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སྩོན་གེང་།

སྩོན་གེང་། 

༄༅། །དེ་ཡང་རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བསྩོད་པ་ལེགས་བཤད་སིང་པྩོ་ལས། 

བརྟེན་ནས་འབྱུང་བའི་དེ་ཉིད་གསལ་མཛད་པ། །ཐུབ་པའི་ལུགས་བཟང་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་

དུ། །ལུས་དང་སྩོག་ཀང་བཏང་ནས་འཛིན་པ་ལ། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ལྷྩོད་པར་མ་གྱུར་

ཅིག །ཅེས་དང་། འདྲེན་པ་མཆྩོག་དེས་དཀའ་བ་དཔག་མེད་ཀིས། །ནན་ཏན་སིང་པྩོ་མཛད་

ནས་བསྒྲུབས་པ་འདི། །ཐབས་གང་ཞིག་གིས་འཕེལ་བར་འགྱུར་སམ་པའི། །རྣམ་པར་དཔྱྩོད་

པས་ཉིན་མཚན་འདའ་བར་ཤྩོག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིན་པྩོ་ཆེ་འདི་

ཉིད་རང་གི་ལུས་སྩོག་ལས་ཀང་གཅེས་པར་བཟུང་སེ་དེ་ཉིད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་

གནས་པའི་ཐབས་སུ་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ལྷྩོད་པ་མེད་པའི་འབད་བརྩོན་གིས་དཔྱྩོད་པ་མཛད་

དགྩོས་པ་གསུངས་པ་བཞིན། སིད་ཞི་ཕན་བདེ་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞི་ར་རྒྱལ་

བའི་བསན་པ་རིན་པྩོ་ཆེ་འདི་ཉིད་དར་ཤིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་ཐབས་ཀི་ལས་སུ་བ་

བ་ནི། བདེ་སྐྱིད་འདྩོད་པའི་འཛམ་གིང་སྐྱེ་འགྲྩོ་ཀུན་དང་ཁྱད་པར་རང་ཅག་སྩོན་པའི་རེས་

འཇུག་རྣམས་ལ་ཁུར་དུ་བབས་ཤིང་།

དེ་ཡང་རྒྱལ་མཆྩོག་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་མཆྩོག་གི་ཞལ་ས་ནས། ཤིང་རྟ་ཆེ་གཉིས་དབིག་

གཉེན་ཡྩོན་ཤག་གི །གཞུང་ལུགས་སྩོབ་པའི་རིམ་པ་གྲྭ་ཚང་བེས། །སེ་འདིར་དབར་གི་མཚོ་

ལྟར་རབ་འཕེལ་ཞིང་། །མཁས་པའི་བ་བ་རྣམ་གསུམ་རྒྱས་པར་ཤྩོག །ཅེས་དང་། གཞན་ཡང་། 

ཁིམས་ལན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འདུས་པའི་སེ། །བཀའ་དང་བསན་བཅྩོས་ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེ་

བ། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་སྩོགས་ཡར་ངྩོའི་ཟླ་བ་བཞིན། །གྩོང་ནས་གྩོང་འཕེལ་ཐུབ་བསན་རབ་རྒྱས་

ཤྩོག །ཅེས་དང་། ཁྱད་པར་མཁས་མང་བརྒྱ་ཕྲག་འདུས་པའི་གནས། །བེས་པ་གྲྭ་ཚང་དཔྩོན་སྩོབ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

འཁྩོར་བཅས་ལ། །སང་དགྲའི་བསམ་སྦྩོར་ངན་པ་ཞི་བ་དང་། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་ལ་ནམ་ཡང་

གཡེལ་མེད་ཤྩོག །ཅེས་རང་ཅག་རྣམས་ཀི་རྒྱུན་གི་ཞལ་འདྩོན་གལ་ཆེན་དུ་བརི་བ་ཤིང་ཁིམས་

ཁྱད་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་སྩོན་ཚིག་འདི་གསུམ་ཆ་ལས། ཐུབ་པའི་བསན་པ་རིན་པྩོ་ཆེ་འཛིན་

ཐབས་མཆྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི། འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གི་མཁས་པའི་བ་བ་རྣམ་གསུམ་འདི་ཉིད་ཀི་

སྩོ་ནས་ཡིན་པར་གསུངས་ལ། དེའི་ཕིར་གུས་པས་ཀང་ཡུན་རིང་པྩོའི་བར་དུ་དཀའ་ངལ་དུ་མ་

ཁྱད་དུ་བསད་ནས་གཞུང་ཆེན་པྩོ་རྣམས་ལ་སྩོབ་སྦྩོང་ཧུར་ཐག་བས་ཁུལ་གི་ཡིག་འཇྩོག་རྩོམ་

བིས་འགའ་ཞིག་བས་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་གི་ཁྩོད་ནས་རྣམ་འགྲེལ་ལེའི་གསུམ་པའི་དྩོགས་གནད་

འགའ་ཞིག་ཟུར་བཀྩོད་པ་མངྩོན་སུམ་ལེའུའི་ལེ་མིག་ཞེས་བ་བ་དེ་ད་ལམ་པར་བསྐྲུན་བས་ཤིང་

རྩོམ་ཡིག་འདི་ཕྩོགས་བསྒིགས་བེད་སངས་ནི་ཡིག་ཚོགས་ཆེ་བར་དྩོགས་ནས་ར་གཞུང་གི་ཚིག་

དྩོན་ཡྩོངས་རྫྩོགས་འགྲེལ་བཤད་མ་བས་ཤིང་། གཙོ་བྩོ་གཞུང་དྩོན་གལ་ཆེ་བ་ཁག་ཅིག་ཟུར་

འདྩོན་བས་ནས་བཀྩོད་ཡྩོད་ལ། དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་ཡང་མ་ཡིན་ཡིན་ཁུལ་ལྟ་བུས་མ་བས་པ་

བྩོ་འཕེལ་ཡིད་ཆེས་ཀི་ཆེད་དང་། གཞུང་དྩོན་འཚོལ་བདེ་བ་སྩོགས་ལ་ཕན་ཆེ་བར་བསམ་ནས་

གཞུང་སྩོ་སྩོའི་ལུང་ཚིག་རྣམས་ཚིག་རིས་བཞིན་དུ་བཀྩོད་དེ་ཕྩོགས་བསྒིགས་ལྟ་བུར་བས་ཤིང་། 

སྐབས་སྐབས་སུ་རང་གི་འཆར་སྣང་གི་བསམ་ཚུལ་ཡང་ཅུང་ཟད་རེ་བཀྩོད་དེ་བསྒིགས་ཡྩོད།

གཞུང་ཚིག་རྣམས་ཁུངས་སུ་བས་ནས་རྩོད་པ་དང་རྩོད་ལན་གི་དགག་བཞག་གི་ཚུལ་དུ་

བས་ཏེ་ཡི་གེར་བཀྩོད་ཀང་འཐུས་མེད། འྩོན་ཀང་ཡིག་ཚོགས་མངས་པར་དྩོགས་ནས་བཀྩོད་

མེད་ལ་གལ་ཏེ་དགྩོས་གལ་བྱུང་ན་ཕིས་སུ་བཀྩོད་ཆྩོག་པ་དང་།  སར་གི་མ་དཔེ་རུ་དཔེ་

གཟུགས་གི་ཤྩོག་གྲངས་འགའ་ཞིག་ཕིས་སུ་དེབ་གཟུགས་གསར་རྙེད་བྱུང་བས་སབས་བདེ་བར་

བསམ་སེ་དེབ་གཟུགས་ཀི་ཤྩོག་གྲངས་སུ་བཅྩོས་ཡྩོད་ལ། ལུང་ཁུངས་ཀི་ཕག་དཔེ་དེ་རྣམས་ཀི་

མཛད་པ་པྩོ་དང་། པར་བསྐྲུན་ཁང་། པར་བསྐྲུན་གི་ལྩོ་སྩོགས་བལྟ་བདེ་བའི་ཆེད་མཇུག་ཏུ་ཟུར་

བཀྩོད་ཀིས་ངྩོ་སྤྩོད་བས་ཡྩོད།
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སྩོན་གེང་།

ལས་རིམ་འདི་དག་གི་ཁྩོད་དུ་སྤུན་བསྩོད་ནམས་དར་རྒྱས་དང་། སྤུན་དཔལ་འབྩོར་རབ་

རྒྱས་གཉིས་ཀིས་ཞབས་ལེན་གདན་སན་གི་ཞབས་ཞུ་ཚད་མེད་གནང་བ་དང་། དགེ་སྩོང་བམས་

པ་ཆྩོས་དབང་ནས་དཀའ་ངལ་ཁྱད་བསད་ཀིས་པར་ར་གསར་བཅུག་དང་། ཡི་གེའི་སྒིག་སྦྩོར། 

དེ་བཞིན་ཞུ་དག་ལན་མང་གནང་བ་སྩོགས་ལྷག་བསམ་ཟྩོལ་མེད་ཀི་ཐུགས་ཁུར་ཆེར་བཞེས་ཀི་

སྩོ་ནས་རྩོགས་འདེགས་གནང་བ་དང་། སྤུན་བསྩོད་ནམས་ཐུབ་བསན་དང་། སྤུན་བསན་པ་འཕེལ་

རྒྱས། སྤུན་ཡེ་ཤེས་དགའ་བ། ཨ་ཅག་བསན་འཛིན་དཔའ་མྩོ། ཚ་མྩོ་མཁྱེན་བརེ་སྒྩོལ་མ། ཚ་མྩོ་

དབངས་སྐྱིད་སྒྩོལ་མ། ཚ་བྩོ་བསན་འཛིན་དགྲ་འདུལ། ཚ་བྩོ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་བཅས་ནང་མི་

རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་སྦིན་བདག་ཁག་ནས་པར་བསྐྲུན་གི་རྩོགས་དངུལ་གནང་བ་བཅས་ཁྩོང་

རྣམས་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ།

མདྩོར་ན། དགེ་ར་འདིས་མཚོན་པའི་དུས་གསུམ་གི་རྣམ་དཀར་གི་ཕུང་པྩོ་ཇི་སེད་མཆིས་

པ་ལ་བརྟེན་ནས། རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིན་པྩོ་ཆེ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་དང་། 

སྤན་རས་གཟིགས་མི་ཡི་གར་གི་རྣམ་པར་རྩོལ་པ་སྐྱབས་མགྩོན་རྒྱལ་བའི་དབང་པྩོ་བསན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོ་མཆྩོག་གིས་དབུས་ཆྩོས་འབེལ་དངྩོས་ཐྩོབ་ཀི་དཔལ་ལན་བ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀི་སྐུ་ཚེ་

བརྟན་ཅིང་མཛད་འཕྲིན་ཕྩོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་དང་། གྩོང་

གསལ་འབེལ་ཐྩོབ་རྣམས་ཀིས་གཙོས་པའི་སེམས་ཅན་ཚེ་དང་ལན་པ་རྣམས་ཀི་མི་འདྩོད་པའི་

ཉེར་འཚེའི་རིགས་ཀུན་ཞི་ནས་གང་བསམ་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པ་དང་། ཚེ་ལས་འདས་

པ། ཕ་ཚེ་རིང་དབང་པྩོ་དང་། མ་སྐལ་ལྷ། ཨ་སྲུ་ཡེ་ཤེས་དཔལ་སྒྩོན། ཨ་ནེ་སྒྩོན་དགའ། ཨ་ཁུ་

བརྩོན་འགྲུས་རྩོ་རེ། ཨ་ཁུ་ཚེ་བརྟན། ཨ་ཞང་ངག་དབང་བྩོ་ཆྩོས་སྩོགས་སེམས་ཅན་ཚེ་འདས་

ཡྩོངས་ཀི་སྩོན་བསགས་ལས་ངན་རྣམས་བང་ཞིང་དག་ནས་དལ་རྟེན་རིམ་བརྒྱུད་ཀི་བ་མེད་སྐུ་

བཞིའི་གྩོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐྩོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་བསྩོ་སྩོན་དང་བཅས་དགེ་བཤེས་བསྩོད་ནམས་

ཆྩོས་གྲགས་ཀིས་ཕི་ལྩོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ཚེས་བཟང་པྩོ་ལ་བིས་པར་དགེའྩོ།། །།



༄༅། །ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གི་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ 

འགའ་ཞིག་ཟུར་དུ་བཀོད་པ་མངོན་སུམ་ 

ལྲེའུའི་ལྲེ་མིག །

༄༅། །བ་མ་དང་མགྩོན་པྩོ་འཇམ་པའི་དབངས་དབེར་མ་མཆིས་པའི་ཞབས་ལ་

གུས་པ་ཆེན་པྩོའི་ཕག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆིའྩོ། །ཚད་མའི་སྐྱེས་མཆྩོག་རྣམ་

འདྲེན་ཟས་གཙང་སས། །ཚད་མའི་སྩོལ་འབེད་ཕྩོགས་གང་ཆྩོས་གྲགས་དང། །ཚད་

མའི་མངའ་བདག་རྒྱལ་བ་ཡབ་སས་སྩོགས། །ཚད་མའི་བ་བརྒྱུད་ཡྩོངས་ལ་སིང་

ནས་འདུད། །རབ་འབམས་རྒྱལ་བའི་མཛད་པའི་ཁུར་བསྣམས་ཏེ། །རྩོད་དུས་འགྲྩོ་

ལ་ལམ་བཟང་མཚོན་པའི་མིག །བཀའ་དྲིན་འཁྩོར་མེད་དངྩོས་རྒྱུད་ཡྩོངས་འཛིན་

རྣམས། །བང་ཆུབ་བར་དུ་འབལ་མེད་རེས་སུ་ཟུངས། །གང་གི་མཚན་ཙམ་འཛིན་

པའི་སྐྱེ་བྩོ་ལ། །མཆྩོག་དང་ཐུན་མྩོང་དངྩོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ། །བདེ་བག་རྩོལ་མཛད་

རྒྱལ་ཡུམ་སྒྩོལ་མ་ལ། །གུས་པས་འདུད་དྩོ་བརེ་བས་བུ་བཞིན་སྐྱྩོངས། །མཁས་

དབང་ནམ་མཁའི་ཁྱུང་ལ་འདི་མི་དགྩོས། །བླུན་པྩོ་འུག་པའི་བུ་ལ་འདིས་མི་

ཕན། །བྩོ་དམན་བདག་ཉིད་ཡིད་ཀི་བརེད་བང་དང་། །སྐལ་མཉམ་འགའ་ལའང་

ཕན་རེའི་བསམ་པས་འབི། །ལེགས་བཤད་དཀའ་གནས་ཟུར་བཅད་གཞི་མཆྩོག་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

སེང་། །ངྩོ་མཚར་ལེགས་བཤད་ལུང་རིགས་མདའ་སྩོང་སྤས། །རྣམ་དཔྱྩོད་འཕང་

རལ་ལན་རྣམས་འདི་ལྩོངས་ཤིག །དཀའ་གནད་དམིགས་འབེན་འབིགས་པར་སྩོམ་

ཉི་མེད། །

ལེའུ་གཉིས་ཀི་གྩོ་རིམ་ལ་དཔྱད་པ།

ལེའུ་གཉིས་ཀི་གྩོ་རིམ་ལ་དཔྱད་པ་ནི། ཁྩོ་ན་རེ། རྒྱས་པའི་བསན་བཅྩོས་

ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གི་སྐབས་འདིར་རང་དྩོན་ལེའུ་དང་པྩོ་དང་། མངྩོན་སུམ་ལེའུ་

ཕིས་སུ་བསན་པ་མི་འཐད་དེ། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ལས་མངྩོན་སུམ་ལེའུ་དང་པྩོ་

དང་། རང་དྩོན་ལེའུ་དེའི་རེས་སུ་བསན་པ་གང་ཞིག །དེ་གཉིས་ར་འགྲེལ་ཡིན་པས་

ར་བས་བསན་པའི་གྩོ་རིམ་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕིར་དང་། རྣམ་ངེས་སྩོགས་སུ་ཡང་

མངྩོན་སུམ་ལེའུ་དང་པྩོ་དང་། རང་དྩོན་ལེའུ་ཕིས་སུ་བཤད་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེ་ན། སྐྱྩོན་

མེད་དེ། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་སྩོགས་སུ་མངྩོན་སུམ་ལེའུ་དང་པྩོ་དང་། རང་དྩོན་རེས་

དཔག་གི་ལེའུ་ཕིས་སུ་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། དེ་ནི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་

འབས་ཀི་རིམ་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་གསུངས་ལ། རྣམ་འགྲེལ་དུ་རང་དྩོན་ལེའུ་

སྩོན་དུ་དང་མངྩོན་སུམ་ལེའུ་ཕིས་སུ་གསུངས་པ་ནི་གཞན་གི་ལྩོག་རྟྩོག་འགྩོག་པའི་

དགྩོས་པ་ལ་ལྟྩོས་པའི་བཤད་པའི་རིམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་ལེའུ་དང་པྩོའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༢༢ ལས། ཁྩོ་ན་རེ། བསན་བཅྩོས་

འདིར་རང་དྩོན་རེས་དཔག་དང་པྩོར་འཆད་མི་རིགས་པར་ཐལ། བསན་བཅྩོས་འདི་

ཀུན་བཏུས་ཀི་འགྲེལ་པ་གང་ཞིག་ཀུན་བཏུས་སུ་མངྩོན་སུམ་དང་པྩོར་བསན་པའི་

ཕིར་ཞེ་ན་སྐྱྩོན་མེད་དེ། ཀུན་བཏུས་སུ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་རིམ་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

མངྩོན་སུམ་དང་པྩོར་བཤད། བསན་བཅྩོས་འདིར་དགྩོས་པ་ལ་ལྟྩོས་པའི་རིམ་པའི་

དབང་དུ་བས་ནས་རང་དྩོན་རེས་དཔག་དང་པྩོར་བཤད་པའི་ཕིར། ཚད་མ་མདྩོའི་

དྩོན་བདེ་བག་ཏུ་རྟྩོགས་པའི་ཕིར་དུ་རང་དྩོན་རེས་དཔག་དང་པྩོར་འཆད་པ་ལ་

དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ།མདྩོ་དྩོན་བདེ་བག་ཏུ་རྟྩོགས་པ་ལ་དྩོན་དང་དྩོན་མ་ཡིན་པ་རྣམ་

པར་འབེད་དགྩོས། ཚུར་མཐྩོང་རྣམས་ཀིས་དྩོན་དང་དྩོན་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་འབེད་

པ་རེས་དཔག་ལ་རག་ལས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང་རང་འགྲེལ་ལས་དྩོན་དང་དྩོན་

མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་འབེད་པ་རེས་སུ་དཔག་པ་ལ་བརྟེན་པ་ཅན་ཡིན་ལ་ཞེས་དང་། 

ཤཱཀར། གལ་ཏེ་སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་ཀི་གྲགས་པ་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་འཆད་པར་བེད་

ན། ཅིའི་ཕིར་རང་འགར་རེས་སུ་དཔག་པ་འདི་རྣམ་པར་འཇྩོག་སམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་

བསལ་བའི་ཕིར་དྩོན་དང་དྩོན་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པ་སྩོས་ཏེ་ཞེས་

གསུངས། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རང་འགྲེལ་ ༡ ལས། དྩོན་དང་དྩོན་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་འབེད་པ་ནི་རེས་སུ་

དཔག་པ་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ལ། དེ་ལ་ལྩོག་པར་རྟྩོག་པས་དེ་རྣམ་པར་

བཞག་པའི་ཕིར་བཤད་པ་ཞེས་གསུངས།

འྩོ་ན་དགྩོས་པ་ལ་ལྟྩོས་པའི་ལྩོག་རྟྩོག་འགྩོག་པའི་རིམ་པའི་དབང་གིས་

རང་དྩོན་རེས་དཔག་དང་པྩོར་འཆད་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡིན་ན། རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་འབས་

ཀི་རིམ་པའི་མངྩོན་སུམ་དང་པྩོར་འགྲྩོ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ ༡༧ 

ལས། གསུམ་པ་ནི་ཕན་པ་དང་མི་ཕན་པ་ཐྩོབ་པ་དང་སྩོང་བ་ལ་ངེས་པར་ཡང་དག་

པའི་ཤེས་པ་སྩོན་དུ་འགྲྩོ་བ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། འཁྩོར་བའི་སྡུག་བསལ་ཉེ་བར་ཞི་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

བའི་མྱང་འདས་ཐྩོབ་པ་ལ་ནི་བདག་མེད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་རྣལ་འབྩོར་

མངྩོན་སུམ་གྩོམས་པ་སྩོན་དུ་འགྲྩོ་དགྩོས་ལ། དེ་ལ་ཡང་བདག་མེད་དྩོན་སྤིའི་ཚུལ་

གིས་བསྩོམས་པ་སྩོན་དུ་འགྲྩོ་དགྩོས་ཤིང་། དེ་དག་ལ་འཁྩོར་བའི་ར་བ་གང་ཟག་

གི་བདག་འཛིན་གི་ཞེན་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་བ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དངྩོས་སྩོབས་

རེས་དཔག་གིས་རྟྩོགས་པ་སྩོན་དུ་འགྲྩོ་དགྩོས་སྩོ། །དེ་སྐྱེ་བ་ལ་བདག་མེད་སྒྲུབ་

པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཚུལ་རྣམས་ཐ་སད་པའི་དབང་པྩོའི་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་དང་

རང་རིག་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་ལ་ཐུག་པར་འབེལ་ཆགས་ཤིང་བར་མ་ཆད་པར་སྒྲུབ་

དགྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེས་ན་འཁྩོར་བའི་སྡུག་བསལ་སྩོང་བ་ལ་ཡང་དག་པའི་ཤེས་

པ་སྩོན་དུ་འགྲྩོ་དགྩོས་པར་གསལ་བས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ངན་འགྲྩོའི་

སྡུག་བསལ་ཆེ་ཆུང་དང་། ཚེ་རིང་ཐུང་སྩོགས་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་གི་དྩོན་རྣམས་ཀང་

དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་གི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་ཅིང་དེའི་ཚུལ་

རྣམས་ཀང་སར་ལྟར་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །ངན་འགྲྩོའི་རྒྱུ་བཀག་ནས་ཕི་མ་ལ་མངྩོན་

མཐྩོ་སྒྲུབ་པ་སྩོགས་ཀང་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་ནྩོ། །འདི་དག་

གི་ཚུལ་ལ་གཏིང་ཚུགས་པའི་ངེས་པ་འདྲྩོངས་དགྩོས་ཏེ། ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་གི་གང་

ཟག་དབང་པྩོ་རྣྩོ་རྟུལ་གཉིས་ལས། ས་མས་ནི་ཐར་པ་ཐྩོབ་དགྩོས་པ་དང་ནུས་པ་

གཉིས་ཚད་མས་གྲུབ་ནས་ཐར་པ་སྒྲུབ་པར་དམ་འཆའ་ཞིང་དྩོན་དུ་གཉེར་བ་ཡིན་

ལ། གང་ཟག་ཕི་མས་ནི་དང་པྩོར་འཁྩོར་བའི་ཉེས་དམིགས་བསམས་ནས་ཐར་པ་

དྩོན་གཉེར་གི་བྩོ་སྐྱེ་ཞིང་། དེའི་རེས་སུ་བདག་མེད་རྟྩོགས་པར་བེད་པ་ཡིན་ཡང་དེ་

དག་ལ་ཡང་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་སྩོན་དུ་འགྲྩོ་དགྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ། །སར་བཤད་པ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

དེ་དག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་སྦར་བར་བ་སེ། རིགས་པའི་བསན་

བཅྩོས་འདིར་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དངྩོས་པྩོ་སྩོབས་ཤུགས་ཀི་ཚད་

མས་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ཐ་སད་པའི་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་ལ་ཐུག་པའི་བར་གཏན་ལ་

འབེབས་པ་ཡིན་ནྩོ། །གྲུབ་མཐས་བྩོ་མ་བསྒྱུར་བའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀང་འདྩོད་དྩོན་

ཐྩོབ་པ་དང་མི་འདྩོད་པའི་དྩོན་སྩོང་བ་ལ་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་སྩོན་དུ་འགྲྩོ་དགྩོས་

ཏེ། ཐེ་ཚོམ་དྲངས་ནས་འཇུག་པ་ལ་ཡང་ཐེ་ཚོམ་འདྲེན་པའི་ཚད་མ་སྩོན་དུ་འགྲྩོ་

དགྩོས་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་གྩོམས་པ་

དང་། འཁྩོར་བའི་སྡུག་བསལ་སྩོང་བ་དང་ངན་འགྲྩོའི་སྡུག་བསལ་ཆེ་ཆུང་དང་། 

དེའི་ཚེ་རིང་ཐུང་དང་། ལྷ་དང་མིའི་མངྩོན་མཐྩོ་དང་། ཐར་པ་ལ་ཡང་དབང་པྩོ་རྣྩོ་

རྟུལ་དག་གི་བདག་མེད་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དངྩོས་སྩོབས་ཀི་ཚད་མས་

གྲུབ་པ་དང་། དེ་ལྟར་གྲུབ་མཐས་བྩོ་བསྒྱུར་བ་རྣམས་ཀི་འདྩོད་དྩོན་ཐྩོབ་པ་དང་མི་

འདྩོད་པ་སྩོང་བ་མངྩོན་སུམ་སེ་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་ལ་རག་ལས་པ་མ་ཟད་གྲུབ་

མཐས་བྩོ་མ་བསྒྱུར་བའི་སྐྱེ་བྩོ་རྣམས་ཀི་ཡང་འདྩོད་དྩོན་ཐྩོབ་པ་དང་མི་འདྩོད་པའི་

དྩོན་སྩོང་བ་ལ་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་སྩོན་དུ་འགྲྩོ་དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ། །

མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་ལས་གསུངས་པའི་སྤི་མཚན་དངྩོས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་

རིགས་པ།

མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་ལས་གསུངས་པའི་སྤི་མཚན་དངྩོས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་

རིགས་པ་བཞི་ནི། 
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

༡༽ རིགས་པ་དང་པྩོ་སྒ་དྩོན་ཡིན་པས་དངྩོས་པྩོ་མིན་པར་སྒྲུབ་པ་ནི།

ར་བར། བརྩོད་བ་ཉིད་ཕིར་དེ་དངྩོས་མིན། །ཞེས་དང་། མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་ 

༢༣ ལས། སྤི་མཚན་དེ་ཆྩོས་ཅན། དངྩོས་པྩོ་མིན་ཏེ། སྒའི་དངྩོས་ཀི་བརྩོད་བ་སེ་སྒ་

དྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར། ལྩོག་ཁྱབ་སྒྲུབ་པ་ནི། དབང་སྩོགས་འབས་བཅས་ཞེས་སྩོགས་

ཀི་མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་ལ་གཟིགས།

༢༽ རིགས་པ་གཉིས་པ་གསལ་བ་དང་རྫས་གཅིག་དང་ཐ་དད་བརྟགས་ནས་འགྩོག་པ་ནི།

ར་བར། གཞན་ཉིད་ཡིན་ན་དེ་འབེལ་མེད། །དེ་ཕིར་རང་བཞིན་མེད་པར་

གྲུབ། །ཅེས་དང་། མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་ ༣༣ ལས། སྤི་དེ་ནི་ཆྩོས་ཅན། རང་བཞིན་

གིས་མེད་དེ། རྫས་གཅིག་ཡིན་ན་གསལ་བ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་མ་ཟད། གཞན་

ཉིད་ཡིན་ན་དེ་དག་དང་འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་བས་རྫས་གཅིག་དང་ཐ་དད་དུ་གང་དུ་

ཡང་མི་འཐད་པའི་ཕིར། རྟགས་སྒྲུབ་ཚུལ་རིགས་ལན་རིགས་མིན་ཞེས་སྩོགས་ཀི་

མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་ལ་གཟིགས།

༣༽ རིགས་པ་གསུམ་པ་སྣང་ཚུལ་མཚུངས་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒྲུབ་པ་ནི།

ར་བར། ཞིག་ལ་སྒ་ལས་བྩོ་ཇི་འདྲ། །སྣང་བ་དེ་འདྲ་མ་ཞིག་ལའང་། །ཞེས་དང་། 

མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་ ༤༠ ལས། མ་ཞིག་པ་ད་ལྟར་གི་བུམ་པ་ལ་རྟྩོག་པའི་བྩོའང་

ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ཀི་སྣང་ཡུལ་དངྩོས་པྩོར་མེད་དེ། ཁྱྩོད་བུམ་སྒ་ལས་ཞིག་ཟིན་པའི་

བུམ་པ་ལ་རྟྩོག་པའི་བྩོ་ལ་ཇི་འདྲ་སྣང་བ་དེ་འདྲར་སྣང་ཞིང་དེ་དང་སྣང་ཚུལ་མཚུངས་

པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་ཚུལ་རྣ་བ་ལ་སྩོགས་ཞེས་སྩོགས་ཀི་མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་ལ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

གཟིགས།

༤༽ རིགས་པ་བཞི་པ་བར་ལ་བལྟྩོས་པའི་རྟགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་ནི།

ར་བར། ལྟྩོས་པ་མ་ཡིན་སྤི་ཡི་ནི། །བྩོ་ལ་དེ་ལྟར་སྣང་བ་མེད། །ཅེས་དང་། 

མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་ ༤༣ ལས། བུམ་པའི་སྤི་བྩོ་ནི་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ཀི་སྣང་ཡུལ་

དངྩོས་པྩོར་མེད་དེ། བར་ལ་མ་བལྟྩོས་པར་ཁྱྩོད་ལ་བུམ་པ་དེ་ལྟར་དུ་སྣང་བ་མེད་པའི་

བུམ་འཛིན་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་ཚུལ་དངྩོས་པྩོ་སྩོབས་ཀི་ཞེས་

སྩོགས་ཀི་མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་ལ་གཟིགས། 

སྤི་མཚན་དངྩོས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་ར་བ་རྣམས་དང་དེའི་ཐད་ཀི་རྣམ་བཤད་ཐར་

ལམ་གསལ་བེད་ཀི་སྦྩོར་ངག །

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས་གསུངས་པའི་སྤི་མཚན་དངྩོས་མེད་

དུ་སྒྲུབ་པའི་སྦྩོར་ངག་ནི།

༡༽ རིགས་པ་དང་པྩོ་དྩོན་དམ་པ་སྒའི་བརྩོད་བ་བཀག་པའི་སྩོ་ནས་དགག་པ་ནི།

ར་བར། བརྩོད་བ་ཉིད་ཕིར་དེ་དངྩོས་མིན། །དབང་སྩོགས་འབས་བཅས་ཉིད་ཕིར་

རྩོ། །ཞེས་དང་། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༡༨ ལས། བུམ་པའི་དྩོན་སྤི་ཆྩོས་ཅན། བུམ་

པའི་དངྩོས་པྩོ་མིན་པར་ཐལ། དྩོན་དམ་པ་སྒའི་བརྩོད་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་དངྩོས་

པྩོ་ཡིན་ན་བུམ་པར་འགྱུར་དགྩོས་པས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས།

༢༽ རིགས་པ་གཉིས་པ་སྒའི་བརྩོད་བ་དྩོན་དམ་པར་དེ་ཉིད་དང་གཞན་དུ་བརྩོད་དུ་མེད་

པའི་སྩོ་ནས་དགག་པ་ནི།
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ར་བར། གཞན་ཉིད་ཡིན་ན་དེ་འབེལ་མེད། །དེ་ཕིར་རང་བཞིན་མེད་པར་

གྲུབ། །ཅེས་དང་། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༢༨ ལས། ༼སྤི་༽དེ་ཆྩོས་ཅན། རང་བཞིན་

མེད་པར་གྲུབ་སེ། གསལ་བ་རང་མཚན་དང་རྫས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་མ་

གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས།

༣༽ རིགས་པ་གསུམ་པ་ཡུལ་ཅན་གི་ངྩོས་ནས་བརྟགས་ལ་དགག་པ་ནི།

ར་བར། ཞིག་ལ་སྒ་ལས་བྩོ་ཇི་འདྲ། །སྣང་བ་དེ་འདྲ་མ་ཞིག་ལའང་། །ཞེས་དང་། 

ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༣༤ ལས། མ་ཞིག་པ་ད་ལྟར་གི་བུམ་པ་ལ་རྟྩོག་པའི་བྩོ་ཆྩོས་

ཅན། དངྩོས་པྩོ་རང་མཚན་གཟུང་དྩོན་དུ་བས་ནས་འཛིན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒའི་

བདག་རྐེན་ལས་ཞིག་པ་ལ་རྟྩོག་པའི་བྩོ་ལ་ཅི་འདྲ་སྣང་བ་དེ་དང་འདྲ་བར་མི་གསལ་

བར་སྣང་བའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས།

༤༽ རིགས་པ་བཞི་པ་གསལ་བ་དང་རྫས་གཅིག་དང་ཐ་དད་བརྟགས་ལ་དགག་པ་ནི།

ར་བར། དེ་ཕིར་མཚུངས་ཉིད་སྤི་འདི་ལ། །དངྩོས་པྩོ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་

ཡིན། །ཞེས་དང་། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༣༦ ལས། གསལ་བ་རྣམས་མཚུངས་པ་

ཉིད་ཀི་སྤི་འདི་ནི་ཆྩོས་ཅན། དངྩོས་པྩོ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་ཏེ། རང་མཚན་

དང་རྫས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས།

༥༽ རིགས་པ་ལྔ་པ་འབས་བུ་ཡིན་མིན་བརྟགས་ལ་དགག་པ་ནི།

ར་བར། རིགས་རྣམས་འབས་བུ་མིན་ཕིར་ན། །མ་འབེལ་ཕིར་དང་དངྩོས་མེད་

འགྱུར། །ཞེས་དང་། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༣༧ ལས། ༼རིགས་རྣམས་ཆྩོས་ཅན།༽ དངྩོས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

མེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། གསལ་བའི་འབས་བུ་མིན་པ་གང་ཞིག །རྒྱུ་གཞན་ལས་ཀང་

མ་སྐྱེས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས།

༦༽ རིགས་པ་དྲུག་པ་བར་ལ་བལྟྩོས་པའི་རྟགས་ཀིས་དགག་པ་ནི།

ར་བར། ཤེས་པ་གང་དེ་བར་དག་ལ། །ལྟྩོས་པ་མ་ཡིན་སྤི་ཡི་ནི། །བྩོ་ལ་དེ་ལྟར་

སྣང་བ་མེད། །ཅེས་དང་། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༣༧ ལས། སྤི་ཡི་བྩོ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་

ལ་རང་ཡུལ་སྣང་བ་རྫས་སུ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱྩོད་ཀི་ཡུལ་བར་ལ་བལྟྩོས་པ་མེད་

པ་དེ་ལྟར་སྣང་བ་མེད་པར་བར་ལ་བལྟྩོས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས།

༧༽ རིགས་པ་བདུན་པ་ཤེས་པ་ལ་ཡན་གར་བར་མི་སྣང་བའི་རྟགས་ཀིས་དགག་པ་ནི།

ར་བར། རྣམ་པ་འགས་ཀང་རྣམ་ཤེས་ལ། །དེ་དངྩོས་སྣང་བ་མེད་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་

དང་། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༣༩ ལས། ༼ཤེས་བ་ཆྩོས་ཅན།༽ སྤི་དྩོན་གཞན་མེད་དེ། 

ཡྩོད་ན་རང་འཛིན་ཤེས་པ་ལ་བལྟྩོས་མེད་ཡན་གར་བར་སྣང་དགྩོས་པ་ལ། རྣམ་པ་

འགའི་སྩོ་ནས་ཀང་། རང་འཛིན་ཤེས་པ་ལ་དེ་འདྲའི་དངྩོས་པྩོར་སྣང་བ་མེད་པའི་

ཕིར། ཞེས་གསུངས།

༨༽ རིགས་པ་བརྒྱད་པ་༼དྩོན་བསྡུས་ཀི་རིགས་པ།༽དྩོན་བེད་ནུས་སྩོང་ཡིན་པས་སྒྲུབ་པ་ནི།

ར་བར། དྩོན་བེད་པ་ཡང་མི་རུང་ངྩོ་། །དེ་མི་རུང་ཕིར་རང་བཞིན་མེད། །ཅེས་

དང་། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༠ ལས། སྤི་མཚན་དེ་ནི་ཆྩོས་ཅན། རང་འཛིན་ཤེས་

པ་བསྐྱེད་པ་ཙམ་གི་དྩོན་བེད་པར་ཡང་མི་རུང་བར་ཐལ། དེ་ལྟར་གྩོང་དུ་བསྒྲུབས་པ་

དེའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས།
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

གྩོང་གི་རིགས་པ་གཉིས་པ་དང་བཞི་པར་ཁྱད་པར་གང་ཡྩོད་དཔྱད་པར་བ་

ཞིང་ཚད་མའི་ལེགས་བཤད་དུ་རིགས་པ་བཞི་པའི་མིང་གི་ཐ་སད་ཀང་མི་འདྲ་ལ་

སྦྩོར་བ་འགྩོད་ཚུལ་ཡང་མི་འདྲ་བར་བཀྩོད་ཡྩོད། 

རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པའི་གྲུབ་ཊིཀ་ལས་གསུངས་པའི་སྤི་མཚན་དངྩོས་མེད་དུ་སྒྲུབ་

པའི་རིགས་པ་བརྒྱད།

ཚད་མ་གྲུབ་ཊིཀ་ལས་གསུངས་པའི་སྤི་མཚན་དངྩོས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་

ནི།

༡༽ རིགས་པ་དང་པྩོ་བརྩོད་བ་ཡིན་པས་སྒྲུབ་པ་ནི།

ར་བར། བརྩོད་བ་ཉིད་ཕིར་དེ་དངྩོས་མིན། །དབང་སྩོགས་འབས་བཅས་ཉིད་ཕིར་

རྩོ། །ཞེས་དང་། གྲུབ་ཊིཀ་ ༧ ལས། རྟྩོག་པ་ལ་༼གཟུགས་སུ་སྣང་བ་༽དེ་ཆྩོས་ཅན། 

དངྩོས་པྩོ་མིན་ཏེ། རང་སྣང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་བྩོ་ལ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་སྒས་བརྩོད་བ་

ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས།

༢༽ རིགས་པ་གཉིས་པ་གཅིག་དང་ཐ་དད་མིན་པས་སྒྲུབ་པ་ནི།

ར་བར། གཞན་ཉིད་ཡིན་ན་དེ་འབེལ་མེད། །དེ་ཕིར་རང་བཞིན་མེད་པར་

གྲུབ། །ཅེས་དང་། གྲུབ་ཊིཀ་ ༡༤ ལས། བུམ་སྤི་ཆྩོས་ཅན། དངྩོས་པྩོའི་རང་བཞིན་

དུ་མེད་པར་གྲུབ་སེ། བུམ་གསལ་དང་རྫས་གཅིག་ཐ་དད་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པ་དེའི་

ཕིར། ཞེས་གསུངས།
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

༣༽ རིགས་པ་གསུམ་པ་སྣང་ཚུལ་མཚུངས་པས་སྒྲུབ་པ་ནི།

ར་བར། ཞིག་ལ་སྒ་ལས་བྩོ་ཇི་འདྲ། །སྣང་བ་དེ་འདྲ་མ་ཞིག་ལའང་། །ཞེས་དང་། 

གྲུབ་ཊིཀ་ ༡༩ ལས། མ་ཞིག་པ་ད་ལྟར་གི་བུམ་པ་ལའང་རྟྩོག་པའི་བྩོ་ཆྩོས་ཅན། 

གཟུང་དྩོན་དངྩོས་པྩོར་མེད་དེ། སྒ་ལས་ཞིག་པ་ལ་རྟྩོག་པའི་བྩོ་ལ་ཇི་འདྲར་སྣང་བ་དེ་

འདྲ་བར་སྣང་ཚུལ་མཚུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས།

༤༽ རིགས་པ་བཞི་པ་སྤི་ཉིད་ཡིན་པས་སྒྲུབ་པ་ནི།

ར་བར། དེ་ཕིར་མཚུངས་ཉིད་སྤི་འདི་ལ། །དངྩོས་པྩོ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་

ཡིན། །ཞེས་དང་། གྲུབ་ཊིཀ་ ༢༡ ལས། གསལ་བ་ལ་མཚུངས་པ་ཉིད་ཀི་སྤི་འདི་ཆྩོས་

ཅན། དངྩོས་པྩོ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་ཏེ། སྤི་མཚན་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། ཞེས་

གསུངས།

༥༽ རིགས་པ་ལྔ་པ་འབས་བུ་མིན་པས་སྒྲུབ་པ་ནི།

ར་བར། རིགས་རྣམས་འབས་བུ་མིན་ཕིར་ན། །མ་འབེལ་བ་དང་དངྩོས་མེད་

འགྱུར། །ཞེས་དང་། གྲུབ་ཊིཀ་ ༢༢ ལས། རིགས་རྣམས་ཆྩོས་ཅན།གསལ་བ་ལ་དྩོན་

དམ་པར་མ་འབེལ་བར་དང་དངྩོས་མེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། འབས་བུ་མིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་གསུངས།

༦༽ རིགས་པ་དྲུག་པ་བར་ལ་ལྟྩོས་པས་སྒྲུབ་པ་ནི།

ར་བར། ཤེས་པ་གང་དེ་བར་དག་ལ། །ལྟྩོས་པ་མ་ཡིན་སྤི་ཡི་ནི། །བྩོ་ལ་དེ་ལྟར་

སྣང་བ་མེད། །ཅེས་དང་། གྲུབ་ཊིཀ་ ༢༢ ལས། སྤི་འཛིན་པའི་བྩོ་ཆྩོས་ཅན། གཟུང་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དྩོན་མེད་དེ། བར་ལ་མི་ལྟྩོས་པ་དེ་ལྟར་སྣང་བ་མེད་པར་རང་ཡུལ་འཛིན་པ་བར་ལ་

ལྟྩོས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས།

༧༽ རིགས་པ་བདུན་པ་ཡན་གར་དུ་མི་སྣང་བས་སྒྲུབ་པ་ནི།

ར་བར། རྣམ་པ་འགས་ཀང་རྣམ་ཤེས་ལ། །དེ་དངྩོས་སྣང་བ་མེད་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་

དང་། གྲུབ་ཊིཀ་ ༢༣ ལས། སྤི་ཆྩོས་ཅན། དངྩོས་མེད་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པ་འགས་ཀང་

རྣམ་ཤེས་མ་འཁྲུལ་པ་ལ་དངྩོས་པྩོར་སྣང་བ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས།

༨༽ རིགས་པ་བརྒྱད་པ་དྩོན་བེད་ནུས་སྩོང་ཡིན་པས་སྒྲུབ་པ་ནི།

ར་བར། དྩོན་བེད་པར་ཡང་མི་རུང་ངྩོ་། །དེ་མི་རུང་ཕིར་རང་བཞིན་མེད། །ཅེས་

དང་། གྲུབ་ཊིཀ་ ༢༤ ལས། སྤི་དེ་ནི་ཆྩོས་ཅན། དངྩོས་པྩོའི་རང་བཞིན་དུ་མེད་དེ། 

དྩོན་བེད་པ་དེ་མི་རུང་བའི་ཕིར་ཏེ། རང་འཛིན་ཤེས་པ་སྐྱེད་པ་ཙམ་གིའང་དྩོན་བེད་

པར་མི་རུང་བའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས།

ཚད་མའི་གྲངས་ངེས་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་དང་དེའི་རྟགས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་ཚུལ།

ཚད་མའི་གྲངས་ངེས་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་དང་དེའི་རྟགས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་

ཚུལ་ནི།

ཚད་མ་ལ་གཉིས་སུ་གྲངས་ངེས་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས།

ར་བར། གཞལ་བ་གཉིས་ཕིར་ཚད་མ་གཉིས། །ཞེས་དང་། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ 

༡ ལས།༼ཤེས་བ་ཆྩོས་ཅན།༽ ཚད་མ་གཉིས་སུ་གྲངས་ངེས་ཏེ། གཞལ་བ་གཉིས་སུ་

གྲངས་ངེས་པའི་ཕིར།ཞེས་གསུངས། རེའི་ཚད་མའི་ལམ་སྒིག་དང་མངྩོན་སུམ་ལེའུའི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཊི་ཀ་ལས། འདི་ཚད་མའི་གྲངས་ངེས་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་མ་ཡིན་ཏེ། དམ་བཅའ་བརྩོད་

པ་སྩོགས་སྐྱྩོན་དུ་མར་ཡྩོད་པར་གསུངས་སྩོ། །

རྟགས་སྒྲུབ་ཀི་རིགས་པ་དང་པྩོ་རྟགས་ཀི་ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་ནི།

ར་བར། དྩོན་བེད་ནུས་དང་མི་ནུས་ཕིར། །ཞེས་དང་། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༣ 

ལས། ༼ཤེས་བ་ཆྩོས་ཅན།༽ གཞལ་བ་རང་མཚན་དང་སྤི་མཚན་གཉིས་སུ་ངེས་ཏེ། དེ་

ལ་དྩོན་བེད་ནུས་པ་དང་མི་ནུས་པ་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས།

རྟགས་སྒྲུབ་ཀི་རིགས་པ་གཉིས་པ་ཡུལ་ཅན་བྩོའི་སྩོ་ནས་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་ནི།

ར་བར། འདྲ་དང་མི་འདྲ་ཉིད་ཕིར་དང་། །ཞེས་དང་། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༣ 

ལས། ༼ཤེས་བ་ཆྩོས་ཅན། གཞལ་བ་རང་མཚན་དང་སྤི་མཚན་གཉིས་སུ་ངེས་ཏེ།༽ འདྲ་བ་ཐུན་མྩོང་

བ་གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་པའི་སྩོ་ནས་སྒྩོ་འདྩོགས་གསར་དུ་གཅྩོད་པ་དང་མི་འདྲ་བ་ཐུན་

མྩོང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་གཟུང་དྩོན་དུ་བས་པའི་སྩོ་ནས་སྒྩོ་འདྩོགས་གསར་དུ་གཅྩོད་པ་

གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས།

རྟགས་སྒྲུབ་ཀི་རིགས་པ་གསུམ་པ་ཡུལ་ཅན་སྒའི་སྩོ་ནས་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་ནི།

ར་བར། སྒ་ཡི་ཡུལ་དང་ཡུལ་མིན་ཕིར། །ཞེས་དང་། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༣ 

ལས། ༼ཤེས་བ་ཆྩོས་ཅན། གཞལ་བ་རང་མཚན་དང་སྤི་མཚན་གཉིས་སུ་ངེས་ཏེ།༽ རྩོད་བེད་ཀི་སྒའི་

བདག་རྐེན་ཙམ་གི་སྣང་བའི་ཡུལ་དང་། དེ་ཙམ་གིས་སྣང་བའི་ཡུལ་མིན་པར་རང་གི་

ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་གྲུབ་པའི་ཡུལ་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས།

རྟགས་སྒྲུབ་ཀི་རིགས་པ་བཞི་པ་བེད་ལས་ཀི་སྩོ་ནས་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་ནི།
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ར་བར། རྒྱུ་མཚན་གཞན་ནི་ཡྩོད་པ་ན། །བྩོ་ནི་ཡྩོད་དང་མེད་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་དང་། 

ཐར་ལམ་གསལ་བེད་༣ལས།  ༼ཤེས་བ་ཆྩོས་ཅན། གཞལ་བ་རང་མཚན་དང་སྤི་མཚན་

གཉིས་སུ་ངེས་ཏེ།༽ རང་གི་གཟུང་ཡུལ་ལས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་བར་དང་རྩོལ་བ་

སྩོགས་ཡྩོད་པ་ན་དེ་ཙམ་གིས་རང་འཛིན་གི་བྩོ་ནི་ཡྩོད་པའི་ཡུལ་དང་། དེ་ཙམ་ལ་

བལྟྩོས་པ་མིན་པར་རང་ཉིད་ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་གྲུབ་པ་མེད་ན་རང་འཛིན་གི་བྩོ་མེད་པའི་

ཡུལ་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས།

མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་དང་རིགས་རྒྱན་ལས། དྩོན་དམ་དྩོན་བེད་ནུས་པ་

གང་། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་ཚིགས་བཅད་འདི་ཁྱབ་སྒྲུབ་ཀི་གཞུང་དུ་མཛད་ནས་དེ་ཡང་

རྟགས་དང་པྩོའི་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནི། དྩོན་དམ་དྩོན་བེད་ནུས་པ་གང་། །དེ་འདིར་དྩོན་

དམ་ཡྩོད་པ་ཡིན། །གཞན་ནི་ཀུན་རྫྩོབ་ཡྩོད་པ་སེ། །དེ་དག་རང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་

བཤད། །ཅེས་དང་། གྩོང་གི་རྟགས་གཉིས་པའི་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནི། ཐུན་མྩོང་མིན་

པ་སྣང་བ་གང་། །དེ་འདིར་དྩོན་དམ་ཡྩོད་པ་ཡིན། །གཞན་ནི་ཀུན་རྫྩོབ་ཡྩོད་པ་

སེ། །དེ་དག་རང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་བཤད། །ཅེས་དང་། གྩོང་གི་རྟགས་གསུམ་པའི་

ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནི། སྒ་དྩོན་མིན་པ་གང་ཡིན་པ། །དེ་འདིར་དྩོན་དམ་ཞེས་སྩོགས་

དང་། གྩོང་གི་རྟགས་བཞི་པའི་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནི། རྒྱུ་མཚན་གཞན་ནི་ཡྩོད་པ་

ན། །རང་བྩོ་སྐྱེད་པ་བེད་པ་གང་། །དེ་འདིར་ཞེས་སྩོགས་འདྩོན་པ་བསྒྱུར་ནས་ཁྱབ་

སྒྲུབ་ལ་སྦར་བར་གསུངས་ཤིང་། སར་གི་རྟགས་རེ་རེ་ཙམ་གིས་སྒྲུབ་ནུས་མྩོད་ཀི་

བཞིར་བཀྩོད་པའི་དགྩོས་པ་ནི་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས། རང་རིག་གི་ཤུགས་ལ་

གྲུབ་པའི་རྟགས་ཀི་རྣམ་གྲངས་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པར་གསུངས་ལ། མཁས་གྲུབ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཊིཀ་ཆེན་ལས། གཞལ་བ་རང་སྤི་གཉིས་ལ། ངྩོ་བྩོ་དང་། སྣང་ཚུལ། ཡུལ་ཅན།བེད་

ལས་ཀིས་ཁྱད་པར་སེ་ཁྱད་པར་མི་འདྲ་བ་བཞི་ཡྩོད་པ་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པར་

གསུངས་སྩོ། །གྩོང་གི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ནི་ཞེས་སྩོགས་རྐང་པ་གཉིས་ལ་ཊིཀྐ་

གཉིས་འགྲེལ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཡྩོད་དྩོ། །

འྩོན་ཀང་འདིར་བརྟག་དཔྱད་བེད་དགྩོས་པ་ཞིག་ལ། ཤེས་བ་ཆྩོས་ན། 

ཚད་མ་ལ་མངྩོན་རེས་གཉིས་སུ་གྲངས་ངེས་ཏེ། གཞལ་བ་ལ་རང་སྤི་གཉིས་སུ་

ངེས་པའི་ཕིར། ཞེས་སར་བཞིན་བཀྩོད་ན། རྟགས་དེ་གཞལ་བ་གཉིས་ཕིར་ཚད་མ་

གཉིས། །ཞེས་པའི་སྐབས་ཀི་རྟགས་སྦྩོར་ཡིན་ནམ་མིན། མིན་ན་དེའི་སྐབས་ཀི་

རྟགས་སྦྩོར་གང་ཞིག་བཀྩོད། ཡིན་ན་མི་འཐད་དེ། དེ་ནི་ཤེས་བ་ཆྩོས་ཅན། སྒ་མི་

རྟག་པ་ཡིན་ཏེ། བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་

བཀྩོད་པ་བཞིན། ཕྩོགས་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་སུ་བས་པའི་སྐྱྩོན་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་

ཡང་། མངྩོན་སུམ་ལེའུ་ཊིཀྐ་ ༧༧༡ ལས། ཤེས་བ་ཆྩོས་ཅན། ཚད་མ་གཉིས་པྩོ་

དེར་ངེས་ཏེ། ཞེས་འགྩོད་དྩོ་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆྩོས་ཅན། སྒ་མི་རྟག་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་

སྒ་མི་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པའི་སྦྩོར་བ་ལ་འགྩོད་ན་ཅི་འགྱུར། ཤེས་བ་ཙམ་སྒ་རྟག་མི་

རྟག་རྩོད་པའི་སྐབས་ཀི་རྩོད་གཞི་ཆྩོས་ཅན་མིན་ལ། ཕྩོགས་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་སུ་

བས་པས་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགལ་ལྩོ་ཞེ་ན་ས་མ་ལའང་ཇི་ལྟ་བ་བརྩོད་པར་བ་སེ། 

ཚད་མ་གཉིས་སུ་ངེས་པ་སྐབས་འདིར་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་དེའི་སྐབས་ཀི་རྟགས་སྦྩོར་ནི། ཚད་མ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་མངྩོན་རེས་

གཉིས་སུ་ངེས་ཏེ། ཁྱྩོད་ཀི་གཞལ་བ་ལ་རང་སྤི་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར། ཞེས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

འགྩོད་ཅེ་ན། སྒ་ཆྩོས་ཅན། སྒ་མི་རྟག་སེ། བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་སྒ་མི་རྟག་

པར་བསྒྲུབ་པའི་རྟགས་འགྩོད་པ་བཞིན་དེ་ལ་ཡང་ཕྩོགས་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་སུ་བས་

པའི་སྐྱྩོན་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང་མངྩོན་སུམ་ལེའུ་ཊིཀྐ་ ༧༧༡ ལས། ཚད་མ་

ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་མངྩོན་རེས་གཉིས་སུ་ངེས་ཏེ། ཁྱྩོད་ཀི་གཞལ་བ་རང་སྤི་གཉིས་སུ་

གྲངས་ངེས་པའི་ཕིར། ཞེས་འགྩོད་དྩོ་ཞེ་ན། སྒ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་མི་རྟག་པ་ཡིན་ཏེ། 

ཁྱྩོད་བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀྩོད་ན་ཅི་འགྱུར། ཁྱྩོད་ཅེས་པ་ཆྩོས་ཅན། སྒ་

ལ་བ་དགྩོས་པས་སྒ་མི་རྟག་པ་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་སུ་བཟུང་བ་དང་དྩོན་འདྲའྩོ་ཞེ་ན། 

འདིར་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། ཁྱྩོད་ཅེས་པ་ཚད་མ་ལ་བ་དགྩོས་པས་ཡང་ཕྩོགས་བསྒྲུབ་

བའི་ཆྩོས་སུ་བས་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

འྩོ་ན་དེ་འདྲའི་སྦྩོར་བ་དེ་གཉིས་གཞལ་བ་གཉིས་ཕིར་ཚད་མ་གཉིས་ཞེས་

པའི་སྐབས་ནས་བསན་པའི་རྟགས་སྦྩོར་མིན་ན་དེའི་སྐབས་ཀི་རྟགས་སྦྩོར་དེ་གང་

འགྩོད་ཅེ་ན། ཁ་ཅིག་དེའི་སྐབས་ཀི་རྟགས་སྦྩོར་ནི་སར་གི་དེ་དག་འགྩོད་དགྩོས་ལ། 

འྩོན་ཀང་དེ་དག་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་མི་དགྩོས་སྩོ་ཞེ་ན། འདི་ལ་མངྩོན་སུམ་ལེའུ་

ཊིཀྐ་ལས་སྐྱྩོན་དུ་མ་བཏང་སེ། དངྩོས་འགལ་ལ་ཕུང་གསུམ་པ་ཁས་ལེན་དགྩོས་

པར་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་དང་། རང་ཚིག་འགལ་བའི་སྐྱྩོན་དང་། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་

རྟགས་ལ་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་དང་། རྟགས་སྦྩོར་དང་ཐལ་

སྦྩོར་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་སྦྩོར་བ་འགྩོད་ཚུལ་ཡྩོད་པར་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་དང་། རྟགས་

ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་གང་གི་ཡང་སྦྩོར་བ་མ་ཡིན་པའི་རྟགས་སྦྩོར་འགྩོད་ཚུལ་

ཡྩོད་པར་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་ཡྩོད་པར་གསུངས་སྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་མངྩོན་སུམ་ལེའུ་ཊིཀྐ་ 
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

༧༧༡ ལས། གཞུང་ལ་རང་གི་དམ་བཅའ་སྒྲུབ་པའི་སྦྩོར་བ་དེ་ལྟར་བཀྩོད་ཀང་

རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་ལེན་ཅི་དགྩོས་སམ་ན་ནི། རྟགས་སུ་བཀྩོད་པ་ལ་རྟགས་

ཡང་དག་དང་ཡང་དག་མ་ཡིན་པ་གང་རུང་ཡིན་མི་དགྩོས་སྩོ་ཞེས་དངྩོས་འགལ་

ལ་ཕུང་གསུམ་ཁས་ལེན་དགྩོས་པར་འགྱུར་ལ། ར་སྦྩོར་འདི་ལྟར་བཀྩོད་ཀང་

རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་བངས་ནས་གཞུང་འྩོག་མ་དག་སྦྩོར་བ་

འདིའི་ཕྩོགས་ཆྩོས་དང་། ཁྱབ་པའི་ཚུལ་སྒྲུབ་པར་སྨྲས་ན་རང་ཚིག་འགལ་བ་དང་། 

ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་རྟགས་ཡིན་ཀང་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་སྨྲ་དགྩོས་

པར་འགྱུར་ལ། ཐལ་སྦྩོར་དང་རྟགས་སྦྩོར་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་སྦྩོར་བ་འགྩོད་ཚུལ་

དང་།རྟགས་སྦྩོར་ལ་རྟགས་ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་སྦྩོར་བ་

འགྩོད་ཚུལ་དུ་སྦྩོར་བ་འགྩོད་པ་པྩོ་རང་ཉིད་ཀིས་ཁས་འཆེ་བ་བྩོད་མིན་པ་འཕགས་

ཡུལ་གི་ཕི་ནང་གི་རྟྩོག་གེ་པ་སུ་ལའང་མེད་དྩོ་ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

འྩོ་ན་ར་བའི་གཞུང་དེས་སྐབས་ཀི་སྦྩོར་བ་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་འགྩོད་ཅེ་ན། 

ཚད་མ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་རང་མཚན་སྣང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་

རིག་པ་དང་སྤི་མཚན་སྣང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་རིག་པ་གཉིས་སུ་

གྲངས་ངེས་ཏེ། གཞལ་བ་ལ་རང་སྤི་གཉིས་སུ་གྲངས་ངེས་པའི་ཕིར། ཞེས་འགྩོད་

ལ། དེ་ལྟར་བཀྩོད་ན་སར་གི་སྐྱྩོན་དེ་རྣམས་སྩོང་ནུས་སྩོ་སམ་པ་མ་ཟད་ར་གཞུང་

དང་ཡང་འགྲིག་གམ་སམ་ཡང་། སས་མཆྩོག་གཉིས་ཀི་ཊིཀྐ་དག་ལས་སར་གི་

རྟགས་སྦྩོར་དེ་རང་གསལ་བས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་དཔྱད་པར་བའྩོ། །ཡང་ན། ཚད་

མ་གཉིས་ཕིར། ཞེས་སྩོགས་ཀི་སྐབས་སུ་བསན་པའི་ཚད་མའི་གྲངས་ངེས་སྒྲུབ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

པའི་རྟགས་ནི་འདི་ཉིད་བཀྩོད་དགྩོས་ལ། སས་མཆྩོག་རྣམ་གཉིས་ཀི་གཞུང་དུ་སར་

ལྟར་བཀྩོད་པ་ནི་གཞུང་སྦྩོར་གི་དབང་དུ་བས་ལ། དེའི་ཕིར་གཞུང་དེའི་གཞུང་སྦྩོར་

དང་དེའི་སྐབས་ནས་བསན་པའི་ཚད་མའི་གྲངས་ངེས་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་

གཉིས་ལ་མི་འདྲ་བ་ཡྩོད་པས་འགལ་བ་མེད་ཅེས་ཞིབ་ཆ་བའྩོ་ཞེས་ཟེར་ཆྩོག་གམ་

དཔྱད་དགྩོས།

རྟགས་འཛིན་སེམས་ཀི་སྐབས་མཁས་དབང་རྣམས་ཀི་གསུང་ཟིན་འདྲ་མིན།

རྟགས་འཛིན་སེམས་ཀི་སྐབས་སུ་མཁས་དབང་རྣམས་ཀི་གསུང་ཟིན་འདྲ་

མིན་ཡྩོད་པ་ལས། ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་ ༡༢༦ ལས་གསུངས་ཚུལ་ནི། རང་འབས་

རེས་དཔག་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་རྟགས་ཀི་ཚུལ་འཇལ་བའི་བྩོ། རྟགས་འཛིན་སེམས་

ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་དབེ་ན། ཕྩོགས་ཆྩོས་འཇལ་བའི་རྟགས་འཛིན་སེམས་དང་

ཁྱབ་པ་འཇལ་བའི་རྟགས་འཛིན་སེམས་དང་། དེ་དག་རེ་རེ་ལའང་ཚད་མ་དང་། 

དཔྱད་ཤེས་གཉིས་གཉིས་དང་། དེ་གཉིས་རེ་རེ་ལའང་མངྩོན་སུམ་དང་རྟྩོག་པ་

གཉིས་གཉིས་སུ་ཡྩོད་པར་གསུངས་སྩོ། །གསུངས་ཚུལ་འདི་ལྟར་ན་རྟགས་འཛིན་

སེམས་ལ་ཕི་རྩོལ་ཡང་དག་གི་རྒྱུད་ལ་སྦར་དགྩོས་པའི་གསལ་ཁ་མེད་པ་དང་། དེ་

བཞིན་དུ་རྟགས་འཛིན་སེམས་ལ་ཚད་མ་མངྩོན་རེས་སྩོགས་འཇྩོག་པ་དང་རྟགས་

ཡང་དག་གི་ཚུལ་འཇལ་བའི་བྩོ་ཡིན་དགྩོས་པ་གསུངས་པས། ཡྩོངས་འཛིན་བྩོ་

རིག་དང་སེ་བདུན་རྒྱན་དང་། རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་སྩོགས་དང་སྦར་

ནས་དཔྱད་དགྩོས།

སེ་བདུན་རྒྱན་ ༣༦༠ ལས་གསུངས་ཚུལ་ནི། མཚན་ཉིད་ནི། དེ་སྒྲུབ་ཀི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཚུལ་གསུམ་འཇལ་བའི་ཚད་མས་དྲངས་ནས་སྐྱེས་པའི་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ག་

དུས་གཅིག་ཏུ་དྲན་པའི་ཤེས་པ་ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ ༣༥༩ ལས། དེ་སྒྲུབ་ཀི་

ཚུལ་གསུམ་ག་དུས་གཅིག་ཏུ་དྲན་པའི་ཤེས་པ་ཚད་མའི་སྩོབས་ལས་སྐྱེས་པ་ཉིད། 

རྟགས་འཛིན་སེམས་ཡིན་ལ་ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་ལྟར་རྟགས་འཛིན་སེམས་ལ་

དྲན་པ་དཔྱད་ཤེས་ཡིན་དགྩོས་པ་དང་དེ་ལ་ཚད་མ་མི་འདྩོད་ཅིང་། སྩོབ་དཔྩོན་

ཡབ་སས་ཀིས་རྟགས་འཛིན་སེམས་མངྩོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དུ་གསུངས་པས་དེ་ལ་

མངྩོན་སུམ་ཡང་མི་བཞེད་པ་དང་། རེས་དཔག་གི་མིང་གིས་བཏགས་ནས་བསན་

པ་ཙམ་ཡིན་པས་རེས་དཔག་ཡང་མི་བཞེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཕྩོགས་ཆྩོས་རྐང་

པ་འཇལ་བའི་བྩོ་དང་། རེས་ཁྱབ་རྐང་པ་འཇལ་བའི་བྩོ་རྟགས་འཛིན་སེམས་མི་

བཞེད་པས། རྟགས་འཛིན་སེམས་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་འཇལ་བའི་རྟགས་འཛིན་སེམས་

དང་། ཁྱབ་པ་འཇལ་བའི་རྟགས་འཛིན་སེམས་སྩོགས་ཀི་རྣམ་དབེ་སྩོགས་མི་

བཞེད་པ་མ་ཟད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ག་མ་ཤེས་པ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་རྟགས་

བཀྩོད་ཅིང་། དེའི་སྐབས་སུ་ཚུལ་གསུམ་འཇལ་བའི་བྩོ་སྐྱེས་ལ། ཚུལ་གསུམ་དུས་

གཅིག་ཏུ་དྲན་པའི་ཆེད་དུ་སྒྲུབ་ངག་བཀྩོད་ཅིང་། དེའི་སྐབས་རྟགས་འཛིན་སེམས་

སྐྱེས་པ་ལ། དེ་ནས་བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་པར་གསུངས་སྩོ། །

མཁས་གྲུབ་རིན་པྩོ་ཆེ་ལ། རྟགས་འཛིན་སེམས་ལ་དྲན་པ་དཔྱད་ཤེས་སུ་

བཞེད་པའི་ཁུངས་གང་ཡྩོད་ཅེ་ན། དེ་ནི་འྩོས་མེད་ཀི་རིགས་པས་གྲུབ་སེ། ཕྩོགས་

གང་ཡབ་སས་ཀིས་རྟགས་འཛིན་སེམས་རེས་དཔག་གི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཡིན་

གི་རེས་དཔག་དངྩོས་མིན་པར་གསུངས་པས་དེ་རེས་དཔག་ཏུ་མི་འཐད་ཅིང་། 
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

མངྩོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དུ་བསན་པས་མངྩོན་སུམ་དུ་ཡང་མི་འཐད་པས། དེ་ལྟར་ན་

དྲན་པ་དཔྱད་ཤེས་སུ་འཇྩོག་པ་ལས་འྩོས་མེད་དེ་ཞེས་འྩོས་མེད་ཀི་རིགས་པས་

གྲུབ་བྩོ། །རྟགས་འཛིན་སེམས་ལ་མངྩོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་ཁས་ལེན་པ་རྣམས་

ལ་ཁུངས་གང་ཡྩོད་དཔྱད་དགྩོས།

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས་གསུངས་ཚུལ་ནི། རྟགས་འཛིན་

སེམས་ལ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་གཞུང་འགྲེལ་ཁུངས་མ་གང་ན་ཡང་མི་

སྣང་བས་ཕྩོགས་ཆྩོས་འཇལ་བའི་ཚད་མ་དང་འབེལ་པ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་

རྟགས་འཛིན་སེམས་སུ་བཞག་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་པར་སེམས་སྩོ་ཞེས་

གསུངས་པས། རྟགས་འཛིན་སེམས་ལ་དཔྱད་ཤེས་ཡྩོད་པ་མ་ཟད་ཚད་མ་ཡང་

འཇྩོག་པར་གསུངས་ཤིང་། རྟགས་འཛིན་སེམས་ལ་དཔྱད་ཤེས་ཡིན་དགྩོས་པ་

ལ་ཁུངས་མེད་པར་གསུངས་སྩོ། །ཕྩོགས་གང་ཡབ་སས་ཀིས་རྟགས་འཛིན་

སེམས་མངྩོན་སུམ་མིན་པ་དང་། རེས་དཔག་མིན་པར་གསུངས་པ་ནི་རྣམ་

བཤད་རེས་འབང་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀིས་རྟགས་འཛིན་སེམས་བེ་བག་པ་

གཅིག་ལ་སྦར་བ་ཡིན་གི་ཐམས་ཅད་ལ་མིན་ནྩོ་ཞེས་དགྩོངས་པ་འགྲེལ་ཞིང་། 

གཞུང་དེ་དག་དགྩོངས་པ་འགྲེལ་ཚུལ་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དང་མི་

འདྲ་བ་ཡྩོད་དྩོ། །རྣམ་བཤད་ལས་འབེལ་པ་ངེས་པའི་བྩོ་རྟགས་འཛིན་སེམས་

སུ་གསུངས་ལ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། ར་བར། དངྩོས་གང་ཅི་ལྟ་བུ་གྱུར་པ། །དེ་

འདྲ་དེ་ནི་རྟགས་སེམས་ཀི། །རྒྱུ་ཡིན་དེ་ལས་དེ་ལྟ་ཡི། །དངྩོས་ལ་དེ་བསྐྱེད་

རྟགས་ཅན་བྩོ། །ཞེས་པའི་གཞུང་འདིས་སྒྲུབ་རྟགས་ལ་བརྟེན་པའི་རེས་དཔག་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

རང་མཚན་ལ་རག་ལས་པར་བསན་པའི་སྐབས་འདིར་འབེལ་པ་ལ་རག་ལས་

པ་ནི་བསན་དགྩོས་ལ། བསན་ཚུལ་ཡང་། འབེལ་པ་ལ་རག་ལས་པ་བསན་པའི་

གཞུང་དངྩོས་སུ་མེད་ཅིང་རྟགས་འཛིན་སེམས་ལ་རག་ལས་པ་དངྩོས་སུ་བསན་

པས་འབེལ་པ་ལ་རག་ལས་པར་སྒྲུབ་དགྩོས་ལ་དེ་ལྟར་ན་འབེལ་པ་ངེས་པའི་བྩོ་

རྟགས་འཛིན་སེམས་སུ་གྲུབ་ཅིང་། བསན་ཚུལ་ཡང་རྟགས་རྩོད་གཞི་ལ་འཛིན་

པའི་རྟགས་འཛིན་སེམས་གཙོ་བྩོ་དང་འབེལ་བ་ངེས་པའི་བྩོ་རྟགས་འཛིན་

སེམས་ཕལ་པའི་ཚུལ་དུ་གནས་པ་གསུངས་སྩོ། །

མངྩོན་སུམ་ལེའུའི་བརེད་བང་ ༣༦༩ ལས། རྟགས་འཛིན་སེམས་ཀིས་

རྟགས་གཅིག་པུ་ཡུལ་དུ་བེད་པ་མ་ཡིན་གི་རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཀི་འབེལ་

བའང་འཇལ་བར་བེད་པས་འབེལ་ཡུལ་མི་རྟག་པ་ལའང་མི་སླུ་བས། སར་བཤད་

པའི་སྐྱྩོན་མེད་ལ། སྐབས་སུ་མ་བབ་པའི་སྐྱྩོན་ཡང་མེད་དེ། རྟགས་ཅན་རེས་དཔག་

མི་སླུ་བར་བསྒྲུབ་པ་ལ་དེ་རྟགས་འཛིན་སེམས་ལ་འབེལ། དེ་རྟགས་ལ་འབེལ། དེ་

བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ལ་འབེལ་བ་ངེས་པ་ལ་རག་ལས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཡྩོངས་འཛིན་བྩོ་རིག་ ༢༢༦ ལས་གསུངས་ཚུལ་ནི། རང་ཉིད་སྒ་བས་པ་

དང་བས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་གང་རུང་ལ་མི་སླུ་བ་ཡང་ཡིན། རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་

བས་པ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་བས་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་རྟྩོགས་ཀི་རེས་དཔག་

གི་རྒྱུ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པར་གྱུར་པའི་བས་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་ཕི་རྩོལ་ཡང་དག་གི་རྒྱུད་ཀི་རིག་པ་དེ། རང་ཉིད་བས་པའི་རྟགས་

ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་འཛིན་སེམས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཅེས་གསུངས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

སྩོ། །གསུངས་ཚུལ་འདི་ནི་ཕལ་ཆེར་ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་དང་འདྲ་ལ། རྟགས་འཛིན་

སེམས་ལ་ཕི་རྩོལ་ཡང་དག་གི་རྒྱུད་ཀི་རིག་པ་ཡིན་དགྩོས་ན། རང་དྩོན་སྐབས་ཀི་

རྟགས་ཡང་དག་ལ་རྟགས་འཛིན་སེམས་ཡྩོད་མེད་དང་། ས་རྩོལ་ཡང་དག་དང་ཕི་

རྩོལ་ལྟར་སྣང་གི་རྒྱུད་ཀི་རེས་ཁྱབ་འཇལ་བའི་བྩོ་སྩོགས་རྟགས་འཛིན་སེམས་

ཡིན་མིན་དཔྱད་དགྩོས། སྤིར་རེས་དཔག་ཡིན་ན་རང་རྒྱུ་རྟགས་འཛིན་སེམས་ལ་

བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ནི་ཁས་ལེན་དགྩོས་སྩོ། །

གཞན་ཡང་སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༡༢༤ དང་། སེ་བདུན་རྒྱན་ ༣༤༥ 

བཅས་སུ་རྟགས་འཛིན་སེམས་ཀི་སྐྩོར་ལ་སྩོབ་དཔྩོན་མཁས་པའི་འདྩོད་པ་དག་

བཀྩོད་ནས་དགག་སྒྲུབ་རྒྱས་པར་གནང་འདུག་པ་རྣམས་ངེས་པར་གཟིགས་

གལ་ཆེའྩོ། །

མངྩོན་སུམ་ལེའུའི་ཊིཀྐ་ ༨༢༠ ལས། དེ་ལྟར་ན་རྟགས་ཡང་དག་གི་ཚུལ་

གསུམ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་དང་། ཚད་མ་དེ་དག་གིས་དྲངས་པའི་ཚུལ་གསུམ་དྲན་

པའི་དཔྱད་ཤེས་རྣམས་ཀང་སྦྩོར་བ་དེ་སྐྩོར་གི་རྟགས་འཛིན་སེམས་སུ་བསན་པ་

ཡིན་ནྩོ་ཞེས་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཡིན་གི་ཚུལ་གསུམ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་དང་། དེ་

འདྲའི་ཚུལ་གསུམ་དྲན་པའི་དཔྱད་ཤེས་རྣམས་རྟགས་དེའི་རྟགས་འཛིན་སེམས་སུ་

གསུངས་སྩོ། །

ཡང་མངྩོན་སུམ་ལེའུའི་ཊིཀྐ་ ༨༢༡ ལས། གཞན་ཡང་། འདི་ལྟར་བསམ་

པར་བ་སེ། ཅི་སྒ་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་བས་པ་རྟགས་སུ་བཀྩོད་པའི་ཚེ། བས་པ་

སྒ་ལ་འགྩོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡྩོད་པར་ངེས་པའི་ཚད་མ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

འཛིན་སེམས་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན། མ་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཅན་རེས་དཔག་གི་

རྒྱུ་མི་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྟགས་འཛིན་སེམས་ནི་རྟགས་ཅན་གི་རེས་དཔག་གི་རྒྱུར་

བཤད་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེ་ན། འྩོ་ན་དེ་སྒྲུབ་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཚད་མས་ངེས་པ་མེད་པར་

ཐལ། ཕྩོགས་ཆྩོས་ཚད་མས་ངེས་པ་རེས་དཔག་གི་རྒྱུར་བཤད་པའི་ཕིར་

རྩོ། །རྟགས་ཡང་དག་གི་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཚད་མས་ངེས་པ་བསྒྲུབ་བ་རྟྩོགས་པའི་རེས་

དཔག་གི་རྒྱུར་བཤད་པ་ཡིན་གི། ཕྩོགས་ཆྩོས་ངེས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་ན་དེའི་རྒྱུ་

ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་མ་བཤད་དྩོ་ཞེ་ན། རྟགས་ཡང་དག་གི་རྟགས་འཛིན་སེམས་

རྟགས་ཅན་རེས་དཔག་གི་རྒྱུར་བཤད་པ་ཡིན་གི། རྟགས་འཛིན་སེམས་ཡིན་ན་

རེས་དཔག་གི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་གང་དུ་བཤད། ཅེས་རྟགས་འཛིན་སེམས་ལ་

བསྒྲུབ་བ་རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་གི་རྒྱུ་ཡིན་མི་དགྩོས་པ་དང་། རྟགས་ལྟར་སྣང་

ལའང་རྟགས་འཛིན་སེམས་འཇྩོག་ཏུ་ཡྩོད་པར་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་དེ་ཉིད་ ༨༢༡ ལས། གཞན་ཡང་རྟགས་འཛིན་སེམས་ཡིན་ན། རྟགས་

ཡང་དག་གི་རྟགས་འཛིན་སེམས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཅིའང་བསན་དུ་མེད་

དྩོ། །དེས་ན་བས་པས་སྒ་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་འཇལ་བའི་རྟགས་

འཛིན་སེམས་ཡྩོད་ཀང་ཁྱབ་པ་འཇལ་བའི་རྟགས་འཛིན་སེམས་གྲྩོགས་སུ་མེད་

པས་རྟགས་ཅན་རེས་དཔག་བསྐྱེད་མི་ནུས་ལ། མིག་གི་གཟུང་བས་སྒ་མི་རྟག་པར་

བསྒྲུབ་པའི་ཁྱབ་པ་འཇལ་བའི་རྟགས་འཛིན་སེམས་ཡྩོད་ཀང་ཕྩོགས་ཆྩོས་འཇལ་

བའི་རྟགས་འཛིན་སེམས་གྲྩོགས་སུ་མེད་པས་རྟགས་ཅན་རེས་དཔག་བསྐྱེད་པར་

མ་ནུས་པ་ཡིན་པས། རྟགས་ཅན་རེས་དཔག་བསྐྱེད་པ་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

འཇལ་བའི་རྟགས་འཛིན་ཚད་མ་གསུམ་དང་། དེས་དྲངས་པའི་དཔྱད་ཤེས་གསུམ་

གྲངས་ཚང་བ་རྒྱུ་ཚོགས་སུ་དགྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་རྟགས་འཛིན་སེམས་ལ་

རྟགས་ཡང་དག་གི་རྟགས་འཛིན་སེམས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་སྒྲུབ་བེད་མེད་པ་དང་། 

སྒ་ཆྩོས་ཅན། རྟག་སེ། བས་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ལ་

ཕྩོགས་ཆྩོས་འཇལ་བའི་རྟགས་འཛིན་སེམས་ཡྩོད་ཀང་། ཁྱབ་པ་འཇལ་བའི་རྟགས་

འཛིན་སེམས་གྲྩོགས་སུ་མེད་པས་རྟགས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྟགས་ཅན་རེས་དཔག་

འཇྩོག་ཏུ་མེད་པ་དང་། སྒ་ཆྩོས་ཅན། མི་རྟག་སེ། མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཞེས་པའི་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡྩོད་ཀང་། ཕྩོགས་ཆྩོས་འཇལ་བའི་

རྟགས་འཛིན་སེམས་གྲྩོགས་སུ་མེད་པས་རྟགས་དེ་ལ་རྟགས་ཅན་རེས་དཔག་

བཞག་ཏུ་མེད་པ་དང་། རྟགས་དེའི་རྟགས་ཅན་རེས་དཔག་བསྐྱེད་པ་ལ་རྟགས་དེའི་

ཚུལ་གསུམ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་གསུམ་ཀ་དང་། ཚུལ་གསུམ་དྲན་པའི་དཔྱད་ཤེས་

རྣམས་རྒྱུ་ཚོགས་གྲངས་ཚང་དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་དེ་ཉིད་ ༨༢༢ ལས། དེས་ན་ཆྩོས་མཆྩོག་གི་ལུགས་འདི་རང་ལུགས་

ལ་ཁས་ལེན་པ་ནའང་། རང་འབས་རེས་དཔག་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཚུལ་གསུམ་གང་

རུང་འཛིན་པའི་ཚད་མ་དང་ཚུལ་གསུམ་གང་རུང་འཛིན་པའི་དཔྱད་ཤེས་གང་རུང་

ཡིན་པ། ཞེས་པ་རྟགས་འཛིན་སེམས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་འདྩོད་པ་ནི་མ་ཁྱབ་པའི་

སྐྱྩོན་དང་བཅས་པའྩོ། །དེའི་ཕིར་རྟགས་ཡང་དག་གི་རྟགས་འཛིན་སེམས་ཀི་

མཚན་ཉིད་ལ་དེ་ལྟར་འཇྩོག་པ་ལ་ནི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་

པས་རང་འབས་རེས་དཔག་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཚུལ་གསུམ་གང་རུང་འཇལ་བའི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཚད་མ་དང་། ཚུལ་གསུམ་གང་རུང་འཛིན་པའི་དཔྱད་ཤེས་གང་རུང་ཡིན་པ་དེ། 

རྟགས་འཛིན་སེམས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་ན་མཚན་ཉིད་ཁྱབ་ཆུང་བའི་སྐྱྩོན་ཡྩོད་

པ་དང་། དེ་རྟགས་འཛིན་སེམས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་ན་འཐད་པར་གསུངས་

སྩོ། །གྩོང་དུ་དྲངས་པའི་རྟགས་འཛིན་སེམས་ཀི་མཚན་ཉིད་རྣམས་ཀང་འདིར་དྲན་

པར་བའྩོ། །

ཡང་མངྩོན་སུམ་ལེའུའི་བརེད་བང་ ༣༦༩ ལས། རྟགས་འཛིན་སེམས་ནི་

ཚུལ་གསུམ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་དང་དེའི་སྩོབས་ཀིས་དྲངས་པའི་དཔྱད་ཤེས་ཡིན་

པས་དེ་ཚུལ་གསུམ་ལ་མི་སླུ་བར་ངེས་པར་བསྒྲུབ་དགྩོས་པའི་ཕིར་རྩོ། །རྟགས་

འཛིན་རེས་དཔག་ཡྩོད་ན་རྟགས་ཅན་ལས་ལྩོགས་སུ་བསན་པ་དྩོན་མེད་པར་ཐལ། 

རྟགས་ཅན་རེས་དཔག་གི་ནང་དུ་འདུས་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་ཉེས་པའང་མི་གནས་

ཏེ། རྟགས་འཛིན་རེས་དཔག་ར་བའི་བསྒྲུབ་བ་རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་གི་ནང་དུ་

འདུས་པས་དེ་ལས་ལྩོགས་སུ་བསན་པ་དྩོན་མེད་པར་ཐལ་བ་ནི་རྟགས་མ་གྲུབ་སེ། 

སྤིར་རེས་དཔག་གི་ནང་དུ་འདུས་པས་ས་མ་དེ་ལས་ཐ་དད་དུ་བས་པ་དྩོན་མེད་དུ་

ཐལ་བ་ནི་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པས་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་ཁྩོ་ནའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

མངྩོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གི་དབེ་བསྡུ་དང་ཕེ་བའི་དགྩོས་པ།

མངྩོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གི་དབེ་ཚུལ་ནི། སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་གིས་མངྩོན་

སུམ་ལྟར་སྣང་བདུན་གསུངས་ཏེ། ཀུན་བཏུས་ལས། འཁྲུལ་དང་ཀུན་རྫྩོབ་ཤེས་པ་

དང་། །རེས་དཔག་རེས་སུ་དཔག་ལས་བྱུང་། །དྲན་དང་མངྩོན་འདྩོད་ཅེས་

བའྩོ། །མངྩོན་སུམ་ལྟར་སྣང་རབ་རིབ་བཅས། །ཞེས་སིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་འཛིན་པའི་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

རྟྩོག་པ་འཁྲུལ་བའི་རྟྩོག་པ་དང་། རགས་པ་དང་རྒྱུན་ལ་རྟྩོག་པའི་བྩོ་ཀུན་རྫྩོབ་པའི་

རྟྩོག་པ་དང་། རྟགས་འཛིན་སེམས་སུ་གྱུར་པའི་རྟྩོག་པ་ལྟ་བུ་རེས་དཔག་གི་རྟྩོག་

པ་དང་། རྟགས་ཅན་རེས་དཔག་ལྟ་བུ་རེས་སུ་དཔག་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྟྩོག་པ་དང་། 

འདས་ཟིན་གི་དྩོན་རྣམས་དྲན་པ་ལྟ་བུ་དྲན་པའི་རྟྩོག་པ་དང་། མ་འྩོངས་པའི་དྩོན་

རྣམས་མངྩོན་པར་འདྩོད་པ་ལྟ་བུ་མངྩོན་འདྩོད་ཀི་རྟྩོག་པ་སེ་རྟྩོག་པ་མངྩོན་སུམ་

ལྟར་སྣང་དྲུག་དང་། སིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་འཛིན་པའི་དབང་ཤེས་ལྟ་བུ་རབ་རིབ་ཅན་གི་

མངྩོན་སུམ་ལྟར་སྣང་སེ་མངྩོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བདུན་གསུངས་སྩོ། །

སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་ཀི་གྲགས་པ་ནི། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས། མངྩོན་སུམ་

ལྟར་སྣང་རྣམ་པ་བཞི། །རྟྩོག་པའི་ཤེས་པ་རྣམ་གསུམ་དང་། །རྟེན་བསད་པ་ལས་

བྱུང་བ་ཅན། །རྟྩོག་པ་མེད་པ་གཅིག་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་མངྩོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ལ། བར་

ཡི་རྟེན་ཅན་གི་རྟྩོག་པ་དང་། དྩོན་གཞན་ལ་སྒྩོ་འདྩོགས་པའི་རྟྩོག་པ་དང་། ལྩོག་ཏུ་

གྱུར་པའི་དྩོན་ཅན་གི་རྟྩོག་པ་སེ། རྟྩོག་པ་མངྩོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གསུམ་དང་། བསད་

པ་མངྩོན་སུམ་ལྟར་སྣང་སེ་རྟྩོག་མེད་མངྩོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གཅིག་བཅས་མངྩོན་

སུམ་ལྟར་སྣང་བཞིར་གསུངས་སྩོ། །

མངྩོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ཕེ་བའི་དགྩོས་པ་ནི། སྤིར་མངྩོན་སུམ་ལྟར་སྣང་

གསུངས་པའི་དགྩོས་པ་ནི། རིགས་སྩོ་ནས་གསུངས་པ་བཞིན་ཡང་དག་པའི་ལམ་

གི་གྩོལ་ས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ལ། བེ་བག་སྐབས་འདིར་མངྩོན་

སུམ་ལྟར་སྣང་གསུངས་པའི་དགྩོས་པ་ནི། མངྩོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་

གཅིག་རྟྩོག་པ་དང་བལ་ཞེས་པའི་གཅད་བ་ངྩོས་བཟུང་བའི་ཆེད་དུ་རྟྩོག་པ་མངྩོན་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

སུམ་ལྟར་སྣང་གསུངས་ཤིང་། མི་སླུ་བའི་གཅད་བ་ངྩོས་བཟུང་བའི་ཆེད་དུ་རྟྩོག་

མེད་མངྩོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གསུངས་པ་ཡིན་ལ། ཁྱད་པར་རྟྩོག་པ་མངྩོན་སུམ་ལྟར་

སྣང་ལ་དྲུག་ལས་དང་པྩོ་གཉིས་གསུངས་པའི་དགྩོས་པ་ནི། རྣམ་འགྲེལ་ལས། 

དབང་སྐྱེས་མིན་པར་གྲུབ་དྩོན་དུ། །གཉིས་བཤད་འཁྲུལ་པ་མཐྩོང་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རིགས་པ་ཅན་པས་དེ་གཉིས་དབང་ཤེས་སུ་འདྩོད་པས་དེ་འགྩོག་

པའི་རྩོད་གཞི་ཤེས་པའི་ཆེད་རྟྩོག་པ་དང་པྩོ་གཉིས་གསུངས་ལ། རྟྩོག་པ་ཕི་མ་བཞི་

གསུངས་པའི་དགྩོས་པ་ནི། རྣམ་འགྲེལ་ལས། རེས་དཔག་སྩོགས་གྲུབ་བརྩོད་པ་

ནི། །ས་མ་གཉིས་ཉིད་བསྒྲུབ་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རིགས་པ་ཅན་པས་

དེ་བཞི་མངྩོན་སུམ་མ་ཡིན་པར་གྲུབ་ཟིན་ཡང་། རྟྩོག་པ་ས་མ་གཉིས་དབང་ཤེས་

མིན་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེར་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་བསན་པ་ཡིན་ནྩོ། །

རྟྩོག་པ་ཕི་མ་བཞི་གཅིག་ཏུ་བསྡུ་བའི་དགྩོས་པ་ནི། རྣམ་འགྲེལ་ལས། ཇི་

ལྟར་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་དྩོན་ཅན། །དྲན་པ་ལ་སྩོགས་རྟྩོག་པ་འདི། །བར་ལ་ལྟྩོས་པའི་ངང་

ཚུལ་ཅན། །མངྩོན་སུམ་དྩོན་ལ་འཛིན་མི་བེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཀུན་བཏུས་

ལས་གསུངས་པའི་རྟྩོག་པ་ཕི་མ་བཞི་པྩོ་དེ། རྣམ་འགྲེལ་དུ་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དྩོན་

ཅན་ཞེས་པའི་རྟྩོག་པ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་བསན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། རྟྩོག་པ་

བཞི་པྩོ་དེ་རང་ཡུལ་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་གིས་འཇལ་བ་དང་། རྟྩོག་པ་མངྩོན་སུམ་

ལྟར་སྣང་དུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེར་རིགས་གཅིག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་

བསྡུས་པའི་ཕིར། འྩོ་ན་རྟྩོག་པ་ས་མ་གཉིས་ཀང་གཅིག་ཏུ་བགྲང་དགྩོས་ཏེ། དེ་ལ་

ཡང་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་སྩོ་སམ་ན། དེ་གཉིས་ལྟར་སྣང་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཆྩོས་ཅན་ཙམ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དུ་མཚུངས་ཀང་། རིགས་པ་ཅན་པས་འཁྲུལ་པའི་རྟྩོག་པ་དེ་མངྩོན་སུམ་མ་ཡིན་

ཡང་དབང་ཤེས་སུ་འདྩོད་ལ། ཀུན་རྫྩོབ་པའི་རྟྩོག་པ་སེ་བུམ་འཛིན་རྟྩོག་པ་དེ་མངྩོན་

སུམ་དུ་ཡང་འདྩོད་པས་རྟྩོག་པ་མངྩོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྩོད་གཞི་མི་འདྲ་

བའི་ཆ་གཉིས་ཡྩོད་པ་ཤེས་པའི་ཕིར་དུ་ཡིན་ཞེས་རིགས་རྒྱན་ལས་གསུངས་པ་

ལྟར་དང་། ཡང་ན་ས་མ་དབང་ཤེས་མིན་པ་ཙམ་སྒྲུབ་ཅིང་གཉིས་པ་དབང་པྩོའི་

མངྩོན་སུམ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པས་སྒྲུབ་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་ཆ་ནས་སྩོ་སྩོར་ཕེ་བ་ཡིན་

ཟེར་དགྩོས་སམ་དཔྱད། འྩོ་ན་རྣམ་འགྲེལ་དུ་རྟྩོག་པ་ཕི་མ་བཞི་གྲངས་གཅིག་ཏུ་

འདྲེན་པ་བཞིན་ཀུན་བཏུས་སུ་ཡང་གཅིག་ཏུ་བགྲངས་རིགས་ལ། དེ་ལྟར་མ་བགྲང་

པ་སྩོ་སྩོར་བགྲང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ས་མ་གཉིས་

དབང་ཤེས་མིན་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེའི་དབེ་བའི་རྣམ་གྲངས་བསན་པའི་ཆེད་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་དགྩོས་སམ།

རིགས་པ་ཅན་པ་རྟྩོག་པ་དང་པྩོ་གཉིས་དབང་ཤེས་སུ་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་ནི། 

རྣམ་འགྲེལ་ལས། བར་རྟེན་ཅན་དང་དྩོན་གཞན་ལ། །སྒྩོ་འདྩོགས་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་

དག །མངྩོན་སུམ་ཉེར་འཇུག་ཅན་ཉིད་ཕིར། །འགའ་ཚེ་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །དྩོན་ནི། བརའི་རྟེན་ཅན་གི་རྟྩོག་པ་དང་། དྩོན་གཞན་ལ་

སྒྩོ་འདྩོགས་པའི་རྟྩོག་པ་དག་ཆྩོས་ཅན། དུས་འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་རིགས་པ་ཅན་པ་

ཁྱྩོད་དབང་ཤེས་སུ་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་ཡིན་ཏེ། དྩོན་རང་མཚན་འཛིན་པའི་

མངྩོན་སུམ་དང་ཡུལ་དུས་ཉེ་བར་འཇུག་པ་ཉིད་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་འཁྲུལ་བའི་ཕིར།

རྟྩོག་པ་ས་མ་གཉིས་རྩོད་གཞི་དང་ཕི་མ་བཞི་དཔེར་བས་པའི་གཏན་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཚིགས་ནི། རྣམ་འགྲེལ་ལས། ཇི་ལྟར་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་དྩོན་ཅན། །དྲན་པ་ལ་སྩོགས་

རྟྩོག་པ་འདི། །བར་ལ་ལྟྩོས་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན། །མངྩོན་སུམ་དྩོན་ལ་འཛིན་མི་

བེད། །དེ་ལྟར་ཉམས་མྱྩོང་དྲན་མེད་པར། །བུམ་པ་ལ་སྩོགས་དེ་དག་ལ། །ཤེས་

ཡྩོད་མིན་པས་དེ་ཡང་ནི། །མངྩོན་སུམ་ལས་ནི་ཡྩོངས་ཉམས་འགྱུར། །ཞེས་

གསུངས། དྩོན་ནི། སིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་འཛིན་པའི་སྒྩོ་འདྩོགས་པའི་རྟྩོག་པ་དང་། ལྟྩོ་

ལིར་བ་ལ་བུམ་པར་འཛིན་པའི་ཀུན་རྫྩོབ་པའི་རྟྩོག་པ་གཉིས་པྩོ་འདི་ཆྩོས་ཅན། 

དབང་པྩོ་མངྩོན་སུམ་ལས་ནི་ཡྩོངས་སུ་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། སྩོན་ཉམས་

སུ་མྱྩོང་བའི་བུམ་གཟུགས་དང་ཆུ་ལ་སྩོགས་པ་དྲན་པ་མེད་པར་བུམ་པ་དང་སིག་

རྒྱུ་ལ་སྩོགས་པ་དག་ལ་འདི་བུམ་པའྩོ། །འདི་ཆུའྩོ་ཞེས་ཤེས་པ་ཡྩོད་པར་མིན་པས་

སྩོ་སེ་མིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་རིགས་པ་ཅན་པ་ཁྱྩོད་རང་གི་ལུགས་ལ་ཇི་ལྟར་

ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དྩོན་ཅན་གི་དྲན་པ་ལ་སྩོགས་པའི་རྟྩོག་པ་ཕི་མ་བཞི་པྩོ་འདི་བར་

ལ་བལྟྩོས་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཡིན་པས། མངྩོན་སུམ་གི་དྩོན་ལ་འཛིན་པར་མི་བེད་

པ་བཞིན་ནྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྟྩོག་པ་དང་པྩོ་གཉིས་སྩོ་སྩོར་ཕེ་སེ་ཆྩོས་ཅན་སྩོ་སྩོ་བ་

དང་། རྟྩོག་པ་ཕི་མ་བཞི་སྩོ་སྩོར་ཕེ་སེ་དཔེ་རེ་རེ་བ་དང་། རྟགས་ཆྩོས་ལའང་སྩོ་

སྩོར་ཕེ་སེ་གཏན་ཚིགས་བརྒྱད་ལ་སྩོགས་པ་འགྩོད་ཆྩོག་པ་འདྲའྩོ། །

རྟྩོག་མེད་མངྩོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ལྩོགས་སུ་སྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཚད་མ་

རྣམ་འགྲེལ་ལས། འདི་ནི་བཞི་པ་དམིགས་བསལ་ཏེ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་མི་

སླུ་བ་མངྩོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་བསན་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་

དཔེར་ན་མདྩོའི་གེང་གཞིའི་སྐབས་ཐམས་ཅད་ཀང་དགྲ་བཅྩོམ་པ་ཞེས་སྤིར་བཏང་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ནས་དང་གང་ཟག་གཅིག་མ་གཏྩོགས་ཞེས་དམིགས་ཀིས་བསལ་བ་བཞིན། མིང་

དང་རིགས་སྩོགས་སྦྩོར་བ་ཡི། །རྟྩོག་པ་དང་བལ་མངྩོན་སུམ་མྩོ། །ཞེས་སྤིའི་ཆ་

ནས་རྟྩོག་པ་དང་བལ་བ་མངྩོན་སུམ་གི་ངྩོ་བྩོར་བསན་ནས། མངྩོན་སུམ་ལྟར་སྣང་

རབ་རིབ་བཅས་ཞེས་དམིགས་བསལ་སིག་རྒྱུ་ཆུར་སྣང་བའི་དབང་ཤེས་ལྟ་བུ་རྟྩོག་

པ་དང་བལ་ཡང་མངྩོན་སུམ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་དམིགས་ཀིས་བསལ་ཏེ། བྩོ་མངྩོན་

སུམ་པ་ལ་མ་འཁྲུལ་པ་གཅིག་དགྩོས་པར་བསན་པའི་སྩོ་ནས་མ་འཁྲུལ་པ་མངྩོན་

སུམ་གི་མཚན་ཉིད་ཟུར་དུ་བསན་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ ༢༠༠ ན་མངྩོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གཉིས་སུ་དབེ་ཚུལ་དང་

བསྡུ་ཚུལ་བཅས་ཡྩོད་པས་གཟིགས། 

འཇུག་པ་མྱུར་བ་ཅིག་ཅར་དུ་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་མིན་དཔྱད་པ།

འཇུག་པ་མྱུར་བ་ཅིག་ཅར་དུ་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་མིན་དཔྱད་པ་ལ། འཇུག་

པ་རང་འགྲེལ་ ༡༥༧ ལས། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཨུཏྤལའི་འདབ་མ་བརྒྱ་འབིགས་པ་

ལྟར་རིམ་གིས་འབྱུང་བ་རྣམས་འཇུག་པ་མྱུར་བས་ཅིག་ཅར་དུ་འཇུག་པ་ལྟ་བུར་

མངྩོན་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེའི་ཕིར་ཐུག་པ་མེད་པའི་སྐྱྩོན་ཡྩོངས་སུ་སང་བར་བ་བའི་ཕིར་

གདྩོན་མི་ཟ་བར་རང་རིག་ཁས་བང་བར་བ་དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས།

དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ ༢༢༣ ལས། དེ་རྣམས་འཇུག་པ་མྱུར་བས་ཅིག་

ཅར་དུ་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཡང་རྣམ་འགྲེལ་དུ་བཀག་པས་ན། གཞུང་འདི་དེ་

གཉིས་ཀི་ལུགས་སུ་འཇྩོག་དཀའ་བར་སྣང་སེ་ཕལ་ཆེར་རྒྱ་དཔེ་མ་དག་པའི་སྐྱྩོན་

ཡིན་ནམ་འྩོན་ཀང་བྩོ་གྲྩོས་དང་ལན་པ་རྣམས་ཀིས་དཔྱད་པར་བའྩོ་ཞེས་གཞུང་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

འདི་རྒྱ་དཔེ་ཡི་གེ་མ་དག་པ་དང་། རང་རིག་འདྩོད་མཁན་གི་མདྩོ་སེམས་དེ་གཉིས་

ཀིས་འཇུག་པ་མྱུར་བ་ཅིག་ཅར་དུ་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུར་མི་བཞེད་པར་གསུངས་སམ་

ཡང་དཔྱད་དགྩོས།

རྒྱ་དཔེ་ཡི་གེ་མ་དག་ཅེས་པའི་དྩོན་ལ། འགའ་ཞིག །རང་འགྲེལ་དུ་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་ཞེས་པ་ནས་ལྟ་བུར་མངྩོན་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་པའི་བར་ཐམས་ཅད་རང་

འགྲེལ་གི་གཞུང་མ་ཡིན་པས་དེ་ཐམས་ཅད་མ་དག་ཅེས་ཟེར་བ་དང་། ཡང་འགའ་

ཞིག །རྒྱ་དཔེ་མ་དག་ཅེས་པ་གཞུང་དེ་ཆ་ཚང་ལ་མིན་གི་འཇུག་པ་མྱུར་བས་ཞེས་

པའི་བེད་སྒ་སྦར་བ་རྒྱ་དཔེ་མ་དག་ཅེས་པའི་དྩོན་དང་། དེ་ཡང་འཇུག་པ་མྱུར་བ་

ཅིག་ཅར་དུ་འཁྲུལ་བའི་སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་དང་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་

སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་གི་དེ་རྣམ་འགྲེལ་དུ་མ་བཀག་ལ། ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་མ་ཡིན་

པས་དེ་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེ་རྣམ་འགྲེལ་དུ་བཀག་གྩོ །འཇུག་པ་མྱུར་བ་ཅིག་

ཅར་དུ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ། འཇུག་པ་མྱུར་བ་ལ། ཅིག་ཅར་དུ་

འཁྲུལ་བས་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར། འྩོ་ན་འཇུག་པ་མྱུར་བ་ཅིག་ཅར་དུ་

འཁྲུལ་བའི་སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཡང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཅིག་ཅར་དུ་འཁྲུལ་བ་ལ་འཇུག་

པ་མྱུར་བ་སྩོན་དུ་འགྲྩོ་མི་དགྩོས་པའི་ཕིར། དེ་སྩོན་དུ་མ་སྩོང་བར་མཐྩོང་རྟྩོག་ཅིག་

ཅར་དུ་འཁྲུལ་བ་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། རྣམ་འགྲེལ་ལས། རྒྱུ་ལ་རང་བཞིན་

ཇི་སེད་ཅིག །ཅེས་སྩོགས་དང་། རྣམ་འགྲེལ་རང་འགྲེལ་ ༤ ལས། དེ་མེད་པར་

འབྱུང་བ་ནི་དེར་འཁྲུལ་བའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ་ཞེས་སྩོགས་ཀིས་

དཔྱད་པར་བའྩོ། །
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཊིཀ་ཆེན་ ༡༠༥ ལས། མིག་ཤེས་ཀིས་གཟུགས་མཐྩོང་བའི་ཚེ་འདི་

གཟུགས་སྩོ་སམ་དུ་རྟྩོག་པ་ན་བྩོ་དེ་གཉིས་ཐ་དད་དུ་མ་མཐྩོང་བ་ནི་འཁྲུལ་རྒྱུའི་

དབང་གིས་མཐྩོང་རྟྩོག་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་གི། བྩོ་དེ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་ཡྩོད་པ་

མ་ཡིན་ནྩོ། །མཐྩོང་རྟྩོག་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་དེ་ཡང་འདི་ལྟར། རྒྱུད་གཅིག་གི་

རྟྩོག་བཅས་རྟྩོག་པ་མེད་པའི་ཡིད་ཁ་ཅིག་ཡུལ་གཅིག་ལ་ཅིག་ཅར་དུ་ནི་འཇུག་པའི་

ཕིར་བླུན་པྩོ་དག་དེ་དག་ལ་ནི་གཅིག་ཏུ་ཞེན་པ་ཡིན་ལ། རམ་ཞེས་པས་འཁྲུལ་རྒྱུ་

གཞན་ཡང་སྩོན་ཏེ། བྩོ་ཁ་ཅིག་རིམ་གིས་འབྱུང་ཡང་སྐད་ཅིག་གཞན་གིས་བར་མ་

ཆྩོད་པས་འཇུག་པ་མྱུར་བའི་ཕིར་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་ལྩོ་ཞེས་པའྩོ། །

འདིར་ལྷ་དབང་བྩོས་ལན་ས་མ་རྣམ་ཤེས་དུ་མ་ཅིག་ཅར་རྒྱུད་གཅིག་ལ་

སྐྱེ་བར་འདྩོད་པའི་ལན་དང་། ཕི་མ་རྒྱུད་གཅིག་ལ་བྩོ་དུ་མ་ཅིག་ཅར་སྐྱེ་མི་སིད་

པར་འདྩོད་པའི་ཕྩོགས་ལ་བརྟེན་པའི་ལན་དུ་བས་ནས་དྩོན་དམ་པར་ཁྩོ་བྩོ་ཅག་

ལན་འདི་འདྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ཁྩོ་བྩོ་འདི་ལ་མགུ་བ་མི་སྩོན་

པས་ཕིས་རྣམ་ཤེས་ཅིག་ཅར་འཇུག་པ་སྩོན་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་བཤད་ལ། དེའི་

རེས་སུ་འབངས་ནས་བྩོད་ཀི་ཊིཀ་བེད་དག་ཀང་དེ་ལྟར་སྨྲ་ཞིང་། འཇུག་པ་མྱུར་

བ་གཅིག་གི་འཁྲུལ་རྒྱུར་རང་ལུགས་ལ་མི་བཞེད་དྩོ་ཞེས་སྨྲ་མྩོད། འཇུག་པ་

མྱུར་བ་ཞེས་པ་ནི་སྐད་ཅིག་ས་ཕི་བར་མ་ཆད་དུ་བྱུང་བ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་པས་དེ་

ས་ཕི་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུར་རང་ལུགས་ལ་མི་བཞེད་ན། འདྲ་བ་གཞན་ནི་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། །ལ་ལར་ཡྩོངས་སུ་མི་ཤེས་ཏེ། །འཁྲུལ་ཕིར་སྩོང་གི་ཐ་དད་

བཞིན། །ཞེས་པ་དང་དངྩོས་སུ་འགལ་བ་ཇི་ལྟར་སྩོང་། འཇུག་པ་མྱུར་བས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བ་རང་ལུགས་ལ་ཁས་མི་ལེན་པར་འདྩོད་པས་ནི། སྐད་ཅིག་

ས་ཕི་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་ནས་རྟག་པར་སྒྩོ་འདྩོགས་པའི་ཚུལ་ལ་ཡིད་མ་གཏད་

པར་ཟད་དྩོ། །འྩོ་ན། ཡི་གེའང་ཅིག་ཅར་ཐྩོས་པར་འགྱུར། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་

འཇུག་པ་མྱུར་བས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བ་འགྩོག་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནི་

འཇུག་པ་མྱུར་བ་མངྩོན་སུམ་གིས་གཅིག་ཏུ་མཐྩོང་བའི་རྒྱུར་སྨྲ་བ་འགྩོག་པ་

ཡིན་གི། གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུར་སྨྲ་བ་འགྩོག་པ་ག་ལ་ཡིན། དེ་གཉིས་མ་

ཕེད་པས་ནྩོངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དཔལ་ལན་ཆྩོས་རེའི་གྲུབ་མཐའི་མཆན་འགྲེལ་ ༣༠༩ ལས། རྣམ་ཤེས་ཀི་

འཇུག་པ་མྱུར་བ་ཅིག་ཅར་དུ་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་རྣམ་འགྲེལ་དུ་བཀག་ཅེས་

འཇུག་ཊིཀ་ཆེན་མྩོར་གསུངས་པའང་ཚད་མའི་མདྩོའི་དར་ཊིཀ་ཏུ་བཤད་པ་ལྟར། 

རིམ་བཞིན་འབབ་པ་དེ་ཉིད་ལ། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་གཞུང་དེ་ལ་བེད་དགྩོས་ཀི། རྟྩོག་

བཅས་རྟྩོག་པ་མེད་པའི་ཡིད། །གཅིག་ཅར་དུ་ནི་འཇུག་ཕིར་རམ། །ཞེས་སྩོགས་

དང་། མགལ་མེ་ལ་སྩོགས་མྱུར་འཇུག་པའི། །རེས་སུ་འགྲྩོ་བའི་གནྩོད་པ་

ཅན། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་གཞུང་ལ་མི་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། གཞུང་ཕི་མ་དེས་འཇུག་པ་

མྱུར་བ་ཅིག་ཅར་དུ་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུར་བཤད་པ་ཡིན་གི་བཀག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཊིཀ་ཆེན་དང་རྣམ་བཤད་སྩོགས་སུ་བལྟས་ན་གསལ་ལྩོ། །འདི་དག་ཞིབ་ཆ་དང་

བཅས་པ་ཁྩོ་བྩོས་གཞན་དུ་བཤད་ཟིན་པས་འདིར་མ་སྤྩོས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས།

ཡང་དཔལ་ལན་ཆྩོས་རེའི་འཇུག་པའི་ཚིག་འགྲེལ་ ༣༢༨ ལས། རང་རིག་

འདྩོད་པའི་གཞན་ལུགས་བརྩོད་པའི་སྐབས་ཀི་འཇུག་འགྲེལ་ལས། རྣམ་པར་ཤེས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

པ་ཨུཏྤལའི་འདབ་མ་བརྒྱ་འབིགས་པ་ལྟར། རིམ་གིས་འབྱུང་བ་རྣམས་ཅིག་ཆར་

འཇུག་པ་ལྟ་བུར་མངྩོན་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་པའི་དྩོན་འགྲེལ་བཤད་དང་བྩོད་མང་

པྩོས་བཤད་པ་ནི་མི་འཐད་པར་རྣམ་བཤད་དང་ཡིག་ཆར་གསལ་བར་གསུངས་

པས་འདིར་མ་བཀྩོད་ལ། རྣམ་བཤད་ལས། དེས་ན་རྣམ་ཤེས་རིགས་མཐུན་ཅིག་

ཆར་དུ་སྐྱེ་བར་བརད་པའི་ལན་དུ། དེ་རྣམས་འཇུག་པ་མྱུར་བས་རིམ་གིས་སྐྱེ་ཡང་

ཅིག་ཆར་དུ་སྐྱེ་བར་མངྩོན་ཞེས་འཆད་དགྩོས་པ་འདྲ་བ་ཞིག་སྣང་ཡང་། རང་རིག་

སྒྲུབ་མཁན་དེ་གཉིས་ཀིས་འཇུག་པ་མྱུར་བ་ཅིག་ཆར་དུ་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་རྣམ་

འགྲེལ་དུ་བཀག་པས་ན། གཞུང་དེ་དེ་གཉིས་ཀི་ལུགས་སུ་འཇྩོག་དཀའ་བར་སྣང་

སེ། ཕལ་ཆེར་རྒྱ་དཔེ་མ་དག་པའི་སྐྱྩོན་ཡིན་ནམ་འྩོན་ཀང་བྩོ་གྲྩོས་དང་ལན་པ་

རྣམས་ཀིས་དཔྱད་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དྩོན་ལ་དྩོགས་པ་དཔྱྩོད་ཚུལ་ཅུང་

ཟད་འགྩོད་ན། གཞུང་འདི་སྐབས་འདིའི་རང་རིག་སྒྲུབ་མཁན་མདྩོ་སེམས་གཉིས་

ཀི་ལུགས་སུ་འཇྩོག་མི་རུང་སེ། སྐབས་འདིའི་རང་རིག་སྒྲུབ་མཁན་མདྩོ་སེམས་

གཉིས་ཀིས་ཁ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀིས་ཁ་བྩོ་ལ་ལྟ་བའི་ཚེ་ཁ་བྩོའི་སེང་གི་སྩོ་སེར་

དཀར་དམར་གི་གྲངས་དང་མཉམ་པའི་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་དུ་མ་མི་སྐྱེ་བར་ཁ་བྩོ་

ཙམ་འཛིན་པའི་རྣམ་ཤེས་གཅིག་པུ་སྐྱེ་བར་འདྩོད་པ་གང་ཞིག །དེ་མ་ཟད་དེ་གཉིས་

ཀིས་འཇུག་པ་མྱུར་བ་ཅིག་ཅར་དུ་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཡང་རྣམ་འགྲེལ་དུ་བཀག་

པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། དེ་གཉིས་ཀིས་རྣམ་ཤེས་གཅིག་གིས་དྩོན་དུ་མ་ཅིག་

ཅར་འཛིན་པ་འཐད་པར་འདྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་འགྲེལ་ལས། ཏིལ་སྩོགས་ཐ་དད་

ལ་ཇི་ལྟར། །ཅིག་ཅར་འཛིན་པར་སྣང་བ་ཡིན། །འདི་ལ་མགྩོགས་པར་བཤད་ཟིན་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཏྩོ། །ཞེས་བྩོ་གཅིག་གིས་དྩོན་དུ་མ་འཛིན་པ་མེད་ན་ཏིལ་སྩོགས་ཐ་དད་དུ་མའི་ཕུང་

པྩོ་ལ་ཇི་ལྟར་ཅིག་ཅར་འཛིན་པར་སྣང་བ་ཡིན། འདི་ལ་འཇུག་པ་མགྩོགས་པས་

ཅིག་ཅར་འཛིན་པའི་འཁྲུལ་བ་ཡིན་གི། ཅིག་ཅར་འཛིན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་པའི་

སྐྱྩོན་སྩོང་མི་འཐད་པར་སར་བཤད་ཟིན་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། ཕེ་མ་ལེབ་ཁ་

ལ་སྩོགས་གཟུགས། །དུ་མའང་ཇི་ལྟར་སྣང་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། སྣ་ཚོགས་

སྣང་ཅན་དྩོན་རྣམས་ལ། །ཞེས་སྩོགས་རྩོད་ཚུལ་གིས་ཀང་ཤེས་པའི་ཕིར་

རྩོ། །གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། དེ་ཉིད་ལས། རིམ་བཞིན་འབབ་པ་དེ་ཉིད་ལ། །ཇི་ལྟར་

རིམ་མིན་འཛིན་མི་འགྱུར། །བྩོ་རྣམས་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ཀང་། །དུས་མཚུངས་ཅི་

ལྟར་དེ་དག་ལ། །འགའ་ཞིག་རིམ་མིན་སྣང་བ་དང་། །གཞན་ནི་རིམ་ལན་སྣང་བར་

འགྱུར། །དེ་ཕིར་དྩོན་ཀུན་འཛིན་པ་ལ། །འདི་ནི་རིམ་མིན་ཐལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་

འཇུག་པ་མྱུར་བ་ཅིག་ཅར་དུ་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུར་འདྩོད་པ་བཀག་པའི་ཕིར་རྩོ། །འདིའི་

དྩོན་ཞིབ་ཏུ་བཤད་ན་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཁ་བྩོ་ལ་ལྟ་བའི་ཚེ་ཁ་བྩོའི་

སེང་གི་སྩོ་སེར་དཀར་དམར་གི་གྲངས་དང་མཉམ་པའི་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་དུ་མ་

རིམ་གིས་སྐྱེ་ཡང་འཇུག་པ་མྱུར་བས་ཅིག་ཅར་སྐྱེ་བར་སྣང་བ་ཡིན་ནྩོ་ཟེར་བ་ལ། 

འྩོ་ན་ཏིལ་ལ་སྩོགས་པའི་འབྲུའི་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འབྱུང་ཁུངས་ནས་རིམ་བཞིན་

འབབ་པ་དེ་ཉིད་ལ་ཡང་འབྲུའི་གྲངས་དང་མཉམ་པའི་རྣམ་ཤེས་དུ་མ་རིམ་མིན་ཏེ་

ཅིག་ཅར་སྐྱེ་བར་སྣང་བར་ཇི་ལྟར་མི་འགྱུར་ཏེ་ཅིག་ཅར་སྐྱེ་བར་སྣང་བར་ཐལ། 

རྣམ་ཤེས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དུས་མྱུར་བར་མཚུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། དུས་མྱུར་བར་

མཚུངས་པ་ལ་འགའ་ཞིག་རིམ་མིན་ཏེ་ཅིག་ཅར་དུ་སྐྱེ་བར་སྣང་བ་དང་། གཞན་ནི་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

རིམ་ལན་དུ་སྐྱེ་བར་སྣང་བར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་རྩོ། །དེའི་ཕིར་འབྲུའི་ཕུང་

པྩོ་ལ་ལྟ་བའམ། འབྲུའི་རྒྱུན་བར་མ་ཆད་པར་རིམ་བཞིན་འབབ་པ་ལ་ལྟ་བ་གཉིས་

ཀའི་ཚེ་རྣམ་ཤེས་དུ་མ་ཅིག་ཅར་སྐྱེ་བར་སྣང་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་མི་འཐད་དྩོ་

ཞེས་པའྩོ། །གཞན་ཡང་རྣམ་འགྲེལ་དུ་འཇུག་པ་མྱུར་བ་ཅིག་ཅར་དུ་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་

ཡིན་པ་བཀག་པར་ཐལ། ཡི་གེའང་ཅིག་ཅར་ཐྩོས་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའི་སྐབས་

སུ། ས་རཿར་སཿཞེས་བརྩོད་པའི་ཚེ་ཡང་ཅིག་ཅར་ཐྩོས་པར་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་བར་

ཐལ། ཐྩོས་པ་ཆེས་མྱུར་བའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དང་པྩོར་ས་དང་དེའི་རེས་སུ་ར་ཐྩོས་

པའི་རིམ་པ་ལས་མཚོ་གྩོ་ཞིང་། དང་པྩོར་ར་དང་དེའི་རེས་སུ་ས་ཐྩོས་པའི་རིམ་པ་

ལས་རྩོ་གྩོ་བའི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ། ས་རཿདང་ར་སཿཞེས་བརྩོད་པ་གཉིས་ཀ་

ལ་ས་དང་ར་ཅིག་ཅར་ཐྩོས་པར་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། འཇུག་པ་ཆེས་

མྱུར་བའི་ཕིར་ཞེས་བཀག་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེས་ན་འཇུག་འགྲེལ་དུ་གཞུང་དེ་སྐབས་

འདིའི་རང་རིག་འདྩོད་མཁན་གི་རང་ལུགས་ལྟ་བུར་བཀྩོད་པ་ནི་རྒྱ་དཔེ་མ་དག་

པའི་སྐྱྩོན་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་པ་ནི་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པྩོའི་དགྩོངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལ་ཁ་

ཅིག་ན་རེ། རྣམ་འགྲེལ་ལས་འཇུག་པ་མྱུར་བ་ཅིག་ཅར་དུ་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་

བཀག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེར་འཇུག་པ་མྱུར་བ་དེ་ཅིག་ཆར་དུ་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུར་

བཤད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། རྟྩོག་བཅས་རྟྩོག་པ་མེད་པའི་ཡིད། །ཅིག་ཅར་དུ་

ནི་འཇུག་ཕིར་རམ། །འཇུག་པ་མྱུར་ཕིར་བླུན་པྩོ་དག །དེ་དག་ལ་ནི་གཅིག་ཏུ་

ཞེན། །ཞེས་དང་། མགལ་མེ་ལ་སྩོགས་མྱུར་འཇུག་པའི། །རེས་སུ་འགྲྩོ་བའི་གནྩོད་

པ་ཅན། །མིག་ལས་འཁྩོར་ལྩོར་འཁྲུལ་སྐྱེ་ཡི། །དེ་མཐྩོང་མཚམས་སྦྩོར་ལས་མ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། ལུང་དང་པྩོས་འཇུག་པ་མྱུར་བ་དེ་

མཐྩོང་རྟྩོག་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུར་བཤད་ཀི་ཅིག་ཅར་དུ་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུར་མ་

བཤད་ལ། གཉིས་པས་ནི་མགལ་མེ་ས་ཕི་བར་མ་ཆད་པར་འབྱུང་བར་འཁྲུལ་བའི་

རྒྱུར་བཤད་ཀི། མགལ་མེ་ས་ཕི་ཅིག་ཅར་དུ་འབྱུང་བར་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུར་མ་བཤད་

པའི་ཕིར་རྩོ། །ལུང་དང་པྩོའི་དྩོན་ནི། རིགས་པ་ཅན་གིས་དབང་ཤེས་རྟྩོག་པར་

འདྩོད་པ་ནི། གཟུགས་མཐྩོང་བའི་དབང་ཤེས་དང་གཟུགས་སྩོ་སམ་དུ་འཛིན་པའི་

རྟྩོག་པ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་འཛིན་པའི་འཁྲུལ་རྒྱུ་ནི། རྒྱུད་

གཅིག་གི་རྟྩོག་བཅས་དང་རྟྩོག་པ་མེད་པའི་ཡིད་ཅིག་ཅར་དུ་ཡུལ་གཅིག་ལ་འཇུག་

པའི་ཕིར་རམ། དེ་གཉིས་རིམ་གིས་འབྱུང་ཡང་སྐད་ཅིག་གཞན་གིས་བར་མ་ཆྩོད་

པས་འཇུག་པ་མྱུར་བའི་ཕིར་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་ལྩོ་ཞེས་པ་ཡིན་ལ། ཡིག་ཆར་ལུང་

འདི་འཇུག་པ་མྱུར་བ་ཅིག་ཅར་དུ་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཀག་པའི་ཤེས་བེད་དུ་

དྲངས་པ་ནི་ཡི་གེ་ནྩོར་རམ་དཔྱད་པར་བའྩོ། །ལུང་གཉིས་པའི་དྩོན་ནི། རིགས་པ་

ཅན་གི་ལུགས་ལ། ཤེས་པ་དུ་མ་ཅིག་ཅར་མི་སྐྱེ་བས། དབང་ཤེས་ཀིས་གཟུགས་

མཐྩོང་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་འདས་པའི་དྩོན་ལ་རྣམ་པར་རྟྩོག་པའི་ཚེ་རྟྩོག་པས་བར་

དུ་ཆད་ཅིང་ཆད་ཅིང་འཇུག་པ་ཡིན་ཀང་། དངྩོས་པྩོ་འཛིན་པའི་དབང་ཤེས་ཀི་

ཕྩོགས་སྩོབས་དང་ལན་པས་བར་མ་ཆད་པ་ལྟར་སྣང་ཞིང་ཞེན་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་

ན་མགལ་མེ་ས་ཕི་བར་དུ་ཆྩོད་ཀང་འཇུག་པ་མྱུར་བས་རྟྩོག་པས་བར་མ་ཆད་དུ་

མཚམས་སྦྩོར་བ་སྩོབས་དང་ལན་པས་འཁྩོར་ལྩོའི་རྣམ་པར་མཐྩོང་བ་བཞིན་

ནྩོ། །ཞེས་པའི་དཔེ་འགྩོག་པ་ནི། མགལ་མེ་ལ་སྩོགས་མྱུར་འཇུག་པའི། །ཞེས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

སྩོགས་འདི་ཡིན་ལ། མགལ་མེ་ལ་སྩོགས་མྱུར་དུ་འཇུག་པའི་རེས་སུ་འགྲྩོ་བའི་

གནྩོད་པ་ཅན་གི་མིག་དབང་བསད་པ་ལས་འཁྩོར་ལྩོར་འཁྲུལ་བའི་དབང་ཤེས་སྐྱེ་

བ་ཡིན་གི། མགལ་མེ་བསྐྩོར་བ་དེ་འཁྩོར་ལྩོར་མཐྩོང་བ་རྟྩོག་པས་ས་ཕི་མཚམས་

སྦར་བའི་དབང་ལས་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་པའྩོ། །དེ་དག་ནི་རྣམ་ངེས་ཊིཀ་ཆེན་དང་ཐར་

ལམ་གསལ་བེད་ལྟར་བིས་པ་ཡིན་ལ། རྣམ་འགྲེལ་ཊིཀ་ཆེན་ལས། འྩོ་ན་ཡི་གེའང་

ཅིག་ཆར་ཐྩོས་པར་འགྱུར། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་འཇུག་པ་མྱུར་བས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་

པ་འགྩོག་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནི་འཇུག་པ་མྱུར་བ་མངྩོན་སུམ་གིས་གཅིག་ཏུ་

མཐྩོང་བའི་རྒྱུར་སྨྲ་བ་འགྩོག་པ་ཡིན་གི། གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུར་སྨྲ་བ་འགྩོག་པ་

ག་ལ་ཡིན། དེ་གཉིས་མ་ཕེད་པས་ནྩོངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། རིམ་

བཞིན་འབབ་པ་དེ་ཉིད་ལ། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་ཡང་དེ་ལྟར་བཤད་དྩོ། །བཤད་

ཚུལ་འདི་ལྟར་ན་འཇུག་ཊིཀ་ཆེན་མྩོ་དང་འགལ་བ་སྩོང་ཚུལ་དཀའ་བར་སྣང་ཞིང་། 

ཁྩོ་བྩོས་སར་སྩོ་བྩོའི་ཡིག་ཆའི་འགལ་འདྩོད་དུ་འཇུག་ཊིཀ་ཆེན་མྩོ་དང་རྣམ་འགྲེལ་

ཊིཀ་ཆེན་གཉིས་མི་འགལ་བར་བཤད་ཁུལ་བས་ཀང་། འདིར་བཤད་པ་ལྟར་ཁས་

བངས་ན་ལེགས་སམ་སམ་མྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མྩོ་ ༣༣༤ ལས། 

གཉིས་པ་གཟུང་འཛིན་གྲངས་མཉམ་འདྩོད་པ་ལ། མདྩོ་སེའི་སྐབས་ཀི་གཟུང་འཛིན་

རིམ་འབྱུང་བ་ལྟ་བུར་འདྩོད་པའི་སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་པ་ཡང་ཡྩོད་པར་མངྩོན་ཏེ་

སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་འགྩོག་པའི་སྐབས་སུ་འཐད་ལན་ཆེ་བ་ལས། དེའི་ཕིར་དེ་

ལྟར་ཤེས་པའི་ཆ་གསུམ་དུ་སྣང་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་སྩོགས་ཀིས་རྣམ་བདེན་ཕྩོགས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

སར་བཀྩོད་ནས་དེ་དག་དགག་པའི་སྐབས་སུ། དེ་ཉིད་ལས། དུས་ཐ་དད་པ་ཡང་མ་

ཡིན་ཏེ། ཅིག་ཅར་ཉམས་སུ་མྱྩོང་བའི་ཕིར། མྱུར་དུ་འཇུག་པ་ལས་ཅིག་ཅར་སྣང་

བར་འཁྲུལ་བའང་མིན་ཏེ། ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་མ་ཉིད་ཀིས་མྱུར་བར་ཁྱད་

པར་མེད་པའི་ཕིར། རིམ་གིས་སྣང་བ་མེད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་

པ་འདིའི་ཕྩོགས་སས་སྩོན་པྩོ་རགས་པར་སྣང་བ་གཅིག་པུའི་རྣམ་རྟྩོག་ལ། སྩོན་

པྩོའི་རྣམ་པ་ཉམས་མྱྩོང་ལ་ལྩོག་པས་ཕེ་བའི་གཟུང་བ་དང་། འཛིན་པ་དང་། རིག་

པའི་ཆ་གསུམ་བརྟགས་པའི་དེ་གསུམ་དུས་གཅིག་ཏུ་མ་མྱྩོང་བར་བཤད་པ་ལ། 

ཅིག་ཅར་ཉམས་སུ་མྱྩོང་བར་སྣང་དུས་ཐ་དད་མིན་པར་གྲུབ་པ་ལ་ཕྩོགས་སས་དུས་

ཕིར་མྱྩོང་ཡང་འཇུག་པ་མྱུར་བར་ཅིག་ཅར་སྣང་བས་ན་དེ་འཁྲུལ་ཟེར་བར། འྩོ་ན་

རིམ་གིས་སྣང་བ་མེད་པར་ཐལ་བས་བཀག་པ་སྩོགས་ཀི་ཕིར། ཁ་བྩོའི་སྩོ་སེར་

སྩོགས་ཁ་དྩོག་གི་གྲངས་ལྟར་གི་རྣམ་པ་རིམ་གིས་འབྱུང་བར་འདྩོད་པ་གཅིག་

དང་། ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། མདྩོ་སེ་པ་ལྟར་སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་པ་ལའང་

གཟུང་འཛིན་རིམ་འབྱུང་བ་འདྩོད་པ་གཅིག་ཡྩོད་པ་དང་། དེའི་འཇུག་པ་མྱུར་བ་

ཅིག་ཅར་དུ་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུར་ཁས་ལེན་པ་དང་། སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་མཆྩོག་གིས། དུས་

ཐ་དད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཅིག་ཅར་ཉམས་སུ་མྱྩོང་བའི་ཕིར། མྱུར་དུ་འཇུག་པ་ལས་

ཅིག་ཅར་སྣང་བར་འཁྲུལ་བའང་མིན་ཏེ། ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་མ་ཉིད་ཀིས་

མྱུར་བར་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར། རིམ་གིས་སྣང་བ་མེད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རྩོ་

ཞེས་རིམ་གིས་སྣང་བ་འབྱུང་བ་མེད་པར་ཐལ། ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་མ་

ཉིད་ཀིས་འཇུག་པ་མྱུར་བར་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རིགས་པས་འཇུག་



  40  

སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

པ་མྱུར་བ་ཅིག་ཅར་དུ་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཀག་པ་དང་། སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་

མཆྩོག་འཇུག་པ་མྱུར་བ་ཅིག་ཅར་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུར་མི་བཞེད་པ་གསལ་ལྩོ། །དེར་

མ་ཟད། སྩོབ་དཔྩོན་ལྷ་དབང་བྩོ་ཡང་འཇུག་པ་མྱུར་བ་ཅིག་ཅར་དུ་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུར་

མི་བཞེད་པ་ནི། ཊིཀ་ཆེན་ ༡༠༥ དུ་གསལ་ལྩོ། །

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༡༥༥ ལས། དེས་ན་དབང་ཤེས་ལ་

ཕི་རྩོལ་གི་དྩོན་མེད་བཞིན་དུ་གསལ་བར་སྣང་ན་བདག་རྐེན་དབང་པྩོ་བསད་པ་

སྩོགས་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་བཞི་པྩོ ་གང་རུང་ལས་སྐྱེས་པར་འགྱུར་ལ། ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

ཡྩོངས་འཛིན་བྩོ་རིག་ ༢༢༤ ལས། གཉིས་པ་ལ་ཡང་བཞི་ཡྩོད་དེ། འཁྲུལ་

རྒྱུ་རྟེན་ལ་ཡྩོད་པ། འཁྲུལ་རྒྱུ་གནས་ལ་ཡྩོད་པ། འཁྲུལ་རྒྱུ་ཡུལ་ལ་ཡྩོད་པ། འཁྲུལ་

རྒྱུ་དེ་མ་ཐག་རྐེན་ལ་ཡྩོད་པ་དང་བཞི་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་ནི། མིག་རབ་རིབ་

ཀིས་བསད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཟླ་གཅིག་ཟླ་གཉིས་སུ་སྣང་བའི་

དབང་ཤེས་སྐྱེས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། གྲུར་ཞུགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་བརྟེན་

ནས་ལྩོན་ཤིང་འགྲྩོ་བར་སྣང་བའི་དབང་ཤེས་སྐྱེ་བའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། མགལ་

མེ་མྱུར་དུ་བསྐྩོར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་མགལ་མེ་འཁྩོར་ལྩོར་སྣང་བའི་

དབང་ཤེས་སྐྱེས་པའི་ཕིར། བཞི་པ་ནི། ཡིད་ཞེ་སང་གིས་དཀྲུག་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ས་གཞི་དམར་པྩོར་སྣང་བའི་དབང་ཤེས་སྐྱེས་པའི་ཕིར། རྟྩོག་མེད་

ལྩོག་ཤེས། རྟྩོག་མེད་མངྩོན་སུམ་ལྟར་སྣང་། མེད་པ་གསལ་སྣང་ཅན་གི་ཤེས་པ་

རྣམས་དྩོན་གཅིག་གྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཊིཀ་ཆེན་ ༡༠༧ ལས། དེ་བས་ན་རང་ལུགས་ལའང་མཐྩོང་རྟྩོག་ཅིག་ཅར་

བ་ལ་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་པ་དང་། མཐྩོང་རྟྩོག་རིམ་གིས་བ་ལ་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་པ་

གཉིས་ཡྩོད་པ་ལས། དང་པྩོར་འཁྲུལ་རྒྱུ་ཡུལ་གཅིག་ལ་དུས་མཉམ་དུ་འཇུག་པ་

ཡིན་ལ། གཉིས་པའི་འཁྲུལ་རྒྱུ་འཇུག་པ་མྱུར་བ་ཡིན་ཞེས་པའྩོ། །བཤད་པར་བ་བ་

མང་ཡང་མངས་པར་འགྱུར་བས་མཚོན་པ་ཙམ་ལས་མ་བིས་ཤིང་། ཁྩོ་བྩོ་འབའ་

ཞིག་སྨྲ་བའི་ཁྱུ་མཆྩོག་སེ། གཞན་དག་ནི་སྐབས་འདིར་གྲུབ་པའི་མཐའ་ལ་བདག་

གཞན་བརེ་བའི་ལྷག་བསམ་འཛིན་ཏྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཡིད་མངྩོན་སྒྲུབ་ཚུལ།

ཡིད་མངྩོན་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི། ཁ་ཅིག །ཡིད་མངྩོན་མེད་དེ། མིག་གཟུགས་ལ་

བལྟ་བ་ལ་མངྩོན་དུ་ཕྩོགས་པའི་དུས་ཀི་གཟུགས་གསལ་བར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་ནི་

དབང་ཤེས་ཁྩོ་ན་ཡིན་ལ། མིག་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་མི་ཕྩོགས་པའི་དུས་སུ་གཟུགས་

གསལ་བར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་ཡིད་མངྩོན་མེད་པའི་སྒྲུབ་

བེད་གཅིག་དང་། གཞན་ཡང་ཡིད་མངྩོན་མེད་དེ། ཡིད་མངྩོན་གི་སྒྲུབ་བེད་ལུང་

ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་དངྩོས་སྩོབས་ཀི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། ཆྩོས་མཆྩོག་གིས་

ཡིད་ཀི་མངྩོན་སུམ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚད་མ་གཞན་ནི་བཙལ་བར་བ་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེས་སྒྲུབ་བེད་གཅིག་སེ་སྒྲུབ་བེད་ལྟར་སྣང་གཉིས་འགྩོད།

རང་ལུགས་ནི་དེ་གཉིས་རིམ་པ་བཞིན་འགྩོག་པ་ལ། ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་ 

༥༩ ལས། ཤེས་བ་ཆྩོས་ཅན། སར་མྱྩོང་བ་ནི་འཛིན་པ་ན་ཞེས་སྩོགས་རང་ལུགས་

དང་། དེའི་ཕིར་དབང་པྩོའི་རྣམ་པར་ཤེས་ཞེས་སྩོགས་གཞན་ལུགས་ཡིན་པར་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཐལ། ཡིད་མངྩོན་མེད་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། ཞེས་སྩོགས་སྒྲུབ་བེད་ས་མ་དེ་

འགྩོག་ལ། ཡང་དེ་ཉིད་ ༥༩ ལས། སྦིན་པ་བཏང་བ་ལས་ལྩོངས་སྤྩོད་འབྱུང་བ་

ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་ཀི་སྒྲུབ་བེད་ལུང་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་

དངྩོས་སྩོབས་ཀི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་ཡིན་པའི་ཕིར་

རྩོ། །ཁྱབ་པ་ས་མ་ཁས། གཞན་ཡང་། གཟུགས་ཤེས་པ་ནི་རྣམ་གཉིས་ཏེ། །མིག་

དང་ཡིད་ལ་བརྟེན་པའྩོ། །ཞེས་པའི་ལུང་བསན་བའི་དྩོན་ལ་མི་བསླུ་བ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ཡིད་མངྩོན་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་སྒྲུབ་བེད་ཕི་མ་དེ་འགྩོག་གྩོ །

རང་ལུགས་ཡིད་མངྩོན་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི། གཟུགས་ཤེས་པ་ནི་རྣམ་གཉིས་

ཏེ། །མིག་དང་ཡིད་ལ་བརྟེན་པའྩོ། །ཞེས་པའི་ལུང་ཆྩོས་ཅན། རང་གི་བསན་བའི་

དྩོན་ལ་མི་བསླུ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་པའི་ཡིད་ཆེས་ལུང་གི་རྟགས་ཀིས་བསྒྲུབ་དགྩོས་ཏེ། སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་མཆྩོག་

གིས། ཡིད་ཀི་མངྩོན་སུམ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚད་མ་གཞན་བཙལ་བར་བ་བ་མ་ཡིན་ནྩོ་

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་ ༦༣ ལས། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡིད་

མངྩོན་ཡྩོད་པར་དངྩོས་སྩོབས་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་སེ། རང་རིག་མངྩོན་སུམ་ཚད་

མས་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་ཡང་འཐད་པར་དཀའ་

བས། གཟུགས་ཤེས་པ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ་མིག་དང་ཡིད་ལ་བརྟེན་པའྩོ། །ཞེས་

པའི་ལུང་ཆྩོས་ཅན། རང་གི་བསན་བའི་དྩོན་ལ་མི་བསླུ་སེ། དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་

དག་པའི་ལུང་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་རྟགས་ལ་བརྟེན་པའི་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་

གིས་གྲུབ་སེ། ཆྩོས་མཆྩོག་གིས། ཡིད་ཀི་མངྩོན་སུམ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚད་མ་གཞན་ནི་



  43  

རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བཙལ་བར་བ་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས།

མངྩོན་སུམ་རྟྩོག་བལ་སྒྲུབ་ཚུལ།

མངྩོན་སུམ་རྟྩོག་བལ་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ་གཉིས། རྟགས་ལ་མ་བརྟེན་པར་སྒྲུབ་

ཚུལ་དང་། རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་

ལས། མངྩོན་སུམ་རྟྩོག་དང་བལ་བ་ནི། །མངྩོན་སུམ་ཉིད་ཀིས་འགྲུབ་པར་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །དྩོན་ནི། ལྩོག་རྟྩོག་སྩོགས་མི་ལན་པའི་མཁས་པ་

འགའ་ཞིག་ནི། སྩོ་འཛིན་དབང་མངྩོན་ལྟ་བུ་རྟྩོག་བལ་ཡིན་པ་རྟགས་ཀིས་སྒྲུབ་མི་

དགྩོས་པར་སྩོ་འཛིན་ཉམས་མྱྩོང་གི་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་གིས་འགྲུབ་པར་

གསུངས་སྩོ། །

གཉིས་པ་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ་གཉིས། རང་རིག་མངྩོན་སུམ་

ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་། རང་མཚན་སྣང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་བྩོ་ཡི་རྟགས་ཀིས་

སྒྲུབ་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི། རྣམ་

འགྲེལ་ལས། མངྩོན་སུམ་རྟྩོག་དང་བལ་བ་ནི། །མངྩོན་སུམ་ཉིད་ཀིས་འགྲུབ་པར་

འགྱུར། །ཀུན་གི་རྣམ་རྟྩོག་མིང་དྩོན་ཅན། །སྩོ་སྩོ་རང་གི་རིག་བ་ཡིན། །ཞེས་

གསུངས།

དེའི་སྐབས་ཀི་རིགས་པ་ནི། སྩོ་འཛིན་དབང་མངྩོན་ཆྩོས་ཅན། སྒ་དྩོན་སྣང་

ཡུལ་དུ་བེད་པའི་རྟྩོག་པ་དང་བལ་བ་ཡིན་ཏེ། དབང་ཤེས་དང་རྟྩོག་པ་ཐ་དད་པ་རང་

གི་མྱྩོང་བེད་རང་རིག་རྣམས་ལ་སྣང་བའི་ཕིར་ཞེས་བཀྩོད་པར་བའྩོ། །འདི་ལེའུ་

དང་པྩོར། བས་མི་རྟག་གི་ཐ་དད་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་གིས་འགྲུབ་པར་གསུངས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

པ་དང་འདྲའྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་། ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ ༡༠༠ ལས། དེས་ན་

འདིར་མངྩོན་སུམ་ཉིད་ཀིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཞེས་པ་ནི། དབང་ཤེས་རྟྩོག་བལ་

ཡིན་ཏེ། དབང་ཤེས་དང་རྟྩོག་པ་རྣམ་པ་ཐ་དད་པར་རང་རང་གི་མྱྩོང་བེད་རང་རིག་

རྣམས་ལ་སྣང་བའི་ཕིར་ཞེས་པའི་ཚུལ་གིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་བ་བའི་དྩོན་

ཏེ་ངག་དྩོན་ཡང་དེ་ཉིད་དྩོ། །དེ་ལྟ་མིན་པར་རང་རང་གི་མྱྩོང་བེད་རང་རིག་གིས་

རྟྩོག་བལ་དུ་གཞལ་བ་ལ་བས་ན་སུ་ཡང་དབང་ཤེས་རྟྩོག་པར་སྒྩོ་འདྩོགས་མི་སིད་

པར་ཐལ་ལྩོ། །འདི་ཙམ་ལ་བྩོ་ཁ་ཕྩོགས་པའང་སུ་ཡྩོད་སྨྲྩོས་ཤིག །ཞེས་པའི་བར་

གསུངས་སྩོ། །

དེ་ཡང་རང་རིག་གིས་རྟྩོག་བལ་དུ་འགྲུབ་ཚུལ་ནི། མངྩོན་སུམ་རྟྩོག་བལ་མ་

ཡིན་པ་སྒ་སྤི་དང་དྩོན་སྤི་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་ན། རང་མྱྩོང་བེད་ཀི་རང་རིག་མངྩོན་

སུམ་གིས་གྲུབ་དགྩོས་པ་ལས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཞེས་པའྩོ། །

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༡༡༦ ལས། རྟྩོག་པ་རྣམས་ཀི་གཟུང་

ཡུལ་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་གི་གཞལ་བར་རིགས་པ་སྨྲ་བས་ཡང་དང་ཡང་དུ་

གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་ལེའུ་དང་པྩོའི་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༨༣ ལས། དེ་ཡང་

དབང་པྩོ་རྣྩོ་ན་གྩོ་བུར་དུ་བ་མངྩོན་སུམ་དུ་མཐྩོང་བ་ཙམ་དང་། དབང་པྩོ་རྟུལ་ན་རྟག་

ཏུ་ཡྩོད་པ་དང་རྟག་ཏུ་མེད་པ་ལ་གནྩོད་པ་རྒྱས་པར་བསན་པ་ལ་བལྟྩོས་སྩོ་ཞེས་

དབང་པྩོ་རྣྩོན་པྩོས་རྒྱུ་མེད་དུ་འཛིན་པའི་ལྩོག་རྟྩོག་རྟགས་ལ་བརྟེན་མི་དགྩོས་པར་

གྩོ་བུར་དུ་བ་མཐྩོང་བ་ཙམ་གིས་ལྩོག་རྟྩོག་འགྩོག་པར་གསུངས་སྩོ། །
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

གཉིས་པ་རང་མཚན་སྣང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི། 

ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས། གཅིག་ཏུ་མཐྩོང་བའི་ཁྱད་པར་ནི། །གཞན་འགའ་ཞིག་ཏུ་

མཐྩོང་མི་འགྱུར། །དེ་ལས་སྤི་གཞན་ཐ་དད་པ། །ཡྩོད་མིན་ཐ་དད་བྩོ་མིན་

ཕིར། །ཞེས་གསུངས། དེའི་ར་བའི་རྟགས་ནི་དྩོན་ལ་གནས་ཤིང་། དེ་ཡང་གང་ཞེ་

ན། ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་དབང་པྩོ་བདག་རྐེན་གཟུགས་ཅན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་

པའི་དབང་ཤེས་རྣམས་ཆྩོས་ཅན། མིང་སྩོགས་སྤི་གཟུང་དྩོན་དུ་བེད་པའི་ཤེས་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱད་པར་རང་མཚན་སྣང་ཡུལ་དུ་བེད་པ་ཅན་གི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་པའྩོ། །

འདིའི་རྟགས་སྒྲུབ་ཀི་རིགས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། དེའི་ཚུལ་ནི། སར་གི་རྟགས་

དེ་ལ་ཁ་ཅིག །རྟགས་མ་གྲུབ་སེ། དབང་པྩོ་ཤེས་པས་སྤི་གཟུང་དྩོན་དུ་བེད་དྩོ་ཞེ་

ན། འྩོ་ན་དེ་འདྲའི་སྤི་དེ་གསལ་བ་རྣམས་དང་རྫས་གཅིག་གམ་ཐ་དད་ཡིན། དེ་ལ་

གྲངས་ཅན་ལྟ་བུས་རྫས་གཅིག་ཏུ་འདྩོད་དྩོ་ཞེ་ན། དེ་འགྩོག་པ་ལ། གཅིག་ཏུ་མཐྩོང་

བའི་ཁྱད་པར་ནི། །ཞེས་སྩོགས་རྐང་པ་གཉིས་གསུངས། དྩོན་ནི། ཤེས་བ་ཆྩོས་

ཅན། གསལ་བ་རང་མཚན་དང་རྫས་གཅིག་པའི་སྤི་རྟག་དངྩོས་གཅིག་མེད་པར་

ཐལ། གསལ་བ་རྣམས་ཕན་ཚུན་རེས་འགྲྩོ་མི་བེད་པའི་ཕིར་ཞེས་པའྩོ། །འདི་ནི་

ལེའུ་དང་པྩོར་གསལ་བ་རྣམས་ནི་རེས་མི་འགྲྩོ །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འདྲའྩོ། །

ཡང་ན་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༩༤ ལས། བརའི་དུས་གཅིག་

ཏུ་མཐྩོང་བའི་ཁྱད་པར་རང་མཚན་གཞན་ཐ་སད་ཀི་དུས་འགའ་ཞིག་ཏུ་མཐྩོང་བར་

མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དངྩོས་པྩོ་ས་ཕི་ཕན་ཚུན་རེས་འགྲྩོ་མི་བེད་པའི་ཕིར། ཞེས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

རྟགས་སྒྲུབ་ཀི་རིགས་པ་གཉིས་པ་ནི། བེ་བག་པ་ལྟ་བུས་དེ་འདྲའི་སྤི་དེ་

གསལ་བ་རྣམས་དང་རྫས་ཐ་དད་དུ་འདྩོད་ཞེ་ན། དེ་འགྩོག་པ་ལ། དེ་ལས་སྤི་གཞན་

ཐ་དད་པ། །ཞེས་སྩོགས་རྐང་པ་གཉིས་གསུངས། དྩོན་ནི། ཤེས་བ་ཆྩོས་ཅན། 

གསལ་བ་རང་མཚན་ལས་རྫས་ཐ་དད་པའི་སྤི་དྩོན་གཞན་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

དེ་ཡྩོད་ན་ཚད་མས་དམིགས་དགྩོས་པ་ལས་མ་དམིགས་པའི་ཕིར། ཞེས་

པའྩོ། །འདི་ནི་ལེའུ་དང་པྩོར་རེས་འགྲྩོ་གཞན་ནི་སྣང་བ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་

དང་འདྲའྩོ། །

ཡང་ན་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༩༤ ལས། གསལ་བ་དེ་ལས་

སྤི་གཞན་རྫས་ཐ་དད་པ་ཡྩོད་པ་མིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་ཡྩོད་ན་རྫས་ཐ་དད་དུ་

དམིགས་པའི་བྩོ་ཡྩོད་དགྩོས་པ་ལས། བྩོ་དེ་འདྲ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རྩོ། །

མདྩོ་སེ་པའི་ལུགས་ཀི་རྐེན་གསུམ།

མདྩོ་སེ་པའི་ལུགས་ཀི་རྐེན་གསུམ་ནི། མདྩོ་སེ་པའི་ལུགས་ལ་དབང་

མངྩོན་གི་རྐེན་གསུམ་ནི་རིམ་བཞིན། གཟུགས་འཛིན་དབང་མངྩོན་ལྟ་བུར་མཚོན་

ན། གཟུགས་འཛིན་དབང་མངྩོན་གི་སེང་ན། མྱྩོང་ཙམ་གི་ཆ་དང་། ཡུལ་གི་རྣམ་

ལན་དུ་སྐྱེས་པའི་ཆ་དང་། ཡུལ་འཛིན་ནུས་སུ་སྐྱེད་པའི་ཆ་གསུམ་ཡྩོད་པ་ལས་

རིམ་བཞིན་དེ་དག་གི་ལག་རེས་འཇྩོག་བེད་ཀི་རྐེན་རྣམས་ལ། གཟུགས་འཛིན་

དབང་མངྩོན་གི་བདག་རྐེན་དང་། དམིགས་རྐེན་དང་། དེ་མ་ཐག་རྐེན་དུ་བཞག་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

གྩོ །དེ་ལྟར་ཡང་སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༥༣ ལས། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀི་

སེང་ན་མྱྩོང་ཙམ་དང་ཡུལ་གི་རྣམ་ལན་དུ་སྐྱེས་པ་དང་ཡུལ་འཛིན་ནུས་སུ་སྐྱེས་

པའི་ཆ་གསུམ་ཡྩོད་པ་ལས། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

གཞན་ཡང་སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༥༤ ལས། མིག་དབང་གི་ངྩོ་བྩོ་གང་ཞེ་ན། 

འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་གང་ཞིག །མིག་ཤེས་ཀི་བདག་རྐེན་གི་རིགས་སུ་གྱུར་པའི་

གཟུགས་ཅན་དང་བ་ཞིག་གྩོ་ཞེས་དང་། རང་ལུགས་ནི་དབང་ཤེས་ཀི་དམིགས་

རྐེན་གི་མཚན་ཉིད། དབང་ཤེས་ཡུལ་གི་རྣམ་ལན་དུ་གཙོ་བྩོར་དངྩོས་སུ་སྐྱེད་བེད། 

དབང་ཤེས་ཀི་གཟུང་དྩོན་གི་མཚན་ཉིད། དབང་ཤེས་རང་འདྲའི་རྣམ་ལན་དུ་གཙོ་

བྩོར་དངྩོས་སུ་སྐྱེད་བེད་ཅེས་དང་། གསུམ་པ་ནི། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀི་

ས་ལྩོགས་སུ་བྱུང་བའི་གཟུགས་ཡིད་ལ་བེད་པ་དེ་མཚན་གཞི། གཟུགས་འཛིན་

དབང་ཤེས་ཀི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དུ་མཚོན། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་

མྱྩོང་ཙམ་དུ་གཙོ་བྩོར་དངྩོས་སུ་སྐྱེད་བེད་ཡིན་པ་ཞེས་རྐེན་གསུམ་རིམ་པ་བཞིན་

གསུངས་ཡྩོད།

སེ་བདུན་རྒྱན་ ༡༤༧ ལས། དེ་ཡང་མིག་ཤེས་ལྟ་བུ་ཡང་། རང་གི་ངྩོ་བྩོ་

མྱྩོང་བ་གསལ་རིག་གི་ཆ་དང་། གཟུགས་ཀི་རྣམ་ལན་དུ་སྐྱེས་པའི་ཆ་དང་། 

གཟུགས་ཁྩོ་ན་འཛིན་པར་ངེས་ཀི་སྒ་སྩོགས་གཏན་འཛིན་མི་སིད་པའི་ཁྱད་པར་

གསུམ་ཡྩོད་ལ། དང་པྩོ་ནི། རང་གི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་གིས་གཙོ་བྩོར་བསྐྱེད་པ་ཡིན་

མྩོད་ཀི། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། དབང་ཤེས་ཀི་བདག་རྐེན་གི་

མཚན་ཉིད། རང་འབས་དབང་ཤེས་ཀི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་ལ་ལྷག་པར་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དབང་བེད་པའི་དབང་པྩོ་ཞེས་དང་། ཡང་གཉིས་པ་དམིགས་རྐེན་ནི། རང་འཛིན་

ཤེས་པ་རང་གི་རྣམ་ལན་དུ་དངྩོས་སུ་སྐྱེད་པར་བེད་པ་གང་ཡིན་པ་སེ། དབང་ཤེས་

ཀི་དམིགས་རྐེན་དང་གཟུང་དྩོན་དྩོན་གཅིག་ཅེས་དང་། གསུམ་པ་དེ་མ་ཐག་རྐེན་

ནི། ཤེས་པ་གཞན་གིས་བར་མ་ཆད་པའི་རང་གི་ས་ལྩོགས་ཀི་ཤེས་པ་གང་། རང་

ཉིད་མྱྩོང་བའི་ངྩོ་བྩོར་སྐྱེད་བེད་གང་ཡིན་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སེ་བདུན་ལ་འཇུག་པའི་སྩོ་དྩོན་གཉེར་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༩༦ ལས། སྤིར་

རྐེན་ལ་དབེ་ན། དམིགས་རྐེན། བདག་རྐེན། དེ་མ་ཐག་རྐེན་གསུམ། མཚན་ཉིད་

རིམ་བཞིན། ཆྩོས་དེ་ཡུལ་གི་རྣམ་ལན་དུ་དངྩོས་སུ་སྐྱེད་བེད་ཀི་ཕི་དྩོན། ཆྩོས་དེ་

རང་དབང་དུ་སྐྱེད་བེད། ཆྩོས་དེ་གསལ་རིག་གི་ངྩོ་བྩོར་དངྩོས་སུ་སྐྱེད་བེད། ཅེས་

གསུངས་སྩོ། །

ཡྩོངས་འཛིན་བསྡུས་གྲྭ་ ༩༠ ལས། འདུས་བས་གང་དང་གང་གི་རྒྱུ་རྐེན་

དང་བདག་རྐེན་གཉིས་དྩོན་གཅིག་པར་འཇྩོག་དགྩོས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་དང་། 

ཡང་དེ་ཉིད་ལས། མིག་ཤེས་སུ་གྱུར་པའི་ཚད་མ་དག་གི་དམིགས་རྐེན་ལ་རང་གི་

གཞལ་བའི་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་དེ་འཇྩོག་དགྩོས་ལ། རྟྩོག་པ་རྣམས་ལ་དེ་ལྟར་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། རྟྩོག་པའི་དམིགས་རྐེན་ལ་རང་གི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་གི་

སེང་གི་བག་ཆགས་ཤིག་འཇྩོག་དགྩོས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་

ལས། རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་རྣམས་ཀི་དམིགས་རྐེན་ལ་རང་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཞི་

ལྷག་ཟུང་འབེལ་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་འཇྩོག་དགྩོས་ལ། རྣམ་མཁྱེན་གི་དམིགས་རྐེན་

ལ་རང་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་བསྐལ་ཆེན་གྲངས་མེད་གསུམ་གི་ཚོགས་འཇྩོག་དགྩོས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

པ་གང་ཞིག་དབང་ཤེས་རྣམས་ལ་མི་འདྲ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་

ལས། རྟྩོག་པ་ལྩོག་ཤེས་རྣམས་ཀི་དམིགས་རྐེན་ཕལ་ཆེར་ལ་རང་གི་དེ་མ་ཐག་

རྐེན་གི་སེང་གི་བག་ཆགས་ཤིག་འཇྩོག །རྟྩོག་མེད་ལྩོག་ཤེས་རྣམས་ཀི་དམིགས་

རྐེན་འཇྩོག་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཟླ་གཅིག་ཟླ་གཉིས་

སུ་སྣང་བའི་དབང་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་ལ་ཟླ་བ་གཅིག་པྩོ་དེ་དང་བར་སྣང་

འཇྩོག །སིག་རྒྱུ་ཆུར་སྣང་བའི་དབང་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་ལ་བེ་མ་སྐྱ་བྩོ་དང་ཉི་

འྩོད་འཇྩོག །སྒྱུ་མ་རྟ་གང་དུ་སྣང་བའི་དབང་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་ལ་སྒྱུ་མའི་

སགས་རྫས་འཇྩོག་པ་སྩོགས་མཐའ་ཡས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་རིག་པའི་ལུགས་ཀི་རྐེན་གསུམ།

རྣམ་རིག་པའི་ལུགས་ཀི་རྐེན་གསུམ་ནི། སེ་བདུན་རྒྱན་ ༡༧༢ ལས། འྩོ་

ན་འཐད་པའི་ཕྩོགས་གང་ཡིན་ཅེ་ན། བཤད་པར་བ་སེ། དེ་ཡང་སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་

གང་གིས་དམིགས་བརྟག་ཏུ། ནང་གི་ཤེས་བའི་ངྩོ་བྩོ་ནི། །ཕི་རྩོལ་ལྟར་སྣང་གང་

ཡིན་པ། །དྩོན་ཡིན་རྣམ་ཤེས་ངྩོ་བྩོའི་ཕིར། །དེ་རྐེན་ཉིད་ཀང་ཡིན་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པས་བསན་པའི་དམིགས་རྐེན་དང་། ཡང་ན། ནུས་པ་འཇྩོག་ཕིར་རིམ་

གིས་ཡིན། །ཅེས་པའི་དམིགས་རྐེན་གཉིས་ལས། དང་པྩོའི་དྩོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། 

དབང་ཤེས་ལ་ཕི་རྩོལ་ལྟ་བུར་སྣང་བའི་སྩོན་པྩོ་སྩོགས་ནི་དབང་ཤེས་དེ་དང་དེའི་

དྩོན་ཏེ། དམིགས་པ་ཡང་ཡིན་ལ་དེའི་རྐེན་ཡང་ཡིན་པའི་ཕིར་དམིགས་རྐེན་ཡིན་

ནྩོ། །ཅིའི་ཕིར་དམིགས་པ་ཡིན་ཅེ་ན། རྣམ་ཤེས་ངྩོ་བྩོའི་ཕིར་ཅེས་སྩོས་ཏེ། དེའི་

དམིགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བ་བའི་ངྩོ་བྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཅེས་པའྩོ། །ཅིའི་ཕིར་རྐེན་ཡིན་ཅེ་ན། གཅིག་ཆའང་མི་འཁྲུལ་ཕིར་ན་རྐེན་ཅེས་

སྩོས་ཏེ། དབང་ཤེས་ལ་སྣང་བའི་སྩོན་པྩོ་དེ་དབང་ཤེས་གཅིག་པྩོ་དེའི་བདག་ཉིད་

དུ་གྱུར་པའི་ཆ་ཡིན་པས། དུས་མཉམ་ཡིན་ནའང་རྐེན་དུ་འཐད་དེ། ཁྩོ་ཡུལ་དུ་ཡྩོད་

ན་སྐྱེ། མེད་ན་མི་སྐྱེ་བས། ཁྩོ་ལ་རེས་སུ་འགྲྩོ་ལྩོག་མི་འཁྲུལ་བའི་ཕིར། ཅེས་

པའྩོ། །ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ ༡༩༣ ལས། ད་ནི་བདག་རྐེན་དང་དེ་མ་ཐག་རྐེན་

བཤད་པར་བ་སེ། དེ་ཡང་། དེ་མ་ཐག་རྐེན་གི་མཚན་ཉིད་ནི་སར་མདྩོ་སེ་པའི་

འདྩོད་པ་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རིགས་པར་བ་བ་ཡིན་

པས། སར་ཡང་ཟླྩོས་ཏེ་བཤད་པར་མི་བའྩོ། །བདག་པྩོའི་རྐེན་ལ་མདྩོ་སེ་པ་དང་

རྣམ་རིག་པ་དག་འདྩོད་པ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། གཉིས་ཀས་ཀང་

མིག་ཤེས་ཀི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་མིག་གི་དབང་པྩོའི་ངྩོ་བྩོ་མིག་ཤེས་དྩོན་ལྔའི་

ནང་ནས་གཟུགས་ཁྩོ་ན་ལ་འཛིན་དུ་འཇུག་ལ། གཞན་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཐུན་མྩོང་

མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་གང་ཡིན་པ་དེ་གཙོ་བྩོར་སྐྱེད་པའི་རྒྱུ་མིག་ཤེས་ཀི་རྐེན་

གཞན་གཉིས་ལས་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་ལ་འདྩོད་པ་འདྲ་ཡང་། མདྩོ་སེ་པ་དེ་ཉིད་

བེམ་པྩོར་འདྩོད་པ་ཡིན་ལ། སེམས་ཙམ་པ་དེ་ཉིད་རང་གི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དུ་གྱུར་

པའི་ཤེས་པ་ས་མའི་སེང་ན་ཡྩོད་པའི་ནུས་པའི་ངྩོ་བྩོར་འདྩོད་པ་ནི་ཁྱད་པར་

རྩོ། །དེའི་ཕིར་སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་གིས། ལྷན་ཅིག་བེད་དབང་ནུས་པ་ཡི། །ངྩོ་

བྩོ་གང་ཡིན་དབང་པྩོའང་ཡིན། །དེ་ཡང་རྣམ་རིག་ལ་མི་འགལ། །ཞེས་གསུངས་

སྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས་ཀང་། རང་གི་རྣམ་ཤེས་སེང་གི་ནུས་དེ་ལ། །དབང་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

པྩོ་གཟུགས་ཅན་མིག་ཅེས་བ་བ་རྟྩོག །ཅེས་སེམས་ཙམ་པས་མིག་གི་དབང་པྩོ་

ནུས་པ་ལ་འདྩོད་པ་གསུངས་སྩོ། །

སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༥༧ ལས། གཉིས་པ་ནི། སྩོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཀི་

དམིགས་རྐེན་ནི་གཉིས་ཏེ། སྣང་བའི་དམིགས་རྐེན་དང་ནུས་པ་འཇྩོག་པའི་

དམིགས་རྐེན་ནྩོ། །དང་པྩོ་ནི། སྩོ་སྣང་དབང་ཤེས་དང་དུས་མཉམ་པའི་སྩོན་པྩོ་ལྟ་

བུའྩོ་ཞེས་དང་། ནུས་པ་འཇྩོག་པའི་དམིགས་རྐེན་ནི། སྩོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཀི་ས་

ལྩོགས་སུ་བྱུང་བའི་སྩོན་པྩོ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་དམིགས་རྐེན་གི་ཆྩོས་གཉིས་ཚང་

སེ་རང་འཛིན་ཤེས་པས་དམིགས་པ་ཡང་ཡིན་ལ། སྩོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཡུལ་གི་རྣམ་

ལན་དུ་གཙོ་བྩོར་དངྩོས་སུ་སྐྱེད་བེད་ཀང་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་དང་། དབང་ཤེས་

ཀི་བདག་རྐེན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དབང་ཤེས་ཡུལ་འཛིན་ནུས་སུ་གཙོ་བྩོར་དངྩོས་སུ་

སྐྱེད་བེད་ནི། དབང་ཤེས་ཀི་བདག་རྐེན་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་

གི་བེམ་པྩོ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །དབང་ཤེས་ས་མའི་རྫས་ཀི་སེང་ན་དབང་ཤེས་ཕི་མ་

ཡུལ་གི་རྣམ་ལན་དུ་དངྩོས་སུ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་དང་། མྱྩོང་ཙམ་དུ་དངྩོས་སུ་སྐྱེད་

པའི་ནུས་པ་དང་། ཡུལ་འཛིན་ནུས་སུ་དངྩོས་སུ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་གསུམ་ཡྩོད་ལ། 

གསུམ་པྩོ་དེ་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ལ་ལྩོག་པ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དྩོན་གཉེར་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༡༠༧ ལས། སེམས་ཙམ་པའི་སྐབས་སུ་

དབང་ཤེས་ཀི་རྐེན་གསུམ་གི་གྩོ་དྩོན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དབང་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་

གི་མཚན་ཉིད། རང་གིས་བསྩོས་པའི་བག་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་རང་འབས་དབང་

ཤེས་ཡུལ་གི་རྣམ་ལན་དུ་གཙོ་བྩོར་སྐྱེད་བེད། དཔེར་ན་སྩོར་སྣང་དབང་ཤེས་ས་མ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ནི་ཤེས་པ་གཞན་གིས་བར་ཆྩོད་དམ་མ་ཆྩོད་ཀང་རུང་། རང་གི་རིགས་འདྲ་སྩོར་

སྣང་དབང་ཤེས་ཕི་མའི་དམིགས་རྐེན་ཡིན་པ་བཞིན་ནྩོ། །གཟུང་རྣམ་དམིགས་རྐེན་

དུ་བཤད་པ་ནི་ཐ་སད་དུ་ཡིན་གི་སྤིར་མ་ཡིན་ནྩོ། །དབང་ཤེས་ཀི་བདག་རྐེན་གི་

མཚན་ཉིད། དབང་ཤེས་ཡུལ་འཛིན་དུ་གཙོ་བྩོར་སྐྱེད་བེད་ཀི་ས་བྩོན། དཔེར་ན། 

སྩོར་སྣང་དབང་ཤེས་ས་མའི་ནུས་པའི་དབང་གིས་སྩོར་སྣང་དབང་ཤེས་སྩོན་པྩོ་

འཛིན་ནུས་སུ་གཙོ་བྩོར་སྐྱེད་པའི་ཀུན་གཞིའི་སེང་གི་ནུས་པ་ལྟ་བུའྩོ། །དེ་མ་ཐག་

རྐེན་གི་མཚན་ཉིད་སར་བཞིན་ལ། དཔེར་ན་ཤེས་པ་ས་མའི་ནུས་པའི་དབང་གིས་

སྩོར་སྣང་དབང་ཤེས་མྱྩོང་བའི་ངྩོ་བྩོར་གཙོ་བྩོར་དངྩོས་སུ་སྐྱེད་པ་ཤེས་རྒྱུད་ཀི་

སེང་གི་ནུས་པ་ལྟ་བུའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༢༩༤ ལས། སྩོ་སྣང་ཤེས་པ་ལ་

དཔེར་བརྩོད་ན། སྩོ་འཛིན་རང་དུས་ན་སྣང་བའི་སྩོན་པྩོ་དེ་དམིགས་རྐེན་དུ་

འདྩོད་པ་མི་འཐད་དེ། དེ་རྫས་སུ་མེད་ན་རྐེན་དུ་འགལ་ལ། རྫས་སུ་ཡྩོད་ན་རྫས་

ཐ་དད་མི་འཐད་པས་རྫས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ལ་དེ་ལྟར་ན་བདག་སྐྱེ་ཁས་ལེན་

དགྩོས་པར་འགྱུར་བ་དང་། མེད་པར་སར་ནུས་མེད་པའི་ཕིར། །ཞེས་སྩོགས་

ཀི་རིགས་པ་ལྟར་སྣང་འབའ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་དང་། ཁྩོ་བྩོ་ཅག་

ལ་དམིགས་རྐེན་མི་འཐད་པའི་སྐྱྩོན་མེད་པར་ཐལ། སྩོ་འཛིན་གི་མཚུངས་པ་དེ་

མ་ཐག་རྐེན་གི་རྫས་ལ་ཡྩོད་པའི་སྩོ་འཛིན་སྩོན་པྩོའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསྐྱེད་པའི་

ནུས་པ་དེ་དེའི་དམིགས་རྐེན་དུ་ཁས་ལེན་རིགས་པའི་ཕིར་ཞེས་སྩོགས་དང་། 

ཡང་དེ་ཉིད་ ༢༩༥ ལས། དེས་ན་མིག་གི་དབང་པྩོ་བདག་པྩོའི་རྐེན་དང་། ཡིད་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བེད་ས་མ་དེ་མ་ཐག་པའི་རྐེན་དང་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དང་རྫས་གཅིག་པའི་སྩོ་

འཛིན་སྩོན་པྩོའི་རྣམ་ལན་དུ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཞེས་སམ། དེ་དང་རྫས་གཅིག་

པའི་སྩོན་པྩོ་དམིགས་པའི་རྐེན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

གཞན་ཡང་། རྐེན་བཞི་དང་། དེ་མ་ཐག་རྐེན་དང་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་

རྐེན་དང་། རྐེན་དེ་དག་ཆྩོས་གང་དང་གང་ལ་འཇྩོག་པའི་ཚུལ་སྩོགས་དུ་མ་ཞིག་

གསུངས་སྩོ། །ར་ཤེ་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ ༨༢ ལས། རྐེན་བཞི་པྩོ་དེ་

གང་ལ་འཇྩོག་པ་ལ་སེ་པ་ཁ་ཅིག་ནི། རྒྱུ་རྐེན་ནི་མཛོད་ལས། རྒྱུ་ཞེས་བ་བ་རྒྱུ་ལྔ་

ཡིན། །ཞེས་བེད་རྒྱུ་མ་གཏྩོགས་པ་རྒྱུ་ལྔ་དང་། དམིགས་པའི་རྐེན་ནི། དམིགས་པ་

ཆྩོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྩོ། །ཞེས་རྣམ་ཤེས་དྲུག་གི་དམིགས་ཡུལ་གི་ཆྩོས་ཐམས་

ཅད་དང་། དེ་མ་ཐག་རྐེན་ནི། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་སྐྱེས་པ་རྣམས། །ཐ་མ་མིན་

མཚུངས་དེ་མ་ཐག །ཅེས་ལྷག་མེད་དུ་འཇུག་པ་ལས་གཞན་པའི་སེམས་སེམས་

བྱུང་སར་སྐྱེས་རྣམས་དང་། བདག་པྩོའི་རྐེན་ནི། བེད་རྒྱུ་ཞེས་བ་བདག་པྩོར་

བཤད། །ཅེས་བེད་རྒྱུ་ལ་བཤད་པ་ལྟར་འདྩོད་ལ། རྒྱུ་དྲུག་ནི་མཛོད་ལས། བེད་རྒྱུ་

ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་དང་། །སྐལ་མཉམ་མཚུངས་པ་ལན་པ་དང་། །ཀུན་ཏུ་འགྲྩོ་དང་

རྣམ་སིན་དང་། །རྒྱུ་ནི་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་འདྩོད། །ཅེས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འདི་

ནི་མཛོད་ལུགས་བེད་སྨྲའི་འདྩོད་པ་གསལ་ལ། ཡང་དེ་ཉིད་ ༨༣ ལས། སེ་པ་ཁ་

ཅིག་ནི། སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ནི། རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་མཚན་ཉིད་བསན་པ་ལས་ནི། གང་ཞིག་

གང་གི་སྐྱེད་བེད་ས་བྩོན་གི་ངྩོ་བྩོར་གནས་པ་དེ་ནི་དེའི་རྒྱུའི་རྐེན་ནྩོ། །རན་པྩོ་ལང་

བ་ལྟར་སེམས་སེམས་བྱུང་སྐྱེ་བཞིན་པ་རྣམས། རྟེན་འཁར་བ་དང་འདྲ་བའི་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དམིགས་པ་གང་གིས་སྐྱེད་པ་དེ་ནི་དེ་ཡི་དམིགས་པའི་རྐེན་ནྩོ། །རྒྱུ་འགགས་མ་

ཐག་པ་ནི། འབས་བུ་སྐྱེ་བའི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ས་བྩོན་འགགས་མ་

ཐག་པ་མྱུ་གུ་འབྱུང་བའི་རྐེན་ཡིན་པ་བཞིན་ནྩོ། །འཇུག་འགྲེལ་ལས། ས་བྩོན་

འགགས་མ་ཐག་པ་མྱུ་གུའི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའི་རྐེན་ཡིན་པ་ལྟ་བུའྩོ། །ཞེས་

གསུངས་ཤིང་། ཚིག་གསལ་ལས་ཀང་། དེ་མ་ཐག་རྐེན་འགྩོག་པའི་སྐབས་སུ། མྱུ་

གུའི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་རྐེན་བཀག་པ་ལ་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་

བཞེད་པས་འདི་ནི་གཟུགས་ལ་ཡང་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའི་རྐེན་འདྩོད་པའི་

ལུགས་སྩོ། །གང་ཞིག་ཡྩོད་ན་གང་འབྱུང་བ་འདི་ནི་དེའི་བདག་པྩོའི་རྐེན་ནྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་བཞིན་གཟུགས་ལ་དེ་མ་ཐག་རྐེན་འདྩོད་པའི་ལུགས་གཅིག་དང་། ཡང་

དེ་ཉིད་ལས། སར་སྐྱེས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་དང་ཕིས་སྐྱེ་བ་ལ་སྩོགས་པ་ཡང་

འདི་དག་གི་ནང་དུ་འདུ་བ་གསུངས་པ་ནི། ཤེས་རབ་སྒྩོན་མ་ལས། སེ་པ་གཞན་

གིས་བརྟགས་པའི་སྐྱྩོན་མདུན་དུ་སྐྱེས་པ་དང་ཡྩོད་པ་དང་མེད་པ་རྣམས་ཞེས་

བསྒྱུར་བ་དང་དྩོན་གཅིག་ལ་འགྱུར་ཡང་དེ་ལྟར་ལེགས་སྩོ། །དེའི་དྩོན་ནི། འགྲེལ་

བཤད་ལས། གནས་བརྟན་པའི་སེ་པས་ཐ་སད་བཏགས་པ་མདུན་དུ་སྦྩོར་བའི་སྐྱྩོན་

ནི་དབང་པྩོ་རྣམས་ཀི་མངྩོན་སུམ་གི་མདུན་དུ་སྐྱེས་པ་དམིགས་རྐེན་ནྩོ། །ཡྩོད་པའི་

རྐེན་ནི་རྒྱུ་དང་བདག་པྩོའི་རྐེན་ནྩོ། །མེད་པའི་རྐེན་ནི་དེ་མ་ཐག་པའི་རྐེན་ལ་བཤད་

དྩོ་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་རྐེན་བཞི་འདྩོད་ལུགས་གཅིག་གསུངས་ཡྩོད་ལ། དེ་

བཞིན་མཛོད་ལས། བཞི་ཡིས་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རྣམས། །གསུམ་གིས་

སྩོམས་པར་འཇུག་པ་གཉིས། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་བཞིན་སེམས་མེད་སྩོམས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

འཇུག་གཉིས་ལ་དེ་མ་ཐག་རྐེན་འཇྩོག་ཅིང་། ཡང་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཡན་

ལག་རྐེན་ཉིད་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བག་ཆགས་དང་། ཤུགས་དང་། 

ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། ལྷན་ཅིག་ཏུ་འབྱུང་བས་ཀང་ཡན་ལག་རྐེན་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་

བཞག་པར་རིགས་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། 

གསེར་ཕྲེང་ ༣༥༦ ལས། ཀུན་བཏུས་ལས་ཡན་ལག་ས་མ་རྣམས་ཀིས་

ཕི་མ་ལ་ཅི་རིགས་པར་རྐེན་བཞི་བེད་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་རིག་པས་རིག་པ་

ལ་བ་བ་བེད་པའི་དབང་དུ་བས་ཀི་ངེས་པ་ནི་མིན་ཏེ། དེས་གཟུགས་ཅན་སྐྱེད་ན་

བདག་རྐེན་གཅིག་པུ་དང་གཟུགས་ཅན་གིས་རིག་པ་ལ་ནི་དེ་དང་དམིགས་རྐེན་

གཉིས་དང་། གཟུགས་ཅན་ལ་ནི་རྒྱུ་དང་བདག་རྐེན་གཉིས་བེད་དྩོ་ཞེས་སྩོགས་

གསུངས་ལ། དྩོན་ནི། རིག་པར་གྱུར་པའི་ཡན་ལག་ས་མས་རིག་པར་གྱུར་པའི་

ཡན་ལག་ཕི་མའི་རྐེན་བཞི་ཀ་བེད་པ་དང་། རིག་པར་གྱུར་པའི་ཡན་ལག་ས་མས་

གཟུགས་ཅན་གྱུར་པའི་ཡན་ལག་ཕི་མའི་བདག་རྐེན་གཅིག་པུ་དང་། གཟུགས་ཅན་

གི་ཡན་ལག་ས་མས་རིག་པར་གྱུར་པའི་ཡན་ལག་ཕི་མའི་བདག་རྐེན་དང་

དམིགས་རྐེན་གཉིས་བེད་པ་དང་། གཟུགས་ཅན་གི་ཡན་ལག་ས་མས་གཟུགས་

ཅན་གི་ཡན་ལག་ཕི་མའི་རྒྱུ་རྐེན་དང་བདག་རྐེན་གཉིས་བེད་པ་གསུངས་སྩོ། །

རྟེན་འབེལ་སྤི་དྩོན་ ༣༧༣ ལས། རིག་པར་གྱུར་པའི་ཡན་ལག་ས་མས་

རིག་པར་གྱུར་པའི་ཡན་ལག་ཕི་མའི་རྐེན་བཞི་ཀ་བེད་པ་ཡྩོད། དེས་གཟུགས་ཅན་

དུ་གྱུར་པའི་ཡན་ལག་ཕི་མའི་རྒྱུ་རྐེན་གཅིག་པུར་བེད་པ་ཡྩོད། གཟུགས་ཅན་དུ་

གྱུར་པའི་ཡན་ལག་ས་མས་གཟུགས་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་ཡན་ལག་ཕི་མའི་རྒྱུ་རྐེན་



  56  

སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དང་བདག་རྐེན་གཉིས་ཀ་བེད་པ་ཡྩོད། དེས་རིག་པར་གྱུར་པའི་ཡན་ལག་ཕི་མའི་

དེ་མ་ཐག་རྐེན་མ་གཏྩོགས་བདག་རྐེན་དང་དམིགས་རྐེན་རྒྱུ་རྐེན་གསུམ་ཀ་བེད་པ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང་ཀུན་བཏུས་ལས་ཞེས་སྩོགས་གསུངས། དེ་ལྟར་སེ་

ཚན་མི་འདྲ་བ་དང་ཐ་སད་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་གསུངས་སྩོ། །

མདྩོར་ན་ཆྩོས་དེའི་རྐེན་ལ་རྐེན་བཞི་པྩོ་གང་རུང་ངེས་ཤིང་རྐེན་བཞི་ལས་

རྐེན་ལྔ་པ་ཞིག་འཇྩོག་ཚུལ་མེད་དེ། མཛོད་ལས། བཞི་ཡིས་སེམས་དང་སེམས་

བྱུང་རྣམས། །གསུམ་གི་སྩོམས་པར་འཇུག་པ་གཉིས། །གཞན་ནི་གཉིས་པྩོ་དག་

ལས་སྐྱེ། །དབང་ཕྱུག་སྩོགས་མིན་རིམ་སྩོགས་ཕིར། །ཞེས་དང་། ར་བ་ཤེས་རབ་

ལས། རྐེན་རྣམ་བཞི་སེ་རྒྱུ་དང་ནི། །དམིགས་པ་དང་ནི་དེ་མ་ཐག །བདག་པྩོ་ཡང་

ནི་དེ་བཞིན་ཏེ། །རྐེན་ལྔ་པ་ནི་ཡྩོད་མ་ཡིན། །ཞེས་དང་། ར་ཤེ་རྣམ་བཤད་ ༨༤ 

ལས། དེ་འདྲའི་ཐ་སད་ཙམ་མི་མཐུན་པ་རྣམས་ནི་མཚན་ཉིད་ལ་བརྟགས་ན་བཞི་པྩོ་

འདིར་འདུ་ལ་དབང་ཕྱུག་ལ་སྩོགས་པ་ནི་རྐེན་མ་ཡིན་པས་རྐེན་ལྔ་པ་ནི་ཡྩོད་པ་མ་

ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ངེས་པར་འཛིན་ཏེ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །དེ་བཞིན་དུ། རྐེན་གཅིག་ཁྩོ་

ནས་སྐྱེ་བ་ཡང་མེད་དེ། སྤྩོད་འཇུག་ལས། རྐེན་གཅིག་གིས་ནི་ཀུན་ནུས་པ། །གང་

ན་ཡང་ནི་ཡྩོད་མ་ཡིན། །ཞེས་དང་། སྐྱེས་རབས་ལས། རྒྱུ་གཅིག་གིས་ནི་ཀུན་

འགྲུབ་པ། །གང་ན་ཡང་ནི་ཡྩོད་མ་ཡིན། །ཞེས་དང་། འགྲེལ་པ་མངྩོན་པའི་རྒྱན་ ༢༥ 

ལས། རྒྱུ་གཅིག་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་པས་རྒྱུ་རྐེན་དུ་མ་འདུས་ཤིང་ཕྲད་ནས་བས་པས་

ན་འདུས་བས། ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ ༢༦ ལས། འདུས་བས་ནི་རྐེན་རྣམས་ཕྲད་

ཅིང་འདུས་ནས་བས་པ་སེ་རྐེན་གཅིག་གིས་བསྐྱེད་པ་ནི་འགལ་ཡང་མེད་དེ་ཞེས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

གསུངས་པས། རྒྱུ་རྐེན་གཅིག་ཁྩོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བ་ནི་ཆྩོས་འགའ་ཡང་ཡྩོད་

པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་དང་། ཡང་འགྲེལ་པ་མངྩོན་པའི་རྒྱན་ ༣༤ ལས། ཡུལ་གིས་

རྣམ་ཤེས་སྐྱེད་པའི་ཚུལ་ལ་་་་་་་་མང་པྩོས་མང་པྩོ་སྐྱེད་པ་ནི་ཤེས་པར་སའྩོ ། །ཞེས་

གཅིག་གིས་གཅིག་སྐྱེད་པ་དང་། གཅིག་གིས་དུ་མ་སྐྱེད་པ་གསུངས་པ་ནི། རྒྱུ་

གཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་འབས་བུ་གཅིག་དང་དུ་མ་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་པར་སྩོན་པ་ཡིན་གི་རྒྱུ་

གཅིག་ཁྩོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་འབས་བུ་གཅིག་དང་དུ་མ་སྐྱེ་བ་ཡྩོད་པར་སྩོན་པ་མིན་

པས་འགལ་བ་མེད་དྩོ། །

བདེན་གཉིས་ལས། དུ་མས་གཅིག་གི་དངྩོས་མི་བེད། །དུ་མས་དུ་མ་བེད་

པའང་མིན། །གཅིག་གིས་དུ་མའི་དངྩོས་མི་བེད། །གཅིག་གིས་གཅིག་བེད་པའང་

མིན། །ཞེས་གཅིག་གིས་དུ་མ་དང་གཅིག་གིས་གཅིག་མི་སྐྱེད་པ་གསུངས་པ་ནི་

དགག་བའི་ཁྱད་པར་དང་སྦར་ནས་མི་སྐྱེད་པ་གསུངས་པ་ཡིན་པས་འགལ་མེད་དུ་

ཤེས་པར་བའྩོ། ། 

ཡིད་མངྩོན་གི་རྐེན་གསུམ།

ཡིད་མངྩོན་གི་རྐེན་གསུམ་ནི། འྩོ་ན་ཡིད་མངྩོན་གི་དམིགས་རྐེན་དང་

བདག་རྐེན་དེ་མ་ཐག་རྐེན་ཇི་ལྟར་འཇྩོག་ཅེ་ན། རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ 

༡༧༦ ལས། གཟུགས་འཛིན་དབང་པྩོའི་མངྩོན་སུམ་ལྟ་བུ་སྐྱེ་ཐབས་གཅིག་གིས་

དབང་མངྩོན་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་དེ་ལ་ཡྩོད་པའི་ཡིད་མངྩོན་རང་དབང་དུ་བསྐྱེད་པའི་ཆ་

བདག་རྐེན་དང་། མྱྩོང་བར་བསྐྱེད་པའི་ཆ་དེ་མ་ཐག་རྐེན་ཡིན་པས་རྫས་གཅིག་ལ་

ལྩོག་པ་འགལ་བ་ཡིན་ནྩོ། །དབང་མངྩོན་ཐ་མ་དེའི་གཟུང་དྩོན་གི་རིགས་འདྲ་སྐད་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཅིག་གཉིས་པ་ནི་ཡིད་མངྩོན་དེའི་དམིགས་རྐེན་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་དེ་ཉིད་ ༡༧༩ ལས། ཡིད་ཀི་མངྩོན་སུམ་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་ན། 

དེས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་དེའི་རྐེན་གསུམ་ཡང་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལུང་ལ་

བརྟེན་ནས་དཔྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༦༣ ལས། གསུམ་པ་ནི། ཡིད་མངྩོན་རང་གི་ས་

ལྩོགས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བའི་དབང་པྩོའི་མངྩོན་སུམ་ནི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དང་། དེ་དང་

དུས་མཉམ་པའི་དྩོན་དམིགས་རྐེན་དང་། དྲུག་པྩོ་འདས་མ་ཐག་པ་ཡི། །རྣམ་ཤེས་

གང་ཡིན་དེ་ཡིད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཡིད་མངྩོན་རང་གི་ས་ལྩོགས་དེ་མ་

ཐག་ཏུ་བྱུང་བའི་རྣམ་ཤེས་བདག་རྐེན་ཡིན་ཏེ། སེ་བདུན་གི་གཞུང་གང་དུ་ཡང་ཡིད་

མངྩོན་གི་བདག་རྐེན་གཞན་གསལ་པྩོར་མ་བཤད་ཅིང་དེ་ཡིད་མངྩོན་གི་བདག་

རྐེན་ཡིན་པ་ལ་རིགས་པས་གནྩོད་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས།

སེ་བདུན་རྒྱན་ ༡༩༧ ལས། ཁྩོ་བྩོ་ནི་འཐད་པར་མི་སེམས་ཏེ། འདི་ལྟར་

ཚུར་མཐྩོང་གི་རྒྱུད་ཀི་ཡིད་མངྩོན་ཆྩོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ལན་ལ་ཁྱྩོད་མྱྩོང་བེད་རང་

རིག་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་མེད་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་རང་རྒྱུད་ལན་གི་བྩོ་ལ་བལྟྩོས་ཏེ་ཤིན་

ལྩོག་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ཤེས་པ་ཡིན་པ་ཉམས་སྩོ། །ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་

ལས། གཞན་ཡང་རང་བྩོ་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་སིད་པ་ཙམ་ཡང་སྩོབ་དཔྩོན་གིས་ལན་དུ་

མར་བཀག་ན་རང་བྩོ་རང་ལ་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་སིད་པ་ནི་དེ་བས་ཀང་ཐ་ཆད་

དྩོ་སམ་དུ་སེམས་སྩོ་ཞེས་སྩོགས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ ༡༩༨ ལས། དེས་ན་ཡིད་

མངྩོན་ཤིན་ལྩོག་ཡིན་པ་དང་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ཁྩོ་ནར་སྐྱེ་བ་སྩོགས་ནི་སྒྲུབ་བེད་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

མེད་པའི་དམ་བཅའ་ཙམ་དུ་ཟད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༡༧༧ ལས། འྩོ་ན་སྩོ་སྩོ་སྐྱེ་བྩོའི་རྒྱུད་

ཀི་གཟུགས་འཛིན་ཡིད་ཀི་མངྩོན་སུམ་དེ་ཤེས་པ་མིན་ན་མངྩོན་སུམ་དུ་མི་རུང་

བས་ཤེས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་རང་མྱྩོང་བེད་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་གིས་མྱྩོང་

དགྩོས་པས་མངྩོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་གང་ཟག་དེ་ལ་ཤིན་

ཏུ་ལྩོག་གྱུར་དུ་འགལ་ལྩོ་ཞེ་ན། འྩོ་ན་དེ་སྐད་སྨྲ་བའི་གང་ཟག་ཁྱྩོད་རང་གི་རྒྱུད་ཀི་

ཤེས་པ་ཡང་ཡིན་ལ་དུས་ཀི་ཐུང་བའི་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་དེ་ཁྱྩོད་

རང་གི་རྒྱུད་ཀི་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཐལ། དེ་ཁྱྩོད་རང་གི་རྒྱུད་

ཀི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། འཕགས་པར་ཐལ་ལྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༦༥ ལས་ཀང་། གསུམ་པ་རྩོད་པ་སང་བ་ལ། ཁྩོ་ན་

རེ། ཡིད་མངྩོན་ཆྩོས་ཅན། ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་རིག་མངྩོན་

སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། གང་ཟག་གི་བདག་

མེད་ཀིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་སྩོ་སྐྱེའི་ཤེས་པ་ཆྩོས་ཅན། རང་རིག་མངྩོན་སུམ་

ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཐལ། ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། སྩོ་སྐྱེ་ཆྩོས་ཅན། 

འཕགས་པར་ཐལ། རང་རྒྱུད་ཀི་མངྩོན་སུམ་གིས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཀིས་ཁྱད་

པར་དུ་བས་པའི་ཤེས་པ་གྲུབ་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སེ་བདུན་རྒྱན་ ༡༩༧ ལས། བྩོད་ཀི་མཁས་རྩོངས་མང་པྩོ་དག་སྩོབ་དཔྩོན་

ཆྩོས་མཆྩོག་གི་ལུགས་འཐད་ལན་དུ་བེད་པ་སྣང་མྩོད་ཀི། ཁྩོ་བྩོ་ནི་འཐད་པར་མི་

སེམས་ཏེ་འདི་ལྟར། ཚུར་མཐྩོང་གི་རྒྱུད་ཀི་ཡིད་མངྩོན་ཆྩོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ལན་ལ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཁྱྩོད་མྱྩོང་བེད་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་མེད་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་རང་རྒྱུད་ལན་གི་

བྩོ་ལ་བལྟྩོས་ཏེ་ཤིན་ལྩོག་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ཤེས་པ་ཡིན་པ་ཉམས་སྩོ་ཞེས་

སྩོགས་མང་དུ་གསུངས་སྩོ། །

ཡིད་མངྩོན་སྐྱེ་ཚུལ་གི་སྐྩོར།

ཡིད་མངྩོན་སྐྱེ་ཚུལ་ནི། སྐབས་འདིའི་ཡིད་མངྩོན་སྐྱེ་ཚུལ་ལ་འདྩོད་པ་ལྔ་

དང་བདུན་ལ་སྩོགས་པ་ཡྩོད་ལ། དེ་ཡང་དང་པྩོ་ནི་ཁ་ཅིག་གི་འདྩོད་ཚུལ་ཏེ། ཁ་

ཅིག །དང་པྩོ་ནི་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངྩོན་སྐད་ཅིག་མ་དང་པྩོ་ཁྩོ་ན་སྐྱེ་ལ། 

གཟུགས་འཛིན་དབང་མངྩོན་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ཕན་ཆད་ནི་དབང་མངྩོན་དང་ཡིད་

མངྩོན་གཉིས་ཀ་ཡིན་པས་ཡིད་མངྩོན་ནི་དབང་མངྩོན་གི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ནས་

སྐྱེའྩོ། །ཞེས་ཟེར།

དེ་འགྩོག་པ་ལ། སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ལས། གཟུགས་འཛིན་དབང་མངྩོན་

སྐད་ཅིག་ས་ཕི་གཉིས་དབང་ཤེས་ཁྩོ་ན་ཡིན་མིན་ཁྱད་པར་མེད་པ་དང་། ཚད་མ་

མདྩོ་ལས་ཡིད་ཀང་དྩོན་ཞེས་པའི་ཀང་སྒ་སྩོས་པ་དྩོན་མེད་པར་ཐལ་བ་དང་། ཟླ་

གཅིག་ཟླ་གཉིས་སུ་སྣང་བའི་དབང་ཤེས་ཕི་མ་རྣམས་ཡིད་བྩོ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་པར་

ཐལ་བ་དང་། ཡིད་མི་གསལ་ལ་མིག་ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་གང་ཟག་མེད་པར་ཐལ་

བ་བཅས་རིགས་པ་བཞིས་བཀག་གྩོ །དེ་ལྟར་ཡང་། ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་ ༥༩ 

ལས། ཁ་ཅིག་ན་རེ། གཟུགས་འཛིན་དབང་པྩོའི་མངྩོན་སུམ་སྐད་ཅིག་དང་པྩོ་དབང་

མངྩོན་ཁྩོ་ན་ཡིན་ལ། སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ཕན་ཆད་དབང་མངྩོན་དང་ཡིད་མངྩོན་

གཉིས་ཀ་ཡིན་ནྩོ། །དབང་མངྩོན་ལ་ཡིད་མངྩོན་གི་ཐ་སད་བས་པ་ཡྩོད་དམ་ཞེ་ན། 
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཡྩོད་དེ། རྟྩོག་བཅས་རྟྩོག་པ་མེད་པའི་ཡིད། །ཅེས་དང་། ཡིད་ཀང་དེ་དང་མཚུངས་

པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་སྐད་

ཅིག་ས་མ་དང་ཕི་མ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་གཉིས་དབང་ཤེས་ཁྩོ་ན་ཡིན་མིན་གི་ཁྱད་པར་

མེད་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་གཉིས་རང་གི་བདག་རྐེན་དབང་པྩོ་གཟུགས་ཅན་ལས་དངྩོས་

སུ་སྐྱེས་པའི་གཞན་རིག་གི་ཤེས་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར། གསལ་བ་ཁས། གཞན་

ཡང་། ཚད་མ་མདྩོར། ཡིད་ཀང་དྩོན་དང་ཞེས་པའི་ཀང་སྒ་སྩོས་པ་དྩོན་མེད་པར་

ཐལ། ཁྱྩོད་ལྟར་ན་ཡིད་ཀང་དྩོན་དང་ཞེས་པའི་དྩོན། དབང་མངྩོན་གཟུང་དྩོན་ལ་མ་

འཁྲུལ་བར་མ་ཟད་དབང་མངྩོན་ཡང་གཟུང་དྩོན་ལ་མ་འཁྲུལ་ཞེས་པར་འགྱུར་བའི་

ཕིར། རྟགས་ཁས། གཞན་ཡང་། ཟླ་གཉིས་གསལ་བར་སྣང་བའི་དབང་ཤེས་ཕི་མ་

རྣམས་ཡིད་བྩོ་འཁྲུལ་བར་ཐལ། དབང་མངྩོན་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ཕན་ཆད་ཡིད་

མངྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། སྩོ་དང་ཟླ་གཉིས་ལ་སྩོགས་

བྩོའི། །ཞེས་པའི་གཞུང་དང་འགལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །གཞན་ཡང་། ཡིད་ཤིན་ཏུ་མི་

གསལ་ལ་མིག་ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་གང་ཟག་མི་སིད་པར་ཐལ། དབང་མངྩོན་སྐད་

ཅིག་གཉིས་པ་ཕན་ཆད་ཡིད་མངྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་བར་གསུངས་སྩོ། །

འདྩོད་ཚུལ་གཉིས་པ་ནི་རྒྱན་མཁན་པྩོའི་ལུགས་ཏེ། དེའི་ཚུལ་ཡང་། འདྩོད་

ཚུལ་དེ་ནི་མངྩོན་སུམ་འགྲྩོས་གསུམ་པའི་སྐྱེ་ཚུལ་དེ་ཡིན་པ་པཎ་ཆེན་བསྩོད་ནམས་

གྲགས་པའི་རྣམ་འགྲེལ་ ༣༣༠ དུ་གསལ། སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༦༢ ལས། ཆྩོས་

མཆྩོག་གི་རེས་སུ་འབངས་ནས་གཞན་ལུགས་དེ་རྣམས་དགག་པར་བ་སེ་དབང་

མངྩོན་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ཕན་ཆད་ཡིད་མངྩོན་དུ་འདྩོད་པ་དང་། དབང་མངྩོན་དང་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཡིད་མངྩོན་སེལ་མར་སྐྱེ་བ་དང་། མངྩོན་སུམ་འགྲྩོས་གསུམ་པ་དང་། རྒྱན་གིས་

ཡིད་མངྩོན་འདྩོད་ཚུལ་རྣམས་མི་འཐད་པར་ཐལ་ཞེས་རྒྱན་གིས་ཡིད་མངྩོན་འདྩོད་

ཚུལ་དང་མངྩོན་སུམ་འགྲྩོས་གསུམ་པ་སྩོ་སྩོར་བཤད་ཅིང་། ཡང་དེ་ཉིད་ ༦༤ 

ལས། ཡིད་མངྩོན་དེ་དབང་མངྩོན་གི་རྒྱུན་མཐར་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་སྐྱེ་བ་གང་

ཞིག །དབང་མངྩོན་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ཕན་ཆད་ཡིད་མངྩོན་ཡིན་པ་དང་། སེལ་

མར་སྐྱེ་བ་དང་འགྲྩོས་གསུམ་པ་དང་། རྒྱན་མཁན་པྩོའི་ལུགས་ཀི་ཡིད་མངྩོན་སྐྱེ་

ཚུལ་རྣམས་མི་འཐད་པར་བསྒྲུབས་ཟིན་པའི་ཕིར་ཞེས་འགྲྩོས་གསུམ་པའི་སྐྱེ་ཚུལ་

དང་། རྒྱན་མཁན་པྩོའི་འདྩོད་ཚུལ་སྩོ་སྩོར་ཕེ་ནས་གསུངས་པས་ཡང་ཡང་དཔྱད་

པར་བའྩོ། །

གསུམ་པ་ནི་ཁ་ཅིག་གི་འདྩོད་ཚུལ་ཏེ། ཁ་ཅིག་ཡིད་མངྩོན་སྐྱེ་ཚུལ་ནི། 

སེལ་མར་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཏེ། ཚུར་མཐྩོང་གི་རྒྱུད་ལ་དང་པྩོར་གཟུགས་འཛིན་དབང་

མངྩོན་སྐྱེ། དེ་ནས་གཉིས་པར་གཟུགས་འཛིན་ཡིད་མངྩོན་སྐྱེ། དེ་ནས་གསུམ་པར་

གཟུགས་འཛིན་དབང་མངྩོན་སྐྱེ་ལ། ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་སེལ་ནས་སྐྱེ་བས་ཡིད་མངྩོན་

ནི་དབང་མངྩོན་དང་སེལ་ནས་སྐྱེ་བར་འདྩོད་དེ། དེ་ལྟར་ཡང་སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ 

༦༠ ལས། ཁ་ཅིག་རྒྱན་མཁན་པྩོའི་དགྩོངས་པར་བསམས་ནས། དང་པྩོར་དབང་

མངྩོན་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་སྐྱེ། དེ་ནས་ཡིད་མངྩོན་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་སྐྱེ། དེ་ནས་

དབང་མངྩོན་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་སྐྱེ་སེ། མདྩོར་ན་དབང་མངྩོན་གིས་འགྩོ་དྲངས་

ཡིད་མངྩོན་གིས་མཇུག་བསྡུས་ཏེ། དབང་མངྩོན་ཡིད་མངྩོན་སེལ་མར་སྐྱེའྩོ། །ཞེས་

ཟེར་ཞེས་གསུངས།
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ལུགས་དེ་འགྩོག་ཚུལ་ནི། གཟུགས་འཛིན་དབང་མངྩོན་སྐད་ཅིག་ས་ཕི་

གཉིས་ཆྩོས་ཅན། རང་ཡུལ་གཟུགས་ལ་འཇུག་པ་དེའི་ཚེ་ཤེས་པ་གཞན་གིས་བར་

མ་ཆད་དུ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱེད་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཡིད་མངྩོན་གིས་ཆྩོད་

པའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། ཡིད་མངྩོན་དབང་མངྩོན་དང་སེལ་མར་སྐྱེ་བ་འདྩོད་པ་

དེའི་ཕིར། གྩོང་དུ་ཁྱབ་སེ། རྣམ་འགྲེལ་ལས། རིམ་གིས་འཛིན་ན་དེ་མྱྩོང་བ། །རྣམ་

ཆད་མེད་པར་སྣང་མི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་འགྩོག་གྩོ །

དེ་ལྟར་ཡང་སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༦༠ ལས། དབང་མངྩོན་ཆྩོས་ཅན། རང་

ཡུལ་བར་མ་ཆད་དུ་འཛིན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་ཡུལ་འཛིན་པའི་བར་དུ་ཡིད་

མངྩོན་གིས་ཆྩོད་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། ཁྱབ་སེ། རིམ་གིས་འཛིན་ན། ཞེས་

སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

བཞི་པ་འགྲྩོས་གསུམ་པའི་སྐྱེ་བ་འདྩོད་ཚུལ་ནི། འདི་ཡང་ཁ་ཅིག་གི་

ལུགས་ཏེ། དེ་ཡང་ཁ་ཅིག །ཡིད་མངྩོན་ནི་དབང་མངྩོན་དང་འགྲྩོས་གསུམ་པའི་སྩོ་

ནས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཏེ། དུས་དང་པྩོ་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངྩོན་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ཁྩོ་

ན་ཟླ་མེད་དུ་སྐྱེ། དེ་ནས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངྩོན་སྐད་ཅིག་གཉིས་

པ་དང་གཟུགས་འཛིན་ཡིད་མངྩོན་སྐད་ཅིག་དང་པྩོ་དང་དེ་དག་མྱྩོང་བའི་རང་རིག་

མངྩོན་སུམ་བཅས་གསུམ་པྩོ་དེ་རྣམས་དུས་གཅིག་ཏུ་སྐྱེའྩོ། །མདྩོར་ན་སྐད་ཅིག་

གཉིས་པའི་ཕན་ཆད་དུ་སྐྱེ་ཚུལ་ནི་འགྲྩོས་གསུམ་པའི་སྐྱེ་ཚུལ་ལྩོ། །ཞེས་ཟེར།

འགྲྩོས་གསུམ་པ་ཞེས་པ་ནི། ཕིར་ལྟ་དྩོན་རིག་གི་འགྲྩོས་གཉིས་ནང་ལྟ་

རང་རིག་གི་འགྲྩོས་གཅིག་བཅས་གསུམ་ཞེས་ཟེར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་སྤི་དྩོན་རིགས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

རྒྱན་ ༦༠ ལས། ཁ་ཅིག་དང་པྩོར་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངྩོན་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་

སྐྱེ། དེས་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དང་། དེ་དང་དུས་མཉམ་པའི་གཟུགས་ཀིས་དམིགས་རྐེན་

དང་མིག་གི་དབང་པྩོས་བདག་རྐེན་བས་ནས་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངྩོན་སྐད་

ཅིག་གཉིས་པ་སྐྱེ། དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངྩོན་སྐད་ཅིག་དང་

པྩོ་དེས་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དང་དེ་དང་དུས་མཉམ་པའི་གཟུགས་དང་ཡིད་དབང་གིས་

དམིགས་རྐེན་དང་བདག་རྐེན་བས་ནས་གཟུགས་འཛིན་ཡིད་མངྩོན་སྐད་ཅིག་དང་

པྩོ་སྐྱེ། དེ་ཕན་ཆད་དབང་མངྩོན་དང་ཡིད་མངྩོན་གྲངས་མཉམ་དུ་སྐྱེ་ལ། དེ་ལྟར་ན་

ནང་ལྟ་རང་རིག་གི་འགྲྩོས་གཅིག་དང་། ཕིར་ལྟ་དྩོན་རིག་གི་འགྲྩོས་གཉིས་ཏེ། 

མངྩོན་སུམ་འགྲྩོས་གསུམ་པ་ཡིན་ཞིང་ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

ལུགས་དེ་འགྩོག་པའི་ཚུལ་ནི། འགྲྩོས་གསུམ་པ་ཞེས་པ་མི་འཐད་དེ། ཡང་

ན་འགྲྩོས་གཉིས་པར་འགྱུར་ལ། ཡང་ན་འགྲྩོས་བཞི་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཞེས་

འགྩོག་གྩོ། །དེའི་ཚུལ་ཡང་། འགྲྩོས་གཉིས་པར་འགྱུར་ཚུལ་ནི། ནང་ལྟ་རང་རིག་

གི་འགྲྩོས་གཅིག་པའི་དྩོན་རང་རིག་གཉིས་པྩོ་དེ་ཁ་ནང་ལྟ་མཚུངས་པས་ཡིན་ན། 

གཞན་རིག་གཉིས་པྩོ་དེ་ཡང་ཁ་ཕིར་ལྟ་ཡིན་པར་མཚུངས་པས། དེ་ལྟར་ན་ནང་ལྟ་

རང་རིག་གི་འགྲྩོས་གཅིག་དང་། ཕིར་ལྟ་དྩོན་རིག་གི་འགྲྩོས་གཅིག་སེ་གཉིས་སུ་

འགྱུར་རྩོ། །འགྲྩོས་བཞི་པར་འགྱུར་ཚུལ་ནི། དྩོན་རིག་གཉིས་པྩོ་དེ་འགྲྩོས་གཉིས་

སུ་འགྱུར་བའི་དྩོན། དྩོན་རིག་ཐ་དད་པ་གཉིས་ཡྩོད་པས་ཡིན་ན་དེ་གཉིས་མྱྩོང་བེད་

ཀི་རང་རིག་ཀང་ཐ་དད་པ་གཉིས་ཡྩོད་པས་རང་རིག་གི་འགྲྩོས་གཉིས་སུ་འགྱུར་

ལ། དེ་ལྟར་ན། ནང་ལྟ་རང་རིག་གི་འགྲྩོས་གཉིས་དང་ཕིར་ལྟ་དྩོན་རིག་གི་འགྲྩོས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

གཉིས་བཅས་མངྩོན་སུམ་འགྲྩོས་བཞི་པར་འགྱུར་རྩོ། །

ཡང་ན་རང་རིག་འགྲྩོས་གཅིག་པའི་དྩོན་རང་རིག་གཉིས་ཁ་ནང་ལྟ་

མཚུངས་པས་ཡིན་ནམ། དེ་གཉིས་ལ་མྱྩོང་བེད་རང་རིག་གཅིག་ཁྩོ་ན་ངེས་པའི་

དྩོན་ཡིན། དང་པྩོ་ལྟར་ན། གཞན་རིག་གཉིས་ཀང་ཁ་ཕིར་ལྟ་མཚུངས་པས་འགྲྩོས་

གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ལ། གཉིས་པ་ལྟར་དེ་འདྲའི་དབང་མངྩོན་དང་ཡིད་མངྩོན་གཉིས་ལ་

མྱྩོང་བེད་རང་རིག་གཅིག་ལས་མེད་པའི་དྩོན་ཡིན་ཟེར་ན་མི་འཐད་དེ། རྫས་ཐ་དད་

པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀག་གྩོ །

དེ་ལྟར་ཡང་སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༦༠ ལས། འྩོ་ན་ནང་ལྟ་རང་རིག་གི་

འགྲྩོས་གཅིག་པའི་དྩོན། རང་རིག་མངྩོན་སུམ་གཉིས་པྩོ་དེ་ཁ་ནང་དུ་ཕྩོགས་པར་

མཚུངས་པའི་སྩོ་ནས་འཇྩོག་པ་ཡིན་ནམ། མངྩོན་སུམ་གཉིས་པྩོ་དེ་རང་རིག་མངྩོན་

སུམ་གཅིག་གིས་མྱྩོང་བའི་སྩོ་ནས་འཇྩོག་པ་ཡིན། དང་པྩོ་ལྟར་ན། ཕིར་ལྟ་དྩོན་

རིག་གི་འགྲྩོས་ཀང་གཅིག་ཏུ་ཐལ། མངྩོན་སུམ་དེ་གཉིས་ཁ་ཕིར་ལྟས་སུ་མཚུངས་

པའི་ཕིར། འཁྩོར་གསུམ། གཉིས་པ་ལྟར་ན། གཟུགས་འཛིན་དབང་མངྩོན་དང་

གཟུགས་འཛིན་ཡིད་མངྩོན་ཆྩོས་ཅན། རང་རིག་མངྩོན་སུམ་གཅིག་གིས་ཉམས་སུ་

མྱྩོང་བ་མ་ཡིནཔར་ཐལ། རྫས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་

སྩོ། །པཎ་ཆེན་བསྩོད་ནམས་གྲགས་པའི་རྣམ་འགྲེལ་ ༣༣༡ ལས། འགྲྩོས་གསུམ་

པ་འདི་ལ། ཐ་སད་མི་འཐད་པ་དང་། དྩོན་མི་འཐད་པ་གཉིས་ཀི་སྩོ་ནས་བཀག་ཡྩོད།

ལྔ་པ་རྒྱུན་མཐར་སྐྱེ་བ་འདྩོད་པའི་ཚུལ་ནི། རང་ལུགས་ལ་རྒྱུན་མཐར་སྐྱེ་

བར་འདྩོད་ལ། དེའི་ཚུལ་ཡང་འདིར་བསན་ཡིད་མངྩོན་དེ་དབང་མངྩོན་གི་རྒྱུན་



  66  

སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

མཐར་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཏེ། སྩོ་སྐྱེའི་རྒྱུད་ལ་ཡིད་མངྩོན་སྐྱེ་བ་ནི་གང་ཞིག །དབང་མངྩོན་

སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ཕན་ཆད་ཡིད་མངྩོན་དུ་མི་འཐད། དབང་མངྩོན་དང་སེལ་མར་

སྐྱེ་བ་མི་འཐད་ཅིང་། འགྲྩོས་གསུམ་པར་སྐྱེ་བ་ཡང་མི་འཐད། གཞན་ཡང་རྒྱན་

མཁན་པྩོའི་ལུགས་ཀི་ཡིད་མངྩོན་སྐྱེ་ཚུལ་རྣམས་མི་འཐད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་

མཐའ་གཞན་བཀག་པའི་རིགས་པས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་སྤི་དྩོན་རིགས་

རྒྱན་ ༦༤ ལས། བཞི་པ་ནི། ཡིད་མངྩོན་དེ་དབང་མངྩོན་གི་རྒྱུན་མཐར་སྐྱེ་བ་ཡིན་

ཏེ། དེ་སྐྱེ་བ་གང་ཞིག །དབང་མངྩོན་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ཕན་ཆད་ཡིད་མངྩོན་ཡིན་

པ་དང་སེལ་མར་སྐྱེ་བ་དང་འགྲྩོས་གསུམ་པ་དང་། རྒྱན་མཁན་པྩོའི་ལུགས་ཀི་ཡིད་

མངྩོན་སྐྱེ་ཚུལ་རྣམས་མི་འཐད་པར་བསྒྲུབས་ཟིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཡིད་མངྩོན་

རྒྱུན་མཐར་སྐྱེ་ཚུལ་ནི་མཐའ་གཞན་འགྩོག་པའི་རིགས་པས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

འཐད་ལན་ལས། ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ཡང་། མིག་གི་བ་བ་འདས་

པའི་ཚེ་མངྩོན་དུ་བེད་དྩོ་ཞེས་གསུངས་ལ། རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༡༧༦ 

ལས། དེས་ན་དབང་མངྩོན་རྫྩོགས་པའི་རེས་དེར་ཡིད་མངྩོན་དུས་ཀི་ཐུང་བའི་སྐད་

ཅིག་མ་གཅིག་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

པཎ་ཆེན་བསྩོད་ནམས་གྲགས་པའི་རྣམ་འགྲེལ་ ༣༣༡ ལས། གསུམ་པ་

རྒྱུན་མཐར་སྐྱེ་བ་འཐད་པ་ནི། དེ་ཡང་དབང་མངྩོན་གི་རྒྱུན་མཐར་སྐྱེ་བའི་ཡིད་

མངྩོན་དེ་ཡིད་མངྩོན་མཐའ་དག་ལ་མ་ཡིན་གི་དྩོན་རིག་ཡིད་མངྩོན་ཡིན། དྩོན་རིག་

ཀང་ཚུར་མཐྩོང་གི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པ་རྣམས་ལ་བ་ཡི། འཕགས་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

པ་ལ་མ་ཡིན་ཏེ། འཕགས་པའི་མིག་ཤེས་གཟུགས་ལ་བེད་པ་དང་ལན་བཞིན་པའི་

ཚེ་གཟུགས་འཛིན་ཡིད་མངྩོན་སྐྱེས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཚུར་མཐྩོང་གི་རྒྱུད་ལའང་

གཟུགས་འཛིན་དབང་མངྩོན་ལྟ་བུའི་རྒྱུན་མཐར་གཟུགས་འཛིན་ཡིད་མངྩོན་དངྩོས་

སུ་སྐྱེ་བར་མ་ངེས་ཏེ། ཚུར་མཐྩོང་གི་རྒྱུད་ལ་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངྩོན་ནས་རེག་

བ་འཛིན་པའི་དབང་མངྩོན་གི་བར་ལྔ་ཅིག་ཆར་དུ་སྐྱེས་པའི་རྒྱུན་མཐར་ཡིད་ཡུལ་

གང་ལ་གྩོམས་པ་ཤས་ཆེ་བའི་དྩོན་རིག་ཡིད་མངྩོན་གཅིག་མ་གཏྩོགས་གཞན་བཞི་

དངྩོས་སུ་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཚུར་མཐྩོང་གི་རྒྱུད་ལ་སར་བཤད་པ་ལྟ་བུའི་

དྩོན་ལྔ་འཛིན་པའི་དབང་མངྩོན་ཅིག་ཆར་སྐྱེས་པ་མ་ཡིན་པར་གཟུགས་འཛིན་

དབང་མངྩོན་རྐང་པ་སྐྱེས་པའི་ཚེ་རྒྱུན་མཐར་གཟུགས་འཛིན་ཡིད་མངྩོན་དངྩོས་སུ་

སྐྱེ་བ་ཡིན་ལ། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ ༡༣༠ ལས། འྩོ་ན་དབང་པྩོ་མངྩོན་སུམ་ལྔ་དུས་གཅིག་

ཏུ་འགགས་པའི་ཚེ་ཡིད་མངྩོན་ལྔ་ཅིག་ཅར་དུ་སྐྱེའམ་གཅིག་ཁྩོ་ནར་སྐྱེ། དང་པྩོ་

ལྟར་ན། གང་ཟག་གཅིག་རྒྱུད་དུ་མར་འགྱུར་ལ། ཕི་མ་ལྟར་ན་འབས་བུའི་འཕེལ་

འགྲིབ་རྒྱུའི་འཕེལ་འགྲིབ་རེས་སུ་མི་བེད་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། ཕྩོགས་དང་པྩོ་ཁས་

མི་ལེན་ལ། གཉིས་པ་ལྟར་ན་ཡང་སྐྱྩོན་མེད་དེ། དབང་མངྩོན་གི་གཟུང་དྩོན་གི་སྐད་

ཅིག་གཉིས་པ་ལ་གཏྩོད་པར་བེད་པའི་ཡིད་གཅིག་ལས་མེད་པས་ཡིད་ཀི་མངྩོན་

སུམ་དུ་མ་ཅིག་ཅར་དུ་མི་སྐྱེའྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༦༥ ལས། འྩོ་ན་འཇུག་ཤེས་ལྔ་ཅིག་ཅར་འགགས་

པའི་ཚེ་ཡིད་མངྩོན་ལྔ་ཅིག་ཅར་སྐྱེའམ་མི་སྐྱེ་ཞེ་ན། དེའི་ཚེ་ཡིད་མངྩོན་གང་རུང་



  68  

སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཅིག་སྐྱེ་བ་སིད་ཀི་ལྔ་ཅིག་ཅར་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཡུལ་གང་ལ་འདྲིས་པ་

ཤས་ཆེ་བ་དེའི་ཡིད་མངྩོན་སྐྱེ་བ་ཡིན་གི་གྩོམས་པ་ཆ་མཉམ་ན་མི་སྐྱེ་བ་ཡིན་

ནྩོ། །སྐྱེ་ན་སྐྱྩོན་ཅི་ཡྩོད་ཅེ་ན། སྐྱེས་བུ་གཅིག་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་ལྔར་ཐལ་བ་དང་། རྣམ་

ཤེས་ཚོགས་དྲུག་ཏུ་གྲངས་མ་ངེས་པའི་སྐྱྩོན་ཡྩོད་ཅེས་གསུངས་སྩོ། །ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༡༩༨ ལས། དབང་མངྩོན་གི་རྒྱུན་མཐར་ཁྩོ་

ནར་སྐྱེ་བའི་ཤེས་བེད་མིག་བེད་པ་དང་ལན་པའི་ཚེ་གཟུགས་གསལ་བར་སྣང་བའི་

ཤེས་པ་ཡིན་ན་མིག་ཤེས་ལས་གཞན་དུ་མི་འཐད་ཅེས་པ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། མིག་

བེད་དང་ལན་པའི་ཚེ་རང་རྒྱུད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཤེས་པ་ལ་གཟུགས་གསལ་བར་

སྣང་བ་སྩོ་སྐྱེ་དང་འཕགས་པ་གཉིས་ཀ་ལ་མང་དུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

སེ་བདུན་རྒྱན་ ༢༠༣ ལས། སྐྱེ་ཚུལ་ནི། དང་པྩོ་དབང་མངྩོན་སྐད་ཅིག་

མ་གཅིག་སྐྱེ་ཞེས་པ་ནས། འགྲྩོས་དུ་ཡྩོད་བརི་དགྩོས་པའི་ངེས་པ་མེད་ལ། ཅི་

ནས་རི་ན་ཆྩོས་རེའི་བཞེད་པ་ལྟར་འགྲྩོས་གསུམ་དུ་བེད་པ་ཉིད་འཐད་པར་

རྟྩོགས་སྩོ་ཞེས་གསུངས་པས། འགྲྩོས་གསུམ་པར་སྐྱེ་བ་འདྩོད་པའི་ཚུལ་དེ་

འཐད་པར་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡིད་མངྩོན་སྐྱེ་ཚུལ་འདྩོད་པ་དུ་མ་ཡྩོད་པ་ལས། རྣམ་བཤད་ཐར་

ལམ་གསལ་བེད་དང་། ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་སྩོགས་པཎ་ཆེན་ཆྩོས་མཆྩོག་གི་རེས་

སུ་འབངས་ནས་ཡིད་མངྩོན་རྒྱུན་མཐར་སྐྱེ་བའི་འདྩོད་ཚུལ་དེ་འཐད་པར་གསུངས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ལ། ཊིཀ་ཆེན་དང་སེ་བདུན་རྒྱན་སྩོགས་བམ་ཟེ་ཆེན་པྩོ་དང་ས་པཎ་གི་རེས་སུ་

འབངས་ནས་འགྲྩོས་གསུམ་པའི་སྐྱེ་ཚུལ་འཐད་པར་གསུངས་ཞེས་བཞེད་ཚུལ་ཡྩོད་

དེ། དེ་ཡང་དང་པྩོ་ནི། འཐད་ལན་ལས། ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ཡང་མིག་གི་

བ་བ་འདས་པའི་ཚེ་མངྩོན་དུ་བེད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས། རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་

བེད་ ༡༧༦ ལས། དེས་ན་དབང་མངྩོན་རྫྩོགས་པའི་རེས་དེར་ཡིད་མངྩོན་གི་མཐར་

ཐུག་པའི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་ ༦༤ ལས། དེས་ན་ཡིད་མངྩོན་རྒྱུན་མཐར་སྐྱེ་ཚུལ་ནི། 

མཐའ་གཞན་འགྩོག་པའི་རིགས་པས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

བཞེད་ཚུལ་གཉིས་པ་ནི། སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༢༠༣ ལས། སྐྱེ་

ཚུལ་ནི། དང་པྩོར་དབང་མངྩོན་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་སྐྱེ་ལ། དེའི་རེས་སུ་དེ་ཉིད་ཀིས་

དེ་མ་ཐག་རྐེན་བས་ཤིང་། དེ་དང་དུས་མཉམ་པའི་དབང་པྩོ་གཟུགས་ཅན་པས་

བདག་རྐེན་དང་། དེའི་གཟུང་དྩོན་གི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པས་དམིགས་རྐེན་བས་པ་

ལས་དབང་མངྩོན་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་སྐྱེ་ཞིང་། དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ཡིད་མངྩོན་

སྐད་ཅིག་དང་པྩོ་སྐྱེ་ལ། དེའི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དང་དམིགས་རྐེན། དབང་ཤེས་སྐད་

ཅིག་གཉིས་པ་དང་ཁྱད་པར་མེད་ཅིང་། བདག་རྐེན་ནི་དབང་མངྩོན་སྐད་ཅིག་དང་

པྩོའི་དུས་ཀི་ཡིད་དབང་ལས་སྐྱེ་ཞིང་། དབང་པྩོ་གཟུགས་ཅན་ལས་མི་སྐྱེ་བ་ཁྱད་

པར་རྩོ། །དེ་ལྟ་ན། ཡིད་དབང་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་དང་། དབང་མངྩོན་སྐད་ཅིག་

གཉིས་པ་དུས་མཉམ་པ་ནས། མཐར་གཉིས་ཀ་ཡང་དུས་མཉམ་དུ་འགག་པའི་བར་

སར་བཞིན་བཤད་པར་བའྩོ། །འདི་བམ་ཟེ་ཆེན་པྩོའི་བཞེད་པ་ཡིན་ཅེས་ས་མ་དག་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ལ་གྲགས་པ་ཙམ་མ་གཏྩོགས། བམ་ཟེའི་བྩོད་དུ་འགྱུར་བའི་གཞུང་ལུགས་གང་ན་

ཡང་ཁུངས་མེད་ཅིང་། རིགས་གཏེར་གི་དགྩོངས་པ་དེ་ཉིད་དང་མཐུན་པར་གསལ་

ལ། དེའང་རིགས་གཏེར་ལས། སྐྱེ་ཚུལ་འདི་ལ་མངྩོན་སུམ་འགྲྩོས་གསུམ་པ་ཞེས་

པའི་ཐ་སད་མཛད་དེ། དེ་ཡང་དབང་ཡིད་གཉིས་དུས་མཉམ་དུ་སྐྱེ་བ་ན་ཕིར་ལྟ་དྩོན་

རིག་གི་འགྲྩོས་གཉིས་དང་། ནང་ལྟ་རང་རིག་གི་འགྲྩོས་གཅིག་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པས་

སྩོ་ཞེས་དགྩོངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །སྐྱེ་ཚུལ་འདི་ལ་འགྲྩོས་དུ་ཡྩོད་བརིས་པ་ལ་དགྩོས་པ་

ཆེན་པྩོ་ཡྩོད་པར་མ་གྩོ་བས། འགྲྩོས་དུ་ཡྩོད་བརི་དགྩོས་པའི་ངེས་པ་མེད་ལ། ཅི་

ནས་རི་ན་ཆྩོས་རེའི་བཞེད་པ་ལྟར་འགྲྩོས་གསུམ་དུ་བེད་པ་ཉིད་འཐད་པར་རྟྩོགས་

སྩོ། །ཞེས་གསུངས།

ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ ༢༠༩ ལས། དེ་ལྟར་སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་

གི་སྩོབ་མ་ཁ་ཅིག །ཡིད་མངྩོན་གིས་རང་གི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དབང་མངྩོན་གིས་

བཟུང་བའི་དྩོན་དེ་ཁྩོ་ན་འཛིན་པར་འདྩོད་པ་བཀག་ནས། དེའི་ཕིར་ཡིད་མངྩོན་ནི། 

རང་དབང་དུ་གཞལ་བ་ཡྩོངས་སུ་གཅྩོད་པ་དེ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་འགྩོག་པ་

ནི། དབང་མངྩོན་སྐད་ཅིག་དང་པྩོས་ཡྩོངས་སུ་གཅྩོད་པའི་བ་བ་བསྒྲུབས་ཟིན་པ་

ཅན་གི་ལས་སུ་བ་བར་གྱུར་པའི་གཞལ་བ་ལ་ནི། དེའི་དེ་མ་ཐག་འབས་སུ་གྱུར་

པའི་ཡིད་མངྩོན་གིས་རང་དབང་དུ་ཡྩོངས་སུ་གཅྩོད་པའི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་

བེད་ན་དབང་པྩོ་ལས་སྐྱེས་པ་ཅན་གི་ཤེས་པ་དབང་མངྩོན་སྐད་ཅིག་གཉིས་པའམ། 

གཞན་ཡིད་མངྩོན་དག་ནི་གཞལ་བ་དེ་སྒྲུབ་པར་བེད་པར་ཇི་ལྟར་འདྩོད་དེ། གཞལ་

བ་དེ་ལ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

འདི་ནི་དབང་མངྩོན་སྐད་ཅིག་དང་པྩོ་དེ་དེ་མ་ཐག་འབས་སུ་གྱུར་པའི་ཡིད་

མངྩོན་གིས་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དབང་མངྩོན་གི་གཟུང་དྩོན་འཛིན་ན་དབང་མངྩོན་ཕི་

མས་ཀང་འཛིན་དགྩོས་ཏེ། གཉི་གའང་དབང་མངྩོན་ས་མ་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དུ་བས་པ་

ལས་སྐྱེ་ཞིང་གཟུང་དྩོན་གཅིག་ལ་དུས་མཉམ་དུ་དམིགས་པའི་ཕིར། དེས་ན་དེ་

གཉིས་ཚད་མ་ཡིན་མིན་སྩོགས་མཚུངས་སྩོ་སམ་དུ་དགྩོངས་ནས། དབང་པྩོ་ཅན་

ནམ་གཞན་དག་ནི། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་གི། གཞན་དུ་ན། ཡིད་མངྩོན་གིས་རང་

གི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དབང་མངྩོན་གིས་གཟུང་ཟིན་འཛིན་པར་ཁས་བངས་པ་ལ། 

དབང་མངྩོན་ཕི་མ་དབང་མངྩོན་ས་མའི་གཞལ་ཟིན་ལ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་

ལ་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་བེད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་འཕངས་ཀང་

ཁས་བངས་མེད་པའི་ཐལ་འགྱུར་དུ་འགྲྩོའྩོ ། །དེས་ན་གཞུང་འདིས་ཡིད་མངྩོན་

འགྲྩོས་གསུམ་པ་ཆེས་གསལ་བར་བསན་ནྩོ། །ཞེས། བ་བ་བསྒྲུབས་ཅན་ལས་ལ་

ནི། །ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་མི་བེད་ལ། །དབང་པྩོ་ཅན་ནམ་གཞན་དག་ནི། །སྒྲུབ་པར་

བེད་པར་ཇི་ལྟར་འདྩོད། །ཅེས་པའི་རྣམ་འགྲེལ་གི་ར་བའི་གཞུང་དེས་ཡིད་མངྩོན་

སྐྱེ་ཚུལ་འགྲྩོས་གསུམ་པ་དེ་ཆེས་གསལ་བར་གསུངས་པ་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་སས་མཆྩོག་རྣམ་གཉིས་ཡིད་མངྩོན་སྐྱེ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་བྱུང་

བ་ནི། སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་མཆྩོག་དང་བམ་ཟེ་ཆེན་པྩོ་གཉིས་ཀི་ལུགས་སྩོ་སྩོར་

བཀྲལ་བའི་དབང་གིས་བྱུང་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་རྒྱུན་ཡྩོད་ཀང་། བམ་ཟེ་ཆེན་

པྩོའི་གཞུང་བྩོད་དུ་འགྱུར་བ་རྣམས་ལ་དེ་ལྟར་བཞེད་པའི་ཁུངས་མེད་པ་མཁས་

གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་ཚད་མ་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་དུ་གསུངས་སྩོ། །པཎ་ཆེན་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

བསྩོད་ནམས་གྲགས་པའི་རྣམ་འགྲེལ་ ༣༣༠ ལས། གཉིས་པ་ནི། རིགས་གཏེར་

བ་རྣམས་བམ་ཟེ་ཆེན་པྩོའི་བཞེད་པ་མཛད་ནས་ཚུར་མཐྩོང་གི་རྒྱུད་ལ་ཞེས་སྩོགས་

གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡིད་མངྩོན་གི་སྐྱེ་ཚུལ་ལྔ་ཙམ་གསལ་ལ། སེལ་མ་དང་། འགྲྩོས་

གསུམ་པ་དང་། རྒྱུན་མཐར་སྐྱེ་ཚུལ་གསུམ་ཡྩོངས་གྲགས་ལྟར་དང་། གཞན་ཡང་

རང་སེ་ཁ་ཅིག་དབང་མངྩོན་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ཕན་ཆད་ཡིད་མངྩོན་དུ་འདྩོད་པ་

དང་། དེ་བཞིན་རྒྱན་མཁན་པྩོའི་འདྩོད་པའི་སྐྱེ་ཚུལ་གཅིག་བཅས་ལྔ་དང་། འྩོན་ཀང་

རྒྱན་གི་འདྩོད་ཚུལ་དེ་སར་གི་གསུམ་ལས་ལྩོགས་སུ་ཡྩོད་མེད་དཔྱད་པར་བ་སེ། 

རྒྱན་རང་ལས་ནི། དབང་པྩོ་ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་ལས། །ཡིད་ཀི་ཤེས་པའང་དེ་ལས་

ཡིན། །དེ་ལས་ཀང་ནི་དེ་འགྱུར་ཕིར། །སིད་པ་ཐྩོག་མཐའ་མེད་པར་གནས། །ཞེས་

གསུངས་པས་གསུངས་ཚུལ་འདི་ལྟ་ན་ཡིད་མངྩོན་དབང་མངྩོན་གི་རེས་སུ་སྐྱེ་མི་

དགྩོས་པ་དང་། དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་སྐྱེ་བ་དང་ཐྩོག་མ་འདི་སྐྱེ་

ཞེས་པའི་ངེས་བཟུང་མེད་པར་ལྟ་བུ་གསུངས་འདུག་སམ་ཡང་མཁས་པའི་ཚིག་

བརིང་བས་ཡང་ཡང་དཔྱད་པར་བའྩོ། །

དེའི་སེང་དུ་དཔལ་ལན་ཆྩོས་རེའི་གྲུབ་མཐའི་མཆན་འགྲེལ་ ༣༤༠ ལས། 

ལུང་གི་རེས་འབང་གི་སེམས་ཙམ་པས་དབང་མངྩོན་དང་ཡིད་མངྩོན་གཅིག་ཆར་

སྐྱེ་བར་འདྩོད་པ་དང་། ཐལ་འགྱུར་བས་དབང་མངྩོན་གིས་དྲངས་པའི་ངེས་ཤེས་

ཡིད་མངྩོན་དུ་འདྩོད་པ་སྩོགས་འདིར་བསན་ཡིད་མངྩོན་འདྩོད་ཚུལ་མང་ངྩོ་ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

དེ་ལྟར་ན་ཡིད་མངྩོན་སྐྱེ་ཚུལ་དུ་མ་ཞིག་ཡྩོད་དེ། དབང་མངྩོན་ཡིད་མངྩོན་

གཉིས་ཐྩོག་མ་ནས་གཅིག་ཆར་དུ་སྐྱེ་བ་འདྩོད་ཚུལ་གཅིག་དང་འདི་ནི་རིགས་པའི་

རེས་འབང་གི་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ཞེས་གསལ་ལ། ཡང་དབང་མངྩོན་དང་ཡིད་

མངྩོན་ས་ཕི་གྩོ་རིམ་ངེས་མེད་ཀི་ཚུལ་དུ་སྐྱེ་བ་འདྩོད་ཚུལ་གཅིག་དང་འདི་ནི་རྒྱན་

མཁན་པྩོའི་ལུགས་ཏེ། རྒྱན་ལས། དབང་པྩོ་ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་ལས། །ཡིད་ཀི་ཤེས་

པའང་དེ་ལས་ཡིན། །དེ་ལས་ཀང་ནི་དེ་འགྱུར་ཕིར། །སིད་པ་ཐྩོག་མ་མེད་པར་

གནས། །ཞེས་པས་བསན་ནམ་སམ་ཡང་དཔྱད་པར་བའྩོ། །

ཡང་དང་པྩོ་དབང་མངྩོན་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་དང་དབང་མངྩོན་སྐད་ཅིག་

གཉིས་པ་ཕིན་ཆད་ཡིད་མངྩོན་ཡང་ཡིན་པའི་འདྩོད་ཚུལ་གཅིག་དང་། འདི་ནི་རྒྱལ་

དཔྩོག་པ་ལ་སྩོགས་པའི་འདྩོད་ཚུལ་ལྩོ། །

ཡང་དབང་མངྩོན་ཐམས་ཅད་དང་པྩོ་ཉིད་ནས་རྟྩོག་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དུ་སྐྱེ་བ་

འདྩོད་ཚུལ་གཅིག་སེ་འདི་ནི། རིགས་པ་ཅན་པ་སྩོགས་ཀི་འདྩོད་ཚུལ་ལྩོ། །

ཡང་དང་པྩོ་དབང་མངྩོན་སྐད་གཅིག་མ་གཅིག་དང་། དེ་ནས་ཡིད་མངྩོན། 

ཡང་དབང་མངྩོན། ཡང་ཡིད་མངྩོན་བཅས་ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་སེལ་མར་སྐྱེ་བའི་འདྩོད་

ཚུལ་གཅིག་དང་། ཡང་འགྲྩོས་གསུམ་པའི་སྐྱེ་ཚུལ་གཅིག་སེ། འདི་ནི་ཆྩོས་རེ་ས་

པཎ་དང་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྩོགས་བཞེད་དྩོ། །

ཡང་དབང་མངྩོན་གི་རྒྱུན་མཐར་སྐྱེ་བར་འདྩོད་ཚུལ་གཅིག་སེ། འདི་ནི་པཎ་

ཆེན་ཆྩོས་མཆྩོག་དང་རྒྱལ་ཚབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྩོགས་བཞེད་དྩོ། །

ཡང་དབང་མངྩོན་གིས་དྲངས་པའི་ངེས་ཤེས་ལ་ཡིད་མངྩོན་དུ་འདྩོད་ཚུལ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

གཅིག་སེ། འདི་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་འདྩོད་པ་གསུངས་སྩོ། །འྩོན་ཀང་ཐལ་

འགྱུར་བས་ངེས་ཤེས་ལས་གཞན་པའི་ཡིད་མངྩོན་མི་འདྩོད་པ་མིན་ནྩོ། །

རང་རིག་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པའི་སྐྩོར།

དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ ༢༢༡ ལས། འདིས་ནི་སར་གི་སྩོ་འཛིན་དེ་ལ་མྱྩོང་

བ་ཡྩོད་པར་ཕིས་དེ་དྲན་པའི་རྟགས་ལས་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། སར་གི་སྩོ་འཛིན་ལ་རང་

མྱྩོང་བའི་རང་རིག་ཡྩོད་དེ་ཞེས་སྒྲུབ་ན་ནི། གཞན་ལ་གྲུབ་པའི་དཔེ་མི་རྙེད་པས་དེ་

ལྟར་མི་སྒྲུབ་བྩོ་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། རང་རིག་སྒྲུབ་མཁན་གི་མདྩོ་སེམས་དག་

གིས་ཕྩོགས་ས་ཐལ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་ལ་རང་རིག་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི། དངྩོས་སུ་རང་རིག་

ཡྩོད་དེ་ཞེས་སྒྲུབ་ན་རྩོལ་ཕི་རྩོལ་གཉིས་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པའི་དཔེ་མི་རྙེད་

པས་སྒྲུབ་ཚུལ་གཞན་གི་སྩོ་ནས་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་རིགས་པ་དུ་མ་ཞིག་ཡྩོད་

དེ། རིགས་པ་དང་པྩོ། ཡུལ་ཤེས་པ་དང་དེ་ཤེས་པའི། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་སྐབས་

ནས་བསན་པའི་རང་རིག་སྒྲུབ་བེད་ཀི་བྩོ་ཚུལ་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་ནི། ཚད་

མ་ཀུན་བཏུས་ ༢ ལས། ཡུལ་ཤེས་པ་དང་དེ་ཤེས་པའི། །དབེ་བ་བྩོ་ཡི་ཚུལ་གཉིས་

ཉིད། །ཅེས་དང་། རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས། དེའི་སྐབས་ཀི་རིགས་

པ་ནི། སྩོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། གཟུང་རྣམ་དང་འཛིན་རྣམ་གི་ཚུལ་གཉིས་པ་

ཅན་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་སྩོན་པྩོ་ཤེས་པའི་ཤེས་པ་དང་ཡུལ་ཅན་སྩོ་འཛིན་དྲན་པའི་དྲན་

ཤེས་གཉིས་ཡུལ་སྩོ་སྩོར་མཐྩོང་བའི་བེ་བག་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༢༨༧ ལས། ཡུལ་ཤེས་པ་

སྩོ་འཛིན་དང་། དེ་ཤེས་པ་སྩོ་འཛིན་དྲན་པའི་ཤེས་པ་གཉིས། ཡུལ་སྩོ་སྩོར་མཐྩོང་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བའི་བེ་བག་ལས་སར་གི་སྩོ་འཛིན་དེ་གཟུང་རྣམ་དང་འཛིན་རྣམ་གི་ཚུལ་གཉིས་པ་

ཅན་དུ་གྲུབ་པའི་དྩོན་ཏྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ ༢༧ ལས། 

གང་ཚེ་རྣམ་པར་དེ་གཞལ་བ། །ཚད་མ་དང་དེའི་འབས་བུ་ནི། །འཛིན་རྣམས་

རིགས་པ་དེའི་ཕིར། །དེ་གསུམ་ཐ་དད་དུ་མ་བས། །ཅི་སེ་ཤེས་པ་ཚུལ་གཉིས་

སྩོ། །ཞེས་ཇི་ལྟར་རྟྩོགས་པར་བ་ཞེ་ན། ཡུལ་ཤེས་པ་དང་དེའི་ཤེས་པའྩོ ། །དབེ་

བས་བྩོ་ཡི་ཚུལ་གཉིས་ནི། །ཡུལ་ནི་གཟུགས་ལ་སྩོགས་པ་སེ་གང་གིས་དེ་ཤེས་པ་

ནི་དྩོན་དང་རང་སྣང་བའྩོ། །ཡུལ་ཤེས་པ་ནི་གང་ཡུལ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཤེས་

པ་སེ། ཤེས་པ་སེ་སྣང་བ་དང་། རང་སྣང་བའྩོ། །དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་

གཟུགས་ཉིད་རང་ཤེས་པའང་རང་གི་ངྩོ་བྩོར་འགྱུར་བ་ནི་ཞེས་པ་ཡང་ཡུལ་ཤེས་པ་

དང་ཁྱད་པར་མེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཕིས་རེས་ལ་སྐྱེ་བའི་ཤེས་པ་ལ་ཡང་སར་རིང་

དུ་འདས་པའི་ཡུལ་སྣང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། གང་གི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རྩོ། །དེའི་ཕིར་ཤེས་པ་ལ་ཚུལ་གཉིས་ཡྩོད་པར་གྲུབ་བྩོ། །ཞེས་གསུངས།

རིགས་པ་གཉིས་པ། དུས་ཕིས་དྲན་པ་ལས་ཀང་སེ། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་

སྐབས་ནས་བསན་པའི་རང་རིག་སྒྲུབ་བེད་ཀི་བྩོ་ཚུལ་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་ནི། 

ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ ༢ ལས། དུས་ཕིས་དྲན་པ་ལས་ཀང་སེ། །ཚུལ་གཉིས་དང་ནི་

རང་རིག་སྒྲུབ། །ཅེས་གསུངས། དེའི་སྐབས་ཀི་རིགས་པ་ནི། སར་གི་སྩོ་འཛིན་

མིག་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་པའི་ཚུལ་གཉིས་དང་ལན་ཏེ། དུས་ཕིས་

ངས་སྩོན་པྩོ་མཐྩོང་སམ་དུ་ཡུལ་མྱྩོང་དང་ཡུལ་ཅན་མྱྩོང་བ་གཉིས་ཀ་དྲན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་པའྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ ༢༧ ལས། དུས་ཕིས་དྲན་པ་ལས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཀང་སེ། །ཚུལ་གཉིས་ཉིད་དྩོ་ཞེས་འབེལ་ཏྩོ། །གང་གི་ཕིར་ཡུལ་གཞན་དུ་ཤེས་པ་

ལ་ཡང་དུས་ཕིས་མྱྩོང་བའི་དྲན་པ་སྐྱེ་སེ། དེའི་ཕིར་ཡང་ཤེས་པའི་ཚུལ་གཉིས་ཉིད་

དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས།

རིགས་པ་གསུམ་པ། དམིགས་མྱྩོང་སྩོ་སྩོར་འབེད་པའི་རིགས་པ་ནི། ཚད་

མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས། དེས་ན་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི། །དམིགས་མྱྩོང་དག་ནི་ཐ་དད་

ཡིན། །དྩོན་དང་འདྲ་བ་དམིགས་པ་སེ། །རང་ཉིད་གསལ་བ་བདག་མྱྩོང་ཡིན། །ཞེས་

གསུངས། དེའི་སྐབས་ཀི་རིགས་པ་ནི། སྩོན་འཛིན་མིག་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། དམིགས་

མྱྩོང་ཐ་དད་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ། དམིགས་བའི་ངྩོ་བྩོར་མ་སྐྱེས་ཀང་དྩོན་དང་འདྲ་བས་དེ་

ལས་དངྩོས་སུ་དམིགས་པར་འཇྩོག་ཅིང་། རང་ཉིད་རང་ཉིད་ཀི་ངྩོ་བྩོ་གསལ་བར་

སྐྱེས་པའི་སྩོ་ནས་མྱྩོང་བའི་བདག་ཉིད་མྱྩོང་བར་འཇྩོག་པའི་ཕིར། ཞེས་པའྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༣༣༥ ལས། དེས་ན་

ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དམིགས་མྱྩོང་དག་ནི་འཇྩོག་བེད་ཐ་དད་པ་ཅན་ཡིན་པར་

ཐལ། དམིགས་བའི་ངྩོ་བྩོར་མ་སྐྱེས་ཀང་དམིགས་བའི་དྩོན་དང་འདྲ་བས་དྩོན་

དེ་དངྩོས་སུ་དམིགས་པར་འཇྩོག་ལ་མྱྩོང་བེད་རང་ཉིད་མྱྩོང་བའི་ངྩོ་བྩོར་གསལ་

བར་སྐྱེ་བའི་སྩོ་ནས་མྱྩོང་བའི་བདག་ཉིད་མྱྩོང་བར་འཇྩོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རིགས་པ་བཞི་པ། དྲན་པའི་རྟགས་ཀིས་རང་རིག་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པ་

ནི། རྣམ་འགྲེལ་ལས། དུས་ཕིས་དྲན་པ་ལས་ཀང་སེ། །ཞེས་དང་། དྲན་པ་ལས་ཀང་

བདག་རིག་སྒྲུབ། །ཅེས་གསུངས།
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

དེའི་སྐབས་ཀི་རིགས་པ་ནི། སྩོན་འཛིན་མིག་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། མྱྩོང་བ་ཡྩོད་

དེ། དུས་ཕིས་དྲན་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་

གསལ་བེད་ ༣༤༨ ལས། དྲན་པའི་རྟགས་ལས་ཀང་ཤེས་པ་བདག་ཉིད་རིག་པར་

གྲུབ་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས། དེ་བཞིན་དུ། དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ ༢༢༡ ལས། 

འདིས་ནི་སར་གི་སྩོ་འཛིན་དེ་ལ་མྱྩོང་བ་ཡྩོད་པར་ཕིས་དེ་དྲན་པའི་རྟགས་ལས་

སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། སར་གི་སྩོ་འཛིན་ལ་རང་མྱྩོང་བའི་རང་རིག་ཡྩོད་དེ་ཞེས་སྒྲུབ་ན་

ནི། གཞན་ལ་གྲུབ་པའི་དཔེ་མི་རྙེད་པས་དེ་ལྟར་མི་སྒྲུབ་བྩོ། །སྩོ་འཛིན་ལ་མྱྩོང་བ་

ཡྩོད་པར་གྲུབ་ན་ནི། དེའི་མྱྩོང་བ་ལ་རང་གིས་དང་གཞན་གིས་མྱྩོང་བ་གཉིས་སུ་ཁ་

ཚོན་བཅད་ནས་དང་པྩོ་ཁྱྩོད་ལ་མི་རུང་ལ། གཉིས་པ་རང་ལུགས་ཀིས་བཀག་པ་ན་

མྱྩོང་བའི་ཁྱབ་བེད་ཁེགས་པ་ན། མྱྩོང་བ་ཙམ་ཡང་མི་འཐད་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་

འགྩོག་པ་ཡིན་ཏེ། རང་རིག་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་དྲག་ཤྩོས་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས།

རིགས་པ་ལྔ་པ། དྲན་ཚུལ་ཁྱད་པར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་རིག་སྒྲུབ་བེད་ཀི་

རིགས་པ་ནི། རྣམ་བཤད་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ ༢༢༧ ལས། དེ་ཡང་སར་ང་རང་

གིས་མཐྩོང་བ་དེ་ཉིད་ང་རང་གིས་དྲན་སམ་པ་ནི་དྲན་ཚུལ་ཁྱད་པར་བ་ཡིན་ལ། 

ཞེས་སྩོགས་གསུངས།

རིགས་པ་ནི། སྩོན་འཛིན་ཆྩོས་ཅན། མྱྩོང་བ་ཡྩོད་དེ། དུས་ཕིས་སར་

མཐྩོང་བ་དེ་ཉིད་རང་གིས་མཐྩོང་སམ་དུ་དྲན་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའྩོ། །དེ་

ལྟར་ཡང་དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ ༡༦༧ ལས། རང་རིག་མེད་ན་དྲན་པ་སྐྱེ་བ་

འགལ་ལྩོ་སམ་དུ་འཛིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་སར་བཤད་པ་དེ་འདིས་སེལ་བ་མིན་ཏེ། 
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

འདི་ནི་དྲན་པ་སྐྱེ་བའི་དྲན་ཚུལ་ཁྱད་པར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ས་མ་རང་རིག་ཏུ་

འཛིན་པ་ཞིག་གྩོ །ཞེས་གསུངས།

རིགས་པ་དྲུག་པ། གསལ་བའི་རང་བཞིན་གི་རིགས་པ་ནི། ཚད་མ་རྣམ་

འགྲེལ་ལས། དེའི་ཕིར་ངེད་ཀི་བྩོ་རང་ཉིད། །གསལ་བའི་ངྩོ་བྩོར་རབ་གསལ་

ཞིང་། །གཞན་དེར་ངྩོ་བྩོ་འཕྩོ་བ་ཡིས། །གསལ་བ་ན་ནི་རབ་གསལ་བེད། །ཅེས་

གསུངས། དེའི་སྐབས་ཀི་རིགས་པ་ནི། སྩོན་འཛིན་ཆྩོས་ཅན། གསལ་བའི་བདག་

ཉིད་དུ་འཇྩོག་པའི་ཚུལ་གཉིས་ཡྩོད་དེ། རང་ཉིད་གསལ་བའི་ངྩོ་བྩོར་རབ་ཏུ་སྐྱེས་

པས་རང་ཉིད་གསལ་ཞིང་། སྩོ་སྩོགས་ཤེས་པ་དེ་ཡི་རྣམ་པའི་ངྩོ་བྩོར་འཕྩོ་བ་ཡིས་

ཡུལ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བེད་པའི་ཕིར་ཞེས་འགྩོད་ཚུལ་ཡྩོད་དྩོ། །

ཚད་མའི་གྲངས་སྩོགས་ཆྩོས་བཞི་ལས་གྲངས་ལ་ལྩོག་པར་རྟྩོག་པའི་སྐྩོར།

ཚད་མའི་གྲངས་སྩོགས་ཆྩོས་བཞི་ལས་གྲངས་ལ་ལྩོག་པར་རྟྩོག་པའི་སྐྩོར་

ནི། གྲངས་མང་བ་གསུམ་དུ་འདྩོད་པའི་ལྩོག་རྟྩོག་ནི། ཕྩོགས་ས་གྲངས་ཅན་པ་ན་

རེ། ཚད་མ་ལ་གསུམ་དུ་འདྩོད་དེ། མངྩོན་རེས་གཉིས་དང་། སྒ་བྱུང་ཚད་མ་སེ་

གསུམ་དུ་འདྩོད་དྩོ། །སྒ་བྱུང་ཚད་མ་ནི་སྒ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྩོག་གྱུར་གི་དྩོན་འཛིན་

པའི་ཤེས་པ་སེ། དབེ་ན་སྐྱེས་བུས་མ་བས་པའི་སྒས་བསྐྱེད་པ་དང་། ཡིད་ཆེས་

པའི་སྐྱེས་བུས་ཚིག་གིས་བསྐྱེད་པ་གཉིས་སུ་འདྩོད་ལ། དཔེར་བརྩོད་རིམ་པ་

བཞིན། ཆུའི་སྒ་གྩོ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རྩོའི་འྩོག་ཏུ་ཆུ་ཡྩོད་པར་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་དང་པྩོ་

དང་། དམ་པའི་གསུང་ལས་ལྷ་ཡུལ་གི་སྣྩོད་བཅུད་བསན་པར་ཡིད་ཆེས་པ་ལྟ་བུ་

གཉིས་པའི་དཔེར་བརྩོད་དུ་འཇྩོག་ཚུལ་ཡྩོད།
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

གྲངས་མང་བ་བཞིར་འདྩོད་པའི་ལྩོག་རྟྩོག་ནི། ཕྩོགས་ས་རིགས་པ་ཅན་པ་

ན་རེ། སར་གི་གསུམ་གི་སེང་དུ། ཉེ་བར་འཇལ་བའི་ཚད་མ་བསྣན་པས་ཚད་མ་

བཞིར་འདྩོད་དེ། དེ་ལ་ཉེ་བར་འཇལ་བའི་ཚད་མ་ནི། བ་མེན་གི་ནྩོག་དང་ལྩོག་ཤལ་

སྩོགས་མཐྩོང་བའི་གང་ཟག་གིས་བ་ལང་ཅི་འདྲ་ཞེས་དྲིས་པ་ན། བ་མེན་ནི་དེ་དང་

འདྲའྩོ་ཞེས་བསན་པ་ལས་འདྲ་བར་འཛིན་པའི་བྩོ་ལྟ་བུའྩོ། །

གྲངས་མང་བ་དྲུག་ཏུ་འདྩོད་པའི་ལྩོག་རྟྩོག་ནི། ཕྩོགས་ས་རྒྱལ་དཔྩོག་པ་ན་

རེ། སར་གི་བཞིའི་སེང་དུ། དྩོན་གིས་གྩོ་བ་དང་། དངྩོས་པྩོ་མེད་པའི་ཚད་མ་གཉིས་

བསྣན་པས་དྲུག་ཏུ་འདྩོད་དྩོ། །དེ་ལ་དྩོན་གིས་གྩོ་བ་ནི། ལྷས་བིན་གསྩོན་པྩོ་ཁྱིམ་

ན་མེད་པས་ཕི་རྩོལ་ན་ཡྩོད་པར་རྟྩོགས་པ་ལྟ་བུའྩོ། །དེ་ལ་དབེ་ན་མངྩོན་སུམ་སྩོན་

དུ་འགྲྩོ་བའི་དྩོན་གིས་གྩོ་བ་སྩོགས་དྲུག་ཏུ་འདྩོད་ལ། དངྩོས་པྩོ་མེད་པའི་ཚད་མ་ནི། 

ཚད་མ་གཞན་ལྔ་གང་ཡང་འཇལ་བེད་དུ་མ་སྐྱེས་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་ཡུལ་

རྟྩོགས་པ་ལྟ་བུ་ལ་འདྩོད་ཅིང་། ཡུལ་དེ་ལ་དབེ་ན། ས་ནས་མེད་པ། ཞིག་ནས་མེད་

པ། ཕན་ཚུན་མེད་པ། ཤིན་ཏུ་མེད་པ་བཞིར་འདྩོད་ལ། དེ་ཡང་རིམ་པ་བཞིན་འྩོ་མ་

ལ་ཞྩོ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ས་ནས་མེད་པ་དང་། ཞྩོ་ལ་འྩོ་མ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ནས་མེད་པ་

དང་། རྟ་ལ་བ་ལང་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཕན་ཚུན་མེད་པ་དང་། རི་བྩོང་ལ་རྭ་མེད་པ་ལྟ་བུ་

ཤིན་ཏུ་མེད་པར་འདྩོད་དྩོ། །

གྲངས་མང་བ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་འདྩོད་པའི་ལྩོག་རྟྩོག་ནི།ཕྩོགས་ས་ཙ་ར་ཀ་

པའམ། སན་དཔྱད་པ་ན་རེ། སར་གི་དྲུག་གི་སེང་དུ་རིགས་པ་དང་། མ་དམིགས་པ་

དང་། ཞེས་གྲགས་པ་དང་། སིད་པ་དང་། སམ་སེམས་ཞེས་བ་བའི་ཚད་མ་གཞན་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ལྔ་བསྣན་པས་ཚད་མ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་འདྩོད་དྩོ། །དེ་ཡང་རིགས་པའི་ཚད་མ་ནི། དེ་

ཡྩོད་ན་ཡྩོད་པས་དེའི་འབས་བུ་རྟྩོགས་པ་སེ། དཔེར་ན། རྒྱུ་ཡྩོད་ན་འབས་བུ་ཡྩོད་

པར་རྟྩོགས་པ་ལྟ་བུ་ལ་འཇྩོག་ཚུལ་ཡྩོད། མ་དམིགས་པའི་ཚད་མ་ནི། དམིགས་པ་

མེད་པར་རྟྩོགས་པ་ལྟ་བུ་ལ་འཇྩོག་ཟེར། ཞེས་གྲགས་ཀི་ཚད་མ་ནི། སྨྲ་བ་པྩོ་ས་མ་

དག་གིས་བསན་པའི་གྲགས་པ་རྒྱུད་པ་ནི་ཞེས་གྲགས་ཀི་ཚད་མ་སེ། དཔེར་ན་ལྩོན་

ཤིང་འདི་ལ་གནྩོད་སྦིན་གནས་སྩོ་ཞེས་དང་། ཆུ་མིག་འདི་ལ་ཀླུ་གནས་སྩོ་ཞེས་

གྲགས་པས་དེ་ལྟར་རྟྩོགས་པ་ལྟ་བུའྩོ་ཞེས་ཟེར། སིད་པའི་ཚད་མ་ནི། ཚོགས་པ་

ཡྩོད་པར་རྟྩོགས་པ་ན་ཚོགས་པ་ཅན་ཡྩོད་པར་རྟྩོགས་པ་ལྟ་བུ་སེ། དཔེར་ན་སྩོང་

ཡྩོད་པར་ཤེས་པ་ན་བརྒྱ་ཡྩོད་པར་རྟྩོགས་པ་བཞིན་ནྩོ་ཞེས་ཟེར་རྩོ། །སམ་སེམས་

པའི་ཚད་མ་ནི། རྒྱུ་མཚན་གཞན་གང་ཡང་མེད་པར་འདི་ལྟ་བུ་འབྱུང་ངྩོ་སམ་དུ་

སེམས་པ་ལས་དེ་ལྟར་བྱུང་བར་རྟྩོགས་པ་སེ། དཔེར་ན། གཞྩོན་ནུ་དག་དེ་རིང་

བདག་གི་མིང་པྩོ་འྩོང་སམ་པ་ན་འྩོང་བ་ལྟ་བུའྩོ་ཞེས་འདྩོད་དྩོ། །གྲངས་ཉུང་བ་

གཅིག་ཏུ་འདྩོད་པའི་ལྩོག་རྟྩོག་ནི། ཕྩོགས་ས་རྒྱང་འཕེན་པ་ན་རེ། ཚད་མ་ནི་མངྩོན་

སུམ་གཅིག་པུ་ཡིན་གི་རེས་དཔག་ནི་མེད་དྩོ་ཞེས་ལྩོག་པར་བལྟའྩོ། །

ཚད་མའི་གྲངས་སྩོགས་ཆྩོས་བཞི་ལས་སྤྩོད་ཡུལ་ལ་ལྩོག་པར་རྟྩོག་ཚུལ།

ཚད་མའི་གྲངས་སྩོགས་ཆྩོས་བཞི་ལས་སྤྩོད་ཡུལ་ལ་ལྩོག་པར་རྟྩོག་ཚུལ་

ནི། ཕི་རྩོལ་རིགས་པ་ཅན་པ་ན་རེ། སྤི་དངྩོས་པྩོ་བ་མངྩོན་སུམ་གི་སྣང་ཡུལ་དུ་

འདྩོད་པ་ལྟ་བུ་མངྩོན་སུམ་གི་སྤྩོད་ཡུལ་ལ་ལྩོག་པར་རྟྩོག་པ་དང་། ཕི་རྩོལ་གྲངས་

ཅན་པ་ན་རེ། གང་ཟག་གི་བདག་རྟག་པ་བ་རེས་དཔག་གི་སྣང་ཡུལ་དུ་འདྩོད་པ་ལྟ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བུ་རེས་དཔག་གི་སྤྩོད་ཡུལ་ལ་ལྩོག་པར་རྟྩོག་པ་སེ། མདྩོར་ན་དྩོན་དམ་པར་གྲུབ་

པའི་ཆྩོས་དག་ཀང་ཀུན་རྫྩོབ་ཙམ་དུ་ཟད་དྩོ་ཞེས་སྐུར་བ་འདེབས་པ་ཆད་པར་ལྟ་

བའི་མཐའ་དང་། ཀུན་རྫྩོབ་ཙམ་གི་ཆྩོས་དག་ཀང་དྩོན་དམ་པའི་དངྩོས་པྩོར་ཁས་

ལེན་པའི་སྒྩོ་འདྩོགས་པའི་མཐའ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཡྩོད་པ་ལ་མེད་པར་ལྟ་བའི་ཆད་

མཐའ་དང་། མེད་པ་ལ་ཡྩོད་པར་ལྟ་བའི་སྒྩོ་འདྩོགས་པ་སྩོགས་ཐམས་ཅད་ཚད་

མའི་སྤྩོད་ཡུལ་ལ་ལྩོག་པར་རྟྩོག་པ་ཡིན་ལ། དཔེར་ན་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་

གཞིར་བས་ཚེ། མདྩོ་སེ་པས་གཟུགས་ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་གྲུབ་པ་འདྩོད་པའི་སྒྩོ་

འདྩོགས་ཀི་མཐར་ལྟ་བ་དང་། དབུ་པ་མས་གཟུགས་དྩོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པར་

འདྩོད་པའི་ཆད་པའི་མཐར་ལྟ་བ་སྩོགས་ཐམས་ཅད་ཚད་མའི་སྤྩོད་ཡུལ་ལ་ལྩོག་

པར་རྟྩོག་པ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་གཞན་རྣམས་ལའང་རིགས་འགྲེས་ཀིས་ཤེས་

པར་བའྩོ། །

གྲངས་སྩོགས་ཆྩོས་བཞི་ལས་ངྩོ་བྩོ་ལ་ལྩོག་པར་རྟྩོག་པའི་ཚུལ།

གྲངས་སྩོགས་ཆྩོས་བཞི་ལས་ངྩོ་བྩོ་ལ་ལྩོག་པར་རྟྩོག་པའི་ཚུལ་ནི། རིགས་

པ་ཅན་པ་ན་རེ། མངྩོན་སུམ་ཐམས་ཅད་རྟྩོག་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་འདྩོད་པའི་ལྩོག་

རྟྩོག་གཅིག་དང་།རྒྱལ་དཔྩོག་པ་ན་རེ། མངྩོན་སུམ་སྐད་ཅིག་དང་པྩོ་རྟྩོག་མེད་ཡིན་

ལ། མངྩོན་སུམ་སྐད་གཅིག་གཉིས་པ་ཕན་ཆད་རྟྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་འདྩོད་པའི་

ལྩོག་རྟྩོག་གཅིག་དང་།སྒ་ཡི་ཚངས་པ་འགྱུར་བར་སྨྲ་བ་ན་རེ། ཤེས་པའི་རིགས་

ཐམས་ཅད་སྒའི་རེས་སུ་འཇུག་པས་མངྩོན་སུམ་ཡང་སྒ་དྩོན་འཛིན་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་

འདྩོད་པའི་ལྩོག་རྟྩོག་གཅིག་སེ་དེ་རྣམས་ནི་མངྩོན་སུམ་རྟྩོག་བཅས་སུ་སྨྲ་བ་ཤ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

སག་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རྩོལ་བ་འདི་དག་ཡིད་མངྩོན་དང་རང་རིག་ཁས་མི་ལེན་པས་

དེ་དག་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་སྩོ་ནས་ལྩོག་པར་རྟྩོག་པར་མ་ཟད་མངྩོན་སུམ་རྟྩོག་

བཅས་སུ་འདྩོད་པས་དེ་ལ་སྒྩོ་འདྩོགས་པའི་སྩོ་ནས་ལྩོག་པར་རྟྩོག་པར་ཡིན་ལ། དེ་

བཞིན་དུ་མུ་སེགས་རྣ་བ་མ་ཕུག་པ་ལ་སྩོགས་པ་ན་རེ། ཡིད་མངྩོན་མེད་དྩོ་ཞེས་

ཡིད་མངྩོན་ལ་ལྩོག་པ་རྟྩོག་པ་དང་། གྲངས་ཅན་པ་དང་རང་སེ་བེ་བག་སྨྲ་བ་སྩོགས་

ན་རེ། རང་རིག་མེད་དྩོ་ཞེས་རང་རིག་ལ་ལྩོག་པར་རྟྩོག་པ་དང་།རྒྱང་འཕེན་པ་ན་

རེ། རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་མེད་དྩོ་ཞེས་རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་ལ་ལྩོག་པར་རྟྩོག་

པ་སེ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་མངྩོན་སུམ་ཡིན་པ་ལ་མ་ཡིན་པར་བལྟ་བའི་ལྩོག་པར་

ཞུགས་པ་གསུངས་སྩོ། །

ཀུན་བཏུས་ཀི་འགྲེལ་བེད་སིད་པའི་བདག་པྩོ་སྩོགས་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དབང་

ཤེས་འཁྲུལ་པའང་མངྩོན་སུམ་དུ་འདྩོད་པའི་ལྩོག་རྟྩོག་གཅིག་དང་།ཡང་གྲངས་ཅན་

པ་ན་རེ། རྣ་བ་ལ་སྩོགས་པ་དབང་པྩོའི་འཇུག་པ་ཚད་མར་འདྩོད་པའི་ལྩོག་རྟྩོག་

གཅིག་དང་།བེ་བག་པ་ན་རེ། དབང་དྩོན་ཕྲད་པའི་འབེལ་པ་ཚད་མར་འདྩོད་པའི་

ལྩོག་པར་རྟྩོག་པ་གཅིག་དང་། རང་སེ་བེ་བག་སྨྲ་བ་ན་རེ། རྟེན་བཅས་ཀི་མིག་གི་

དབང་པྩོ་གཟུགས་ཅན་པ་མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་མར་འདྩོད་པའི་ལྩོག་པར་རྟྩོག་པ་

སྩོགས་ནི། མངྩོན་སུམ་མ་ཡིན་པ་ལ་མངྩོན་སུམ་དུ་འདྩོད་པའི་ལྩོག་པར་རྟྩོག་པ་

ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

ཚད་མའི་གྲངས་སྩོགས་ཆྩོས་བཞི་ལས་ཚད་མའི་འབས་བུ་ལ་ལྩོག་པར་རྟྩོག་པའི་

སྐྩོར།
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཚད་མའི་གྲངས་སྩོགས་ཆྩོས་བཞི་ལས་ཚད་མའི་འབས་བུ་ལ་ལྩོག་པར་

རྟྩོག་པའི་སྐྩོར་ནི། འདིར་ཚད་འབས་ཀི་སྐབས་སུ། འབས་བུ་ནི་གཞལ་བ་རྟྩོགས་

པ་དང་། ཚད་མ་ནི་གང་གི་སྩོ་ནས་གཞལ་བ་རྟྩོགས་པར་འཇྩོག་པའི་འཇྩོག་བེད་

ཉིད་ལ་འཇྩོག་ཅིང་། རང་གཞན་གི་སེ་པ་དུ་མ་ཞིག་བ་བེད་རྫས་ཐ་དད་དུ་འདྩོད་པ་

དང་། བྩོ་རྣམ་མེད་ཚད་མར་འདྩོད་པ་དང་། ཤེས་པ་ལས་རྫས་ཐ་དད་པའི་ཕི་དྩོན་

རྟྩོགས་པའི་ཚད་འབས་ཁས་ལེན་པ་སྩོགས་ལྩོག་པར་རྟྩོག་པ་དུ་མ་ཡྩོད་དེ། དེ་ཡང་

དཔེར་ན། ཕི་རྩོལ་བེ་བག་པ་དག་གཟུགས་སྩོགས་གཞལ་བ། དབང་དྩོན་ཕྲད་ཅིང་

འབེལ་བ་ཚད་མ། དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་དྩོན་རྟྩོགས་འབས་བུར་བེད་པའི་ཚད་འབས་

ལྩོག་པ་གཅིག་དང་། ཕི་རྩོལ་སྤྩོད་པ་བ་དག །གཟུགས་སྩོགས་གཞལ་བ། དང་པྩོ་

དྩོན་ལ་ལྟ་བའི་ཤེས་པ་རྟྩོག་པ་མེད་པ་ཚད་མ། དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་དྩོན་རྟྩོགས་

འབས་བུར་བེད་པའི་ཚད་འབས་ལྩོག་པ་གཅིག་དང་།ཕི་རྩོལ་རིགས་པ་ཅན་པ་

དག །གཟུགས་སྩོགས་གཞལ་བ། སྤི་སྩོགས་ཁྱད་པར་འཛིན་པའི་བྩོ་ཚད་མ། ཁྱད་

པར་རྫས་འཛིན་གི་བྩོ་འབས་བུར་བེད་པའི་ཚད་འབས་ལྩོག་པ་གཅིག་དང་།ཕི་

རྩོལ་གྲངས་ཅན་པ་དག །གཟུགས་དང་སྒ་ལ་སྩོགས་པ་གཞལ་བ། རྣ་བ་ལ་སྩོགས་

པའི་དབང་པྩོའི་འཇུག་པ་ཚད་མ། དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་དྩོན་རྟྩོགས་འབས་བུར་བེད་

པའི་ཚད་འབས་ལྩོག་པ་གཅིག་དང་།

རང་སེ་བེ་བག་སྨྲ་བ་དག །གཟུགས་སྩོགས་གཞལ་བ། རྟེན་བཅས་ཀི་

དབང་པྩོ་གཟུགས་ཅན་པ་ཚད་མ། དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་དྩོན་རྟྩོགས་འབས་བུར་བེད་

པའི་ཚད་འབས་ལྩོག་པ་གཅིག་ལ་སྩོགས་པའི་ལྩོག་པར་རྟྩོག་པ་དུ་མ་ཡྩོད་ལ། དེ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཡང་མདྩོ་སེམས་ལྟ་བུ་གཞིར་བས་ཚེ་དེ་དག་ལྩོག་པར་རྟྩོག་པར་འདྩོད་པ་ཡིན་གི་

གྲུབ་མཐའ་རང་རང་གི་ལུགས་ལ་རང་རང་གི་ཚད་འབས་རྣམས་ཡང་དག་དང་

གཞན་གི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཚད་འབས་རྣམས་ལྩོག་པར་འདྩོད་ཅིང་། དེ་ཡང་

སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་གཞིར་བས་ཚེ་མདྩོ་སེ་པས་ཕི་རྩོལ་དྩོན་གི་གཟུགས་

སྩོགས་གཞལ་བ། དེ་ལ་གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་རིག་པ་ཚད་མ། དེས་དེ་རྟྩོགས་པ་

འབས་བུར་བས་པའི་མདྩོ་སེམས་གཉིས་ཀི་མདྩོ་སེ་པའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཚད་

འབས་དེ་དག་ཀང་ལྩོག་པར་འདྩོད་ལ། དེ་བཞིན་དུ་བདེན་མེད་ཀི་གཟུགས་གཞལ་

བ་དང་། དེ་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་རིག་པ་ཚད་མ་དང་། དེས་དེ་རྟྩོགས་པ་འབས་

བུར་བས་པའི་དབུ་མའི་ལུགས་ཀི་ཚད་འབས་རྣམས་ཀང་ལྩོག་པར་འདྩོད་པ་

སྩོགས་གྲུབ་མཐའ་གྩོང་འྩོག་ཀུན་ལ་སྦར་ནས་རིགས་འགྲེས་ཀིས་ཤེས་པར་བའྩོ ། །

སྤིར་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་ཞེས་པ། སྩོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལྟ་བུ་ལ་སྦར་

ན། ཡུལ་སྩོན་པྩོ་ནི་གཞལ་བ་དང་། མཚན་ཉིད་སྩོན་པྩོ་ལ་གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་རིག་

པ་ནི་ཚད་མ་དང་། མཚོན་བ་སྩོ་འཛིན་ཚད་མ་ནི་འབས་བུར་འཇྩོག་དགྩོས་སྩོ། །དེ་

ཡང་དཔེར་མཚོན་ཙམ་ཡིན་གི་གཞན་ཡང་ཚད་མའི་འབས་བུ་ལ་མངྩོན་མཐྩོ་ངེས་

ལེགས་སྩོགས་སྐྱེས་བུའི་འདྩོད་དྩོན་དུ་མ་ཞིག་ཡྩོད་པ་འྩོག་ཏུ་གསལ་ལྩོ། །

འབས་རྟྩོག་དང་པྩོ་དང་གཉིས་པ་གསུམ་པ་གསུམ་གི་སྐབས་སུ་ཉེར་མཁྩོ།

ཚད་འབས་དང་པྩོ་དང་གཉིས་པ་གསུམ་པ་བཅས་ཀི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་

ལ། ཐྩོག་མར་ཚད་འབས་སྤི་ཡི་ཚུལ་ནི། དེ་ལ་སྤིར་ཚད་མའི་འབས་བུ་ཞེས་བ་བ་

ནི་གཉིས་ཏེ། ཚད་མའི་ཆད་པའི་འབས་བུ་དང་། མ་ཆད་པའི་འབས་བུའྩོ། །ཚད་མ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

དང་འབས་བུ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་བེད་པ་གཞན་གིས་ཆད་པ་ནི། ཚད་མའི་ཆད་པའི་

འབས་བུ་སེ། དེ་ཡང་གཙོ་བྩོར་སྐྱེས་བུའི་འདྩོད་དྩོན་མངྩོན་མཐྩོ་དང་ངེས་ལེགས་

ཀིས་བསྡུས་པ་རྣམས་དང་། བདེན་བཞི་བང་དྩོར་ཐབས་དང་བཅས་པ་རྟྩོགས་ནས་

དེ་དག་ལ་འཇུག་ལྩོག་བེད་པ་སེ། དྩོན་དེ་ཡང་། རྣམ་འགྲེལ་ལས། བང་དང་དྩོར་

བའི་དངྩོས་པྩོ་ཡི། །འཇུག་ལ་དེ་གཙོ་ཡིན་ཕིར་དང་། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་བསན་

ཏྩོ། །དེ་འདྲའི་འབས་བུ་ནི་ཚད་མའི་སྩོབས་ཀིས་སྐྱེད་པ་ཡིན་པས་ཚད་མའི་འབས་

བུ་ཞེས་བ་ལ། བེད་པ་གཞན་གིས་ཆད་པའི་ཕིར་ཆད་པའི་འབས་བུ་ཞེས་

བའྩོ། །ཚད་མའི་མ་ཆད་པའི་འབས་བུ་ནི། ཚད་མ་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་མ་གྱུར་པ་

དང་། གྱུར་པ་གཉིས་སུ་ཡྩོད་ལ། དེ་གཉིས་ནི་ཚད་མ་རང་དང་འབས་བུའི་བར་དུ་

བེད་པ་གཞན་གིས་མ་ཆད་པའི་ཕིར། ཚད་མའི་མ་ཆད་པའི་འབས་བུ་ཞེས་

བའྩོ། །དེ་ཡང་དང་པྩོ་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་མ་གྱུར་པ་ནི། ཚད་མ་རང་གིས་དངྩོས་

སུ་དྲངས་པའི་ངེས་ཤེས་ལྟ་བུ་སེ། དེ་ཡང་ཚད་མས་དངྩོས་སུ་སྐྱེད་པའི་ཕིར་བསྐྱེད་

པའི་འབས་བུ་ཞེས་བ་ལ། བེད་པ་གཞན་གིས་མ་ཆད་པའི་ཕིར་མ་ཆད་པའི་འབས་

བུ་ཞེས་བའྩོ། །དེ་ཡང་ཡུལ་གི་རྣམ་པར་སྐྱེས་པའི་ཚད་མ་རང་ཉིད་ཀིས་རྣམ་པར་

གཞག་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྣམ་པར་གཞག་པའི་འབས་བུ་ཡིན་པས་འབས་

བུར་བརྩོད་ཀི་འབས་བུ་དངྩོས་ནི་ཡིན་མི་དགྩོས་སྩོ། །

ཚད་འབས་དང་པྩོའི་གཞུང་གི་གཙོ་བྩོ་ནི། ཀུན་བཏུས་ལས། བ་དང་བཅས་

པ་རྟྩོགས་པའི་ཕིར། །འབས་བུ་ཉིད་ཡིན་འཇལ་བེད་ལ། །ཚད་མ་ཉིད་དུ་འདྩོགས་

པ་སེ། །བས་པ་མེད་པའང་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང་། རྣམ་འགྲེལ་ལས། བ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

བ་སྒྲུབ་པར་བེད་ཅེས་ཏེ། །ལས་ཀུན་གི་ནི་སྒྲུབ་བེད་དག །ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་གང་

ལས་འབས། །གང་ཡིན་དེ་ནི་དེ་སྒྲུབ་བེད། །ཅེས་སྩོགས་གསུངས།

གཞུང་དེ་དག་གིས་གཙོ་བྩོར་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་ལས་གང་བསན་

པ་ནི། སར་གི་གཞུང་དེ་དག་གིས། ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་ལས་ཚད་མ་དང་

འབས་བུ་གཙོ་བྩོར་བསན་ཏྩོ། །

གྲུབ་མཐའ་གང་གི་ཚད་འབས་བསན་པ་ནི། ཚད་འབས་དང་པྩོའི་སྐབས་

སུ་མདྩོ་སེམས་ཐུན་མྩོང་གི་ཚད་འབས་སྐྩོར་གཅིག་དང། མདྩོ་སེ་པའི་ཐུན་མྩོང་མ་

ཡིན་པའི་ཚད་འབས་སྐྩོར་གཅིག་སེ་ཚད་འབས་སྐྩོར་གཉིས་སུ་གསུངས་སྩོ། །

ཚད་འབས་དང་པྩོའི་རྣམ་གཞག་ངྩོས་བཟུང་བ་ནི། གཟུགས་གཞལ་བ། 

རང་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་གཟུགས་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་ཚད་མ། 

གཟུགས་རྟྩོགས་པའི་ཚད་མ་འབས་བུར་བས་པའི་མདྩོ་སེམས་ཐུན་མྩོང་བའི་ཚད་

འབས་དང་། ཕི་རྩོལ་གི་གཟུགས་གཞལ་བ། རང་ཡུལ་གི་རྣམ་པར་ཤར་ནས་ཕི་

རྩོལ་གི་གཟུགས་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་ཚད་མ། ཕི་རྩོལ་གི་གཟུགས་

རྟྩོགས་པའི་ཚད་མ་འབས་བུར་བས་པའི་མདྩོ་སེ་པའི་ལུགས་ཀི་ཚད་འབས་སེ་

སྐྩོར་གཉིས་སྩོ། །

ཚད་འབས་གཉིས་པའི་གཞུང་གི་གཙོ་བྩོ་རྣམས་ནི། ཀུན་བཏུས་ལས། 

ཡང་ན་རང་རིག་འབས་བུ་སེ། །ཞེས་དང་། རྣམ་འགྲེལ་ལས། དེས་ན་གཞན་རིག་

མེད་པའི་ཕིར། །རང་རིག་འབས་བུ་ཡིན་པར་འདྩོད། །ཅེས་དང་། མྱྩོང་བ་ཉིད་ནི་

འབས་བུ་ཡིན། །ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

གཞུང་དེ་དག་གིས་གཙོ་བྩོར་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་ལས་གང་བསན་

པ་ནི། སར་གི་ཚད་འབས་གཉིས་པའི་གཞུང་དེ་དག་གིས་ཚད་འབས་གཞལ་

གསུམ་ལས་འབས་བུ་གཙོ་བྩོར་བསན་པ་གསུངས་སྩོ། །གྲུབ་མཐའ་གང་གི་ཚད་

འབས་བསན་པ་ནི། མདྩོ་སེམས་གཉིས་ལས་སེམས་ཙམ་པའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་

པའི་ཚད་འབས་བསན་པར་གསུངས་སྩོ། །

ཚད་འབས་གཉིས་པའི་རྣམ་གཞག་ངྩོས་བཟུང་བ་ནི། གཞན་རིག་གི་ཚད་

འབས་དང་། རང་རིག་གི་ཚད་འབས་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། ཤེས་པའི་བདག་

ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་སྩོན་པྩོ་གཞལ་བ། རང་ཡུལ་གི་རྣམ་པར་ཤར་ནས་ཤེས་པའི་

བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་སྩོན་པྩོ་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་ཚད་མ། ཤེས་པའི་

བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་སྩོན་པྩོ་རྟྩོགས་པའི་ཚད་མ་འབས་བུ་ཞེས་པ་བསན་བའི་

གཙོ་བྩོ་དང་། གཉིས་པ་ནི། ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་སྩོན་པྩོ་རྟྩོགས་པའི་

གཟུང་རྣམ་གཞལ་བ། དེ་ལ་ངེས་པ་གསར་དུ་འདྲེན་ནུས་ཀི་འཛིན་རྣམ་ཚད་མ། དེ་

ཡྩོངས་སུ་གཅྩོད་བེད་ཀི་རང་རིག་ཚད་མ་འབས་བུར་བས་པའྩོ། །རྣམ་བཤད་ཐར་

ལམ་གསལ་བེད་ ༢༣༢ ལས། སྤིར་རང་རིག་གི་ཚད་འབས་ལ་མདྩོ་སེམས་ཐུན་

མྩོང་བར་ཡྩོད་པར་གསུངས་སྩོ། །

ཚད་འབས་གསུམ་པའི་གཞུང་གི་གཙོ་བྩོ་ནི། ཀུན་བཏུས་ལས། ཡུལ་གི་

སྣང་བ་ཉིད་དེ་འདིའི། །ཚད་མ་དེ་ཡིས་འཇལ་བ་བེད། །ཅེས་སྩོགས་གསུངས། 

རྣམ་འགྲེལ་ལས། ཕི་རྩོལ་དྩོན་ནི་ཡྩོད་ན་ཡང་། །ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་མྱྩོང་ཉིད་

དེ། །ཞེས་དང་། དེ་ཕིར་ཕི་རྩོལ་གཞལ་བ་ལའང། །རང་ཉིད་ཉམས་མྱྩོང་འབས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཡིན་རིགས། །ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །

གཞུང་དེ་དག་གིས་གཙོ་བྩོར་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གང་བསན་པ་ནི། 

ཚད་འབས་གསུམ་པའི་གཞུང་འདི་རྣམས་ཀིས་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་ལས་

ཚད་མ་དང་འབས་བུ་གཙོ་བྩོར་བསན་པ་གསུངས་སྩོ། །

གྲུབ་མཐའ་གང་གི་ཚད་འབས་བསན་པ་ནི། མདྩོ་སེམས་གཉིས་ལས་

སེམས་ཙམ་པའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཚད་འབས་བསན་པ་ཡིན་ནྩོ། །

ཚད་འབས་གསུམ་པའི་རྣམ་གཞག་ངྩོས་བཟུང་བ་ནི། མདྩོ་སེ་པས་ཕི་རྩོལ་

དྩོན་དུ་འདྩོད་པའི་གཟུགས་གཞལ་བ། རང་ཡུལ་གི་རྣམ་པར་ཤར་ནས་གཟུགས་ལ་

གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་ཚད་མ། ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་

རྟྩོགས་པའི་ཚད་མ་འབས་བུ་ཞེས་བའྩོ། །

རེས་དཔག་གི་ཚད་འབས་ཀི་སྐྩོར།

རེས་དཔག་གི་ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་ནི། དྩོན་གཉེར་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ 

༡༠༧ ལས། རེས་དཔག་གི་ཚད་འབས་ནི། སྒ་མི་རྟག་པ་གཞལ་བ། སྒ་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་རྟགས་ལས་སྒ་མི་རྟག་པའི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་སྒ་མི་

རྟག་པ་ལ་གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་ཤེས་པ་ཚད་མ། སྒ་མི་རྟག་པར་དངྩོས་སུ་རྟྩོགས་

པའི་རེས་དཔག་འབས་བུ། ཞེས་གསུངས།

རེས་དཔག་གི་ཚད་འབས་ལ་ལྩོག་པར་རྟྩོག་ཚུལ་ནི། ཁ་ཅིག་ཚུལ་གཅིག་

དང་། ཁ་ཅིག་ཚུལ་གཉིས་དང་། ཁ་ཅིག་ཚུལ་བཞི་དང་། ཁ་ཅིག་ཚུལ་ལྔ་དང་། ཁ་

ཅིག་ཚུལ་དྲུག་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་འདྩོད་པ་དང་། དེ་དག་ལ་བརྟེན་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

པའི་རེས་དཔག་དང་དེའི་གཞལ་བ་སྩོགས་ཡྩོད་པར་འདྩོད་པ་དང་། རྒྱང་ཕན་ལྟ་བུ་

རེས་དཔག་མེད་པར་འདྩོད་པ་རྣམས་ནི་རེས་དཔག་གི་ངྩོ་བྩོ་དང་སྤྩོད་ཡུལ་སྩོགས་

ལ་ལྩོག་པར་རྟྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ། །

ཚུལ་གཅིག་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་འདྩོད་མཁན་ནི། མུ་སེགས་

ཀི་སྩོན་པ་གནྩོད་ཀི་རེས། གཞན་དུ་མི་འཐད་པ་ཞེས་པའི་ཚུལ་གཅིག་རྟགས་ཡང་

དག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་འདྩོད་པ་དང་། ཡང་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ལས། ཚུལ་རེ་རེ་དང་

གཉིས་གཉིས་པ། །རྟགས་དྩོན་མིན་པར་དྩོན་གིས་བས། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། 

ཕྩོགས་ཆྩོས་གཅིག་པུ་ཅན་དང་། རེས་ཁྱབ་གཅིག་པུ་ཅན་དང་། ལྩོག་ཁྱབ་གཅིག་

པུ་ཅན་གི་རྟགས་ཡང་དག་འདྩོད་པ་དང་། དེ་དག་གི་མཚན་གཞི་ནི། ཀུན་མཁྱེན་

གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མྩོ་ ༢༢༥ ལས། མཚན་གཞི་སྒ་ཆྩོས་ཅན། རྟག་སེ། བས་པའི་ཕིར་

དང་། ལུས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞལ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་གསུམ་རིམ་

བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཚུལ་གཉིས་པའི་གཏན་ཚིགས་འདྩོད་མཁན་ནི། མུ་སེགས་པ་ཁ་

ཅིག །ཕྩོགས་ཆྩོས་དང་རེས་འགྲྩོ་མེད་པའི་ལྩོག་པའམ་ལྩོག་པ་མེད་པའི་རེས་འགྲྩོ་

སེ་ཚུལ་གཉིས་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་འདྩོད་ཅིང་། ཡང་ཚད་མ་ཀུན་

བཏུས་ལས། ཚུལ་རེ་རེ་དང་གཉིས་གཉིས་པ། །རྟགས་དྩོན་མིན་པར་དྩོན་གིས་

བས། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། ཕྩོགས་ཆྩོས་དང་རེས་ཁྱབ་གཉིས་ཙམ་དང་། 

ཕྩོགས་ཆྩོས་དང་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་མ་མཐྩོང་བ་ཙམ་གི་ལྩོག་ཁྱབ་གཉིས་ཙམ་

དང་། རེས་ཁྱབ་དང་ལྩོག་ཁྱབ་གཉིས་ཙམ་གྲུབ་པ་སེ་ཚུལ་གཉིས་པ་ཅན་གསུམ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དང་། དེ་དག་གི་མཚན་གཞི་ནི། ཀུན་མཁྱེན་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མྩོ་ ༢༢༥ ལས། 

མཚན་གཞི་ནི། སྒ་ཆྩོས་ཅན། རྟག་སེ། ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། མཉན་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། སྒ་ཆྩོས་ཅན། མི་རྟག་སེ། མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཞེས་པ་གསུམ་མྩོ། །ཞེས་གསུངས།

ཚུལ་བཞི་རྟགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་འདྩོད་ཚུལ་ནི། རིགས་གཏེར་གི་རང་

འགྲེལ་དུ་གྲགས་པ་ལས། ཡང་རིག་པ་ཅན་པ་འགའ་ཞིག །ཆྩོས་ཅན་མ་གྲུབ་པ་ས་

མ་དང་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཡྩོད་པ་ལྷག་མ་ཅན་དང་། མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་མེད་པ་སྤི་

ལ་མཐྩོང་བ་མངྩོན་སུམ་དང་ལུང་གཉིས་ཀིས་མི་གནྩོད་པ་སེ་ཚུལ་བཞིར་འདྩོད་པ་

དང་། ཡང་ཚུལ་གསུམ་དང་། གྲངས་སྩོ་སྩོར་ངེས་པ་དང་། གནྩོད་པ་མེད་པའི་ཡུལ་

ཅན་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཚུལ་བཞི་འདྩོད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་གསལ་ལ། དེ་

ལྟར་ཡང་ཀུན་མཁྱེན་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མྩོ་ ༢༢༦ ལས། རིགས་གཏེར་དར་ཊིཀ་

ལེགས་བཤད་སིང་པྩོར་སྩོ་སྩོར་མ་བཤད་མྩོད། རིག་པ་ཅན་གི་ལྷག་ལན་དང་། ས་

མ་ཅན་སྩོགས་ཀི་དྩོན་དེ་ལྟར་མིན་པ་སར་བཤད་ཟིན་པ་དེར་མ་ཟད། ཤཱཀ་བྩོའི་

འགྲེལ་བཤད་ལས་ཀང་། རིག་པ་ཅན་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་ས་མ་དང་ལན་པ་དང་། 

ལྷག་མ་དང་ལན་པ་དང་། སྤིར་མཐྩོང་བ་ཞེས་སྨྲས་པ་ལ། རྒྱྒྱྱུ་ལས་འབས་བུ་རེས་

སུ་དཔག་པ་ནི་ས་མ་དང་ལན་པ་སེ། རྒྱུ་ནི་ས་ན་ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །རྒྱུ་ལས་ལུས་

པ་ནི་ལྷག་མ་སེ་འབས་བུའྩོ། །དེ་གང་ལ་ཡྩོད་པ་ནི་ནི་ལྷག་མ་དང་ལན་པ་སེ། 

འབས་བུ་ལས་རྒྱུ་རེས་སུ་དཔྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ཟེར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

རྟགས་ཐ་དད་པའི་མིང་ཡིན་གི་ཚུལ་ཐ་དད་ཀི་མིང་མིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

འདྩོད་ཚུལ་དང་པྩོ་དེ་རིག་པ་ཅན་པའི་འདྩོད་པ་མི་འཐད་པར་གསུངས་སྩོ། །རྣམ་

བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༢ ལས། གསུམ་པ་ནི། རིགས་པ་ཅན་པ་དག་རྒྱུ་

ལས་འབས་བུ་དཔྩོག་པ་ས་མ་དང་ལན་པ་དང་། འབས་བུ་ལས་རྒྱུ་དཔྩོག་པ་ལྷག་

མ་དང་ལན་པའྩོ་ཞེས་ལྷག་ལན་གི་མིང་དྩོན་གཞན་དུ་རྟྩོག་པ་དགག་པ་ནི་ཞེས་ས་

མ་དང་ལན་པ་དང་། ལྷག་མ་དང་ལན་པ་གཉིས་རྟགས་སྩོ་སྩོ་ལ་གསུངས་ཀི་གཏན་

ཚིགས་གཅིག་ལ་དེ་གཉིས་མི་སྦར་བ་གསལ་ལྩོ། །

ཚུལ་དྲུག་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་འདྩོད་མཁན་ནི། དབང་ཕྱུག་སེ་

ལ་སྩོགས་པ་འགའ་ཞིག་ཚུལ་དྲུག་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་འདྩོད་པ་ཡིན་

ཏེ། ལེའུ་དང་པྩོའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༡༢༤ ལས། དེས་ན། ཕྩོགས་ཆྩོས་དང་མི་མཐུན་

ཕྩོགས་ལ་མ་མཐྩོང་བ་ཙམ་གིས་ལྩོག་ཁྱབ་དང་། མཐུན་ཕྩོགས་ལ་མཐྩོང་བ་ཙམ་

གིས་རེས་འགྲྩོ་དང་། ལྩོག་ཕྩོགས་སྒྲུབ་པའི་ཚད་མ་མེད་པར་བརྩོད་པར་འདྩོད་པའི་

གྲངས་གཅིག་པ་ཅན་དང་། དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་གནྩོད་པ་མེད་པ་དང་ལྔ་པྩོ་དེ་

བྩོ་ཡུལ་དུ་ངེས་པའི་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་ཚུལ་དང་། ཚུལ་དྲུག་རྟགས་ཡང་དག་གི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་ཞེས་ཟེར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རྟགས་ཀི་དྩོན་གནད་གལ་ཆེ་བ་འགའ་ཞིག །

ལྷག་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རྟགས་ཀི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ། 

ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རྟགས་འགྩོད་པ།

ལྷག་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རྟགས་འགྩོད་ཚུལ་ནི། རིགས་རྒྱན་ ༡༠༣ 
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ལས། སྩོན་པྩོ་དང་སྩོན་འཛིན་ཤེས་པ་གཉིས་ཆྩོས་ཅན། རྫས་གཞན་མིན་ཏེ། ལྷན་

ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཟླ་བ་གཉིས་སུ་སྣང་བ་བཞིན་ནྩོ་ཞེས་

གསུངས། རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ལས། རྟགས་འདི་འགལ་དམིᨵས་དང། དེ་ལས་ཁྱབ་

བེད་འགལ་དམᨑᨵས་དང། དྩོན་སྒྲུབ་དང་ཐ་སད་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་

ཉིད་ ༢༧༩ ལས། དང་པྩོ་ནི། འགལ་ཟླ་བསྒྲུབས་ནས་འགྩོག་པ་འགལ་དམིགས་

དང་། དེའི་ནང་ནས་ཀང་ཁྱབ་བེད་འགལ་དམིགས་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ལ། དྩོན་

དང་ཐ་སད་གཉིས་ཀ་སྒྲུབ་པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས།

རྟགས་དེའི་ཕྩོགས་ཆྩོས་སྒྲུབ་པ།

རྟགས་དེའི་ཕྩོགས་ཆྩོས་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི། རིགས་རྒྱན་ ༡༠༣ ལས། སྩོན་པྩོ་

ཆྩོས་ཅན། སྩོན་འཛིན་ཤེས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་ཏེ། སྩོན་འཛིན་

ཤེས་པ་དང་ཐ་དད་གང་ཞིག་ཁྱྩོད་དམིགས་ན་སྩོན་འཛིན་ཤེས་པ་དམིགས་པའི་

བདག་ཉིད་དུ་སྐྱེས་པས་ཁྱབ། དེ་དམིᨵས་ན་ཡང་ཁྱྩོད་དམིགས་བེད་ཀི་བདག་ཉིད་

དུ་སྐྱེས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། འདི་ནི་ཆྩོས་མཆྩོག་གི་དགྩོངས་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་

སྩོགས་གསུངས།

རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ ༢༨༠ ལས། སྩོན་པྩོ་དམིᨵས་བེད་མྱྩོང་བའི་རང་རིག་

མངྩོན་སུམ་དང་སྩོ་འཛིན་དམིགས་བེད་མྱྩོང་བའི་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་གཉིས་ཀ་ཆ་

ཤས་སུ་ལན་པའི་ཆ་ཅན་རང་རིᨵ་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་དེས་སྩོན་པྩོ་དམིགས་པ་དང་

སྩོ་འཛིན་དམིགས་པ་ཡ་བལ་དུ་ཡྩོད་པ་ཁེᨵས་ཤིང་དུས་གཅིག་ཏུ་དམིᨵས་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་འགྲུབ་བྩོ་ཞེས་གསུངས་ཤིང།  དེ་བཞིན་དུ་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

༢༥༨དང་། སེ་བདུན་རྒྱན་༡༩༠སྩོགས་ལས་ཀང་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་གིས་འགྲུབ་

པར་གསུངས།

རྟགས་དེའི་རེས་ཁྱབ་སྒྲུབ་པ།

རྟགས་དེའི་རེས་ཁྱབ་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི། སེ་བདུན་རྒྱན་༡༩༠ལས། རེས་ཁྱབ་

ཚུལ་ནི། ལྷན་ཅིག་དམིᨵས་ངེས་ཡིན་ན་རྫས་གཞན་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་སེ། ཕན་ཚུན་

ཐ་དད་གཅིག་དམིགས་ན་གཅིག་ཤྩོས་དམིᨵས་དགྩོས་ན་འབེལ་པ་འགྲུབ་པས་

ཁྱབ་ཅིང། ལྷན་ཅིག་གམ་དུས་མཉམ་དུ་དམིགས་དགྩོས་པས་དེ་བྱུང་འབེལ་ཁེགས་

པས་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་ན་བདག་གཅིག་ཏུ་འབེལ་བར་གྲུབ་ལ།ཕན་ཚུན་

བདག་ཉིད་གཅིག་ཡིན་ན་རྫས་གཞན་ཡིན་པར་འགལ་བའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་གསུངས།

རྟགས་དེའི་ལྩོག་ཁྱབ་སྒྲུབ་པ།

རྟགས་དེའི་ལྩོག་ཁྱབ་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི། སེ་བདུན་རྒྱན་༡༩༡ལས། དེ་ཡང་རྫས་

གཞན་ཡིན་ན་ལྷན་ཅིག་དམིᨵས་ངེས་ཡིན་པར་འགལ་བར་ཐལ། རྫས་གཞན་ལྷན་

ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་པ་ཡྩོད་ན་སྣང་དུ་རུང་བ་ལས་དེ་འདྲ་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་

ཞེས་གསུངས།

རྟགས་དེའི་ཆྩོས་ཅན་ངྩོས་བཟུང་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ།

རྟགས་དེའི་ཆྩོས་ཅན་ངྩོས་བཟུང་ཚུལ་ནི། རིགས་རྒྱན་ ༡༠༢ ལས། བེ་

སྨྲས་ཁས་མི་ལེན་པ་དང། མདྩོ་སེ་པས་དེ་གཉིས་རྫས་གཅིག་ཏུ་འདྩོད་པའི་རྒྱུ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

མཚན་གིས། སྩོ་སྣང་དབང་ཤེས་དང་དེ་ལ་ཤར་བའི་རྣམ་པ་གཉིས་རྫས་གཞན་

མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་མི་དགྩོས་པས་སྩོ་སྣང་དབང་ཤེས་ལ་ཤར་བའི་རྣམ་པ་ཆྩོས་

ཅན་དུ་བཟུང་བ་མི་འཐད་པར་གསུངས་པ་དང། མདྩོ་སེ་པས་སྩོན་པྩོར་སྣང་བ་

དངྩོས་པྩོར་མི་འདྩོད་པས་དེའི་ངྩོར་སྩོན་པྩོར་སྣང་བ་དང་། སྩོ་སྣང་དབང་ཤེས་

རྫས་གཞན་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་མི་དགྩོས་པས་སྩོན་པྩོར་སྣང་བ་ཆྩོས་ཅན་དུ་

བཟུང་བ་མི་འཐད་པར་གསུངས་པ་དང།སྩོན་པྩོ་དང་སྩོ་སྣང་དབང་ཤེས་གཉིས་

ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་མིན་པས་སྩོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཆྩོས་ཅན་དུ་བཟུང་བ་ཡང་

མི་འཐད་པར་གསུངས་པ་དང། རང་ལུགས་ཆྩོས་ཅན་གི་དྩོན་ནི་སྩོན་པྩོ་དང་སྩོ་

འཛིན་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་སེ་ཞེས་གསལ།

གསེར་ཕྲེང་སད་ཆ་ ༣༣༤ ལས།གལ་ཏེ་འདི་ཙམ་ཞིག་གཟུང་བ་

བདེན་མེད་ཀི་དྩོན་ཡིན་ན། མདྩོ་སེ་པས་ཀང་གཟུང་བ་བདེན་མེད་དུ་འདྩོད་པར་

འགྱུར་ཞེ་ན། ཉེས་པ་མེད་དེ། མདྩོ་སེ་པས་དྩོན་སྣང་དེ་དབང་པྩོའི་རྣམ་རིག་

ལས་གཞན་དུ་མི་འདྩོད་ཀང་། རྣམ་པ་དེ་ཕི་རྩོལ་གིས་གཏྩོད་པར་འདྩོད་ལ། 

འདིར་ནི་བག་ཆགས་ཀི་མཐུས་ཤེས་པ་ལ་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་འདྩོད་

པས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སེ་བདུན་རྒྱན་ ༡༧༧ ལས། བེ་སྨྲས་དེ་འདྲའི་རྣམ་པ་གཞི་མ་གྲུབ་པ་འདྩོད་

པ་དང་། མདྩོ་སེ་པས་སྩོན་པྩོའི་རྣམ་པ་སྩོན་འཛིན་མིག་ཤེས་དང་རྫས་གཞན་མ་

ཡིན་པར་གྲུབ་ཟིན་པས་སྩོན་པྩོའི་རྣམ་པ་ཆྩོས་ཅན་དུ་འཛིན་པ་མི་འཐད་པ་དང། 

སྩོན་པྩོར་སྣང་བ་དང་སྩོན་འཛིན་མིག་ཤེས་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་མིན་པས་སྩོན་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

པྩོར་སྣང་བ་ཡང་ཆྩོས་ཅན་དུ་མི་འཐད་པ་དང།  བེ་སྨྲས་དབང་པྩོས་ཡུལ་འཛིན་

པར་འདྩོད་ཀི།  མིག་ཤེས་ཀི་ཡུལ་འཛིན་པ་མི་འདྩོད་པས་སྩོན་འཛིན་མིག་ཤེས་

ལ་སྩོན་པྩོར་སྣང་བ་ཡང་ཆྩོས་ཅན་དུ་མི་འཐད་པ་དང། རང་ལུགས། གཟུགས་

སྩོགས་ཡུལ་ལྔ་པྩོ་དེ་དྩོན་སྨྲ་བ་དང་རྣམ་རིག་པ་གཉིས་ཀས་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་

ཅིང། དེ་རྣམས་རང་འཛིན་ཚུར་མཐྩོང་གི་དབང་ཤེས་ལས་ཕི་རྩོལ་ཏུ་གྲུབ་མ་གྲུབ་

རྩོད་གཞིར་བས་ནས། དྩོན་སྨྲ་བས་དེ་རྣམས་ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་སྒྲུབ་པར་བེད་ཅིང།  

རྣམ་རིག་པས་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རྟགས་ཀིས་རང་འཛིན་དབང་ཤེས་དང་

རྫས་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན་པས། གཟུᨵས་སྩོགས་ལྔ་པྩོ་དེ་རང་རང་གི་

རང་འཛིན་དབང་ཤེས་དང་རྫས་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་

རྟགས་ཀི་ཆྩོས་ཅན་ཡིན་ལ་ཞེས་གསལ།   

རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ ༢༧༨ ལས། སྩོན་པྩོའི་རྣམ་པ་ཆྩོས་ཅན་དུ་མི་བཟུང་

བའི་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་སེ་བདུན་རྒྱན་དང་འདྲ་ལ། ཉན་ཐྩོས་སེ་གཉིས་ཀས་

དབང་ཤེས་མ་འཁྲུལ་པ་ལ་སྩོན་པྩོར་སྣང་བ་སྩོན་པྩོ་ཉིད་དུ་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་

སྩོན་པྩོར་སྣང་བ་རྩོད་གཞིར་འཐད་པ་དང། སྩོན་པྩོར་སྣང་བ་རྩོད་གཞིར་མི་འདྩོད་

པ་ནི། སྩོན་པྩོ་སྣང་བ་དང་སྩོན་པྩོར་སྣང་བ་གཉིས་ཁྱད་པར་མ་ཕེད་པའི་གཏམ་

ཡིན་པ་དང། དེ་ལྟར་ན་ཡང་རྟགས་བཀྩོད་པའི་ཚེ་སྩོན་པྩོ་རྩོད་གཞིར་བཟུང་དགྩོས་

པ་གསལ་ལྩོ། །

ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེང་ ༣༣༣ ལས། སྦྩོར་བ་འདིའི་ཆྩོས་ཅན་གི་དྩོན་

ནི། སྣང་བ་དང་དེ་སྣང་གི་བྩོ་གཉིས་སྩོ་ཞེས་གསུངས།
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

སྐབས་ལྔ་པའི་མཐའ་དཔྱྩོད་༣༧༩ལས། སྩོན་པྩོ་དང་དེའི་བྩོ་དག་ལྷན་ཅིག་

དམིགས་པ་ངེས་པའི་ཕིར། ཞེས་སྩོགས་ཀི་སྐབས་སུ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། 

སྩོན་པྩོ་དང་སྩོ་འཛིན་དབང་མངྩོན་གཉིས་ཆྩོས་ཅན། རྫས་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། ལྷག་

ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་པའི་ཕིར། མཐའ་དཔྱད་པ་ལ། ཁ་ཅིག །སྩོན་པྩོ་དང་སྩོན་

པྩོ་འཛིན་པའི་བྩོ་གཉིས་ཆྩོས་ཅན། རྫས་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། ལྷག་ཅིག་དམིགས་ངེས་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། འྩོ་ན་སྩོན་པྩོ་འཛིན་པའི་བྩོ་ཡྩོད་ན་སྩོན་པྩོ་ཡྩོད་པས་ཁྱབ་

པར་ཐལ། སྩོན་པྩོ་དང་སྩོན་པྩོ་འཛིན་པའི་བྩོ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་

པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། སྩོན་པྩོྩོ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ས་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན། དེར་

ཐལ། དེའི་ཕིར། ཞེས་སྩོ་འཛིན་དབང་མངྩོན་ཆྩོས་ཅན་དུ་བཟུང་ཡྩོད་ལ། སྩོན་པྩོ་

འཛིན་པའི་བྩོ་ཡྩོད་ན་སྩོན་པྩོ་ཡྩོད་པས་མ་ཁྱབ་པས་སྩོན་པྩོ་འཛིན་པའི་བྩོ་ཆྩོས་

ཅན་དུ་མི་འཐད་པར་གསུངས། 

དྲང་ངེས་སྤི་དྩོན་ལས། གཟུགས་དང་གཟུགས་འཛིན་པའི་ཚད་མ་རྫས་

གཞན་དུ་གྲུབ་པ་འཛིན་པའི་བྩོ་དེ་གཟུགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་འཛིན་

པའི་བྩོ་མིན་པ་དང་། གཟུགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་འཛིན་པའི་བྩོ་ཡིན་

ན་བྩོ་དྩོན་མཐུན་ཡིན་དགྩོས་པ་གསུངས་ལ། དེ་བཞིན་གཟུགས་དང་གཟུགས་

འཛིན་རྟྩོག་པའང་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་མིན་པ་གསུངས།

རེ་བཙུན་རྣམ་འགྲེལ་ ༤༡༡ ལས། གཟུགས་དང་གཟུགས་འཛིན་དབང་

མངྩོན་གཉིས་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་སུ་གསུངས་ཡྩོད།

རྟགས་དེའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ངྩོས་བཟུང་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ།
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

རྟགས་དེའི ་བསྒྲུབ་བའི ་ཆྩོས་ངྩོས་བཟུང་ཚུལ་ནི། རིགས་རྒྱན་

༡༠༣ལས།བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཀི་དྩོན་ནི་རྫས་གཞན་བཀག་པ་ཙམ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་

གསུངས་ཤིང། ཡང་དེ་ཉིད་༡༠༣ལས། ཁ་ཅིག་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རྟགས་

ཀིས་སྩོན་པྩོ་དང་སྩོ་སྣང་དབང་ཤེས་གཉིས་རྫས་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཟེར་བའང་

མི་འཐད་དེ། བུམ་འཛིན་རྟྩོག་པ་དང་བུམ་འཛིན་རྟྩོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་ཆྩོས་

ཅན། རྫས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། ལྷག་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་

ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ལ་རྫས་གཅིག་ཡིན་མི་དགྩོས་ཤིང་དེ་དགྩོས་ན་བུམ་པ་

དང་བུམ་འཛིན་རྟྩོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་གཉིས་རྫས་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བར་

གསུངས་སྩོ། །

རེ་བཙུན་རྣམ་འགྲེལ་ ༤༡༡ ལས། ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ལ་ཡུལ་དུས་

རང་བཞིན་གང་ལ་བལྟྩོས་ཏེ་གྲུབ་བདེ་རྫས་གཅིག་ཡིན་དགྩོས་པར་གསུངས་ཡྩོད།  

ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེང་ ༣༣༣ ལས། དམ་བཅའི་དྩོན་ནི་དེ་གཉིས་

རྫས་ཐ་དད་དུ་མེད་པ་སེ། དེ་ཡང་རྣམ་རྫུན་པ་ལྟར་ན་ཐ་དད་བཀག་ཙམ་ཡིན་གི། 

རྣམ་བདེན་པ་ལྟར་ན་རྫས་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་འདྩོད་དེ་ཞེས་གསུངས། 

སེ་བདུན་རྒྱན་ལས། རྣམ་བདེན་རྫུན་སྩོ་སྩོ་ནས་འབེད་པ་མི་འཐད་ཅིང་

གཉིས་ཀའི་ལུགས་ལ་རྫས་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་དང་། རྫས་གཞན་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་

གཉིས་ཀ་གང་ལྟར་ཡང་མི་འཐད་པ་མེད་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཉིད་ ༡༨༥ ལས། ད་

ནི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཀི་དྩོན་བཤད་པར་བ་སེ། དེ་ཡང་གཞན་དག་ན་རེ། རྣམ་བདེན་

པ་ལྟར་ན་རྫས་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན་ལ། རྣམ་རྫུན་པ་ལྟར་ན་རྫས་གཞན་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

མ་ཡིན་པ་ཙམ་དུ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་རྣམ་པ་ཆྩོས་ཅན་དུ་འཛིན་ན་བདེན་

ཡང་། རྣམ་པ་ཆྩོས་ཅན་ཡིན་པ་ལ་གྩོང་དུ་སྐྱྩོན་བསན་ཟིན་ཏྩོ། །དེས་ན་སྩོན་པྩོ་

སྩོགས་ནི་སྩོན་འཛིན་མིག་ཤེས་སྩོགས་དང་རྫས་གཅིག་ཏུ་འདྩོད་པ་ལ་རྣམ་བདེན་

རྫུན་གཉིས་ཀ་མཐུན་པའི་ཕིར་དང་། ཆྩོས་ཅན་དུ་ཡང་སྩོ་སྩོགས་ཉིད་གཟུང་བ་

ཡིན་པར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར། རྫས་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་དང་རྫས་གཞན་མ་ཡིན་པར་

སྒྲུབ་པ་གཉིས་ཀ་ལྟར་ཡང་མི་འཐད་པ་མེད་ལ། གང་དུ་བསྒྲུབས་ཀང་འདྩོད་པའི་

དྩོན་འགྲུབ་པ་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་མེད་དེ།དེ་གཉིས་གང་ཡིན་ཀང་ཕི་དྩོན་ཡིན་པ་

འགལ་བའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས།

མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་༣༠༥ལས།དེས་ན་རེས་དཔག་དེ་ལ་དེ་གཉིས་རྫས་

གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་འཛིན་སངས་ཡྩོད་ན། རེས་དཔག་དེའི་རྒྱུ་ལས་གྩོམས་པར་

བས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལའང་འཛིན་སངས་དེ་ཡྩོད་མི་དགྩོས་

ཏེ། སྦྩོར་ལམ་ལ་རྟྩོགས་པའི་འཛིན་སངས་ཡྩོད་ཀང་མཐྩོང་ལམ་ལ་ཡྩོད་མི་དགྩོས་

པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་རྫས་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་ཀང་རྟགས་ཅན་རེས་དཔག་གིས་དེ་གཉིས་

རྫས་གཅིག་ཏུ་རྟྩོགས་པ་ལྟར་དེ་གྩོམས་པར་བས་པའི་རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་གི་

མཉམ་བཞག་གི་འཛིན་སངས་ལ་དེ་ཡྩོད་མི་དགྩོས་ཏེ། སྦྩོར་ལམ་ལ་རྟྩོག་པའི་

འཛིན་སངས་ཡྩོད་ཀང་མཐྩོང་ལམ་ལ་ཡྩོད་མི་དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ། །

ལྕང་སྐྱ་གྲུབ་མཐའི་ཚིག་ཟིན་ ༢༠༦ དུ། བུམ་པའི་དྩོན་སྤི་རྫས་སུ་མ་གྲུབ་

པས། བུམ་འཛིན་རྟྩོག་པ་དང་བུམ་པའི་དྩོན་སྤི་གཉིས་རྫས་གཞན་གིས་སྩོང་པར་

སྒྲུབ་པ་ན་དེ་གཉིས་རྫས་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་མི་དགྩོས་པ། སྩོན་པྩོ་དང་སྩོན་འཛིན་ཤེས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

པ་གཉིས་རྫས་གཞན་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་ནའང། རྫས་གཅིག་དང་ཐ་དད་དངྩོས་འགལ་

ཡིན་པས། རྫས་གཞན་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པས་རྫས་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་དང་། རྣམ་

རིག་པའི་ལུགས་ལ་བདེན་མེད་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་མེད་འགག་ཡིན་

དགྩོས་པ་སེམས་ཙམ་པའི་རང་གཞུང་དུ་མི་སྣང་བ་དང་། རེ་ཡབ་སས་རྣམས་ཀིས་

ཀང་དེ་ལྟར་གསུངས་ཚུལ་མི་སྣང་ཞེས་སྩོགས་གསལ་ལྩོ། །  

རིགས་རྒྱན་ ༡༡༠ ལས། རྣམ་བདེན་རྫུན་གཉིས་ཀ་དེ་གཉིས་དེ་གཉིས་

རྫས་གཅིག་ཏུ་འདྩོད་པར་འདྲ་ལ། རྣམ་བདེན་པའི་ལུགས་ལ་ཡང་ལྷན་ཅིག་

དམིགས་ངེས་ཡིན་ན་རྫས་གཅིག་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར། རྟགས་མ་གྲུབ་ན། 

བུམ་འཛིན་རྟྩོག་པ་དང་བུམ་འཛིན་རྟྩོག་པ་ལ་བུམ་པ་སྣང་བ་ཆྩོས་ཅན། རྫས་གཅིག་

ཡིན་པར་ཐལ། ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས་སྩོ་ཞེས་རྣམ་

བདེན་པའི་ལུགས་ལའང་སྩོན་པྩོ་དང་སྩོན་འཛིན་ཤེས་པ་གཉིས་རྫས་གཞན་གིས་

སྩོང་པར་བསྒྲུབ་ན་དེ་གཉིས་རྫས་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་མི་དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ ༢༧༨ ལས། སྩོན་པྩོ་དེ་སྩོ་སྣང་དབང་ཤེས་དང་རྫས་ཐ་

དད་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་གི་མེད་པར་དགག་པ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་གི། མ་ཡིན་དགག་དང་

རྫས་གཅིག་པ་སྩོགས་དངྩོས་ཀི་བསྒྲུབ་བར་འཛིན་པ་མིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །  

རྟགས་དེའི་གཏན་ཚིགས་ངྩོས་བཟུང་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ།

རྟགས་དེའི་གཏན་ཚིགས་ངྩོས་བཟུང་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ་ནི། རིགས་རྒྱན་

༡༠༣ལས།ལྷན་ཅིག་པ་ནི་དུས་གཅིག་པ། དམིགས་པ་ནི་རྟྩོགས་པ། ངེས་པ་ནི་

ཁྱབ་པའྩོ། །ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ ༡༠༣ ལས། སྩོན་པྩོ་ཆྩོས་ཅན། སྩོན་འཛིན་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཤེས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་ཏེ། སྩོན་འཛིན་ཤེས་པ་དང་ཐ་དད་གང་

ཞིག་ཁྱྩོད་དམིགས་ན་སྩོན་འཛིན་ཤེས་པ་དམིགས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་སྐྱེས་པས་

ཁྱབ། དེ་དམིགས་ན་ཡང་ཁྱྩོད་དམིགས་བེད་ཀི་བདག་ཉིིད་དུ་སྐྱེས་པས་ཁྱབ་པའི་

ཕིར། འདི་ནི་ཆྩོས་མཆྩོག་གི་དགྩོངས་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་སྩོགས་གསུངས།

སེ་བདུན་རྒྱན་ ༡༨༩ ལས། དེ་བས་ན་ལྷན་ཅིག་དམིགས་པར་ངེས་པའི་

དྩོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ལྷན་ཅིག་ཅེས་པ་ནི་སྐབས་འདིར་ཡུལ་དུས་གཅིག་པའི་དྩོན་

ཡིན་ལ། དམིགས་པ་ནི་ཚད་མས་དམིགས་པ་དང་། ངེས་པ་ནི་ཁྱབ་པའི་དྩོན་ཡིན་

པས། གཅིག་ཚད་མས་དམིགས་པའི་དུས་དེའི་ཚེ་ཡང་ཅིག་ཤྩོས་ཀང་ཚད་མས་

དམིགས་པས་ཁྱབ་ལ། ཅིག་ཤྩོས་ཚད་མས་དམིགས་པའི་དུས་དེའི་ཚེ་ཡང་གཅིག་

ཚད་མས་དམིགས་པས་ཁྱབ། ངེས་པར་ཤེས་པར་བ་སེ། དཔེར་ན། སྩོན་པྩོ་སྩོན་

འཛིན་མངྩོན་སུམ་ཚད་མས་ནམ་དམིགས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་སྩོན་འཛིན་མངྩོན་

སུམ་ཡང་རང་མྱྩོང་བའི་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་ཚད་མས་དམིགས་པས་ཁྱབ་ལ། 

སྩོན་འཛིན་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་ཚད་མས་དམིགས་པའི་ཚེ་

སྩོན་པྩོ་ཡང་སྩོན་འཛིན་མངྩོན་སུམ་ཚད་མས་དམིགས་པས་ཁྱབ་ཅེས་པ་ལྟ་བུའྩོ་

ཞེས་གསུངས། 

ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༢༥༨ དང་། རིགས་རྒྱན་ ༡༠༤ སྩོགས་ལས། 

གཅིག་དམིགས་ན་གཅིག་ཤྩོས་ཀང་དམིགས་པས་ཁྱབ་པ་ཁྱབ་པའི་དྩོན་མིན་

པར་གསུངས། 

ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེང་ ༣༣༤ ལས། རྟགས་ཀི་དྩོན་ནི། དེ་གཉིས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

དུས་གཅིག་པས་ན་ལྷན་ཅིག་དམིགས་པ་ནི་རྟྩོགས་པ།ངེས་པ་ནི་གཅིག་རྟྩོགས་པ་

ལ་ཅིག་ཤྩོས་རྟྩོགས་པས་ཁྱབ་པའྩོ་ཞེས་གསུངས།

རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་༢༧༩ལས།ལྷན་གཅིག་པ་ནི་དུས་གཅིག་པ་དང། 

དམིགས་པ་ནི་རྟྩོགས་པ་དང། ངེས་པ་ནི་སྩོན་པྩོ་རྟྩོགས་ན་སྩོ་འཛིན་རྟྩོགས་པ་དང་

གྲུབ་བདེ་རྫས་གཅིག་ལ། སྩོ་འཛིན་རྟྩོགས་ན་སྩོན་པྩོ་རྟྩོགས་པ་དང་གྲུབ་བདེ་རྫས་

གཅིག་ཏུ་སྐྱེས་པ་ངེས་པར་དེའི་རིགས་ལ་གནས་པས་ཁྱབ་པའི་དྩོན་ཡིན་གི་ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་༢༥༨ལས།དེས་ན་སྩོན་པྩོ་དམིགས་པའི་

ཚེ། སྩོ་འཛིན་དམིགས་བེད་གྲུབ་བདེ་རྫས་གཅིག་ཏུ་ཡྩོད་པར་ངེས་པས་ཁྱབ་པ་

དང། སྩོ་འཛིན་དམིགས་པའི་ཚེ་བྩོ་དེ་ལ་སྩོ་འཛིན་ཁྱབ་མཉམ་གྲུབ་བདེ་རྫས་གཅིག་

ཏུ་ཡྩོད་པར་ངེས་པས་ཁྱབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས།

གཉལ་སྩོན་དཀའ་འགྲེལ་༨༥ལས། དེའི་དྩོན་གཞི་ལ་བཀར་ན་སྩོན་པྩོ་དང་

སྩོ་འཛིན་མངྩོན་སུམ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་ཏེ། སྩོན་པྩོ་དམིགས་བེད་

ཀི་ཚད་མ་དང། སྩོན་འཛིན་མངྩོན་སུམ་དམིགས་བེད་ཀི་ཚད་མ་གཉིས་གྲུབ་བདེ་

རྫས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྟ་ནག་རྣམ་འགྲེལ་༣༣༤ལས།སྩོན་པྩོ་དང་སྩོ་འཛིན་དབང་མངྩོན་གཉིས་

དུས་མཉམ་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པ་གང་ཞིག་སྩོན་པྩོ་ཡྩོད་ན་སྩོ་འཛིན་དབང་མངྩོན་ཡྩོད་

དགྩོས། དེ་ཡྩོད་ན་སྩོན་པྩོ་ཡྩོད་དགྩོས་པ་དེ། སྩོན་པྩོ་དང་སྩོ་འཛིན་དབང་མངྩོན་

གཉིས་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས།
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

པཎ་ཆེན་བསྩོད་ནམས་གྲགས་པའི་རྣམ་འགྲེལ་༣༨༦ལས།སྩོན་པྩོ་དང་སྩོ་

འཛིན་དབང་མངྩོན་ཕན་ཚུན་ཐ་དད། སྩོན་པྩོ་དམིགས་བེད་ཀི་ཚད་མ་དང་སྩོ་འཛིན་

དབང་མངྩོན་དམིགས་བེད་ཀི་ཚད་མ་གཉིས་འབལ་མི་རུང་དུ་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་

དེ། སྩོན་པྩོ་དང་སྩོ་འཛིན་དབང་མངྩོན་གཉིས་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་པའི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

རེ་བཙུན་རྣམ་འགྲེལ་༤༡༡ལས།དེ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་ན་

དེ་གཉིས་ཡུལ་དུས་རང་བཞིན་གང་ལ་ལྟྩོས་ཀང་གྲུབ་བདེ་རྫས་གཅིག་ཡིན་དགྩོས་

པར་གསལ་ལ། འྩོན་ཀང་དེ་གཟུགས་དང་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངྩོན་གཉིས་ལ་

སེར་ཁྱབ་ཏུ་གྩོ་རྒྱུ་ཡིན་མིན་དཔྱད་དགྩོས་ལ།

ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་༡༠༣ལས།བུམ་འཛིན་རྟྩོག་པ་དང་། བུམ་འཛིན་རྟྩོག་

པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

སེ་བདུན་རྒྱན་༡༧༩ལས།གཟུགས་སྩོགས་ཡུལ་ལྔ་པྩོ་རང་རང་གི་རང་

འཛིན་དབང་ཤེས་དང་རྫས་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པས་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རྟགས་

ཀི་ཆྩོས་ཅན་ཡིན་ལ། ཞེས་གསུངས།

རིགས་རྒྱན་ལས།སྩོན་པྩོ་དང་སྩོ་སྣང་དབང་ཤེས་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་

མ་ཡིན་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཉིད་ ༡༠༢ ལས། སྩོན་པྩོ་དང་སྩོ་སྣང་དབང་ཤེས་

གཉིས་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རྟགས་ཀིས་རྫས་གཞན་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའང་

མི་འཐད་དེ། དེ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་མ་གྲུབ་ན། 

སྩོན་འཛིན་ཡིད་ཀི་མངྩོན་སུམ་ཆྩོས་ཅན། སྩོ་སྣང་དབང་ཤེས་དམིགས་བེད་ཀི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བདག་ཉིད་དུ་སྐྱེས་པར་ཐལ། སྩོན་པྩོ་དམིགས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

མངྩོན་སུམ་ལེའུའི་བརེད་བང་ ༣༩༢ ལས། གཏན་ཚིགས་ཀི་དྩོན་ནི། སྩོན་

པྩོ་དམིགས་ན་སྩོ་འཛིན་དམིགས་པ་དང་། སྩོ་འཛིན་དམིགས་ན། སྩོན་པྩོ་དམིགས་

པའི་དྩོན་མ་ཡིན་ཏེ། སྩོ་འཛིན་གིས་སྩོན་པྩོ་དམིགས་ཀང་དེ་དམིགས་པའི་རང་

རིག་གིས། སྩོན་པྩོ་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེས་ན་སྩོན་པྩོ་དམིགས་ན། སྩོ་

འཛིན་དམིགས་པའི་བདག་ཉིད་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཅིག་ཤྩོས་ལའང་སྦར་ཏེ། ཡུལ་

གཞན་གཉིས་གྲུབ་པ་དེ་རྫས་གཅིག་པས། ཡུལ་གཉིས་པྩོ་དྩོན་གཞན་འགྩོག་པ་

ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །ས་མ་ཁ་ཅིག་སེམས་ཙམ་འགྩོག་པ་ན། དྲུག་གི་གཅིག་

སྦར་བའི་རིགས་པས་ཕི་རྩོལ་བདེན་པ་འགྩོག་ནུས་ཀི་ཕི་རྩོལ་ཙམ་འགྩོག་མི་ནུས་

ཏེ། དེ་ལྟ་ན་དུས་ཆ་ལ་བརྟགས་པའི་འགལ་བའི་ཆྩོས་དུ་མ་འདུས་པས་ཤེས་པ་

ཙམ་ཡང་འགྩོག་ནུས་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་

མཚུངས་ཏེ། དབང་ཤེས་ལ། ཡུལ་རགས་པ་ཆ་དང་བཅས་པ་སྣང་བས་ཁྱབ་པས། 

ཤེས་པ་མྱྩོང་བའི་རང་རིག་ལ་གཉིས་སྣང་ནུབ་པས་ཤེས་པ་ཆ་བཅས་སུ་སྣང་བ་མི་

སིད་པའི་ཕིར་རྩོ། །གར་ལ་སྩོགས་པ་ལ་སྐྱེས་བུ་དུ་མས་ཐུན་མྩོང་དུ་བལྟ་བ་ལ། ལྷ་

སྦིན་གི་མིག་ཤེས་ཀིས་དམིགས་ཚོད་ཀི་ཤེས་བ་གར་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་བའི་

ལྷ་སྦིན་མིག་ཤེས་དམིགས་པའི་བདག་ཉིད་འགའ་ཡང་མེད་པས། དེས་མ་ངེས་པ་

མེད་དྩོ། །ལྷ་སྦིན་གིས་སྩོ་འཛིན་དང་དེ་ཡིས་དམིགས་ཚོད་ཀི་སྩོན་པྩོ་གཉིས་ལྷན་

ཅིག་དམིགས་ངེས་སུ་གྲུབ་པ་ཉིད་ཀིས་སྩོན་པྩོ་དང་། སྩོར་སྣང་ཤེས་པ་ལྷན་ཅིག་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དམིགས་ངེས་སུ་གྲུབ་པ་ལ་གནྩོད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ། ཞེས་ལྷས་བིན་གི་སྩོ་

འཛིན་དང་དེས་དམིགས་ཚད་ཀི་སྩོན་པྩོ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་པར་

གསུངས་སྩོ། །

རྟགས་དེའི་མཐུན་དཔེ་ངྩོས་བཟུང་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ།

རྟགས་དེའི་མཐུན་དཔེ་ངྩོས་བཟུང་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ་ནི། རིགས་རྒྱན་

༡༠༣ལས། དཔེར་ན་ཟླ་བ་གཉིས་སུ་སྣང་བ་བཞིན་ནྩོ་ཞེས་བཀྩོད།

རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་༢༨༠ལས།ཁ་ཅིག་མཐུན་དཔེ་གཞུང་དུ་གསུངས་པ་

སྩོར་བཞག་བས་ནས་དབང་ཤེས་འཁྲུལ་པ་ལ་སྣང་བའི་ཟླ་བ་གཉིས་དཔེར་བེད་པ་

མི་འཐད་དེ། མཐུན་ཕྩོགས་ལ་རྟགས་མཐྩོང་བ་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་

གཉིས་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་དང་། འབེལ་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་གསུངས།

སེ་བདུན་རྒྱན་༡༨༩ ལས།གཞན་དག་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ཞེས་པའི་

དམིགས་པ་ཚད་མས་དམིགས་པ་ལ་བས་ནས།ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རྟགས་

ཀི་མཐུན་དཔེར།ཟླ་གཉིས་དང་ཟླ་གཉིས་སྣང་བའི་དབང་ཤེས་འཁྲུལ་པ་བཞིན་ཞེས་

འགྩོད་པ་ནི་དྲན་པ་རྣལ་དུ་མ་བཞག་པ་སེ། ཟླ་གཉིས་ཚད་མས་᩶᪱ᨑགས་པར་ཐལ་

བའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་སྩོགས་གསུངས།

རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་༢༨༡ལས།དཔེར་ན་དབང་ཤེས་འཁྲུལ་པ་ལ་ཟླ་བ་

གཉིས་སུ་སྣང་བ་ལ་སྩོགས་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་དཔེར་བཀྩོད།

སེ་བདུན་རྒྱན་༡༧༧ལས།དཔེར་ན་སྒ་དང་མཉན་བ་བཞིན་ཞེས་བཀྩོད་

ཡྩོད། འདི་ལ་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་མིན་དཔྱད་དགྩོས།
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེང་༣༣༣ལས། བདེ་བ་དང་དེ་མྱྩོང་བའི་རིག་པ་

བཞིན་ཞེས་བཀྩོད།

སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རྫས་གཅིག་དང་ཐ་དད་ལ་དཔྱད་པ།

སེམས་དང་དེའི་འཁྩོར་དུ་བྱུང་བའི་སེམས་བྱུང་རྣམས་རྫས་ལྷན་ཅིག་

དམིགས་ངེས་ཡིན་ནམ་མིན། དེ་རྣམས་རྫས་གཅིག་གམ་ཐ་དད་ཞེ་ན། སེ་བདུན་

ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༡༩༡ ལས། འྩོ་ན་གཙོ་བྩོ་སེམས་དང་དེའི་འཁྩོར་དུ་བྱུང་བའི་

སེམས་བྱུང་རྣམས་རྫས་གཅིག་ཡིན་པ་འདྩོད་པ་ཡིན་ཏེ། གཙོ་བྩོ་སེམས་དང་དེའི་

འཁྩོར་གི་སེམས་བྱུང་རྣམས་རྫས་ཐ་དད་ཡིན་ན་བདག་གཅིག་འབེལ་མེད་ཅིང་། 

དུས་མཉམ་ཡིན་པའི་ཕིར་དེ་བྱུང་འབེལ་མེད་པས་འབེལ་མེད་དྩོན་གཞན་དུ་འགྱུར་

ལ། དེ་འདྩོད་ན། རྟེན་དང་བརྟེན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །དེ་འདྩོད་ན། གཙོ་བྩོ་དང་

འཁྩོར་གི་རྣམ་གཞག་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་རྩོ། །གཞན་ཡང་། ཤེས་བ་ཆྩོས་

ཅན། རྒྱུད་གཅིག་ལ་རྟྩོག་པ་རིགས་མཐུན་རྫས་ཐ་དད་དུ་མ་ཅིག་ཅར་འབྱུང་བ་ཡྩོད་

པར་ཐལ། གཙོ་བྩོ་ཡིད་ཤེས་རྟྩོག་པ་དང་དེའི་འཁྩོར་དུ་བྱུང་བའི་སེམས་བྱུང་རྟྩོག་

པ་རྣམས་རྫས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་སེམས་དང་དེའི་འཁྩོར་དུ་བྱུང་བའི་

སེམས་བྱུང་རྣམས་རྫས་གཅིག་ཡིན་པ་དང་། དེ་ལྟར་མིན་ན། དེ་དག་རྟེན་དང་

བརྟེན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་དང་། རྒྱུད་གཅིག་ལ་རྟྩོག་པ་རིགས་རྫས་ཐ་དད་པ་དུ་

མ་ཅིག་ཅར་དུ་འབྱུང་བར་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་གསུངས་སྩོ། །དེ་བཞིན་དུ། སེམས་དང་

སེམས་བྱུང་རྫས་གཅིག་ཏུ་འདྩོད་པའི་མཁས་པ་དང་ལུང་མང་ངྩོ་། །

མཛོད་ཀི་འགྲེལ་པ་མངྩོན་པའི་རྒྱན་ ༤༡ ལས་ནི། དེ་དག་ལ་འཕགས་པ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཐྩོགས་མེད་ཀིས་བསྡུ་བ་ལས། དགེ་སྦྩོང་དང་བམ་ཟེ་ལ་ལ་མིང་ལས་སེམས་ཙམ་

ཞིག་རྫས་སུ་འདྩོད་ལ་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆྩོས་རྣམས་ནི་མི་འདྩོད་པ་གང་དག་

ཡྩོད་པ་དེ་ཡང་མི་འཐད་དྩོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ལྔ་ཉིད་འཐད་པ་མིན་ཕིར་དང་། །དེ་

ཡི་གནས་སྐབས་སྐྱྩོན་ཕིར་དང་། །བེད་རྒྱུ་བེད་བག་མེད་ཕིར་དང་། །ལུང་དང་

འགལ་བར་འགྱུར་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་སྐྱྩོན་བརྩོད་པར་མཛད་དེ། དེའི་དྩོན་ནི་ཚོར་བ་ལ་

སྩོགས་པ་སེམས་ལས་གཞན་དུ་མ་གྲུབ་ན་ཕུང་པྩོ་ལྔར་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་

ཐལ་བའི་ཕིར་དང་། སེམས་ཀི་གནས་སྐབས་ལ་ཚོར་བ་ལ་སྩོགས་པའི་ཕུང་པྩོར་

བཏགས་པར་འདྩོད་ནའང་སེམས་དང་ཚོར་བ་ལ་སྩོགས་པ་ལ་མཚན་ཉིད་དང་བེད་

པ་ཐ་དད་ཡྩོད་ན་དངྩོས་པྩོ་ཐ་དད་དུ་ཐལ་བ་དང་། ཐ་དད་མེད་ན་གནས་སྐབས་དང་

གནས་སྐབས་ཅན་གི་དབེ་བ་ཉིད་མི་འཐད་པའི་སྐྱྩོན་ཡྩོད་པའི་ཕིར་དང་། སེམས་

སེམས་བྱུང་དེ་དག་ཡུལ་དང་དབང་པྩོ་དང་ཡིད་ལ་བེད་པ་ལ་སྩོགས་པ་བེད་རྒྱུ་ལ་

བེ་བག་མེད་པ་ལ་འབས་བུ་ལ་ཁྱད་པར་མི་འཐད་པའི་ཕིར་དང་། མདྩོ་ལས་ཀང་། 

སེམས་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤེས་དང་སེམས་པ་དང་རེག་པ་

དང་ཡིད་ལ་བེད་པ་ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པ་དང་། འདྩོད་ཆགས་ཀིས་ཀུན་ནས་ཉྩོན་

མྩོངས་པར་བས་པའི་སེམས་མི་འགྲྩོལ་ལྩོ། །གཏི་མུག་གིས་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་

པར་བས་པའི་རིག་པ་མི་མཐྩོང་ཞེས་བ་བ་དང་། སེམས་ནི་འདདྩོ་ཆགས་ཀིས་ཀུན་

ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པར་བེད་དྩོ། །དད་པས་རྣམ་པར་བང་བར་བེད་དྩོ་ཞེས་བ་བ་ལ་

སྩོགས་པ་གསུངས་པའི་ལུང་དང་འགལ་བའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་བ་བ་འདི་ཡིན་

ནྩོ། །གཞན་ཡང་། སྐྱྩོན་འདི་དག་ཀང་བརྩོད་པར་བ་སེ། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

རྫས་གཅིག་ཏུ་འདྩོད་ན་མཚུངས་ལན་གི་རྒྱུ་མི་སིད་པར་འགྱུར་ཏེ། སེམས་དང་

སེམས་བྱུང་དག་དེར་བཤད་པ་ན་གཅིག་ཏུ་འདྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །གལ་ཏེ་དེ་དག་ས་

ཕི་བ་དག་མཚུངས་ལན་གི་རྒྱུ་ཡིན་གི་དུས་མཉམ་པ་གཅིག་ཡིན་པས་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་

ན། དེ་དག་ནི་དུས་མི་མཚུངས་པའི་ཕིར་མཚུངས་ལན་མ་ཡིན་ནྩོ། །གཞན་ཡང་

སེམས་དད་པ་ལ་སྩོགས་པའི་དགེ་བ་དང་ཁྩོང་ཁྩོ་ལ་སྩོགས་པའི་མི་དགེ་བ་དང་

གཅིག་ཡིན་ན་དེའི་ཚེ་སེམས་དེ་དག་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་དགེ་མི་དགེར་འགྱུར་ཏེ། ངྩོ་བྩོ་

ཉིད་ཀི་དགེ་མི་དགེ་དེ་དག་གི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟ་ནའང་མཚུངས་

ལན་གི་དགེ་མི་དགེ་མི་སིད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རྩོ། །གཞན་ཡང་ཚོར་བ་ལ་

སྩོགས་པ་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་དུའང་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་

རྩོ། །རྒྱུ་འབས་གཅིག་ཏུ་འདྩོད་པ་ནི་སེར་སྐྱ་བའི་ལུགས་ཡིན་ནྩོ། །སེམས་ས་མ་

ལས་ཚོར་བ་ལ་སྩོགས་པ་ཕི་མ་བྱུང་བས་ཞེས་བ་བའང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་

དག་མཚུངས་ལན་ལྔས་མཚུངས་པར་གནས་པ་ལས་ས་ཕི་བ་ལ་དེ་མེད་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ནི་ཐ་དད་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་

ཤིང་། ལེགས་བཤད་རིན་པྩོ་ཆེ་གསེར་གི་ཕྲེང་བ་ ༡༥༡ ལས། དེ་ལྟར་ན་རྩོད་ལན་

འདི་གཉིས་ཀས་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རྫས་ཐ་དད་པར་འདྩོད་པ་སྣང་ཞིང་། 

ཐྩོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ལ་སྩོགས་པ་འཕགས་ཡུལ་གི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པྩོ་དུ་མས་ཀང་དེ་

ལྟར་བཀྲལ་ལྩོ། །ཚུལ་འདི་ལ་ཡང་བརྩོད་པར་བ་བ་དུ་མ་ཞིག་ཡྩོད་མྩོད་ཡི་གེ་

མངས་པས་འཇིགས་ནས་མ་བིས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་

སེལ་ ༡༩༢ ལས། འྩོ་ན། སྩོབ་དཔྩོན་ཐྩོགས་མེད་ཀིས། ལྔ་ཉིད་འཐད་པ་མེད་ཕིར་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དང་། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་སྩོ་ནས་སེམས་སེམས་བྱུང་རྫས་གཅིག་ཡིན་པ་ལ་ཕུང་པྩོ་

ལྔའི་གྲངས་ངེས་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྣམ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པྩོ་དང་ཚོར་བའི་ཕུང་པྩོ་

སྩོགས་རྫས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཅེས་སྩོགས་གནྩོད་བེད་མང་དུ་གསུངས་པ་ཅི་

ཞེ་ན། དེ་ནི་རྫས་གཅིག་ཡིན་པ་ལ་གནྩོད་བེད་སྩོན་པ་མ་ཡིན་གི། ཡིན་ན་རང་ཉིད་

ལ་དེ་མ་ཐག་མཚུངས་པར་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟར་གཟུགས་སྩོགས་དང་རྣམ་ཤེས་རྫས་

གཅིག་གམ། ཐ་དད། ཐ་དད་ན། ཕི་དྩོན་གྲུབ་པར་ཐལ་ལྩོ། །གཅིག་ན། ཤེས་བ་

ཆྩོས་ཅན། ཕུང་པྩོ་ལྔའི་གྲངས་ངེས་མི་འཐད་པར་ཐལ། གཟུགས་ཕུང་དང་རྣམ་

ཤེས་ཀི་ཕུང་པྩོ་རྫས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བརྩོད་ན་འཁྩོར་གསུམ་ལ་ལན་

མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རྩོ། །དེས་ན་འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་དང་། རིགས་

པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམ་གཉིས་སྩོགས་ཕལ་ཆེ་བ་གཙོ་བྩོ་སེམས་དང་དེའི་འཁྩོར་

སེམས་བྱུང་རྣམས་རྫས་གཅིག་ཏུ་བཞེད་པ་ཡིན་ལ། འྩོན་ཀང་འདི་དག་ལ་བརྩོད་

པར་བ་བ་ཤིན་ཏུ་མང་ཡང་རེ་ཞིག་བཞག་གྩོ །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་རྫུན་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་འཇྩོག་ཚུལ།

སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་རྫུན་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་འཇྩོག་པའི་ཚུལ་ནི། རྣམ་

ངེས་དར་ཊིཀ་ ༢༦༦ ལས། སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་པ་རྣམས་དབང་པྩོའི་མངྩོན་

སུམ་ལ་ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་སྣང་བའི་ཆ་ལ་བསད་པ་ཞུགས་ཀང། རགས་པ་སྣང་བའི་ཆ་

ལ་མ་རིག་པའི་བསད་པ་ཅུང་ཟད་མ་ཞུགས་པར་འདྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། །སེམས་ཙམ་

རྣམ་རྫུན་པ་རྣམས་ནི་རང་རིག་པའི་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་ནི་རང་གི་མྱྩོང་བ་དང། 

ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཉིས་སུ་སྣང་བ་ནུབ་ཅིང་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པའི་ཚུལ་དུ་རིག་པ་ཡིན་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

པས་དེའི་འཛིན་སངས་ལ་མ་རིག་པའི་བསད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་ཞུགས་པས། དེ་

མ་གཏྩོགས་པའི་སྩོ་སྩོ་སྐྱེ་བྩོའི་རྒྱུད་ལ་མ་རིག་པའི་བསད་པ་མ་ཞུགས་པའི་ཤེས་

པ་མེད་པར་བཞེད་དྩོ་ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ ༢༦༧ ལས། ལུགས་རྣམ་པར་དག་

པ་འདི་ནི། སེ་སྣྩོད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སེ་བཞི་དགྩོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་མཐའ་

དག་ཐུགས་སུ་ཆུད་ཅིང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བུ་གཅིག་པ་ལྟར་བརེ་བས་ཀུན་

ནས་བསངས་ནས་རྣམ་གྲྩོལ་དྩོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་འདྩོན་པའི་སྩོ་

ནས། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་དམ་པའི་ཆྩོས་འཛིན་པའི་སྩོན་ལམ་ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པྩོ་སིང་རེ་དང་སྩོན་ལམ་གི་དབང་གིས་སྐུའི་བཀྩོད་པ་སྣ་ཚོགས་

པ་བཟུང་ནས་སེམས་ཅན་སིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་སྒྩོལ་བར་བེད་པ། རེ་རིན་པྩོ་ཆེ་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བྩོ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔལ་བཟང་པྩོའི་ཞལ་ས་ནས། ལེགས་

པར་གསུངས་པའི་ཕྩོགས་ཙམ་བཀྩོད་པ་སེ། རྒྱས་པར་གཞན་དུ་ཤེས་པར་

བའྩོ། །ཞེས་གསུངས།

རྣམ་བདེན་རྫུན་གི་ཁྱད་པར་ལ་རྣམ་པ་རྫས་སུ་འདྩོད་མི་འདྩོད་ཀིས་འཇྩོག་

པ་གཞུང་དག་ལས་བྱུང་། རྣམ་བདེན་རྫུན་གཉིས་ཀས་སྩོན་པྩོ་ཕི་དྩོན་དུ་མ་གྲུབ་

པར་འདྩོད་པ་མཐུན་ལ། སྩོན་པྩོ་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པར་འདྩོད་པ་ཡང་མཐུན་ནྩོ། །འྩོ་

ན་དེ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་གང་ཞེ་ན། དེའི་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། རྣམ་པ་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་

མིན་གི་རགས་པའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ལ་གྩོ་དགྩོས། དེ་ལྟར་རྣམ་རྫུན་པས་སྩོན་པྩོ་ཕི་

དྩོན་མ་ཟད་རགས་པ་ཙམ་དུ་ཡང་མི་འདྩོད་པར་སྩོན་པྩོ་རགས་པ་རྟྩོག་བཏགས་

ཙམ་ལས་རྫས་སུ་མེད་པར་འདྩོད། རྣམ་བདེན་པ་བས། སྩོན་པྩོ་རགས་པར་གྲུབ་ན་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཕི་དྩོན་དུ་གྲུབ་མི་དགྩོས་པས་སྩོན་པྩོ་རགས་པར་རྫས་སུ་གྲུབ་པར་འདྩོད་དྩོ། །དེ་

ནི་ཡུལ་གི་ཆ་ནས་ཡིན་ལ། ཡུལ་ཅན་སྩོན་འཛིན་གི་ཆ་ནས་བཤད་ན། རྣམ་བདེན་

རྫུན་གཉིས་སྩོན་འཛིན་མིག་ཤེས་དེ་ལ་སྩོན་པྩོ་ཕི་དྩོན་དུ་སྣང་བའི་ཆ་ནས་འཁྲུལ་

བར་འདྩོད་པ་འདྲ་ལ། སྩོན་པྩོ་ཤེས་པའི་རྫས་སུ་སྣང་བའི་ཆ་ནས་མ་འཁྲུལ་བར་

འདྩོད་པ་ཡང་འདྲའྩོ། །འྩོ་ན་གང་མི་འདྲ་ཞེ་ན། སྩོན་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་སྩོན་པྩོ་

རགས་པར་སྣང་བའི་ཆ་ལ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གི་ཆ་ནས་འདྩོད་པ་མི་འདྲ་སེ། རྣམ་

བདེན་པས་རགས་པ་སྣང་བའི་ཆ་ལ་མ་རིག་བག་ཆགས་ཀིས་མ་བསད་པ་དང་མ་

འཁྲུལ་བར་འདྩོད་ལ། རྣམ་རྫུན་པས་སྩོན་འཛིན་མིག་ཤེས་དེ་སྩོན་པྩོ་རགས་པ་སྣང་

བའི་ཆ་ལ་མ་རིག་པས་བསད་པ་ཞུགས་པ་དང་འཁྲུལ་བར་འདྩོད་དྩོ། །དེའི་ཕིར་

གཞུང་རྣམས་སུ་རྣམ་པ་རྫས་གྲུབ་ཏུ་འདྩོད་པ་དང་མི་འདྩོད་པ་ཞེས་པ་དེ་རྣམ་པ་

གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་ལ་མི་བ་ཡི་རགས་པའི་རྣམ་པ་ཉིད་ལ་བའྩོ། །

ཡང་གཞུང་རྣམས་སུ་རྣམ་བདེན་རྫུན་གཉིས་ཀིས་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་

ཀི་རྟགས་ཀིས། སྩོན་འཛིན་དང་དེ་ཡི་སྣང་བ་གཉིས་རྫས་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པར་འདྩོད་

པ་དང་མི་འདྩོད་པའི་ཆ་ནས་རྣམ་བདེན་རྫུན་གི་ཁྱད་པར་འཇྩོག་པ་གསུངས་པའི་

དྩོན་ནི། སྩོན་པྩོ་དང་སྩོན་འཛིན་མིག་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། རྫས་གཞན་གིས་སྩོང་སེ། 

ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་རྟགས་དེས་དེ་གཉིས་རྫས་གཞན་

གིས་སྩོང་ཙམ་དུ་སྒྲུབ་པ་ལས་རྫས་གཅིག་ཏུ་མི་སྒྲུབ་པར་འདྩོད་པ་མཐུན་ལ། དེ་

བཞིན་སྩོན་པྩོ་དང་སྩོན་འཛིན་མིག་ཤེས་གཉིས་ཆྩོས་ཅན། རྫས་གཅིག་ཡིན་ཏེ། 

ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རྟགས་དེས། དེ་གཉིས་རྫས་གཅིག་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཏུ་སྒྲུབ་པའང་འདྩོད་པ་མཚུངས་སྩོ། །

འྩོ་ན་གཞུང་ལས་གསུངས་པ་དེའི་དྩོན་གང་ཞེ་ན། ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་

ཀི་རྟགས་ཐམས་ཅད་ལ་མིན་གི་རྟགས་བེ་བག་པ་གཅིག་གི་སེང་ནས་ཡིན་ལ། དེ་

ཡང་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། སྩོན་འཛིན་མིག་ཤེས་དང་དེ་ལ་སྣང་བའི་སྩོན་པྩོ་

རགས་པ་གཉིས་ཆྩོས་ཅན། རྫས་གཅིག་ཡིན་ཏེ། ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཞེས་པའི་རྟགས་འདི་ཡི་སེང་ནས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རྣམ་བདེན་པས་རྟགས་

དེས་སྩོན་འཛིན་དང་དེ་སྣང་གི་རགས་པ་གཉིས་རྫས་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་

ཡང་དག་ཏུ་འདྩོད་ཅིང་། རྣམ་རྫུན་པ་ནི་སར་གི་རྟགས་དེ་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་

ཏེ། དེ་གཉིས་རྫས་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སྩོན་པྩོ་རགས་པ་ནི་རྟྩོག་བཏགས་

ཙམ་ལས་མ་གྲུབ་ལ། གལ་ཏེ་དེ་རྫས་སུ་གྲུབ་ན་ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་གྲུབ་དགྩོས་པར་

འདྩོད་དྩོ། །དེ་ལྟར་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རྟགས་བེ་བག་པ་དེ་ལྟ་བུའི་སེང་ནས་

རྣམ་བདེན་རྫུན་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་གསུངས་པ་ཡིན་གི། ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་

ཀི་རྟགས་ཐམས་ཅད་ལ་བསྒྲུབ་བ་རྫས་གཅིག་ཏུ་དགྩོས་པ་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཤིང་མི་

འདྩོད་དྩོ། །དེ་བཞིན་དུ། སྩོན་འཛིན་དང་སྩོན་པྩོ་རགས་པ་གཉིས་པྩོ་དེ་ཆྩོས་ཅན། 

རྫས་གཞན་གིས་སྩོང་སེ། ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཅེས་པའི་རྟགས་

དེ་ཡང་། རྣམ་བདེན་རྫུན་གཉིས་ཀས་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འདྩོད་པ་མཐུན་ལ། དེ་

འདྲའི་རྟགས་དེས་ཀང་སྩོན་འཛིན་དང་དེ་གཉིས་རྫས་གཞན་གིས་སྩོང་ཙམ་སྒྲུབ་ཀི་

རྫས་གཅིག་ཏུ་མི་སྒྲུབ་པར་འདྩོད་པ་མཐུན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

འྩོ་ན་གསེར་ཕྲེང་ ༣༣༣ ལས། གང་ལྷན་ཅིག་དམིགས་པ་ངེས་པའི་ཕིར་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཏེ། དེ་ལ་རྫས་ཐ་དད་མིན་པས་ཁྱབ། བདེ་བ་དང་དེ་མྱྩོང་བའི་རིག་པ་བཞིན། སྩོན་

པྩོར་སྣང་བ་དང་དེ་འཛིན་པའི་བྩོ་དག་ཀང་ལྷན་ཅིག་དམིགས་པ་ངེས་པ་ཡིན་ནྩོ་

ཞེས་པའི་རྟགས་ལས་དྩོན་དུ་སྣང་བ་དེ་སྣང་མཁན་གི་བྩོ་ལས་ཕི་རྩོལ་དུ་མེད་པར་

གཏན་ལ་འབེབས་སྩོ། །སྦྩོར་བ་འདིའི་ཆྩོས་ཅན་གི་དྩོན་ནི་སྣང་བ་དང་དེ་སྣང་གི་བྩོ་

གཉིས་སྩོ། །དམ་བཅའི་དྩོན་ནི། དེ་གཉིས་རྫས་ཐ་དད་དུ་མེད་པ་སེ། དེ་ཡང་རྣམ་

རྫུན་པ་ལྟར་ན་ཐ་དད་བཀག་པ་ཙམ་ཡིན་གི་རྣམ་བདེན་པ་ལྟར་ན་རྫས་གཅིག་ཏུ་

སྒྲུབ་པར་འདྩོད་དེ་ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན་སྐྱྩོན་མེད་དེ། ལུང་

དེའི་དྩོན་ནི། རྣམ་རྫུན་པ་ལྟར་ན་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རྟགས་དེ། དེ་འདྲའི་

ཆྩོས་ཅན་དེ་རྫས་གཞན་གིས་སྩོང་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཙམ་ཡིན་གི། དེ་གཉིས་

རྫས་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་ན་རྟགས་ཡང་དག་མིན་ཞེས་པའི་དྩོན་དང་། རྣམ་བདེན་པ་ལྟར་

ན། ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རྟགས་དེ། སྩོན་འཛིན་དང་སྩོ་སྣང་གཉིས་རྫས་

གཅིག་དང་རྫས་གཞན་གིས་སྩོང་པ་གང་སྒྲུབ་ཀང་གཉིས་ཀར་རྟགས་ཡང་དག་

ཡིན་པས། རྫས་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ལའང་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཞེས་ཞིབ་ཆ་བས་ན་གཞུང་ཆེན་མྩོ་རྣམས་ཀི་དགྩོངས་པར་སྩོན་ཡྩོད་མེད་

དང་། འཐད་དམ་མི་འཐད་རྣམ་དཔྱྩོད་དང་ལན་པ་རྣམས་ཀིས་དཔྱད་པར་བའྩོ། །

ཡང་འགའ་ཞིག་གིས། རྣམ་རིག་པའི་ལུགས་ལ། བདེན་མེད་སྒྲུབ་པའི་

རྟགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་མེད་དགག་ངེས་པར་མི་དགྩོས་སྩོ་ཞེས་འདྩོད་པ་ཡྩོད་ཀང་། 

དགྩོངས་འགྲེལ་ལས། དྩོན་དམ་པ་ནི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་

ཀིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ཡིན་པས། ཞེས་སྩོགས་དགྩོངས་འགྲེལ་གི་ལུང་རྣམས་དང་དེའི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཐད་ཀི་དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ཀི་གཞུང་རྣམས་དང་འགལ་བར་སམ་ཞིང་། དབུ་མའི་

གཞུང་དུ་མ་ནས་ཀང་དེ་འདྲའི་རྟགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་མེད་དགག་དགྩོས་པ་དང་རྒྱུ་

མཚན་འདྲའམ་སམ་ཡང་དཔྱད་པར་བའྩོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་རྫུན་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་རེ་

ཡབ་སས་ཀི་རེས་སུ་འབངས་པའི་སྩོན་གི་དྲན་དབང་རྣམ་པས་ཀང་གསལ་བཤད་

མ་མཛད་པར་ཁྩོ་བྩོ་ལ་ཆྩོས་ཀི་བགྩོ་སྐལ་ལྟ་བུར་ལུས་འདུག་པས་ཅུང་ཟད་གསལ་

བར་བས་ཡྩོད་པ་གཟུ་བྩོའི་བྩོ་ཅན་རྣམས་ལ་སྐྱེས་སུ་འགྱུར་བའི་ཡིད་རེ་དང་། ཐལ་

ཆེ་བའི་ནྩོར་འཁྲུལ་འདུག་ན་བཟྩོད་གསྩོལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ནྩོ། །

འདིར་ངེས་པར་དཔྱད་དགྩོས་པ་ཞིག་ལ། ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ལ་རྫས་

གཅིག་ཡིན་པས་ཁྱབ་བས་པ་དེ་ལ་ཁ་ཅིག །ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་ ༡༠༣ ལས། ཁ་

ཅིག །ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རྟགས་ཀིས་སྩོན་པྩོ་དང་སྩོ་སྣང་དབང་ཤེས་རྫས་

གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། བུམ་འཛིན་རྟྩོག་པ་དང་བུམ་འཛིན་རྟྩོག་

པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་ཆྩོས་ཅན། རྫས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། ལྷན་ཅིག་དམིགས་

ངེས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལ། རིགས་པས་ཀང་། ནམ་མཁའ་

དང་ནམ་མཁའ་འཛིན་པའི་ཚད་མ་གཉིས་ཆྩོས་ཅན། རྫས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། 

ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ལྷན་ཅིག་པ་དང་། དམིགས་པ་

དང་། ངེས་པ་གསུམ་རེ་རེ་ནས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་རྣམས་ཀི་དྩོན་རེ་རེ་ནས་ཚང་

བའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་ན། སྐྱྩོན་མེད་དེ། འདིར་ལྷན་ཅིག་པ་ནི་དུས་མཉམ་དུ་གྲུབ་པ་

ཙམ་མིན་གི་དུས་མཉམ་དུ་སྐྱེ་བ་ལ་གྩོ་བའི་ཕིར་རྩོ། །འྩོ་ན་རིགས་རྒྱན་གི་དྩོན་གང་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཞེ་ན། དེ་ནི་དུས་མཉམ་དུ་ཚད་མས་ངེས་པ་ཙམ་ལ་དགྩོངས་པས་སྐྱྩོན་མེད་དྩོ་ཞེས་

ཟེར་དགྩོས་སམ་དཔྱད་རྒྱུ་དང་། གཞན་ཡང་ལན་གང་ཡྩོད་བརྟག་པར་བ་ཞིང་།

རང་རེའི་རྣམ་འགྲེལ་འབས་རྟྩོག་གཉིས་པའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༤༡༠ ལས། ཁྩོ་

ན་རེ། ཚུར་མཐྩོང་གི་རྒྱུད་ཀི་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངྩོན་ལ་གཟུགས་ཤེས་པའི་

བདག་ཉིད་དུ་སྣང་བར་ཐལ། དེ་ལ་གཟུགས་ཤེས་པའི་རྫས་སུ་སྣང་བའི་ཕིར། དེར་

ཐལ། དེ་གཟུགས་ཤེས་པའི་རྫས་ཡིན་པ་ལ་སྒྲུབ་འཇུག་མངྩོན་སུམ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་གཟུགས་ལ་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པའི་མངྩོན་སུམ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །གཟུགས་དང་

གཟུགས་ཤེས་པའི་རྫས་ཡིན་པ་གཉིས་ཡུལ་དུས་རང་བཞིན་གང་ལ་ལྟྩོས་ནས་གྲུབ་

བདེ་རྫས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། གཟུགས་འཛིན་དབང་མངྩོན་

ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངྩོན་ལ་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པའི་མངྩོན་སུམ་

ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་གཟུགས་ལ་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པའི་མངྩོན་སུམ་གང་

ཞིག །གཟུགས་དང་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངྩོན་གཉིས་ཡུལ་དུས་རང་བཞིན་གང་

ལ་ལྟྩོས་ཀང་གྲུབ་བདེ་རྫས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་ཕི་མ་གྲུབ་

སེ། དེ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཡྩོངས་འཛིན་བསྡུས་གྲ་ ༣༥ ལས། ར་བར་འདྩོད་ན། ཙན་དན་གི་དྲི་དང་

ཙན་དན་གི་ཁ་དྩོག་གཉིས་ཆྩོས་ཅན། གྲུབ་བདེ་རྫས་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྫས་

གཅིག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་གྲུབ་བདེ་རྫས་གཅིག་ཡིན་ན། རྫས་གཅིག་ཡིན་

དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ། །

རེ་བཙུན་གྲུབ་མཐའ་ ༡༧ ལས། གཉིས་པ་དེ་ལ་དབེ་ན། སེམས་ཙམ་རྣམ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བདེན་པ་དང་། རྣམ་རྫུན་པ་གཉིས་ལས། སེམས་ཙམ་པ་གང་ཞིག།།ཚུར་མཐྩོང་གི་

རྒྱུད་ཀི་གཟུགས་འཛིན་མངྩོན་སུམ་ལ་གཟུགས་རགས་པར་སྣང་བའི་ཆ་ལ་མ་རིག་

བག་ཆགས་ཀིས་བསད་པ་མ་ཞུགས་པར་འདྩོད་པ་དེ། དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། དེ་

གང་ཞིག་ཚུར་མཐྩོང་གི་རྒྱུད་ཀི་གཟུགས་འཛིན་མངྩོན་སུམ་ལ་གཟུགས་རགས་

པར་སྣང་བའི་ཆ་ལ་མ་རིག་བག་ཆགས་ཀིས་བསད་པ་ཞུགས་པར་འདྩོད་པ་དེ། 

གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད། ཅེས་གསུངས།

ལྕང་སྐྱའི་གྲུབ་མཐའ་ ༡༧༣ ལས་ཀང་དེ་བཞིན་གསུངས་ཤིང།དེ་

བཞིན་མཁས་དབང་མང་པྩོ་ཞིག་རྣམ་ངེས་དར་ཊིག་གི་རེས་སུ་འབངས་ཡྩོད་པ་

དང། གསུངས་འདི་རྣམས་ལྟར་ན། སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་རྫུན་གང་ལྟར་ནའང་

སྩོ་སྐྱེས་རྒྱུད་ཀི་རང་རིག་མ་གཏྩོགས་མངྩོན་སུམ་ཐམས་ཅད་ལ་མ་རིག་པས་

བསད་པ་ཞུགས་པ་དང། དེའི་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངྩོན་ལ་གཟུགས་རགས་

པར་སྣང་མི་སྣང་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་མི་འདྩོད་པས། རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་

བེད་ ༡༥༠ ལས། དབང་པྩོའི་མངྩོན་སུམ་ལ་ཕི་རྩོལ་དྩོན་གི་རྣམ་པ་སྣང་བ་ཁས་

ལེན་བཞེད་ནས་དེ་ཉིད་བེ་བག་ཏུ་ཆྩོས་ཅན་དུ་བཟུང་བ་མ་ཡིན་གི་ཞེས་དང་། 

ཡང་དེ་ཉིད་ ༡༥༦ ལས། གཞན་ཡང་དབང་པྩོའི་མངྩོན་སུམ་ལ་ལྷན་ཅིག་

དམིགས་ངེས་ཀི་རྟགས་ཀི་དགག་བ་སྣང་ན་གསལ་བ་སྣང་ངམ་མི་གསལ་བ་

སྣང་། དང་པྩོ་ལྟར་ན་མེད་པ་གསལ་སྣང་གི་ཉེས་པ་ཅི་ཞིག་བས་ནས་ཚད་མར་

མི་འདྩོད་པ་ཡིན། ཕི་མ་ལྟར་ན་རྟྩོག་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་དང། 

ཡང་དེ་ཉིད་ ༡༥༥ ལས། དེས་ན་དབང་ཤེས་ལ་ཕི་རྩོལ་དྩོན་མེད་བཞིན་དུ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

གསལ་བར་སྣང་ན། བདག་རྐེན་དབང་པྩོ་ལ་བསད་པ་སྩོགས་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་

བཞི་པྩོ་གང་རུང་ལས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ལ་ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ ༢༦༩ ལས། 

སྩོ་འཛིན་མངྩོན་སུམ་ལ་ཕི་རྩོལ་གི་བདག་ཉིད་དངྩོས་སུ་སྣང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་

ལྟར་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་སྩོན་པྩོ་རིག་པ་དེ་ཉིད་དྩོན་རིག་ཏུ་འདྩོད་

ཅིང་ཞེན་པ་དེའི་ཕིར། ཞེས་དང། ཡང་དེ་ཉིད་ ༢༧༢ ལས། ཕི་རྩོལ་དྩོན་གི་རྣམ་

པ་མི་སྣང་ན་ཕི་རྩོལ་དྩོན་གཟུང་དྩོན་དུ་མི་འཛིན་པར་ཐལ་བ་རྣམ་རིག་པ་ལ་

གནྩོད་བེད་དུ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་རྣམ་པ་མ་ཤར་བ་དེ་གཟུང་དྩོན་

དུ་བས་ནས་མི་འཛིན་པ་དེ་བདེན། དེ་འདྲ་རྣམ་རིག་པ་ངས་ཀང་མི་ཤེས་པའི་

ཕིར་ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་འདི་རྣམས་རྣམ་བདེན་རྫུན་གང་གི་དབང་དུ་བས་

པ་དང། རྒྱལ་ཚབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རང་ཉིད་ཀི་གཞུང་གཉིས་ལ་གསུངས་

ཚུལ་རིགས་གཉིས་སུ་བྱུང་ངམ་བྱུང་ན་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་སྩོགས་

དཔྱད་པར་བའྩོ། །

ཚད་མ་སེ་བདུན་གི་རྒྱན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༩༦ ལས། སེམས་ཙམ་པ་ལ་

ཡང་ཤེས་པའི་གཟུང་རྣམ་རྫས་གྲུབ་ཏུ་འདྩོད་པ་རྣམ་བདེན་པ་དང། གཟུང་རྣམ་སྒྩོ་

བཏགས་སུ་འདྩོད་པ་རྣམ་རྫུན་པ་གཉིས་ཡྩོད་ཅིང་ཞེས་གསུངས། 

དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སིང་པྩོ་ ༡༡༩ ལས། ལུགས་འདིས་སྩོ་སེར་ལ་

སྩོགས་པའི་རྣམ་པ་དངྩོས་པྩོར་འདྩོད་དེ། ཆྩོས་ཀི་གྲགས་པའི་བཞེད་པ་ཡང་དེ་

ལྟར་འགྲེལ་བས་ཐ་སད་དུ་རྣམ་བདེན་པ་ལྟར་འདྩོད་པའི་དབུ་མ་པའྩོ་ཞེས་དང། ཐ་

སད་དུ་སྩོ་སེར་ལ་སྩོགས་པའི་རྣམ་པ་རྣམས་དངྩོས་པྩོར་མེད་པ་རྣམ་རྫུན་པ་ལྟར་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

འདྩོད་པའི་དབུ་མ་པ་ནི་སྩོབ་དཔྩོན་ལྭ་བ་པས་བཀྲལ་བ་ལྟར་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་པཎི་ཏ་

ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་རྩོ་རེས་བཤད་དྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ལམ་རིམ་ཆེན་མྩོ་དང་རྣམ་བཤད་སིང་རྒྱན་ལས་ཀང་འབྱུང་བ་

དཔལ་ལན་ཆྩོས་རེས་གྲུབ་མཆན་དུ་གསལ་ཞིང། 

ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་ ༡༡༡ ལས། དེས་ན་རྣམ་རྫུན་པས་སྩོ་སྩོ་སྐྱེ་བྩོའི་

རྒྱུད་ལ་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་མ་གཏྩོགས་པ་མ་རིག་པས་བསད་པ་མ་ཞུགས་

པའི་ཤེས་པ་མེད་པར་འདྩོད་ལ། རྣམ་བདེན་པས་སྩོ་སྣང་དབང་ཤེས་དེ་མ་རིག་

པས་བསད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་ཞུགས་པའི་ཤེས་པར་འདྩོད་པས་ཤེས་པ་མ་

འཁྲུལ་པའི་སྣང་ཡུལ་དང་ཤེས་པ་འཁྲུལ་པའི་སྣང་ཡུལ་ལ་བདེན་རྫུན་དུ་འབེད་

པ་འཐད་དྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །རྣམ་བདེན་རྫུན་གི་ཁྱད་པར་དེ་ལྟར་འཇྩོག་

དགྩོས་པ་རེ་ཡབ་སས་རྣམས་ཀིས་གཙོས་པའི་མཁས་དབང་དུ་མའི་གཞུང་དུ་

གསལ་བར་འཁྩོད་ཅིང། འྩོན་ཀང་གྩོང་དུ་བཀྩོད་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པས་རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དེ་ཡང་རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

པའི་དགྩོངས་པ་བ་ན་མེད་པ་བཞེད་ཅིང། ཕི་རབས་ཀི་མཁས་པ་ཆེན་པྩོ་དུ་མ་

ཞིག་ཀང་དེ་ཉིད་རང་ལུགས་སུ་མཛད་དྩོ། །

རྣམ་བདེན་པའི་གཟུང་འཛིན་གྲངས་མཉམ་སྩོགས་གསུམ་གི་ཁྱད་པར།

རྣམ་བདེན་པའི་གཟུང་འཛིན་གྲངས་མཉམ་སྩོགས་གསུམ་གི་ཁྱད་པར་ནི། 

སེ་བདུན་རྒྱན་༩༦ལས། ཤེས་པ་གཅིག་ལ་རྣམ་པ་དུ་མ་འཆར་བར་ཁས་ལེན་པ་སྣ་

ཚོགས་གཉིས་མེད་པ་དང། ཤེས་པ་གཅིག་ལ་རྣམ་པ་ཡང་གཅིག་ཁྩོ་ན་འཆར་བ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཁས་ལེན་པ་སྩོ་ང་ཕེད་ཚལ་བ་དང། རྣམ་པ་དུ་མ་ཤར་བ་ན་ཤེས་པ་ཡང་དུ་མ་ཁས་

ལེན་པ་རྣམ་ཤེས་གྲངས་མཉམ་པ་གསུམ་ཡྩོད་པར་དབུ་མ་རྒྱན་ལས་གསུངས་པ་

ལས་ཞེས་གསུངས།  ལྕང་སྐྱའི་གྲུབ་མཐའ་ ༩༧ ལས་ཀང་དེ་བཞིན་གསུངས་སྩོ། །

རེ་བཙུན་པའི་གྲུབ་མཐའ་ ༡༨ ལས།  རྣམ་བདེན་པ་ལ་དབེ་ན། གཟུང་

འཛིན་གྲངས་མཉམ་པ་དང་། སྩོ་ང་ཕེད་ཚལ་བ་དང།  སྣ་ཚོགས་གཉིས་མེད་པ་དང་

གསུམ་ཡྩོད། དེ་རྣམས་སྩོ་སྩོའི་འདྩོད་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། ཕེ་མ་ལེབ་ཀི་གཤྩོག་སེང་གི་

ཁ་བྩོ་འཛིན་པའི་མིག་ཤེས་ཀིས་ཁ་བྩོ་འཛིན་པའི་ཚེ། ཡུལ་གི་ངྩོས་ནས་སྩོ་སེར་

སྩོགས་མི་འདྲ་བ་རེ་རེའི་རྣམ་པ་གཏད་ཅིང། ཡུལ་ཅན་གི་ངྩོས་ནས་ཀང་སྩོ་སེར་

སྩོགས་མི་འདྲ་བ་རེ་རེའི་རྣམ་པ་རྣམ་བདེན་དུ་སྐྱེ་བར་འདྩོད་པས་ན་གཟུང་འཛིན་

གྲངས་མཉམ་པ་དང། དེ་ལྟར་འཛིན་པའི་ཚེ་ཡུལ་གི་ངྩོས་ནས་སྩོ་སེར་སྩོགས་མི་

འདྲ་བ་རེ་རེའི་རྣམ་པ་གཏད་ཅིང། ཡུལ་ཅན་གི་ངྩོས་ནས་སྩོ་སེར་སྩོགས་མི་འདྲ་བ་

རེ་རེའི་རྣམ་པ་རྣམ་མེད་དུ་སྐྱེ་བར་འདྩོྩོད་པས་ན་སྩོང་ང་ཕེད་ཚལ་བ་དང། དེ་ལྟར་

འཛིན་པའི་ཚེ་ཡུལ་གི་ངྩོས་ནས་སྩོ་སེར་སྩོགས་མི་འདྲ་བ་རེ་རེའི་རྣམ་པ་མ་གཏད་

ཅིང་ཁ་ཙམ་གི་རྣམ་པ་གཏད། ཡུལ་ཅན་གི་ངྩོས་ནས་སྩོ་སེར་སྩོགས་མི་འདྲ་བ་རེ་

རེའི་རྣམ་པ་རྣམ་མེད་དུ་མ་སྐྱེས་པར། ཁ་ཙམ་གི་རྣམ་པ་རྣམ་མེད་དུ་སྐྱེས་པར་

འདྩོད་པས་ན་སྣ་ཚོགས་གཉིས་མེད་པ་ཞེས་བརྩོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས། 

རེ་བཙུན་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལས་གསུངས་པའི་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་འཇྩོག་བེད་

ནི་སར་གི་སེ་བདུན་རྒྱན་སྩོགས་ལས་གསུངས་པའི་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་གཉིས་

གྩོ་ལྩོག་པ་ལྟ་བུར་ཡྩོད་པས་དཔྱད་གཞི་དང། སྩོ་ང་ཕེད་ཚལ་བ་ཞེས་དང། སྩོང་ང་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཕེད་ཚལ་བ་ཞེས་དང། སྩོ་ལྔ་ཕེད་ཚལ་བ་ཞེས་རིགས་གསུམ་ལས་ས་མ་གཉིས་

དག་པ་ཡིན། 

རྣམ་རྫུན་གི་དྲི་བཅས་དྲི་མེད་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར།

རྣམ་རྫུན་གི་དྲི་བཅས་དྲི་མེད་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། སེ་བདུན་རྒྱན་ ༩༦ 

ལས། རྣམ་རྫུན་པ་ལ་ཀུན་རྫྩོབ་ཀི་སྣང་བ་མཐའ་དག་མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་ཀི་

དབང་གིས་སྣང་བ་ཡིན་པས། དེ་ལྩོག་ན་ལྩོག་པའི་ཕིར། སངས་རྒྱས་ལ་རྫུན་སྣང་

མེད་པར་འདྩོད་པ་དྲི་མེད་པ་དང། ཀུན་རྫྩོབ་ཀི་སྣང་བ་མ་རིག་པ་དང་འབེལ་པ་གང་

ཡང་མེད་པས་དེ་ལྩོག་ཀང་མི་ལྩོག་པའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་ལ་ཡང་རྫུན་སྣང་ཡྩོད་པ་

དྲི་བཅས་པ་གཉིས་ལས་ཞེས་གསུངས། ལྕང་སྐྱའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ ༡༧༤ ལས། འདི་

གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། ཀུན་རྫྩོབ་ཀི་སྣང་བ་མཐའ་དག་མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་ཀི་

དབང་གིས་སྣང་བ་ཡིན་པས། དེ་ལྩོག་ན་ལྩོག་པའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་ལ་རྫུན་སྣང་

མེད་པར་འདྩོད་པ་དྲི་མེད་པ་དང། ཀུན་རྫྩོབ་ཀི་སྣང་བ་ནི་མ་རིག་པ་དང་འབེལ་བ་

གང་ཡང་མེད་པས། དེ་ལྩོག་ཀང་མི་ལྩོག་པའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་ལ་ཡང་རྫུན་སྣང་

ཡྩོད་པར་འདྩོད་པ་དྲི་བཅས་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་པའི་བཤད་ཚུལ་གཅིག་དང། ཡང་རྣམ་

མཁྱེན་ལ་ཐམས་ཅད་སྣང་མི་སྣང་ལ་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་ཚུལ་དེ་མང་དུ་བསྒྲུབ་མི་

བསྒྲུབ་ཀིས་དྲི་བཅས་དྲི་མེད་དུ་བཞག་པ་སེ། དཔེར་ན། ཉན་རང་རིགས་ངེས་ཀིས་

ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་མ་རྟྩོགས་པར་མཐུན་ཡང་དེ་ལྟར་བཤད་པ་མང་མི་མང་གིས་

ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པ་ཡྩོད་པ་དང་མེད་པར་འདྩོད་པའི་རང་རྒྱུད་པ་གཉིས་

སུ་གྲགས་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་པའི་བཤད་ཚུལ་གཅིག་དང། ཡང་སེམས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ལ་གཉིས་སྣང་གི་དྲི་མས་བསད་པར་འདྩོད་པ་དྲི་བཅས་དང། དྲི་མ་གྩོ་བུར་བ་ཡིན་

པས་སེམས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བསད་པར་འདྩོད་པ་དྲི་མེད་པ་ཡིན་ནྩོ་

ཞེས་པའི་བཤད་ཚུལ་གསུམ་བྱུང་བའི་ས་མ་གཉིས་གྲགས་ཆེ་ཞིང་ལུགས་གསུམ་

གས་ས་སེ་དང་ཚད་མ་སེ་བདུན་ཛེ་ཏ་རི་སྩོགས་ཀི་ལུང་མང་དུ་འདྲེན་ནྩོ། །ཞེས་

གསུངས་སྩོ། ། 

ལྕང་སྐྱ་རང་གི་འདྩོད་པ་ནི་དེ་ལྟར་ལུགས་གསུམ་བཀྩོད་ནས་ལུགས་ས་མ་

དེ་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་སེ་བདུན་རྒྱན་དུ་ཕྩོགས་ཙམ་བཀྩོད་པ་ལས་

རེ་ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་དུ་དྲི་བཅས་དྲི་མེད་ཀི་ཁྱད་པར་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་

མི་སྣང་བ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ལུགས་ཕི་མ་འདི་མི་འཐད་པ་དང་། ལུགས་དང་པྩོ་

ཡང་འཐད་པར་དཀའ་ཞིང་ལུགས་བར་པ་ཅུང་ཟད་བཤད་དུ་ཡྩོད་ཀང་མཐའ་ཆྩོད་

པ་དཀའ་བ་སྣང་ངྩོ་ཞེས་བཞེད།   

དེ་བཞིན་དུ་དཔལ་ལན་ཆྩོས་རེས་ཀང་ལྕང་གྲུབ་ཏུ་འཁྩོད་པའི་ལུགས་

གསུམ་པྩོ་དེ་གྩོ་རིམ་དེ་བཞིན་བཀྩོད་ནས། ལུགས་དང་པྩོ་གཉིས་གྲགས་ཆེ་ཞིང་ཕི་

མ་འཐད་དཀའ་བར་ལྕང་གྲུབ་ལས་བཤད་ཀང་འདིར་ཐ་མ་རང་ལུགས་སུ་མཛད་དྩོ་

ཞེས་སྩོགས་གསལ་ཡྩོད།   

རྣམ་བདེན་རྫུན་གི་གྲུབ་མཐའ་གང་བརིང་དང་སེ་བདུན་གི་དགྩོངས་པ་ 

མཐར་ཐུག་གི་སྐྩོར།

རྣམ་བདེན་རྫུན་གི་གྲུབ་མཐའ་གང་བརིང་དང་སེ་བདུན་གི་དགྩོངས་པ་

མཐར་ཐུག་གང་ཡིན་ནི། རྒྱལ་ཚབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ནི་རྣམ་བདེན་རྫུན་གཉིས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ལས་རྣམ་རྫུན་པའི་གྲུབ་མཐའ་བརིང་བ་དང། སེ་བདུན་གི་དགྩོངས་པ་མཐར་ཐུག་

ཀང་དེ་ཉིད་དུ་གནས་པ་གསུངས་ཏེ། རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ ༧༡ ལས། ཚད་མ་སེ་

བདུན་པྩོ་འདིར་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་འཆད་པ་ན་རྣམ་བདེན་པའི་ལུགས་ཁས་

མི་ལེན་པ་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས།

དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ ༡༡༩ ལས། ལུགས་འདིས་སྩོ་སེར་ལ་སྩོགས་པའི་

རྣམ་པ་རྣམས་དངྩོས་པྩོར་འདྩོད་པས་རྣམ་རྫུན་པ་ལྟར་འདྩོད་པའི་དབུ་མ་

པའྩོ། །ཞེས་གསུངས།

མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ནི། སེ་བདུན་རྒྱན་ ༩༧ ལས། སྩོབ་

དཔྩོན་ལྷ་ཤཀ་གཉིས་ཀིས་སྩོབ་དཔྩོན་གི་དགྩོངས་པ་རྣམ་བདེན་དུ་བཀྲལ་ལ། རྒྱན་

མཁན་པྩོས་རྣམ་རྫུན་དྲི་མེད། ཆྩོས་མཆྩོག་གིས་དྲི་བཅས་སུ་བཀྲལ་མྩོད། བདག་

གི་བ་མ་དག་ནི། རྣམ་རྫུན་ལས་རྣམ་བདེན་གྲུབ་པའི་མཐའ་བརིང་ཞིང་སྩོབ་དཔྩོན་

གི་དགྩོངས་པ་ཡང་དེ་ཉིད་གནས་སྩོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སེ་བདུན་གི་དགྩོངས་པ་

མཐར་ཐུག་སྣ་ཚོགས་གཉིས་མེད་དུ་སྨྲ་བའི་རྣམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཁྩོ་བྩོས་ཀང་

ལུང་དང་རིགས་པ་དུ་མས་ཤེས་ལ། དེ་དག་གི་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་བཞག་དང་བཅས་པ་

ཅུང་ཟད་བསན་པར་བའྩོ་ཞེས་གསུངས། ཡང་དེ་ཉིད་ ༩༦ ལས། འདིར་ནི་མདྩོ་སེ་

པའི་རྣམ་བཞག་ཁས་ལེན་པའི་ཚེ་སྣ་ཚོགས་གཉིས་མེད་པའི་ལུགས་ལ་བརྟེན་པ་

ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས། 

རིགས་རྒྱན་ ༡༡༢ ལས་རྣམ་རྫུན་པའི་ལུགས་དེ་འཐད་པར་གསུངས་སྩོ། །

ལྕང་སྐྱའི་གྲུབ་མཐའ་ ༡༧༥ ལས། རྣམ་བདེན་རྫུན་གཉིས་ལས་རྣམ་རྫུན་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

གྲུབ་མཐའ་བརིང་བར་རྒྱལ་ཚབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བཞེད་ཅིང། མཁས་གྲུབ་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་རྣམ་བདེན་སྣ་ཚོགས་གཉིས་མེད་གྲུབ་མཐའ་བརིང་བར་

བཤད་དྩོ། །དེ་གཉིས་ཀས་ཀང་རང་རང་གི་བཤད་ཚུལ་དེ་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པྩོའི་

དགྩོངས་པ་ཡིན་པར་གསུངས་འདུག་པས། སྤིར་རད་དུ་བྱུང་བའི་སེམས་དཔའ་

ཆེན་པྩོ་དེ་དག་གི་དགྩོངས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་བདག་ལྟ་བུས་ཇི་ལྟར་ཤེས་ནུས། 

འྩོན་ཀང་སེ་བདུན་གི་སྐྩོར་ལ་རྒྱལ་ཚབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་པཎ་ཆེན་ཆྩོས་

མཆྩོག་གི་འགྲེལ་པ་གཙོ་བྩོར་མཛད་པ་དང། མཁས་གྲུབ་སྨྲ་བའི་ཉི་མས་ལྷ་དབང་

བྩོའི་འགྲེལ་པ་གཙོ་བྩོར་མཛད་འདུག་པས་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པྩོས་རྣམ་འགྲེལ་གི་

བཤད་པ་གནང་བའི་ཚེ་འགྲེལ་པ་སྩོསྩོའི་ལུགས་ལ་བརྟེན་པའི་འཆད་ཚུལ་ཞིག་གི་

ཁྱད་པར་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ་སམ་མྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དཔལ་ལན་ཆྩོས་རེའི་གྲུབ་མཐའི་མཆན་འགྲེལ་ལས་ལྕང་སྐྱའི་ཞིབ་ཆ་འདི་

ལེགས་ཚུལ་གསུངས་ཡྩོད། 

ཐེག་བསྡུས་སུ་གསུངས་པའི་རི་ལམ་དང་གཟུགས་བརྙན་གི་རིགས་པ།

ཐེག་བསྡུས་སུ་གསུངས་པའི་རི་ལམ་དང་གཟུགས་བརྙན་གི་རིགས་པ་ནི། 

ཐེག་བསྡུས་ལས།  འདས་སྩོགས་ཇི་བཞིན་རི་ལམ་དང་། །གཟུགས་བརྙན་རྣམ་པ་

གཉིས་པྩོ་ཡང་། །དམིགས་པ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །དེ་ལ་དམིགས་པ་རུང་ཕིར་

རྩོ། །ཞེས་དང་། ཡི་དགས་དུད་འགྲྩོ་མི་རྣམས་དང་། །ལྷ་རྣམས་ཇི་ལྟར་རིགས་

རིགས་སུ། །དངྩོས་གཅིག་ཡིད་ནི་ཐ་དད་ཕིར། །དྩོན་མ་གྲུབ་པར་འདྩོད་པ་

ཡིན། །ཞᨓས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གᩡᨑས་པྩོ་འདིས་ཕི་དྩོན་འགྩོག་བེད་ཀི་རིགས་པ་དྲུག་བསན་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཅིང། དེ་ཡང་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་དང་པྩོས་རི་ལམ་དང་གཟུགས་བརྙན་སྩོགས་དཔེ་ལྔ་ཡི་སྩོ་

ནས་རིགས་པ་ལྔ་དང་། ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཉིས་པས་ཆུ་ཕྩོར་པ་གང་ལ་ལས་ཅན་གི་འགྲྩོ་

བ་ལྔའི་སྣང་ཚུལ་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་ཡི་སྩོ་ནས་རིགས་པ་གཅིག་སེ་སྩོམ་ན་རིགས་

པ་དྲུག་བསན་ཅིང་། དེ་རྣམས་དཔེར་སྩོང་བའི་རིགས་པ་ནི། དཔེར་བརྩོད་ན། རི་

ལམ་གི་དཔེ་ཡི་རིགས་པ་ནི། གཟུགས་སྩོགས་དྩོན་ལྔ་པྩོ་འདི་རྣམས་ཆྩོས་ཅན།  

ཕི་རྩོལ་དྩོན་གིས་སྩོང་སེ།  ཡྩོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།  དཔེར་ན་རི་ལམ་བཞིན་ཞེས་

དང།  དེ་ཡང་དཔེ་ལ་རི་ལམ་གི་ཤེས་པའི་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉིས་སུ་ཕེ་ནས་

རྟགས་ཆྩོས་དྩོན་གསུམ་ལ་ཡང་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉིས་སུ་ཕེ་བས་རིགས་པ་

གཉིས་སུ་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་སད་དུས་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཆྩོས་ཆན། ཕི་རྩོལ་དྩོན་གི་

ཡུལ་གིས་སྩོང་སེ། རྣམ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་རི་ལམ་གི་ཤེས་པ་བཞིན། 

ཞེས་ཡུལ་ཅན་ལ་སྦར་ནས་སྒྲུབ་པ་དང་། སད་དུས་ཀི་ཡུལ་གཟུགས་སྩོགས་

རྣམས་ཆྩོས་ཅན།  ཕི་རྩོལ་དྩོན་གིས་སྩོང་སེ། ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་རི་

ལམ་གི་ཡུལ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་ཡུལ་ལ་སྦར་ནས་སྒྲུབ་ཚུལ་གཉིས་སུ་གསུངས་ལ། 

དེ་བཞིན་དུ་འདས་པ་དང་མ་འྩོངས་པ་གཉིས་དང་། བད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརྙན་

དང་། ས་གཞི་ཀེང་རུས་ཀིས་གང་བའི་གཟུགས་བརྙན་རྣམ་པ་གཉིས་དང་། སྣང་

ཚུལ་མི་མཐུན་པའི་དཔེ་སེ་དཔེ་ཕི་མ་ལྔ་པྩོ་ལ་སྦར་ནས་རིགས་པ་འགྩོད་ཚུལ་ཡང་

ཤེས་ས་ཞིང་། མདྩོར་ན་གྩོང་གི་ཐེག་བསྡུས་ཀི་གཞུང་གཉིས་པྩོ་དེའི་སྐབས་ནས་

བསན་པའི་ཕི་དྩོན་འགྩོག་བེད་ཀི་རིགས་པ་དེ་ལ་ར་བའི་སྩོ་ནས་དྲུག་དང་།  གཏན་

ཚིགས་དང་དཔེ་གཉིས་རེ་རེ་ལའང་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉིས་སུ་ཕེ་བས་ཕི་དྩོན་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

འགྩོག་བེད་ཀི་རིགས་པ་བཅུ་གཉིས་སུ་ཕེ་ནས་བཀྩོད་ཆྩོག་པ་འདྲའྩོ། །གཞན་ཡང་

དཔེ་ཆ་གཞན་འགའ་ཞིག་ལས། གཞན་དབང་ཕི་དྩོན་དུ་སྣང་ཡང་དེར་མེད་དེ། རི་

ལམ་གི་རྟ་དེ་རྟར་སྣང་ཡང་རྟར་མེད་ཅིང། མེ་ལྩོང་ནང་གི་བད་བཞིན་གི་གཟུགས་

བརྙན་བད་བཞིན་དུ་སྣང་ཡང་བད་བཞིན་དུ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་སྩོགས་རི་ལམ་དང་

གཟུགས་བརྙན་སྩོགས་དཔེར་མ་བཀྩོད་པར་རྟགས་སུ་བཀྩོད་ནས་སྒྲུབ་ཚུལ་ཡང་

འདུག་པས་དཔྱད་པར་བའྩོ།།

ཉི་ཤུ་པར་རྡུལ་ཆ་མེད་འགྩོག་པའི་རིགས་པ།

ཉི་ཤུ་པར་རྡུལ་ཆ་མེད་འགྩོག་པའི་རིགས་པ་ནི། ཉི་ཤུ་པ་ལས། འདི་ལྟར་

རྡུལ་ཕྲན་མ་གྲུབ་ཕིར། །དྲུག་གིས་ཅིག་ཅར་སྐྩོར་བ་ན། །ཕྲ་རབ་དྲུག་ཆ་དྲུག་ཏུ་

འགྱུར། །དྲུག་པྩོ་དག་ཀང་གྩོ་གཅིག་ན། །གྩོང་བུའང་རྡུལ་ཕྲན་ཙམ་དུ་འགྱུར། །ཞེས་

གསུངས། དྩོན་ནི། མདྩོ་སེ་པ་ན་རེ། གཟུགས་སྩོགས་ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་

ནྩོ་ཞེ་ན། རྣམ་རིག་པ་ན་རེ། གཟུགས་སྩོགས་རྣམས་ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་མ་གྲུབ་སེ། 

ཁྱྩོད་རྩོམ་བེད་ཀི་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་དང་དེ་བརམས་ནས་གྲུབ་ཚུལ་མེད་པའི་ཕིར། 

ཁྩོ་ན་རེ་མ་གྲུབ་སེ། རྡུལ་ཕྲན་དུ་མ་འདབ་སྦར་ནས་གྲུབ་བྩོ་ཞེ་ན། མི་འཐད་དེ། རྡུལ་

ཕྲན་དུ་མ་འདབ་སྦར་ནས་གྲུབ་ཚུལ་དེ་དབུས་རྡུལ་ཆ་མེད་དེ་ལ་ཕྩོགས་དྲུག་གི་

རྡུལ་གིས་སྐྩོར་ནས་སྦར་བའི་ཚེ་དབུས་རྡུལ་ཆ་མེད་དེ་ལ་ཕྩོགས་དྲུག་གི་རྡུལ་གིས་

ཆ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐམས་ཅད་ཀིས་རེག་པ་ཡིན་ནམ། ཕྩོགས་རེ་རེ་ཁྩོ་ན་ནས་རེག་

པ་ཡིན། གཉིས་པ་ལྟར་ན། དབུས་ཀི་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་དེ་ཆྩོས་ཅན། ཆ་དྲུག་ཅན་

གི་ཆ་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཕྩོགས་དྲུག་གི་རྡུལ་གིས་སྐྩོར་བའི་ཚེ་ཕྩོགས་རེ་རེ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བ་ཁྩོ་ན་ནས་རེག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་ལྟར་ན། རི་རབ་ལྟ་བུ་གྩོང་བུ་ཆེན་

པྩོའང་ཆྩོས་ཅན། རྡུལ་ཕྲན་ཆུང་ངུ་ཙམ་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། དབུས་རྡུལ་ལ་ཕྩོགས་

དྲུག་རྡུལ་གིས་སྦར་ནས་གྲུབ་པ་དེའི་ཚེ་ཆ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐམས་ཅད་ཀིས་རེག་

ནས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གྩོང་གི་རྟགས་སྦྩོར་གསུམ་པྩོ་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་

གསུམ་ནི། གཟུགས་སྩོགས་རྣམས་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་བརམས་ནས་

གྲུབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ།  ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་དང་། དབུས་རྡུལ་

ཆ་མེད་དེ་ཆྩོས་ཅན། ཕྩོགས་དྲུག་རྡུལ་གིས་བསྐྩོར་བའི་ཚེ་ཕྩོགས་རེ་རེ་བ་ཁྩོ་ན་

ནས་རེག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་ཆ་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་དང། རི་རབ་ལྟ་

བུ་གྩོང་བུ་ཆེན་པྩོའང་ཆྩོས་ཅན། དབུས་རྡུལ་ལ་ཕྩོགས་དྲུག་རྡུལ་གིས་སྦར་ནས་

གྲུབ་པ་དེའི་ཚེ་ཆ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐམས་ཅད་ཀིས་རེག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

གཟུགས་ཅན་གི་གྩོང་བུ་ཆེན་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་འགྩོད་པར་བའྩོ། །

ཆྩོས་ཀི་གྲགས་པས་གཟུང་འཛིན་གི་མཚན་ཉིད་སྐྱེ་ལ་འདྲ་བ་ 

འགྩོག་པའི་རིགས་པ།

ཆྩོས་ཀི་གྲགས་པས་གཟུང་འཛིན་གི་མཚན་ཉིད་སྐྱེ་ལ་འདྲ་བ་འགྩོག་པའི་

རིགས་པ་ནི། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས།  དྩོན་རིག་གང་ཡིན་སྩོ་སྩོར་རིག །མངྩོན་

སུམ་གང་ཡིན་དེ་ཉིད་དྩོ། །དེ་ནི་གང་གི་དྩོན་རིག་ཡིན། །དེ་འདྲ་ལས་ཡིན་འཁྲུལ་

བར་འགྱུར། །ཞེས་དང། དེ་འདྲ་བ་དང་དེ་ལས་བྱུང། །གལ་ཏེ་མྱྩོང་བའི་མཚན་ཉིད་

ཡིན། །དྩོན་མཚུངས་ཅན་གི་རྣམ་པར་ཤེས། །མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་མྱྩོང་

འགྱུར། །ཞེས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཉིས་ལས། དང་པྩོའི་དྩོན་ནི། རྣམ་རིག་པས་ཕྩོགས་ས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

མདྩོ་སེ་པ་ལ་དྲི་བ་གཉིས་དང་། མདྩོ་སེ་པས་དེ་ལ་ལན་གཉིས་དང་། དེ་དག་ལ་

བརྟེན་ནས་མདྩོ་སེ་པས་བཀྩོད་པའི་སྩོ་སྩོགས་དབང་མངྩོན་གི་གཟུང་དྩོན་ཡིན་པར་

སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པར་སྒྲུབ་པའྩོ། །དེ་ཡང་མདྩོ་སེ་པས་སྩོ་སྩོགས་

ཆྩོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས། དེ་སྩོན་འཛིན་དབང་མངྩོན་གི་གཟུང་དྩོན་དུ་དམ་བཅའ་

ཞིང་།དེའི་ཚུལ་ཡང་མདྩོ་སེ་པས། སྩོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། རང་གི་དམིགས་

རྐེན་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་དམིགས་རྐེན་མེད་པར་མི་སྐྱེ་བའི་དངྩོས་པྩོ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའམ། ཡང་ན་དེ་ཆྩོས་ཅན། དབང་ཡིད་གཉིས་ལས་གཞན་

པའི་རང་གི་རྒྱུ་ཡྩོད་དེ། དེ་གཉིས་ཡྩོད་ཀང་མི་སྐྱེ་བ་སིད། རེ་འགར་སྐྱེ་བའི་ཕིར། 

ཞེས་པའི་རྟགས་དག་གིས་སྩོན་པྩོ་ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་གྲུབ་པར་བེད་ལ། སྩོན་པྩོ་དེ་ཉིད་

སྩོ་འཛིན་དབང་མངྩོན་གི་གཟུང་དྩོན་ཡང་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་ཟེར། དེའི་སྒྲུབ་བེད་ལ་དེ་

དང་འདྲ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བའི་ཕིར་ཞེས་བཀྩོད།དྲི་བ་དང་པྩོ་ནི་རྣམ་རིག་

པས།དྩོན་རིག་གང་ཡིན་ཞེས་ཕི་དྩོན་ཡྩོད་ན་ཕི་དྩོན་དེ་གང་གིས་རིག་ཞེས་དྲིས་

པའྩོ། །ལན་དང་པྩོ་ནི་དེ་ལ་མདྩོ་སེ་པས། མངྩོན་སུམ་གང་ཡིན་དེ་ཉིད་དྩོ་ཞེས་

གཟུགས་སྩོགས་དྩོན་ལྔ་པྩོ་དེ་སྩོ་སྩོར་རིག་པའི་དབང་མངྩོན་དེ་ཉིད་དྩོན་རིག་པ་

ཡིན་ཞེས་ལན་འདེབས་སྩོ། །དྲི་བ་གཉིས་པ་ནི་རྣམ་རིག་པས།དེ་ནི་གང་གི་དྩོན་

རིག་ཡིན་ཞེས་དབང་མངྩོན་དེ་རྣམས་རྒྱུ་མཚན་གང་གི་སྩོ་ནས་དྩོན་རིག་ཏུ་འཇྩོག་

པར་ཡིན་ཞེས་དྲིས་པའྩོ། །ལན་གཉིས་པ་ནི་མདྩོ་སེ་པས། དེ་འདྲ་ལས་ཡིན་ཞེས་

དེ་དང་འདྲ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐྱེས་པ་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་ལན་འདེབས་

སྩོ། །དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་མདྩོ་སེ་པའི་རིགས་པ་དེ་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པར་སྒྲུབ་པ་ནི། 
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

འཁྲུལ་པར་འགྱུར་ཞེས་མདྩོ་སེ་པ་ཁྱྩོད་ཀིས་བཀྩོད་པའི་གཏན་ཚིགས་དེའི་ཁྱབ་པ་

འཁྲུལ་པ་ཡིན་ཏེ།དེ་དང་འདྲ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐྱེས་པ་ཡིན་ན་དེ་གཟུང་དྩོན་དུ་

བེད་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཏེ།དཔེར་ན་ཟླ་གཅིག་ཟླ་གཉིས་སུ་སྣང་བའི་དབང་ཤེས་

དེ། ཟླ་གཉིས་དང་འདྲ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐྱེས་ཀང་དེས་ཟླ་གཉིས་གཟུང་དྩོན་དུ་

བེད་པ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་པའྩོ། །

གྩོང་གི་རིགས་པ་འདིས་སྩོན་པྩོ་སྩོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཀི་གཟུང་དྩོན་ཡིན་པ་

བཀག་པའི་སྩོ་ནས་སྩོན་པྩོ་ཕི་དྩོན་ཡིན་པའང་འགྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ། །མདྩོར་བསྡུ་ན་

དེའི་སྐབས་སུ་བསན་པའི་ཕི་དྩོན་འགྩོག་པའི་རིགས་པ་ནི། སྩོན་པྩོ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་

ཕི་དྩོན་མ་ཡིན་ཏེ།སྩོན་པྩོ་སྩོ་འཛིན་དབང་མངྩོན་གི་གཟུང་དྩོན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཞེས་འགྩོད་དགྩོས་ལ། དེ་ལྟར་གཉལ་སྩོན་དཀའ་འགྲེལ་དུ་ཡང་གསལ་ལྩོ།།

སར་གི་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཉིས་པའི་དྩོན་ནི། ཕྩོགས་ས་མདྩོ་སེ་པ་ན་རེ།སར་གི་ཟླ་

བ་གཉིས་སྣང་གི་དབང་ཤེས་ནི་ཟླ་གཉིས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐྱེས་ཀང་ཟླ་གཉིས་ལ་

བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། གལ་ཏེ་སྩོ་འཛིན་དབང་མངྩོན་ནི་སྩོན་པྩོ་དང་འདྲ་

བ་དང་སྩོན་པྩོ་ལས་སྐྱེས་པ་གཉིས་ཚོགས་ཡིན་པས། སྩོ་འཛིན་དབང་མངྩོན་སྩོན་

པྩོ་གཟུང་དྩོན་དུ་བས་ནས་མྱྩོང་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་པ་རྐང་པ་ས་མ་

གཉིས་ཀི་དྩོན་དང་དེའི་དྩོན་གཏན་ཚིགས་སུ་བཀྩོད་ན། སྩོ་འཛིན་དབང་སྩོན་ཆྩོན་

ཅན། སྩོན་པྩོ་གཟུང་དྩོན་དུ་བས་ནས་མྱྩོང་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་ཏེ། སྩོན་པྩོ་

ལས་སྐྱེས་ཤིང་དེ་དང་འདྲ་བ་གཉིས་ཚོགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་དང། རྐང་པ་ཕི་

མ་གཉིས་ཀི་དྩོན་ནི། སར་གི་གཏན་ཚིགས་དེའི་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པར་སྒྲུབ་པའི་སྩོ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ནས་སྩོན་པྩོ་སྩོ་འཛིན་དབང་མངྩོན་གི་གཟུང་དྩོན་འགྩོག་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཚུལ་ཡང་

སྩོ་འཛིན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཆྩོས་ཅན། རང་གི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་རྐེན་སྩོ་འཛིན་

ས་མ་དེ་གཟུང་དྩོན་དུ་བས་ནས་མྱྩོང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་ལས་སྐྱེས་ཤིང་དེ་

དང་འདྲ་བ་གཉིས་ཚོགས་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་བཀྩོད་ནས་རྣམ་རིག་པས་འགྩོག་

པར་བེད་དྩོ། །རྐང་པ་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་དྩོན་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས་དེ་ལྟར་

གསུངས་ཀང། མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་ལས། དེའི་རེས་སུ་བྩོད་འགའ་ཞིག་ཀང་

འབངས་ནས། སྩོ་འཛིན་ཕི་མ་ཆྩོས་ཅན། རང་དང་ཡུལ་མཚུངས་པའི་དབང་ཤེས་

ས་མ་གཟུང་དྩོན་དུ་བས་ནས་མྱྩོང་བར་ཐལ། དེ་ལས་སྐྱེས་ཤིང་དེ་དང་འདྲ་བའི་

ཕིར། འདྲ་བར་ཐལ། ས་མ་ཡང་སྩོན་པྩོའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན། ཁྱྩོད་ཀང་སྩོན་པྩོའི་རྣམ་

པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཞེས་ཟེར་མྩོད། འདི་ནི་ཆེས་མི་འཐད་དེ། སྐབས་དྩོན་བྩོར། འབེལ་

མེད་ཀི་ལན་བཏབ། རང་ལའང་མཚུངས་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་སྩོགས་ཀིས་བཀག་

ནས། མཁས་གྲུབ་རང་གི་བཞེད་པ་ནི། ཊིཀ་ཆེན་༢༩༥ལས། སྩོ་འཛིན་དབང་ཤེས་

ཀིས་དྲངས་པའི་དབང་ཤེས་དེ་དྲན་པའི་བྩོ་ཆྩོས་ཅན།རང་དང་དྩོན་དམ་པ་ཡུལ་

མཚུངས་པ་ཅན་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རང་གི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་རྐེན་སྩོ་སྣང་

དབང་ཤེས་ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་གྱུར་པ་རྟྩོགས་ཤིང་མྱྩོང་བར་འགྱུར་བ་ཐལ། དེ་ལས་སྐྱེ་

ཤིང་དེ་དང་འདྲ་བའི་ཕིར། འདྲ་བར་ཐལ། ཁྱྩོད་ལ་དེའི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་ཕིར་ཞེས་

གསུངས་ཡྩོད། གཉལ་སྩོན་དཀའ་འགྲེལ་༧༤དུ། ལྷ་དབང་བྩོ་ལྟར་ན།  སྩོ་འཛིན་

མངྩོན་སུམ་གིས་དྲངས་པའི་སྩོན་པྩོ་ངེས་པའི་ངེས་ཤེས་ཆྩོས་ཅན།  སྩོ་འཛིན་

དབང་མངྩོན་གཟུང་དྩོན་དུ་བས་ནས་མྱྩོང་བར་ཐལ། སྩོ་འཛིན་མངྩོན་སུམ་ལས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

སྐྱེས་ཤིང་དེ་དང་འདྲ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།ཁྱབ་པ་འགྲིག །ཆྩོས་མཆྩོག་ལྟར་

ན། སྩོ་འཛིན་ཕི་མ་ཆྩོས་ཅན། སྩོ་འཛིན་ས་མ་མྱྩོང་བེད་དུ་ཐལ།སྩོ་འཛིན་ས་མ་ལས་

སྐྱེས་འདྲ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས་བངས་ཞེས་གསུངས། གསུངས་

ཚུལ་འདི་ལྟར་ན། གྩོང་དུ་རྒྱལ་ཚབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་རྣམ་བཤད་ལས་

གསུངས་པ་དེ་ནི་སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་མཆྩོག་གི་ལུགས་དང་མཐུན་ཞིང། མཁས་གྲུབ་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་ཊིཀ་ཆེན་ལས་གསུངས་ཚུལ་དེ་ལྷ་དབང་བྩོ་དང་མཐུན་མིན་

དཔྱྩོད་དགྩོས་ཏེ། མཁས་གྲུབ་རེས་སྩོ་འཛིན་དབང་མངྩོན་གིས་དྲངས་པའི་སྩོ་འཛིན་

དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། ཞེས་ཡུལ་ཅན་སྩོ་འཛིན་ལ་སྦར་ནས་གསུངས་ཤིང། 

སྩོབ་དཔྩོན་ལྷ་དབང་བྩོ་ལྟར་ན་སྩོ་འཛིན་དབང་མངྩོན་གིས་དྲངས་པའི་སྩོན་པྩོ་དྲན་

པའི་དྲན་ཤེས་ཆྩོས་ཅན་ཞེས་ཡུལ་སྩོན་པྩོ་ལ་སྦར་ནས་གསུངས་ཡྩོད། དཀའ་

འགྲེལ་དུ་ལྷ་དབང་བྩོའི་འདྩོད་པ་སྐྱྩོར་བ་དེ་སྩོ་འཛིན་མངྩོན་སུམ་གིས་དྲངས་པའི་

སྩོ་འཛིན་ངེས་པའི་ངེས་ཤེས་ཆྩོས་ཅན་ཞེས་ཟེར་དགྩོས་སམ་དཔྱད་པར་བ་སེ། 

རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་༢༣༤ལས། འཐད་ལན་དུ་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་གཟུང་དྩོན་དུ་ཐལ་བ་

འཕངས་པ་ཡིན་ལ། སྩོབ་དཔྩོན་ལྷ་དབང་བྩོས་ཡུལ་ཙམ་ཡིན་ཀང་གཟུང་དྩོན་མ་

ཡིན་པ་གཟུང་དྩོན་དུ་ཐལ་བ་བརྩོད་བཞེད་ནས་དྲན་པ་དཔྱད་ཤེས་ཀིས་རང་འདྲེན་

བེད་ཀི་མྱྩོང་བ་གཟུང་དྩོན་དུ་ཐལ་བ་བརྩོད་དྩོ་ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟར་ན་མཁས་

གྲུབ་རེས་གསུངས་ཚུལ་དེ་ལྷ་དབང་བྩོ་དང་མཐུན་པར་འགྱུར་རྩོ། །འྩོན་ཀང་དཀའ་

འགྲེལ་དུ་འཁྩོད་པ་དེ་ཡི་གེ་དག་མིན་དཔྱད་གཞིར་སྣང་ཞིང་། སྩོབ་དཔྩོན་ལྷ་དབང་

བྩོའི་འགྲེལ་པ་ལ་གཟིགས་པ་ཞུའྩོ། །རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༢༥༠ ལས། 



  130  

སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཡང་ན་སྩོབ་དཔྩོན་ལྷ་དབང་བྩོ་ལྟར་སྩོན་པྩོ་དྲན་པའི་བཅད་ཤེས་དེས་སྩོ་འཛིན་

མངྩོན་སུམ་གཟུང་དྩོན་དུ་བེད་པར་ཐལ་ལྩོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རྩོ་ཞེས་གསུངས་འདུག་

པས་གྩོང་གི་དཀའ་འགྲེལ་དང་འདྲ་བར་ཡྩོད་པས་ཡི་གེ་མ་དག་ཟེར་ནའང་ཁག་

ཙམ་འདུག །ཡང་ན་དེ་འདྲའི་དྲན་ཤེས་དེ། ཡུལ་སྩོན་པྩོ་དང་ཡུལ་ཅན་སྩོ་འཛིན་

གཉིས་ཀ་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་སམ་བཅད་ཤེས་ཡིན་པས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གང་ལ་

སྦར་ཡང་གནད་གཅིག་པས་འགལ་བ་མེད་ཅེས་ཟེར་དགྩོས་སམ་དཔྱད།

ཕྩོགས་གང་གིས་རྡུལ་འདུས་པ་དང་ཕྲ་རབ་གཟུང་དྩོན་ཡིན་པ་ 

འགྩོག་པའི་རིགས་པ།

ཕྩོགས་གང་གིས་རྡུལ་འདུས་པ་དང་ཕྲ་རབ་གཟུང་དྩོན་ཡིན་པ་འགྩོག་

པའི་རིགས་པ་ནི། དམིགས་བརྟགས་ལས།དབང་པྩོའི་རྣམ་པར་རིག་པའི་

རྒྱུ། །ཕྲ་རབ་རྡུལ་དག་ཡིན་མྩོད་ཀི། །དེ་མི་སྣང་ཕིར་དེ་ཡུལ་ནི། །རྡུལ་ཕྲན་མ་

ཡིན་དབང་པྩོ ་བཞིན། །རྫས་སུ་མེད་ཕིར་འདུས་པའང་མིན། །ཞེས་

གསུངས།དྩོན་ནི་སྩོན་པྩོ་ཆྩོས་ཅན། ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་མ་གྲུབ་སེ། ཁྱྩོད་ཕི་དྩོན་དུ་

ཡྩོད་ན་རང་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་ཡིན་དགྩོས་པ་ལ་དེ་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར།  མདྩོ་སེ་པ་ན་རེ་རྟགས་མ་གྲུབ་སེ། སྩོན་པྩོ་སྩོན་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་

དམིགས་རྐེན་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེ་མི་འཐད་དེ། སྩོན་པྩོ་སྩོན་པྩོ་འཛིན་པའི་མིག་

ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་བེད་ན་སྩོ་རྡུལ་རེ་རེ་བ་དང་། དུ་མ་འདུས་པ་གང་རུང་

གིས་སྩོན་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་བེད་དགྩོས་པ་ལ་དེ་ལྟར་མི་བེད་

པའི་ཕིར། ཁྩོ་ན་རེ། རྡུལ་ཕྲ་རབ་རེ་རེ་པས་སྩོན་འཛིན་གི་དམིགས་རྐེན་བེད་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

དྩོ་ཞེ་ན། དེ་མི་འཐད་དེ། སྩོ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རེ་རེ་བ་ཆྩོས་ཅན། སྩོན་འཛིན་དབང་

མངྩོན་གི་དམིགས་རྐེན་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱྩོད་དེ་ལ་མི་སྣང་བའི་ཕིར།  དཔེར་ན་མིག་

གི་དབང་པྩོ་བཞིན་ནྩོ། །ཁྩོ་ན་རེ་སྩོ་རྡུལ་དུ་མ་འདུས་པ་དེ་སྩོན་འཛིན་དབང་

མངྩོན་གི་དམིགས་རྐེན་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། སྩོ་རྡུལ་དུ་མ་འདུས་

པ་དེ་ཆྩོས་ཅན།སྩོན་འཛིན་དབང་མངྩོན་གི་དམིགས་རྐེན་མ་ཡིན་པར་ཐལ།ཁྱྩོད་

རྫས་སུ་མེད་པའིེེ་ཕིར། དཔེར་ན་ཟླ་གཉིས་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་འགྩོད་པར་བའྩོ།།

མིང་གི་ས་རྩོལ་བྩོ་མེད་ཕིར་ཞེས་སྩོགས་ཀི་སྐབས་ནས་བསན་པའི་སྩོང་ཉིད་ 

སྒྲུབ་བེད་ཀི་རྟགས་སྦྩོར་གསུམ།

མིང་གི་ས་རྩོལ་བྩོ་མེད་ཕིར་ཞེས་སྩོགས་ཀི་སྐབས་ནས་བསན་པའི་སྩོང་

ཉིད་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རྟགས་སྦྩོར་གསུམ་ནི། ཐེག་བསྡུས་ལས། མིང་གི་ས་རྩོལ་བྩོ་མེད་

ཕིར། །མང་བའི་ཕིར་དང་མ་ངེས་ཕིར། །དེ་ཡི་བདག་ཉིད་བདག་མང་དང་། །བདག་

འདྲེས་འགལ་བས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས། འདིའི་སྐབས་སུ་རྟགས་

སྦྩོར་གསུམ་དང་དེ་རྣམས་འཕེན་བེད་ཀི་ཐལ་འགྱུར་གསུམ་བཅས་བསན་ལ། 

རྟགས་སྦྩོར་དང་པྩོ་མིང་གི་ས་རྩོལ་བྩོ་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒྲུབ་པ་ནི། མིང་

གི་ས་རྩོལ་བྩོ་མེད་ཕིར་ཞེས་དང་། དྩོན་ནི་གཟུགས་རུང་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་གཟུགས་

ཅེས་པའི་སྒ་འཇུག་པའི་འཇུག་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མེད་དེ། ཁྱྩོད་ལ་

གཟུགས་ཞེས་མིང་བཏགས་པའི་ས་རྩོལ་ན་ཁྱྩོད་མཐྩོང་ཙམ་ཉིད་ཀིས་འདི་ནི་

གཟུགས་སྩོ་སམ་པའི་བྩོ་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཕིར། རྟགས་སྦྩོར་གཉིས་པ་དྩོན་གཅིག་

དྩོྩོན་དུ་མར་འགྱུར་དགྩོས་པ་ལས་དེ་ལྟར་མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒྲུབ་པ་ནི།  མང་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

བའི་ཕིར་དང་ཞེས་དང་། དྩོན་ནི།བརྒྱ་བིན་ཆྩོས་ཅན།ཁྱྩོད་དབང་པྩོ་དང་གྲྩོང་

འཇྩོམས་སྩོགས་ཀི་མིང་འཇུག་པའི་འཇུག་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མེད་

དེ།དེ་ལྟར་ན་དྩོན་གཅིག་དྩོན་དུ་མར་འགྱུར་དགྩོས་པ་ལས་ཁྱྩོད་དྩོན་དུ་མར་མ་གྲུབ་

པའི་ཕིར།རྟགས་སྦྩོར་གསུམ་པ་དྩོན་དུ་མ་དྩོན་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་དགྩོས་པ་ལས་དེ་

ལྟར་མ་ངེས་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒྲུབ་པ་ནི། མ་ངེས་ཕིར་ཞེས་དང་། དྩོན་ནི་རྒྱུད་ཐ་

དད་པའི་ཤར་ནུབ་ཀི་ཉེར་སྦས་གཉིས་ཆྩོས་ཅན།ཉེར་སྦས་ཞེས་པའི་སྒ་འཇུག་པའི་

འཇུག་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མེད་དེ། དེ་ལྟར་ན་དྩོན་དུ་མ་དྩོན་གཅིག་ཏུ་

འགྱུར་དགྩོས་པ་ལས་དེ་ལྟར་མ་ངེས་པའི་ཕིར་ཞེས་རྟགས་སྦྩོར་གསུམ་གི་འགྩོད་

ཚུལ་དང་། ཐལ་འགྱུར་གསུམ་གི་འགྩོད་ཚུལ་འྩོག་ཏུ་གསལ།

ཐལ་འགྱུར་གསུམ་ངྩོས་བཟུང་བ།

འཕེན་བེད་ཀི་ཐལ་འགྱུར་གསུམ་ནི།

ཐལ་འགྱུར་དང་པྩོ་བདག་ཉིད་འགལ་བའི་ཐལ་འགྱུར།

དེ་ཡི་བདག་ཉིད་འགལ་བས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང། དྩོན་ནི་གཟུགས་རུང་

ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་གཟུགས་ཞེས་པའི་མིང་བཏགས་པའི་ས་རྩོལ་ན་ཁྱྩོད་མཐྩོང་ཙམ་

ཉིད་ཀིས་འདི་ནི་གཟུགས་སྩོ་སམ་པའི་བྩོ་ངང་གིས་སྐྱེ་བར་ཐལ། ཁྱྩོད་གཟུགས་ཞེས་

པའི་སྒ་འཇུག་པའི་འཇུག་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཐལ་འགྱུར་གཉིས་པ་བདག་མང་འགལ་བའི་ཐལ་འགྱུར།

བདག་མང་འགལ་བས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང། དྩོན་ནི་བརྒྱ་བིན་ཆྩོས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཅན། ཁྱྩོད་དྩོན་དུ་མར་འགྱུར་བ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་དབང་པྩོ་དང་གྲྩོང་འཇྩོམས་

སྩོགས་ཀི་མིང་འཇུག་པའི་འཇུག་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཕིར།                           

ཐལ་འགྱུར་གསུམ་པ་བདག་འདྲེས་འགལ་བའི་ཐལ་འགྱུར།

བདག་འདྲེས་འགལ་བས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང། དྩོན་ནི་རྒྱུད་ཐ་དད་པའི་

ཤར་ནུབ་ཀི་ཉེར་སྦས་གཉིས་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་གཉིས་དྩོན་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན་

པར་ཐལ། ཁྱྩོད་ཉེར་སྦས་ཞེས་པའི་སྒ་འཇུག་པའི་འཇུག་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཕི་རྩོལ་མེད་ན་སྣྩོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རྟེན་རྣམས་གྲུབ་ཚུལ།

མདྩོ་ལས། ཁམས་གསུམ་པྩོ་འདི་ནི་སེམས་ཙམ་པའྩོ། །ཞེས་དང་། ཕི་

རྩོལ་མེད་ན་སྣྩོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རྟེན་རྣམས་གྲུབ་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་སམ་ན། རེ་

བཙུན་གྲུབ་མཐའ་ ༢༠ ལས། གཟུགས་སྩོགས་དྩོན་ལྔ་པྩོ་དེ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་

ཀི་སེང་དུ་ཐུན་མྩོང་བ་དང་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ལས་ཀི་བག་ཆགས་བཞག་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་ནང་ཤེས་པའི་རྫས་ཀི་སེང་ནས་སྐྱེས་པ་ཡིན་གི་ཕི་རྩོལ་གི་དྩོན་དུ་གྲུབ་

པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དཔལ་ལན་ཆྩོས་རེའི་གྲུབ་མཐའི་མཆན་འགྲེལ་ལས། ཐྩོག་མར་འདི་ལྟར་

ཤེས་པར་བ་སེ། གཞི་གཅིག་ལ་མཚོན་ན། བུམ་པ་དེ་རང་གི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་

རྡུལ་དུ་མ་བསགས་པའི་ཡན་ལག་ཅན་ཡིན་པར་ཕི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཀུན་

གི་འདྩོད་པ་མཐུན་ཞིང། དེའི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་རྡུལ་དུ་མ་ནི་ཡན་ལག་དང། 



  134  

སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

བུམ་པ་ནི་ཡན་ལག་ཅན་ཡིན་པར་འདྩོད་པ་མཐུན་ལ། འྩོན་ཀང་བུམ་པ་ཞེས་བ་

བའི་ཡན་ལག་ཅན་གི་ངྩོས་འཛིན་ལ་འདྩོད་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཡྩོད་དེ། མུ་སེགས་བེ་

རིག་གཉིས་ཀི།བུམ་པའི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་རྡུལ་མང་པྩོ་འདབ་འབར་དུ་ཕྲད་པ་

ན། ཐྩོག་མར་ལན་པ་ཞེས་པའི་ཡྩོན་ཏན་དྩོན་གཞན་སྐྱེ་བ་དང་། དེའི་འྩོག་ཏུ་བུམ་

པ་ཞེས་པའི་ཡན་ལག་ཅན་གི་རྫས་དྩོན་གཞན་སྐྱེ་བར་འདྩོད་པ་དང། ཉན་ཐྩོས་སེ་

གཉིས་ཀིས་ཡན་ལག་ཅན་གི་རྫས་དྩོན་གཞན་ལ་རིགས་པས་གནྩོད་པར་མཐྩོང་

ནས། བུམ་པའི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་རྡུལ་མང་པྩོའི་ཚོགས་ཙམ་བུམ་པ་ཡིན་གི། 

ཚོགས་པ་དེ་མ་ཡིན་པའི་ཡན་ལག་ཅན་མེད་པས་བུམ་པ་བཏགས་ཡྩོད་དུ་འདྩོད་པ་

དང། སེམས་ཙམ་པས་ཚོགས་པ་དེ་བུམ་པ་མ་ཡིན་གི། བག་ཆགས་སད་སྩོབས་

ཀི་དབང་གིས་བུམ་པར་སྣང་བའི་སྣང་ཆ་བུམ་པ་ཡིན་པས། བུམ་པ་སེམས་ཀི་རྫས་

སུ་གྲུབ་པར་འདྩོད་པ་དང། མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་མདྩོ་སེ་པ་དང་

མཐུན་ཞིང།རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་སེམས་ཙམ་པ་དང་མཐུན་

པར་འདྩོད་ལ། ཐལ་འགྱུར་བས་བུམ་པའི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་རྡུལ་དུ་མ་ཚོགས་པ་

ལ་བར་དང་རྟྩོག་པས་བུམ་པ་ཞེས་ཕར་བཏགས་ཙམ་བུམ་པར་འདྩོད་དྩོ་ཞེས་

སྩོགས་གསུངས་འདུག་པ་འདི་དཔྱད་གཞིར་བཀྩོད་པའྩོ། །

སྨྲས་པ།

མདྩོ་དང་སེ་བདུན་ལེགས་བཤད་ཆུ་གཏེར་ཆེར། །

དྲི་མེད་རིགས་པའི་རྣམ་དཔྱྩོད་གསེར་མིག་འཁྱུག །

བདག་བྩོ་སར་མྩོས་གང་ཟིན་བངས་པ་དེ། །
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་གསུམ་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཉ་དང་སྩོག་མ་གང་ཡིན་གཟུ་བྩོས་དཔྱྩོད། །

དཀར་པྩོའི་དགེ་བའི་ལས་ལ་རྒྱབ་ཕྩོགས་ཤིང་། །

རིང་ནས་ངན་ལ་གྩོམས་པའི་སིག་པའི་བུ། །

དེ་རིང་འདི་འདྲའི་ལས་ལ་བཀྩོལ་གྱུར་པ། །

ངྩོ་མཚར་རྙེད་དཀའི་ལས་སུ་བསམ་སེ་བིས། །

རྣམ་དཀར་ལེགས་བས་ཅུང་ཟད་མཆིས་གྱུར་པ། །

རྒྱལ་སས་ཀུན་ཏུ་བཟང་དང་འཇམ་དཔལ་སྩོགས། །

སར་གནས་དཔའ་བྩོ་རྣམས་དང་སངས་རྒྱས་ཀིས། །

ཇི་ལྟར་སྩོན་པ་དེ་ལྟར་བདག་ཀང་ངྩོ་། །

གཞུང་དྩོན་དཀའ་གནས་ཟུར་བཅད་གར་སེགས་སེང་། །

སྩོན་བྩོན་མཁས་པའི་ལུང་རིགས་རྩོ་དབངས་བརྒྱས། །

བྩོ་གསལ་མཛེས་ལན་ཚོགས་རྣམས་མགྲྩོན་དུ་བསུས། །

ངྩོ་མཚར་རིགས་ལམ་འཁབ་སྩོན་ཅི་ཡང་མཆིས། །

དེ་ལྟར་རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་གསུམ་པའི་དྩོགས་གནད་འགའ་ཞིག་ཟུར་དུ་

བཀྩོད་པ་མངྩོན་སུམ་ལེའུའི་ལེ་མིག་ཅེས་བ་བ་འདི་ལ་ནྩོར་འཁྲུལ་མཆིས་ན་དམ་

པ་རྣམས་བཟྩོད་གསྩོལ་བཅས་རང་གི་བརེད་བང་གི་ཚུལ་དང་སྐལ་མཉམ་གཞན་

འགའ་ཞིག་ལའང་ཕན་པའི་བསམ་པས་ས་ལབ་ལུང་ལྷ་ཡི་ལུང་པར་སྐྱེས་ཤིང་། ༸ 

རྒྱལ་བའི་དབང་པྩོ་སྐྱེ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ལ་སྩོགས་པའི་མཁས་གྲུབ་གཉིས་འཛོམས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཀི་དཔལ་ལན་བ་མ་དུ་མའི་ཞབས་རྡུལ་སྤི་བྩོར་ནྩོད་པའི་སྐལ་བཟང་ཐྩོབ་པ་སེར་

བེས་ལན་མ་ལྷ་རམས་པ་དགེ་སྩོང་བསྩོད་ནམས་ཆྩོས་གྲགས་ཀིས་ཕི་ལྩོ་ ༢༠༠༩ 

ལྩོའི་དགེ་ལུགས་རྒྱུགས་སྤྩོད་ཆེན་མྩོའི་སྩོབ་དཔྩོན་ལྩོ་རིམ་དང་པྩོའི་རྒྱུགས་སྤྩོད་

རང་སྦྩོང་གི་སྐབས་སུ་བིས་པའྩོ། །འདིས་ཀང་བསན་འགྲྩོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་

ཐྩོགས་པར་གྱུར་ཅིག །     ། །
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ལུང་འདྲེན་ཕག་དཔེ་ཁག་གི་ངྩོ་སྤྩོད།

ལུང་འདྲེན་ཕྱག་དཔྲེ་ཁག་གི་ངོ་སྤོད།

༡༽ མཛད་པ་པྩོ། སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་།

༡༽ ཚད་མ་ཀུན་བཏུས།༢༠༡༢ ལྩོར་རྒྱ་གཞུང་པར་འདེབས་ཁང་ནས་པར་བསྐྲུན་ཞུས།

༢༽ ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ།༢༠༡༢ ལྩོར་རྒྱ་གཞུང་པར་འདེབས་ཁང་ནས་པར་བསྐྲུན་ཞུས།

༢༽ མཛད་པ་པྩོ། སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་གྲགས།

༡༽ ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ།༢༠༠༨ ལྩོར་སྩོ་མང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་བསྐྲུན་ཞུས།

༢༽ རྣམ་འགྲེལ་རང་འགྲེལ།༢༠༠༦ ལྩོར་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་བསྐྲུན་ཞུས།

༣༽ མཛད་པ་པྩོ། སྩོབ་དཔྩོན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།

༡༽ འཇུག་པའི་རང་འགྲེལ།༡༩༩༢ ལྩོར་ཝཱརྣ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་བསྐྲུན་ཞུས།

༤༽ མཛད་པ་པྩོ། མཆིམས་འཇམ་པའི་དབངས།

༡༽ མཛོད་འགྲེལ་མངྩོན་པའི་རྒྱན།༢༠༠༤ ལྩོར་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་

བསྐྲུན་ཞུས།

༥༽ མཛད་པ་པྩོ། རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྩོ།

༡༽ ཚད་མའི་ལམ་བསྒིགས།༢༠༠༠ ལྩོར་བྩོ་གིང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་བསྐྲུན་ཞུས།

༢༽ མངྩོན་སུམ་ལེའུའི་བརེད་བང་ཆེན་མྩོ།

༣༽ དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ།༡༩༩༩ ལྩོར་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་

བསྐྲུན་ཞུས།

༤༽ མངྩོན་སུམ་ལེའུ་ཊིཀྐ།
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

༥༽ དྩོན་གཉེར་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ།༡༩༩༧ ལྩོར་བྩོ་གིང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་བསྐྲུན་

ཞུས།

༦༽ ར་ཤེ་ཊིཀ་ཆེན།༢༠༠༦ ལྩོར་ཝཱརྣ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་བསྐྲུན་ཞུས།

༧༽ དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད།༡༩༩༧ ལྩོར་བྩོ་གིང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་བསྐྲུན་ཞུས།

༨༽ ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེང་།༢༠༠༡ ལྩོར་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་བསྐྲུན་

ཞུས།

༥༽ མཛད་པ་པྩོ། རྒྱལ་ཚབ་རེ།

༡༽ ཚད་མའི་ལམ་ཁིད།༢༠༠༠ ལྩོར་བྩོ་གིང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་བསྐྲུན་ཞུས།

༢༽ རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་སྩོད།༢༠༠༡ ལྩོར་ཝཱརྣ་དཔེ་མཛོད་ནས་པར་བསྐྲུན་

ཞུས།

༣༽ རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་སད།༢༠༠༥ ལྩོར་ཝཱརྣ་དཔེ་མཛོད་ནས་པར་བསྐྲུན་

ཞུས།

༤༽ རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ༢༠༠༤ ལྩོར་སེར་སད་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་བསྐྲུན་ཞུས།

༦༽ མཛད་པ་པྩོ། མཁས་གྲུབ་རེ།

༡༽ ཊིཀ་ཆེན་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ།༡༩༩༨ ལྩོར་ཝཱརྣ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་བསྐྲུན་

ཞུས།

༢༽ ཚད་མའི་ལམ་ཁིད།༢༠༠༠ ལྩོར་བྩོ་གིང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་བསྐྲུན་ཞུས།

༣༽ སེ་བདུན་རྒྱན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ།༢༠༠༦ ལྩོར་བྩོ་གིང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་

བསྐྲུན་ཞུས།

༧༽ མཛད་པ་པྩོ། རེ་བཙུན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན།
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ལུང་འདྲེན་ཕག་དཔེ་ཁག་གི་ངྩོ་སྤྩོད།

༡༽ རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པྩོའི་མཐའ་དཔྱྩོད།༡༩༩༨ ལྩོར་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་

པར་བསྐྲུན་ཞུས།

༢༽ མཉན་བའི་དབང་པྩོའི་ཟུར་བཀྩོལ།༡༩༩༨ ལྩོར་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་

བསྐྲུན་ཞུས།

༣༽ འབས་རྟྩོག་གསུམ་གི་མཐའ་དཔྱྩོད།༡༩༩༨ ལྩོར་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་

བསྐྲུན་ཞུས།

༤༽ རྒྱན་འགྲེལ་སྤི་དྩོན་རྩོལ་མཚོ།༢༠༠༡ ལྩོར་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་

བསྐྲུན་ཞུས།

༥༽ དྲང་ངེས་རྩོལ་ངན་ཚར་གཅྩོད།༡༩༩༨ ལྩོར་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་

བསྐྲུན་ཞུས།

༦༽ རྟེན་འབེལ་སྤི་དྩོན།༡༩༩༨ ལྩོར་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་བསྐྲུན་ཞུས།

༧༽ སྐབས་ལྔ་པའི་མཐའ་དཔྱྩོད།༢༠༠༡ ལྩོར་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་བསྐྲུན་

ཞུས།

༨༽ གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག །༢༠༠༡ ལྩོར་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་བསྐྲུན་ཞུས།

༨༽ མཛད་པ་པྩོ། རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ།

༡༽ ཚད་མའི་ལེགས་བཤད།༡༩༩༨ ལྩོར་ཝཱརྣ་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་བསྐྲུན་ཞུས།

༢༽ ཚད་མ་རིགས་རྒྱན།༢༠༠༨ ལྩོར་བྩོ་གིང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་བསྐྲུན་ཞུས།

༩༽ མཛད་པ་པྩོ། པཎ་ཆེན་བསྩོད་ནམས་གྲགས་པ།

༡༽ རྣམ་འགྲེལ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ།༡༩༩༩ ལྩོར་བྩོ་གིང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་

བསྐྲུན་ཞུས།

༡༠༽ མཛད་པ་པྩོ། ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པ།
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

༡༽ གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མྩོ།༡༩༩༩ ལྩོར་སྩོ་མང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་བསྐྲུན་ཞུས།

༡༡༽ མཛད་པ་པྩོ། ཡྩོངས་འཛིན་བམས་པ་རྒྱལ་མཚན།

༡༽ ཡྩོངས་འཛིན་བསྡུས་གྲ།༢༠༠༡ ལྩོར་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་བསྐྲུན་ཞུས།

༢༽ ཡྩོངས་འཛིན་རྟགས་རིགས།༢༠༠༡ ལྩོར་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་བསྐྲུན་

ཞུས།

༡༢༽ མཛད་པ་པྩོ། གཉལ་སྩོན་དཔལ་འབྩོར་ལྷུན་གྲུབ།

༡༽ དྲང་ངེས་དཀའ་འགྲེལ།༢༠༠༩ ལྩོར་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་བསྐྲུན་ཞུས།

༡༣༽ མཛད་པ་པྩོ། རྟ་ནག་དགེ་འདུན་བྩོ་བཟང་།

༡༽ རྟ་ནག་རྣམ་འགྲེལ།༢༠༠༩ ལྩོར་བཀྲིས་ལྷུན་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་བསྐྲུན་ཞུས།

༡༤༽ མཛད་པ་པྩོ། ལྕང་སྐྱ་རྩོལ་པའི་རྩོ་རེ།

༡༽ གྲུབ་མཐའ་ཐུབ་བསན་ལྷུན་པྩོའི་མཛེས་རྒྱན།༢༠༠༧ ལྩོར་སྩོ་མང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་

པར་བསྐྲུན་ཞུས།

༡༥༽ མཛད་པ་པྩོ། ཆྩོས་རེ་ངག་དབང་དཔལ་ལན།

༡༽ གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མྩོའི་མཆན་འགྲེལ།༢༠༠༦ ལྩོར་སྩོ་མང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར་

བསྐྲུན་ཞུས།
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༄༅། །སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་དང་དེ་མི་ཟད་པ་བརྒྱད་ཅུ་དང་སྦར་བའི་ཚུལ་

དང་ཞར་བྱུང་འཕྲྩོས་དྩོན་འགའ་ཞིག་གི་རེའུ་མིག །

དེ་ཡང་མི་ཟད་པ་བརྒྱད་ཅུའི་སྩོམ་ཚིག་ནི། སེམས་བསྐྱེད་བསམ་སྦྩོར་ལྷག་

བསམ་དང་། །ཕ་རྩོལ་ཕིན་དྲུག་ཚད་མེད་དང་། །མངྩོན་པར་ཤེས་དང་བསྡུ་དངྩོས་

བཞི། །སྩོ་སྩོ་རིག་རྟྩོན་ཚོགས་དག་དང་། །བང་ཆུབ་ཕྩོགས་མཐུན་ཞི་གནས་

སྩོགས། །གཟུངས་སྩོགས་ཆྩོས་ཀི་མདྩོ་བཤད་དང་། །བགྲྩོད་གཅིག་ལམ་དང་

ཐབས་མཁས་པའྩོ། །ཞེས་པ་ལྟར་དག་ལན་དུ་རྐང་པ་དང་པྩོར། བསམ་པ་སྦྩོར་བ་

ལྷག་བསམ་དང་། །ཞེས་པ་མ་གཏྩོགས་གཞན་རྣམས་འདྲ་བ་འྩོག་ཏུ་འཁྩོད་པ་ལྟར་

དང་། དེ་བཞིན་དུ་དག་ལན་ ༡༣ ལས། དུས་མདའ་དུས་མཚོ་དུས་ལག་པ། །སུམ་

ཅུ་ར་བདུན་ལག་རྐང་མཚོ། །བཅུ་ཚན་གཉིས་པའི་ཐ་དད་ཀིས། །མི་ཟད་བརྒྱད་ཅུ་

དེ་དག་ཡིན། །ཞེས་སྩོམ་ཚིགས་ཀང་བཀྩོད་ཅིང་མི་ཟད་པ་སྩོ་སྩོ་ལ་ནང་ཚན་གི་

དབེ་བ་དུ་མ་ཡྩོད་པ་རྣམས་བྩོ་གྲྩོས་མི་ཟད་པའི་མདྩོ་སྩོགས་ལས་ཤེས་པར་བ་

ཞིང་། དུས་མདའ་དུས་མཚོ་ཞེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་གང་ཞེ་ན། དུས་མདའ་དུས་མཚོ་

དུས་ལག་པ། །སུམ་ཅུ་ར་བདུན་རྐང་ལག་མཚོ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས། དུས་མདའ་

ཞེས་སྩོགས་རིམ་པ་བཞིན་བཞི་དང་ལྔ་དང་བཞི་དང་བཞི་དང་བཞི་དང་གཉིས་དང་

སྩོ་བདུན་དང་གཉིས་དང་གཉིས་དང་བཞི་བཅས་ཀི་མིང་གི་མངྩོན་བརྩོྩོད་ཡིན་ལ། 
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དེ་དག་མི་ཟད་པ་བརྒྱད་ཅུའི་སེ་ཚན་ཆ་ཅན་རྣམས་ལ་སྦར་དགྩོས་ཤིང་། དེ་ཡང་

རིམ་པ་བཞིན། ཚད་མེད་བཞི་དང་། མངྩོན་ཤེས་ལྔ། བསྡུ་དངྩོས་བཞི། སྩོ་རིག་

བཞི། རྟྩོན་པ་བཞི། ཚོགས་གཉིས། བང་ཕྩོགས་སྩོ་བདུན། ཞི་ལྷག་གཉིས། གཟུངས་

སྩོབས་གཉིས། ཆྩོས་ཀི་སྩོམ་བཞི་བཅས་ཆ་ཅན་གི་སེ་ཚན་བཅུ་པྩོ་ལ་སྦར་ཚུལ་

ཤེས་པར་བའྩོ། །

བཅུ་ཚན་གཉིས་པའི་ཐ་དད་ཀིས། །མི་ཟད་བརྒྱད་ཅུ་དེ་དག་ཡིན། །ཞེས་

པའི་དྩོན་ནི། ཁ་ཅིག །མི་ཟད་པ་ལ་བརྒྱད་ཅུར་ཡྩོད་པས་དེ་བཅུ་ཚན་དུ་སེབ་ན་བཅུ་

ཚན་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་ལ། སེམས་བསྐྱེད་ལ་ཉེར་གཉིས་ལས་མེད་པས་དེ་བཅུ་ཚན་

དུ་སེབ་ན་བཅུ་ཚན་གཉིས་ལས་མི་འྩོང་པས་མི་ཟད་པ་བརྒྱད་ཅུ་པྩོ་དེ་དག་རྣམས་

སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་ལ་སྦར་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན།

སེམས་བསྐྱེད་ལ་བཅུ་ཚན་དུ་སེབ་ན་བཅུ་ཚན་ཐ་དད་པ་གཉིས་ལས་མི་

འྩོང་པ་བདེན་ཡང་། དེ་རྣམས་མི་ཟད་པ་བརྒྱད་ཅུ་ལ་སྦར་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། བརྒྱད་ཅུ་

པྩོ་དེ་གཞི་མི་ཟད་པ་དང་གྲྩོགས་མི་ཟད་པ་གཉིས་སུ་འགྱུར་ལ་དང་པྩོ་སེམས་

བསྐྱེད་མི་ཟད་པ་ནི་གཞི་མི་ཟད་པ་ཡིན་ལ། ལྷག་མ་དྩོན་དགུ་ནི་གྲྩོགས་མི་ཟད་པ་

དང་། དེ་ལ་སེ་ཚན་ཆ་ཅན་དང་ཡ་ཅན་གཉིས་སུ་ངེས་ཤིང་། ཚད་མེད་བཞི་ནས་

ཆྩོས་ཀི་སྩོམ་བཞིའི་བར་སེ་ཚན་ཆ་ཅན་བཅུ་པྩོ་དེ་རྣམས་རེའུ་མིག་ཏུ་འཁྩོད་པ་

ལྟར་སེམས་བསྐྱེད་བཅུ་ལ་སྦར་ཞིང་། ལྷག་མ་སེ་ཚན་ཆ་མེད་དམ་ཡ་ཅན་བཅུ་

གཅིག་པྩོ་དེ་རྣམས་རེའུ་མིག་ཏུ་འཁྩོད་པ་ལྟར་ལྷག་མ་སེམས་བསྐྱེད་བཅུ་གཅིག་

པྩོ་ལ་སྦར་དགྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ། །
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དེ་ལྟར་མི་ཟད་པ་བརྒྱད་ཅུ་པྩོ་དེ་སེམས་བསྐྱེད་བཅུ་ཚན་ཐ་དད་པ་གཉིས་

པྩོ་དེ་དག་ལ་སྦར་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །ཞེས་པའི་དྩོན་ནྩོ། །

འྩོན་ཀང་སེམས་བསྐྱེད་དང་པྩོ་ལ་གྲྩོགས་མི་ཟད་པ་སྦར་དུ་ཡྩོད་མེད་

བརྟག་པར་བའྩོ། །

སྐབས་འདིར་མི་ཟད་པ་བརྒྱད་ཅུ་སྩོ་སྩོར་ཕེ་ཚུལ་གང་། དེ་སེམས་བསྐྱེད་

ཉེར་གཉིས་དང་སྦར་ཚུལ་གང་ཞེ་ན། མི་ཟད་པ་བརྒྱད་ཅུ་ནི་སྩོམ་དུ་གསལ་བ་

བཞིན། སེམས་བསྐྱེད་མི་ཟད་པ་ནས་ཐབས་མཁས་མི་ཟད་པའི་བར་བརྒྱད་

ཅུའྩོ། །དེ་ཡང་དང་པྩོ་ནི་གཞི་མི་ཟད་པ་དང་། ལྷག་མ་དྩོན་བདུན་ནི་གྲྩོགས་མི་ཟད་

པའྩོ། །དེ་རྣམས་སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་དང་སྦར་ཚུལ་ནི་ཁྩོ་བྩོས་བཀྩོད་པའི་

རེའུ་མིག་ཏུ་གསལ་བ་བཞིན་དང་། འྩོན་ཀང་འདིར་ཤེས་དགྩོས་པ་ཞིག་ལ་མི་ཟད་

པ་བརྒྱད་ཅུ་ངྩོས་འཛིན་ཚུལ་ལ་ཚོགས་གཉིས་དང་ཞི་ལྷག་གཅིག་ཏུ་བགྲངས་ནས་

གཟུངས་ལ་བཞིར་ཕེ་ནས་བགྲངས་ཚུལ་ཞིག་འདུག་ཀང་འདི་མི་འགྲིགས་པ་སར་

གི་སྩོམ་དེར་ཤིན་ཏུ་གསལ་ལྩོ། ། 

མི་ཟད་པ་བརྒྱད་ཅུ་སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་ལ་སྦར་ཚུལ་ཡང་། བསྡུ་བ་

སྡུད་བེད་དང་། ཟིན་བ་ཟིན་བེད། གྲྩོགས་དང་གྲྩོགས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་

དུ་མི་དགྩོས་པར་བསམ་ན་མི་ཟད་པ་བརྒྱད་ཅུའི་དང་པྩོ་སེམས་བསྐྱེད་མི་ཟད་པ་དེ་

སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་ཀི་དང་པྩོ་ལ་སྦར་ནས་བལྟ་བདེའི་ཆེད་རེའུ་མིག་ཏུ་

བཀྩོད་ཡྩོད་ཀང་། འགའ་ཞིག་འདི་མི་འཐད་དེ། མི་ཟད་པའི་དང་པྩོ་སེམས་བསྐྱེད་

མི་ཟད་པ་ནི་ཁྱད་གཞིའམ་སྦར་སའི་སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་ལ་འཇྩོག་དགྩོས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཤིང་། དེ་གཞིར་བས་ནས་བསམ་པ་མི་ཟད་པ་ནས་བཟུང་ཐབས་མཁས་མི་ཟད་

པའི་བར་ལྷག་མ་དྩོན་དགུ་དེ་གྲྩོགས་སུ་སྦར་དགྩོས་སྩོ་ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་ཉི་

ཁི་དག་ལན་དཔེ་རིང་ཤྩོག་ངྩོས་ ༡༢ རྒྱབ་གཟིགས་ན། བསམ་པ་སྦྩོར་བ་ལྷག་

བསམ་དང་། །ཕ་རྩོལ་ཕིན་དྲུག་ཚད་མེད་དང་། །མངྩོན་པར་ཤེས་དང་བསྡུ་དངྩོས་

བཞི། །སྩོ་སྩོ་རིག་རྟྩོན་ཚོགས་དག་དང་། །བང་ཆུབ་ཕྩོགས་མཐུན་ཞི་གནས་

སྩོགས། །གཟུངས་སྩོགས་ཆྩོས་ཀི་མདྩོ་བཤད་དང་། །བགྲྩོད་གཅིག་ལམ་དང་

ཐབས་མཁས་པའྩོ། །ཞེས་བཤད་དེ་དང་པྩོ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལས་གཞན་པ་ནི་

གྲྩོགས་འདི་དག་དང་གྩོ་རིམ་བཞིན་དུ་ལན་པ་ཡིན་ཏེ། འཕགས་པ་བྩོ་གྲྩོས་མི་ཟད་

པའི་མདྩོ་ལས་མི་ཟད་པ་བརྒྱད་ཅུ་གསུངས་ཏེ་དེ་ཡང་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཉི་ཤུ་ར་

གཉིས་ཀིས་འགྲེལ་ཏྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་དང་།

ཡང་བརྒྱད་སྩོང་པའི་དཀའ་འགྲེལ་སིང་པྩོ་མཆྩོག་དཔེ་རིང་ཤྩོག་ངྩོས་ ༢༤ 

རྒྱབ་གཟིགས་ན། འཕགས་པ་བྩོ་གྲྩོས་མི་ཟད་པའི་མདྩོ་ལས། ཐམས་ཅད་གྩོ་རིམ་

བཞིན་དུ་མི་ཟད་པ་བརྒྱད་ཅུར་བརྩོད་དེ། དེ་དང་པྩོ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཉིད་

དྩོ། །ལྷག་མ་ནི་དེའི་གྲྩོགས་ཏེ། སྦྩོར་བ་དང་བསམ་པ་ལ་སྩོགས་པ་སྣ་ཚོགས་

པའྩོ། །དང་པྩོའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི་གཞི་མི་ཟད་པ་སེ། སྦྩོར་བ་མི་ཟད་པ་ནས་

ཐབས་མཁས་མི་ཟད་པའི་བར་དུའྩོ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི་ལེགས་པར་བཤད་

པའྩོ། །གཞན་ཡང་། སྐབས་འདིར་མཁྱེན་དགྩོས་པ་ཞིག་ལ། མི་ཟད་པ་བརྒྱད་ཅུའི་

ནང་ཚན་ཡིན་ལ་གྲྩོགས་འདུན་སྩོགས་ཉེར་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན་མ་ཡིན་པའི་མུ་དང་། 

གྲྩོགས་འདུན་སྩོགས་ཉེར་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན་ཡིན་ལ་མི་ཟད་པ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་
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མི་ཟད་པ་བརྒྱད་ཅུ།

ཚན་མ་ཡིན་པའི་མུ་དང་། དེ་གཉིས་ཀའི་ནང་ཚན་ཡིན་པའི་མུ་དང་། དེ་གཉིས་ཀ་

མིན་པའི་མུ་བཅས་མུ་བཞི་བརི་ཚུལ་ཤེས་དགྩོས་ལ། དེ་ཡང་དང་པྩོ་བརྒྱད་ཅུའི་

ནང་ཚན་ཡིན་ལ་ཉེར་གཉིས་ནང་ཚན་མིན་པའི་མུ་ནི། སེམས་བསྐྱེད། ཚད་མེད་

བཞི། བསྡུ་དངྩོས་བཞི། སྩོ་རིག་བཞི། རྟྩོན་པ་བཞི་བཅས་རིགས་བཞི་དང་། གཉིས་

པ་ཉེར་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན་ཡིན་ལ་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་ཚན་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། འདུན་

པ་དང་། སྩོན་ལམ་དངང་། སྩོབས་དང་། ཡེ་ཤེས་དང་། ཆྩོས་སྐུ་བཅས་རིགས་ལྔ་

དང་། གསུམ་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། བསམ་པ་དང་། ལྷག་བསམ་དང་། སྦྩོར་

བ་དང་། སྦིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་དང་། བཟྩོད་པ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་དང་། 

བསམ་གཏན་དང་། ཤེས་རབ་དང་། ཐབས་མཁས་དང་། མངྩོན་ཤེས་དང་། ཚོགས་

གཉིས་དང་། བང་ཕྩོགས་སྩོ་བདུན་དང་། ཞི་ལྷག་གཉིས་དང་། གཟུངས་སྩོབས་

གཉིས་དང་། ཆྩོས་ཀི་སྩོམ་བཞི་དང་། བགྲྩོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་བཅས་རིགས་བཅུ་

བདུན་དུ་ཡྩོད་ལ། བཞི་པ་གཉིས་ཀ་མིན་པའི་མུ་ནི་ཤེས་སའྩོ། །

དེ་ལྟར་མི་ཟད་པ་བརྒྱད་ཅུ་དང་། རྒྱན་ལས་གསུངས་པའི་གྲྩོགས་ཉེར་

གཉིས་ཀི་ཕན་ཚུན་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་མུ་རྣམས་མ་གཏྩོགས་ཐུན་མྩོང་དུ་ཡྩོད་

པའི་མུ་རྣམས་ཕལ་ཆེ་སྩོ་སྩོའི་དྲང་ཐད་དུ་སྦར་ཡྩོད་ཅིང་། ཐད་ཀར་མ་སྦར་བ་ནི། 

མི་ཟད་པ་བརྒྱད་ཅུའི་སྦྩོར་བ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་གསུམ་པ་ལ་སྦར་ཞིང་། རྒྱན་ལས་

གསུངས་པའི་གྲྩོགས་ཉེར་གཉིས་ཀི་སྦྩོར་བ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་བཞི་པ་ལ་སྦར་བའི་

ཁྱད་པར་གང་ཡྩོད་དང་། མི་ཟད་པ་བརྒྱད་ཅུའི་ལྷག་བསམ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་བཞི་

ལ་སྦར་ཞིང་། ཉེར་གཉིས་ནང་ཚན་གི་ལྷག་བསམ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་གསུམ་པ་ལ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

སྦར་བའི་ཁྱད་པར་གང་ཡྩོད་དང་། ཡང་མི་ཟད་པའི་མངྩོན་ཤེས་ལྔ་སེམས་བསྐྱེད་

བཅུ་གཉིས་པ་དང་། ཉེར་གཉིས་མངྩོན་ཤེས་སེམས་བསྐྱེད་བཅུ་བཞི་པ་ལ་སྦར་

བའི་ཁྱད་པར་དང་། ཡང་མི་ཟད་པའི་ཐབས་མཁས་སེམས་བསྐྱེད་ཉེར་གཉིས་པ་

དང་། ཉེར་གཉིས་ཀི་ཐབས་མཁས་སེམས་བསྐྱེད་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་སྦར་བའི་ཁྱད་

པར་གང་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ལ་དང་པྩོ་གཉིས་ཀི་ལན་ནི། གསེར་ཕྲེང་ལས། རྒྱན་ལས་

སྦྩོར་བ་དང་ལན་པ་ཟླ་བ་དང་། ལྷག་བསམ་དང་ལན་པ་མེ་ལྟ་བུར་གྩོ་བཟླྩོག་སེ་

བཤད་པ་ནི། གཉིས་ཀ་ཡང་ཚོགས་སྦྩོར་གཉིས་ཀར་འབྱུང་བ་ཤེས་པར་

བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་སྤིར་སེམས་བསྐྱེད་ལ་འདུན་ལན་སེམས་བསྐྱེད་ཀིས་ཁྱབ་ཅིང་། 

རྒྱན་གི་དངྩོས་བསན་གི་འདུན་ལན་སེམས་བསྐྱེད་ཡིན་ན་ཚོགས་ལམ་ཁྩོ་ན་ལ་

སྦར་དགྩོས་པ་དེ་བཞིན་དུ་རྒྱན་གི་དངྩོས་བསན་གིས་སྦྩོར་བ་དང་ལན་པའི་མེ་ལྟ་

བུའི་སེམས་བསྐྱེད་སྦྩོར་ལམ་ཡན་ཆད་དང་། སྤིར་སྦྩོར་བ་དང་ལན་པའི་མེ་ལྟ་བུ་
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