེ་ཡིན་ན་སྤི་མཚན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་འདྩོད་པ་ནི། རང་ལྡྩོག་གཞི་ལྡྩོག་

མ་ཕེད་པའི་ཉེས་པ་ཆེན་པྩོ་ཡིན་པར་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

གསུམ་པ་(དེ་གཉིས་བཤད་ཚུལ་གཉིས་ལ་འཇུག་པ་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

དེས་ན་བཤད་ཚུལ་རྣམ་པ་གཉིས། །

དངྩོས་དང་ཞེན་པར་འཆད་པ་འཁྲུལ། །[༧༩]

1  <<བཀྲིས་>> ཞེ་ན།

2  <<བཀྲིས་>> མེད།  <<རང་>> མྩོད།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དེས་ན་མདྩོའི་བཤད་ཚུལ་རྣམ་པ་གཉིས། བཤད་ཚུལ་དང་པྩོས་ཞེན་པའི་

བརྩོད་རུང་གི་གགས་པ་དང་། ཕི་མ་བརྩོད་རུང་གི་གགས་པར་ཕེ་ནས་དངྩོས་དང་

ཞེན་པར་འཆད་པ་འཁྲུལ་བར་ཐལ། ལུང་དང་པྩོས་སྒ་བྱུང་གགས་པ་ལ་གནྩོད་བེད་

མེད་པ་དངྩོས་སུ་བསྟན་ནས་སྒྲུབ་བེད་ཡྩོད་པ་ཤུགས་ལ་སྟྩོན་པ་དང་། རེས་དཔག་

གཉིས་ཀི་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་བསྟན་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ལ། ལུང་གཉིས་པས་སྒ་བྱུང་

གགས་པ་ལ་སྒྲུབ་བེད་ཡྩོད་པ་དངྩོས་སུ་བསྟན་ནས་འགན་ཟླའི་ཚད་མ་མེད་པ་

ཤུགས་ལ་སྟྩོན་པ་ཡིན་ནྩོ། །སྔ་ཕི་མདྩོ་ལས་བཤད་པའི་ཚུལ་ལར་བཤད་པ་ཡིན་གི། 

འདི་ནི་གྩོ་ལྡྩོག་སྟེ་སྦྱར་རྩོ། །

གཉིས་པ་(རང་གི་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

སྔ་མས་སྒ་བྱུང་གགས་པ་ལ། །

རེས་དཔག་མེད་ཕིར་མི་ཁེགས་པའམ། །

ཡང་ན་དེ་ལ་འགལ་ཟླ་མེད། །

དེས་ན་ངེས་ཕིར་གནྩོད་བེད་ཡིན། །[༨༠]

ལུང་སྔ་མ་སྒ་ལས་བྱུང་བའི་གགས་པ་དང་འགལ་བའི་དྩོན་གིས་ན་བསལ་བ་

དེ་ཡང་ཕྩོགས་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་སྩོས་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། སྒ་བྱུང་གགས་པ་ལ་

གནྩོད་བེད་ཀི་རེས་དཔག་མེད་པའི་ཕིར་དེ་ཚད་མས་མི་ཁེགས་པའམ། ཡང་ན་དེ་

ལ་འགལ་ཟླའི་ཚད་མ་མེད་པ་དེས་ན་གགས་པའི་རེས་དཔག་གི་གཞལ་བ་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་ངེས་པའི་ཕིར། དེའི་གཞལ་བ་ལྡྩོག་ཕྩོགས་ལ་གནྩོད་བེད་དུ་བསྟན་པ་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཡིན་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

ཕི་མ་གགས་པའི་རེས་དཔག་ལས། །

ཡུལ་གི་དབེ་བ་བསྟན་པ་ཡིན། །

ལུང་ཕི་མ་གང་ལ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རེས་སུ་དཔག་པ་མེད་ལ་ཞེས་

པའི་ལུང་ཆྩོས་ཅན། སྩོས་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། གགས་པའི་རེས་དཔག་ལས་

དངྩོས་པྩོ་སྟྩོབས་ཤུགས་ཀི་རེས་དཔག་བེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་མི་འདྲ་བས་ཡུལ་

གི་དབེ་བ་བསྟན་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཚད་མ་མདྩོར། མངྩོན་སུམ་དྩོན་དང་

རེས་དཔག་དང་། །ཡིད་ཆེས་གགས་པས་རང་རེན་ལའྩོ། །ཞེས་པ་དྩོན་དངྩོས་སྟྩོབས་

རེས་དཔག་ཡིན་པ་ལ་རེས་དཔག་ཅེས་སྤིར་སྩོས་པའི་དགྩོས་པ་ནི། རེས་དཔག་

ཙམ་གི་གཞལ་བ་གཞིར་བས་པ་ལ་འདྩོད་པ་ཙམ་གི་རེས་སུ་བེད་པའི་ཁྱད་པར་དུ་

བས་པ་གགས་པའི་རེས་དཔག་གི་གཞལ་བ་དང་། ལུང་ལ་བརེན་ནས་ངེས་པར་

རྩོགས་པར་བ་བ་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་གི་གཞལ་བའི་ཁྱད་པར་ཡིན་པས་དེ་ཤེས་

པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ལ། ཁ་ཅིག་གནྩོད་ཡུལ་གི་དབེ་བ་ཞེས་འཆད་པ་ནི། གསལ་བའི་

དབེ་བ་ཉིད་ཡིན་པས་དེའི་ཆེད་དུ་བསྟན་པ་རྣམ་འགེལ་མཛད་པས་བཀག་པའི་དྩོན་

མ་རྩོགས་པའྩོ། །

མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། 

ར་བ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དེ་ལར་ཤེས་ན་གགས་པ་ཡི། །

བསལ་བ་མཁས་པའི་དགྩོངས་པ་འགྲུབ། །[༨༡]

གཞན་སེལ་གི་རྣམ་བཞག་ལ་མཁས་པའི་སྩོ་ནས་གགས་པ་དང་དེའི་

བསལ་བ་དང་། གནྩོད་པ་བེད་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར་ཤེས་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་ན་

གགས་པ་ཡི་རེས་དཔག་གི་བསལ་བ་དང་དེ་སེལ་ཚུལ་མདྩོ་དང་རྣམ་འགེལ་

མཛད་པ་མཁས་པའི་དགྩོངས་པ་བཞིན་འགྲུབ་པའི་ཕིར། འདི་ལར་ཤེས་པར་བ་

སྟེ། སྤིར་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་དངྩོས་པྩོ་སྟྩོབས་ཤུགས་ཀི་རིགས་པས་གྲུབ་ནས་གྩོལ་བ་དྩོན་གཉེར་དེ་

ལ་འཇུག་པ་དང་། གཞན་དག་སྒ་རྩོག་དངྩོས་དབང་གིས་འཇུག་པ་བཀག་ནས་

རྩོད་བེད་སེལ་བས་འཇུག་པའི་ཚུལ་ཤེས་ན་སྒྩོ་འདྩོགས་མ་ཆྩོད་པ་ལ་ཆྩོད་སམ་

པ་དང་། ཆྩོད་པ་ལ་མ་ཆྩོད་སམ་པའི་དྩོགས་པའི་གནས་མཐའ་དག་སེལ་བ་དང་། 

ཡང་ཁ་ཅིག ཐྩོག་མར་ཉེས་པ་ཀུན་ཟད་ཅིང་། ཡྩོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་པ་ཚད་མའི་སྐྱེས་

བུར་བསྒྲུབས་ནས་ཕིས་དེས་སྨྲས་པའི་ཚིག་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པ་བཀག་ནས། 

བསྟན་པ་ཚད་མར་བསྒྲུབས་པའི་སྩོ་ནས་སྟྩོན་པ་ཚད་མར་སྒྲུབ་པ་དང་། དཔད་

གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ལ་བརེན་ནས་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་གི་དྩོན་ཁྩོང་དུ་ཆུད་

པར་བེད་པ་ནི། རེས་དཔག་གསུམ་གི་རྣམ་བཞག་ཤེས་པ་ལ་རག་ལས་ཤིང་། དེ་

ཡང་རགས་གསུམ་གི་ཚུལ་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་ལ་ཐུག་པའི་བར་དུ་སྒྲུབ་ཚུལ་

ཤེས་པ་ལ་རག་ལས་པས། རིགས་པ་སྨྲ་བར་ཁས་འཆེ་བ་དག་རང་རྒྱུད་ལ་དེ་

ཡྩོད་མེད་ལེགས་པར་བསམ་པར་རིགས་པ་དེ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །འདིར་སྨྲས་པ། 
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ལྩོག་གྱུར་དྩོན་ལ་སྒྩོ་འདྩོགས་གཅྩོད་པ་ནི། །རེས་དཔག་ཚད་མ་ཉིད་ལ་རག་ལས་

ཤིང་། །དེ་ཡང་གཏན་ཚིགས་དག་ལ་ལྩོས་པས་ན། །རང་དྩོན་རེས་དཔག་རེན་དང་

བཅས་པ་བཤད། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། 

ར་བ།

ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་ལས་རང་དྩོན་རེས་དཔག་བརག་པའི་

རབ་ཏུ་བེད་པ་སྟེ་བཅུ་པའྩོ། །     ། །

ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པྩོ་

ཞེས་བ་བ་ལས། རང་དྩོན་རེས་དཔག་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་སྟེ་བཅུ་པའི་

འགེལ་པའྩོ། །    ། །

གཞན་དྩོན་རེས་དཔག་བརག་པ།

གཉིས་པ་གཞན་དྩོན་རེས་དཔག་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་དང་། ལེའུའི་

མཚན་བསྟན་པའྩོ། །དང་པྩོ་(ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་)ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་། སྨྲ་བ་པྩོ་

གང་ཟག་བཤད་པ་དང་། རྩོད་པའི་སབས་ཀི་ངག་གི་དབེ་བ་བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། 

ར་བ།

གཞན་དྩོན་རེས་དཔག་རང་ཉིད་ཀིས། །

མཐྩོང་བ་གཞན་ལ་སྟྩོན་པའི་ངག །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཞན་དྩོན་རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། ཚུལ་གསུམ་རྩོལ་བ་རང་ཉིད་ཀི་

ཚད་མས་མཐྩོང་བ་སབས་དང་མཐུན་པར་ཕི་རྩོལ་གཞན་ལ་སྟྩོན་པའི་ལྷག་ཆད་དང་

བལ་བའི་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་གི་ངག་གྩོ །རྒྱུའི་ཁྱད་པར་དང་། ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་

དང་། བེད་པའི་ཁྱད་པར་རྣམས་བསྟན་ནྩོ། །འདི་ནི་རྣམ་འགེལ་ལས། མི་ཤེས་སྟྩོན་

པར་བེད་པ་ལ། །འཁྲུལ་བར་དྩོགས་པ་ཅན་རྣམས་ཀིས། །དེས་བཤད་ནན་ཏན་བ་

བའི་ཕིར། །ཤེས་ལྡན་འགའ་ཞིག་ཚོལ་བར་བེད། །ཅེས་བཤད་པ་ལར། རྩོལ་བ་ཡང་

དག་གི་གཞན་དྩོན་བེད་ཚུལ་སྟྩོན་པ་ཡིན་པས། དེ་ལ་ནི་ཕི་རྩོལ་གི་རྒྱུད་ཀི་ལྩོག་

གྱུར་རྩོགས་པའི་ཚད་མ་དེ། རྩོལ་བའི་རྒྱུད་ཀི་ལྩོག་གྱུར་རྩོགས་པའི་ཚད་མ་ལས་

ངེས་པར་སྐྱེ་དགྩོས་པས། གཞན་དྩོན་སབས་ཀི་ཚུལ་གསུམ་རྩོལ་བ་གཉིས་ཀའི་

ཚད་མས་གྲུབ་པ་དགྩོས་སྩོ། །སྒྲུབ་ངག་ལ་རེས་དཔག་གི་མིང་གིས་འདྩོགས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ནི། རྒྱུ་ལ་འབས་བུའི་མིང་གིས་བཏགས་པ་དང་། དགྩོས་པ་ནི། བསམ་

བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ལ་ཐྩོས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་སྔྩོན་དུ་འགྩོ་དགྩོས་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་

དང་། གནྩོད་བེད་ནི། ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་མ་ཞུགས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཉིས་པ་(སྨྲ་བ་པྩོ་གང་ཟག་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། སྤིའི་རྣམ་བཞག་དང་། ཡན་ལག་

གི་དྩོན་ནྩོ། །

དང་པྩོ་(སྤིའི་རྣམ་བཞག་)ནི། དེ་ལ་སྤིར་རྩོད་པ་བེད་པའི་སབས་སུ་ཕི་རྩོལ་གི་

བླྩོ་ལ་རིགས་བཞི་ཡྩོད་དེ། ཕྩོགས་ཁྱབ་གཉིས་ཀ་སྔར་ཚད་མས་ངེས་པ་དང་། 

གཉིས་ཀ་མ་ངེས་པ་དང་། ཕྩོགས་ཆྩོས་ངེས་ལ་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པ་དང་། ཁྱབ་པ་ངེས་

ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་མ་ངེས་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་ཡང་རིགས་བཞིར་འགྱུར་ཏེ། འཆད་པའམ་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

རྩོད་པའི་དུས་དེའི་ཚེ་གཉིས་ཀ་ལ་བླྩོ་ཁ་ཕྩོགས་པ་དང་། གཉིས་ཀ་ལ་བླྩོ་ཁ་མ་

ཕྩོགས་པ་དང་། ཁྱབ་པ་ལ་བླྩོ་ཁ་ཕྩོགས་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་ལ་མ་ཕྩོགས་པ་དང་། 

ཕྩོགས་ཆྩོས་ལ་བླྩོ་ཁ་ཕྩོགས་ལ་ཁྱབ་པ་ལ་མ་ཕྩོགས་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ་ནི། འཆད་པ་

པྩོའི་ངག་ལ་ལྩོས་པ་མེད་པར་རང་ཉིད་ཀིས་ལྩོག་གྱུར་རྩོགས་ནུས་པས་སྒྲུབ་ངག་

དགྩོད་མི་དགྩོས་ལ། རྩོལ་བས་དེ་ལར་མ་ཤེས་པས་ངག་འགྩོད་པ་ནི་སྲིད་

དྩོ། །གཉིས་པ་ལ་སྔར་ཤེས་ཟིན་དྲན་པའི་ཆེད་དུ་དྩོགས་པའི་དབང་གིས་ཆྩོས་

མཐུན་སྦྱྩོར་མི་མཐུན་སྦྱྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་གཉིས་ཀ་དགྩོད་དགྩོས་པའང་སྲིད་ལ། 

གང་རུང་རེས་ཆྩོག་པའང་སྲིད་དྩོ། །གསུམ་པ་ལ་ནི། སྒ་ཡང་བས་ཞེས་པ་ལ་བུ་

ཕྩོགས་ཆྩོས་འབའ་ཞིག་དྲན་པར་བེད་པ་དང་། བཞི་པ་ལ་ནི། གང་བས་ན་མི་རག་

དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་ཞེས་པ་དང་། གང་མི་རག་པས་སྟྩོང་ན་བས་པས་སྟྩོང་པས་

ཁྱབ་སྟེ། དཔེར་ན་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་བཞིན་ཞེས་པའམ་གང་རུང་གིས་

དྲན་པར་བེད་དགྩོས་སྩོ། །སྔར་གཉིས་ཀ་མ་ངེས་པ་ལ་ནི། སྒྲུབ་ངག་སྔར་བཀྩོད་

ནས་ཕྩོགས་ཁྱབ་གཉིས་ཀ་གཞི་ནས་སྒྲུབ་པར་བེད་ལ། ཚུལ་གསུམ་ནམ་གྲུབ་པའི་

ཚེ་ངག་དེ་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནྩོ། །ཕྩོགས་ཆྩོས་ངེས་ལ་ཁྱབ་པ་མ་

ངེས་པ་ལ་ནི། ངག:ཚད་མར་1བཀྩོད་ནས་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པའི་ངག་དང་། ཕྩོགས་ཆྩོས་

སྟྩོན་པའི་ངག་བཀྩོད་པས་ཆྩོག་ལ། ཁྱབ་པ་ངེས་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་མ་ངེས་པ་ལ་ནི། དེ་

ལས་བཟླྩོག་པར་སྦྱར་བར་བའྩོ། །

གཉིས་པ་(ཡན་ལག་གི་དྩོན་)ལ་གསུམ། གང་ཟག་གསུམ་སྩོ་སྩོའི་མཚན་ཉིད་

1  <<བཀྲིས་>> ཚང་བར།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དང་། རྒྱལ་ཕམ་གི་རྣམ་བཞག་དང་། དཔང1་པྩོས་ཇི་ལར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལྩོ། །

དང་པྩོ་(གང་ཟག་གསུམ་སྩོ་སྩོའི་མཚན་ཉིད་)ནི། 

ར་བ།

རྩོལ་དང་ཕིར་རྩོལ་དཔང་པྩོ་གསུམ། །

སྒྲུབ་དང་སུན་འབིན་བར་སྤྩོད་པའྩོ། །[༡]

སབས་ཀི་དམ་བཅའ་གཅིག་ལ་ལྩོས་ནས་རེས་དཔག་སྐྱེད་འདྩོད་ཅིང་། སྒྲུབ་

ངག་འགྩོད་པར་ཁས་བླངས་པའི་གང་ཟག་རྩོལ་བ་དང་། རེས་དཔག་སྐྱེད་འདྩོད་པའི་

དམིགས་ཡུལ་གི་གང་ཟག་གང་སུན་འབིན་བརྩོད་པར་ཁས་ལེན་པ་ཕི་རྩོལ་དང་། 

དེ་གཉིས་རྒྱལ་ཕམ་བར་སྤྩོད་པར་ཁས་ལེན་པ་དཔང་པྩོ་གསུམ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་

རྩོ། །དམ་བཅའ་གཅིག་ལ་ལྩོས་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གི། དམ་བཅའ་དེའི་སྒྲུབ་

བེད་དང་། གནྩོད་བེད:རྒྱས་པ་2ལ་ལྩོས་ནས་སྔར་གི་དེ་ལས་གྩོ་བཟླྩོག་སྟེ་འགྱུར་

བས་སྩོ། །

གཉིས་པ་(རྒྱལ་ཕམ་གི་རྣམ་བཞག་)ནི། 

ར་བ།

རྩོལ་བ་གཉིས་ལ་སྐྱྩོན་ཡྩོན་གིས། །

ཚར་གཅད་པ་དང་རེས་འཛིན་འཇུག །

1  <<བཀྲིས་>><<རང་>> དཔང་། <<ས་>> དབང་།

2  <<བཀྲིས་>> རྒྱལ་བ།(དམ་བཅའི་སྒྲུབ་བེད་དང་གནྩོད་བེད་ཕམ་ན་རྩོལ་ཕི་རྩོལ་དཔང་པྩོ་གསུམ་གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལར་

ཡིན་ལ། སྒྲུབ་བེད་དང་གནྩོད་བེད་རྒྱལ་ན་གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལས་ལྡྩོག་པར་འགྱུར་བས་སྩོ་ཞེས་པའི་དྩོན་དུ་སྣང་བས་<<བཀྲིས་>>དུ། “རྒྱལ་

བ་”ཞེས་པ་ལར་ཡིན་སམ།)
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

རྩོལ་བ་དང་ཕི་རྩོལ་བ་གཉིས་རྩོད་པའི་ཚེ་མི་རིགས་པའི་ཚར་བཅད་དང་

རེས་འཛིན་བེད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྩོལ་བ་གཉིས་ལ་སྒྲུབ་བེད་དང་སུན་འབིན་

སྩོགས་སྐྱྩོན་ཅན་བརྩོད་1པ་ཚར་བཅད་2པར་འྩོས་པ་དང་། སྐྱྩོན་མེད་བརྩོད་པའི་

ཡྩོན་ཏན་གིས་རེས་འཛིན་འཇུག་རིགས་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

དེ་ལར་སྟྩོན་ན་རྒྱལ་ཕམ་ཡྩོད། །

མིན་ན་གཉིས་ཀ་མེད་པར་གསུངས། །[༢]

རྩོལ་བས་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་བཀྩོད་པ་ལ་ཕི་རྩོལ་གིས་སྐྱྩོན་བརྩོད་ཀང་

སུན་འབིན་མི་ནུས་པས་ཕི་རྩོལ་ཕམ་ལ། སྒྲུབ་བེད་ལར་སྣང་བཀྩོད་པ་ལ་སྐྱྩོན་ཡང་

དག་བརྩོད་ན་རྩོལ་བ་ཕམ་པས། དེ་ལར་སྟྩོན་ན་རྒྱལ་ཕམ་ཡྩོད་ཀི་མིན་ན་མེད་པར་

ཐལ། སྒྲུབ་བེད་ལར་སྣང་བཀྩོད་ཀང་སྐྱྩོན་མི་བརྩོད་པའམ། སྐྱྩོན་ལར་སྣང་བརྩོད་

ཀང་ཚེར་མ་འབིན་མ་ཤེས་ན་རྒྱལ་ཕམ་གཉིས་ཀ་མེད་པར་རྩོད་རིགས་ལས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

བརྫུན་དང་གཡྩོ་སྒྱུས་ཚར་གཅད་ཀང་། །

དེ་ལ་རྒྱལ་ཕམ་མི་བཞེད་དྩོ། །

1  <<བཀྲིས་>><<རང་>> བརྩོད།<<ས་>> བརྔྩོད།

2  <<བཀྲིས་>> བཅད།<<རང་>> གཅད།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བརྫུན་དང་ཚིག་དྩོར་སྩོགས་གཡྩོ་སྒྱུས་ཚར་བཅད་1ཀང་དེ་ལ་རྒྱལ་ཕམ་

བདག་ཉིད་ཆེན་པྩོ་རྣམས་མི་བཞེད་དེ། དེ་བླུན་པྩོའི་རྣམ་ཐར་ཡིན་པས་ཁུ་ཚུར་

སྩོགས་ཀང་རྒྱལ་ཕམ་དུ་བཞག་དགྩོས་ན། དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་བསྲུང་བའི་ཐབས་དམ་པ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་(དཔང་པྩོས་ཇི་ལར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་)ལ་གཉིས། ཚར་བཅད་རེས་འཛིན་སྤིར་

བསྟན་པ་དང་། ཚར་གཅྩོད་པའི་གནས་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(ཚར་བཅད་རེས་འཛིན་སྤིར་བསྟན་པ་)ནི། 

ར་བ།

འཕྩོག་དང་སྦྱིན་པས་འཇིག་རེན་པ། །

ཚར་གཅད་པ་དང་རེས་འཛིན་འདྩོད། །[༣]

གྲུབ་མཐའ་བླང་དྩོར་བེད་པ་ལ། །

དམ་པའི་ཚར་གཅད་རེས་འཛིན་འདྩོད། །

སྲྩོག་དང་ནྩོར་ལ་སྩོགས་པ་འཕྩོག་པ་དང་། གྩོ་འཕང་སྦྱིན་པས་འཇིག་རེན་

པ་རྣམས་ཚར་གཅྩོད་པ་དང་། རེས་འཛིན་དུ་འདྩོད་ལ་གྲུབ་མཐའི་བླང་དྩོར་བེད་པ་

ལ་དེ་ལ་བུས་བེད་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། གྲུབ་མཐའི་བླང་དྩོར་བེད་པ་ལ་མཁས་

པའི་གྲྭར་ནྩོར་བ་འདྩོར་བ་དང་། བདེན་པ་ལེན་པ་དང་། དེ་ལར་སྒྩོགས་པས་དམ་

པའི་ལུགས་ཀི་ཚར་གཅྩོད་རེས་འཛིན་འདྩོད་རིགས་པའི་ཕིར། རྩོད་པ་བེད་པའི་

1  <<བཀྲིས་>> བཅད།<<རང་>> གཅད།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

སབས་སུ་རགས་དང་ཁྱབ་པ་སྩོགས་ཕ་རྩོལ་པྩོའི་ཁས་བླངས་ཡིན་པ་གཉིས་ཀས་

ཤེས་བཞིན་དུ་ཁས་བླངས་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་མ་སྨྲས་ན། གང་ཟག་དེ་ཉིད་ལ་ཁས་

བླངས་ལ་སྒིགས་པ་ནི། ཚར་གཅྩོད་ཀི་གནས་མཐར་ཐུག་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ན་གཞན་

སེ་འདྩོད་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལར་སྣང་མཐའ་དག་གང་ཟག་དེས་ཕ་རྩོལ་པྩོའི་ཁས་

ལེན་ཡིན་གི། ཁྩོ་བྩོས་མིན་ནྩོ་ཞེས་མ་སྨྲས་པས་གང་ཟག་དེ་ཉིད་ཀི་ཁས་ལེན་དུ་

ཐལ་བར་འགྱུར་རྩོ། །

གཉིས་པ་(ཚར་གཅྩོད་པའི་གནས་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། འཐད་པ་བརྩོད་པ་

དང་། འཁྲུལ་བ་དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(འཐད་པ་བརྩོད་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཚར་གཅད་གཉིས་ལས་ཕེ་བའི་བཞི། །

རིགས་པ་མཁྱེན་པའི་དགྩོངས་པ་ཡིན། །[༤]

སྔར་བཤད་པའི་ཚར་བཅད་ཀི་གནས་གཉིས་ལས་ཕེ་བས་བཞི་ཡྩོད་དེ། 

རྩོལ་བ་སྒྲུབ་བེད་བརྩོད་པར་ཁས་བླངས་ནས་མི་བརྩོད་པ་དང་། སྐྱྩོན་ཅན་བརྩོད་པ་

གཉིས་དང་། ཕི་རྩོལ་སུན་འབིན་བརྩོད་པར་ཁས་བླངས་ནས་མི་བརྩོད་པ་དང་། 

ལར་སྣང་བརྩོད་པ་གཉིས་ཏེ་བཞི་རིགས་པ་མཁྱེན་པའི་དགྩོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་ལར་ཡང་། སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་མི་བརྩོད་ཅིང་། །སྐྱྩོན་མི་བརྩོད་པ་གཉིས་པྩོ་

དག །ཚར་བཅད་པ་ཡི་གནས་ཡིན་ཏེ། །གཞན་ནི་མི་རིགས་ཕིར་མི་འདྩོད། །ཅེས་

གསུངས་པ་ལར་རྩོ། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཉིས་པ་(འཁྲུལ་བ་དགག་པ་)ལ་གཉིས། གངས་ཅན་པའི་ལུགས་དགག་པ་དང་། 

རྐང་མིག་པའི་ལུགས་དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(གངས་ཅན་པའི་ལུགས་དགག་པ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

རྩོལ་བ་ལ་ནི་གསུམ་གཉིས་དྲུག །

ཕིར་རྩོལ་ལ་ཡང་གསུམ་གཉིས་དྲུག །

དཔང་པྩོ་ལ་གསུམ་ཀུན་ལ་གཅིག །

གངས་ཅན་པ་རྣམས་བཅུ་དྲུག་འདྩོད། །[༥]

རྩོལ་བ་ལ་ནི་གཉིས་ལ་གསུམ་གསུམ་དུ་ཕེ་བས་དྲུག་སྟེ། དྲིས་པའི་ལན་མི་

བརྩོད་པ་དང་། སྐྱྩོན་ཅན་བརྩོད་པ་དང་། མ་དྲིས་པ་བརྩོད་པ་གསུམ་དང་། སྐྱྩོན་སྩོང་

བའི་ཚེ་སྐྱྩོན་མི་སྩོང་བ་དང་། ལན་ལར་སྣང་བརྩོད་པ་དང་། སབས་སུ་མ་བབས་པའི་

ལན་བརྩོད་པའྩོ། །ཕི་རྩོལ་ལ་ཡང་ཚར་གཅད་འྩོས་པ་གསུམ་ཚན་གཉིས་ཡྩོད་པས་

དྲུག་སྟེ། འདྲི་འྩོས་པའི་ཚེ་མི་འདྲི་བ་དང་། མི་འྩོས་པ་འདྲི་བ་དང་། འབེལ་མེད་འདྲི་

བའྩོ། །སྐྱྩོན་བརྩོད་རིགས་པའི་ཚེ་མི་བརྩོད་པ་དང་། ལར་སྣང་བརྩོད་པ་དང་། སབས་

སུ་མ་བབས་པ་བརྩོད་པའྩོ། །དཔང་པྩོ་ལ་ཚར་གཅྩོད་འྩོས་པ་གསུམ་སྟེ། ཤན་མི་

འབེད་པ། ལྩོག་པར་འབེད་པ། སབས་མ་ཡིན་པར་འབེད་པ་དང་། ཀུན་ལ་ཐུན་མྩོང་

དུ་གཅིག་སྟེ་རྣ་བ་མི་གཏྩོད་པ་དང་། གངས་ཅན་པ་རྣམས་བཅུ་དྲུག་འདྩོད་དྩོ། །

དེ་དགག་པ་ནི། 

ར་བ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཚར་གཅད་ཡིན་ན་སྔ་མར་འདུས། །

མིན་ན་ཚར་གཅད་ཉིད་མ་ཡིན། །

དཔང་པྩོ་ལ་ནི་ཚར་གཅད་མེད། །

ཅི་ནས་བེད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ། །[༦]

ཇི་སད་བཤད་པའི་ཚར་གཅྩོད་འྩོས་པའི་དབེ་བསྡུ་དེ་དག་མི་འཐད་པར་ཐལ།  

ཚར་གཅྩོད1་འྩོས་པ་ཡིན་ན་རྩོད་རིགས་ལས་བཤད་པ་ལར་སྔ་མར་འདུས་ལ། དེར་

འདུས་པ་མིན་ན་ཚར་གཅྩོད2་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། དཔང་པྩོ་ལ་ནི་ཚར་

གཅྩོད3་མེད་ལ་ཅི་ནས་བེད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར། རྩོད་རིགས་ལས་

གཉིས་པྩོ་དག་ཚར་གཅྩོད་པའི་གནས་ཡིན་པར་གསུངས་ཀི། དེ་ལས་གཞན་གཞུང་

གི་ཆ་འགར་ཡང་མ་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཉིས་པ་(རྐང་མིག་པའི་ལུགས་དགག་པ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

དམ་བཅའ་ལ་གནྩོད་དམ་བཅའ་གཞན། །

དམ་བཅའ་འགལ་དང་དམ་བཅའ་སེལ། །

གཏན་ཚིགས་གཞན་དང་དྩོན་གཞན་དང་། །

དྩོན་མེད་པ་དང་དྩོན་མི་ཤེས། །[༧]

1  <<བཀྲིས་>> གཅད།

2  <<བཀྲིས་>> གཅད།

3  <<བཀྲིས་>> གཅད།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དྩོན་བལ་དུས་ལ་མ་བབ་དང་། །

མ་ཚང་ལྷག་དང་ཡང་བརྩོད་དང་། །

རེས་སུ་མི་སྨྲ་མི་ཤེས་དང་། །

སྩོབས་པ་མེད་དང་རྣམ་གཡེང་དང་། །

འདྩོད་པ་ཁས་ལེན་བརལ་བརག་འདྩོར། །[༨]

རེས་སུ་སྦྱྩོར་མེད་ལ་སྦྱྩོར་དང་། །

གྲུབ་མཐའ་ཉམས་དང་རགས་ལར་སྣང་། །

ཐུབ་པ་རྐང་མིག་གིས་བཤད་པའི། །

ཚར་གཅད་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་ཡིན། །

རྐང་མིག་པ་དག་ཚར་གཅྩོད་ཀི་གནས་དམ་བཅའ་ལ་གནྩོད་པ་ཞེས་པའི་

ཚར་གཅྩོད་ཀི་གནས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་དམ་བཅའ་གཞན་པ་དང་། དམ་བཅའ་

འགལ་བ་དང་། དམ་བཅའ་སེལ་བ་དང་། གཏན་ཚིགས་གཞན་པ་དང་། དྩོན་གཞན་

དང་། དྩོན་མེད་པ་དང་། དྩོན་མི་ཤེས་པ་དང་། དྩོན་བལ་དང་། དུས་ལ་མ་བབས་པ་

དང་། མ་ཚང་བ་བརྩོད་པ་དང་། ལྷག་པ་བརྩོད་པ་དང་། ཡང་བརྩོད་པ་དང་། རེས་སུ་

མི་སྨྲ་བ་དང་། མི་ཤེས་པ་དང་། སྩོབས་པ་མེད་པ་དང་། རྣམ་གཡེང་བེད་པ་དང་། 

འདྩོད་པ་ཁས་ལེན་ཤེས་མི་ཤེས་དང་། བརལ་བརགས་འདྩོར་བ་དང་། རེས་སུ་སྦྱྩོར་

མེད་ལ་སྦྱྩོར་བ་དང་། གྲུབ་མཐའ་ཉམས་པ་དང་། རགས་ལར་སྣང་བརྩོད་པ་སྟེ། ཐུབ་

པ་རྐང་མིག་གིས་བཤད་པའི་ཚར་གཅྩོད་ཀི་གནས་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་དགག་པ་ལ་གཉིས། སྤིར་དགག་པ་དང་། སྩོ་སྩོར་དགག་པའྩོ། །
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དང་པྩོ་(སྤིར་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་གགས་པ་ཡིས། །

འགའ་ཞིག་ཚར་གཅད་མིན་པར་བཤད། །

ཚར་གཅད་ཡིན་ན་གཉིས་པྩོར་སྡུད། །[༩]

དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་གགས་པ་ཡིས་དེ་དག་ལས་འགའ་ཞིག་ཚར་གཅྩོད1་མིན་

པར་བཤད་ལ། མདྩོ་མཛད་པས་དགག་པ་མདྩོར་བསྡུས་ཙམ་ཞིག་མཛད་ལ། ཚར་

གཅྩོད་ཀི་དབེ་བ་དེ་དག་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཚར་གཅྩོད་འྩོས་པ་ཡིན་ན་སྔར་བཤད་

པ་གཉིས་པར་སྡུད་རིགས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(སྩོ་སྩོར་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

དམ་བཅའ་ལ་གནྩོད་ཚར་གཅད་ནི། །

སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་མིན་བརྩོད་ཡིན། །

དམ་བཅའ་ལ་གནྩོད་པའི་ཚར་གཅྩོད2་ནི། སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ལ་དབང་པྩོའི་

གཟུང་བ་རགས་སུ་བཀྩོད་པའི་ཚེ་ན། ཕི་རྩོལ་གིས་དེའི་ཕིར་སྒ་རག་ཅེས་བརྩོད་པ་

ལ་ཟེར་ཏེ། གཉིས་ལས་གཞན་པའི་ཚར་གཅྩོད་ཀི་གནས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒྲུབ་

པའི་ཡན་ལག་མིན་པ་བརྩོད་པར་འདུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

1  <<བཀྲིས་>> གཅད།

2  <<བཀྲིས་>> གཅད།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ར་བ།

དམ་བཅའ་གཞན་པའི་ཚར་གཅད་ནི། །

སུན་འབིན་ཤེས་ན་མ་ངེས་འདུས། །[༡༠]

དམ་བཅའ་གཞན་པའི་ཚར་གཅྩོད1་ནི། སྔར་གི་རགས་དེ་མ་ངེས་པར་བསྟན་

པ་ན། ཁྱད་པར་ལ་བརགས་ནས་བུམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགྩོ་བ་མ་ཡིན་པ་ལར་སྒ་

ཡང་ཐམས་ཅད་དུ་འགྩོ་བ་མ་ཡིན་པས་མི་རག་ཅེས་པ་ལ་འདྩོད་དེ། དེ་ཡང་ཚར་

གཅྩོད་ཀི་གནས་གཞན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སུན་འབིན་ཤེས་ན་མ་ངེས་པར་འདུས་

པས་སྒྲུབ་བེད་སྐྱྩོན་ཅན་བརྩོད་པའི་ཚར་གཅྩོད་དུ་འདུས་པའི་ཕིར།

ར་བ།

དམ་བཅའ་རགས་སྩོགས་འགལ་བ་ནི། །

དམ་བཅའ་བརྩོད་ན་ལྷག་པའི་སྐྱྩོན། །

མ་བརྩོད་རགས་ཀི་སྐྱྩོན་གསུམ་འགྱུར། །

རགས་ལ་སྐྱྩོན་མེད་ཚར་གཅད་མིན། །[༡༡]

སྒྲུབ་བེད་བཀྩོད་པའི་ཚེ་དམ་བཅའ་དང་རགས་དང་དཔེ་སྩོགས་འགལ་བ་

བརྩོད་པ་ནི། དམ་བཅའ་འགལ་བ་ཞེས་པའི་ཚར་གཅྩོད་གཞན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

དམ་བཅའ་བརྩོད་ན་ལྷག་པའི་སྐྱྩོན་དང་། མ་བརྩོད་ན་རགས་ཀི་སྐྱྩོན་གསུམ་གང་

རུང་དུ་འགྱུར་བས་སྒྲུབ་བེད་སྐྱྩོན་ཅན་བརྩོད་པའི་ཆ་ནས་ཚར་གཅྩོད་དུ་འགྱུར་ལ། 

1  <<བཀྲིས་>> གཅད།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

རགས་ལ་སྐྱྩོན་མེད་ན་ཚར་གཅྩོད་མིན་པའི་ཕིར། སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ལ་དབང་པྩོའི་

གཟུང་བ་རགས་སུ་བཀྩོད་པའི་ཚེ་སྤི་དྩོན་གཞན་གིས་མ་ངེས་པ་བརྩོད་པ་ན་སྒ་མི་

རག་པར་སུ་སྨྲ་ཞེས་སྔར་གི་དམ་བཅའ་འདྩོར་བ་ནི། 

ར་བ།

དམ་བཅའ་སེལ་བ་མ་ངེས་འདུས། །

ཚར་གཅད་གཉིས་པ་དྩོན་མེད་ཡིན། །

དམ་བཅའ་སེལ་བ་ཞེས་པའི་ཚར་གཅྩོད་ཀི་གནས་སུ་འདྩོད་དེ། དེ་འདྲའི་

ཚར་གཅྩོད་གཉིས་པ་དྩོན་མེད་ཡིན་པར་ཐལ། ཕྩོགས་ཆྩོས་གྲུབ་ན་མ་ངེས་པར་

འདུས་ལ། ཕྩོགས་ཆྩོས་མ་གྲུབ་ན་མ་གྲུབ་པའི་རགས་སུ་འདུས་པས་སྒྲུབ་བེད་སྐྱྩོན་

ཅན་བརྩོད་པའི་ཚར་གཅྩོད་ཀི་གནས་སུ་འདུས་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

གཏན་ཚིགས་གཞན་པ་ངག་རྩོགས་ན། །

མ་ངེས་མ་རྩོགས་ཚར་གཅྩོད1་མིན། །[༡༢]

གཏན་ཚིགས་གཞན་པ་ཞེས་པའི་ཚར་གཅྩོད་ཀི་གནས་ནི། སྔར་གཏན་

ཚིགས་བཀྩོད་པ་བཀག་པ་ན་ཡང་དེ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་སྒྲུབ་བེད་གཞན་བཀྩོད་པ་ལ་

འདྩོད་དེ། དེ་ཚར་གཅྩོད་ཀི་གནས་གཞན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ངག་རྩོགས་ན་མ་ངེས་

པའི་སྐྱྩོན་ཡིན་པས་ཚར་གཅྩོད་གཉིས་པ་མ་ཡིན་ལ། མ་བརྩོད་ན་དེ་མ་ཐག་ཚར་

1  <<རང་>> གཅྩོད།<<ར་>> གཅད།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཅྩོད་བ་མིན་པའི་ཕིར། འདིས་ནི་ཕ་རྩོལ་པའི་ངག་མ་རྩོགས་པར་སྩོབས་པ་མྱུར་

པྩོ་འདྩོད་ནས་ཚིག་འགྩོ་ཕྱུང་ལ་སུན་འབིན་འཕེན་པ་ནི་ཚར་གཅྩོད་ཀི་གནས་སུ་

བསྟན་པར་ཤེས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

ར་བ།

དྩོན་གཞན་རྩོལ་བ་མ་ངེས་པས། །

ཚར་གཅད་ཕིར་རྩོལ་སྐྱྩོན་མིན་པ། །

བརྩོད་པའི་སྩོ་ནས་ཚར་གཅད་ཀི། །

དེ་ལས་གཞན་པའི་ཚར་གཅད་མིན། །[༡༣]

རྩོལ་བས་སྒ་རག་སྟེ། རེག་བ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་རྣལ་མའི་འདྩོད་པ་

དང་མ་འབེལ་པ་བརྩོད་པ་ནི།1 ཕི་རྩོལ་གི་ཡི་གེའི་དྩོན་ལ་བརགས་ནས་སབས་མ་

ཡིན་པར་སུན་འབིན་བརྩོད་པ་ནི་དྩོན་གཞན་བརྩོད་པའི་ཚར་གཅྩོད་ཡིན་ནྩོ་ཟེར་

རྩོ། །གཉིས་པྩོ་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཚར་གཅྩོད་མིན་པར་ཐལ། རྩོལ་བ་མ་ངེས་པ་

བཀྩོད་པས་སྒྲུབ་བེད་ལར་སྣང་བརྩོད་པས་ཚར་གཅྩོད་བ་ཡིན་ལ། ཕི་རྩོལ་སྐྱྩོན་

མིན་པ་བརྩོད་པའི་སྩོ་ནས་ཚར་གཅྩོད་ཀི་གནས་སུ་འདུས་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

དྩོན་མེད་པ་ནི་སྒྲུབ་པ་ཡི། །

ཡན་ལག་མིན་བརྩོད་ལས་གཞན་མིན། །

1  <<རང་>> ནི།<<བཀྲིས་>> ན།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

སབས་སུ་བབས་པའི་སྒྲུབ་བེད་མི་འགྩོད་པར་ཡི་གེའི་གྩོ་རིམ་སྟྩོན་པ་ལ་བུ་

དྩོན་མེད་བརྩོད་པའི་ཚར་གཅྩོད་གཞན་དུ་འདྩོད་པ་ནི་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྒྲུབ་པ་ཡི་

ཡན་ལག་མིན་པ་བརྩོད་པ་ལས་གཞན་པའི་ཚར་གཅྩོད་ཀི་གནས་མིན་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

དྩོན་མི་ཤེས་པ་དྩོན་མེད་སྒ། །1

སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་མིན་པར་འདུས། །[༡༤]

དྩོན་ལྡན་གསུམ་བརྩོད་ཕིར་རྩོལ་གིས། །

མ་རྩོགས་རྩོལ་བ་ཚར་གཅད་མིན། །

ཚོགས་པ་དང་ཕི་རྩོལ་ལ་ལན་གསུམ་བརྩོད་ཀང་མ་གྩོ་ན། དྩོན་མི་ཤེས་པ་

ཞེས་པའི་ཚར་གཅྩོད་ཀི་གནས་སུ་འདྩོད་དེ། དེ་ཚར་གཅྩོད་ཀི་གནས་ལེགས་པ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། དྩོན་མེད་པའི་སྒ་སྐྱྩོན་ཅན་བརྩོད་ནས་མ་གྩོ་ན་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་

མིན་པར་འདུས་ལ། དྩོན་ལྡན་སྐྱྩོན་མེད་ལན་གསུམ་བརྩོད་ཀང་ཕི་རྩོལ་གིས་མ་

རྩོགས་ན་ཕི་རྩོལ་བླུན་པ་ཡིན་གི། རྩོལ་བ་ཚར་གཅྩོད་2བ་མིན་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

དྩོན་བལ་བསྩོན་ཚིག་མ་འབེལ་པ། །

སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་མིན་པར་འདུས། །[༡༥]

1  <<སེ་>> སྒ། །<<ར་>><<ཞ་>><<ཧྩོར་>> འདྲ། །

2  <<བཀྲིས་>> གཅྩོད།<<རང་>> གཅད།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

སེའུ་བཅུ་པའི་ངག་ལ་བུ་སྔ་ཕི་འབེལ་མེད་བརྩོད་པ་ནི། དྩོན་བལ་བརྩོད་པ་

ཞེས་པའི་ཚར་གཅྩོད་ཀི་གནས་གཞན་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ཟེར་རྩོ། །དེ་ཚར་གཅྩོད་ཀི་

གནས་གཞན་དུ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྨྩོན་པའི་ཚིག་ལ་བུ་མ་འབེལ་པ་བརྩོད་པ་ནི་

སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་མིན་པར་འདུས་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

དུས་ལ་མ་བབ་གྩོ་རིམ་བཟླྩོག །

དེ་ལས་གྩོ་ན་ཚར་གཅད་མིན། །

དྩོན་མི་གྩོ་ན་སྒྲུབ་པ་ཡི། །

ཡན་ལག་མིན་པ་1བརྩོད་པར་འདུས། །[༡༦]

དམ་བཅའ་དང་རགས་སྩོགས་གྩོ་རིམ་བཟླྩོག་ནས་བརྩོད་པ་དུས་ལ་མ་

བབས་པ་ཞེས་པའི་ཚར་གཅྩོད་གཞན་དུ་འདྩོད་དྩོ། །དེ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་

ལས་དྩོན་གྩོ་ན་ཚར་གཅྩོད་མིན་ལ་དྩོན་མ་གྩོ་ན་སྒྲུབ་པ་ཡི་ཡན་ལག་མིན་པ་བརྩོད་

པར་འདུས་པའི་ཕིར། སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ལྔ་ལས་གང་རུང་མ་ཚང་ན་མ་ཚང་བ་

ཞེས་པའི་ཚར་གཅྩོད་གཞན་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ཟེར་རྩོ། །

ར་བ།

མ་ཚང་ཡན་ལག་གཉིས་པའི་སྐྱྩོན། །

དམ་བཅའ་མེད་སྩོགས་ཚར་གཅད་མིན། །

1  <<རང་>> པ།<<ས་>> པར།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དེ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་གཉིས་པའི་ཡན་ལག་གང་

རུང་མ་ཚང་ན་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་མ་བརྩོད་པའི་སྐྱྩོན་དུ་འདུས་ལ། དམ་བཅའ་

བརྩོད་པ་མེད་པ་སྩོགས་ཚར་གཅྩོད་མིན་པའི་ཕིར། རགས་དང་དཔེ་ལྷག་པ་

བརྩོད:ན་སྔ་1མས་གྲུབ་པ་ལ་ཕིས་བསྣན་པས་ལྷག་པ་བརྩོད་པ་ཞེས་པའི་ཚར་

གཅྩོད་ཀི་གནས་གཞན་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ཟེར་རྩོ། །

ར་བ།

ལྷག་བརྩོད་སྒྲུབ་བེད་མིན་པར་འདུས། །

ཁྱེད་ཀི་ལུགས་ལ་ཚར་གཅད་མིན། །[༡༧]

དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཁྩོ་བྩོ་ཅག་ལར་ན་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་མིན་པར་འདུས་

ལ། མི་དགྩོས་པ་བརྩོད་པ་སྐྱྩོན་དུ་མི་བརི་བའི་རྐང་མིག་པ་ཁྱེད་ཀི་ལུགས་ལ་ཚར་

གཅྩོད་མིན་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

ཡང་བརྩོད་སྒ་ཟླྩོས་སྐྱྩོན་མ་ཡིན། །

དྩོན་ཟླྩོས་2སྒྲུབ་བེད་མིན་པར་འདུས། །

དེ་ཡང་སྒྲུབ་པའི་ངག་ལ་ཡིན། །

གཏམ་རྒྱུད་རྒྱས་ལ་འདི་སྐྱྩོན་མིན། །[༡༨]

སྒ་ཟླྩོས་པ་སྒ་མི་རག་མི་རག་ཅེས་བརྩོད་པ་ལ་བུ་དང་། དྩོན་ཟླྩོས་པ་སྒ་མི་

1  <<བཀྲིས་>> ནས།

2  <<རང་>> ཟླྩོས།<<བྩོད་>> ཟླྩོག
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

རག་འགག་པའི་ཆྩོས་ཅན་ཡིན་ཞེས་བརྩོད་པ་ལ་བུ་ཡང་བརྩོད་པ་ཞེས་པའི་ཚར་

གཅྩོད་གཞན་དུ་འདྩོད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྒ་ཟླྩོས་པ་སྐྱྩོན་མ་ཡིན་ལ་དྩོན་ཟླྩོས་པ་

སྒྲུབ་བེད་མིན་པར་འདུས་ཤིང་། དེ་ཡང་སྒྲུབ་པའི་ངག་ལ་སྐྱྩོན་ཡིན་གི་གཞན་གི་མ་

གྩོ་དྩོགས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལ་དྩོན་ཟླྩོས་པ་འདི་ཡང་སྐྱྩོན་མིན་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

རེས་སུ་མི་སྨྲ་ཕིར་རྩོལ་གིས། །

རྩོལ་བའི་ངག་ཀུན་མ་བརྩོད་པ། །

སྐྱྩོན་མིན་1དགྩོས་པ་མ་བརྩོད་ན། །

སྩོབས་པ་མེད་པའི་ནང་དུ་འདུས། །[༡༩]

ཁྱེད་ཀང་ཚར་གཅད་དེར་འགྱུར་མྩོད། །

དྩོན་མི་ཤེས་པ་ཕིར་རྩོལ་ནི། །

སྩོབས་པ་མེད་ལས་གཞན་དུ་མིན། །

མི་སྩོབས་ཡན་ལག་མི་བརྩོད་པའམ། །

སྐྱྩོན་མི་བརྩོད་པའི་ཁྩོངས་སུ་འདུས། །[༢༠]

རྩོལ་བས་ལན་གསུམ་བརྩོད་པས་གྩོ་ཡང་ཕི་རྩོལ་གིས་མི་བརྩོད་ན། རེས་

སུ་མི་སྨྲ་བ་ཞེས་པའི་ཚར་གཅྩོད་གཞན་དུ་འདྩོད་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། ཕི་རྩོལ་ནི་

སྩོབས་པ་མེད་པ་ལས་གཞན་དུ་མིན་པའི་ཕིར། ཕ་རྩོལ་འགྩོག་པ་ལ་ལན་མི་ཤེས་ན་

1  <<རང་>> མིན།<<བྩོད་>> མི།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

མི་སྩོབས་པ་སྟེ་སྩོབས་པ་མེད་པ་ཞེས་པའི་ཚར་གཅྩོད་ཀི་གནས་གཞན་དུ་1འདྩོད་

པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་མི་བརྩོད་པའི་སྐྱྩོན་མི་བརྩོད་པའི་ཁྩོངས་

སུ་འདུས་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

རྣམ་གཡེང་དྲང་པྩོ་ཚར་གཅད་མིན། །

གཡྩོན་ཅན་སྩོབས་པ་མེད་པར་འདུས། །

ཕ་རྩོལ་གིས་ངག་བཀྩོད་པ་ན་ད་ལ་བདག་ནའྩོ་ཞེས་པ་རྣམ་གཡེང་བེད་པ་

ཞེས་པའི་ཚར་གཅྩོད་ཀི་གནས་ལེགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྣམ་གཡེང་དྲང་པྩོ་

ཚར་གཅྩོད་བ་མིན་ལ། གཡྩོན་ཅན་སྩོབས་པ་མེད་པར་འདུས་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

འདྩོད་པ་ཁས་ལེན་ཤེས་མི་ཤེས། །

རིམ་བཞིན་མ་ངེས་སྐྱྩོན་མི་བརྩོད། །[༢༡]

གཞན་གི་སྐྱྩོན་བརྩོད་པས་རང་སྐྱྩོན་ཅན་དུ་ཞར་ལ་འཕེན་པ་ཁྱྩོད་རྐུན་མ་

ཡིན་ཏེ། སྐྱེས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་བརྩོད་པ་ལ། དེས་ཁྱྩོད་ཀང་ངྩོ་ཞེས་ཕིར་སྨྲ་བ་

ལ་བུ་འདྩོད་པ་ཁས་ལེན་ཞེས་པའི་ཚར་གཅྩོད་ཀི་གནས་གཞན་དུ་འདྩོད་པ་མི་འཐད་

པར་ཐལ། རགས་དེ་ལར་སྣང་དུ་ཤེས་ནས་སྐྱྩོན་བརྩོད་ན2་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རགས་དེ་

མ་ངེས་པར་སྟྩོན་པས་སུན་འབིན་ཡང་དག་ཡིན་ལ། ལར་སྣང་དུ་མི་ཤེས་ན་སྐྱྩོན་མི་

1  <<བཀྲིས་>> + འདུ།

2  <<བཀྲིས་>> -
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བརྩོད་པའི་ཚར་གཅྩོད་ཀི་གནས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

བརལ་བརག་འདྩོར་བ་རྩོལ་བ་གཉིས། །

སྩོབས་པ་མེད་པའི་ནང་དུ་འདུས། །

རྩོལ་བ་གཉིས་ཚར་གཅྩོད་ཐྩོབ་པ་ལ་ཚར་མི་གཅྩོད་པ་ནི། བརལ་བརག་

འདྩོར་བ་ཞེས་པའི་ཚར་གཅྩོད་ཀི་གནས་གཞན་དུ་འདྩོད་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། དེ་

ནི་རྩོལ་བ་གཉིས་སྩོབས་པ་མེད་པའི་ནང་དུ་འདུས་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

རེས་སུ་སྦྱྩོར་མེད་ལ་སྦྱྩོར་བའང་། །

སྩོབས་པ་མེད་པ་ལས་གཞན་མིན། །[༢༢]

གཞན་ཚར་གཅྩོད་པའི་གནས་མ་ཡིན་པ་ལ་ཚར་གཅྩོད་པའི་གནས་སུ་སྦྱྩོར་

བ་རེས་སུ་སྦྱྩོར་མེད་ལ་སྦྱྩོར་བ་ཞེས་པའི་ཚར་གཅྩོད1་ཀི་གནས་གཞན་དུ་འདྩོད་

པའང་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྩོལ་བ་གཉིས་ཀི་སྒྲུབ་བེད་དང་སུན་འབིན་ཡང་དག་

བརྩོད་པ་ལ་ལར་སྣང་དུ་སྒྩོ་བཏགས་ནས་ཚར་གཅྩོད་ན་སྩོབས་པ་མེད་པ་ལས་

གཞན་མིན་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

གྲུབ་མཐའ་ཉམས་པ་སྒྲུབ་པ་ཡི། །

1  <<བཀྲིས་>> བཅད། <<རང་>> གཅད།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཡན་ལག་མི་བརྩོད་པ་ཉིད་ཡིན། །

གངས་ཅན་གིས་ཡྩོད་པ་མི་འཇིག་མེད་པ་མི་སྐྱེ་བར་ཁས་བླངས་ནས་དེ་

སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ། རང་བཞིན་གཅིག་གི་གསལ་བ་ནི། །འགྱུར་བའི་རེས་འགྩོ་མཐྩོང་

བ་ཡི། །ཞེས་དགྩོད་པ་ལ་བུ་གྲུབ་མཐའ་ཉམས་པ་ཞེས་པའི་ཚར་གཅྩོད་ཀི་གནས་

གཞན་དུ་འདྩོད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ཡང་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་སྐྱྩོན་མེད་མི་

བརྩོད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་ཚར་གཅད་གནས། །

དཔེར་ན་ལག་ཆྩོད་བརྩོད་པ་བཞིན། །[༢༣]

སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་འགྩོད་པར་ཁས་བླངས་ནས་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་

བརྩོད་ན་ཚར་གཅྩོད་ཀི་གནས་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་གཞན་ལ་སུན་འབིན་གང་བརྩོད་

པ་དེ་ཉིད་རང་ལ་འཇུག་པའི་ལག་ཆྩོད་བརྩོད་པ་བཞིན་ནྩོ། །

ར་བ།

ཕད་དང་མ་ཕད་གཏན་ཚིགས་དང་། །

རག་དང་མ་སྨྲས་མ་སྐྱེས་དང་། །

འབས་བུ་ཆྩོས་མཐུན་མི་མཐུན་དང་། །

རྣམ་རྩོག་ཁྱད་མེད་དམིགས་པ་དང་། །[༢༤]

ཐེ་ཚོམ་དྩོན་གྩོ་ཐལ་འགྱུར་རྣམས། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཀུན་ལས་བཏུས་ཡིན་་་་་་་་་་་་་་་་་། །

གཞན་གི་སྒྲུབ་བེད་བཀྩོད་པ་ན་རགས་དང་བསྒྲུབ་བ་ཕད་ན། རྒྱ་མཚོ་དང་

ཆུ་འཕད་པ་བཞིན་དུ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ལ། མ་འཕད་ན་སྒ་ལ་མིག་གི་གཟུང་བ་ལར་

སྒྲུབ་མི་ནུས་སྩོ་ཞེས་རང་གི་སུན་འབིན་ལ་ཡང་རག་པ་མཚུངས་པའི་ཕད་པ་དང་མ་

འཕད་པ་མཚུངས་པའི་ལག་ཆྩོད་དང་། སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ལ་རྩོལ་བྱུང་ལ་བུ་རགས་སུ་

བཀྩོད་པའི་ཚེ་རགས་སྔ་ན་དེའི་ཚེ་བསྒྲུབ་བ་མེད་པས་སྒྲུབ་མི་ནུས་ལ། འཕིས་1ན་

བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་ཟིན་པས་རགས་མི་དགྩོས་ཤིང་། དུས་མཉམ་ན་རྭ་གཡས་གཡྩོན་

ལར་རགས་དང་རགས་ཅན་མེད་དྩོ་ཟེར་བ་གཏན་ཚིགས་སྤི་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་

དགྩོས་པས་གཏན་ཚིགས་མཚུངས་པའི་ལག་ཆྩོད་དང་། སྒ་མི་རག་ཅེས་བརྩོད་པ་ན། 

འྩོ་ན་མི་རག་པ་དྩོན་གཞན་དང་ལྡན་པས་རག་པར་འགྱུར་ཞེས་པ་རག་པ་མཚུངས་

པའི་ལག་ཆྩོད་དང་། རགས་སྔ་མ་དེ་ཉིད་ལ་སྔར་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་འདི་

མ་སྨྲས་པས། རག་པར་ཐལ་ཟེར་བ་རང་གི་སྒྲུབ་བེད་གང་ཡིན་ལ་སྐྱྩོན་འཇུག་པ་མ་

སྨྲས་པ་མཚུངས་པའི་ལག་ཆྩོད་དང་། སྐྱེ་བ་ལས་སྔར་སྒ་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་

མི་རག་པར་འགྱུར་ལ། རྩོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བའི་ཕིར་རག་པར་ཡང་འགྱུར་ཞེས་པ་

མ་སྐྱེས་པ་མཚུངས་པའི་ལག་ཆྩོད་དང་། སྒའི་བས་པ་བུམ་པ་ལ་མེད། བུམ་པའི་

བས་པ་སྒ་ལ་རེས་སུ་མི་འགྩོ་བས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཞེས་པ་འབས་བུ་

དང་མཚུངས་པའི་ལག་ཆྩོད་དང་། བུམ་པ་མཐུན་དཔེར་བས་ནས། རྩོལ་བྱུང་གིས་

དུང་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ན། ཕ་རྩོལ་པྩོས་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་མཐུན་

1  <<རང་>> ཕི།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དཔེར་བས་ནས། ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་རགས་ཀིས་རག་པ་སྒྲུབ་པ་ཆྩོས་མཐུན་པ་

བརྩོད་པའི་ལག་ཆྩོད་དང་། དཔེ་སྔ་མ་ལས་ལྩོག་སྟེ་དཔེ་གཉིས་པྩོ་ལ་བུམ་པ་ཆྩོས་

མི་མཐུན་པའི་དཔེར་སྦྱར་བ་ཆྩོས་མི་མཐུན་པ་མཚུངས་པའི་ལག་ཆྩོད་དང་། བུམ་

པ་ཚོས་པ་ཉིད་དང་མིག་གི་གཟུང་བ་ཡིན་པའི་སྩོ་ནས་མི་རག་པར་འགྱུར་ན། སྒ་མ་

ཚོས་པ་དང་མཉམ་བ་ལྩོག་པའི་སྩོ་ནས་རག་གྩོ་ཞེས་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་རྩོག་པ་རྣམ་

རྩོག་མཚུངས་པའི་ལག་ཆྩོད་དང་། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་བུམ་པ་དཔེར་བཀྩོད་

པའི་ཚེ། བུམ་པའི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་སྒ་ལ་ཡྩོད་དགྩོས་ལ། སྒའི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀང་

བུམ་པ་ལ་ཡྩོད་དགྩོས་ཞེས་པ་ཁྱད་པར་མེད་པ་མཚུངས་པའི་ལག་ཆྩོད་དང་། སྒ་མི་

རག་སྒྲུབ་ལ་རྩོལ་བྱུང་བཀྩོད་པའི་ཚེ་དེ་རགས་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་མེད་ཀང་གྲུབ་པའི་

ཕིར་ཞེས་པ་དམིགས་པ་མཚུངས་པའི་ལག་ཆྩོད་དང་། དཔེ་སྔ་མ་ལ་རྩོལ་བ་ལས་

གསལ་བ་དང་སྐྱེ་བ་གཉིས་ལ་མཐྩོང་བས་དེ་གང་ཡིན་སམ་དུ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བས་རགས་

དེས་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཞེས་པ་ཐེ་ཚོམ་མཚུངས་པའི་ལག་ཆྩོད་དང་། དུང་སྒ་རྩོལ་བ་ལས་

བྱུང་བས་མི་རག་ན། གྩོག་རྩོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བས་རག་པར་དྩོན་གིས་འཐྩོབ་བྩོ་

ཞེས་པ་དྩོན་གི་གྩོ་བ་མཚུངས་པའི་ལག་ཆྩོད་དང་། བུམ་པ་ཁྩོ་ན་མི་རག་པ་ལ་རག་

ཅི་ཡྩོད་ཅེས་མ་གྲུབ་པར་རྩོད་པ་ལ་བུ་ཐལ་འགྱུར་མཚུངས་པའི་ལག་ཆྩོད་དང་བཅུ་

བཞི་པྩོ་རྣམས་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་བཤད་པ་ཡིན་ལ། དེའི་རྣམ་བཤད་དུ་རྒྱས་པར་

བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

ར་བ།

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་རིགས་བརག་ལས། །
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འཕེལ་འགིབ་བརྩོད་དང་མ་བརྩོད་དང་། །

རིགས་པ་དང་ནི་སྩོ་སྩོའི་དཔེ། །[༢༥]

བསྒྲུབ་བ་མི་རག་རབ་བེད་དང་། །

དུས་འདས་མཚུངས་པའི་ལག་ཆྩོད་ནི། །

ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ཕྩོགས་གང་གིས། །

བཀག་ཕིར་གགས་པས་བཏང་སྩོམས་མཛད། །[༢༦]

རིགས་པ་བརག་པ་ལས་གསུངས་པའི་ལག་ཆྩོད་ནི། སྒ་མི་རག་སྟེ་རྩོལ་བྱུང་

ཡིན་པའི་ཕིར། བུམ་པ་བཞིན་ཞེས་བརྩོད་པ་ལ་དཔེ་དྩོན་ཆ་ཐམས་ཅད་ཀིས་

མཚུངས་དགྩོས་པར་བསམས་ནས་བུམ་པ་མིག་ཤེས་ཀིས་མཐྩོང་བ་བཞིན་དུ་སྒ་

ཡང་དེར་འགྱུར་དགྩོས་ཞེས་དཔེའི་ཆྩོས་རྩོད་གཞི་ལ་འཕེལ་བ་དང་། སྒ་མཉན་བ་

ཡིན་པ་བཞིན་དུ་བུམ་པ་ཡང་དེར་འགྱུར་དགྩོས་ཞེས་རྩོད་གཞིའི་ཆྩོས་དཔེ་ལ་

འཕེལ་དགྩོས་པར་འདྩོད་པ་འཕེལ་བ་མཚུངས་པའི་ལག་ཆྩོད་དང་། བུམ་པ་མཉན་བ་

མ་ཡིན་ན་སྒ་ཡང་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ལ། སྒ་མིག་ཤེས་ཀིས་མི་མཐྩོང་ན་བུམ་པ་

ཡང་མི་མཐྩོང་བར་འགྱུར་ཞེས་རང་རང་གི་ཆྩོས་འགིབ་པར་རྩོད་པ་འགིབ་པར་

མཚུངས་པ་དང་། སྒ་མི་རག་པ་བསྒྲུབ་བར་བརྩོད་ན་བུམ་པ་མི་རག་པའང་བསྒྲུབ་

བར་ཐལ་བ་དང་། བུམ་པ་དེ་ལར་མ་ཡིན་ན་གཅིག་ཤྩོས་ཀང་དེ་ལར་མ་ཡིན་པར་

རྩོད་པ་བརྩོད་པ་མཚུངས་པ་དང་མ་བརྩོད་པ་མཚུངས་པ་དང་། རྩོལ་བྱུང་གིས་སྒ་མི་

རག་པར་འགྲུབ་ན། ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པས་སྒ་རག་པར་གྲུབ་ཅེས་རྩོད་པ་རིགས་པ་

མཚུངས་པ་དང་ནི་སྩོ་སྩོའི་དཔེ་དང་མཚུངས་པ་ནི། སྒ་མི་རག་སྟེ་ཤེས་བ་ཡིན་པའི་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཕིར། ཞེས་བཀྩོད་པ་ན་ནམ་མཁའ་དཔེར་བཀྩོད་ན་རག་པར་འགྱུར་ཞེས་རྩོད་པ་ལ་

བུའྩོ། །བསྒྲུབ་བ་དང་མཚུངས་པ་ནི། སྒ་མི་རག་པ་ལ་སྒྲུབ་བེད་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་

བཀྩོད་པ་ནི། དཔེ་བུམ་པ་ལའང་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་དགྩོད་དགྩོས་ཞེས་པ་ལ་བུའྩོ། །མི་

རག་པ་མཚུངས་པ་ནི། སྒ་མི་རག་སྟེ་བུམ་པ་བཞིན་ཞེས་བཀྩོད་པ་ན། ཆྩོས་ཐམས་

ཅད་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྩོད་གཞིར་ཅི་སྟེ་མི་འཇྩོག་ཅེས་པ་ལ་བུའྩོ། །རབ་བེད་

དང་མཚུངས་པ་ནི། རྩོལ་བྱུང་དུང་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྩོགས་ཀི་ཕྩོགས་

གཅིག་ཀྩོག་ལ་མ་གྲུབ་ན། རའི་བུམ་པ་སྩོགས་ལ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་མཚུངས་པས་

གང་ལ་ཡྩོད་པ་དེ་ལ་ཡང་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པར་མཚུངས་པ་རབ་བེད་དང་མཚུངས་

ཞེས་ཟེར་བ་ལ་བུའྩོ། །དུས་ལས་འདས་པ་མཚུངས་པའི་ལག་ཆྩོད་ནི། རིག་པ་ཅན་པ་

རན་པྩོའི་ལུགས་བཀག་པ་ལ། ཕིས་ཀི་དག་ན་རེ། དེ་དུས་ལས་བརལ་བས་སྒྲུབ་

བེད་ཕིན་ཅི་ལྩོག་གཞན་འགྩོད་པ་ལ་བུ་དང་། སྒ་སྔར་ཡྩོད་རྐེན་གིས་གསལ་བས་

རག་ཅེས་དཔྩོད་པ་བ་ཟེར་བ་ལ། རིག་པ་ཅན་པ་ན་རེ། དེ་དུས་ལས་འདས་པའི་ཚར་

གཅྩོད1་ཀི་གནས་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རྩོ། །འདི་དག་ཕལ་ཆེར་སྒྲུབ་བེད་ལར་སྣང་བརྩོད་

པར་འདུ་བས། རྩོད་རིགས་ལས་བཤད་པའི་ཚར་གཅྩོད་2རྣམས་ཀི་ནང་དུ་འདུ་བ་

ཡིན་གི། དེ་ལས་ལྩོགས་པའི་ཚར་གཅྩོད་ཀི་གནས་མ་ཡིན་ནྩོ། །ལག་ཆྩོད་ཉི་ཤུ་ར་

བཞི་ཕྩོགས་གང་གིས་རིག་པ་ཅན་པའི་ལག་ཆྩོད་བརག་པ་དང་། རྐང་མིག་པའི་

ལུགས་དགག་པའི་བསྟན་བཅྩོས་སྩོགས་སུ་བཀག་པའི་ཕིར་དང་། དཔལ་ལྡན་ཆྩོས་

ཀི་གགས་པས། མ་ཚང་སྩོགས་བརྩོད་སུན་འབིན་ཡིན། །དེ་སྣང་བ་ནི་ལག་ཆྩོད་

1  <<བཀྲིས་>> བཅད།

2  <<བཀྲིས་>> བཅད།
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དྩོ། །ལྩོག་པའི་ལན་ལ་མཐའ་མེད་ཕིར། །དེ་དག་འདིར་ནི་སྤྩོ་བ་མིན། །ཞེས་བཏང་

སྩོམས་སུ་མཛད་དྩོ། །

དགྩོས་པ་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་ནི། 

ར་བ།

ལག་ཆྩོད་འདི་དག་མ་ཤེས་ན། །

གཞུང་ལུགས་ཆེན་པྩོ་འཆད་པ་ཡི། །

ཕྩོགས་སྔ་ཕལ་ཆེར་མི་རྩོགས་པས། །

ཕྩོགས་ཙམ་ཕེ་སྟེ་བཤད་པ་ཡིན། །[༢༧]

བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་དྩོ། །

ལག་ཆྩོད་འདི་དག་ཕྩོགས་ཙམ་ཕེ་སྟེ་བཤད་པ་དགྩོས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་

ཏེ། ལག་ཆྩོད་འདི་དག་མི་ཤེས་ན། །གཞུང་ལུགས་ཆེན་པྩོ་འཆད་པ་ཡི། །ཕྩོགས་སྔ་

ཕལ་ཆེར་མི་རྩོགས་པས། །དེ་དག་རྩོགས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་རྩོད་པའི་སབས་ཀི་ངག་གི་དབེ་བ་ལ་གསུམ། གང་ཟག་དང་། 

དགྩོས་པའི་སྩོ་ནས་དང་། བརྩོད་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་དབེ་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(གང་ཟག་གི་སྩོ་ནས་དབེ་བ་)ནི། 

ར་བ།

གང་ཟག་གསུམ་ལ་བརྩོད་ཚུལ་དྲུག །

གང་ཟག་གསུམ་ལ་ལྩོས་ནས་བརྩོད་ཚུལ་དྲུག་ཡྩོད་དེ། རྩོལ་བས་སྒྲུབ་བེད་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དགྩོད་པ་དང་། སྐྱྩོན་སྩོང་གི་ངག་གཉིས་དང་། ཕི་རྩོལ་གིས་འདྩོད་པ་འདྲི་བ་དང་། 

སྐྱྩོན་བརྩོད་པའི་ངག་གཉིས་དང་། དཔང་པྩོས་རེས་སུ་བརྩོད་པ་དང་། རྒྱལ་ཕམ་བར་

སྤྩོད་པའི་ངག་གཉིས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(དགྩོས་པའི་སྩོ་ནས་དབེ་བ་)ལ་གཉིས། སྒྲུབ་ངག་དང་། སུན་འབིན་གི་

ངག་གྩོ། །དང་པྩོ་(སྒྲུབ་ངག་)ལ་གཉིས། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དང་། ལར་སྣང་ངྩོ་། །དང་པྩོ་

(སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་)ལ་གསུམ། སྒྲུབ་ངག་གི་མཚན་ཉིད་དང་། ངག་འགྩོད་ཚུལ་དང་། ངག་

གི་བེད་ལས་སྩོ། །

དང་པྩོ་(སྒྲུབ་ངག་གི་མཚན་ཉིད་)ནི། 

ར་བ།

ཚུལ་གསུམ་སྟྩོན་པ་སྒྲུབ་པའི་ངག །

ཚུལ་གསུམ་ལྷག་ཆད་དང་བལ་བར་སྟྩོན་པའི་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་གི་ངག་

ནི་སྒྲུབ་པའི་ངག་ཡང་དག་པ་ཞེས་བའྩོ། །

གཉིས་པ་(ངག་འགྩོད་ཚུལ་)ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་གི་

ལུགས་དང་། རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །དང་པྩོ་(གཞན་ལུགས་དགག་པ་)ལ་གཉིས། ཡན་ལག་ལྔ་

ལྡན་པའི་ལུགས་དགག་པ་དང་། གངས་ཅན་པ་ཁ་ཅིག་གི་ལུགས་དགག་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་པའི་ལུགས་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཡན་ལག་ལྔ་ལ་དམ་བཅའ་དང་། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཉེར་སྦྱྩོར་མཇུག་སྡུད་གསུམ་པྩོ་ལྷག ། [༢༨]

སྤི་ཁྱབ་མ་ཚང་ཕིར་མི་འཐད། །

སྒ་ཆྩོས་ཅན། མི་རག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། བུམ་པ་

བས་པ་བཞིན་དུ་སྒ་ཡང་བས། དེའི་ཕིར་སྒ་མི་རག་ཅེས་པའི་ངག་ལྷག་ཆད་དང་

བལ་བའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཏུ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཡན་ལག་ལྔ་ལ་དམ་བཅའ་བརྩོད་

པ་དང་ཕྩོགས་ཆྩོས་སྟྩོན་པ་ལས་ལྩོགས་སུ་རགས་རྩོད་གཞི་ལ་ཉེ་བར་སྦྱྩོར་བ་དང་། 

བསྒྲུབ་བ་འཇུག་1སྡུད་གསུམ་པྩོ་ལྷག་པའི་ཕིར་དང་། དགྩོས་པའི་སྤི་ཁྱབ་མ་ཚང་

བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(གངས་ཅན་པ་ཁ་ཅིག་གི་ལུགས་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཡན་ལག་གཉིས་ལའང་གསུམ་པ་དང་། །

ལྔ་པ་སྦྱར་ན་དམ་བཅའ་འདྲེན། །

གལ་ཏེ་དམ་བཅའ་མ་བརྩོད་ན། །

ངག་མ་རྩོགས་ཕིར་དྲི་དགྩོས་འགྱུར། །[༢༩]

སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་ལའང་ཕྩོགས་ཆྩོས་བརྩོད་པའི་ཚེ་དུ་བ་ཡྩོད་

པས་ཞེས་པ་དང་། སྒ་ཡང་བས་པས་ཞེས་རྣམ་དབེ་གསུམ་པ་སྦྱྩོར་བ་དང་། སྒ་ཡང་

བས་པའི་ཕིར་ཞེས་རྣམ་དབེ་ལྔ་པ་འབྱུང་ཁུངས་ཀི་སྒ་སྦྱྩོར་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། 

དེ་སྦྱར་ན་དམ་བཅའ་འདྲེན་པས་དམ་བཅའ་དངྩོས་སུ་བརྩོད་དགྩོས་ལ། གལ་ཏེ་དམ་

1  <<བཀྲིས་>> འཇུག <<རང་>> མཇུག
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

བཅའ་མ་བརྩོད་ན་ངག་མ་རྩོགས་1པའི་ཕིར་སྒ་བས་པའི་ཕིར་ཅི་ཡིན་ཞེས་དྲི་

དགྩོས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(རང་གི་ལུགས་)ལ་གཉིས། མི་མཁས་པ་ལ་སྦྱྩོར་ཚུལ་དང་། མཁས་པ་

ལ་སྦྱྩོར་ཚུལ་ལྩོ། །

དང་པྩོ་(མི་མཁས་པ་ལ་སྦྱྩོར་ཚུལ་)ནི། 

ར་བ།

བླུན་པྩོ་ལ་ནི་ཉུང་རྒྱས་སྦྱར། །

སྒྲུབ་ངག་གང་རུང་རེས་མི་གྩོ་བའི་བླུན་པྩོ་ལ་ནི་རྒྱས་པར་སྦྱར་ཏེ། ཡན་

ལག་ཉུང་བ་གཉིས་ལྡན་གི་སྩོ་ནས་ཆྩོས་མཐུན་སྦྱྩོར་དང་མི་མཐུན་སྦྱྩོར་གཉིས་ཀ་

བརྩོད་པས་རྒྱས་པར་སྦྱར་བར་བ་བའི་ཕིར་རྩོ། །

ར་བ།

གཉིས་པྩོ་སྔ་ཕི་ཁྱད་པར་མེད། །

མཐའ་རེན་རྩོགས་པའི་ཚིག་ཏུ་སྦྱར། །

ཕྩོགས་ཁྱབ་གཉིས་པྩོ་སྔྩོན་ལ་གང་བརྩོད་ཀང་སྔ་ཕི་ཁྱད་པར་མེད་ལ་མཐའ་

རེན་རྩོགས་པའི་ཚིག་ཏུ་སྦྱར་བར་བ་སྟེ། དེ་མ་སྦྱར་ན་ཕི་རྩོལ་གིས་མི་གྩོ་ཞིང་། 

ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་ཉེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །

གཉིས་པ་(མཁས་པ་ལ་སྦྱྩོར་ཚུལ་)ནི། 

1  <<རང་>> རྩོགས།  <<ས་>><<བཀྲིས་>> བརྩོད།



  446  

རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ར་བ།

མཁས་པ་ལ་ནི་གཏན་ཚིགས་ཉིད། །[༣༠]

ཁྱབ་པ་ཤེས་ཟིན་མ་བརེད་པའི་མཁས་པ་ལ་ནི་ཁྱབ་པ་སྟྩོན་པ་ཙམ་བེད་ན་

མ་གཏྩོགས་སྒྲུབ་མི་དགྩོས་ཤིང་ངེས་པར་བརྩོད་དགྩོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཏན་

ཚིགས་ཉིད་བརྩོད་པས་ཀང་རེས་དཔག་སྐྱེ་བའི་ཕིར། ཕི་རྩོལ་གི་བླྩོའི་རིགས་ལ་

ལྩོས་པའི་དབེ་བ་ནི། གྩོང་དུ་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

གསུམ་པ་(རྩོད་པ་སང་བ་)ལ་རྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་ཚིག་བསྡུ་བ། །

ཟླས་དབེར་བཤད་ནས་1འགལ་ཞེས་ཟེར། །

བསྒྲུབ་བ་མི་བརྩོད་ན། རང་ལ་ངེས་བཞིན་གཞན་དག་ལ། །ངེས་པ་སྐྱེད་པར་

འདྩོད་པ་ཡིས། །ཕྩོགས་ཆྩོས་དང་ནི་འབེལ་པ་དང་། །བསྒྲུབ་བ་བརྩོད་པ་གཞན་

རྣམས་ཀང་། །ཞེས་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་ཚིག་བསྡུ་བ། ཟླས་དབེ་བའི་བསྡུ་བར་

བཤད་ནས་བསྒྲུབ་བ་བརྩོད་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞེས་ཟེར་རྩོ། །

དེ་དགག་པ་ནི། 

ར་བ།

གསུམ་པ་དེ་ཡི་སྐྱེས་བུ་ཡི། །

1  <<རང་>> ནས།<<ར་>> ན།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

བསྡུ་བ་ཡིན་ཕིར་འགལ་བ་མེད། །[༣༡]

ཁྩོ་བྩོ་ཅག་ལ་འགལ་བ་མེད་པར་ཐལ། འབེལ་པ་ཡིས་བསྒྲུབ་བ་ཞེས་རྣམ་

དབེ་གསུམ་པ་དེ་ཡི་སྐྱེས་བུ་ཡི་བསྡུ་བ་ཡིན་གི། འབེལ་པ་དང་བསྒྲུབ་བ་བརྩོད་

ཅེས་ཟླས་དབེ་བར་བཤད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་(ངག་གི་བེད་ལས་)ནི། 

ར་བ།

འབས་བུ1་རེས་དཔག་སྐྱེད་2པ་ཡིན། །

སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་བེད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་ཏེ། ཕི་རྩོལ་ལ་འབས་བུ་

རེས་དཔག་སྐྱེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་སྒྲུབ་པ་ལར་སྣང་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། 

ར་བ།

སྒྲུབ་བེད:ཡང་དག་3མ་ཡིན་པ། །

བཀྩོད་པ་སྒྲུབ་པ་ལར་སྣང་ཡིན། །

སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་བས་པ་རགས་སུ་བཀྩོད་པའི་ཚེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་

པ་ལར་སྣང་ཡིན་ཏེ། སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀྩོད་པ་

1  <<རང་>> བུ།<<ར་>> བུའི།

2  <<རང་>> སྐྱེད།<<ར་>> བསྐྱེད།

3  <<རང་>> ཡང་དག <<ར་>>ཡན་ལག
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཡིན་པའི་ཕིར། རྒྱས་པར་ན་རྣམ་ངེས་ལས། གཅིག་རབ་མ་གྲུབ་ཐེ་ཚོམ་ནི། །མ་

གྲུབ་པ་དང་འཁྲུལ་བ་ཅན། །གཉིས་མ་གྲུབ་པའམ་ཐེ་ཚོམ་ཅན། །འགལ་བ་དང་ནི་

འཁྲུལ་བ་ཅན། །ཞེས་བཤད་པ་ལར། ཚུལ་གསུམ་པྩོའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཚིག་ཟུར་བཞི་

བཞིའི་བཅད་བ་ཚུལ་གསུམ་དྩོན་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང་། གྲུབ་ཀང་བླྩོ་ངྩོར་མ་ངེས་པའི་

ཁྱད་པར་རྣམས་སྩོ། །

གཉིས་པ་(དབེ་བ་)ནི། 

ར་བ།

དྩོན་བླྩོ་སྒ་ཡི་དབེ་བ་ཡིས། །

ལར་སྣང་དེ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ། །[༣༢]

སྒྲུབ་བེད་ལར་སྣང་དེ་ཡང་ཆྩོས་ཅན། རྣམ་པ་གསུམ་ཡྩོད་དེ། དྩོན་སྐྱྩོན་དང་། 

བླྩོ་སྐྱྩོན་དང་། སྒ་སྐྱྩོན་ཞུགས་པ་ཡི་དབེ་བ་ཡིས་ཕེ་བ་རྣམས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། རྩོད་

པའི་སབས་སུ་སྒ་སྐྱྩོན་ཞུགས་ན་ཡང་རྩོལ་བ་གཉིས་ཀ་ཚར་གཅྩོད་ཀི་གནས་སུ་

འགྱུར་བས་སྩོ། །

གཉིས་པ་སུན་འབིན་ལ་གཉིས། ཡང་དག་དང་། ལར་སྣང་ངྩོ་། །དང་པྩོ་(སུན་

འབིན་ཡང་དག་) ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། 

ར་བ།

སྐྱྩོན་བརྩོད་སྩོ་ནས་ལྩོག་རྩོག་སེལ། །
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཕི་རྩོལ་གི་ངྩོར་ཕྩོགས་ཆྩོས་མ་ཚང་བ་སྩོགས་སྒྲུབ་བེད་སྐྱྩོན་ཅན་ལ་སྐྱྩོན་

དུ་བརྩོད་པའི་སྩོ་ནས་རྩོལ་བའི་ལྩོག་རྩོག་སེལ་ཞིང་། རྩོལ་བའི་འདྩོད་དྩོན་འགྲུབ་

པའི་གེགས་བེད་ཀི་ངག་སྟེ། རྣམ་ངེས་ལས། མ་ཚང་སྩོགས་བརྩོད་སུན་འབིན་

ཡིན། །ཞེས་པ་ལར་རྩོ། །

གཉིས་པ་(དབེ་བ་)ནི། 

ར་བ།

ཡུལ་དང་ངྩོ་བྩོ་བརྩོད་ཚུལ་གིས། །

དབེ་བས་སུན་འབིན་རྣམ་པ་གསུམ། །

ཡུལ་དང་ངྩོ་བྩོ་བརྩོད་ཚུལ་གི་དབེ་བས་སུན་འབིན་རྣམ་པ་གསུམ་ཡྩོད་དེ། 

ཡུལ་གི་སྩོ་ནས་མཚན་ཉིད་དང་། གཏན་ཚིགས་དང་། བསྒྲུབ་བའི་སྐྱྩོན་ལ་སྐྱྩོན་དུ་

བརྩོད་པ་དང་། ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་དྩོན་དང་། བླྩོ་དང་། སྒ་སྐྱྩོན་ཅན་ལ་སྐྱྩོན་དུ་བརྩོད་པ་

དང་། བརྩོད་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་རང་རྒྱུད་དང་ཐལ་བ་གཉིས་ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཉིས་པ་སུན་འབིན་ལར་སྣང་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། 

ར་བ།

ལར་སྣང་སྐྱྩོན་ལ་སྐྱྩོན་མི་བརྩོད། །[༣༣]

སུན་འབིན་ལར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད་རྩོལ་བའི་སྐྱྩོན་ལ་སྐྱྩོན་ཡང་དག་ཏུ་མི་

བརྩོད་ཅིང་སུན་འབིན་ཡང་དག་ལར་སྣང་བའི་ཕི་རྩོལ་གི་ངག་གྩོ །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

གཉིས་པ་(དབེ་བ་)ལ་གཉིས། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་གི་ལུགས་སྩོ། །

དང་པྩོ་(གཞན་ལུགས་དགག་པ་)ནི། 

ར་བ།

མུ་སྟེགས་བེད་དང་བྩོད་འགའ་ཞིག །

གངས་ངེས་བེད་མྩོད་དེ་མི་འཐད། །

མུ་སྟེགས་བེད་ཚར་གཅྩོད་1དང་། ལག་ཆྩོད་ཉེར་གཉིས་དང་། ཉེར་བཞིའི་

གངས་དང་། བྩོད་འགའ་ཞིག་མཚན་ཉིད་དང་། གཏན་ཚིགས་དང་། བསྒྲུབ་བའི་སྐྱྩོན་

མ་ཡིན་པ་སྐྱྩོན་དུ་བརྩོད་པ་དང་། དྩོན་དང་བླྩོ་དང་སྒའི་སྐྱྩོན་མིན་པ་སྐྱྩོན་དུ་བརྩོད་

པར་འདུས་པའི་གངས་ངེས་བེད་མྩོད་དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྩོལ་བས་སྒྲུབ་བེད་

བཀྩོད་པ་ལ་ཕི་རྩོལ་གིས་བདག་བསྟྩོད་གཞན་སྩོད་དང་། འབེལ་མེད་གཞན་བརྩོད་

ནའང་དེ་དག་ཏུ་མི་འདུ་བའི་སུན་འབིན་ལར་སྣང་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(རང་གི་ལུགས་)ལ་གཉིས། བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་དང་། བརྩོད་ཚུལ་གི་

སྩོ་ནས་དབེ་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་)ནི། 

ར་བ།

སྐྱྩོན་མི་བརྩོད་དང་སྐྱྩོན་མིན་བརྩོད། །

གཉིས་ཡིན་དབེ་བ་2བསམ་མི་ཁྱབ། །[༣༤]

1  <<བཀྲིས་>><<རང་>> གཅད།

2  <<རང་>> བ།<<ས་>> བས།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཇི་སད་བཤད་པའི་གངས་ངེས་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྩོད་རིགས་ལས་བཤད་

པ་ལར་བསྡུས་ན། ཕྩོགས་ཆྩོས་མ་ཚང་བ་ལ་སྩོགས་པའི་སྐྱྩོན་མི་བརྩོད་པ་དང་། 

སྐྱྩོན་མིན་པ་སྐྱྩོན་དུ་བརྩོད་པ་དང་གཉིས་ཡིན་ལ། རྒྱས་པར་དབེ་བ་བསམ་གིས་མི་

ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(བརྩོད་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་དབེ་བ་)1ལ་གཉིས། དངྩོས་དང་། ཐལ་འགྱུར་

བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(དངྩོས་)ནི། 

ར་བ།

བརྩོད་པའི་ཚུལ་ལ་རང་རྒྱུད་དང་། །

ཐལ་འགྱུར་གཉིས་ཡིན་རང་རྒྱུད་བཤད། །

རྩོལ་ཕི་རྩོལ་རྩོད་པའི་སབས་སུ། རང་འདྩོད་སྒྲུབ་པ་དང་། གཞན་འདྩོད་

འགྩོག་པའི་བརྩོད་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས་ཡྩོད་དེ། རང་རྒྱུད་དང་ཐལ་འགྱུར་གཉིས་

ཡིན་ལ། རང་རྒྱུད་བཤད་ཟིན་པ་ལར་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(ཐལ་འགྱུར་བཤད་པ་)ལ་གཉིས། ཐལ་འགྱུར་གི་རྣམ་བཞག་དང་། ལན་

འདེབས་པའི་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་(ཐལ་འགྱུར་གི་རྣམ་བཞག་)ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་

དགག་པ་དང་། རང་གི་ལུགས་དང་། རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(གཞན་ལུགས་དགག་པ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

1  <<རང་>>དུ་མཚམས་འདིར་”གཉིས་པ་རང་གི་ལུགས་”ཞེས་པའི་ས་བཅད་ལས་ས་བཅད་གཞན་མི་འཕྩོས་ཤིང་། དར་

ཊིཀ་ཏུ་སྔར་ཤྩོག་༣༡༡ དུ་ངྩོས་འཛིན་ལར་གི་”བཇྩོད་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་དབེ་བ་”ཞེས་པའི་ས་བཅད་འདིར་མ་བྱུང་ན་འྩོག་ཏུ་རེད་རྒྱུ་མེད་

པས། ”གཉིས་པ་ལ་གཉིས་”ཞེས་དར་ཊིཀ་སྡུར་དཔེ་གཉིས་ཀར་བྱུང་ཡང་”གསུམ་པ་ལ་གཉིས་”ཞེས་པ་ཡིན་ནམ་སམ།
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ར་བ།

ཐལ་འགྱུར་བཞི་ལས་བཅུ་བཞི་ཞེས། །

གངས་ཅན་པ་དག་དེ་ལར་འདྩོད། །[༣༥]

ཐལ་འགྱུར་བསྡུས་ན་བཞི་ལས་དབེ་ན་བཅུ་བཞི་ཡིན་ཞེས་གངས་ཅན་པ་

དག་དེ་ལར་འདྩོད་དེ། ཐལ་བའི་རགས་དང་ཁྱབ་པ་གཉིས་ཀ་མ་གྲུབ་པ་དང་། གཏན་

ཚིགས་འབའ་ཞིག་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཁྱབ་པ་འབའ་ཞིག་མ་གྲུབ་པ་དང་། གཉིས་ཀ་

གྲུབ་པ་སྟེ་བཞིའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། དཔེར་ན། སངས་རྒྱས་པ་ལ་སྒ་རག་པའི་ཕིར་གཞལ་བ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ་ཞེས་བརྩོད་པ་ལ་བུའྩོ། །ཚད་མས་བསལ་བ་དམ་བཅའ་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་

ལེན་ཞིང་བསྟན་བཅྩོས་འདི་སུན་འབིན་པར་བེད་པ་དག སྒ་རག་གྩོ་ཞེས་སད་གསང་

མཐྩོན་པྩོས་སྒྩོགས་པར་བེད་དྩོ། །སེལ་ངྩོའི་ཁྱད་པར་སྦྱར་བས་མི་ཕན་པ་ནི་གཞན་

དུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །གཉིས་པ་ནི། སྒ་རག་པའི་ཕིར། མ་བས་པར་ཐལ་ཞེས་

བརྩོད་པ་ལ་བུ་དང་། གསུམ་པ་ནི། སྒ་གཞལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། རག་པར་ཐལ་ཞེས་

པ་ལ་བུའྩོ། །བཞི་པ་ལ་བཞི། རགས་ཁྱབ་གཉིས་ཀ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དང་། གཉིས་ཀ་

ཁས་བླངས་དང་། རགས་ཚད་མས་གྲུབ་ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་དང་། རགས་ཁས་

བླངས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྩོ། །

དང་པྩོ་ནི། སངས་རྒྱས་པ་ལ་སྒ་བས་པའི་ཕིར། མི་རག་པར་ཐལ་ཞེས་

བརྩོད་པ་ལ་བུ་སྟེ། འདྩོད་ལན་ཐེབས་པས་ལར་སྣང་དང་། སྒ་རག་པར་ཁས་ལེན་པ་

ལ་ཁས་བླངས་ཀིས་བསལ་བའི་ཡང་དག་གྩོ །གཉིས་པ་ནི། སྒ་མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

བ་ཡིན་པའི་ཕིར། རག་པས་ཁྱབ་པར་སྨྲ་བ་ལ་དེ་ལར་ཐལ་བ་བརྩོད་པ་ལ་བུ་སྟེ། དམ་

བཅའ་ལ་ཚད་མས་བསལ་བ་དང་། ཁས་བླངས་ཀིས་བསལ་བ་དང་། བསལ་བ་ཡེ་

མེད་ཀི་སབས་གསུམ་ཡྩོད་ཟེར་རྩོ། །གསུམ་པ་ནི། བས་པ་ལ་རག་པས་ཁྱབ་པར་སྨྲ་

བ་ལ། སྒ་བས་པའི་ཕིར། རག་པར་ཐལ་བ་བརྩོད་པ་ལ་བུའྩོ། །བཞི་པ་ནི། སྒ་རག་པར་

སྨྲ་བ་ལ་རག་པའི་ཕིར། མ་བས་པར་ཐལ་བ་བརྩོད་པ་ལ་བུ་སྟེ། དེ་གཉིས་ལ་ཡང་

དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་ཡྩོད་མེད་གསུམ་གསུམ་དུ་དབེ་བ་སྔ་མ་ལར་རྩོ། །དེ་ཡང་

དག་དང་ལར་སྣང་དུ་དབེ་བ་ནི།

ར་བ།

བཟླྩོག་པར་ནུས་དང་མི་ནུས་ལས། །

ཡང་དག་ལར་སྣང་བདུན་བདུན་ཡིན། །

ལན་གིས་བཟླྩོག་པར་ནུས་པ་དང་། མི་ནུས་པ་ལས་ཡང་དག་དང་ལར་སྣང་

བདུན་བདུན་ཡིན་ཟེར་རྩོ། །ཐལ་བ་དང་པྩོ་གསུམ་དང་བཞི་པ་ལ་བཞིར་དབེ་བའི་

དང་པྩོ་ལ་དམ་བཅའི་སྩོ་ནས་གཉིས་སུ་དབེ་བ་དང་། ཕི་མ་གསུམ་ལ་དམ་བཅའི་སྩོ་

ནས་གསུམ་གསུམ་སྟེ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་དབེ་བས་བཅུ་བཞི་ཟེར་རྩོ། །བཅུ་བཞི་པྩོ་ལ་

རག་ཁྱབ་གཉིས་ཀ་མ་གྲུབ་པ་དང་། རགས་རྐང་པ་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཁྱབ་པ་རྐང་པ་མ་

གྲུབ་པ་དང་། དེ་ལར་མ་གྲུབ་པས་ལན་ཐེབས་པ་སྩོགས་འཆད་དྩོ། །

ར་བ།

དྲུག་དང་ཕེད་ཀིས་མི་འཕེན་ལ། །
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བདུན་པའི་ཕེད་ཀིས་འཕེན་ཞེས་ཟེར། །[༣༦]

ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་བདུན་ལ་དྲུག་དང་ཕེད་ཀིས་རང་རྒྱུད་མི་འཕེན་ལ། 

བདུན་པའི་ཕེད་ཀིས་འཕེན་ཞེས་ཟེར་ཏེ། རགས་ཁས་བླངས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་

དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་བསལ་ན་འཕེན་པའྩོ། །

དེ་དགག་པ་ནི། 

ར་བ།

རང་རྒྱུད་ལ་ཡང་མཚུངས་ཕིར་དང་། །

རགས་མེད་ཁྱབ་པ་འགལ་ཕིར་དང་། །

ལག་ཆྩོད་ངེས་པ་མི་རུང་ཕིར། །

ཐལ་འགྱུར་བཞིར་དབེ་མི་འཐད་དྩོ། །[༣༧]

ཐལ་འགྱུར་བཀྩོད་པ་ལ་བཞིར་དབེ་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ལར་ན་རང་

རྒྱུད་ལའང་བཞིར་དབེ་དགྩོས་ལ། དེ་གཉིས་སུ་འདུས་ན་ཐལ་འགྱུར་ལའང་མཚུངས་

པའི་ཕིར་དང་། རགས་ཏེ་ཕྩོགས་ཆྩོས་མེད་པར་ངེས་ནས་ཁྱབ་པ་ཡྩོད་མེད་དཔྩོད་

པ་སྲྩོག་ཆད་པ་ལ་དབང་པྩོ་ཡྩོད་མེད་དཔྩོད་པ་ལར་འགལ་བའི་ཕིར་དང་། ལག་ཆྩོད་

དབེ་བ་ལར་ཧ་ཅང་ཐལ་བས་ཇི་སད་བཤད་པའི་ངེས་པ་མི་རུང་བའི་ཕིར། 

ར་བ།

མ་གྲུབ་གཉིས་སུ་ཕེ་བ་ལྷག །

འགལ་བའི་ཐལ་འགྱུར་ལར་སྣང་ཆད། །
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

རགས་མེད་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པ་འཁྲུལ། །

དེས་ན་ཐལ་འགྱུར་བཅུ་བཞི་མིན། །[༣༨]

དེས་ན་ཐལ་འགྱུར་བཅུ་བཞིའི་དབེ་བ་འཐད་པ་མིན་པར་ཐལ། ལན་འདེབས་

པའི་ཚེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་ཅེས་པའི་མ་གྲུབ་པ་ལ་གཉིས་སུ་དབེ་

1བ་ལྷག་ཅིང་ཁྱབ་པ་འགལ་ཞེས་པའི་འགལ་བའི་ཐལ་འགྱུར་ལར་སྣང་ཆད་པའི་

ཕིར་དང་། རགས་མེད་པར་ངེས་ནས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པ་སྲིད་ཅེས་དཔྩོད་པ་འཁྲུལ་བའི་

ཕིར། 

གཉིས་པ་(རང་གི་ལུགས་)ལ་གཉིས། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་དང་། ལར་སྣང་

ངྩོ་། །དང་པྩོ་(ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་)ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། 

ར་བ།

འདྩོད་པ་བརྩོད་ནས་མི་འདྩོད་སྒྲུབ། །

ཐལ་འགྱུར་གང་ཞིག་རང་གི་འདྩོད་པ་བརྩོད་ནས་ཕ་རྩོལ་པྩོའི་བླྩོ་ངྩོར་མི་

འདྩོད་པ་སྒྲུབ་ཅིང་འཕེན་པའྩོ། །

གཉིས་པ་(དབེ་བ་)ལ་གསུམ། སྒྲུབ་བེད་འཕེན་པ་དང་། མི་འཕེན་པ་དང་། དབེ་

བ་དཔེར་བརྩོད་པའྩོ། །དང་པྩོ་(སྒྲུབ་བེད་འཕེན་པ་)ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་། བཟླྩོག་ན་

སྒྲུབ་ངག་འཕེན་པའི་འཐད་པ་དང་། ཐལ་བའི་ངག་ལས་རང་རྒྱུད་འཕེན་པའི་ཚུལ་

ལྩོ། །

1  <<བཀྲིས་>> དབེ།<<རང་>> ཕེ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

དང་པྩོ་(མཚན་ཉིད་)ནི། 

ར་བ།

སྒྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཆྩོས་གསུམ་ལྡན། །

ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ལ་སྒྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་དང་། སུན་འབིན་གི་ཐལ་

འགྱུར་གཉིས་ལས། སྒྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། ཐལ་བ་གང་

རགས་ཕི་རྩོལ་གིས་བདེན་ཞེན་གིས་ཁས་བླངས། ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ། དམ་

བཅའ་ལ་ཚད་མས་བསལ་བའི་ཆྩོས་གསུམ་ལྡན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་(བཟླྩོག་ན་སྒྲུབ་ངག་འཕེན་པའི་འཐད་པ་)ནི། 

ར་བ།

དངྩོས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ངག་མིན་ཡང་། །

བཟླྩོག་ན་སྒྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་ཡྩོད། །[༣༩]

སྒྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གིས་རང་རྒྱུད་འཕེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། 

དངྩོས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ངག་མིན་ཡང་བཟླྩོག་ན་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བར་སྟྩོན་པའི་སྒྲུབ་

པའི་ངག་གི་མཚན་ཉིད་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་(ཐལ་བའི་ངག་ལས་རང་རྒྱུད་འཕེན་པའི་ཚུལ་)ལ་གཉིས། གཞན་ལུགས་

དགག་པ་དང་། རང་གི་ལུགས་སྩོ། །

དང་པྩོ་(གཞན་ལུགས་དགག་པ་)ནི། ཐལ་བའི་ཁྱབ་པས་རང་རྒྱུད་ཀི་ཁྱབ་པ་འཕེན་

མྩོད། ཕྩོགས་ཆྩོས་ཐལ་བའི་ངག་གང་གིས་འཕེན་ཞེ་ན། 
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ར་བ།

ཁ་ཅིག་ཐལ་བའི་ཆྩོས་བཟླྩོག་པས། །

སྒྲུབ་པའི་ངག་ཉིད་འཕེན་ཞེས་ཟེར། །

ཁ་ཅིག དུ་ལྡན་ལ་ལ་དུ་བ་མེད་པར་ཐལ། ཞེས་པ་ལ་བུ་ཐལ་བའི་ཆྩོས་

བཟླྩོག་པས་སྒྲུབ་པའི་ངག་གི་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཉིད་འཕེན་ཞེས་ཟེར་རྩོ། །

ར་བ།

ཐལ་བའི་ངག་གིས་རང་རྒྱུད་ཀི། །

ཕྩོགས་ཆྩོས་འཕེན་ན་སྦྱྩོར་བ་འཇིག ། [༤༠]

ཐལ་བའི་དམ་བཅའ་བརྩོད་པའི་ངག་གིས་རང་རྒྱུད་ཀི་ཕྩོགས་ཆྩོས་འཕེན་

པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཐལ་བའི་དམ་བཅའི་ངག་གིས་རང་རྒྱུད་ཀི་ཕྩོགས་ཆྩོས་

འཕེན་ན་སྒྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གིས་དམ་བཅའ་དངྩོས་སུ་བརྩོད་མི་རིགས་

པ་བརྩོད་དགྩོས་པས། སྦྱྩོར་བ་ཡང་དག་འཇིག་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(རང་གི་ལུགས་)ནི།

ར་བ།

ཐལ་བའི་ངག་ལས་རང་རྒྱུད་ཀི། །

དྩོན་འཕེན་ཇི་ལར་བཟླྩོག་བཞིན་མིན། །

ཐལ་བའི་དམ་བཅས་རང་རྒྱུད་ཀི་ཕྩོགས་ཆྩོས་འཕེན་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། 

སྒྲུབ་པའི་ཐལ་བའི་ངག་ལས་རང་རྒྱུད་ཀི་ཚུལ་གསུམ་གི་དྩོན་འཕེན་ཡང་། ཚིག་ཇི་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ལར་བཟླྩོག་པ་བཞིན་འཕེན་པ་མིན་པའི་ཕིར། འཕེན་པའི་ཚེ་ཡང་མེ་མེད་ན་དུ་བ་

མེད་དེ་དཔེར་ན་ཆུ་ཀླུང་བཞིན་དུ། ལ་ཡང་མེ་མེད་དུ་ཁས་བླངས་སྩོ། །བརྩོད་པར་

བའྩོ། །

གཉིས་པ་(སྒྲུབ་བེད་མི་འཕེན་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཡང་དག་ཐལ་བ་བཟླྩོག་མི་འཕེན། །[༤༡]

སུན་འབིན་གི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། ཡང་དག་གི་ཐལ་བ་གང་

ཞིག བཟླྩོག་ན་ཚུལ་གསུམ་མི་འཕེན་པའྩོ། །

གསུམ་པ་(དབེ་བ་དཔེར་བརྩོད་པ་)ལ་གཉིས། སྒྲུབ་བེད་འཕེན་མི་འཕེན་གི་དབེ་བ་

དང་། སྒྲུབ་བེད་འཕེན་པའི་དབེ་བའྩོ། །

དང་པྩོ་(སྒྲུབ་བེད་འཕེན་མི་འཕེན་གི་དབེ་བ་)ནི། 

ར་བ།

རང་བཞིན་འབས་བུ་མཚན་ཉིད་དེ། །

མི་དམིགས་གསུམ་གིས་སྒྲུབ་མི་འཕེན། །

ལྷག་མ་ཡང་དག་གཏན་ཚིགས་ཀུན། །

སྒྲུབ་བེད་འཕེན་པར་ཤེས་པར་བ། །[༤༢]

ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ལ་སྒྲུབ་བེད་འཕེན་མི་འཕེན་གཉིས་སུ་ཡྩོད་དེ། དངྩོས་

སུ་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པ་དང་། དངྩོས་ཀི་འབས་བུ་མ་དམིགས་པ་དང་། ནྩོག་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ལྩོག་ཤལ་དང་མི་ལྡན་པས་བ་ལང་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པའི་

མཚན་ཉིད་དེ་མ་དམིགས་པའི་ཐལ་བ་གསུམ་གིས་སྒྲུབ་བེད་མི་འཕེན་ལ། ལྷག་མ་

ཡང་དག་པའི་ཐལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཀུན་གིས་སྒྲུབ་བེད་འཕེན་པར་ཤེས་པར་བ་

བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(སྒྲུབ་བེད་འཕེན་པའི་དབེ་བ་)ལ་རང་རིག་1འཕེན་པ་དང་། གཞན་རིག་

2འཕེན་པ་གཉིས་ལས། 

ར་བ།

བཟླྩོག:པ་རང་རིག་3འཕེན་པ་ལྔ། །4

ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ལ་བཟླྩོག་པ་རང་རིག་5འཕེན་པ་ལྔ་ཡྩོད་དེ། གཞི་དེ་

དང་དེར་མེ་དང་གང་རེག་གཉིས་ཕན་ཚུན་འགྩོག་པའི་ཐལ་བ་འཕེན་པ་གཅིག་གིས་

གཅིག་འཕེན་ལ། རང་བཞིན་འགལ་དམིགས་ཀིས་རང་བཞིན་འགལ་དམིགས་

གཞན་འཕེན་པ་དང་། བ་མྩོའི་རེག་པ་དང་ཙནྡན་གི་མེ་གཉིས་གཅིག་གིས་ཅིག་

ཤྩོས་འགྩོག་པ་ཁྱབ་བེད་དང་འགལ་བའི་ཁྱབ་བ་དམིགས་པས་འགལ་དམིགས་དེ་

ཉིད་འཕེན་པ་དང་། གང་འབས་སྤུ་ལྩོང་བེད་དང་དུ་བ་གཉིས་གཅིག་གིས་ཅིག་ཤྩོས་

འགྩོག་པ་རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པས་འགལ་དམིགས་དེ་ཉིད་འཕེན་

1  <<བཀྲིས་>><<སེ་>><<ཧྩོར་>> རིག<<ཞ་>> རིགས།

2  <<བཀྲིས་>><<སེ་>> རིག<<ཞ་>><<ཧྩོར་>> རིགས།

3  <<སེ་>> པ་རང་རིག<<ར་>> པས་རང་རིགས། <<ཞ་>><<ཧྩོར་>> པ་རང་རིགས།

4  <<ཞ་>><<ཧྩོར>> ལྔ། ། <<ས་>><<སེ་>><<བྩོད་>> བཞི། །

5  <<བཀྲིས་>> རིག<<རང་>> རིགས།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

པ་དང་། འཇིག་པ་ཕིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་ལ་ལྩོས་བཅས་དང་འཇིག་ངེས་གཉིས་གཅིག་

རགས་སུ་བཀྩོད་ནས་ཅིག་ཤྩོས་མི་འདྩོད་པ་ཐལ་བར་འཕེན་པའི་ཁྱབ་བེད་འགལ་

དམིགས་ཀིས་འགལ་དམིགས་དེ་ཉིད་འཕེན་པ་དང་། གང་རེག་དང་ཙནྡན་གི་མེ་

གཉིས་གཅིག་གིས་ཅིག་ཤྩོས་འགྩོག་པ་རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་ཁྱབ་བ་

དམིགས་པས་དེ་ཉིད་འཕེན་པ་རྣམས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དཔེ་ལྔ་པ་འདི་ཅུང་ཟད་

ཕྩོགས་མཐུན་ཙམ་མ་གཏྩོགས་ཐལ་བ་གཅིག་ཁྱབ་བེད་འགལ་དམིགས་དང་། ཅིག་

ཤྩོས་འགལ་ཁྱབ་དམིགས་པར་སྣང་ངྩོ་། །དེ་རིགས་མཐུན་འཕེན་པ་ལ་སྦྱྩོར་བ་ནི། 

ཐལ་བའི་རྣམ་བཞག་མི་ཤེས་པ་ཁ་ཅིག་གིས་རང་བཟྩོ་བས་ནས་བཅུག་པར་ཟད་ཀི། 

དཔེ་ལྔ་པ་ནི་གང་རེག་གི་དངྩོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐ་མ་དང་། ཚ་རེག་གི་དངྩོས་རྒྱུ་ནུས་པ་

ཐ་མ་གཉིས་གཅིག་གིས་ཅིག་ཤྩོས་འགྩོག་པའི་ཐལ་བ་འཕེན་པ་འབས་བུ་དང་

འགལ་བའི་རྒྱུ་དམིགས་པས་དེ་དང་རིགས་གཞན་དེ་ཉིད་འཕེན་པའྩོ། །རང་རྒྱུད་ལ་

དེ་མི་རུང་བར་སྔར་བཀག་ཀང་། གཞན་གི་ཁས་བླངས་རགས་སུ་བཀྩོད་པའི་ཐལ་

འགྱུར་ལ་རུང་བ་ཡིན་ནྩོ། །

ར་བ།

གཞན་རིགས་འཕེན་པ་བཅུ་དྲུག1་ཡྩོད། །

འདྩོད་བརྩོད་མི་འདྩོད་སྒྲུབ་པ་མེད། །

གཞན་རིག་2འཕེན་པ་བཅུ་དྲུག་ཡྩོད་དེ། འབས་རགས་དང་རྒྱུ་མ་དམིགས་

1  <<བྩོད་>><<སེ་>><<ཞ་>> དྲུག <<ས་>><<ཧྩོར་>> བཞི།

2  <<རང་>> རིགས།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

པའི་ཐལ་བས་ཕན་ཚུན་འཕེན་པ་གཉིས་དང་། མེ་དང་བ་མྩོའི་རེག་པ་ཕན་ཚུན་

འགྩོག་པ་ཁྱབ་བེད་འགལ་དམིགས་དང་། འགལ་ཁྱབ་དམིགས་པ་གཉིས་དང་། དུ་

བ་དང་བ་མྩོའི་རེག་པ་ཕན་ཚུན་འགྩོག་པ་ཁྱབ་བེད་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་

དམིགས་པ་དང་། རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་ཁྱབ་བ་དམིགས་པ་གཉིས་དང་། མེ་དང་གང་

འབས་སྤུ་ལྩོང་བེད་ཕན་ཚུན་འགྩོག་པ་རྒྱུ་འགལ་དམིགས་དང་རང་བཞིན་དང་

འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པ་གཉིས་དང་། གང་རེག་དང་དུ་བ་གཉིས་ཕན་ཚུན་

འགྩོག་པ་རྒྱུ་འགལ་དམིགས་དང་། འགལ་འབས་དམིགས་པ་གཉིས་དང་། སྤུ་ལྩོང་

བེད་པའི་བེ་བག་དང་མེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་འགྩོག་པ་འགལ་འབས་དམིགས་པ་དང་རྒྱུ་

འགལ་དམིགས་གཉིས་དང་། རང་བཞིན་རགས་ཀི་ཐལ་བ་དང་ཁྱབ་བེད་མ་

དམིགས་པའི་ཐལ་བ་གཉིས་ཀིས་ཕན་ཚུན་འཕེན་པ་རང་བཞིན་གི་ཐལ་བ་དང་ཁྱབ་

བེད་མ་དམིགས་པའི་ཐལ་བ་གཉིས་དང་། ཡལ་ག་ལྩོ་འདབ་དང་ལྡན་པས་ཤིང་དུ་

ཐལ་བས། ཤིང་མེད་ཀིས་ཡལ་ག་ལྩོ་འདབ་དང་ལྡན་པ་མེད་པར་ཐལ་བ་འཕེན་པ་

རང་བཞིན་གི་རགས་དང་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀིས་ཕན་ཚུན་འཕེན་

པ་རྣམས་ཡྩོད་པའི་ཕིར།1 

གསུམ་པ་(རྩོད་པ་སང་བ་)ལ་རྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

1  ཤྩོག་༣༢༠ ངྩོས་འཛིན་ལ་ན་”ཐལ་འགྱུར་ལར་སྣང་”ཞེས་པའི་ས་བཅད་ཅིག་འདིར་འྩོང་དགྩོས་པ་ལས་སྡུར་དཔེ་རྣམས་སུ་མི་

སྣང་བས་<<རང་>> ནང་། “གཉིས་པ་ཐལ་འགྱུར་ལར་སྣང་བ་ལ་མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ་གཉིས་ལས་དང་པྩོ་ནི། (ར་བར།)འདྩོད་བརྩོད་མི་

འདྩོད་བསྒྲུབ་པ་མེད། །ཐལ་བ་ལར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད་ནི། ཁས་བླངས་ཀི་རགས་ལ་མི་འདྩོད་པའི་བསྒྲུབ་བ་འཕེན་པ་མེད་པའྩོ། །གཉིས་པ་དབེ་བ་ལ་

བཞི། རགས་མ་གྲུབ་པ་དང་། འགལ་ན་ཁྱབ་པ་མེད་པ་དང་། མ་ངེས་ནས་ཁྱབ་པ་མེད་པ་དང་། འདྩོད་པས་ལན་ཐེབས་པ་བཞིའྩོ། །” ཞེས་པ་ལས་

དྩོན་མཁྱེན་པར་འཚལ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཁས་བླངས་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ན་ནི། །

གཏན་ཚིགས་བཞི་པ་སྲིད་པར་འགྱུར། །[༤༣]

ཁས་བླངས་རགས་སུ་མི་རུང་ན། །

ཐལ་བས་སྒྲུབ་པ་མི་འཐད་ལྩོ། །

མུ་སྟེགས་བེད་ཁ་ཅིག་གཞན་གིས་ཁས་བླངས་པ་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ན་ནི་

གཏན་ཚིགས་བཞི་པ་སྲིད་པར་འགྱུར་ལ། གཞན་གི་ཁས་བླངས་རགས་སུ་མི་རུང་

ན། གཞན་གི་ཁས་བླངས་རགས་སུ་བཀྩོད་ནས་ཕ་རྩོལ་པྩོ་མི་འདྩོད་པའི་དྩོན་ཐལ་

བས་སྒྲུབ་པ་མི་འཐད་ལྩོ། །

དེ་དགག་པ་ནི། 

ར་བ།

གཞན་གིས་ཀུན་ཏུ་བཏགས་པ་ལ། །

ཐལ་བས་སྒྲུབ་པ་སྐྱྩོན་ཡྩོད་མིན། །[༤༤]

གཞན་གི་ཁས་བླངས་རགས་སུ་བཀྩོད་ནས་ཕ་རྩོལ་པྩོ་མི་འདྩོད་པའི་དྩོན་བླྩོ་

ངྩོར་སྒྲུབ་ཅིང་འཕེན་པ་རགས་མ་ཡིན་ཡང་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། བེ་བག་པས། བ་

ལང་གི་སྤི་གསལ་མཐའ་དག་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་འཕྩོ་འདུ་རྩོགས་པར་འབེལ་པར་

གཞན་གིས་ཀུན་ཏུ་བཏགས་པ་ལ། དེ་ཁས་བླངས་ན་མི་འདྩོད་པའི་དྩོན་སྤི་དུ་མར་

འདྩོད་དགྩོས་པར་འདུག་སམ་དུ་ཁས་བླངས་སྔ་མ་འདྩོར་1བའི་ཆེད་དུ་བླྩོ་ངྩོར་ཐལ་

1  <<བཀྲིས་>> + ར་འདུག་སམ་དུ་ཁས་བླངས་སྔ་མ་འདྩོར།



  463  

ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

བས་སྒྲུབ་པ་ལ་སྐྱྩོན་ཡྩོད་པ་མིན་པའི་ཕིར། ཐལ་བ་འདི་རང་རྒྱུད་འཕེན་པའི་ཐལ་བ་

ཡིན་པས། ཁྱབ་པ་ཕི་རྩོལ་གི་ཚད་མས་གྲུབ་དགྩོས་ལ། བེ་བག་པའི་ངྩོར་ཁྱབ་པ་དེ་

ཚད་མས་གྲུབ་ན་བ་ལང་གི་སྤི་ཆྩོས་ཅན། བེ་བག་པའི་ངྩོར་དུ་མར་ཐལ། བེ་བག་

པའི་ངྩོར་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་ཅིག་ཆར་འཕྩོད་འདུ་རྩོགས་པར་འབེལ་པའི་ཕིར། 

འདྩོད་ན། མི་འདྩོད་པ་འཕེན་མི་དགྩོས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཁྱབ་པ་མེད་དེ། བས་ན་མི་

རག་པས་ཁྱབ་པ་གང་ཟག་དེས་ཚད་མས་གྲུབ་ཀང་། གང་ཟག་དེའི་ཚད་མའི་ངྩོར་

བས་པ་ཡིན་ན། དེའི་ཚད་མའི་ངྩོར་མི་རག་པ་ཡིན་མི་དགྩོས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལན་འདེབས་ཚུལ་ལ་གཉིས། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་

གི་ལུགས་སྩོ། །

དང་པྩོ་(གཞན་ལུགས་དགག་པ་)ལ་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ནི། 

ར་བ།

ཐལ་འགྱུར་ལན་ནི་སྩོ་གསུམ་ཞེས། །

ཁ་བ་ཅན་པ་དེ་སད་སྨྲ། །

ཐལ་འགྱུར་གི་ལན་ནི། གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ། ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ། འདྩོད་ཅེས་

སྩོ་གསུམ་ལས་གཞན་མི་སྲིད་ཅེས་ཁ་བ་ཅན་པ་རྣམས་དེ་སད་སྨྲའྩོ། །

དེ་དགག་པ་ནི། 

ར་བ།

འགལ་དང་མ་ངེས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

འདྩོད་ན་ལར་སྣང་གཉིས་སུ་འགྱུར། །[༤༥]

དེ་མཐར་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་ཀུན། །

མ་གྲུབ་གཅིག་ཏུ་འདུ་བར་འགྱུར། །

འགལ་བ་དང་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་

གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱབ་པ་ལ་ལན་འདེབས་པའི་ཚེ། ཁྱབ་པ་འགལ་བ་དང་། 

མ་ངེས་པའི་སྩོ་གཉིས་མེད་པར་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་ཅེས་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཐེབས་པའི་

ཕིར། འདྩོད་ན། རགས་ལར་སྣང་གཉིས་སུ་འགྱུར་བར་ཐལ། འདྩོད་པ་དེའི་ཕིར། 

འདྩོད་ན། དེ་མཐར་གཏན་ཚིགས་ལར་སྣང་ཀུན་མ་གྲུབ་པའི་རགས་གཅིག་ཏུ་འདུ་

བར་འགྱུར་བར་ཐལ་ལྩོ། །

ར་བ།

མ་གྲུབ་གཉིས་སུ་འབེད་ན་མཚུངས། །

ཡང་ན་འགལ་ལ་དེ་འཁྲུལ་འགྱུར། །[༤༦]

མ་གྲུབ་པ་ལ་རགས་མ་གྲུབ་པ་དང་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པ་གཉིས་སུ་འབེད་ན། 

ཁྱབ་པ་ལ་ལན་འདེབས་པའི་ཚེ་ཡང་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པ་དང་། ཁྱབ་པ་འགལ་བ་

གཉིས་དབེ་དགྩོས་པ་མཚུངས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་ཅེས་པའི་ལན་གཅིག་པུ་

མི་འཐད་པར་ཐལ་ལྩོ། །ཡང་ན་འགལ་བའི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་ཅེས་མི་

རིགས་པར་ཐལ། དེ་ལ་ན་བས་པ་རགས་སུ་བཀྩོད་ནས་རག་པར་ཐལ་བ་འཕེན་པ་

ལ་བུ་ལ། བས་པ་རག་པ་ལ་སྲིད་པར་ཤུགས་ལ་ཁས་ལེན་དགྩོས་པས་མཐུན་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཕྩོགས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་གཉིས་གང་ལ་འཇུག་པའི་འཁྲུལ་བ་ཅན་མ་ངེས་པར་

འགྱུར་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་(རང་གི་ལུགས་)ནི། 

ར་བ།

དེས་ན་མཁས་པས་ཐལ་འགྱུར་ལན། །

རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྩོ་བཞིས་གདབ། །

དེས་ན་མཁས་པས་ཐལ་འགྱུར་གི་ལན་ལ། ཁྱབ་པ་འགལ། མ་ངེས། རགས་

མ་གྲུབ། འདྩོད་པ་གྲུབ་པ་དང་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྩོ་བཞིས་གདབ་པར་བ་སྟེ། ལན་

གིས་བཟླྩོག་པར་ནུས་ན་ལན་འདེབས་རིགས་ཤིང་། དེ་ལས་གཞན་པའི་གངས་མང་

ཉུང་དགྩོས་ནུས་མེད་པའི་ཕིར། 

ར་བ།

ལན་གིས་བཟླྩོག་པར་མི་ནུས་ན། །

དེ་ཡི་རེས་འབང་དམ་པའི་ལུགས། །[༤༧]

ལན་གིས་བཟླྩོག་པར་མི་ནུས་ན་ཡང་། ཁྩོ་བ་དང་། འཁྩོན་1འཛིན་དང་། 

བདག་བསྟྩོད་གཞན་སྩོད་སྩོགས་ཀིས་རིག་པ་སུབ་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། ལན་

གིས་བཟླྩོག་མི་ནུས་ན་དེའི་རེས་སུ་འབང་བ་དམ་པའི་ལུགས་ཡིན་ལ། ཅིག་ཤྩོས་

སྐྱེ་བྩོ་ངན་པའི་རྣམ་ཐར་ཡིན་པའི་ཕིར། རྩོད་པ་སྨྲ་བ་ཁ་ཅིག རང་འདྩོད་སྒྲུབ་པའི་

1  <<བཀྲིས་>><<རང་>> ཁྩོན།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཐལ་འགྱུར་ལ་སྒ་ཆྩོས་ཅན། མི་རག་པར་ཐལ། སྒ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལ། ཕ་རྩོལ་

པྩོས་དེ་ལ་རགས་མ་གྲུབ་ཀི་ལན་བཏབ་ན། སྒ་སྒ་མ་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་དགྩོས་སམ་

ནས། ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པའི་ལན་འདེབས་པ་ཡང་འདིར་ལེགས་པར་བཀག་པ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་ལ་ན་དེ་རང་རྒྱུད་ཀི་རགས་སུ་བཀྩོད་ན་ཡང་། ཕྩོགས་ཆྩོས་མ་གྲུབ་པས་སུན་

འབིན་མི་རིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་ཀུན་ནས་མཚུངས་པའི་ཕིར། དེས་ན་

ཁྱབ་པ་འགལ་བ་དང་མ་ངེས་པའི་ལན་གི་དྩོགས་པ་མེད་ལ། ཐལ་བ་ཁས་བླངས་

ཡིན་ན་སྒྲུབ་བེད་དུ་མ་གྲུབ། རགས་སུ་མ་གྲུབ་ཅེས་རགས་མ་གྲུབ་ཀི་ལན་འདེབས་

པ་བཞེད་པར་མངྩོན་ནྩོ། །

དྩོན་བསྡུ་བ་ནི། 

ར་བ།

དེ་ལར་སྒྲུབ་དང་སུན་འབིན་གི། །

རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་གང་གིས་ཤེས། །

མཁས་པ་དེ་ནི་རྩོགས་པ་ཡི། །

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་བསྟན་པ་འཛིན། །[༤༨]

དེ་ལར་གཞན་དང་རྩོད་པ་དང་། གདུལ་བ་རེས་སུ་འཛིན་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་པ་དང་

སུན་འབིན་གི་རྣམ་བཞག་ལ་མཁས་པར་བ་སྟེ། སྒྲུབ་པ་དང་སུན་འབིན་གི་ཚུལ་ལ་

མཁས་པའི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་གང་གིས་ཤེས་པའི་མཁས་པ་དེ་ནི་རྩོགས་

པ་ཡི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་བསྟན་པ་འཛིན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །སིང་ནས་སྒྲུབ་པ་

ལྷུར་ལེན་པར་འདྩོད་པ་དག་རིགས་པའི་རྣམ་བཞག་ལ་མཁས་པར་བེད་མི་དགྩོས་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

པའི་སྐྱེ་བྩོ་ངན་པའི་ལུགས་ལེགས་པར་བཀག་པ་ཡིན་ནྩོ། །འདིར་སྨྲས་པ། ཐར་པའི་

ལམ་ལ་འཇུག་པར་འདྩོད་པ་ཡི། །གདུལ་བ་རེས་སུ་འཛིན་པའི་མཁས་པ་དག །སྒྲུབ་

དང་སུན་འབིན་ཚུལ་ལ་མཁས་པ་ཡིས། །གཞན་རྒྱུད་ཐེ་ཚོམ་མཐའ་དག་བསལ་

བར་བ། །བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྩོ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པ་ནི། 

ར་བ།

ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་ལས་གཞན་དྩོན་རེས་སུ་དཔག་པ་

བརག་པའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་སྟེ་བཅུ་གཅིག་པའྩོ། །     ། །

ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པྩོ་

ཞེས་བ་བ་ལས། གཞན་དྩོན་རེས་སུ་དཔག་པ་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བེད་པ་སྟེ་ལེའུ་

བཅུ་གཅིག་པའི་འགེལ་པའྩོ། །     ། །

གསུམ་པ་བཤད་པ་མཐར་ཕིན་པའི་བ་བ་ལ་དྲུག བསྟན་བཅྩོས་རྩོམ་པར་སྤྩོ་

ཞིང་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། སེ་བདུན་མདྩོ་དང་བཅས་པའི་འགེལ་པ་རྩོམ་ནུས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། བསྟན་བཅྩོས་ཀི་བེད་ལས་དང་། གང་ལ་བརེན་ནས་ཇི་ལར་

བས་པའི་ཚུལ་དང་། དགེ་བ་བསྔྩོ་བ་དང་། བསྟན་བཅྩོས་མཛད་པ་པྩོའི་མཚན་ཡྩོན་

ཏན་དང་བཅས་པའྩོ། །

དང་པྩོ་(བསྟན་བཅྩོས་རྩོམ་པར་སྤྩོ་ཞིང་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་)ནི། 

ར་བ།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

སྐྱེ་བ་སྐྱེ་བ་རྣམས་སུ་ཡང་དང་ཡང་། །

མཁས་པ་མཁས་པ་རྣམས་ལ་སྔྩོན་སྦྱངས་པས། །

ཚེ་འདིར་ལན་རེ་ཟུང་རེ་ཐྩོས་ཙམ་གིས། །

གཞུང་ལུགས་1ཀུན་ཤེས་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ། །

ཀུན་དགའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པྩོས། དགྩོངས་འགེལ་གི་བསྟན་

བཅྩོས་མཐའ་ཡས་པ་རྩོམ་ནུས་ཏེ། སྐྱེ་བ་དང་སྐྱེ་བ་རྣམས་སུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་

མཁས་པ་དང་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ཞེས་སམ། མཁས་པའི་ནང་གི་མཁས་པ་རྣམས་

ལ་སྔྩོན་སྦྱངས་པས། ཚེ་འདིར་ལན་རེ་དང་ཟུང་རེ་ཐྩོས་པ་ཙམ་གིས་མདྩོ་སྔགས་ཀི་

གཞུང་ལུགས་ཀུན་ཤེས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

གཉིས་པ་(སེ་བདུན་མདྩོ་དང་བཅས་པའི་འགེལ་པ་རྩོམ་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་)ནི། 

ར་བ།

ཕྩོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཕྩོགས་གང་གགས་པའི་གཞུང་། །

མདྩོ་དང་རྣམ་འགེལ་དེ་འགེལ་དང་བཅས་རྣམས། །

ལེགས་པར་རྩོགས་ཤིང་རྩོག་གེའི་ཚུལ་ཤེས་ནས། །

ཡང་དག་རིགས་མཆྩོག་རིགས་པའི་གཏེར་འདི་བསྒྲུབས། །

སྤིར་གསུང་རབ་སྤིའི་དགྩོངས་འགེལ། གཙོ་བྩོར་མངྩོན་པའི་སེ་སྣྩོད་ཀི་

དགྩོངས་འགེལ། སེ་བདུན་མདྩོ་དང་བཅས་པའི་འགེལ་པ་ཡང་དག་པའི་རིགས་པའི་

མཆྩོག་སྟྩོན་པའི་རིགས་པའི་གཏེར་འདི་བསྒྲུབས་ཤིང་། དེ་ལར་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

1  <<བྩོད་>><<རང་>> ལུགས།<<ས་>> ལུས།



  469  

ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ཡྩོད་དེ། རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་པའི་ཤིང་ར་ཆེན་པྩོ་ཕྩོགས་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ལས་

རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཕྩོགས་གང་དང་། ཆྩོས་ཀི་གགས་པའི་གཞུང་མདྩོ་དང་རྣམ་འགེལ་

དང་། དེའི་འགེལ་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལེགས་པར་རྩོགས་ཤིང་། རང་ཕྩོགས་

སྒྲུབ་པ་དང་། གཞན་ཕྩོགས་སུན་འབིན་པའི་རྩོག་གེའི་ཚུལ་ཤེས་ནས་བརམས་པའི་

ཕིར་རྩོ། །རྩོག་གེ་ལ་འཇྩོག་ཚུལ་དུ་མ་ཡྩོད་ཀང་འདིར་དེ་ལར་དུ་མངྩོན་ནྩོ། །

གསུམ་པ་(བསྟན་བཅྩོས་ཀི་བེད་ལས་)ནི། 

ར་བ།

ཐུབ་པ་སེར་སྐྱ་རྐང་མིག་པ་དང་འུག་པའི་བུ། །

མཁའ་གྩོས་ཅན་དང་ཚུ་རྩོལ་མཛེས་པའི་གཞུང་འཛིན་པ། །

ཐྩོས་སྒྩོགས་པ་དང་གངས་རིའི་ཁྩོད་གནས་སྨྲ་རྣམས་ཀི། །

རྩོག་གེ་ངན་འཇྩོམས་བསྟན་བཅྩོས་ཆེན་པྩོ་འདི་བས་སྩོ། །

བསྟན་བཅྩོས་ཆེན་པྩོ་འདི་བས་པ་བེད་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་ཏེ། 

གཞན་གི་སེ་པ་དང་། རང་གི་སེ་པ་ཐྩོས་སྒྩོགས་པ་ཉན་ཐྩོས་སེ་པ་དང་། གངས་རིའི་

ཁྩོད་ན་གནས་པའི་རྩོག་གེ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་རྩོག་གེ་ངན་པ་འཇྩོམས་པའི་ཆེད་དུ་བས་

པའི་ཕིར། གཞན་སེ་ནི། ཐུབ་པ་དྲང་སྲྩོང་སེར་སྐྱ་ལ་སྟྩོན་པར་འཛིན་པའི་གངས་ཅན་

པ་དང་། རྐང་མིག་པ་ཁྱབ་འཇུག་ལ་སྟྩོན་པར་འཛིན་པའི་རིག་བེད་པ་དང་། འུག་པ་

ལ་ལྷར་འཁྲུལ་ནས་ཚིག་དྩོན་དྲུག་རེད་པར་འདྩོད་པ་འུག་པའི་བུ་བེ་བག་པ་དང་། 

ཟད་བེད་པ་ཞེས་སམ། མཁའ་གྩོས་ཅན་གཅེར་བུ་པ་དང་། ཚེ་འདི་ཁྩོ་ནར་ཟད་པ་ཚུ་

རྩོལ་མཛེས་པའི་གཞུང་འཛིན་པ་རྒྱང་ཕན་པ་སྩོགས་རྩོག་གེ་སེ་ལྔ་རེས་འབང་དང་
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

བཅས་པ་རྣམས་སྩོ། །དེ་དག་ལ་རྩོག་གེ:བ་ཞེས་1པ་ནི། ར་བའི་སྟྩོན་པ་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་

མངྩོན་དུ་མ་གྱུར་པར་རྩོག་བཏགས་འབའ་ཞིག་གིས་གྲུབ་མཐའ་འཇྩོག་པ་རེས་

འབང་དང་བཅས་པ་ལ་བའྩོ། །

བཞི་པ་(གང་ལ་བརེན་ནས་ཇི་ལར་བས་པའི་ཚུལ་)ལ་གཉིས། བཤེས་གཉེན་མཁས་པ་

བསྟེན་རིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། བསྟན་བཅྩོས་ཇི་ལར་བས་པའི་ཚུལ་ལྩོ། །

དང་པྩོ་(བཤེས་གཉེན་མཁས་པ་བསྟེན་རིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་)ནི། 

ར་བ།

བླྩོ་ཡི་ནུས་པ་ཅུང་ཟད་ཡྩོད་ཀང་ལེགས་བཤད་སིང་པྩོ་མ་རེད་ཅིང་། །

ཉིན་དང་མཚན་དུ་འབད་པ་བས་ཀང་གཞུང་ལུགས་ཕྩོགས་རེ་

དཔིས་མ་ཕིན། །

རག་ཏུ་བརྩོན་པས་ཏིང་འཛིན་བསྒྲུབས་ཀང་སངས་རྒྱས་དགེས་པའ་ིལམ་

ལས་གྩོལ། །

སིགས་དུས་སྐྱེ་བྩོ་ཆྩོག་ཤེས་རྣམས་ཀང་ལེགས་པར་སྩོམས་ལ་མཁས་

པ་བསྟེན། །

སིགས་དུས་ཀི་སྐྱེ་བྩོ་ཆྩོག་ཤེས་ཐར་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་འདྩོད་པ་

རྣམས་ཀང་། ཕི་ནང་གི་རྐེན་ལེགས་པར་བསམས་ལ་མཁས་པ་བསྟེན་པར་རིགས་

ཏེ། གསུང་རབ་ཀི་དྩོན་ལ་དཔྩོད་པའི་བླྩོ་ཡི་ནུས་པ་ཅུང་ཟད་ཡྩོད་ཀང་། ཁ་ཅིག་

གིས་ལེགས་བཤད་སིང་པྩོ་མ་རེད་ཅིང་། གཞན་དག་ཉིན་དང་མཚན་དུ་འབད་པ་

1  <<བཀྲིས་>> བཞེས།



  471  

ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

བས་ཀང་གཞུང་ལུགས་ཕྩོགས་རེ་དཔིས་མ་ཕིན་པ་མཐྩོང་བའི་ཕིར་དང་། སྒྲུབ་པ་

ཉམས་ལེན་ལ་འབད་པ་ཁ་ཅིག་རག་ཏུ་བརྩོན་པས་ཏིང་འཛིན་བསྒྲུབས་ཀང་། སངས་

རྒྱས་དགེས་པའི་ལམ་ལས་གྩོལ་བ་མཐྩོང་བའི་ཕིར་རྩོ། །

གཉིས་པ་(བསྟན་བཅྩོས་ཇི་ལར་བས་པའི་ཚུལ་)ནི། 

ར་བ།

སེ་བདུན་རིགས་པའི་དེ་ཉིད་འདི་ཡིན་ཞེས། །

རན་པྩོའི་ལུགས་ངན་དྩོར་ནས་ངས་འདི་བཤད། །

རིགས་པ་མཁྱེན་པ་དེ་དག་འདི་བཞེད་མྩོད། །

ལན་མང་ཐྩོས་ཀང་བླུན་པྩོའི་སྤྩོད་ཡུལ་མིན། །

སེ་བདུན་རིགས་པའི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་འདི་བཞིན་དུ་ཡིན་གི་གཞན་དུ་མ་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་རིགས་པའི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཁྩོང་དུ་མ་ཆུད་པའི་རན་པྩོའི་ལུགས་ངན་དྩོར་

ནས། ངས་འདི་བཤད་པ་ལ་དེ་ལར་ཡིན་ནམ་མིན་སམ་དུ་ཐེ་ཚོམ་མི་བ་སྟེ། བདག་

ཉིད་ཆེན་པྩོ་གཉིས་ལ་སྩོགས་པའི་རིགས་པ་མཁྱེན་པ་དེ་དག་འདི་ཁྩོ་ན་བཞིན་དུ་

བཞེད་མྩོད། ལན་མང་དུ་ཐྩོས་ཀང་བླུན་པྩོའི་སྤྩོད་ཡུལ་མིན་པས། ཚོགས་གསྩོག་པ་

དང་། སྒིབ་པ་སྦྱྩོང་བའི་སྩོ་ནས་འབད་ནས་རྩོགས་པར་བ་བའི་ཕིར་རྩོ། །

ལྔ་པ་(དགེ་བ་བསྔྩོ་བ་)ནི། 

ར་བ།

ལེགས་པར་བཤད་པས་བླྩོ་གྩོས་མིག་ཕེ་ནས། །
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ཤེས་བའི་དེ་ཉིད་ཇི་བཞིན་ལེགས་བསྟན་པའི། །

དགེ་བ་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད། །

ཐྩོབ་ནས་འགྩོ་བ་ཀུན་གི་སྐྱབས་གྱུར་ཅིག །

ལེགས་པར་བཤད་པས་བླྩོ་གྩོས་ཀི་མིག་ཕེ་ནས་ཤེས་བའི་དེ་ཉིད་ཇི་ལ་བ་

བཞིན་དུ་ལེགས་པར་བསྟན་པའི་དགེ་བ་འདི་ཡིས། ཤེས་བ་ཇི་ལ་བ་དང་ཇི་སེད་

པ་ཐམས་ཅད་མངྩོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པ་ཉིད་ཐྩོབ་ནས། འགྩོ་བ་ཀུན་གི་སྐྱབས་སུ་

གྱུར་ཅིག 

དྲུག་པ་(བསྟན་བཅྩོས་མཛད་པ་པྩོའི་མཚན་ཡྩོན་ཏན་དང་བཅས་པ་)ནི། 

ར་བ།

ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་ཞེས་བ་བའི་བསྟན་བཅྩོས་འདི་ནི། ཡུལ་

བང་ཕྩོགས་ཀི་རྒྱུད་དུ་བྱུང་བ། སྒ་དང་། ཚད་མ་དང་། སེབ་སྦྱྩོར་

དང་། སན་ངག་དང་། ཚིག་གི་རྒྱན་དང་། མིང་གི་མངྩོན་བརྩོད་དང་ཐ་

སད་ཀི་གཙུག་ལག་རྣམས་ལེགས་པར་ཤེས་པས། འཆད་པ་དང་། 

རྩོམ་པ་དང་། རྩོད་པའི་ཚུལ་1ལ་སྩོབས་པ་དགེ་བ་ཅན། ཀུན་ལས་

བཏུས་དང་སེ་བདུན་ཕིན་ཅི་མ་ལྩོག་པར་ཁྩོང་དུ་ཆུད་ཅིང་། ལུང་

དང་། རིགས་པ་དང་། མན་ངག་གི་ཚུལ་མཐའ་དག་ལ་བླྩོའི་སྣང་བ་

ཐྩོབ་པ། ཤཱཀའི་དགེ་སྩོང་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པྩོ་

ཞེས་བ་བས། སེབ་སྦྱྩོར་སངས་ནས་གྩོ་བདེ་བར་བཀྲྩོལ་ཏེ། དཔལ་

1  <<རང་>> ཚུལ།<<ས་>> ཡུལ།
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྦྱར་བའྩོ། །     ། །

ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་ཞེས་བ་བའི་བསྟན་བཅྩོས་འདི་ནི། ཡུལ་བང་

ཕྩོགས་ཀི་རྒྱུད་དུ་བྱུང་བ། སྒ་དང་། ཚད་མ་དང་། སེབས་སྦྱྩོར་དང་། སན་ངག་དང་། 

ཚིག་རྒྱན་དང་། མིང་གི་མངྩོན་བརྩོད་དང་། ཐ་སད་ཀི་གཙུག་ལག་རྣམས་ལེགས་

པར་ཤེས་པས། འཆད་པ་དང་། རྩོམ་པ་དང་། རྩོད་པའི་ཚུལ་ལ་སྩོབས་པ་དགེ་བ་

ཅན། ཀུན་ལས་བཏུས་དང་། སེ་བདུན་ཕིན་ཅི་མ་ལྩོག་པར་ཁྩོང་དུ་ཆུད་ཅིང་། མདྩོ་

དང་སྔགས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ལུང་དང་རིགས་པ་དང་། མན་ངག་གི་ཚུལ་མཐའ་དག་

ལ་བླྩོའི་སྣང་བ་ཐྩོབ་པས། བཤད་སྒྲུབ་ཀི་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་པ། ཁྱད་པར་དུ་

རྒྱ་ནག་1 པྩོའི་ཕྩོགས་ཀི་སྐྱེ་བྩོ་གདུག་པ་ཅན། བྩོད་ཀི་བསྟན་པ་ཉམས་པར་བེད་

འདྩོད་པ་དག་འདུལ་བའི་ཆེད་དུ། སྐུ་སྲྩོག་ལ་ཡང་མི་ལ་བར་བྩོན་ཏེ་དགེ་བའི་

ཕྩོགས་ལ་ལེགས་པར་བཀྩོད་པའི་སྩོ་ནས། དེའི་གདུལ་བ་དང་ཁ་བ་ཅན་པ་མཐའ་

དག་ལ་སྐུ་དྲིན་གིས་ཁྱབ་པར་མཛད་པ། འཇམ་པའི་དབངས་ཀིས་དངྩོས་སུ་རེས་

སུ་བཟུང་བའི་ཤཱཀའི་དགེ་སྩོང་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པྩོ་ཞེས་བ་

བས། སེབ་2སྦྱྩོར་སངས་ནས་གྩོ་བདེ་བར་བཀྲྩོལ་ཏེ། དཔལ་ས་སྐྱའི་གཙུག་ལག་

ཁང་དུ་སྦྱར་བ་རྣམ་བཤད་དང་བཅས་པ་རྩོགས་སྩོ། །     ། །

འགེལ་པ་འདི་ལ་བདག་གི་བླ་མ་མཁས་པའི་དབང་པྩོ་ཁ་ཅིག ཆ་འདི་རང་

འགེལ་མིན་ཞེས་བཞག་པར་དཀའ་གསུངས་ཡང་། མི་ཤེས་པ་ཁ་ཅིག་གིས་ར་བ་

དང་འགལ་བ་སབས་འགར་ཅུང་ཟད་བཅུག་པ་ཡྩོད་པར་མངྩོན་པས། ནྩོར་བ་མི་

1  <<བཀྲིས་>> ག

2  <<བཀྲིས་>> སེབས།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

འདྩོར་དུ་མི་རུང་བ་རྣམས་དྩོར་ལ་འགེལ་པ་དང་མཐུན་པར་བས་སྩོ། །

དྲི་མེད་རིགས་པའི་མིག་དང་མི་ལྡན་ཞིང་། །

བཤེས་གཉེན་དམ་པའི་དམིགས་བུ་དང་བལ་བ། །

གནས་འདིར་གྩོམས་འགྩོས་འཁྱྩོར་བ་མང་མཐྩོང་ནས། །

རིགས་ལམ་འབེད་ལ་འབད་པར་རིགས་པ་ཡིན། །

ཆྩོས་དང་ཆྩོས་མིན་འབེད་ལ་དབང་བསྒྱུར་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་པཎ་ཆེན་དེ་

ནི་མཐྩོ་རིས་གནས་སུ་གཤེགས། །ངན་རྩོག་རྩོག་པའི་གཞན་དབང་གྱུར་པའི་མཁས་

རླྩོམ་རྣམས་ནི་སྩོ་གའི་དུས་ཀི་སིག་སྒྱུ་1བཞིན་དུ་འཁིགས། །སྟྩོན་པའི་གསུང་རབ་

དགྩོངས་འགེལ་དང་བཅས་བཤད་སྒྲུབ་ཁུར་འཛིན་མཁས་གང་ཉིན་མྩོའི་སར་མ་

བཞིན་དུ་གྱུར། །རྒྱལ་བའི་སྐུ་དྲིན་རེས་སུ་དྲན་ཞིང་འགྩོ་ལ་ལྷག་པ་བརེ་བ་ཡྩོད་ན་

ཐུབ་བསྟན་སེལ་བར་རིགས། །

གང་གི་མཁྱེན་པས་གསུང་རབ་ཀུན་གི་དྩོན། །

རང་ལུགས་རིགས་པས་ལེགས་པར་བཤད་པ་དང་། །

ལུགས་ངན་རྣམ་པར་འཇིག་པར་མཛད་པ་ཡི། །

བླ་མ་རྣམས་ལ་གུས་པར་ཕག་འཚལ་ལྩོ། །

ར་འགེལ་དྩོན་ལ་བརགས་ནས་འདི་བཤད་མྩོད། །

སྐྱེ་བྩོ་དམ་པའི་བཞེད་པ་རྩོགས་དཀའ་བས། །

1  <<བཀྲིས་>> རྒྱུ།



  475  

ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

གལ་ཏེ་འདི་ལ་ནྩོངས་པའི་ཚོགས་མཆི་1ན། །

བླ་མ་ལྷར་བཅས་རྣམས་ཀིས་བཟྩོད་མཛད་རིགས། །

འདིར་འབད་རབ་དཀར་དགེ་བ་ཅི་ཡྩོད་དེས། །

ནམ་མཁའི་མཐའ་གཏུགས་གྱུར་པའི་མ་རྣམས་ཀུན། །

ཡང་དག་རིགས་པའི་མིག་དང་ལྡན་པ་ཡིས། །

ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་གྩོང་ཁྱེར་འཇུག་པར་ཤྩོག །

ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པྩོ་

ཞེས་བ་བ་འདི། བླྩོ་གྩོས་ཀི་འཇུག་པ་རིང་པྩོ་དག་གིས་ལུགས་སྐྱྩོན་མེད་འདི་ལྩོག་

པར་བཤད་པ་དག་གི་ལྩོག་རྩོག་དགག་པ་དང་། མདྩོ་སྔགས་ཀི་གཞུང་མང་དུ་ཐྩོས་

པའི་སྩོམ་བརྩོན་སེ་སྣྩོད་འཛིན་པ་དཀའ་བཅུ་པ་བླྩོ་གྩོས་དཔལ་བཟང་དང་། མཁས་

པའི་དབང་པྩོ་གགས་པ་བཀྲ་ཤིས་དང་། ས་སྐྱ་དབྩོན་པྩོ་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་ལ་

སྩོགས་པ་སེ་སྣྩོད་འཛིན་པ་དུ་མས་ནན་ཆེར་བསྐུལ་ཞིང་། གསུང་རབ་མཐའ་དག་

གི་དྩོན་ཐུགས་སུ་ཆུད་ཅིང་། འགྩོ་བ་ཀུན་ལ་བུ་གཅིག་པ་ལར་བརེ་བ་དང་། ཕི་

ནང་གི་རེན་འབེལ་རྣམས་ཆུ་ནང་གི་ཟླ་བའི་གཟུགས་བརན་ལར་ཐུགས་སུ་ཆུད་

པའི་རྒྱལ་བའི་རིང་ལུགས་པ་ཆེན་པྩོ། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་མཚུངས་པ་མེད་པ་རེ་

བཙུན་རེད་མདའ་བ་གཞྩོན་ནུ་བླྩོ་གྩོས་ཀི་ཞལ་སྔ་ནས་ལས། སྔགས་མཚན་ཉིད་

དུ་མའི་བཀའ་དྲིན་མནྩོས་ཤིང་། ཁྱད་པར་དུ་བསྟན་བཅྩོས་འདི་ལན་དུ་མར་ཐྩོས་

པ་ལ་བརེན་ནས། རིགས་པར་སྨྲ་བ་དར་མ་རིན་ཆེན་གིས་འབྩོག་རི་བྩོ་ཆེ་དགེ་

1  <<བཀྲིས་>> མཆིས།
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རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན།

ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གིང་དུ་སྦྱར་བའྩོ། །ཡི་གེ་པ་ནི་སྩོམ་བརྩོན་སེ་སྣྩོད་འཛིན་

པ་རིན་ཆེན་ཆྩོས་རྒྱལ་ལྩོ། །འདིས་ཀང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པྩོ་ཆེ་སྩོ་ཐམས་

ཅད་ནས་ཕྩོགས་ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་བེད་

ནུས་པར་གྱུར་ཅིག །      ། །

༈ ༀ་སྭ་སྟི། བམས་བརེ་འཆི་བ་མེད་པའི་བཅུད་ལེན་གིས། །བླྩོ་གྩོས་ལང་

ཚོ་དར༵་བས་མ༵་ལུས་ཆྩོས། །རི༵ན་ཆེ༵ན་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པས། །སྨྲ་

མཁས་རྒྱལ་ཚབ་ཆྩོས་རེའི་ཞབས་ལ་འདུད། །མ་རྩོགས་ལྩོག་རྩོག་ཐེ་ཚོམ་དྲྭ་བ་

ཀུན། །རྒྱུ་དང་བཅས་པ་གཅྩོད་བེད་རིགས་ལམ་གི། །རྣྩོ་ངར་ལམ་ལམ་འབར་བའི་

ལེགས་བཤད་འདི། །ཐུབ་བསྟན་རིན་ཆེན་མཛེས་པའི་རྒྱན་དུ་བསྐྲུན། །དགེ་བས་

འཁྲུལ་བལ་བླྩོ་བཟང་རྒྱལ་བའི་བསྟན། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་དང་བཤད་སྒྲུབ་བ་བ་

ཡིས། །འཛིན་ལ་ཟླ་མེད་བླྩོ་གསལ་མཁས་མང་གིས། །ནྩོར་འཛིན་ཡངས་པའི་ཁྱྩོན་

ཀུན་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །རིགས་གཏེར་དར་ཊིཀ་འདི་གསུང་འབུམ་ཁྩོད་དུ་མེད་ཀང་

གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མྩོ་དང་བླྩོ་རིག་སྩོགས་སུ་ལུང་འདྲེན་མཛད་པ་མཐྩོང་ནས་དཔེ་རྒྱུན་

རར་བཅད་པར་དཔལ་འཁྩོར་ཆྩོས་སེའི་མཁན་པྩོ་མེག་ཀའི་འཇམ་དབངས་རྒྱ་

མཚོའི་ཕག་དཔེ་ཞིག་རེད་ཀང་ཆད་ལྷག་མང་པས། སད་ནས་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་

འཇམ་དབངས་བཞད་པའི་སྤན་རས་ཀིས་བཙས་པའི་དཔེ་འཁྲུལ་མེད་རེད་པ་

གཞིར་བཞག་སྟེ་དཔལ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གི་པར་ཁང་བཀྲ་ཤིས་མཐྩོང་སྩོན་

ནས་པར་དུ་བསྒྲུབས་པའི་ཚེ་ཞུས་དག་པ་དཔྩོད་ལྡན་དགེ་སྩོང་དཀྩོན་མཆྩོག་རྒྱ་

མཚོ་དང་། དགེ་སྩོང་ཆྩོས་རྒྱ་མཚོ་གཉིས་ཀིས་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་པར་བང་ཞིག་
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ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་བཤད་སིང་པོ།

དགྩོས་ཚུལ་ལར།  བཙུན་གཟུགས་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོས་བིས་པའྩོ། །

མངལཾ་བྷ་ཝསྟུ་ཤུ་བྷཾ། །     ། །
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བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས།

དཔར་བང་སྩོན་ཚིག

༈  རྣམ་གྩོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རྩོ་གཅིག་ཏུ།  །

གཞྩོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆྩོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌།  །

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི།  །

དྲི་མ་ཡྩོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི།  །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པྩོའི་མཐུས།  །

ཡང་དག་ཆྩོས་ཀི་སྩོ་མྩོ་སྟྩོང་ཕག་བརྒྱ།  །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགྩོ་བ་མ་ལུས་པ།  །

ངེས་ལེགས་ནྩོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྩོར་ཤྩོག  །

ཅེས་པ་འདི་ཡང་དེང་དུས་ཡིད་སྲུབས་ཀིས་རྒྱུད་བརླམས་པའི་ཀ་ཀྩོའི་སིག་སྤྩོད་མི་བཟད་

པས་གངས་ལྩོངས་ཆྩོས་ལྡན་གི་ཞིང་དུ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་རིན་པྩོ་ཆེ་ཉིན་མྩོའི་སྣང་བ་ལར་གསལ་

བ་དེ་ནི་མིང་གི་ལྷག་མ་ཙམ་དུ་ཉམས་ཉེས་པར་བས། ཕྩོགས་དང་ཕྩོགས་ན་རྡུལ་ཕན་གི་མཚོན་

ཆ་སྩོགས་གདུག་པའི་གནྩོད་འཚེ་ག་གྱུའི་སྦྱྩོར་བ་ནི་ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་དར་བ་སྩོགས་སྩོ་ཀུན་ནས་

ལྔ་བདྩོའི་རྒུད་ཚོགས་མཚོ་ལར་བརྩོལ་བ་འདི་དག་ལྷག་མེད་དུ་ཞི་ཞིང་། བང་ཕྩོགས་བྩོད་ཁ་བ་

ཅན་དུ་བསྟན་པའི་མེ་རྩོ་སར་ཡང་སྔར་བཞིན་གསྩོས་ཏེ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ལྩོངས་འདིར་ཡང་

ཐུབ་པའི་བཞེད་དགྩོངས་དྲི་མ་མེད་པ་དར་རྒྱས་སུ་སེལ་སད་དང་། འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྱྩོན་

ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟྩོན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སེངེའི་རིང་ལུགས་སྩོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སྩོགས་

འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

རབ་དག་དཔར་དུ་སྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་ཆྩོག་པའི་དགེ་བསྔྩོའི་སྩོན་ཚིག་ཏུ་

ཤཱཀའི་དགེ་སྦྱྩོང་ཆྩོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བླྩོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའྩོ། །    ། །

སྤི་ལྩོ་༢༠༡༥་ལྩོར་བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་དཔར་གཞི་གསར་དུ་

བསྐྲུན་པ་དགེའྩོ། །སརྦཾ་མང་ལཾ། །

ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

༄༅། །  སྤིར་དཔེ་སྡུར་གིས་ཞུ་དག་བས་ཚུལ་ནི། སྤིར་རིགས་གཏེར་གི་ར་བ་དང་དར་ཊིཀ་

ནང་དཔེ་སྡུར་བས་སའི་ཚིག་རྣམས་ལས་ནྩོར་བཅྩོས་དགྩོས་ངེས་ཀི་མ་ཡིག་རྣམས་གཞུང་ཡིག་

ནས་ཕྱུང་སྟེ་གཤམ་གི་སྡུར་མཆན་དུ་བཀྩོད་པ་མ་གཏྩོགས་དྩོགས་པ་ཡྩོད་པ་དང་། གསལ་པྩོར་

མ་ཆགས་པ་དང་། དག་སེབ་མི་འགིག་པ་ཡྩོད་ཀང་ཅུང་ཟད་གྩོ་རྒྱུ་ཡྩོད་པའི་རིགས་རྣམས་རང་

སྩོར་བཞག

གཉིས་པ་བེ་བག་ཏུ་ར་བ་ལ་དཔེ་སྡུར་གིས་ཞུ་དག་བས་ཚུལ་ནི། འདིར་བལ་ཡུལ་དུ་ས་སྐྱ་

རྒྱལ་ཡྩོངས་གསུང་རབ་སྩོབ་གཉེར་ཁང་གིས་ལྩོ་ཁ་ཤས་གྩོང་གྩོག་ཀད་དུ་བཅུག་པའི་ས་སྐྱའི་

གགས་ཆེན་བཅྩོ་བརྒྱད་ཅེས་བ་བའི་ཕྩོགས་བསྒིགས་སུ་ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གི་དཔར་ར་

འདི་ར་བའི་མ་དཔེར་འཇྩོག འྩོན་ཀང་དར་ཊིཀ་དགྩོངས་པ་བླྩོར་འཆར་བདེར་འྩོང་ཕིར་དུ་དེའི་ནང་

ར་བའི་ཚིག་འགེལ་མ་དཔེའི་ར་ཚིག་དང་མི་མཐུན་པའི་སབས་རེ་དཔེ་སྡུར་བས་སའི་དཔེ་གཞན་

ནང་གི་ར་ཚིག་རྣམས་གཞུང་ཡིག་ཏུ་བཀྩོད་ཡྩོད། ཆྩོས་རེ་ས་པཎ་རང་ཉིད་ཀིས་རིགས་གཏེར་

རང་འགེལ་དུ་ར་ཚིག་མཐའ་དག་བཀྩོད་པར་མཛད་ཅིང་། དེ་བཞིན་དུ་ཞིབ་ཏུ་བརགས་ཏེ་རྒྱལ་

ཚབ་རེས་རང་འགེལ་དུ་བཀྩོད་པའི་ཚིག་དེ་དག་ལ་ཚིག་འགེལ་མཛད་དམ་སམ་ནས་རང་འགེལ་

དཔར་མ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་དང་ཡང་དཔེ་སྡུར་གིས་ཞུ་དག་བས། དེ་ལར་བས་ཚུལ་ནི་སི་ཁྩོན་མི་

རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གི་དཔར་གཞིར་བས་པའི་རིགས་གཏེར་ར་འགེལ་ཁྩོད་ཀི་རང་འགེལ་དཔེ་

སྡུར་མའི་མཆན་ཡིག་གཞིར་བཟུང་བས་པ་ལས་སེ་དགེ་སྩོགས་རིགས་གཏེར་དཔར་གཞན་
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བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས།

གསུམ་དངྩོས་སུ་མ་རེད། སྡུར་དཔེ་སྩོ་སྩོའི་བསྡུས་མིང་ནི།

བསྡུས་མིང་། སྡུར་དཔེ་ངོས་འཛིན།

<<ས་>>
རྩ་བའི་མ་དཔེར་བཅོལ་བའི་ས་སྐྱ་རྒྱལ་ཡོངས་གསུང་རབ་སོབ་གཉེར་ཁང་གིས་

བསྒིགས་པའི་ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྩ་བ།

<<རྩ་>>

ས་སྐྱ་རྒྱལ་ཡོངས་གསུང་རབ་སོབ་གཉེར་ཁང་དང་། བོད་ཀི་གཙུག་ལག་ཞིབ་འཇུག་

ཁང་གིས་བགིས་པའི་ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་རྩ་བ་རྣམས་ཁྱད་མེད་དུ་བྱུང་ཚེ། དེ་ལྟའི་

དཔེ་གཉིས་པོ་ལ་ཟེར།

<<རང་>>
སེ་དགེ ཧོར་ཡུལ། ཞ་ལུ་དཔེ་རིང་བཅས་གསུམ་གི་ཚད་མ་རིགས་གཏེར་རང་འགེལ་

རྣམས་ཁྱད་མེད་དུ་བྱུང་ཚེ་དེ་ལྟའི་དཔེ་གསུམ་པོ་ལ་ཟེར།

<<བོད་>>
བོད་ཀི་གཙུག་ལག་ཞིབ་འཇུག་ཁང་གིས་དཔར་སྐྲུན་མཛད་པའི་ཚད་མ་རིགས་གཏེར་

གི་རྩ་བ། སྤི་ལོ་༢༠༠༦ དེབ་ཕེང་༢༠།

<<སེ་>> སེ་དགེའི་ཚད་མ་རིགས་གཏེར་རང་འགེལ།

<<ཞ་>> ཞ་ལུ་དཔེ་རིང་གི་ཚད་མ་རིགས་གཏེར་རང་འགེལ།

<<ཧོར་>> ཧོར་ཡུལ་གི་ཚད་མ་རིགས་གཏེར་རང་འགེལ།

གསུམ་པ་རྣམ་བཤད་ལ་ཞུ་དག་བས་ཚུལ་ནི། ས་སྐྱ་རྒྱལ་ཡྩོངས་གསུང་རབ་སྩོབ་གཉེར་

ཁང་གིས་སྤི་ལྩོ་༢༠༠༧ ལྩོར་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་དར་ཊིཀ་དཔར་མ་འདི་མ་དཔེར་བཅྩོལ་བའི་

སྟེང་གཙོ་ཆེར་དཔེ་གཞན་གཉིས་དང་ཞིབ་སྡུར་བས་ཏེ་རྣམ་བཤད་ཚིག་དྩོན་གི་ཁྱད་པར་ལ་

དྩོགས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡྩོད་ན་ཤྩོག་ངྩོས་དེར་ཚིག་གི་ཁྱད་པར་རྣམས་ཞབས་མཆན་དུ་

གསལ། དེ་ལར་མིན་པར་དཔེ་སྡུར་བས་སའི་དཔེ་གཞན་གི་ཚིག་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་མ་དཔེའི་

ཚིག་ལས་གྩོ་བ་ལྩོགས་ཤིག་མེད་པའམ་ནྩོར་བར་ཐག་གཅྩོད་དུ་རུང་བའི་ཚིག་ཡྩོད་ཚད་སྡུར་

མཆན་དུ་བཀྩོད་མེད། དཔར་མ་སྩོ་སྩོའི་བསྡུས་མིང་ནི།
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

བསྡུས་མིང་། སྡུར་དཔེ་ངོས་འཛིན།

<<ས་>>
དར་ཊིཀའི་མ་དཔེར་བཅོལ་བའི་ས་སྐྱ་རྒྱལ་ཡོངས་གསུང་རབ་སོབ་གཉེར་ཁང་གིས་

བསྒིགས་པའི་ཚད་མ་རིགས་གཏེར་དར་ཊིཀ སྤི་ལོ་༢༠༠༧། དཔེ་ཐུང་།

<<བཀིས་>>
དཔལ་ལྡན་བཀ་ཤིས་འཁྱིལ་གི་དཔར་ཁང་གིས་དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་ཚད་མ་རིགས་

གཏེར་དར་ཊིཀ  དཔེ་དེབ། དེབ་ཕེང་༡༠།

<<རང་>>
སི་ཁོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་བགིས་པའི་ཚད་མ་རིགས་གཏེར་རང་འགེལ། སྤི་ལོ་

༢༠༠༥། དཔེ་དེབ། དེབ་ཕེང་༡།

<<རོང་>>
རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཛད་པའི་ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གི་རྣམ་བཤད་ཉི་

མའི་སིང་པོ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གསལ་བར་བེད་པ་རིགས་པའི་འོད་སོང་འཕོ་བ།

<<གོ་>>

ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པས་མཛད་པའི་ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གི་དཀའ་བའི་གནས་

རྣམ་པར་བཤད་པ་སེ་བདུན་རབ་གསལ་དང་། ་ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གི་དོན་གསལ་

བར་བེད་པ།

<<ཐུགས་>>
མུས་ཆེན་ཐུགས་རེ་དཔལ་བཟང་གིས་མཛད་པའི་ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གི་འགེལ་པ་

རིགས་ལམ་རབ་གསལ།

<<ཤཱཀ་>>
ཤཱཀ་མཆོག་ལྡན་གིས་མཛད་པའི་ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གི་དགོངས་རྒྱན་ལུང་དང་

རིགས་པའི་འཁོར་ལོས་ལུགས་ངན་ཕམ་བེད།

<<མཁན་>>
མཁན་ཆེན་ངག་ཆོས་ཀིས་མཛད་པའི་ཚད་མ་རིགས་པའི་གཏེར་གི་དགོངས་དོན་གསལ་

བར་བེད་པའི་ལེགས་བཤད་ངག་གི་དཔལ་སེར།

(དཔར་ཕི་མ་ལྔ་པྩོ་ནི་དབུ་ནས་མཐའི་བར་གི་གཞུང་ཆ་ཚང་བ་དང་སྡུར་མེད་ཀང་དྩོགས་

པའི་རིགས་ཁ་ཅིག་བྱུང་ཚེ་དེར་བསྡུར་ཏེ་ཁྱད་པར་རྣམས་ཞབས་མཆན་དུ་བཀྩོད། དེ་དག་ཐམས་

ཅད་ས་སྐྱ་རྒྱལ་ཡྩོངས་གསུང་རབ་སྩོབ་གཉེར་ཁང་གིས་གནང་བའི་ས་སྐྱ་གགས་ཆེན་བཅྩོ་བརྒྱད་

ཅེས་བ་བའི་ཕྩོགས་བསྒིགས་སུ་བཞུགས་ཡྩོད།)



  482  

བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས།

བཞི་པ་ར་འགེལ་སྦྱྩོར་ཚུལ་ནི། དར་ཊིཀ་འདིས་ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གི་ཚིག་རེ་རེ་བཞིན་

འགེལ་པ་རྒྱས་པར་མཛད་ཀང་འགེལ་པའི་ནང་དུ་རྒྱ་འགེལ་ལར་ར་ཚིག་དངྩོས་སུ་མ་བཀྩོད་པར་

བརེན་དེང་དུས་ཀི་སྩོབ་གཉེར་གསར་བུ་བ་རྣམས་ཀིས་ར་ཚིག་སྩོ་སྩོའི་ཐད་ཀི་འགེལ་པ་

དང་། འགེལ་ཚིག་སྩོ་སྩོའི་ཐད་ཀི་ར་བ་གང་ཡིན་ངྩོས་བཟུང་དཀའ་བས་ངལ་བ་མི་དགྩོས་པར་ར་

འགེལ་བདེ་བླག་ཏུ་ཁྩོང་དུ་ཆུད་པའི་ཆེད་དུ་དང་པྩོ་ར་བ་དང་གཉིས་པ་འགེལ་ཚིག་བཀྩོད། ར་

འགེལ་མཚམས་གང་དུ་སྦྱྩོར་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་པྩོའི་ངྩོས་ནས་

གཞུང་ཚན་སྔ་ཕིའི་མཚམས་སྦྱར་གང་དུ་བྱུང་བར་དཔྩོག་ནུས་པས་དེར་བརེན་གཙོ་བྩོར་རྣམ་

བཤད་ཀི་ས་བཅད་སྩོ་སྩོའི་ཐྩོག་མར་གང་བཀྲལ་པའི་ར་ཚིག་ཆད་ལྷག་མེད་པར་བཀྩོད་ཡྩོད།

ལྔ་པ་རྣམ་བཤད་ཀི་ས་བཅད་གསལ་བར་བེད་པའི་ཡིག་ཆུང་བཅུག་ཚུལ་ནི། རྣམ་བཤད་

འདི་ལ་ས་བཅད་གངས་ཧ་ཅང་མང་བ་དང་། གྩོང་གི་གཞུང་དུ་ར་བའི་ས་བཅད་གཅིག་གི་ནང་ཚན་

ལ་ཡན་ལག་ས་བཅད་དུ་མ་སྩོས་ནས་འྩོག་ཏུ་གཉིས་པ་ནི་ཞེས་པ་དང་གསུམ་པ་ནི་ཞེས་པ་ལ་བུའི་

ཚིག་རྣམས་ཀིས་ས་བཅད་གང་བརྩོད་པ་ནི། རང་ཅག་ལས་དང་པྩོ་བ་རྣམས་ལ་ཅུང་ཟད་ཤེས་

དཀའ་བར་སྣང་བས་དེ་རྣམས་ཀི་བརྩོད་དྩོན་གསལ་བར་བེད་པའི་ཡིག་ཆུང་རྣམས་དེང་སབས་ཀི་

ཚུལ་དང་མཐུན་པར་བཀྩོད། དཔེར་ན། གཉིས་པ་ཤེས་བེད་ཀི་བླྩོ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་གཉིས། 

ལེའུའི་གཞུང་བཤད་པ་དང་། ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའྩོ། །ཞེས་ས་བཅད་ཀི་མིང་དངྩོས་སུ་སྩོས་ཏེ་

གཤམ་དུ་མིང་དངྩོས་སུ་མ་སྩོས་པར་དེའི་ཚབ་ཏུ། དང་པྩོ་ནི་ཞེས་པའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་དང་

པྩོ་དང་གཉིས་པ་སྩོགས་གང་ཡིན་གི་མིང་དངྩོས་སུ་བཀྩོད་པ་དཔེར་ན། གཉིས་པ་(ལེའུའི་

མཚན་བསྟན་པ་)ནི། ཞེས་ཤད་གུག་ནང་ཡིག་ཆུང་གི་ཚུལ་དུ་བཅུག ཡང་། གསུམ་པ་བཤད་པ་

མཐར་ཕིན་པའི་བ་བ་ལ་དྲུག ཞེས་གསུམ་པ་གང་ཡིན་ས་བཅད་ཀི་མིང་གཞུང་དུ་བསྐྱར་ཟླྩོས་ཀི་

དངྩོས་སུ་བཀྩོད་པ་རྣམས་ལ་ཤད་གུག་མེད་པ་རང་སྩོར་བཞག

སྡུར་དཔེ་རྣམས་ལ་བལས་ནས་གྩོང་དུ་ས་བཅད་ཅིག་འྩོག་ཏུ་ཡྩོད་པར་བཤད་ནས་འྩོག་ཏུ་
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

དེའི་རྒྱས་བཤད་མི་འབྱུང་བ་དང་། གྩོང་དུ་ར་བའི་ས་བཅད་ཅིག་ལ་ནང་ཚན་གི་ས་བཅད་དུ་མ་མ་

བཤད་ཀང་དེ་ལར་མ་འཇྩོག་ན་འྩོག་གི་ས་བཅད་རྣམས་མི་འགིག་པར་འགྱུར་བ་སྩོགས་ས་བཅད་

ལྷག་ཆད་ཡྩོད་མེད་དང་། དེ་བཞིན་དུ་གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ཞེས་པ་ལ་བུ་ཞིག་འྩོང་དགྩོས་པ་ལས་

གསུམ་པ་ལ་གཉིས་ཞེས་ས་བཅད་བསྟན་པའི་ཚིག་འགིག་མིན་དྩོགས་པའི་རིགས་རྣམས་

ནི། ཤྩོག་གངས་དེའི་ཞབས་མཆན་དུ་དྩོགས་ཚུལ་གསལ་བར་བཀྩོད། 

དྲུག་པ་ར་ཚིག་གི་ཤྩོ་ལྩོ་ཀའི་ཨང་གངས་བཅུག་ཚུལ་ནི། རྣམ་བཤད་དུ་ར་བའི་ཚིག་དྩོན་

བཀྲལ་སབས་ར་ཚིག་གང་གི་དྩོན་བཀྲལ་བ་བདེ་བླག་ཏུ་གྩོ་བའི་ཆེད་དཔེ་དེབ་འདིར་ཚུལ་དང་

མཐུན་པར་ཤྩོ་ལྩོ་ཀའི་ཨང་གངས་ཤད་གུག་ནང་དུ་བཅུག་ནས་བཀྩོད་ཡྩོད། བཀྩོད་ཚུལ་ནི་བྩོད་

ཀི་གཙུག་ལག་ཞིབ་དཔྩོད་ཁང་གིས་བགིས་པའི<<དཔལ་ས་སྐྱ་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་

ལུགས་གཅེས་བཏུས་>>(སྤི་ལྩོ་༢༠༠༦ དེབ་ཕེང་༢༠)ཞེས་བ་བའི་ནང་བཀྩོད་པའི་རིགས་

གཏེར་ར་བའི་ཚིགས་བཅད་ཨང་གངས་རྣམས་དང་མཐུན་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན།

བདུན་པ་དཔེ་སྡུར་མཚོན་རགས་གསལ་བཤད་ནི། དར་ཊིཀ་འདིའི་ནང་གཞུང་ཡིག་ཏུ། ར་

འགེལ་སྡུར་མཆན་ཁྱད་པར་འབེད་བེད་ནི། མཚམས་རགས་དང་མཆན་རགས་གཉིས་གང་གི་

མཚམས་སུ་ཡྩོད་པ་དེའི་སྡུར་མཆན་ཡིན། སབས་རེ་ཡིག་ཕེང་གཅིག་ཙམ་སྡུར་དཔེ་རྣམས་ཕན་

ཚུན་མི་མཐུན་པ་གཅིག་གཉིས་གསུམ་ཡྩོད་སབས་སྡུར་མཆན་གཅིག་ཏུ་འགེལ་བཤད་བས་ཏེ་

གཞན་རྣམས་ཀི་སབས་ཆད་ལྷག་གི་རགས་བརྒྱབས་པ་མ་གཏྩོགས་འགེལ་བཤད་བས་མེད། 

གཞན་རྣམས་དཔེ་སྡུར་མའི་བཀའ་འགྱུར་སྩོགས་ཇི་བཞིན་དཔེར་བླངས་ཏེ་མཚོན་རགས་སྩོགས་

སྤད་པ་ཡིན།

མཚོན་རགས་རྣམས་ནི།

༡ དཔེ་རགས་ (<<>>)  ནི་སྡུར་མཆན་དུ་དཔེ་ཆའི་མཚན་བང་བསྡུ་སབས་སྤད་ཡྩོད།

༢ ཨང་རགས་སྩོར་ཁྱིམ་མ་ (ABC ་་་་་་་ )  ནི་གཞུང་ཡིག་དང་བསྡུར་མཆན་ཕན་ཚུན་གཏུག་

བེད་དུ་སྤད་ཡྩོད།
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བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས།

༣ ལྷག་རགས་ ( + )  ནི་སྡུར་མཆན་གི་ནང་དུ་སྤད་ཡྩོད་ལ། དེའི་རེས་ཀི་ཡི་གེ་རྣམས་ལྷག་

པའམ་ཡྩོད་པ་མཚོན་བེད་ཡིན།

༤ ཆད་རགས་ ( - )  ནི་སྡུར་མཆན་གི་ནང་དུ་སྤད་ཡྩོད་ལ། དེའི་རེས་ཀི་ཡི་གེ་རྣམས་ཆད་

པའམ་མེད་པ་མཚོན་བེད་ཡིན།

༥ མཚམས་རགས་ ( : )  ནི་གཞུང་ཡིག་གི་ནང་དུ་སྤད་ཡྩོད་པ་སྟེ། སྡུར་གཞི་དང་ཟུར་བལའི་

པར་མའི་བར་ཕན་ཚུན་ཚེག་ཁྱིམ་གཉིས་ཡན་མི་འདྲ་བ་བྱུང་སབས་མི་འདྲ་བ་དེའི་སྔྩོན་

དུ་མཚམས་རགས་དང་མཐར་སྡུར་མཆན་ཨང་རགས་སྤད་ཡྩོད་ཅིང་། ཚེག་ཁྱིམ་མི་འདྲ་

བ་གཅིག་ལ་ནི་ཨང་རགས་སྤད་པ་ལས་མཚམས་རགས་སྤད་མེད།

༦ སྡུད་རགས་ ( ་་་་་་་ )  སྡུར་མཆན་དུ་སྡུད་རགས་ཀིས་ཚེག་བར་བསྡུས་ཏེ་བཀྩོད་ཡྩོད།

བརྒྱད་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། དེབ་འདིར་ཡི་གེ་ཆད་ལྷག་གིས་མཚོན་པའི་ཡིག་ནྩོར་གང་

འཚམ་ཞིག་བསྐྱར་བཅྩོས་ཞུས་ཡྩོད་ནའང་། སྤིར་ན་བདག་ཅག་ཞུ་དག་གི་ཉམས་མྩོང་སྩོགས་

ཞན་པའི་ཁར་ལས་ཀ་གང་ཡྩོད་སྩོབ་གཉེར་གི་ཞར་ལ་བགིས་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་སྟབས་ཡིག་ནྩོར་

དང་ཤེས་ཡྩོན་ཅན་རྣམས་ཀི་བླྩོ་ངྩོར་མི་འཚམ་པ་ཅི་བྱུང་ལ་ལག་གཉིས་ཐལ་མྩོ་སྦྱར་ཏེ་དགྩོངས་

འགལ་མེད་པར་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།

བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དགེ་འདུན་ཐུང་མྩོང་ནས།

ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ།

༄༅། །འདི་གཙོ་བྩོར་བྩོད་ཀི་ཆྩོས་རྒྱུད་བཞི་ཀའི་གདན་ས་བཤད་གྲྭ་སྩོགས་ལ་སྩོབ་གཉེར་

གནང་བཞིན་པའི་མཁས་པའི་འདུས་ཚོགས་དང་གཞན་ཡང་སྟྩོན་པ་དང་དེའི་བསྟན་པ་སྐྱྩོན་མེད་

དུ་རྩོགས་པ་ལ་དྩོན་གཉེར་བ་ཡྩོངས་ལ་དམིགས་ཏེ་བརྩོད་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་བརེན་ནས་སྤིར་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

དུ་གནས་པ་དང་དེ་འཛིན་ཀུན་གི་གཙུག་ནྩོར་༸གྩོང་ས་སྐྱབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་དང་། 

སྐྱབས་རེ་བླ་མ་བཟྩོད་པ་རིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་ལ་སྩོགས་པའི་རིས་མེད་བསྟན་འཛིན་གི་སྐྱེས་ཆེན་

དམ་པ་རྣམས་སྐུ་ཚེ་བརན་ཅིང་ཐུགས་བཞེད་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པར་མ་ཟད། སེར་བེས་མཁན་ཟུར་

བཀའ་འགྱུར་བ་བླྩོ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་མཆྩོག་དང་སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བླྩོ་བཟང་ཚེ་རིང་མཆྩོག་

དང་ཀྩོ་པན་མཁན་ཟུར་ལྷུན་གྲུབ་རིག་གསལ་མཆྩོག་དང་སྐྱབས་རེ་ཆྩོས་ལྡན་རིན་པྩོ་ཆེ་མཆྩོག་

བཅས་ཁྩོང་རྣམ་པའི་འཁྲུལ་བལ་ཡང་སྲིད་རིན་པྩོ་ཆེའི་ཟླ་ཞལ་མཇལ་བའི་སལ་བཟང་མྱུར་བར་

མྱུར་དུ་འབྱུང་བ་དང་།  

གཞན་ཡང་འྩོག་གི་རེའུ་མིག་ཏུ་དགྩོད་པའི་བཀའ་དྲིན་ཅན་གི་སྦྱིན་བདག་ཁག་དང་། དེབ་

འདིར་དཔེ་སྡུར་དང་ཞུ་སྒིག་སྩོར་ཕག་རྩོགས་གནང་བའི་སེར་བེས་ལྷ་རམས་དགེ་བཤེས་འཆི་

མེད་ཚེ་རིང་དང་སེར་བེས་ལྷ་རམས་དགེ་བཤེས་ཚེ་རིང་རྩོ་རེ་རྣམ་གཉིས་དང་། སྔྩོན་གེང་ལ་ཞུ་

དག་པ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་འགྱུར་མེད་རིན་པྩོ་ཆེ་དང་། དཔེ་དེབ་འདིའི་དཔར་ར་རང་ཅག་ལ་

དྲིན་ཆེན་པྩོས་གནང་བའི་བལ་ཡུལ་དུ་ས་སྐྱ་རྒྱལ་ཡྩོངས་གསུང་རབ་སྩོབ་གཉེར་ཁང་གི་ཚོགས་

མི་རྣམས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་དག་གི་ཀི་སྐུ་ཚེ་རིང་དུ་འཚོ་ཞིང་ཆྩོས་ཕྩོགས་ཀི་བ་བ་

མཐའ་དག་ཡིད་ལ་རེ་བ་ལར་འགྲུབ་པའི་སྩོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

  བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས་ཀི་དགེ་འདུན་ཐུང་མྩོང་ནས། བྩོད་རྒྱལ་ལྩོ་

༢༡༤༢ སྤི་ལྩོ་༢༠༡༥ ཟླ་༡༡ ཚེས་༣ ལྷ་བབས་དུས་ཆེན་ཉིན་ལ། 
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བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས།

Particular Dedications of Sponsors

སྦིན་བདག་ཁག་ནས་དམིགས་བསལ་གི་བསོ་ཡུལ།

Koh Koh Chwee, Ching Woon Poh, Koh Poh Hong, Koh Guat Lai: May they 

always take refuge in Buddha, Dharma and Sangha and quickly attain 

enlightenment

ཁོ་ཁོ་ཆེ་ཝི། ཆིང་ཝུན་ཕོ། ཁོ་ཕོ་ཧོང་དང་། ཁོ་གུ་ཝ་ཏེ་བཅས་ཀིས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་རྟག་ཏུ་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་དང་

རོགས་བང་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་ཤོག

Chung QiHan, Chung Zhuohan - May all our pursuits and success be 

transformed into Dharma and our Bodhicitta and wisdom quickly expand.

ཆུང་ཁི་ཧན་དང་ཆུང་ཞུའོ་ཧན་གཉིས་ཀི་འབད་པ་ཐམས་ཅད་ཆོས་སུ་འགོ་ཞིང་བང་སེམས་དང་ཡང་དག་ལྟ་བ་མྱུར་དུ་

སྐྱེས་ཏེ་རྒྱས་པར་ཤོག

Yang Chong Xiang - For his good rebirth

ཡང་ཆོང་སི་ཡང་གིས་སྐྱེ་བ་བཟང་པོ་ཞིག་ལེན་ཐུབ་པར་ཤོག

May the holy dharma quickly flourish throughout India in general, and in 

the state of Kerala in particular.

སྤིར་རྒྱ་གར་དང་ཁྱད་པར་ཀེ་ར་ལའི་མངའ་སེ་ནང་དུ་དམ་པའི་ཆོས་མྱུར་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་ཤོག

May all the sangha be able to keep their vows purely and complete studies 

without obstacle and gain all realizations on the path

གྲྭ་པ་དང་ཨ་ནེ་མཐའ་དག་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པར་གནས་ནས་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་སོབ་གཉེར་མཐར་ཕིན་

འོང་བ་ལ་བར་ཆད་མེད་པར་ལམ་གི་རྟོགས་པ་མཐའ་དག་རྒྱུད་ལ་མྱུར་དུ་སྐྱེ་ནུས་པར་ཤོག

Donor Dedicationsand Aspirations
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

Particular Dedications of Sponsors

སྦིན་བདག་ཁག་ནས་དམིགས་བསལ་གི་བསོ་ཡུལ།

May all our gurus in general, and in particular Lama Zopa Rinpoche, have 

long and healthy lives and continue to guide us until we all attain enlighten-

ment.

སྐྱབས་རེ་བཟོད་པ་རིན་པོ་ཆེས་གཙོས་པའི་བླ་མ་ཡོངས་ཀི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང་བདག་ཅག་རོགས་བང་མ་ཐོབ་བར་དུ་

རེས་སུ་འཛིན་པར་ཤོག

May the Holy Dharma flourish far and wide.

དམ་པའི་ཆོས་ཕོགས་ཀུན་ལ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་ཤོག

May all the holy wishes of our gurus quickly be actualized.

བདག་ཅག་གི་བླ་མ་རྣམས་ཀི་བཞེད་དོན་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤོག

May all our pure aspirations and wishes be quickly fulfilled.

བདག་ཅག་གི་བསམ་པ་དང་སོན་ལམ་གི་དོན་མཐའ་དག་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤོག

May all of us have health, wealth and peace always.

བདག་སོགས་རྣམས་ཀི་ཚེ་ལ་བར་ཆད་མེད་ཅིང་འབོར་བ་དང་ཞི་བདེ་རྟག་ཏུ་ལྡན་པར་ཤོག

May the bodhicitta mind be generated in our minds and in the minds of the 

world leaders, both political as well as religious, especially so in the leaders 

of China.

རང་ཅག་དང་། དེ་བཞིན་དུ་འཛམ་གིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཆོས་སིད་གཉིས་ཀའི་དབུ་འཁིད་རྣམས་དང་། ལྷག་པར་དུ་རྒྱ་ནག་

གཞུང་གི་ཆབ་སིད་པ་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྐྱེ་བར་ཤོག
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བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས།

Particular Dedications of Sponsors

སྦིན་བདག་ཁག་ནས་དམིགས་བསལ་གི་བསོ་ཡུལ།

May the Amitabha Buddhist Centre Master’s Program have the favourable 

conditions for the seed to sprout.

སིང་ག་པོར་ནང་འོད་དཔག་མེད་ཀི་ཆོས་ཚོགས་ལ་སོབ་དཔོན་ཕག་ཁྱེར་དང་འབེལ་པའི་སོབ་སྦོང་གི་འཆར་གཞིའི་

(FPMT Master’s Program)མྱུ་གུ་སྐྱེད་བེད་ཀི་མཐུན་རྐེན་མཐའ་དག་ཚང་བར་ཤོག

Individual Donor Contributions

Sponsor Details

སྦིན་བདག་ངོས་འཛིན།

Amount

ཞལ་འདེབས།

Anonymous Indian Family from Kerala 

(ཀེ་ར་ལའི་མངའ་སེ་ནས་མི་ཚང་ཞིག  མིང་མེད་པ།)
1,03,000 INR

Choe Khor Sum Ling Dharma Centre, Bangalore

རེན་ག་ལོར་ཆོས་འཁོར་གསུམ་གིང་ཆོས་ཚོགས།
1,00,000 INR

Huang Yi Hsiang & Family  ཧུའང་ཡི་ཧེ་སིའང་ནང་མི་དང་བཅས།
1,500 SGD

Chu Poh Kok & Family  ཆུ་ཕོ་ཁོ་ཁེ་ནང་མི་དང་བཅས།
1,000 SGD

Tara Melwani  ཏཱ་ར་མེལ་ཝ་ནི།
1,000 SGD

Sandra Lee  སན་སྦྲ་ལི།
500 USD

Wee Geok Hua & Family  ཝི་གིའོ་ཁེ་ཧུ་ཝ་ནང་མི་དང་བཅས།
500 SGD

Ven. Tenzin Namdak  དགེ་སོང་བསན་འཛིན་རྣམ་དག
21,000 INR

Ven. Tenzin Namjong  དགེ་སོང་བསན་འཛིན་རྣམ་སྦོང་།
21,000 INR



  489  

ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

Sponsor Details

སྦིན་བདག་ངོས་འཛིན།

Amount

ཞལ་འདེབས།

Chua Siew Hua & Family  ཆུ་ཝ་སི་ཡུ་ཧུ་ཝ་ནང་མི་དང་བཅས།
400 SGD

Tan Hwee Li  ཐན་ཧེ་ཝི་ལི།
300 SGD

Kesang Klesen  ཀེ་ཟང་ཀེ་ལེ་སེན།
200 USD

Ven. Gyalten Drolma  དགེ་ཚུལ་མ་རྒྱལ་བསན་སྒོལ་མ།
150 USD

Ven. Sarah Thresher  དགེ་ཚུལ་མ་སེ་ར་ཐེ་རེ་ཤེར། 
100 GBP

Denise Jakobsen  ཌེ་ནི་ཟེ་རེ་ཁོབ་ཟེན།
200 AUD

Anne, Tony and Natalie Frey  ཕེ་རེའི་མི་ཚང་།
200 AUD

Huang Shu Min  ཧུ་ཝང་ཤུ་མིན།
3,000 TWN

Peng Ming Huei & Family  ཕེང་མིང་ཧུ་ཝེ་ནང་མི་དང་བཅས།
3,000 TWN

Vitor & Eduardo Deriquehem de Araujo Silva

ཝི་ཐོར་དང་ཨེ་ཌུ་ཝར་ཌོ་ཌེ་རི་ཁེ་ཧེམ་དེ་ཨ་ར་ཡོ་སིལ་ཝ།
100 USD

Ven. Gyalten Samten  དགེ་ཚུལ་མ་རྒྱལ་བསན་བསམ་གཏན།
5,000 INR

Angy Heng  ཨེང་རི་ཧེང་།
100 SGD

Chu Siang Peng & Family  ཆུ་སིའང་ཕེང་ནང་མི་དང་བཅས།
100 SGD

Chu Yew Peng & Family  ཆུ་ཡུ་ཕེང་ནང་མི་དང་བཅས།
100 SGD

Huang Yi Ming  ཧུའང་ཡི་མིང་།
100 SGD

Tan Seow Kheng & Family  ཐན་སེ་ཡོ་ཁེང་ནང་མི་དང་བཅས།
100 SGD

Wong Cheng Kim & Family  ཝོང་ཆེང་ཁིམ་ནང་མི་དང་བཅས།
100 SGD

Wong Lai Kuen & Family  ཝོང་ལའི་ཁུ་ཝེན་ནང་མི་དང་བཅས།
100 SGD

Huang Yi Chuan  ཧུའང་ཡི་ཆུ་ཝོན།
2,000 TWN
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Sponsor Details

སྦིན་བདག་ངོས་འཛིན།

Amount

ཞལ་འདེབས།

Huang Chun Roo  ཧུའང་ཆུན་རུ།
1,500 TWN

Jason Psarros  རེ་སོན་ཟ་རོ་སེ།
50 AUD

Agnes Tay & Family  ཨེག་ནེ་སེ་ཐེ་ནང་མི་དང་བཅས།
50 SGD

Angeline Tan  ཨེང་རེ་ལིན་ཐན།
50 SGD

Audrey Lee  འོ་སྒི་ལི།
50 SGD

Carolyn Tan & Family  ཁེ་རོ་ལིན་ཐན་ནང་མི་དང་བཅས།
50 SGD

Cecilia Tsong & Family  སེ་སི་ལི་ཡ་ཙོང་ནང་མི་དང་བཅས།
50 SGD

Ching Woon Poh  ཆིང་ཝུན་ཕོ།
50 SGD

Choy Cheng Leng  ཆོ་ཆེང་ལེང་།
50 SGD

Christin Woon  ཁེ་རི་སེ་ཏིན་ཝུན།
50 SGD

Chung QiHan  ཆུང་ཁི་ཧན།
50 SGD

Chung Zhuohan  ཆུང་ཞུའོ་ཧན།
50 SGD

Clayton Ong Pang Giap  ཀེ་ལེ་ཐོན་འོང་ཕང་རི་འ་པེ།
50 SGD

Cynthia Khow & Family  སིན་ཐི་ཨ་ཁོ་ནང་མི་དང་བཅས།
50 SGD

Diana Lim Yean Ching  ཌི་ཨ་ན་ལིམ་ཡིན་ཆིང་།
50 SGD

Ditta Jakob  ཌི་ཏ་རེ་ཀོབ།
50 SGD

Doris Lim & Kelvin Lee  ཌོ་རི་སེ་ལིམ་དང་ཁེལ་ཝིན་ལི།
50 SGD

Er Kim Hoe & Family  འེར་ཁིམ་ཧོ་ནང་མི་དང་བཅས།
50 SGD

Felynn Chin & Family  ཕེ་ལིན་ཆིན་ནང་མི་དང་བཅས།
50 SGD

Ho Siok Khim & Family  ཧོ་སི་འོ་ཁེ་ཁིམ་ནང་མི་དང་བཅས།
50 SGD

Hong San Boon & Family  ཧོང་སན་རྦུན་ནང་མི་དང་བཅས།
50 SGD
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John Lin Hui  རོན་ལིན་ཧུའེ།
50 SGD

Julia Koh & Family  རྗུ་ལི་ཡ་ཁོ་ནང་མི་དང་བཅས།
50 SGD

Kelvin Ong  ཁེལ་ཝིན་འོང་།
50 SGD

Koh Guat Lai  ཁོ་གུའཏེ་ལེ།
50 SGD

Koh Koh Chwee  ཁོ་ཁོ་ཆེ་ཝི།
50 SGD

Koh Poh Hong  ཁོ་ཕོ་ཧོང་།
50 SGD

Lau Geok Chin  ལའོ་གིའོ་ཁེ་ཆིན།
50 SGD

Lim Eng Tze & Family  ལིམ་ཨེང་ཛེ་ནང་མི་དང་བཅས།
50 SGD

Lim Hock Chan  ལིམ་ཧོ་ཁེ་ཆན།
50 SGD

Nelson Neo  ནེལ་སོན་ནི་འོ།
50 SGD

Ng Goon Por & Chin Bee Yan & Family  

འེ་ངེ་གུན་ཕོར་དང་ཆིན་རི་ཡན་ནང་མི་དང་བཅས།
50 SGD

Ng Swee Kim & Family  འེ་ངེ་སེ་ཝི་ཁིམ་ནང་མི་དང་བཅས།
50 SGD

Pang Sze Ing & Family  ཕང་སེ་ཛེ་ཨིང་ནང་མི་དང་བཅས།
50 SGD

Priscilia Lim  ཕེ་རི་སི་ལི་ཡ་ལིམ།
50 SGD

Roger Lim  རོ་རེར་ལིམ།
50 SGD

Sandra Chen & Family  སན་སྦྲ་ཆེན་ནང་མི་དང་བཅས།
50 SGD

Saris Kasemsestha & Family
50 SGD

Sean Lee & Family  ཤར་ནེ་ལི་ནང་མི་དང་བཅས།
50 SGD

See Ai Wah  སི་ཨེ་ཝ།
50 SGD



  492  

བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས།

Sponsor Details

སྦིན་བདག་ངོས་འཛིན།

Amount

ཞལ་འདེབས།

Siok Hian & Family  སིའོ་ཁེ་ཧིའན་ནང་མི་དང་བཅས།
50 SGD

Tan Lay Har  ཐན་ལེ་ཧར།
50 SGD

Tan Tien Yit & Family  ཐན་ཏི་ཡེན་ཡི་ཏེ་ནང་མི་དང་བཅས།
50 SGD

Thomas Jakob  ཐོ་མ་སེ་རེ་ཁོབ།
50 SGD

Toh Sufen & Family  ཐོ་སུ་ཕེན།
50 SGD

Wong Chee Chiew & Family  ཝོང་ཆི་ཆིའུ།
50 SGD

Yang Chong Xiang  ཡང་ཆོང་ཙིའང་།
50 SGD

Shanti Yajnik  ཤནི་ཡ་ཇེ་ནི་ཁེ།
2,000 INR

Chang Su Nui & Family  ཆང་སུ་ནུ་ཝེ་ནང་མི་དང་བཅས།
1,000 TWN

Chen Yu Rong  ཆེན་ཡུ་རོང་།
1,000 TWN

Dai Shu Mei  ཌེ་ཤུ་མེ།
1,000 TWN

Jou Li Tse  རོ་ལི་ཙེ།
1,000 TWN

Hong Tang Chi & Family  ཧོང་ཐང་ཆི་ནང་མི་དང་བཅས།
1,000 TWN

Huang Su Chun  ཧུའང་སུ་ཆུན།
1,000 TWN

Lee Shu Man & Family  ལི་ཤུ་མན་ནང་མི་དང་བཅས།
1,000 TWN

Song Chi Shyang  སོང་ཆི་ཤང་།
1,000 TWN

Song Hou Ling  སོང་ཧོ་ལིང་།
1,000 TWN

Song Ming Yen  སོང་མིང་ཡེན།
1,000 TWN

Song Yi Tsong  སོང་ཡི་ཙོང་།
1,000 TWN

Chen Mau Shan & Family  ཆེན་མའུ་ཤན་ནང་མི་དང་བཅས།
500 TWN

Cheng Jien Hong  ཆེང་རི་ཡེན་ཧོང་།
500 TWN
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Lai Li Ling  ལའི་ལི་ལིང་།
500 TWN

Ow Li Shyang  ཨོ་ལི་ཤང་།
500 TWN

Wu Chong Yi  ཝུ་ཆོང་ཡི།
500 TWN

Thank You

Our deepest and most heartfelt gratitude goes to all the kind sponsors who 
through their generosity have helped this most beneficial project come to 
its fruition. It is only through their assistance that The Union 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 underlined the critical 
importance of the study of the two truths, four truths, and three objects of 
valid cognition etc. through the system of Pramana as expounded by the 
Great Master Dharmakirti and clarified by Sakya Pandita, perhaps Tibet’s 
most historically important scholar of that system. We hope that readers 
of this significant work will, by gaining a conviction in the Buddhist 
presentation of the epistemology contained herein, come to find a refuge 
in the Three Jewels based on reasoning and a profound understanding of 
their qualities. Through the merit of these virtuous acts of charity, we 
again humbly request this text’s readership to make strenuous prayers not 
only for the long life and swift accomplishment of all of His Holiness the 
Dalai Lama’s holy wishes, but also that the particular purposes of our kind 
sponsors quickly come to be realized in accordance with the Dharma.

-The monks of The Union of Teaching and Accomplishment Publishing 
Group, 

 Lhabab Düchen, 3 November, 2015
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བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབྲེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས།

བཤད་སྒྲུབ་ཟུང་འབེལ་དཔར་སྐྲུན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་དཔར་སྐྲུན་ཞུས་ཟིན་པའི་དཔེ་དེབ་རྣམས་ནི།

༡༽རྒྱལ་ཚབ་ཆྩོས་རེ་དར་མ་རིན་ཆེན་གིས་མཛད་པའི་ཐེག་ཆེན་རྒྱུད་བླ་མའི་དར་ཊིཀ (ར་

འགེལ་སྦྱར་མ་)

༢༽པཎ་ཆེན་བླྩོ་བཟང་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཛད་པའི་བདག་འཛིན་གཤགས་འདེབས་

དང་། བཀྲས་དཀིལ་ཟུར་བླྩོ་བཟང་སྦྱིན་པས་མཛད་པའི་དེའི་རྣམ་བཤད་བདག་འཛིན་

མཐར་སྐྲྩོད།

༣༽རྒྱལ་ཚབ་ཆྩོས་རེ་དར་མ་རིན་ཆེན་གིས་མཛད་པའི་ཚད་མ་མདྩོའི་རྣམ་བཤད་མཐར་

འཛིན་གི་གདུང་བ་འཇྩོམས་བེད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ། (ར་འགེལ་སྦྱར་མ་)

༤༽ཆྩོས་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་པྩོ། (ར་འགེལ་སྦྱར་

མ་)

ཕིས་སུ་འགྩོ་བརམ་འགྱུར་གི་དཔར་སྐྲུན་ཞུ་བའི་ལས་རྣམས་ནི།

༡༽འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད་ཀིས་མཛད་པའི་མངྩོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་དང་། རྒྱལ་ཚབ་

དར་མ་རིན་ཆེན་གིས་མཛད་པའི་དེའི་དར་ཊིཀ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཆྩོས་མངྩོན་རྒྱ་

མཚོའི་སིང་པྩོ། (ར་འགེལ་སྦྱར་མ་)

༢༽དཔལ་ལྡན་ཆྩོས་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་པྩོའི་གཏེར།

Tibetan-language texts published thus far by The Union of Teach-

ing & Accomplishment Publishing Group

1) Gyaltsab Je’s Commentary on Maitreya’s Uttaratantra (printed 

2013)
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2) Panchen Lobsang Chokyi Gyaltsen’s Debate Between Wisdom 

and Self Grasping along with its commentary by Tutor Lobsang 

Jinpa (printed 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)

4) Sakya Pandita’s root-text Treasury of Reasonings on Valid Cog-

nition and its commentary Essence of Excellent Explanations by 

Gyaltsab Je (printed 2015)

…and some other publications planned for the near future:

1) Asanga’s root-text Abhidharma-samuccaya and its commen-

tary The Essence of the Ocean of Abhidharma by Gyaltsab Je

2) Dharmakirti’s root-text A Drop of Reasoning on Valid Cognition 

and its commentary Treasury of Essential Eloquence by Gy-

altsab 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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