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གསུངས་པ་མ་ཟད། སྩོན་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ཕི་ནང་གི་མཁས་པའི་དབང་པྩོ་པཎི་ཏ་རྣམས་

ཀང་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་གདེང་འཇྩོག་ཆེན་པྩོའི་སྩོ་ནས་གཉེན་འཁྩོར་ལྩོངས་སྤྩོད་དང་། 

རང་གི་གྲུབ་མཐའ། ཐ་ན་སྩོ་སྩོའི་ཚེ་སྲྩོག་ཀང་རིགས་ལམ་གི་རྒྱན་དུ་འཇྩོག་པ་སྩོགས་ཚད་མ་

རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་དགའ་ཞེན་དང་གདེང་འཇྩོག་ཡིད་ཆེས་སྩོགས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་

མཛད་པ་ནི་ཀུན་གིས་མཁྱེན་གསལ་བཞིན་དང་། ཆྩོས་ལུགས་གང་ཞིག །ཆྩོས་ལུགས་

ཀི་དྩོན་སྙིང་དང་ལྡན་པ་ཡང་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀི་སྲྩོག་དང་བལ་ཚེ། ཚེ་སྲྩོག་དང་བལ་

བའི་བེམ་གཟུགས་བཞིན་དུ། འཇིག་རྟེན་འདིར་ཡུན་རིང་དུ་གནས་མི་ཐུབ་པ་ཡིན།

 ཁྱད་པར་དུ་ཚན་རིག་དང་བསམ་པའི་དཔལ་ཡྩོན་ཆེས་ཆེར་དར་བའི་དུས་རབས་

ཉེར་གཅིག་པའི་མཚམས་འདིར་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་བལ་བའི་ལྷ་སྒྲུང་ལྟ་བུའི་ཆྩོས་

དང་སྲིད་ཀི་བ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་ཆེས་གདེང་འཇྩོག་མེད་པར་ཕམ་ཉེས་སུ་གྱུར་པའི་དུས་

སབས་འདིར་དཔལ་ན་ལེཎའི་པཎ་གྲུབ་རྣམས་ཀིས་དྲི་མ་མེད་པའི་རིགས་པའི་སྩོ་ནས་གཏན་ལ་

ཕབ་པའི་འཛམ་བུ་གིང་གི་སྤི་ནྩོར་ལྟ་བུ་རང་རེ་བྩོད་གངས་ཅན་པའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་

མདྩོ་སགས་ཀི་ཆྩོས་ཚུལ་བཟང་པྩོ་འདི། རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་གཉིས་པ་སྩོགས་སུ་གསལ་བ་བཞིན་

དངྩོས་པྩོ་སྩོབས་ཤུགས་ཀི་རིགས་པའི་སྩོ་ནས་གཞན་ལ་གསལ་བཤད་བེད་མ་ཐུབ་ཚེ། དྲི་མ་

མེད་པའི་ཆྩོས་ཚུལ་བཟང་པྩོ་དེ་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་འདིར་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། ཡུན་རིང་
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སྩོན་གེང་།

དུ་བཞུགས་པའི་གསྩོན་གནས་མི་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། དྩོན་དེའི་ཕིར་༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གིས་

ཀང་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བཀའ་སྩོབ་གསུང་བཤད་ཟབ་རྒྱས་ས་ཕི་ཐེངས་མང་བསྩལ་བའི་

བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས། དེང་རྒྱལ་ཁབ་ཕི་ནང་མང་པྩོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་གཞིས་བེས་གཉིས་སུ་

བཞུགས་པའི་མདྩོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་གི་དགྩོན་སེ་ཕལ་ཆེ་བར་གཞུང་ཆེན་མྩོ་སྤི་དང་ཁྱད་

པར་དུ་ཚད་མ་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་སྩོབ་གཉེར་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་སབས་འདིར་

གུས་པས་ཀང་བླ་མའི་བཀའ་སྒྲུབ་དང་སྤི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ལྟ་བུའི་ལྷག་བསམ་བཅང་སེ་རྣམ་

འགྲེལ་ལེའུ་༼མངྩོན་སུམ་ལེའུའི་ལྡེ་མིག །༽གསུམ་པ་དང་བཞི་པའི་ ༼གཞན་དྩོན་ལེའུའི་བརེད་

བང་།༽ སྩོར་ལ་འགྲེལ་བཤད་རེ་བས་པ་ཡིན། 

 སྤིར་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལ་རྒྱ་བྩོད་གཉིས་སུ་དཀའ་འགྲེལ་དང་། ཚིག་འགྲེལ། དྩོན་

འགྲེལ། རྒྱས་འགྲེལ། བསྡུས་འགྲེལ། མཆན་འགྲེལ། སྩོམ་འགྲེལ་སྩོགས་འགྲེལ་བ་ལག་མི་

ཐྩོགས་པ་ཞིག་བཞུགས་མྩོད། དེའི་སེང་དུ་ཕྲན་གིས་ཀང་གཞུང་དྩོན་ལུང་གི་སྩོ་ནས་འགྲེལ་བའི་

ལུང་འགྲེལ་ཞིག་བས་ན་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གི་འཆད་ཉན་སྩོགས་ལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡན་

ལག་ཏུ་བསམས་ཏེ་བིསཔ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སབས་བདེ་བར་བསམས་ནས་ཁུངས་སྩོ་སྩོའི་དཔེ་

མིང་། ལུང་གི་ཤྩོག་གྲངས་དང་བཅས་པ་གསལ་བཀྩོད་བས་ཡྩོད་པར་མ་ཟད། རྩོམ་པ་པྩོ་དང་

དཔར་བསྐྲུན་ཁང་སྩོགས་ཀང་མཇུག་ཏུ་ངྩོ་སྤྩོད་བས་ཡྩོད་ལ། སྩོན་དཔེ་གཟུགས་ཀི་ཤྩོག་གྲངས་

བིས་པ་འགའ་ཞིག་ཕིས་དེབ་གཟུགས་གསར་རེད་སབས་སབས་བདེ་བར་བསམས་ནས་དེའི་

ཤྩོག་གྲངས་ལ་བཅྩོས་ཏེ་བཀྩོད་ཡྩོད།

 གུས་པ་ལྩོ་སུམ་ཅུ་ལྷག་གཞུང་ཆེན་མྩོ་ལ་སྩོབ་གཉེར་བས་པའི་རྒྱུད་རིམ་ཡྩོད་ཀང་

གནས་སབས་སྩོབ་གཉེར་གི་བེལ་ཟིང་དང་རྩོམ་རིག་གི་ཉམས་མྩོང་ཞན་པས་ཚིག་དང་དྩོན་ལ་

ནྩོར་འཁྲུལ་དང་འགལ་འཛོལ་མཆིས་ཚེ་མཁྱེན་ལྡན་རྣམས་ལ་བཟྩོད་གསྩོལ་དང་བཀའ་སྩོབ་

ལམ་སྩོན་ཡྩོང་བའི་རེ་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 ལས་རིམ་འདིའི་ཁྩོད་དུ་སྤུན་བསྩོད་ནམས་དར་རྒྱས་དང་། སྤུན་དཔལ་འབྩོར་རབ་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

རྒྱས་གཉིས་ཀིས་ཞབས་ཞུ་ཚད་མེད་གནང་བ་དང་། དགེ་སྩོང་བམས་པ་ཆྩོས་དབང་གིས་པར་

ར་གསར་འཇུག་དང་། དཔེ་དེབ་སྒིག་སྦྩོར། ས་ཕི་ཞུ་དག་སྩོགས་རྩོགས་འདེགས་ཤུགས་ཆེན་

གནང་བ་དང་། དགེ་སྩོང་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་གཏྩོང་ཕྩོད་ཅན་རྣམ་པས་དཔེ་བསྐྲུན་གི་རྩོགས་དངུལ་གནང་བ་བཅས་

ཁྩོང་རྣམས་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 མདྩོར་ན་དགེ་ར་འདིའི་མཚོན་པའི་བདག་དང་གཞན་གི་རྣམ་དཀར་གི་ཕུང་པྩོ་ཇི་

སྙེད་མཆིས་པའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱལ་བསན་དར་ཞིང་འགྲྩོ་ཀུན་བདེ་བ་དང་། ༸གྩོང་ས་

མཆྩོག་ལ་སྩོགས་པའི་ཆྩོས་འབེལ་དངྩོས་ཐྩོབ་ཀི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་སྐུ་ཚེ་བརྟན་

ཅིང་མཛད་འཕྲིན་རྒྱས་པ་དང་། ཚེ་འདས་ཕ་ཚེ་རིང་དབང་པྩོ་དང་། ཨ་མ་སལ་ལྷ། ཨ་སྲུ་ཡེ་

ཤེས་དཔལ་སྒྩོན། ཨ་ནེ་སྒྩོན་དགའ། ཨ་ཁུ་ཚེ་བརྟན། ཨ་ཁུ་བརྩོན་འགྲུས་རྩོ་རེ། གཞན་ཡང་

ལུས་སྲྩོག་ཞུགས་ལ་ཕུལ་བའི་དཔའ་བྩོ་དཔའ་མྩོ་བཅས་སེམས་ཅན་ཚེ་ལས་འདས་ཚད་ཀི་

སྒིབ་གཉིས་བང་ཚོགས་གཉིས་རྩོགས་ཏེ་མྱུར་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ས་ཐྩོབ་པའི་

བསྩོ་སྩོན་དང་བཅས། 

 ཕི་ལྩོ་ ༢༠༡༣ ཟླ་ ༢ ཚེས་བཟང་ལ་བིས་པ་དགེའྩོ། །



༄༅། །རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོན་གནད་འགའ་ཞིག་ 

ཟུར་དུ་བཀོད་པ་གཞན་དོན་ལྲེའུའི་བརྲེད་བྱང་ 

ཞྲེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །བདེན་གཉིས་གངས་རིའི་སྩོ་ལ་གནས་བཅས་ཤིང་། །མི་འཇིགས་བདེན་

བཞིའི་ཆྩོས་ཀི་གཡུ་རལ་གསིག །སྒྲུབ་དང་སུན་འབིན་ང་རྩོས་རྩོལ་ངན་

གང་། །ཕམ་མཛད་ཐུབ་དབང་སྨྲ་བའི་སེང་གེར་འདུད། །དྲི་མེད་རིགས་པས་ཐུབ་

པའི་ལུགས་བཟང་མཆྩོག །ཆེས་ཆེར་གསལ་མཛད་ཕྩོགས་གང་ཆྩོས་གྲགས་

དང་། །ཡབ་སྲས་གསུམ་སྩོགས་དངྩོས་དང་བརྒྱུད་པ་ཡི། །འཕགས་བྩོད་པཎ་གྲུབ་

ཡྩོངས་ལ་སྙིང་ནས་འདུད། །རིང་ནས་ཐུགས་བསྐྱེད་རྟ་བདུན་གིས་དྲངས་

ཏེ། །འཛམ་གིང་ན་རྡུལ་གྩོ་ལའི་ཁྱྩོན་ཡངས་པྩོར། །ཞི་བདེའི་འཛུམ་ཟེར་སྤྩོ་བའི་ཉིན་

མྩོའི་མགྩོན། །རྒྱལ་མཆྩོག་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོར་སྙིང་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་བརྒྱུད་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་བླག་སྩྩོལ་མཛད་རྒྱལ་ཡུམ་སྒྩོལ་མ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ལ། །གུས་པས་འདུད་དྩོ་བརེ་བས་བུ་བཞིན་སྐྱྩོངས། །རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་དུ་བ་ཚའི་

ཁྩོན་པ་བཞིན། །འདི་བིས་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཆེར་མེད་ཀང་། །བླྩོ་དམན་བདག་གི་

ཡིད་ཀི་བརེད་བང་དང་།  །སལ་མཉམ་འགའ་ལའང་ཕན་རེའི་བསམ་པས་

བིས། །ཚིག་དང་དྩོན་ལ་འཁྲུལ་པའི་སྐྱྩོན་མཆིས་ཚེ། །གཟུར་གནས་མཁས་དབང་

རྣམས་ཀི་སྤན་སར་འཆགས། །ལེགས་པའི་བསྩོད་ནམས་ཅུང་ཟད་མཆིས་གྱུར་

ན། །སྐྱེ་འགྲྩོ་རྣམ་མཁྱེན་རྒྱལ་བ་འཐྩོབ་ཕིར་བསྩོ། །གཞུང་དྩོན་དཀའ་གནས་ཟུར་

བཅད་གར་སེགས་སེང་། །སྩོན་བྩོན་མཁས་པའི་ལུང་རིགས་རྩོལ་དབངས་

བརྒྱས། །བླྩོ་གསལ་མཛེས་ལྡན་ཚོགས་རྣམས་མགྲྩོན་དུ་བསུས། །ངྩོ་མཚར་

རིགས་ལམ་དགའ་སྩོན་ཅི་ཡང་མཆིས། །

སྒྲུབ་ངག་གི་འབེལ་གཏམ།

དེ་ཡང་ཆྩོས་རེ་ས་པཎ་གིས། དེ་ལྟར་སྒྲུབ་དང་སུན་འབིན་གི། །རིགས་པའི་

གཞུང་ལུགས་གང་གིས་ཤེས། །མཁས་པ་དེ་ནི་རྩོགས་པ་ཡི། །སངས་རྒྱས་ཀི་ནི་

བསན་པ་འཛིན། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། སྒྲུབ་ངག་དང་སུན་འབིན་སྩོགས་ཀི་

རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་མཁས་པའི་སྩོ་ནས་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིན་པྩོ་ཆེ་

འཛིན་པ་དེ་ནི་བསན་འཛིན་གི་གཙོ་བྩོར་གསུངས་པ་ལྟར།

སབས་འདིར་གཞན་དྩོན་རེས་སུ་དཔག་པ་འཆད་པ་ལ་བཞི། རྩོད་བེད་སྒྲུབ་

ངག་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང་། བརྩོད་བ་བསྒྲུབ་བའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང་། 

ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་ཀི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང་། སྒྲུབ་ངག་གི་ལམ་

སྦྩོང་སུན་འབིན་བཤད་པ་དང་བཞི། 
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

དང་པྩོ་རྩོད་བེད་སྒྲུབ་ངག་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ་གཉིས། སྒྲུབ་ངག་

ཡང་དག་བཤད་པ་དང་། སྒྲུབ་ངག་ལྟར་སྣང་བཤད་པའྩོ། །

དེ་ལ་ཐྩོག་མར་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ་ལ། གཞུང་གང་

ལས་འཕྲྩོས་ན། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པྩོའི་མདྩོ་ལས། དེ་ལ་ཕས་གི་རྩོལ་བ་ཚར་

གཅྩོད་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། ཆྩོས་རྣམས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྩོན་པ་

དང་།  རྣམ་པར་བཞག་པར་བེད་པ་དང་། ཀླན་ཀ་འཚོལ་བ་ཚར་གཅྩོད་པའྩོ། །ཞེས་

པའི་མདྩོ་འདི་ལས་འཕྲྩོས། མདྩོ་དེ་ཡི་དྩོན་བཤད་པ་ལ་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ལས། 

གཞན་དྩོན་རེས་སུ་དཔག་པ་ནི། །རང་གིས་མཐྩོང་དྩོན་རབ་གསལ་བེད། ། ཅེས་

དང་། རྒྱས་པའི་བསན་བཅྩོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས། གཞན་ལ་བསན་པར་བ་

ཉིད་ཕིར། །བདག་མཐྩོང་མིན་ཡང་གཞན་དག་གིས། །མཐྩོང་བ་སྒྲུབ་བེད་ཅེས་ཁ་

ཅིག །དེ་སང་ཕིར་བདག་མཐྩོང་བའི་ཚིག །།ཅེས་སྩོགས་ཀི་མདྩོ་དང་བསན་བཅྩོས་

འདི་རྣམས་ལས་འཕྲྩོས་སྩོ། །

རེས་དཔག་གཉིས་ཀི་གྩོ་རིམ།

རེས་དཔག་གཉིས་ཀི་གྩོ་རིམ་བཤད་པ་ལ། རྣམ་འགྲེལ་དུ་རང་དྩོན་རེས་

དཔག་སྩོན་དུ་གསུངས་ནས་གཞན་དྩོན་རེས་དཔག་ཕིས་སུ་བསན་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གང་ཞེ་ན། གཞན་དྩོན་རེས་སུ་དཔག་པ་ནི། རང་གིས་མཐྩོང་དྩོན་རབ་གསལ་བེད་

ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་སྩོན་དུ་རང་གིས་བསན་གི་དྩོན་དེ་མཐྩོང་བ་བས་ནས་དེའི་

རེས་སུ་གཞན་ལ་གསལ་བ་བེད་པའི་སྩོ་ནས་རེས་སུ་འཛིན་དགྩོས་པ་ཡིན་པས་

ལེའུ་གཉིས་ཀི་གྩོ་རིམ་ནི་དངྩོས་པྩོ་ལ་གནས་པའི་གྩོ་རིམ་སེ་རྒྱུ་འབས་དྩོན་གི་རིམ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

པས་ཡིན་ནྩོ། །རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༣༨༦ ལས། རང་དྩོན་ལེའུའི་

བསན་བའི་གཙོ་བྩོ་ཚུལ་གསུམ་པའི་རྟགས་ཡིན་ལ། དེ་བླྩོ་ཡུལ་དུ་སྩོང་བའི་དངྩོས་

ཀི་འབས་བུ་རྟགས་ཅན་བསྒྲུབ་བ་གྩོ་བར་བེད་པ་ཡིན་ལ། གཞན་དྩོན་ལེའུའི་གཏན་

ལ་དབབ་བའི་གཙོ་བྩོ་སྒྲུབ་ངག་ཡིན་ལ། དེ་བླྩོ་ཡུལ་དུ་སྩོང་བའི་དངྩོས་ཀི་འབས་

བུ་ནི་ཚུལ་གསུམ་ལ་གྩོ་བ་བསྐྱེད་པར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེས་ན་ལེའུ་གཉིས་ནི། 

དངྩོས་པྩོ་ལ་གནས་པའི་གྩོ་རིམས་ངེས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སྒྲུབ་རྟགས་ཐལ་གསུམ་གི་བེད་ལས་ཀི་ཁྱད་པར།

སྒྲུབ་རྟགས་ཐལ་གསུམ་གི་བེད་ལས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། འྩོ་ན་ཐལ་འགྱུར་དང་

སྒྲུབ་ངག་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གསུམ་ལ་བེད་ལས་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་གང་

ཡྩོད་ཅེ་ན། དེ་གསུམ་གི་བེད་ལས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་ ༤༧༧ 

ལས། དེ་ཡང་ཐལ་འགྱུར་དང་རང་རྒྱུད་གཉིས་བཤད་པ་ནི། ཕི་རྩོལ་གི་རྒྱུད་ཀི་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་ལྩོག་རྟྩོག་བཟླྩོག་པའི་ཕིར་དུ་ཐལ་འགྱུར་དང་། ཐེ་ཚོམ་

བསལ་ནས་བསྒྲུབ་བ་ལ་ངེས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་དུ་རང་རྒྱུད་གསུངས་པའམ། ཡང་

ན་རང་རྒྱུད་ནི་བསྒྲུབ་བ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་ཡིན་ལ། ཐལ་འགྱུར་ནི་རང་རྒྱུད་ཀི་ལྡྩོག་

ཁྱབ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ཤེས་པར་བའྩོ། ། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༢༨༦ ལས། མདྩོར་ན་སྒྲུབ་ངག་གི་བེད་ལས་

ནི་ཚུལ་གསུམ་ཤེས་ཟིན་དྲན་པར་བེད་པ་ཡིན་གི་མ་ཤེས་པ་ཤེས་པར་བེད་པ་མ་

ཡིན་པས། ནང་གི་ཡན་ལག་ནུས་པ་ནི། །ཚུལ་གསུམ་དག་ལ་ཡང་དག་གནས། །དེ་

ལ་དྲན་པ་སྐྱེད་པ་ནི། །དེ་ཉིད་ཚིག་ལ་ཡང་དག་གནས། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནྩོ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཞེས་གསུངས།

རེའི་ཚད་མའི་ལམ་བསྒིགས་ ༥༩ ལས། གལ་ཏེ་སྒྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་དེས་

ཀང་རེས་དཔག་བསྐྱེད་ནུས་ཏེ། ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་ཅིང་། དམ་བཅའ་ལ་ཚད་

མས་བསལ་བ་ཡྩོད་པས་རང་རྒྱུད་ཀི་ཕྩོགས་ཆྩོས་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཆྩོས་མི་མཐུན་

སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་དང་ཁྱད་པར་མེད་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། སྐྱྩོན་མེད་དེ། ཐལ་འགྱུར་

གི་གཏན་ཚིགས་དང་། རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་དྩོན་མི་གཅིག་ཅིང་། 

གཏན་ཚིགས་གཉིས་པྩོ་བླྩོ་ཡུལ་དུ་སྩོང་བའི་དངྩོས་ཀི་འབས་བུ་ཡང་མི་གཅིག་སེ། 

ཐལ་འགྱུར་གི་རྟགས་སུ་རྟག་པ་བཀྩོད་ལ། རང་རྒྱུད་ལ་བས་པ་བཀྩོད་པས་

སྩོ། །ཐལ་འགྱུར་གི་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་ཅིང་། རྟགས་ཁས་བླངས་བླྩོའི་ཡུལ་དུ་

སྩོང་བ་ན་ཕི་རྩོལ་ངྩོར་མི་འདྩོད་པའི་དྩོན་ཁས་བླངས་དགྩོས་པར་འདུག་གྩོ་སྙམ་པ་

སྐྱེ་བ་ནི། མི་འདྩོད་པ་འཕེན་པ་ཞེས་བ་ལ། རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་ལས་རྩོལ་བའི་

འདྩོད་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཚད་མ་ཕི་རྩོལ་གི་ངྩོར་སྐྱེ་བས་རང་འདྩོད་སྒྲུབ་པ་ཞེས་

བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

གསུངས་ཚུལ་འདིའི་དྩོན་བསྡུ་ན། ཐལ་འགྱུར་དང་སྒྲུབ་ངག་གཉིས་ལ་ཁྱད་

པར་གཉིས་ཡྩོད་དེ་རྟགས་ཀི་ཁྱད་པར་དང་། ཕི་རྩོལ་ལ་མི་འདྩོད་པ་འཕེན་པ་དང་། 

ས་རྩོལ་རང་གི་འདྩོད་པ་སྒྲུབ་པ་བཅས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཞེས་པའྩོ། །

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

བེད་ ༣༨༥ ལས། ཆྩོས་མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་དང་། ཆྩོས་མི་མཐུན་པའི་སུན་

འབིན་གི་ཐལ་འགྱུར་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་ངག་ཡིན་མིན་གི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ། 
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

གཉིས་ཀས་ཀང་ཕིར་རྩོལ་གི་ངྩོར་མི་འདྩོད་པ་འཕེན་ཞིང་འདྩོད་པ་འགྩོག་པར་བེད་

ལ། རྩོལ་བའི་འདྩོད་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་ཅིང་། མི་འདྩོད་པ་འགྩོག་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེ་ན། 

སྐྱྩོན་མེད་དེ། གཉིས་ཀས་འབེལ་པ་སྩོན་པར་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་། རང་རྒྱུད་ཀི་

རྟགས་དང་། ཐལ་འགྱུར་གི་རྟགས་བླྩོ་ཡུལ་དུ་སྩོང་བའི་དངྩོས་ཀི་འབས་བུ་མི་འདྲ་

སེ། ཐལ་འགྱུར་ལ་ནི་རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་ངེས། སྒ་ནི་རྟག་པའི་ཕིར་མ་བས་

པར་ཐལ་བ་འཕངས་པ་ན། སར་མི་འདྩོད་པའི་དྩོན། སྒ་མ་བས་པར་འདྩོད་དགྩོས་

པར་འདུག་སྙམ་པ་ནི་མི་འདྩོད་པ་འཕེན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་ཁྱབ་པ་ངེས་ཤིང་ཐལ་

འགྱུར་གི་རྟགས་རྟག་པ་བླྩོ་ཡུལ་དུ་སྩོང་བའི་དངྩོས་ཀི་འབས་བུ་ཡིན་ལ། ཆྩོས་མི་

མཐུན་པའི་སྒྲུབ་ངག་ལ་ནི་སྒ་ནི་བས་ཞེས་པའི་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་ཚད་མའི་ཡུལ་

དུ་སྩོང་ཞིང་། ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་དངྩོས་ཀི་འབས་བུ་ལ་བསྒྲུབ་བ་ངེས་པར་བེད་པ་

ཡིན་ནྩོ། །དེས་ན་སུན་འབིན་གིས་ནི། མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་ལྩོག་རྟྩོག་ལྩོག་

ནས་བླྩོ་ཐེ་ཚོམ་ཅན་དུ་བེད་པ་ཡིན་ལ། སྒྲུབ་ངག་ལ་བརྟེན་ནས་མཐའ་གཉིས་སུ་

དྩོགས་པའི་ཐེ་ཚོམ་གཅྩོད་པར་བེད་དྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

གསུངས་ཚུལ་འདིའི་དྩོན་བསྡུ་ན། སྒྲུབ་ངག་དང་སུན་འབིན་ལ་ཁྱད་པར་

གཉིས་སུ་གསུངས་ཏེ། སུན་འབིན་དང་སྒྲུབ་ངག་གཉིས་ཀིས་རིམ་པ་བཞིན་དགག་

ཕྩོགས་ནས་མཐའ་གཅིག་འཛིན་གི་ལྩོག་རྟྩོག་དང་། མཐའ་གཉིས་སུ་དྩོགས་པའི་ཐེ་

ཚོམ་གཅྩོད་པར་བེད་ལ། སྒྲུབ་ཕྩོགས་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དངྩོས་ཀི་འབས་བུར་ཐེ་

ཚོམ་དང་བསྒྲུབ་བ་ངེས་པའི་བླྩོ་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་པའྩོ། །

རེ་ཡབ་སྲས་ཀི་གསུངས་ཚུལ་འདི་རྣམས་ཀི་དྩོན་བསྡུ་ན། སྒྲུབ་བེད་འཕེན་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་དང་། ཆྩོས་མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གཉིས་

ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་གསུམ་གསུངས་ཏེ། རྟགས་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་

གཅིག །དགག་བ་བཀག་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་གཅིག །བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་ཚུལ་མི་

འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་གཅིག་སེ་རྒྱུ་མཚན་མི་འདྲ་བ་གསུམ་དུ་གསུངས་སྩོ། །མདྩོར་ན་

ཆྩོས་མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་དང་ཐལ་འགྱུར་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་དུ་མ་ཡྩོད་དེ། 

རྟགས་ཀི་ཁྱད་པར། དགག་བ་འགྩོག་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར། བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་ཚུལ་གི་

ཁྱད་པར། སྦྩོར་བ་འགྩོད་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར། འགྩོད་པའི་དུས་ཀི་ཁྱད་པར། འགྩོད་

ཡུལ་གི་རྩོལ་བའི་ཁྱད་པར་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གསུམ་སར་བཞིན་

དང་། འགྩོད་ཚུལ་ལ་ཐལ་འགྱུར་ནི་ཐལ་སྦྩོར་དུ་འགྩོད་དགྩོས་ལ་རང་རྒྱུད་ནི་རྟགས་

སྦྩོར་དུ་འགྩོད་དགྩོས་པའི་ཕིར་། དུས་ཀི་ཁྱད་པར་ཐལ་འགྱུར་སྩོན་དང་སྒྲུབ་ངག་

ཕིས་ཡིན་ལ། ཕི་རྩོལ་གི་ཁྱད་པར་ཐལ་འགྱུར་ནི་ལྩོག་རྟྩོག་ཤས་ཆེ་བའི་ངྩོར་དང་། 

སྒྲུབ་ངག་ནི་ཐེ་ཚོམ་ཤས་ཆེ་བ་ལ་འགྩོད་དགྩོས་པའི་ཕིར།

རེ་བཙུན་རྣམ་འགྲེལ་ལས་གསུངས་ཚུལ་ནི། ལེའུ་བཞི་པའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ 

༤༩༠ ལས། རང་ལུགས་ནི། ལུང་དེའི་དྩོན། སྒ་ཆྩོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་

པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་དང་། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་འདུས་

མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་བཞིན། སྒ་ནི་བས་ཞེས་པའི་ཆྩོས་མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་

ངག་ཡང་དག་གཉིས་ཀི་བེད་ལས་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཡྩོད་དེ། དེ་འདྲའི་ཐལ་

འགྱུར་བླྩོ་ཡུལ་དུ་སྩོང་བ་སེ། དེ་འདྲའི་ཐལ་འགྱུར་ཉན་ཤེས་ཀིས་ཐྩོས་པ་ལ་བརྟེན་

ནས་དེ་འདྲའི་ཐལ་འགྱུར་གི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་སྒ་རྟག་གམ་མི་རྟག་སྙམ་པའི་ཐེ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཚོམ་དེ་དངྩོས་སུ་སྐྱེ། དེ་འདྲའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་བླྩོ་ཡུལ་དུ་སྩོང་བ་སེ། དེ་འདྲའི་

སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཉན་ཤེས་ཀིས་ཐྩོས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། དེ་འདྲའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་གི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་

ཚུལ་གསུམ་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་དེ་སྐྱེ། དེའི་དངྩོས་ཀི་འབས་བུ་ལ་སྒ་རྟག་པ་མ་ཡིན་

པར་རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐྱེ་བའི་ཕིར། དེས་ན་སྒ་ནི་བས་ཞེས་པའི་རང་རྒྱུད་ཀི་

རྟགས་ཚད་མའི་ཡུལ་དུ་སྩོང་སེ་ཞེས་པའི་དྩོན། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དེ་ཉན་ཤེས་

ཀིས་ཐྩོས་པ་དང་། ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་དངྩོས་ཀི་འབས་བུ་ཞེས་པ་ཚུལ་གསུམ་དྲན་

པའི་དངྩོས་ཀི་འབས་བུ་ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །སྩོན་མེད་པའི་ལེགས་པར་བཤད་

པའྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་དེ་ཉིད་ ༤༨༧ ལས། ཁ་ཅིག །སྒ་ཆྩོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་

པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་འཕངས་པའི་བེད་པ་ལ། སྒ་རྟག་གམ་མི་རྟག་སྙམ་

པའི་ཐེ་ཚོམ་དེ་སྐྱེ། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་ཅེས་སྩོགས་ཀི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ལ་

བརྟེན་ནས་སྒ་མི་རྟག་རྟྩོགས་ཀི་རེས་དཔག་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་འདྲའི་ཐལ་འགྱུར་

དེ་སྒ་རྟག་གམ་མི་རྟག་སྙམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེད་བེད་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་འདྲའི་ཐལ་

འགྱུར་འཕངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་འདྲའི་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་བའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདྩོད་

མི་ནུས་ཏེ། སྒ་རྟག་གམ་མི་རྟག་སྙམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་དེ་དེ་འདྲའི་ཐལ་འགྱུར་ཕན་

འདྩོགས་བེད་ཡྩོད་མེད་ཀི་རེས་སུ་འགྲྩོ་ལྡྩོག་མི་བེད་པའི་ཕིར། དེ་འདྲའི་ཐལ་འགྱུར་

ཕན་འདྩོགས་བེད་དུ་མེད་པར་ཡང་སྒ་རྟག་གམ་མི་རྟག་སྙམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་བ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། སྒ་ཆྩོས་ཅན། མི་རྟག་པར་ཐལ། བས་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་ཐལ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

འགྱུར་འཕངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པའི་སྒ་རྟག་གམ་མི་རྟག་སྙམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ ༤༨༨ ལས། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ། ཅེས་

སྩོགས་ཀི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དེ། སྒ་མི་རྟག་རྟྩོགས་ཀི་རེས་དཔག་སྐྱེད་བེད་ཡིན་

པར་ཐལ། དེ་འདྲའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་སྒ་མི་རྟག་རྟྩོགས་ཀི་རེས་

དཔག་སྐྱེ་བའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་འདྲའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་

ཕན་འདྩོགས་བེད་དུ་མེད་པར་ཡང་། སྒ་མི་རྟག་རྟྩོགས་ཀི་རེས་དཔག་སྐྱེ་བ་སྲིད་

པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། བས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། སྒ་ཡང་

བས་ཞེས་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་སྒ་མི་རྟག་རྟྩོགས་ཀི་

རེས་དཔག་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་། དེ་ཉིད་ ༤༨༨ ལས། བས་ན་

མི་རྟག་པས་ཁྱབ་ཅེས་སྩོགས་ཀི་ཆྩོས་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་

ནས་སྒ་མི་རྟག་རྟྩོགས་ཀི་རེས་དཔག་སྐྱེ་བར་ཐལ། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་ཅེས་

སྩོགས་ཀི་ཆྩོས་མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་སྒ་མི་རྟག་

རྟྩོགས་ཀི་རེས་དཔག་སྐྱེ་བའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདྩོད་ན། དེ་འདྲའི་ཆྩོས་མཐུན་

སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དེ། སྒ་མི་རྟག་རྟྩོགས་ཀི་རེས་དཔག་སྐྱེད་བེད་ཡིན་པར་

ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་འདྲའི་ཆྩོས་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་

ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་མེད་ན་སྒ་མི་རྟག་རྟྩོགས་ཀི་རེས་དཔག་མེད་དགྩོས་པར་ཐལ། 

འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན་ས། ཞེས་པའི་བར་གསུངས་སྩོ། །

ལེའུ་དང་པྩོའི་རང་འགྲེལ་ ༤ ལས། དེ་མེད་པར་འབྱུང་བ་ནི་དེ་ལས་སྐྱེ་བ་

ངེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་དེའི་ཐད་ཀི་ར་འགྲེལ་ཀུན་ལས་རྒྱུ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ལ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ། །

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

རྒྱུ་བརྟེན་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་སྐྱེས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། འགལ་

མེ་མྱུར་དུ་བསྩོར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འགལ་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། ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

འཇུག་པ་ལས། ཉན་ཐྩོས་སངས་རྒྱས་འབིང་རྣམས་ཐུབ་དབང་སྐྱེས། །ཞེས་

དང་། སྙིང་རེ་སེམས་དང་གཉིས་སུ་མེད་བླྩོ་དང་། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་རྒྱལ་སྲས་

རྣམས་ཀི་རྒྱུ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །གཞན་ཡང་དེའི་ཐད་ཀི་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་

སྩོགས་སུའང་དེ་བཞིན་འབྱུང་ངྩོ་། །

ལམ་རིམ་ཆེན་མྩོ་ ༧༨༩ ལས། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན། ལམ་ཟག་བཅས་ལས་ཟག་

མེད་ཀི་ལམ་འབྱུང་བ་ཡང་མི་སྲིད་པས་སྩོ་སྩོ་སྐྱེ་བྩོས་འཕགས་པ་ཐྩོབ་པ་མེད་པར་

འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་འབས་གཉིས་མི་འདྲ་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ས་བྩོན་སྐྱ་བྩོ་ལས་

མྱུ་གུ་སྩོན་པྩོ་སྐྱེ་བ་དང་། བུད་མེད་ལས་སྐྱེས་པ་སྐྱེ་བ་སྩོགས་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

རྒྱུ་འབས་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་སྣང་ངྩོ་ཞེས་ཟག་བཅས་ཀི་ལམ་ལས་ཟག་མེད་ཀི་

ལམ་འབྱུང་བ་ཡྩོད་པ་དང་། ས་བྩོན་སྐྱ་བྩོ་ལས་མྱུ་གུ་སྩོན་པྩོ་སྐྱེ་བ་དང་། མ་བུད་

མེད་ལས་བུ་སྐྱེས་པ་སྐྱེ་བ་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པྩོའི་རང་འགྲེལ་ ༤ ལས། རྟགས་ཀི་བེ་བག་གི་ཁྱད་

པར་ཅན་གི་སྤི་རྣམས་གཟུང་ན་ཡིན་པར་འདྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །སྤི་ཁྱད་པར་དུ་མ་

བས་པ་བརྩོད་པར་འདྩོད་ན་ནི་འཁྲུལ་བའི་ཕིར་མི་འདྩོད་དྩོ་ཞེས་འབས་བུ་བེ་བག་

པ་དུ་བ་སྐྱ་བྩོ་ལྟ་བུས། རྒྱུ་སྤི་སངས་བ་མེ་ལྟ་བུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་

པར་གསུངས་སྩོ། །

རྟེན་འབེལ་སྤི་དྩོན་ ༣༢༩ ལས། དེ་རྣམས་རང་སྐྱེད་པར་ནུས་པའི་རང་དང་

རིགས་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་དཔེ་ནི། མ་རིག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འདུ་བེད་ཀི་

རྟེན་འབེལ་འབྱུང་ཡང་། བདག་མེད་རྟྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་མི་

འབྱུང་བ་བཞིན་ནྩོ་ཞེས་བདག་མེད་རྟྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་དེ་འདུ་བེད་ཀི་རྟེན་འབེལ་

གི་ནུས་པའི་རྐེན་དུ་མི་རུང་བར་གསུངས་སྩོ། །

བསམ་གཟུགས་སྤི་དྩོན་ ༢༤༥ ལས། དེས་ན་སེམས་གནས་པའི་ཐབས་

དགུ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་རང་གི་དམིགས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་འདྩོད་འདྩོད་དུ་མཉམ་

པར་འཇྩོག་ནུས་པའི་ཤིན་སྦངས་ཀིས་ཟིན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི། ཞི་གནས་ཀི་

མཚན་ཉིད། ཅེས་གསུངས་སྩོ། །

གཞན་ཡང་བྩོད་ཀི་ས་ལ་བརྟེན་ནས་ར་སྐྱེ་དང་མི་སྐྱེ་དང་། རྒྱ་གར་གི་ས་

ཞིང་ལས་འབས་སྐྱེ་མི་སྐྱེ་དང་། འཇམ་པའི་དབངས་དང་དབངས་ཅན་མ་ལ་བརྟེན་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ནས་རིག་པ་སྐྱེ་མི་སྐྱེ། བླ་མ་ཐུབ་དབང་ལ་བརྟེན་ནས་ཡྩོན་ཏན་སྐྱེ་མི་སྐྱེ། གྲིས་

བཅད་བཏུབ་བས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལུས་ལ་ན་ཚ་སྐྱེ་མི་སྐྱེ། རམ་པའི་ཟས་ལ་བརྟེན་

ནས་ལུས་ལ་སྩོབས་སྐྱེ་མི་སྐྱེ། ཉེས་པ་མཚམས་མེད་ལྔ་ཆར་བས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

དམལ་བར་སྐྱེ་མི་སྐྱེ། ཕ་རྒྱལ་རིགས་དང་མ་བམ་ཟེའི་རིགས་འདུས་པ་ལས་བུ་

རྒྱལ་རིགས་སྐྱེ་དང་མི་སྐྱེ། བྩོད་ཀི་བུ་མྩོ་ལས་བུ་སྐྱེ་དང་མི་སྐྱེ། འདྲེ་གདྩོན་གིས་

གནྩོད་པ་བས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ན་ཚ་དང་སྡུག་བསལ་སྐྱེ་མི་སྐྱེ་སྩོགས་ཐ་སྙད་ཀི་

ཚིག་རྩོད་གད་མྩོ་བགྩོད་བྩོ་བ་མང་པྩོ་ཡྩོད་དྩོ། །

ཡང་ལེའུ་བཞི་པའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༤༨༩ ལས། ཁྩོ་ན་རེ། ལུང་དེའི་དྩོན། དེ་

འདྲའི་ཐལ་འགྱུར་གིས་རང་འབས་སྒ་རྟག་གམ་མི་རྟག་སྙམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་དངྩོས་སུ་

བསྐྱེད། དེ་འདྲའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གིས་རང་འབས་སྒ་མི་རྟག་རྟྩོགས་ཀི་རེས་

དཔག་དངྩོས་སུ་བསྐྱེད་པས་དེ་གཉིས་ཀི་བེད་ལས་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཡྩོད་

ཅེས་ཟེར་ན། དེ་འདྲའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཆྩོས་ཅན། རང་འབས་སྒ་མི་རྟག་རྟྩོགས་

ཀི་རེས་དཔག་དངྩོས་སུ་སྐྱེད་བེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་དེ་རྒྱུད་ནས་སྐྱེད་བེད་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཁྱྩོད་ཁྱྩོད་རང་ཐྩོས་པའི་ཉན་ཤེས་སྐྱེད་བེད་ཡིན། ཁྱྩོད་

ཐྩོས་པའི་ཉན་ཤེས་དེ་ཁྱྩོད་ཀི་འབས་བུ་གྱུར་པའི་སྒ་མི་རྟག་རྟྩོགས་ཀི་རེས་དཔག་

སྐྱེད་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་དེར་ཐལ། ཁྱྩོད་རྩོད་བེད་ཀི་སྒ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་དེར་ཐལ། ཁྱྩོད་ཀི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་སྒ་མི་རྟག་རྟྩོགས་ཀི་རེས་དཔག་

སྐྱེ་བ་ལ། ཁྱྩོད་ཉན་ཤེས་ཀིས་ཐྩོས་པ་སྩོན་དུ་འགྲྩོ་དགྩོས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཁྱྩོད་

བས་རྟགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར།རིགས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

པ་དེ་ཐལ་འགྱུར་གི་བེད་ལས་ལ་ཡང་མཚུངས་སྩོ་ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ ༤༨༩ 

ལས། གཞན་ཡང་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་ན་བས་པ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་འདུས་

མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་བཞིན། སྒ་ནི་བས་ཞེས་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་བཀྩོད་པའི་

རེས་སུ། སྒ་ཆྩོས་ཅན། མི་རྟག་སེ། བས་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་རྟགས་སྦྩོར་འགྩོད་

དགྩོས་ཀི་བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕི་རྩོལ་ཡང་དག་མེད་པར་

ཐལ། དེ་འདྲའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་སྒ་མི་རྟག་རྟྩོགས་ཀི་རེས་དཔག་

དངྩོས་སུ་སྐྱེ་བའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདྩོད་ན། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས།  རང་

དྩོན་ལེའུའི་བསན་བའི་གཙོ་བྩོ་ཚུལ་གསུམ་པའི་རྟགས་ཡིན་ལ། དེ་བླྩོ་ཡུལ་དུ་སྩོང་

བའི་དངྩོས་ཀི་འབས་བུ་རྟགས་ཅན་བསྒྲུབ་བ་གྩོ་བར་བེད་པ་ཡིན་ལ་ཞེས་སྩོགས་

དྲངས་ནས་གསུངས་སྩོ། །

ཡྩོངས་འཛིན་བསྡུས་གྲྭ་ ༣༡ ལས། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དངྩོས་རྒྱུ་ཡིན་ན་བརྒྱུད་

རྒྱུ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། དངྩོས་པྩོ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། 

དེ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དངྩོས་པྩོའི་ཕི་ལྩོགས་སུ་བྱུང་བའི་དངྩོས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ཁྱྩོད་ཀི་ཕི་ལྩོགས་སུ་བྱུང་བའི་དངྩོས་རྒྱུ་ཡིན་པར་

ཐལ། ཁྱྩོད་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས།

ཡང་དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་སྤི་དྩོན་ ༡༥༢ ལས། ཁྩོ་ན་རེ། དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་གི་

འབས་བུ་དེ་འདུས་མ་བས་སུ་ཐལ། འགྩོག་བདེན་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་

ནུས་ཏེ། དགེ་སྦྩོང་ཚུལ་དེ་རང་གི་འབས་བུ་སྐྱེད་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་

ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། ལྟྩོ་ལྡིར་བ་རྣམ་པར་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

འཇྩོག་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་དེའི་སྐྱེད་བེད་མིན་པ་དང་། བུམ་པ་རྣམ་པར་གཞག་

བའི་འབས་བུ་ཡིན་ཀང་དེ་ལས་མ་སྐྱེས་པ་བཞིན་དུ། རྒྱུན་ཞུགས་ལས་དངྩོས་སུ་

སྐྱེས་པའི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀི་གང་ཟག་དང་རྣམ་མཁྱེན་སྩོགས་དེའི་དངྩོས་འབས་

ཡིན་ཀང་དེའི་འབས་བུ་མིན་ལ། རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་དེ་དེ་དང་དུས་མཉམ་

པས་དེའི་འབས་བུ་ཡིན་ཡང་དེ་ལས་མ་སྐྱེས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས།

དེ་བཞིན་དུ་དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༨ ལས། དེས་ན་རྒྱུན་ཞུགས་

ལས་དངྩོས་སུ་སྐྱེས་པའི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀི་གང་ཟག་དང་། དེ་ལས་དངྩོས་སུ་སྐྱེས་

པའི་རྣམ་མཁྱེན་སྩོགས་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་དངྩོས་འབས་ཡིན་ཀང་དེའི་འབས་བུ་མ་

ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། བུམ་པ་རྣམ་གཞག་བའི་འབས་བུ་ཡིན་ཀང་། དེ་ལས་མ་སྐྱེ་པ་

དང་། ལྟྩོ་ལྡིར་བ་རྣམ་པར་འཇྩོག་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ཀང་དེའི་སྐྱེད་བེད་མ་ཡིན་པ་

བཞིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། རྒྱུན་ཞུགས་ལས་དངྩོས་སུ་སྐྱེས་པའི་རྣམ་

མཁྱེན་དང་། དེའི་དངྩོས་འབས་སུ་གྱུར་པའི་རྣམ་མཁྱེན་ཡྩོད་པར་གསུངས་སྩོ། །

གཞན་ཡང་རང་རེའི་ཡིག་ཆ་ལས། འདུས་བས་ཡིན་ན་རང་གི་འབས་བུར་

གྱུར་པའི་རྣམ་མཁྱེན་དངྩོས་སུ་སྐྱེད་བེད་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་གསུངས་སྩོ། །

སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་སྩོར།

སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། སེ་བདུན་ལ་འཇུག་པའི་སྩོ་དྩོན་གཉེར་

ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༡༢༦ ལས། གཞན་དྩོན་རེས་དཔག་གམ། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་

གི་མཚན་ཉིད། རྩོལ་བ་རང་གིས་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་རྟགས་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཕི་

རྩོལ་ལ་ལྷག་ཆད་མེད་པར་སྩོན་པའི་ངག་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན། ཞེས་གསུངས།
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

རེའི་ཚད་མའི་ལམ་བསྒིགས་ ༦༠ ལས། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་

དང་། དེའི་བརྩོད་བ་ངྩོས་བཟུང་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། རྩོལ་བ་རང་གིས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་

གསུམ་གཞན་ལ་གསལ་བར་སྩོན་པའི་ཡན་ལག་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ངག་རྣམ་

དག་གྩོ། །ཞེས་གསུངས།

རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ ༦༡༣ ལས། གཞན་དྩོན་རེས་སུ་དཔག་པའི་མཚན་ཉིད་

ནི་གང་ཞེ་ན། ཕི་རྩོལ་ཤེས་འདྩོད་དང་ལྡན་པའི་ངྩོར་སབས་དང་མཐུན་པར་རྩོལ་བ་

ཡང་དག་གིས་གང་བས་པ་ཡིན་ན་མི་རྟག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་

བཞིན། སྒ་ཡང་བས་སྩོ། ། ཞེས་པའི་ངག་ཆྩོས་ཅན། གཞན་དྩོན་རེས་སུ་དཔག་པ་

ཡིན་ཏེ། རྩོལ་བ་རང་གིས་ཚད་མས་མཐྩོང་བའི་ཚུལ་གསུམ་དྩོན་ལ་གྲུབ་པ་ཕི་རྩོལ་

གི་བླྩོ་ངྩོར་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བེད་པའི་ལྷག་ཆད་དང་བལ་བའི་ཡན་ལག་གཉིས་

ལྡན་གི་ངག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས།

སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༢༧༥ ལས། གཞན་དྩོན་རེས་དཔག་གི་མཚན་

ཉིད། རྩོལ་བ་རང་གིས་མཐྩོང་བའི་ཚུལ་གསུམ་སབས་དང་མཐུན་པའི་རྩོལ་བ་

གཞན་ལ་ལྷག་ཆད་དང་བལ་བའི་སྩོ་ནས་གསལ་བར་བེད་པའི་ངག་ཅེས་པ་ཁ་ན་

མ་ཐྩོ་བ་མེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས།

སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༢༤༣ ལས། གཉིས་པ་གཞན་དྩོན་རེས་དཔག་གི་

མཚན་ཉིད། རྩོལ་བ་རང་གི་ཚད་མས་མཐྩོང་བའི་རྟགས་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཕི་རྩོལ་ལ་

གསལ་བར་སྩོན་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས།

ཡྩོངས་འཛིན་བླྩོ་རིག་ ༢༢༥ ལས། ཡང་དེ་ལ་སྒས་བརྩོད་རིགས་ཀི་སྩོ་ནས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དབེ་ན། རང་དྩོན་རེས་དཔག་དང་གཞན་དྩོན་རེས་དཔག་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་དང་

རེས་དཔག་དྩོན་གཅིག །གཉིས་པ་དང་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དྩོན་གཅིག་པའི་ཕིར་

ཞེས་གསུངས་སྩོ། །གསུངས་ཟིན་འདི་རྣམས་ལྟར་ན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ལ་རྩོལ་ཕི་

རྩོལ་གཉིས་ཀ་ཡྩོད་དགྩོས་པ་དང་ངག་ཡིན་དགྩོས་པ་ལྟ་བུ་གསལ་ལྩོ། །

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་བཞི་པའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༥༡༡ ལས། གཉིས་པ་རང་ལུགས་

བཞག་པ་ནི། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ལ་མཚན་ཉིད། དབེ་བ། སྒྲུབ་ངག་འགྩོད་ཡུལ་གི་

གང་ཟག་ངྩོས་གཟུང་བ། དང་པྩོ་ནི། ཁྱད་ཆྩོས་བཞི་དང་ལྡན་པའི་སྒ་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་རྣམ་དག་དེ། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་

གི་མཚན་ཉིད་ཅེས་གསུངས། ཡང་དེ་ཉིད་ ༥༡༢ ལས། གཉིས་པ་ནི་སྒྲུབ་ངག་ལ་

རྩོལ་བའི་སྩོ་ནས་དབེ་ན་རང་དྩོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དང་། གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་ངག་

ཡང་དག་གཉིས་ཞེས་གསུངས་པས་སྒྲུབ་ངག་ལ་ཕི་རྩོལ་ངེས་པར་དུ་མི་དགྩོས་

པར་གསལ་ལ་འྩོག་ཏུ་ཡང་འཆད་པར་འགྱུར་རྩོ། །

གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་ངག་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་དགྩོས་པ་བཤད་པ།

གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་ངག་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་དགྩོས་པ་བཤད་པ་ནི། ཚད་མ་

མདྩོར། གཞན་དྩོན་རེས་སུ་དཔག་པ་ནི། །རང་གིས་མཐྩོང་དྩོན་རབ་གསལ་

བེད། །ཅེས་དང་། རྣམ་འགྲེལ་ལས། དེ་སྩོང་ཕིར་བདག་མཐྩོང་བའི་ཚིག །ཅེས་

སྩོགས་ཀིས། གཞན་དྩོན་རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་འཆད་པ་ན། རང་གིས་མཐྩོང་

བ་དང་། དྩོན་དང་། རབ་གསལ་བེད་ཅེས་སྩོས་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། རིམ་པ་

བཞིན་དུ། ཕིར་རྩོལ་གིས་ཁས་བླངས་པ་ཙམ་གི་ཚུལ་གསུམ་གྲུབ་པར་འདྩོད་པ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

དང་། ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་དང་ལུང་ཙམ་གིས་བཞག་པ་རྟགས་སུ་སྨྲ་

བ་དང་། སྒྲུབ་ངག་ལྷག་ཆད་ཅན་དུ་འདྩོད་པ་རྣམས་གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་

ཡིན་པ་བཅད་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། སྒྲུབ་ངག་གི་སྦྩོར་བ་འགྩོད་ཚུལ་བདེ་

བླག་ཏུ་རྟྩོགས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་

བེད་ ༣༨༧ ལས། དེ་ལ་རང་གིས་མཐྩོང་བ་དང་། དྩོན་དང་། གསལ་བེད་གསུམ་

གིས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཕིར་རྩོལ་གིས་ཁས་བླངས་ཙམ་གིས་རྟགས་ཀི་ཚུལ་གྲུབ་

པར་འདྩོད་པ་དང་། ཚུལ་གསུམ་ཚད་མའི་ཡུལ་དུ་མི་གནས་པར་འདྩོད་པ་དང་ལུང་

ཙམ་གིས་བཞག་པ་རྣམས་རྟགས་སུ་སྨྲ་བ་དང་། ངག་ལྷག་ཆད་ཅན་དུ་བརྩོད་པ་

རྣམས་སེལ་བ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ ༣༨༧ ལས། ཚིག་འདིས་བླྩོ་སྐྱྩོན་

དང་། དྩོན་སྐྱྩོན་དང་། སྒའི་སྐྱྩོན་གསུམ་དང་བལ་བ་ཞིག་དགྩོས་པར་བསན་པ་ན། 

སྦྩོར་བའི་འགྩོད་ཚུལ་ཡང་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱབ་པ་མ་བརྩོད་པ་དང་། 

བསྒྲུབ་བ་དངྩོས་སུ་བརྩོད་པ་སྩོགས་སྐྱྩོན་ཅན་དུ་བསན་པ་ན། ཕྩོགས་ཆྩོས་མ་

བརྩོད་པ་དང་། ཕྩོགས་ཆྩོས་ཉེར་གཏྩོད་བརྩོད་པ་སྩོགས་ཀང་སྐྱྩོན་ཅན་དུ་དྩོན་གིས་

གྩོ་བས་ཕྩོགས་ཆྩོས་དང་། ཁྱབ་པ་དངྩོས་སུ་སྩོན་ཞིང་། བསྒྲུབ་བ་དངྩོས་སུ་མི་སྩོན་

པ་ཞིག་སྒྲུབ་ངག་ཏུ་དྩོན་གིས་གྩོ་བར་འགྱུར་བས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར།

སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གི་ཁྱད་ཆྩོས་བཞི་ནི། རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ ༦༡༣ ལས། 

རང་གིས་མཐྩོང་བས་རྒྱུའི་ཁྱད་པར་དང་། དྩོན་སྩོས་པས་བརྩོད་བའི་ཁྱད་པར་དང་། 

རབ་གསལ་བེད་སྩོས་པས་ངྩོ་བྩོའི་ཁྱད་པར་དང་། བེད་ལས་ཀི་ཁྱད་པར་བསན་ཏྩོ་

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

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་བཞི་པའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༥༡༡ ལས། བས་ན་མི་རྟག་པས་

ཁྱབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། སྒ་ཡང་བས། ཞེས་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཆྩོས་ཅན། ཁྱད་

ཆྩོས་བཞི་དང་ལྡན་ཏེ། རྒྱུའི་ཁྱད་པར་རང་གི་བསན་དྩོན་རྟྩོགས་པའི་ཚད་མ་སྩོན་དུ་

སྩོང་བ། བརྩོད་བའི་ཁྱད་པར་རང་གི་བསན་བར་གྱུར་པའི་ཚུལ་གསུམ་ལྷག་ཆད་

མེད་པར་བརྩོད་པ། ངྩོ་བྩོའི་ཁྱད་པར་སྒ་བླྩོ་དྩོན་གསུམ་གི་སྐྱྩོན་དང་བལ་བ། བེད་

ལས་ཀི་ཁྱད་པར་རང་འབས་སྒ་མི་རྟག་རྟྩོགས་ཀི་རེས་དཔག་སྐྱེད་པར་བེད་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས།

ཆྩོས་མཐུན་སྦྩོར་དང་མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་གི་སྩོར།

ཆྩོས་མཐུན་སྦྩོར་དང་མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ནི། སེ་བདུན་ལ་འཇུག་

པའི་སྩོ་དྩོན་གཉེར་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༡༢༦ ལས། ཆྩོས་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་

ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། རྩོལ་བ་རང་གིས་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕྩོགས་ཆྩོས་དང་

རེས་ཁྱབ་ཕི་རྩོལ་ལ་དངྩོས་སུ་ལྷག་ཆད་མེད་པར་སྩོན་པའི་ངག་ཡན་ལག་གཉིས་

ལྡན། དཔེར་ན་གང་བས་ན་མི་རྟག་དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་སྒ་ཡང་བས་ཞེས་པའི་

ངག་ལྟ་བུའྩོ། །ཆྩོས་མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། རྩོལ་བ་

རང་གིས་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕྩོགས་ཆྩོས་དང་ལྡྩོག་ཁྱབ་ཕི་རྩོལ་ལ་དངྩོས་སུ་ལྷག་

ཆད་མེད་པར་སྩོན་པའི་ངག་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན། དཔེར་ན་གང་རྟག་པ་མ་བས་

ནམ་མཁའ་བཞིན་སྒ་ནི་བས་སྩོ་ཞེས་པའི་ངག་ལྟ་བུའྩོ་ཞེས་གསུངས།

སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༢༧༥ ལས། གཞན་དྩོན་རེས་དཔག་ལ་དབེ་

ན། ཆྩོས་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དང་། ཆྩོས་མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཡང་དག་གཉིས། དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྩོགས་

ཁྩོ་ན་ལ་ཡྩོད་པར་དངྩོས་སུ་གྩོ་བར་བེད་པའི་ཡན་ལག་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ངག་

ཡང་དག །དཔེར་ན། གང་བས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་མི་རྟག །དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། 

སྒ་ཡང་བས་ཞེས་པ་ལྟ་བུའྩོ། །གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་དེ་སྒྲུབ་

ཀི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་མེད་པ་ཁྩོ་ནར་དངྩོས་སུ་གྩོ་བར་བེད་པའི་ཡན་ལག་གཉིས་

ལྡན་གི་ངག་ཡང་དག །དཔེར་ན་གང་རྟག་པ་དེ་ཐམས་ཅད་བས་པ་མིན། དཔེར་ན་

ནམ་མཁའ་བཞིན། སྒ་ནི་བས་ཞེས་པ་ལྟ་བུའྩོ་ཞེས་གསུངས།

སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༢༤༣ ལས། གསུམ་པ་དབེ་བ་ལ་གཉིས། ཆྩོས་མཐུན་

སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དང་། ཆྩོས་མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་

གྩོ །དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། རྟགས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྩོགས་ཁྩོ་ན་ལ་ཡྩོད་པར་

དངྩོས་སུ་སྩོན་པའི་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་གི་ངག །དཔེར་ན་གང་བས་ན་མི་རྟག་

པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། སྒ་ཡང་བས་ཞེས་པའི་ངག་ལྟ་བུའྩོ། །གཉིས་

པའི་མཚན་ཉིད། རྟགས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་མེད་པ་ཁྩོ་ནར་དངྩོས་སུ་

སྩོན་པའི་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་གི་ངག །དཔེར་ན་གང་རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ། 

དཔེར་ན་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་བཞིན། སྒ་ནི་བས་སྩོ་ཞེས་པའི་ངག་ལྟ་བུའྩོ་

ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

རང་དྩོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྩོད་མེད་དཔྱད་པ།

རང་དྩོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྩོད་མེད་དཔྱད་པ་ནི། འྩོ་ན་རང་དྩོན་སབས་ཀི་

སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡྩོད་དམ་ཞེ་ན། སར་གི་གཞུང་འདི་རྣམས་ལས་སྒྲུབ་ངག་ལ་ཕི་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

རྩོལ་ངེས་པར་ཡྩོད་པ་ལྟ་བུར་གསལ་ལ། འྩོན་ཀང་དཔྱད་དགྩོས་ཏེ། རྣམ་འགྲེལ་

ལེའུ་བཞི་པའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༥༡༢ ལས། གཉིས་པ་ནི། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ལ་རྩོལ་

བའི་སྩོ་ནས་དབེ་ན་རང་དྩོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དང་། གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་གཉིས། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གང་ཞིག །སྒ་མི་རྟག་པར་

ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པ། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

རང་དྩོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། བས་པ་སྒ་མི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་

རང་དྩོན་སབས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སྩོང་བའི་རྩོལ་བའི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་

བས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། སྒ་ཡང་བས་ཞེས་པའི་སྒྲུབ་

ངག་ལྟ་བུ། རང་ཉིད་འགྩོད་པ་པྩོའི་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སར་རྩོལ་ཡང་དག་

གིས་ཚད་མས་རྟྩོགས་པའི་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་རང་ཉིད་འགྩོད་པ་

སབས་སུ་བབ་པའི་ཕི་རྩོལ་ཡང་དག་ལ་ཆད་ལྷག་མེད་པར་གསལ་བར་སྩོན་པའི་

སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་རྣམ་དག་དེ། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན་བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕི་རྩོལ་ཡང་དག་གི་ངྩོར་བཀྩོད་པའི་བས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ། 

དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། སྒ་ཡང་བས་ཞེས་པའི་སྒྲུབ་ངག་ལྟ་བུ་ཞེས་གསུངས།

དེ་ལྟར་ན། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་ན་

སར་རྩོལ་རང་ཉིད་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པ་ཚད་མས་གྲུབ་དགྩོས་པ་དང་། སྒ་མི་རྟག་

པར་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་སར་རྩོལ་གིས། ཕི་རྩོལ་ཤེས་འདྩོད་དང་ལྡན་པ་ལ་གང་

བས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་ཅེས་སྩོགས་ཀི་སྒྲུབ་ངག་ཀང་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་མ་ཡིན་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྒ་མི་རྟག་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་སར་རྩོལ་ཡང་

དག་གི་རྒྱུད་ཀི་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་ན་གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་

ངག་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ་བྩོ། །

ཡང་དེ་ཉིད་ ༥༡༢ ལས། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ལ་སྦྩོར་བའི་སྩོ་ནས་དབེ་ན། 

ཆྩོས་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དང་། ཆྩོས་མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་གཉིས། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གང་ཞིག །སྒ་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་ཕྩོགས་ཆྩོས་དང་རེས་ཁྱབ་དངྩོས་སུ་བརྩོད་ཅིང་། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་ལྡྩོག་ཁྱབ་ཤུགས་ལ་བརྩོད་པ་དེ། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆྩོས་མཐུན་སྦྩོར་

གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི་ནི། བས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་

ཅེས་སྩོགས་ཀི་སྒྲུབ་ངག་ལྟ་བུ། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གང་

ཞིག །ཕྩོགས་ཆྩོས་དང་ལྡྩོག་ཁྱབ་དངྩོས་སུ་བརྩོད་ཅིང་། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

རེས་ཁྱབ་ཤུགས་ལ་བརྩོད་པ་དེ། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆྩོས་མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་

སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི་ནི། མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་ན་བས་པ་མ་

ཡིན་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་བཞིན། སྒ་ནི་བས་ཞེས་པའི་

སྒྲུབ་ངག་ལྟ་བུ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་དེ་ཉིད་ ༤༩༣ ལས། ཁ་ཅིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་ས་རྩོལ་ཡང་དག་གིས་ཚད་

མས་གྲུབ་པའི་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕི་རྩོལ་ཡང་དག་ལ་ལྷག་ཆད་

མེད་པར་སྩོན་པའི་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་གི་ངག་རྣམ་དག་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་

གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཟེར་ན། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་གྲུབ། སྒ་མི་རྟག་པར་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ས་རྩོལ་གིས་སྒ་

མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོལ་ཡང་དག་གི་ངྩོར་བཀྩོད་པའི་བས་ན་མི་རྟག་པས་

ཁྱབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། སྒ་ཡང་བས་ཞེས་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཆྩོས་ཅན། སྒ་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་

ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ས་རྩོལ་ཡང་དག་གིས་ཚད་

མས་གྲུབ་པའི་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་

རྩོལ་ཡང་དག་ལ་ལྷག་ཆད་མེད་པར་བསན་པ་གང་ཞིག །མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་གི་ངག་རྣམ་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཕི་མ་དེར་ཐལ། སྒ་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་སྩོན་པའི་ངག་རྣམ་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། ར་བར་འདྩོད་ན། 

དེ་འདྲའི་ས་རྩོལ་དེ་སྒ་མི་རྟག་པར་གྲུབ་པའི་ས་རྩོལ་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་

འདྲའི་སྒྲུབ་ངག་དེ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པའི་

ཕིར། གཞན་ཡང་། བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ས་རྩོལ་ཡང་དག་

གིས་བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོལ་ཡང་དག་གི་ངྩོར་བཀྩོད་

པའི་སྒ་ཆྩོས་ཅན། མི་རྟག་སེ། བས་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རྟགས་སྦྩོར་ཆྩོས་ཅན། བས་

རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། 

བས་རྟགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། བས་

རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ས་རྩོལ་ཡང་དག་གིས་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་

བས་རྟགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ། བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་ཕིར་རྩོལ་ཡང་དག་ལ་ལྷག་ཆད་མེད་པར་བསན་པ་གང་ཞིག །བས་རྟགས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་གི་ངག་རྣམ་དག་ཡིན་པའི་

ཕིར། དང་པྩོ་ས། གཉིས་པ་དེར་ཐལ། བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

ཚུལ་གསུམ་བརྩོད་པའི་ངག་རྣམ་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། ར་བར་འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། སྒ་

མི་རྟག་པར་དངྩོས་སུ་བརྩོད་པའི་ངག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་བར་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་ན། སྒྲུབ་ངག་ལ་དམ་བཅའ་མ་བརྩོད་པས་ཁྱབ་ཀང་། རྟགས་སྦྩོར་

ཙམ་ལ་དམ་བཅའ་མ་བརྩོད་པས་མ་ཁྱབ་སེ། སྒ་ཆྩོས་ཅན། མི་རྟག་སེ། བས་པའི་

ཕིར་ཞེས་པའི་རྟགས་སྦྩོར་ཡང་དག་གིས་དམ་བཅའ་འམ་སྒ་མི་རྟག་པ་བརྩོད་པ་

གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ལ་རང་དྩོན་སབས་ཀི་སྒྲུབ་ངག་ཡྩོད་པར་ཚད་མ་རིགས་

ཐིག་ལས་ཀང་གསུངས་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། སྦྩོར་བ་མཐྩོང་བ་གྩོམས་པ་ལས་བདག་

ཉིད་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་རྟགས་སྦྩོར་འགྱུར་བའི་བདག་གི་དྩོན་གི་

རེས་སུ་དཔག་པ་ལ་ཡང་སྦྩོར་བའི་བེ་བག་བསན་ཏྩོ་ཞེས་དང་། ཐར་ལམ་གསལ་

བེད་ལས་ཀང་། སབས་འདིར་གཞན་དྩོན་རེས་དཔག་གི་ཞར་ལ་བསན་པ་ནི། ཕིར་

རྩོལ་ལ་བརྩོད་པས་བསྒྲུབ་བ་རྟྩོགས་པ་སྐྱེ་བ་ལྟར། རྩོལ་བས་དངྩོས་སུ་བཀྩོད་པ་

ལ་མི་ལྟྩོས་པར་བསན་བཅྩོས་སུ་བིས་པ་མཐྩོང་ཞིང་བསམ་པ་ལས་ཀང་བསྒྲུབ་བ་

ལ་རྟྩོགས་པ་སྐྱེ་ཞིང་། དེ་ཡང་སྦྩོར་བའི་སྩོ་ནས་གཉིས་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ལས་ཀང་། དེ་མཐྩོང་བ་ལས་རང་ཉིད་ཀིས་རྟྩོགས་ཤིང་

གྩོམས་པ་ན་ཡང་དེ་ལྟར་འགྱུར་བའི་ཕིར། རང་གི་དྩོན་གི་རེས་སུ་དཔག་པ་ལ་ཡང་

དབེ་བ་བསན་ཏྩོ་ཞེས་གསུངས།
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ ༤༩༠ ལས། གསུམ་པ་ནི། སྒྲུབ་ངག་གཉིས་ཀི་དབེ་བ་

ནི་གཞན་དྩོན་ལེའུའི་གཏན་ལ་དབབ་པར་བ་བའི་གཙོ་བྩོར་མ་ཡིན་ནམ། སབས་

འདིར་སྩོན་པ་མི་རིགས་སྩོ་ཞེ་ན། སྒྲུབ་ངག་གཉིས་ཀི་དབེ་བ་གཞན་དྩོན་གི་སབས་

སུ་གཏན་ལ་དབབ་པར་བ་བ་ཡིན་ཀང་རང་གི་དྩོན་གི་རེས་སུ་དཔག་པའི་སབས་

ལ་ཡང་དབེ་བ་བསན་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་དེ། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དེ་བསན་བཅྩོས་

སུ་བིས་པ་མཐྩོང་བ་གྩོམས་པ་ལས་རྩོལ་བས་བཀྩོད་པ་ལ་མི་བལྟྩོས་པར་གང་ཟག་

གཅིག་པུ་རང་ཉིད་ཀིས་རྟྩོགས་པ་ན་ཡང་ཚུལ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་སྩོ་ནས་རྟྩོགས་པ་

དེ་ལྟར་འགྱུར་བ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། གང་ཟག་རང་ཉིད་ཀིས་བསམས་

པའི་ཚེ་ན་ཡང་ལྩོག་གྱུར་རྟྩོགས་པའི་སྩོ་སྦྩོར་ངག་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀི་སྩོ་ནས་

རྟྩོགས་པར་འགྱུར་བས་གང་ཟག་གཞན་གིས་འདུས་བས་མི་རྟག་པ་ལ་སྩོགས་པའི་

ལྩོག་གྱུར་སྒྲུབ་བེད་ཀི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གྩོ་བར་བེད་པ་མ་རེད་ན་རང་ཉིད་ཀིས་

བསན་བཅྩོས་ལ་ལེགས་པར་བསམས་ནས་རྟྩོགས་པར་བ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཡང་

སྒྲུབ་པའི་སྩོ་ནས་སམ་དགག་པའི་སྩོ་ནས་རྟྩོགས་པའི་སྩོ་རྣམ་པ་གཉིས་ཡྩོད་དྩོ་

ཞེས་ཡིན་ནམ་སྙམ་ཤེས་པའི་ཕིར་དུ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་རང་དྩོན་

ལེའུར་གསལ་བར་གསུངས་སྩོ། །

གསུངས་ཚུལ་འདི་རྣམས་ལ་དཔག་ན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ལ་གཞན་དྩོན་

སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་མི་དགྩོས་པ་མ་ཟད་ངག་སྒ་རང་མཚན་པ་ཡིན་དགྩོས་མིན་

ཡང་དཔྱད་པར་བའྩོ། །

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་བཞི་པའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༤༩༥ ལས། ཁ་ཅིག་རང་ཉིད་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

འགྩོད་པ་པྩོའི་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ས་རྩོལ་ཡང་དག་གིས་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་

སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་རང་ཉིད་འགྩོད་པ་སབས་སུ་བབ་པའི་སྒ་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོལ་ཡང་དག་ལ་ལྷག་ཆད་མེད་པར་སྩོན་པའི་སྒ་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་ངག་རྣམ་དག་དེ།  སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གི་

མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་ན། སྒ་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་དག་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་

དེ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་དྩོན་སྒྲུབ་ངག་

ཡང་དག་ཡྩོད་པའི་ཕིར། བས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་ཅེས་པའི་སྒྲུབ་ངག་བསན་

བཅྩོས་སུ་བིས་པ་མཐྩོང་ཞིང་བསམས་པ་ལས་རང་རྒྱུད་ལ་སྒ་མི་རྟག་རྟྩོགས་ཀི་

རེས་དཔག་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས་ཤིང་སར་གི་རིགས་ཐིག་

དང་། རྣམ་བཤད། རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་གསུམ་གི་ལུང་ཤེས་བེད་དུ་དྲངས་ཤིང་།

ཡང་གྩོང་དུ་སྩོང་ཟིན་པ་ལྟར་དེ་ཉིད་ ༥༡༢ ལས། སྒྲུབ་ངག་ལ་རྩོལ་བའི་སྩོ་

ནས་དབེ་ན། རང་དྩོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དང་། གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་

གཉིས་ཅེས་གསུངས་སྩོ། །

སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གི་དབེ་ཚུལ་གི་སྩོར།

སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གི་དབེ་ཚུལ་ནི། སེ་བདུན་ལ་འཇུག་པའི་སྩོ་དྩོན་གཉེར་

ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༡༢༦ དང་། སེ་བདུན་རྒྱན་ ༢༧༥ སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༢༤༣ 

རྣམས་ལས། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ལ་དབེ་ན། ཆྩོས་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་

དང་། ཆྩོས་མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་བཅས་གཉིས་སུ་དབེར་ཡྩོད། དེ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

བཞིན་དུ་རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ ༤༨༩ ལས་ཀང་། ཆྩོས་མཐུན་མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་

ངག་གཉིས་སུ་དབེ་ཚུལ་གསལ་ལ། རེ་བཙུན་རྣམ་འགྲེལ་ ༥༡༢ ལས། སྒྲུབ་ངག་

ཡང་དག་ལ་རྩོལ་བའི་སྩོ་ནས་དབེ་ན། རང་དྩོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དང་། གཞན་

དྩོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གཉིས། ཞེས་དང་། སྦྩོར་བའི་སྩོ་ནས་དབེ་ན། ཆྩོས་མཐུན་

སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དང་། ཆྩོས་མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གཉིས་

ཅེས་གསུངས་སྩོ། །རྟ་ནག་རྣམ་འགྲེལ་ ༣༨༢ ལས། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ལ་དབེ་

ན། ཆྩོས་མཐུན་མི་མཐུན་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གཉིས་དང་། དེ་རེ་རེ་ལའང་ཕྩོགས་

ཆྩོས་སྩོན་འགྲྩོ་ཅན་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དང་། ཁྱབ་པ་སྩོན་འགྲྩོ་ཅན་གི་སྒྲུབ་ངག་

ཡང་དག་གཉིས་རེ་ཡྩོད་པ་གསུངས་སྩོ། །དེ་ལྟར་ན་སྒྲུབ་ངག་ལ་དབེ་ན། སྦྩོར་བའི་

སྩོ་ནས་ཆྩོས་མཐུན་སྦྩོར་དང་མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་གཉིས་དང་། རྩོལ་བའི་སྩོ་

ནས་རང་དྩོན་དང་གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་ངག་གཉིས་བཅས་དབེ་ཚུལ་གཉིས་ཤེས་པར་བ་

ལ། གཞན་དྩོན་ལེའུའི་བསན་བའི་གཙོ་བྩོར་གྱུར་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ལ་གཞན་

དྩོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གིས་ཁྱབ་པའི་ཚུལ་ཡང་ཤེས་པར་བའྩོ། །

འྩོ་ན། ཕྩོགས་ཆྩོས་སྩོན་འགྲྩོ་ཅན་གི་སྒྲུབ་ངག་དང་། ཁྱབ་པ་སྩོན་འགྲྩོ་ཅན་

གི་སྒྲུབ་ངག་འགྩོད་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། ཁྱབ་པ་སྩོན་འགྲྩོ་ཅན་ནི་ཡྩོངས་གྲགས་ལྟར་

གང་བས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་ཅེས་སྩོགས་རྟྩོགས་ས་ལ། ཕྩོགས་ཆྩོས་སྩོན་འགྲྩོ་

ཅན་གི་སྒྲུབ་ངག་ནི། ར་བར། ཁྱབ་སྩོན་ཅན་ལ་དེ་མེད་ཀང་། །སྒ་ནི་བས་ཡིན་འདི་

འདྲ་ཀུན། །མི་རྟག་ཅེས་ནི་བརྩོད་པས་ཀང་། །དྩོན་གིས་དེ་ནི་འཇིག་བླྩོར་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། སྒ་ནི་བས་སྩོ། །གང་བས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ། 
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་ཞེས་འགྩོད་དགྩོས་སྩོ།  །འྩོ་ན་སྒྲུབ་ངག་ཕྩོགས་ཆྩོས་སྩོན་

འགྲྩོ་ཅན་ཡྩོད་ན་ར་བར། ཁྱབ་སྩོན་ཅན་ལ་དེ་མེད་ཀང་། །ཞེས་རང་ལུགས་སྒྲུབ་

ངག་ལ་ཁྱབ་པ་སྩོན་འགྲྩོ་ཅན་དུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྩོ་ཞེ་ན། དེའི་དྩོན་ནི། རང་

ལུགས་ལ་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ལ་ཁྱབ་པ་སྩོན་འགྲྩོ་ཅན་གིས་ཁྱབ་པ་བསན་པ་མ་

ཡིན་གི་དམ་བཅའ་སྩོན་འགྲྩོ་ཅན་གི་གཞན་ལུགས་ཀི་སྒྲུབ་ངག་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་

མ་ཡིན་པར་མཚོན་པའི་ཆེད་དུ་ཁྱབ་སྩོན་ཅན་ཞེས་སྩོས་སྩོ། །ཡང་ཁ་ཅིག །སྒྲུབ་

ངག་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་སྩོན་འགྲྩོ་ཅན་དགྩོས་ཏེ། ར་བར། སྒ་ནི་བས་ཡིན་ཞེས་སྩོགས་

ཕྩོགས་ཆྩོས་སྩོན་འགྲྩོ་ཅན་དུ་གསུངས་པས་སྩོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། ཁྱབ་པ་

སྩོན་འགྲྩོ་ཅན་གི་སྒྲུབ་ངག་ནི་རྒྱ་བྩོད་ཀི་གཞུང་ཆེན་ཚད་ལྡན་ཀུན་ལ་གསལ་ཞིང་། 

འྩོན་ཀང་རྣམ་འགྲེལ་ལས། སྒ་ནི་བས་ཡིན་ཞེས་ཕྩོགས་ཆྩོས་སྩོན་དུ་འགྲྩོ་བ་ཅན་

གསུངས་པ་ནི། གཞན་ལུགས་ཀི་དམ་བཅའ་སྩོན་འགྲྩོ་ཅན་གི་སྒྲུབ་ངག་སྒྲུབ་ངག་

ཡང་དག་འགྩོག་པའི་མཚོན་བེད་དམ། ཡང་ན་ར་བའི་ཚིག་སེབ་སྦྩོར་གི་དབང་

གིས་སྒ་ནི་བས་ཡིན་ཞེས་ཕྩོགས་ཆྩོས་སྩོན་དུ་བརྩོད་པ་ཡིན་གི་སྒྲུབ་ངག་ལ་

ཕྩོགས་ཆྩོས་སྩོན་འགྲྩོ་ཅན་གིས་ཁྱབ་པ་བསན་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་རྣམ་

བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༡༠ ལས། གཞུང་འདིར་ཕྩོགས་ཆྩོས་སྩོན་དུ་བརྩོད་

པ་ཚིག་གི་སེབ་སྦྩོར་གི་དབང་ཡིན་པའམ། ཡང་ན། དམ་བཅའ་སྩོན་འགྲྩོ་འགྩོག་

པའི་མཚོན་བེད་དུ་ཁྱབ་སྩོན་ཅན་ཞེས་སྩོས་སྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སྒྲུབ་ངག་འགྩོད་ཚུལ་གི་སྩོར།

སྒྲུབ་ངག་འགྩོད་ཚུལ་ནི། སེ་བདུན་ལ་འཇུག་པའི་སྩོ་དྩོན་གཉེར་ཡིད་ཀི་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

མུན་སེལ་ ༡༢༦ ལས། དཔེར་ན་གང་བས་མི་རྟག་དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། སྒ་ནི་

བས་ཞེས་པའི་ངག་ལྟ་བུའྩོ། །ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ ༡༢༧ ལས། དཔེར་ན་གང་

རྟག་པ་མ་བས། ནམ་མཁའ་བཞིན། སྒ་ནི་བས་སྩོ་ཞེས་པའི་ངག་ལྟ་བུའྩོ་ཞེས་

གསུངས། སེ་བདུན་རྒྱན་ ༢༨༥ ལས། སྒྲུབ་ངག་འགྩོད་པའི་ཚུལ་ནི། སྒ་མི་རྟག་པའི་

སྒྲུབ་བེད་འགྩོད་པ་སབས་སུ་བབ་པའི་རྩོལ་བའི་ངྩོར་སྒ་མི་རྟག་པའི་སྒྲུབ་བེད་

འགྩོད་པར་ཁས་བླང་པའི་རྩོལ་བ་ཡང་དག་གིས། གང་བས་པ་དེ་ནི་མི་རྟག་དཔེར་

ན་བུམ་པ་བཞིན། སྒ་ཡང་བས་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་པའམ། གང་རྟག་པ་དེ་ནི་མ་བས། 

དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་བཞིན། སྒ་ནི་བས་པའྩོ་ཞེས་པའི་ཚུལ་གིས་འགྩོད་པར་བེད་

ལ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་ ༢༤༣ ལས། དཔེར་ན་གང་བས་ན་མི་

རྟག་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། སྒ་ཡང་བས་ཞེས་པའི་ངག་ལྟ་བུའྩོ་ཞེས་

དང་། དེ་ཉིད་ ༢༤༣ ལས། དཔེར་ན་གང་རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་

འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་བཞིན། སྒ་ནི་བས་སྩོ་ཞེས་པའི་ངག་ལྟ་བུའྩོ་ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །ཡྩོངས་འཛིན་རྟགས་རིགས་ ༣༡༦ ལས། དང་པྩོ་ནི་བས་ན་མི་རྟག་

པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། སྒ་ཡང་བས་སྩོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། 

རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་བཞིན། སྒ་ནི་

བས་སྩོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

གསུངས་ཚུལ་འདི་ཐམས་ཅད་བས་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་སྦར་བའི་སྒྲུབ་ངག་བཀྩོད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་ལ། རྣམ་ངེས་དར་

ཊིཀ་ ༤༩༡ ལས། གང་ཅུང་ཟད་བས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ནི་མི་རྟག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

སེ།  དཔེར་ན་བུམ་པ་ལ་སྩོགས་བཞིན་ནྩོ། །སྒ་ཡང་བས་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་ནི་

ཞེས་གསུངས། ཡང་དེ་ཉིད་ ༤༩༣ ལས། ལྡྩོག་པ་དངྩོས་སུ་སྩོན་པ་ཅན་གི་སྦྩོར་

བ་ཡང་། དཔེར་ན་མི་རྟག་པ་ཉིད་མེད་ན་བས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ། 

དཔེར་ན་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་བཞིན། སྒ་ནི་བས་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བའྩོ་

ཞེས་གསུངས། རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་བཞི་པའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༥༠༧ ལས། མཚན་གཞི་

ལ། ཁ་ཅིག་རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་

བཞིན། སྒ་ནི་བས་ཞེས་པའི་སྒྲུབ་ངག་འདི། བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་ཆྩོས་མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ན། ཤེས་བ་

ཆྩོས་ཅན། བས་ན་རྟག་པ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་སྒ་ཡང་བས་

ཞེས་པའི་སྒྲུབ་ངག་དེ་བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་

ཡིན་པར་ཐལ། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་ཅེེས་སྩོགས་ཀི་སྒྲུབ་ངག་དེ། བས་རྟགས་

ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། 

འདྩོད་ན། སྒ་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་ན། སྒ་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། 

ཆྩོས་དེའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་ན། 

ཆྩོས་དེའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་དགྩོས་པར་

ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དྩོན་བེད་མི་ནུས་པའི་ཆྩོས་མ་ཡིན་ན་རྟག་པ་མ་

ཡིན་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། སྒ་ཡང་དྩོན་བེད་མི་ནུས་པའི་ཆྩོས་མ་

ཡིན་ནྩོ་ཞེས་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཆྩོས་ཅན། དྩོན་བེད་མི་ནུས་པའི་ཆྩོས་མ་ཡིན་པའི་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་

རྟགས་ཀིས་སྒ་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རྟགས་ས། འདྩོད་ན། རི་བྩོང་རྭ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས་

སྩོ། །དེ་ལྟར་སྐྱྩོན་གཅིག་དང་།

ཡང་ལེའུ་བཞི་པའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༥༠༨ ལས། གཞན་ཡང་། སྒ་ཆྩོས་ཅན། 

རྟག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བས་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རྟགས་སྦྩོར་འདི་བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་

མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སྦྩོར་རྣམ་དག་ཡིན་པར་ཐལ། རྟག་ན་མ་བས་པས་

ཁྱབ་ཅེས་སྩོགས་ཀི་སྒྲུབ་ངག་དེ་བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་

ངག་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་གི་

རྟགས་སྦྩོར་རྣམ་དག་ཡིན་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་

ཀི་དངྩོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་དང་སྒྲུབ་པའི་གཞི་མཐུན་ཡྩོད་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་

ཕིར། འདྩོད་ན། རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར་ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །ཞེས་དེ་ལྟར་སྐྱྩོན་གཅིག་དང་།

ཡང་ལེའུ་བཞི་པའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༥༠༨ ལས། དེ་འདྲའི་རྟགས་སྦྩོར་ཆྩོས་

ཅན། མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་འཇུག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་རྟགས་སྦྩོར་

རྣམ་དག་ཡིན་པར་ཐལ། བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སྦྩོར་

རྣམ་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། རི་བྩོང་རྭ་ཆྩོས་ཅན། བས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། 

རྟག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །ཞེས་དེ་ལྟར་སྐྱྩོན་

གཅིག་དང་།
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཡང་ལེའུ་བཞི་པའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༥༠༩ ལས། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་

ཅེས་སྩོགས་ཀི་སྒྲུབ་ངག་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ཀིས་བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་ལྡྩོག་ཁྱབ་དངྩོས་སུ་བརྩོད་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་ཆྩོས་མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། 

དེ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ཀིས་བས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པའི་ལྡྩོག་ཁྱབ་དངྩོས་སུ་བརྩོད་

པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་དེ་བས་ན་མི་

རྟག་པས་ཁྱབ་པའི་ལྡྩོག་ཁྱབ་ཡིན་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། བུམ་པ་

རྟག་པ་ཡིན་ན་མ་བས་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་དེ། བས་པ་ཡིན་ན་བུམ་པ་མི་རྟག་པ་

ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ལྡྩོག་ཁྱབ་ཡིན་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ཁྱབ་པ་

ཕི་མ་དེ་ཡྩོད་པར་ཐལ། ཁྱབ་པ་ས་མ་དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདྩོད་ན་

དགག་གཞིས་བཤག་གྩོ །དེ་བཞིན་དུ་རྟག་ན་ཆྩོས་དེ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་དེ། ཆྩོས་

དེ་ཡིན་ན་མི་རྟག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ལྡྩོག་ཁྱབ་ཡིན་པར་ཐལ། རྟག་ན་མ་བས་

པས་ཁྱབ་པ། བས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པའི་ལྡྩོག་ཁྱབ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། 

མེད་ངེས་ཡིན་ན་མི་རྟག་པ་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། རྟག་ན་མེད་ངེས་མ་ཡིན་དགྩོས་

པའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །དེ་ལྟར་གང་རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་ཅེས་སྩོགས་ཀི་

སྒྲུབ་ངག་དེ་བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆྩོས་མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་

ངག་ཡང་དག་ཏུ་འདྩོད་པ་ལ་སྐྱྩོན་དུ་མ་འཇུག་པ་གསུངས་སྩོ། །

གྩོང་དུ་དགག་གཞིས་བཤག་གྩོ་ཞེས་པ་ལས་འཕྲྩོས་ཏེ། རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་

དང་པྩོའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༢༥༦ ལས། འདིར་སྒའི་མི་རྟག་ཅེས་དྲུག་སྒ་སྦྩོར་དགྩོས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཀི། གཞན་དུ་ན་བ་འཐེང་གི་སྐྱྩོན་འཇུག་གྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ཡྩོངས་འཛིན་བསྡུས་གྲྭ་ ༤༥ ལས། རང་རེས་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་

ན། དངྩོས་པྩོའི་སྤི་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་བས་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། སྒ་མི་རྟག་པ་ཆྩོས་

ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར་ཟེར་ན་རྟགས་མ་གྲུབ་བྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། སྒ་མི་རྟག་

པ་དངྩོས་པྩོའི་སྤི་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དངྩོས་པྩོ་སྒ་མི་རྟག་པའི་བེ་བག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༤༡ ལས། སྒ་མི་རྟག་པ་ལྟ་བུ་རང་མཚན་

འགའ་ཞིག་ཀང་རེས་དཔག་ཚད་མའི་གཞལ་བར་འགྱུར་བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཞེས་

དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ ༧༥ ལས། སྒ་མི་རྟག་པ་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་

དངྩོས་པྩོར་མེད་པའི་ཆྩོས་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒ་མི་རྟག་པ་རྟག་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ་

ཞེས་སྩོགས་སྒ་མི་རྟག་པ་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པ་གསུངས་སྩོ། །

ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༦༠༠ ལས། འདིས་སྒ་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་དགག་ཏུ་

སྩོན་པ་མ་ཡིན་གི། སྒ་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྩོག་པ་མ་ཡིན་དགག་དང་། དེ་

རེས་དཔག་གི་ཤུགས་རྟྩོགས་སུ་བསན་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་ ༢༠༧ ལས། དེས་ན་གཞི་གྲུབ་པ་ལ། དངྩོས་པྩོ་ཡྩོད་

པ་དང་། རྟྩོག་པས་བཏགས་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། སྒ་མི་རྟག་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་ལ། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་

ཡང་དག་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སེ། སྒ་ཆྩོས་ཅན། རྟག་སེ། ཆྩོས་དང་སད་ཅིག་མ་མ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་བཀྩོད་པའི་ཚེ་ཆྩོས་དང་སད་ཅིག་མ་

མ་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་འགལ་རྟགས་ཡིན་ཡང་། དེ་སྒ་

མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཆྩོས་དང་སད་

ཅིག་མ་མ་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་མི་རྟག་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཏེ། 

རི་བྩོང་ར་ལ་སྩོགས་པ་དེའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ། སྒ་ཆྩོས་ཅན། རྟག་སེ། རྟག་པ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་བཀྩོད་པ་ན། རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་

རྟགས་ཡིན་ཡང་། དེ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་འདྲའི་

རྟགས་དེའི་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་ལ། མི་རྟག་པས་

ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པའི་ཕིར་ཞེས་སྩོགས་ཡང་ཡང་དཔྱད་དགྩོས་པ་ཡྩོད།

ཡང་རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་བཞི་པའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༥༡༠ ལས། ཁྩོ་ན་རེ། རྟག་ན་

མ་བས་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་བཞིན། སྒ་ནི་བས་ཞེས་

པའི་སྒྲུབ་ངག་དེ། བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་

ཡིན་པར་ཐལ། སྒ་ཆྩོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་ཐལ་

འགྱུར་འདི་བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་རྒྱུད་འཕེན་པའི་ཐལ་

འགྱུར་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་

རྒྱུད་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེ་འདྲའི་

ཐལ་འགྱུར་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ཀི་རྟགས་ལྩོག་ཀང་ཡིན། བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་དངྩོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཀང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་ཡྩོད་པར་ཐལ། 

ཁྱྩོད་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་རྒྱུད་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡིན་པའི་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཕིར། འདྩོད་ན། རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

དངྩོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཡིན་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། སྒ་

ཆྩོས་ཅན། མི་རྟག་སེ། བས་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རྟགས་སྦྩོར་དེ། སྒ་ཆྩོས་ཅན། མ་

བས་པར་ཐལ། རྟག་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་འདིས་མི་འཕེན་ཞིང་། མི་རྟག་

པ་དེ་ཡང་དེ་འདྲའི་ཐལ་འགྱུར་དེའི་རྟགས་ལྩོག་མ་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

ཡྩོངས་འཛིན་བསྡུས་གྲྭ་ ༡༣༩ ལས། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ལན་གིས་ལྡྩོག་པར་

མི་ནུས་པའི་ཐལ་ངག་དེ། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཟེར་ན། སྒ་ཆྩོས་

ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཆྩོས་ཅན། 

ལན་གིས་ལྡྩོག་པར་མི་ནུས་པའི་ཐལ་ངག་ཡིན་པར་ཐལ། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེ་འདྲའི་ཐལ་འགྱུར་ཆྩོས་ཅན། ཐལ་

འགྱུར་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། རང་རྒྱུད་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡིན་པའི་

ཕིར། དེར་ཐལ། ཚུལ་གསུམ་འཕེན་ནུས་ཀི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེར་ཐལ། སྒ་ཆྩོས་ཅན། མི་རྟག་སེ། བས་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་སྦྩོར་བ་ཡང་དག་

འཕེན་ནུས་ཀི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ཡང་དེའི་

ཤྩོག་ངྩོས་ ༡༤༡ དང་། ༡༤༢ བཅས་སུ་ཡང་། སྒ་ཆྩོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། 

རྟག་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་འདིས། སྒ་ཆྩོས་ཅན། མི་རྟག་སེ། བས་པའི་

ཕིར་ཞེས་པའི་རྟགས་སྦྩོར་འདི་འཕེན་པར་གསུངས་སྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་གང་རྟག་ན་

མ་བས་པས་ཁྱབ་ཅེས་སྩོགས་ཀི་སྒྲུབ་ངག་དེ། བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་ཆྩོས་མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཏུ་འདྩོད་པ་ཀུན་གིས་ཀང་སྒ་ཆྩོས་ཅན། 
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་དེས་བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སྦྩོར་དེ་འཕེན་པར་འདྩོད་དགྩོས་ལ། གཞན་ཡང་། སྒ་

ཆྩོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་འདི། འགལ་ཁྱབ་

དམིགས་པའི་རང་རྒྱུད་འཕེན་པའི་འགལ་ཁྱབ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་དུ་

གསུངས་པས། ཐལ་འགྱུར་དེའི་རྟགས་ལྩོག་ཏུ་རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་སྩོང་ན། དེའི་

འཕངས་པའི་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་ཆྩོས་གཉིས་ལ་ཁྱབ་ཆེ་ཆུང་ཡྩོད་པའི་ཁྱབ་བ་ཁྱབ་

བེད་འཐད་ཅིང་། སར་གི་ཐལ་འགྱུར་དེའི་རྟགས་ལྩོག་ཏུ་མི་རྟག་པ་སྩོང་ན། དེའི་

འཕངས་པའི་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་ཀི་རྟགས་ཆྩོས་གཉིས་ཁྱབ་ཆེ་ཆུང་མེད་པའི་རང་

བཞིན་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་སྩོགས་སྐྱྩོན་དུ་མར་འགྱུར་རྩོ། །

ཡང་རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པྩོའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༡༦༤ ལས། ཁྩོ་བྩོ་ཅག་ལ་

ཐལ་འགྱུར་དང་པྩོ་དེ་གནྩོད་བེད་དུ་མི་འཇུག་སེ། དེ་འདྲའི་སྒྲུབ་ངག་དེ་བས་རྟགས་

ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆྩོས་མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་ཀང་

མི་མཐུན་དཔེ་ནམ་མཁའི་སེང་དུ་བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡྩོག་

ཁྱབ་བསན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས་པ་འདི་རང་ལུགས་ཀི་བརྟགས་པ་

མཐའ་གཟུང་ཡིན་ནམ་ཡང་ན་གཞན་གི་འདྩོད་བརྩོད་ཡིན་མིན་བརྟག་པར་བ་ཞིང་། 

དེ་བཞིན་དུ་དེ་ཉིད་ ༡༩༤ ལས། རིགས་སྩོ་ལས། དེའི་ཐེ་ཚོམ་ཉིད་ཀང་མེད་དེ་

ཞེས་པ་ནི་གཞི་སང་བའི་ལུང་ཡིན་ཏེ། དེས་བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་ལྡྩོག་ཁྱབ་ངེས་པ་ལ་མི་མཐུན་དཔེ་གཞི་གྲུབ་པ་ངེས་པར་འགྩོད་མི་དགྩོས་པར་

བསན་པའི་ཕིར། དེས་རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་དངྩོས་གྱུར་གི་ནམ་



  36  

སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

མཁའ་བཞིན། སྒ་ནི་བས་སྩོ་ཞེས་པའི་སྒྲུབ་ངག་ལ་བརྟེན་ནས། བས་རྟགས་ཀིས་

སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡྩོག་ཁྱབ་རྟྩོགས་ནུས་པར་བསན་པའི་ཕིར་ཞེས་འགྲེལ་

བཤད་གཉིས་ཀིས་གཞི་སང་བའི་ལུང་དང་སྦར་བའི་ཐད་དུ་གསུངས་པ་འདི་ཡང་

རང་ལུགས་ཡིན་ནམ་འགྲེལ་བཤད་དག་གི་ལུགས་ཡིན་དཔྱད་པར་བའྩོ། །

སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༢༨༥ ལས། སྒྲུབ་ངག་འགྩོད་པའི་ཚུལ་ནི། 

སྒ་མི་རྟག་པའི་སྒྲུབ་བེད་འགྩོད་པ་སབས་སུ་བབ་པའི་རྩོལ་བའི་ངྩོར་སྒ་མི་རྟག་

པའི་སྒྲུབ་བེད་འགྩོད་པར་ཁས་བླངས་པའི་རྩོལ་བ་ཡང་དག་གིས། གང་བས་པ་

དེ་ནི་མི་རྟག །དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། སྒ་ཡང་བས་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་པའམ། 

གང་རྟག་པ་དེ་ནི་མ་བས། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་བཞིན། སྒ་ནི་བས་པའྩོ་ཞེས་

པའི་ཚུལ་གིས་འགྩོད་པར་བེད་ལ་ཞེས་གསུངས་པས། བས་པས་སྒ་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའི་གཏན་ཚིགས་གཅིག་གཞིར་བས་པའི་ཆྩོས་མཐུན་སྦྩོར་དང་

མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཏུ་སར་བཀྩོད་པ་འདི་དང་། དེ་བཞིན་སར་སྩོང་ཟིན་

པ་བཞིན། གང་བས་ན་མི་རྟག་ཞེས་སྩོགས་ཀི་ཆྩོས་མཐུན་སྦྩོར་དང་། གང་རྟག་

ན་མ་བས་ཞེས་སྩོགས་ཆྩོས་མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཏུ་འདྩོད་པ་

དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་གཏན་ཚིགས་གཅིག་ལ་སྦར་བ་ཡིན་དགྩོས་ཤིང་། དེ་ཡང་

བས་པས་སྒ་མི་རྟག་སྒྲུབ་པ་ལ་སྦར་དགྩོས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བས་དཔྱད་པར་བ་

སེ། འདི་ལྟར་བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆྩོས་མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་

སྒྲུབ་ངག་དེ་ལ། ཐ་སྙད་བརྩོད་བདེའི་དབང་དུ་བས་པའི་སྒྲུབ་ངག་འགྩོད་ཚུལ་

གཅིག་དང་། དྩོན་དམ་དངྩོས་གནས་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་སྒྲུབ་ངག་འགྩོད་ཚུལ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

གཉིས་ཡྩོད་ལ། གཞུང་མང་པྩོ་ཞིག་ལས་ས་མ་ལྟར་གི་དབང་དུ་བས་པས་སྐྱྩོན་

མེད་ལ། དྩོན་དངྩོས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན་ནི། ཕི་མ་ལྟར་འགྩོད་དགྩོས་པ་ཡང་

ཀུན་མཐུན་པ་ཡིན་ལ། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལྟ་བུ་གཅིག་ལ་

ཡང་ཚུལ་དེ་གཉིས་ཀ་ཡྩོད་པ་གྩོང་གསལ་གི་གཞུང་ཀུན་མཐུན་པས་དྩོན་ལ་

སྐྱྩོན་མེད་པས་མི་འགལ་ཟེར་དགྩོས་སམ་སྙམ་ཡང་བརྟག་པར་བའྩོ། །

སྒྲུབ་ངག་འགྩོད་ཡུལ་གི་གང་ཟག་ངྩོས་བཟུང་བ།

སྒྲུབ་ངག་འགྩོད་ཡུལ་གི་གང་ཟག་ངྩོས་བཟུང་བ་ནི། རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ 

༦༡༤ ལས། ཕྩོགས་ཆྩོས་སར་ངེས་ཟིན་མ་བརེད་པ་ལ་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་

ཁྱབ་པ་བརྩོད་པ་དང་། ཁྱབ་པ་ངེས་ཟིན་མ་བརེད་པ་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་

དུ་ཕྩོགས་ཆྩོས་བརྩོད་པ་དང་། གཉིས་ཀ་སར་ཤེས་ཟིན་བརེད་པ་ལ་གཉིས་ཀ་

བརྩོད་པ་དང་། སྒྲུབ་ངག་དང་པྩོར་བཀྩོད་ནས་ཚུལ་གསུམ་གཞི་ནས་སྒྲུབ་དགྩོས་

པ་གང་ཡིན་ཡང་ཚུལ་གསུམ་ག་ཕི་རྩོལ་གིས་མ་ངེས་པ་དེ་སྲིད་དུ་གཏན་ཚིགས་

ཡང་དག་དང་། དེ་སྩོན་པའི་སྒྲུབ་ངག་དེ་ཡང་ཕི་རྩོལ་གི་ངྩོར་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཏུ་

མི་འགྱུར་བ་ཡིན་ནྩོ། །སྒྲུབ་ངག་གཉིས་རྟགས་འགལ་བའི་དྩོགས་པ་ཤས་ཆེ་བ་ལ་

ཆྩོས་མཐུན་སྦྩོར་དང་། མ་ངེས་པའི་དྩོགས་པ་ཤས་ཆེ་བ་ལ་ཆྩོས་མི་མཐུན་སྦྩོར་

འགྩོད་ལ། ཕི་རྩོལ་ཤིན་ཏུ་རྩོངས་པ་ལ་ནི་གཉིས་ཀ་བརྩོད་དགྩོས་པ་དག་ཀང་སྲིད་

པར་ཤེས་པར་བའྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༢༨༣ ལས། ཕྩོགས་གཞན་དག་གི་འདྩོད་པ་

ལྟར་བས་པས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་མི་ཤེས་ཤེས་རུང་དུ་ཡྩོད་པའི་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

རྩོལ་བའི་ངྩོར་བས་པས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྩོགས་ཆྩོས་དང་ཁྱབ་པ་ལྷག་

ཆད་དང་བལ་བའི་སྩོ་ནས་བརྩོད་པའི་ངག་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་ཡང་རྩོལ་བ་དེའི་

ངྩོར་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཏུ་འདྩོད་པ་མི་འཐད་དེ། བས་པས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

ཕྩོགས་ཆྩོས་དང་རེས་སུ་འགྲྩོ་ལྡྩོག་མི་ཤེས་པའི་རྩོལ་བའི་ངྩོར་སྒ་བས་ཞེས་བརྩོད་

པ་དང་། བས་པ་མི་རྟག་པ་ཁྩོ་ན་ལ་ཡྩོད་པ་དང་། རྟག་པ་ལ་མེད་པ་ཁྩོ་ནར་བརྩོད་

པའི་ངག་ཐམས་ཅད་དམ་བཅའ་བརྩོད་པའི་ངག་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་ཤེས་

བ་ཆྩོས་ཅན། བས་པས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་མི་ཤེས་ཤེས་རུང་དུ་

ཡྩོད་པའི་རྩོལ་བའི་ངྩོར་བས་པ་དེ་སྒ་མི་རྟག་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ། རྩོལ་

བ་དེའི་ངྩོར་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྩོགས་ཁྱབ་བརྩོད་པའི་ངག་དེ་རྟགས་ཚིག་ཡང་དག་ཡིན་

པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། རྩོལ་བ་དེ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ཀིས་བས་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྩོགས་ཁྱབ་ངེས་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་ཀི་ངྩོར་བས་པ་དེ་སྒ་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་

ཉིད་ཚུལ་གསུམ་སྩོ་སྩོའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་ངེས་པ་སྩོས་ཤིང་། དེ་ཡང་རྩོལ་ཕི་

རྩོལ་གཉིས་ཀས་ངེས་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་པར་ཕྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ནི་རྩོལ་བ་

དང་ཕིར་རྩོལ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་ངེས་པར་གཟུང་ངྩོ་། །དེ་བཞིན་དུ་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་

ལ་ཡྩོད་པ་དང་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པ་དག་ལ་ཡང་ཅི་རིགས་པར་བརྩོད་

པར་བའྩོ་ཞེས་སྩོགས་ཀིས་བཤད་པས། ཚུལ་གསུམ་མ་ངེས་པའི་རྩོལ་བ་དེའི་ངྩོར་

རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་ཞེས་བ་བ་མི་སྲིད་པས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་མི་ཤེས་

པའི་རྩོལ་བའི་ངྩོར་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྩོགས་ཁྱབ་བརྩོད་པའི་ངག་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

པ་མི་སྲིད་དྩོ། །གཉིས་པ་རང་ལུགས་ནི་ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༢༣༩ ལས། བས་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་མི་ཤེས་ཤེས་རུང་དུ་ཡྩོད་པའི་གང་ཟག་གི་ངྩོར་། གང་བས་

ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། སྒ་ཡང་བས་ཞེས་པའི་ངག་དེ་སྒྲུབ་

ངག་ཡང་དག་ཡིན་པར་འདྩོད་པའང་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ཆྩོས་ཅན། 

ཁྱྩོད་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་ངེས་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་ཀི་

ངྩོར་དེ་ལྟ་བུའི་ངག་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། 

ཁྱབ་པ་ཡྩོད་དེ། སྩོབ་དཔྩོན་གིས། རྩོད་པ་གང་ཞིག་གཉིས་ཀ་ལ་ངེས་པ་དེ་ཁྩོ་ན་

སྒྲུབ་པའམ་སུན་འབིན་པ་ཡིན་གི་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་ཟ་

བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཡང་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ལ་ལྟྩོས་པའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །ཞེས་

སྩོགས་གསུངས།

མཉན་བའི་དབང་པྩོའི་ཟུར་བཀྩོལ་ ༣༥༩ ལས། གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་འགྩོད་ཡུལ་གི་རྩོལ་བ་ངྩོས་གཟུང་བ་ལ། གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དེ་

ཚུལ་གསུམ་བརེད་པའི་གང་ཟག་གཅིག་ལ་འགྩོད་དམ། མ་བརེད་པའི་གང་ཟག་

གཅིག་ལ་འགྩོད་ཅེ་ན། འགྲེལ་བཤད་ཤཱཀ་བླྩོ་ལྟར་ན། དེ་བརེད་པའི་གང་ཟག་

གཅིག་ལ་འགྩོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཤཱཀ་བླྩོ་ལས། འྩོན་ཀང་ཕིར་རྩོལ་བ་བཟུང་བ་རྣམ་

པར་བརེད་པ་ལ་ཡང་ཚིག་གིས་དྲན་པའི་ཡུལ་ཉིད་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར། བཟུང་བ་

རྣམ་པར་མ་བརེད་པ་དེའི་ཚེ་གསལ་བར་བེད་པ་ཉིད་དགྩོས་པ་མེད་པ་ཅན་

ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལྟར་ན། མ་བརེད་པའི་གང་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཟག་གཅིག་ལ་འགྩོད་དེ། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས་བརེད་ན་ཤེས་པར་འགལ་ལྩོ་

ཞེས་གསུངས། དེས་ན། གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་ངག་འགྩོད་པ་སབས་སུ་བབས་པའི་གང་

ཟག་ཡྩོད་དེ། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་ཤེས། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་

གསུམ་ཕྩོགས་གཅིག་ཏུ་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་སྐྱེ་དགྩོས་ཀི་གང་ཟག་དེ་ལ་དེ་འགྩོད་

པ་སབས་སུ་བབས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས། གཞན་དྩོན་ལེའུའི་

བསན་བའི་གཙོ་བྩོར་སྒྲུབ་ངག་ཡིན་ལ། དེ་བླྩོ་ཡུལ་དུ་སྩོང་བའི་དངྩོས་ཀི་འབས་བུ་

ལ་ཚུལ་གསུམ་ལ་གྩོ་བ་བསྐྱེད་པའྩོ་ཞེས་པ་དང་། ལྷ་དབང་བླྩོ་ལས། ཚུལ་གསུམ་

སར་ཤེས་ནས་དྲན་རུང་དུ་ཡྩོད་པ་ནི་སྒྲུབ་ངག་འགྩོད་ཡུལ་གི་གཙོ་བྩོ་ཡིན་ལ་ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་ན། སྩོབ་དཔྩོན་ཤཱཀ་བླྩོ་ལྟར་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ངེས་པའི་

ངེས་ཤེས་སྐྱེ་མ་མྩོང་བའམ་བརེད་པའི་གང་ཟག་གཅིག་ལ་འགྩོད་པར་གསུངས་ལ། 

སྩོབ་དཔྩོན་ལྷ་དབང་བླྩོ་ལྟར་ན་ཚུལ་གསུམ་ངེས་ཟིན་མ་བརེད་པའི་གང་ཟག་གཅིག་

ལ་འགྩོད་པར་གསུངས་སྩོ། །

ལེའུ་བཞི་པའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༥༠༥ ལས། མཁས་པ་ཁ་ཅིག །བས་རྟགས་

ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་འགྩོད་པ་སབས་སུ་བབ་པའི་ཕིར་རྩོལ་ཡང་

དག་དང་། བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་འགྩོད་པ་

སབས་སུ་བབ་པའི་ཕིར་རྩོལ་ཡང་དག་གཉིས་ཡིན་ཁྱབ་མཉམ་ཡིན་ཟེར་ན། བས་

རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རེས་དཔག་རང་རྒྱུད་ལ་དངྩོས་སུ་སྐྱེ་ཁ་མའི་

བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོལ་ཡང་དག་ཆྩོས་ཅན། བས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་འགྩོད་པ་སབས་སུ་བབ་

པའི་ཕིར་རྩོལ་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

རྟགས་ཡང་དག་འགྩོད་པ་སབས་སུ་བབ་པའི་ཕིར་རྩོལ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྱབ་པ་ཁས། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

ཚུལ་གསུམ་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་རང་རྒྱུད་ལ་མི་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། 

འདྩོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ། བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་ན། རང་ཉིད་འགྩོད་པ་སབས་སུ་བབ་པའི་བས་

རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོལ་ཡང་དག་གི་རྒྱུད་ལ་བས་རྟགས་

ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་སྐྱེད་བེད་ཡིན་དགྩོས་

པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལ་དྲན་པ་བསྐྱེད་པ་ནི། །དེ་ཉིད་ཚིག་ལ་ཡང་དག་གནས། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས།

རྟ་ནག་རྣམ་འགྲེལ་ ༣༨༢ ལས། འགྩོད་ཡུལ་གི་གང་ཟག་ངྩོས་བཟུང་བ་ནི། 

བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་སར་རྒྱུད་

ལ་སྐྱེ་མ་མྩོང་། ད་ལྟ་རྒྱུད་ལ་མི་ལྡན་ཞིང་། སྒ་རྟག་མི་རྟག་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་བས་

རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕི་རྩོལ་ཡང་དག་དེ། དེ་སྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་

ཡང་དག་འགྩོད་པ་སབས་སུ་བབས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ཏེ། ཤཱཀའི་འགྲེལ་པ་ལས། 

ཕི་རྩོལ་བས་བཟུང་བ་རྣམ་པར་བརེད་པ་ཡང་ཚིག་གིས་དྲན་པའི་ཡུལ་ཉིད་ལ་

འཇུག་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་དང་། རིགས་ཐིག་དར་ཊིཀ་ལས། སར་ཤེས་པ་བརེད་

ནས་དྲན་རུང་དུ་ཡྩོད་པ་ནི་སྒྲུབ་ངག་འགྩོད་པའི་ཡུལ་གི་གཙོ་བྩོ་ཡིན་ལ་ཞེས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༢༨༦ ལས། མདྩོར་ན། སྒྲུབ་ངག་གི་བེད་ལས་

ནི། ཚུལ་གསུམ་ཤེས་ཟིན་དྲན་པར་བེད་པ་ཡིན་གི། མ་ཤེས་པ་ཤེས་པར་བེད་པ་

མ་ཡིན་པས། ནང་གི་ཡན་ལག་ནུས་པ་ནི། ། ཚུལ་གསུམ་དག་ལ་ཡང་དག་

གནས། །དེ་ལ་དྲན་པ་སྐྱེད་པ་ནི། །དེ་ཉིད་ཚིག་ལ་ཡང་དག་གནས། །ཞེས་

གསུངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་ཚུལ་གཉིས་འྩོང་བ་དེ་ཡང་ཤཱཀ་བླྩོ་དང་ལྷ་དབང་བླྩོའི་རེས་སུ་འབང་

བའི་འདྩོད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་བྱུང་བ་གསལ་ལྩོ། །

སྒྲུབ་ངག་འགྩོད་དུས་ངྩོས་བཟུང་བ་ནི།

སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་འགྩོད་པའི་དུས་ནི། སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༢༨༤ 

ལས། གཉིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ནི། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་འགྩོད་པའི་དུས། 

བཀྩོད་པའི་དགྩོས་པ། འགྩོད་པའི་ཚུལ་རྣམས་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཅེ་ན། བཤད་པར་བ་སེ། 

དེ་ཡང་བས་པས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའི་སྦྩོར་བ་སྩོར་གཅིག་ལ་མཚོན་ནས་

བསན་པར་བ་སེ། འདི་ལྟར། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་དགྩོས་ཀི་རྩོལ་བ་སྒ་རྟག་འཛིན་

གི་སྒྩོ་འདྩོགས་ཤས་ཆུང་ཞིང་ཐེ་ཚོམ་ཤས་ཆེ་བར་གྱུར་པ་དང་། གཙོ་ཆེར་སྒྩོ་

འདྩོགས་ཤས་ཆེ་བར་གྱུར་པའི་རིགས་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི་སར་སྒ་རྟག་མི་རྟག་

གང་ལ་ཡང་བླྩོ་ཁ་མ་ཕྩོགས་པའམ། སར་ནས་བླྩོ་ཁ་ཕྩོགས་ཀང་། རྟག་མི་རྟག་གང་

གི་ཕྩོགས་ལ་ཡང་སྒྲུབ་བེད་སྩོགས་མ་མཐྩོང་བས་ད་ལྟ་སྒ་རྟག་མི་རྟག་གང་ཡིན་

སྙམ་དུ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཤེས་པར་འདྩོད་པ་སེ། འདི་ལྟ་བུའི་རྩོལ་བ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ལ་ཡང་རྟག་མི་རྟག་ལ་གཉིས་ཡིན་གི་ཕུང་གསུམ་སྲིད་པར་དྩོགས་པ་དང་། མི་

དྩོགས་པ་གཉིས་ལས། དྩོགས་པ་ལ་དང་པྩོར་སྒ་རྟག་པའི་གནྩོད་བེད་བསན་ནས་

དེའི་རེས་སུ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ངག་འགྩོད་པ་བེད་པ་ཡིན་ཅིང་། རྟག་མི་

རྟག་ལ་གཉིས་ཡིན་སྲིད་པར་མི་དྩོགས་པ་ལ་ནི་སྒ་རྟག་མི་རྟག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་

ཤེས་པར་འདྩོད་ནས་འདྲི་བ་ན། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ངག་བསན་པས་

ཆྩོག་གི །སྒ་རྟག་པའི་གནྩོད་བེད་བསན་མི་དགྩོས་སྩོ། །སྒྩོ་འདྩོགས་ཤས་ཆེ་བར་

གྱུར་པའི་རྩོལ་བ་ལ་ནི། སྒ་རྟག་པར་བདེན་ཞེན་གིས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའམ། 

ཕལ་ཆེར་སྒ་རྟག་ལས་ཆེ་སྙམ་དུ་འཛིན་པའི་རྩོལ་བ་སེ། འདི་ལ་ཡང་རྟག་མི་རྟག་

ཕུང་གསུམ་ཁེགས་པའི་དངྩོས་འགལ་དུ་ངེས་པ་དང་མ་ངེས་པ་གཉིས་ལས། ངེས་

པ་ལ་སྒ་རྟག་པའི་གནྩོད་བེད་དང་། མི་རྟག་པའི་སྒྲུབ་བེད་གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་

བསན་པས་ཆྩོག་གི །གཉིས་ཀ་བསན་མི་དགྩོས་ཏེ། རྩོལ་བ་དེས་སྒ་རྟག་པ་མ་ཡིན་

པར་མཐྩོང་ཙམ་གིས་མི་རྟག་པར་ངེས་ནུས་ལ། མི་རྟག་པར་མཐྩོང་བ་ཙམ་གིས་

ཀང་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་ངེས་ནུས་པའི་ཕིར། རྟག་མི་རྟག་ཕུང་གསུམ་ཁེགས་པའི་

དངྩོས་འགལ་དུ་མ་ངེས་པ་ལ་ནི། དང་པྩོར་སྒ་རྟག་པ་ལ། སྒ་དུས་རྟག་ཏུ་ཐྩོས་

པའམ། ཡང་ན་ལན་གཅིག་ཀང་མི་ཐྩོས་པར་ཐལ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་གནྩོད་བེད་

བསན་ནས་ཕིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ངག་དགྩོད་པར་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །སྒྲུབ་

ངག་འགྩོད་པའི་ཚུལ་ནི། སྒ་མི་རྟག་པའི་སྒྲུབ་བེད་འགྩོད་པ་སབས་སུ་བབས་པའི་

རྩོལ་བའི་ངྩོར་སྒ་མི་རྟག་པའི་སྒྲུབ་བེད་འགྩོད་པར་ཁས་བླངས་པའི་རྩོལ་བ་ཡང་

དག་གིས། གང་བས་པ་དེ་ནི་མི་རྟག །དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། སྒ་ཡང་བས་པ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཡིན་ནྩོ་ཞེས་པའམ། གང་རྟག་པ་དེ་ནི་མ་བས། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་བཞིན། སྒ་ནི་

བས་པའྩོ་ཞེས་པའི་ཚུལ་གིས་འགྩོད་པར་བེད་ལ། དེའི་ཚེ་སྒྲུབ་ངག་འགྩོད་དགྩོས་

ཀི་རྩོལ་བ་དེས་བས་པས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་མ་ངེས་པས་དེའི་

ངྩོར་བས་པ་སྒ་མི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་བཀྩོད་པ་ཡིན་གི། སྩོང་བ་མ་

ཡིན་ལ། དེའི་ཕིར་ངག་དེ་ཡང་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཏུ་བཀྩོད་པ་ཡིན་གི། སྩོང་བ་མ་

ཡིན་ནྩོ། །བཀྩོད་པའི་རེས་ཐྩོགས་སུ། དང་པྩོར་ཕྩོགས་ཁྱབ་གཉིས་རིམ་གིས་སྩོ་

སྩོར་སྒྲུབ་པར་བེད་ལ། ཕྩོགས་ཁྱབ་བསྒྲུབས་ནས་སྩོ་སྩོར་ཤེས་པ་ན། རྩོལ་བ་

དབང་རྣྩོན་ལ་ནི་སྒྲུབ་ངག་བསྐྱར་མ་འགྩོད་མི་དགྩོས་པར་སར་བཀྩོད་པ་དེ་དྲན་པའི་

སྩོབས་ཀིས་ཚུལ་གསུམ་སྩོ་སྩོར་ཤེས་པ་དེ་དག་ཕྩོགས་གཅིག་ཏུ་དྲན་པར་ནུས་

ཤིང་། དེའི་ཚེ་སར་བཀྩོད་པའི་སྒྲུབ་ངག་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཏུ་སྩོང་བ་དང་། 

བས་པ་རྟགས་སུ་བཀྩོད་པ་དེ་ཡང་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སྩོང་བའི་དུས་ཡིན་

ནྩོ། །རྩོལ་བ་དབང་རྟུལ་ལ་ནི་ཚུལ་གསུམ་སྩོ་སྩོར་བསྒྲུབས་ནས་ཤེས་པར་བས་

པའི་འྩོག་ཏུ་ཚུལ་གསུམ་ཅིག་ཅར་དྲན་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་སར་སྒྲུབ་ངག་བསྐྱར་མ་

འགྩོད་དགྩོས་ལ། སར་ཚུལ་གསུམ་སྩོ་སྩོར་ཤེས་ཟིན་མ་བརེད་པ་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་ངག་

གིས་ཚུལ་གསུམ་དུས་གཅིག་ཏུ་བརྩོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚུལ་གསུམ་དུས་གཅིག་ཏུ་

དྲན་པར་ནུས་པས་ཕིས་བཀྩོད་པའི་སྒྲུབ་ངག་ནི་བཀྩོད་ཙམ་ནས་སྒྲུབ་ངག་ཏུ་

འགྱུར་བ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༣༠༦ ལས། གསུམ་པ་རྩོལ་བ་གང་གི་

ངྩོར་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་དཔྱད་པ་ནི། ཕི་རྩོལ་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཤེས་འདྩོད་དང་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ལྡན་པ་ལ། ས་རྩོལ་ཡང་དག་གིས་རྟགས་བཀྩོད་དེ་ཚུལ་སྩོ་སྩོའི་སྒྲུབ་བེད་ཇི་ཙམ་

བསན་དགྩོས་པ་བསན་པ་ལས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་ངེས་ཤིང་། བསྒྲུབ་

བ་ངེས་པ་ལ་སྩོན་དུ་ཕྩོགས་པའི་དུས་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྲྩོ་བའི་དུས་ཡིན་ལ། 

བསྒྲུབ་བ་ཚད་མས་ངེས་པའི་རེས་དཔག་སྐྱེས་པ་ལ་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སྩོང་བ་

ཞེས་བརྩོད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྩོལ་བ་གཅིག་ལ་སྒྲུབ་ངག་གཉིས་ཀ་འགྩོད་དགྩོས་མིན་ལ་དཔྱད་པ།

རྩོལ་བ་གཅིག་ལ་སྒྲུབ་ངག་གཉིས་ཀ་འགྩོད་དགྩོས་མིན་ལ་དཔྱད་པ་ལ། 

རྩོལ་བ་གཅིག་ལ་སྒྲུབ་ངག་གཉིས་ཀ་འགྩོད་དགྩོས་སམ་ཞེ་ན། ཚད་མ་རིགས་

སྩོར། རེ་ཞིག་འགལ་བ་དང་མ་ངེས་པའི་གཉེན་པྩོར་གཉིས་ཀར་བརྩོད་པ་གང་ཡིན་

པ་དེ་ནི་རིགས་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས། རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ ༦༡༤ ལས། སྒྲུབ་

ངག་གཉིས་རྟགས་འགལ་བའི་དྩོགས་པ་ཤས་ཆེ་བ་ལ་ཆྩོས་མཐུན་སྦྩོར་དང་། མ་

ངེས་པའི་དྩོགས་པ་ཤས་ཆེ་བ་ལ་ཆྩོས་མི་མཐུན་སྦྩོར་འགྩོད་ལ། ཕི་རྩོལ་ཤིན་ཏུ་

རྩོངས་པ་ལ་ནི་གཉིས་ཀ་བརྩོད་དགྩོས་པ་དག་ཀང་སྲིད་པར་ཤེས་པར་བའྩོ་ཞེས་

གསུངས། སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༢༧༧ ལས། འྩོ་ན་རྩོལ་བ་གང་ལ་སྒྲུབ་ངག་

བསན་དགྩོས་པ་དེ་ལ་ཆྩོས་མཐུན་སྦྩོར་དང་མི་མཐུན་སྦྩོར་གཉིས་ཀ་སྩོན་ནམ། 

གང་རུང་བ་གཅིག་སྩོན་ཅེ་ན། གང་རུང་བ་གཅིག་བསན་པས་ཆྩོག་གི་གཉིས་ཀ་

སྩོན་པ་སབས་སུ་བབ་པའི་རྩོལ་བ་རྟྩོག་ལྡན་མི་སྲིད་དེ། འདི་ལྟར་རྟགས་ཀི་རྣམ་

གཞག་ལ་བླྩོ་ཁ་ཕྩོགས་པའི་རྩོལ་བ་རྟྩོག་ལྡན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་འགྩོད་

པ་སབས་སུ་བབ་པ་ཡིན་ན་རྟགས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྩོགས་ཁྩོ་ན་ལ་ཡྩོད་པར་ངེས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ན་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་མེད་པར་དྩོན་གིས་གྩོ་ཞིང་། མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་མེད་པ་ཁྩོ་

ནར་ངེས་ན་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཡྩོད་པར་དྩོན་གིས་གྩོ་བས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། དེའི་ཕིར། 

དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་འབེལ་ཤེས་ན། །གཉིས་ལས་གང་ཡང་རུང་སྨྲས་པས། །དྩོན་གིས་

གྩོ་བས་ཅིག་ཤྩོས་ལ། །དྲན་པ་ཡང་དག་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་གཞན་ཡང་སབས་དེར་སྒྲུབ་ངག་གཉིས་ཀ་བརྩོད་དགྩོས་

པ་ལ་སྐྱྩོན་དུ་མ་གསུངས་སྩོ། །

ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་ ༢༤༤ ལས། འྩོ་ན་ཆྩོས་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་དང་

ཆྩོས་མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་གཉིས་ཀ་དངྩོས་སུ་བསན་དགྩོས་པའི་སྒ་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་དགྩོས་ཀི་ཕི་རྩོལ་ཡྩོད་དམ་མེད་ཅེ་ན། མེད་ཀི་གང་རུང་རེ་དངྩོས་སུ་

བསན་པས་ཆྩོག་སེ། རེས་སུ་འགྲྩོ་ལྡྩོག་གི་ཁྱབ་པ་གཉིས་གང་རུང་ཞིག་དངྩོས་སུ་

བསན་པས་ཅིག་ཤྩོས་དྩོན་གི་གྩོ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེ་སད་དུའང་། དེ་ཉིད་ཀི་

ཕིར་འབེལ་ཤེས་ན། །གཉིས་ལས་གང་ཡང་རུང་སྨྲས་པས། །དྩོན་གིས་གྩོ་བས་

ཅིག་ཤྩོས་ལ། །དྲན་པ་ཡང་དག་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པས་སྩོ། །ཞེས་

གསུངས་ཤིང་། འདིར་ཡང་རྩོལ་བ་གཅིག་ལ་སྒྲུབ་ངག་གཉིས་ཀ་དངྩོས་སུ་བསན་

དགྩོས་པ་ལ་སྐྱྩོན་དུ་མ་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པྩོའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༢༠༥ ལས། ཁྩོ་ན་རེ། བས་རྟགས་

ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕི་རྩོལ་ཡང་དག་གི་ངྩོར་བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རེས་སུ་འགྲྩོ་ལྡྩོག་གི་ཁྱབ་པ་གཉིས་ཀ་དངྩོས་སུ་བརྩོད་དགྩོས་

སམ་ཞེ་ན། དེ་གཉིས་ཀ་དངྩོས་སུ་བརྩོད་མི་དགྩོས་ཏེ། དེའི་ངྩོར་བས་རྟགས་ཀིས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རེས་སུ་འགྲྩོ་ལྡྩོག་གི་ཁྱབ་པ་གང་རུང་གཅིག་དངྩོས་སུ་

བརྩོད་པས། དེ་གཉིས་ཀ་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་སྐྱེ་ནུས་པའི་ཕིར་ཞེས་འཆད་པར་བེད་

པ་ལ། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་འབེལ་ཤེས་ན་ཞེས་གསུངས། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

མཉན་བའི་དབང་པྩོའི་ཟུར་བཀྩོལ་ ༣༦༡ ལས། ཆྩོས་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་

ངག་ཡང་དག་དང་། ཆྩོས་མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གཉིས་ཀ་འགྩོད་པ་

སབས་སུ་བབས་པའི་གང་ཟག་ནི་མེད་དེ། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་འགྩོད་པ་སབས་སུ་བབས་པའི་གང་ཟག་དེ་ལ། དེ་གཉིས་གང་རུང་གཅིག་

བཀྩོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་སྐྱེ་ནུས་པའི་ཕིར་

ཏེ། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་འབེལ་ཤེས་ན། །གཉིས་ལས་གང་ཡང་རུང་སྨྲས་པས། །དྩོན་

གི་གྩོ་བས་ཅིག་ཤྩོས་ལ། །དྲན་པ་ཡང་དག་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ལེའུ་བཞི་པའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༥༡༣ ལས། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆྩོས་

མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དང་། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆྩོས་མི་མཐུན་

སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གཉིས་ཀ་འགྩོད་དགྩོས་ཀི་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

ཕིར་རྩོལ་ཡང་དག་མེད་དེ། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་འགྩོད་པ་

སབས་སུ་བབ་པའི་ཕི་རྩོལ་ཡང་དག་གི་ངྩོར་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཆྩོས་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་

ངག་ཡང་དག་དང་ཆྩོས་མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གང་རུང་གཅིག་

བཀྩོད་པས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་སྐྱེད་ནུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཏེ། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་འབེལ་ཤེས་ན་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

འྩོ་ན་སྒྲུབ་ངག་གཉིས་ཀ་དངྩོས་སུ་འགྩོད་ཡུལ་གི་རྩོལ་བ་གཅིག་མེད་ན། 

རིགས་སྩོ་དང་རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ལས་གསུངས་པ་དེའི་དྩོན་གང་ཞེ་ན། རིགས་

སྩོའི་ལུང་དྩོན་ནི། སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༢༤༧ ལས། གལ་ཏེ་ཆྩོས་མཐུན་སྦྩོར་དང་

ཆྩོས་མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་གཉིས་ཀ་དངྩོས་སུ་བསན་དགྩོས་ཀི་རྩོལ་བ་མེད་

ན། རིགས་སྩོར། རེ་ཞིག་འགལ་བ་དང་མ་ངེས་པའི་གཉེན་པྩོར་གཉིས་ཀ་བརྩོད་པ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རིགས་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྩོ་ཞེ་ན། མི་

འགལ་ཏེ། འགལ་བ་དང་མ་ངེས་པའི་གཉེན་པྩོར་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཆྩོས་མཐུན་སྦྩོར་

གི་སྒྲུབ་ངག་དང་ཆྩོས་མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་བརྩོད་རིགས་པར་བསན་པ་ཡིན་

གི། གང་ཟག་གཅིག་ལ་གཉིས་ཀ་དངྩོས་སུ་བརྩོད་དགྩོས་པར་མ་བསན་པའི་ཕིར་

རྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

མཉན་བའི་དབང་པྩོའི་ཟུར་བཀྩོལ་ ༣༦༡ ལས། ལུང་དང་པྩོའི་དྩོན་ནི། 

བས་པ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་ཡིན་པ་བཅད་པའི་ཕིར་དུ་ཆྩོས་

མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་འགྩོད། མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པ་བཅད་པའི་

ཕིར་དུ་ཆྩོས་མི་མཐུན་པའི་སྒྲུབ་ངག་འགྩོད་ཅེས་པའི་དྩོན་ཡིན་གི། གང་ཟག་

གཅིག་ལ་སྒྲུབ་ངག་གཉིས་ཀ་འགྩོད་དགྩོས་པ་དེ་དེའི་དྩོན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་གི་ལུང་དྩོན་ནི། མཉན་བའི་དབང་པྩོའི་ཟུར་བཀྩོལ་ 

༣༦༡ ལས། ལུང་ཕི་མའི་དྩོན་ནི། ཆྩོས་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་བཀྩོད་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་ཚུལ་གསུམ་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་སྐྱེ་མི་ནུས་པར། མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

སྒྲུབ་ངག་འགྩོད་དགྩོས་ཀི་ཕི་རྩོལ་ཙམ་ཡྩོད་པར་བསན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ་

ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༢༨༦ ལས། རྩོལ་བ་དབང་རྟུལ་ལ་ནི་ཚུལ་

གསུམ་སྩོ་སྩོར་བསྒྲུབས་ནས་ཤེས་པར་བས་པའི་འྩོག་ཏུ་ཚུལ་གསུམ་ཅིག་ཅར་

དྲན་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་སར་སྒྲུབ་ངག་བསྐྱར་མ་འགྩོད་དགྩོས་ལ། སར་ཚུལ་

གསུམ་སྩོ་སྩོར་ཤེས་ཟིན་མ་བརེད་པ་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་ངག་གིས་ཚུལ་གསུམ་དུས་

གཅིག་ཏུ་བརྩོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚུལ་གསུམ་དུས་གཅིག་ཏུ་དྲན་པར་ནུས་པས་

ཕིས་བཀྩོད་པའི་སྒྲུབ་ངག་ནི་བཀྩོད་ཙམ་ནས་སྒྲུབ་ངག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་

གསུངས་པས། གང་ཟག་གཅིག་ལ་སྒྲུབ་ངག་གཅིག་ལན་གཉིས་སུ་འགྩོད་ཚུལ་

ཡྩོད་པར་གསུངས་སྩོ། །སྒྲུབ་ངག་ལ་ཁྱབ་པ་སྩོན་འགྲྩོ་ཅན་དང་། ཕྩོགས་ཆྩོས་སྩོན་

འགྲྩོ་ཅན་གང་རུང་གིས་ཁྱབ་པས། ཚུལ་གསུམ་དུས་གཅིག་ཏུ་བརྩོད་པའི་སྒྲུབ་ངག་

ཡྩོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་བའྩོ། །

སྒྲུབ་ངག་གཉིས་སྩོ་སྩོ་འགྩོད་ཡུལ་གི་གང་ཟག་ངྩོས་བཟུང་བ།

སྒྲུབ་ངག་གཉིས་སྩོ་སྩོ་འགྩོད་ཡུལ་གི་གང་ཟག་ངྩོས་བཟུང་བ་ནི། འྩོ་ན་

རྩོལ་བ་གཅིག་ལ་སྒྲུབ་ངག་གཉིས་ཀ་འགྩོད་དགྩོས་པ་ཞིག་མི་སྲིད་ན། སྒྲུབ་ངག་

གཉིས་འགྩོད་པ་སབས་སུ་བབས་པའི་རྩོལ་བ་སྩོ་སྩོར་ངྩོས་བཟུང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཞེ་

ན། ཚད་མ་རིགས་སྩོ་ལས། རེ་ཞིག་འགལ་བ་དང་མ་ངེས་པའི་གཉེན་པྩོར་གཉིས་

ཀ་བརྩོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རིགས་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས། རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ 

༦༡༤ ལས། སྒྲུབ་ངག་གཉིས་རྟགས་འགལ་བའི་དྩོགས་པ་ཤས་ཆེ་བ་ལ་ཆྩོས་



  50  

སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

མཐུན་སྦྩོར་དང་། མ་ངེས་པའི་དྩོགས་པ་ཤས་ཆེ་བ་ལ་ཆྩོས་མི་མཐུན་སྦྩོར་འགྩོད་

ལ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

མཉན་བའི་དབང་པྩོའི་ཟུར་བཀྩོལ་ ༣༦༡ ལས། བས་པ་སྒ་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་ཡིན་པ་བཅད་པའི་ཕིར་དུ་ཆྩོས་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་

འགྩོད། མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པ་བཅད་པའི་ཕིར་དུ་ཆྩོས་མི་མཐུན་པའི་

སྒྲུབ་ངག་འགྩོད་ཅེས་གསུངས་སྩོ། །

གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ལ་གཞན་དྩོན་རེས་དཔག་ཞེས་བཏགས་པའི་ 

ཆྩོས་གསུམ་ངྩོས་བཟུང་བ།

གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ལ་གཞན་དྩོན་རེས་དཔག་ཞེས་བཏགས་པའི་

ཆྩོས་གསུམ་ངྩོས་བཟུང་བ་ནི། རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ ༦༡༥ ལས། རེས་དཔག་ཤེས་

པ་མ་ཡིན་ནམ། ཚིག་རེས་དཔག་ཏུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། བཏགས་མིང་ཡིན་ཏེ། 

འདི་ལྟར་གཞན་དྩོན་རེས་དཔག་ལ་རེས་དཔག་གི་མིང་གིས་འདྩོགས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡྩོད་དེ། དེའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར། བཏགས་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། བསམས་

བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ལ་ཐྩོས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་སྩོན་དུ་འགྲྩོ་དགྩོས་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་

དང་། ཕི་རྩོལ་གི་རྒྱུད་ལ་ལྩོག་གྱུར་གི་རྟྩོག་པ་ཡང་དག་བསྐྱེད་པ་གཞན་གིས་

བསན་པ་ལ་བལྟྩོས་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་རེས་དཔག་དངྩོས་མ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་རེས་དཔག་གིས་སྒས་བསན་པ་རྒྱུ་ལ་འབས་བུའི་མིང་གིས་བཏགས་

པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སབས་དང་པྩོའི་སྤི་དྩོན་རྩོལ་མཚོ་ ༣༠༠ ལས། རྩོང་ཊིཀ་པས། དེ་འདྲའི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

མཉམ་གཞག་དེ་གཅིག་དུ་བལ་གི་རྟགས་ལ་བརྟེན་པའི་རེས་དཔག་ཏུ་འདྩོད་པ་མི་

འཐད་དེ། དེ་བསམ་བྱུང་གི་བླྩོ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སྩོམ་བྱུང་གི་བླྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཞེས་རེས་དཔག་ལ་བསམ་བྱུང་གི་བླྩོ་ཡིན་དགྩོས་པར་གསུངས་ལ། ཡང་དབུ་མའི་

སྤི་དྩོན་སལ་བཟང་མགུལ་རྒྱན་ ༢༨༦ ལས། འདྩོད་ན། བང་སེམས་སྦྩོར་ལམ་པའི་

རྒྱུད་ཀི་ཆྩོས་ཉིད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་

རེས་དཔག་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། ཐྩོས་བྱུང་གི་ཤེས་པ་ཡིན་

པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། སྩོམ་བྱུང་གི་བླྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་རེས་དཔག་

ལ་ཐྩོས་བྱུང་གི་ཤེས་པ་ཡིན་དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ། །

ལུང་དེ་གཉིས་ཀི་དྩོན་ནི། གཞན་དྩོན་སབས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་

པའི་རེས་དཔག་ཡིན་ན་ཐྩོས་བྱུང་གི་བླྩོ་ཡིན་དགྩོས་པ་དང་། རང་དྩོན་སབས་ཀི་

རྟགས་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་པའི་རེས་དཔག་ཡིན་ན་བསམ་བྱུང་གི་བླྩོ་ཡིན་དགྩོས་

པའི་དྩོན་ཡིན་པས་ལུང་དེ་གཉིས་མི་འགལ་ཞེས་ཞིབ་ཆ་གནང་ཚུལ་ཡྩོད། རེས་

དཔག་ལ་ཐྩོས་བྱུང་དང་བསམ་བྱུང་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅིང་། དེ་ལ་སྩོམ་བྱུང་

གི་བླྩོ་མེད་དྩོ། །

འྩོན་ཀང་ཉེར་བསྩོགས་དང་དངྩོས་གཞི་སྙྩོམས་འཇུག་དག་གི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་

པའི་རེས་དཔག་ཡྩོད་མེད་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་དགྩོས་ལ། ཐྩོས་བྱུང་དང་། ཐྩོས་བྱུང་གི་བླྩོ་

དང་། ཐྩོས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་གསུམ་ལ་ཁྱད་པར་ཡྩོད་མེད་དཔྱད་རྒྱུ་དང་། དེ་

བཞིན་དུ་བསམ་སྩོམ་གཉིས་ལ་ཡང་རིགས་འདྲ་ཞིང་། གཞི་གྲུབ་ན་ཁྱྩོད་རྟྩོགས་

པའི་རེས་དཔག་ཡྩོད་པས་ཁྱབ་པའང་ཁས་ལེན་དགྩོས་ལ། དགེ་སེམས་མངྩོན་དུ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

མ་གྱུར་པའི་སབས་སུ་བུམ་འཛིན་རེས་དཔག་མངྩོན་གྱུར་དུ་ཡྩོད་པའང་ཁས་ལེན་

དགྩོས་པས་རེས་དཔག་ལ་དགེ་བས་མ་ཁྱབ་ཅིང་། འྩོན་ཀང་སབས་དང་པྩོའི་མཐའ་

དཔྱྩོད་ ༢༦༠ ལས། རང་ལུགས་ནི། གཙོ་བྩོར་གསུང་རབ་ཀི་ཚིག་དྩོན་ཐྩོས་པའི་

སྩོབས་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་དེ། ཐྩོས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཀི་དྩོན་དང་། གཙོ་བྩོར་

གསུང་རབ་ཀི་དྩོན་བསྩོམས་པའི་སྩོབས་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་དེ། བསམ་བྱུང་

གི་ཤེས་རབ་ཀི་དྩོན་དང་། གཙོ་བྩོར་བསམ་གཏན་དང་པྩོའི་ཉེར་བསྩོགས་ཡན་ཆད་

ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྩོམས་པའི་སྩོབས་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་དེ། སྩོམ་བྱུང་གི་

ཤེས་རབ་ཀི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༢༧༡ ལས། གཉིས་པ་སྒ་བཤད་པ་ནི། ངག་

སྨྲ་བ་པྩོ་རང་ཉིད་ལས་གཞན་པའི་གང་ཟག་གིས་བསྒྲུབ་བ་རྟྩོགས་པའི་དྩོན་བེད་

པས་གཞན་གི་དྩོན་ཅེས་སྩོས་ལ། རེས་དཔག་ཅེས་པ་ནི། རྒྱུ་མཚན་དང་དགྩོས་པ་

ལ་བརྟེན་ནས་རེས་དཔག་ཏུ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་ཅིང་། འདྩོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ནི། འབས་བུ་རེས་དཔག་གི་རྒྱུ་ཡིན་པས་རྒྱུ་ལ་འབས་བུའི་མིང་གིས་བཏགས་

པའྩོ། ། བཏགས་པའི་དགྩོས་པ་ནི། ཚུལ་གསུམ་བརྩོད་པའི་ངག་ལ་རེས་དཔག་སྐྱེད་

པའི་ནུས་པ་ཡྩོད་པར་རྟྩོགས་པར་བ་བའི་ཕིར་ཡིན་ལ། དངྩོས་ལ་གནྩོད་བེད་ནི། 

ངག་ཡིན་པའི་བེམ་པྩོའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་ཕིར་རྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་ ༢༤༥ ལས། བཞི་པ་མཚོན་བའི་སྒ་བཤད་པ་ནི། ས་

རྩོལ་ལས་གཞན་ཕི་རྩོལ་གི་དྩོན་ཡིན་པས་གཞན་དྩོན་དང་རེས་དཔག་གི་རྒྱུ་ཡིན་

པས་ན་རེས་དཔག་ཏུ་བཏགས་པ་ཡིན་གི་རེས་དཔག་དངྩོས་མ་ཡིན་ཏེ། ཚིག་གི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །རེས་དཔག་ཏུ་བཏགས་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། ངག་

དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་བ་རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་ཁྩོང་དུ་ཆུད་པར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སྒྲུབ་ངག་སྤི་དང་བེ་བག་ཆྩོས་མཐུན་སྦྩོར་དང་མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་བཅས་

ཀི་སྒ་བཤད་པའི་ཚུལ།

སྒྲུབ་ངག་སྤི་དང་བེ་བག་བཅས་ཀི་སྒ་བཤད་ནི། རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ ༤༨༩ 

ལས། དང་པྩོ་ནི། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་སྩོན་པའི་སྒྲུབ་ཡང་དག་

ཆྩོས་ཅན། ངག་སྦྩོར་བའི་དབང་གིས་རྣམ་པ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། དཔེ་དང་རྩོད་གཞི་

གཉིས་རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་སུ་མཚུངས་པར་སྦྩོར་བ་ཆྩོས་མཐུན་པ་ཉིད་

ཅན་དང་། དེ་གཉིས་རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་སུ་མི་མཚུངས་པར་སྦྩོར་བ་ཆྩོས་

མི་མཐུན་པ་ཉིད་ཅན་གི་ངག་རྣམ་དག་ཏུ་ངེས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །སེ་

བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༢༧༦ དང་། སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༢༣༩ ལས་གསུངས་

ཚུལ་འདི་ལ་སྐྱྩོན་བཏང་ཡྩོད།

སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༢༧༧ ལས། དེས་ན་རིགས་སྩོར། དེ་ལ་ཆྩོས་

མཐུན་པ་ནི་གང་ལ་གཏན་ཚིགས་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་ཉིད་ལ་ཡྩོད་པ་སྩོན་པར་བེད་

པ་སེ། གང་བས་པ་དེ་ནི་མི་རྟག་པར་མཐྩོང་སེ། དཔེར་ན་བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པ་

བཞིན། ཞེས་པའྩོ། །ཆྩོས་མི་མཐུན་པ་ཡང་གང་ལ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་མེད་པ་ལ། 

རྟགས་མེད་པ་ཉིད་དུ་སྩོན་པ་སེ། གང་རྟག་པ་དེ་བས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ནམ་

མཁའ་བཞིན། ཞེས་པའྩོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྟགས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྩོགས་ཁྩོ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ན་ལ་ཡྩོད་པར་མཐུན་དཔེ་དང་སྦྩོར་ཞིང་དངྩོས་སུ་སྩོན་པ་དང་། རྟགས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་མེད་པ་ཁྩོ་ནར་མི་མཐུན་དཔེ་དང་སྦྩོར་ཞིང་དངྩོས་སུ་སྩོན་པ་

ཉིད་ཆྩོས་མཐུན་སྦྩོར་དང་མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་དྩོན་ཡིན་གི་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་ ༢༤༣ ལས། དེ་སད་དུ་རིགས་སྩོར། དེ་ལ་ཆྩོས་

མཐུན་པ་ནི་གང་ལ་རྟགས་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་ཉིད་ལ་ཡྩོད་པ་སྩོན་པར་བེད་པ་

སེ། གང་བས་པ་དེ་མི་རྟག་པར་མཐྩོང་སེ། དཔེར་ན་བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པ་བཞིན་

ཞེས་པའྩོ། །ཆྩོས་མི་མཐུན་པ་ཡང་གང་ལ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་མེད་པ་ལ་རྟགས་

མེད་པ་ཉིད་དུ་སྩོན་པ་སེ། གང་རྟག་པ་དེ་བས་པ་མིན་པར་མཐྩོང་སེ། དཔེར་ན་

ནམ་མཁའ་བཞིན་ཞེས་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆྩོས་མཐུན་པར་སྩོན་

པའི་དྩོན་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་དང་མཐུན་དཔེ་གཉིས། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྩོགས་ཁྩོ་

ན་ལ་ཡྩོད་པར་དངྩོས་སུ་སྩོན་པ་ལ་བེད་པ་ཡིན་གི་རྩོད་གཞི་དང་མཐུན་དཔེ་

གཉིས་རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་སུ་ཆྩོས་མཐུན་པར་དངྩོས་སུ་སྩོན་པའི་དྩོན་

མིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྟ་ནག་རྣམ་འགྲེལ་ ༣༨༣ ལས། སྒ་བཤད་པ་ནི། བས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་

ཅེས་སྩོགས་ཀི་སྒྲུབ་ངག་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་སྒྲུབ་ངག་ཅེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡྩོད་དེ། སྒྲུབ་བེད་བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་སྩོན་པའི་

ངག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་དུ་བརྩོད་པའི་ཕིར། ཆྩོས་མཐུན་སྦྩོར་གི་དེ་

དང་། གཅིག་ཤྩོས་ཀི་སྒ་བཤད་པ་ལ་ཊིཀྐའི་ལུགས་དང་། མཁས་གྲུབ་རེའི་ཚད་མ་

ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་དང་། སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་གི་ལུགས་གཉིས། དང་པྩོ་ནི། བས་ན་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

མི་རྟག་པས་ཁྱབ་ཅེས་སྩོགས་ཀི་སྒྲུབ་ངག་དེ་ལ་ཆྩོས་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཅེས་

བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། དེས་སྒ་དང་བུམ་པ་གཉིས། བས་པ་དང་མི་རྟག་པར་

ཆྩོས་མཚུངས་པར་སྦྩོར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་དུ་བརྩོད་པའི་ཕིར། ཆྩོས་

མཚུངས་པར་ཡང་སྦྩོར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་སྒ་ཡང་བས་པ་དང་མི་རྟག་པའི་

གཞི་མཐུན་དུ་བརྩོད། བུམ་པ་ཡང་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར། རྟག་ན་མ་བས་པས་

ཁྱབ་ཅེས་སྩོགས་ཀི་སྒྲུབ་ངག་འདི་ལ་ཆྩོས་མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཅེས་བརྩོད་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། དེས་སྒ་དང་ནམ་མཁའ་གཉིས་བས་པ་དང་མི་རྟག་པར་

ཆྩོས་མི་མཚུངས་པར་སྦྩོར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར། ཆྩོས་མི་

མཐུན་པར་སྦྩོར་བ་ཡིན་ཏེ། དེས་སྒ་བས་པ་དང་མི་རྟག་པའི་གཞི་མཐུན་དུ་བརྩོད། 

ནམ་མཁའ་མ་བས་པ་དང་རྟག་པའི་གཞི་མཐུན་དུ་བརྩོད་པའི་ཕིར། ལུགས་གཉིས་

པ་ནི། བས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་ཅེས་སྩོགས་ཀི་སྒྲུབ་ངག་དེ་ལ། ཆྩོས་མཐུན་སྦྩོར་

གི་སྒྲུབ་ངག་ཅེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། དེས་བས་པ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་མཐུན་ཕྩོགས་ཁྩོ་ན་ལ་ཡྩོད་པར་མཐུན་དཔེ་བུམ་པ་དང་སྦར་ནས་དངྩོས་སུ་

སྩོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར། རྟག་ན་ཞེས་སྩོགས་ཀི་སྒྲུབ་ངག་

དེ་ལ་ཆྩོས་མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཅེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། དེས་སྒ་

མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་བས་པ་མེད་པར་མི་མཐུན་དཔེ་ནམ་

མཁའ་དང་སྦར་ནས་དངྩོས་སུ་སྩོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར། དེ་

སད་དུ་ཡང་རིགས་སྩོ་ལས། དེ་ལ་ཆྩོས་མཐུན་པའི་སྦྩོར་བ་ནི་གང་རྟགས་མཐུན་

པའི་ཕྩོགས་ཉིད་ལ་ཡྩོད་པར་སྩོན་པར་བེད་པ་སེ། གང་བས་པ་དེ་ནི་མི་རྟག་པར་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

མཐྩོང་སེ། དཔེར་ན་བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཆྩོས་མི་མཐུན་པ་ཡང་གང་

སྒྲུབ་པར་བ་བ་མེད་པ་ལ་རྟགས་མེད་པ་ཉིད་དུ་སྩོན་པ་སེ། གང་རྟག་པ་དེ་ནི་མ་

བས་པ་མཐྩོང་སེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ལ་སྩོགས་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །དེ་ལྟར་སྲས་མཆྩོག་རྣམ་གཉིས་འདིའི་སྒ་བཤད་ལ་

ཡང་བཞེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཡྩོད་དྩོ། །

སྒྲུབ་ངག་ལ་བཤད་པའི་སབས་དང་འགྩོད་པའི་སབས་ཀི་ཁྱད་པར།

སྒྲུབ་ངག་ལ་བཤད་པའི་སབས་དང་འགྩོད་པའི་སབས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། སྒྲུབ་

ངག་བཤད་པའི་སབས་དང་འགྩོད་པའི་སབས་ལ་ཁྱད་པར་ཡྩོད་དམ་ཞེ་ན་ཡྩོད་དེ། 

ར་བ་ལས། སྒྲུབ་བརྩོད་རྟྩོགས་པའི་དྩོན་ཅན་ཉིད། །ཡིན་ཡང་རྩོངས་མེད་ཕིར་

མཚན་ཉིད། །ཅེས་གསུངས། དེའི་ཐད་ཀི་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༡༦ ལས། དང་

པྩོ་ནི། དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་མི་རུང་ན། ཁྱེད་སྒྲུབ་ངག་

འཆད་པའི་སབས་སུ་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་འཆད་པ་མི་རིགས་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་

ན། སྒྲུབ་བེད་དངྩོས་སུ་བརྩོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་བ་རྟྩོགས་པའི་དྩོན་ཅན་ཉིད་

ཡིན་ཡང་། སབས་འདིར་ཕྩོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྩོས་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། 

གཞན་དག་ཕྩོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ལ་རྩོངས་པ་མཐྩོང་བས། དེ་དག་གི་རྩོངས་པ་

མེད་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཏན་ཚིགས་སྩོ་སྩོར་ངེས་པ་མཐར་ཐུག་པའི་ཚེ། 

དམ་བཅའ་དངྩོས་སུ་བརྩོད་མི་དགྩོས་ཀང་། བསན་བཅྩོས་སུ་དམ་བཅའི་མཚན་

ཉིད་སྩོས་པ་དགྩོས་པ་དང་བཅས་པའི་དྩོན་ཏྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་འགྲེལ་ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ ༥༠༣ ལས། གལ་ཏེ་ཕྩོགས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

སྒྲུབ་ངག་གིས་དངྩོས་སུ་བསན་བ་མ་ཡིན་ན། ཅིའི་ཕིར་ཁྱེད་གཞན་དྩོན་རེས་དཔག་

གི་སབས་སུ་ཕྩོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་འཆད་ཅེ་ན། ཕྩོགས་ནི་སྒྲུབ་བེད་ཚུལ་གསུམ་

བརྩོད་པའི་ཤུགས་ལ་རྟྩོགས་པར་བ་བའི་དྩོན་ཅན་ཉིད་ཡིན་པས། སྒྲུབ་ངག་གིས་

དངྩོས་སུ་བསན་བ་མ་ཡིན་ཡང་། གཞན་དག་ཕྩོགས་ཀི་རང་བཞིན་ལ་ལྩོག་པར་སྨྲ་

བ་མཐྩོང་བས། དེ་དག་གི་རྩོངས་པ་མེད་པར་བ་བའི་ཕིར་ཕྩོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་

བཤད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༢༤༢ ལས། ཁ་ཅིག །ཐྩོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་སྒྲུབ་

ངག་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་བཞེད་ལ། ཕྩོགས་གང་ཡབ་སྲས་ཀིས་དེ་བཀག་ནས་

སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་བཞེད་དྩོ་ཞེས་སྨྲ་བ་མི་འཐད་དེ། སྒྲུབ་ངག་ལ་

འཆད་པ་དང་འགྩོད་པའི་སབས་གཉིས་ལས། འཆད་པའི་ཚེ་ཕྩོགས་གང་ཡབ་

སྲས་ཀིས་ཀང་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་བཞེད་ལ། ཕི་རྩོལ་ལ་འགྩོད་པའི་ཚེ་

ནི་ཐྩོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀིས་ཀང་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་བཞེད་པའི་

ཕིར་རྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་དང་ལྔ་ལྡན་བཅས་ཀི་དཔེར་བརྩོད་དང་ 

ཡན་ལག་གཉིས་དང་ལྔ་ངྩོས་བཟུང་བ།

སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་དང་ལྔ་ལྡན་བཅས་ཀི་དཔེར་བརྩོད་དང་

ཡན་ལག་གཉིས་དང་ལྔ་ངྩོས་བཟུང་བ་ནི། སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་ནི། སེ་

བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༢༧༧ ལས། དེས་ན་རིགས་སྩོར། དེ་ལ་ཆྩོས་མཐུན་པ་

མཐྩོང་བ་ནི། གང་ལ་གཏན་ཚིགས་མཐུན་པའི་ཕྩོགས་ཉིད་ལ་ཡྩོད་པ་སྩོན་པར་བེད་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

པ་སེ། གང་བས་པ་དེ་ནི་མི་རྟག་པར་མཐྩོང་སེ། དཔེར་ན་བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པ་

བཞིན་ཞེས་པའྩོ། །ཆྩོས་མི་མཐུན་པ་ཡང་གང་ལ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་མེད་པ་ལ། 

རྟགས་མེད་པ་ཉིད་དུ་སྩོན་པ་སེ། གང་རྟག་པ་དེ་བས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ནམ་

མཁའ་བཞིན་ཞེས་པའྩོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆྩོས་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་དང་། ཆྩོས་མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་ཡན་

ལག་གཉིས་ལྡན་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡིན་ནྩོ། །ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་ཅེས་པའི་ཡན་ལག་

གཉིས་པྩོ་དེ་གང་ཞེ་ན། ཕྩོགས་ཆྩོས་དངྩོས་སུ་བརྩོད་པ་དང་། ཁྱབ་པ་གང་རུང་

གཅིག་དངྩོས་སུ་བརྩོད་པའི་ཡན་ལག་བཅས་གཉིས་པྩོ་དེར་འཇྩོག་ཅིང་། དེ་ཡང་

ཆྩོས་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་གིས་ཕྩོགས་ཆྩོས་དང་རེས་ཁྱབ་གཉིས་དངྩོས་སུ་

བརྩོད་ལ། ཆྩོས་མི་མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་གིས་ཕྩོགས་ཆྩོས་དང་ལྡྩོག་ཁྱབ་གཉིས་

དངྩོས་སུ་བརྩོད་པའྩོ། །མཐུན་དཔེ་བུམ་པ་དང་མི་མཐུན་དཔེ་ནམ་མཁའ་དེ་དག་

གིས་དངྩོས་སུ་བརྩོད་ཀང་ཁྱབ་པ་བརྩོད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་འདུ་བས་ཁྱབ་པ་བརྩོད་

པའི་ཡན་ལག་ལས་ལྩོགས་སུ་མི་འདྲེན་ནྩོ། །

སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་ནི། རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༣༨༧ 

ལས། ༡ སྒ་ནི་མི་རྟག་སེ། ༢ བས་པའི་ཕིར། ༣ དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། ༤ བུམ་

པ་བས་པ་དེ་བཞིན་དུ་སྒ་ཡང་བས། ༥ དེའི་ཕིར་སྒ་མི་རྟག་ཅེས་པ་བཞིན་ཏེ་ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

དབུ་མའི་སྤི་དྩོན་སལ་བཟང་མགུལ་རྒྱན་ ༢༢༠ ལས། དེ་ལ་ཇི་ལྟར་སྒ་མི་

རྟག་སེ། བས་པ་མི་རྟག་པའི་ཕིར་རྩོ། །བས་པ་ནི་མི་རྟག་པར་མཐྩོང་སེ། དཔེར་ན་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བུམ་པ་བཞིན་ནྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྒ་ཡང་བས་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་བས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་

མི་རྟག་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས་པས་སར་གི་དེ་དང་ཅུང་མི་འདྲའྩོ། །

དྩོན་གཉེར་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༡༢༧ ལས། སྒ་སྐྱྩོན་ཅན་གི་སྒྲུབ་ངག་

ལྟར་སྣང་ནི། དཔེར་ན། སྒ་ནི་མི་རྟག་སེ། བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། 

བུམ་པ་བཞིན། སྒ་ཡང་བས། དེའི་ཕིར་སྒ་ནི་མི་རྟག་ཅེས་པའི་ངག་ལྟ་བུ་ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

ལེའུ་དང་པྩོའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༡༧༤ ལས། འྩོ་ན་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་སྒྲུབ་

ངག་སྐྱྩོན་ཅན་མེད་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། སྐྱྩོན་མེད་དེ། སྒ་ནི་མི་རྟག་སེ། བས་པའི་

ཕིར། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། བུམ་པ་བས་པ་དེ་བཞིན་དུ་སྒ་ཡང་བས། དེའི་ཕིར་

སྒ་མི་རྟག་ཅེས་པའི་སྒྲུབ་ངག་ནི། ལྷག་པའི་སྐྱྩོན་ཅན་དང་། ཆད་པའི་སྐྱྩོན་ཅན་

གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་ཅེས་པའི་ཡན་ལག་ལྔ་ནི། རྣམ་བཤད་ལྟར་ན། དམ་བཅའ་

བརྩོད་པ་དང་། ཕྩོགས་ཆྩོས་བརྩོད་པ། དཔེ་བརྩོད་པ། ཉེར་བསྩོད་བརྩོད་པ། མཇུག་

སྡུད་བརྩོད་པའི་ཡན་ལག་བཅས་ལྔ་ལ་འཇྩོག་དགྩོས་སམ་སྙམ་ཡང་དཔྱད་པར་བ་

སེ། རྣམ་བཤད་ལས་དེར་འཁྩོད་པའི་སྒྲུབ་ངག་དེ་སྒྲུབ་ངག་ལྷག་ཆད་ཀི་སྐྱྩོན་ཅན་

ཡིན་པར་གསལ་ཡང་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་དུ་བཞེད་མིན་བརྟག་པར་བའྩོ། །སྤི་དྩོན་

སལ་བཟང་མགུལ་རྒྱན་དུ་ཡན་ལག་ལྔ་ནི་དམ་བཅའ་བརྩོད་པ་དང་། ཁྱབ་པ་བརྩོད་

པ། དཔེ་བརྩོད་པ། ཉེར་བསྩོད་བརྩོད་པ། མཇུག་སྡུད་བརྩོད་པའི་ཡན་ལག་ལྔ་པྩོ་ལ་

འཇྩོག་པ་གཞུང་རང་དུ་གསལ་ལྩོ། །
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

སྒྲུབ་ངག་དང་གཏན་ཚིགས་ལ་བཀྩོད་པའི་གྩོ་རིམ་ཡྩོད་མེད་ལ་དཔྱད་པ།

སྒྲུབ་ངག་དང་གཏན་ཚིགས་ལ་བཀྩོད་པའི་གྩོ་རིམ་ཡྩོད་མེད་ནི། འྩོ་ན་

གཏན་ཚིགས་དང་སྒྲུབ་ངག་གཉིས་ལ་འགྩོད་པའི་གྩོ་རིམ་ཡྩོད་དམ་ཞེ་ན། 

མཉན་བའི་དབང་པྩོའི་ཟུར་བཀྩོལ་ ༣༦༠ ལས། འྩོ་ན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་འགྩོད་

པ་སབས་སུ་བབས་པའི་རྩོལ་བ་དང་། རྟགས་ཡང་དག་འགྩོད་པ་སབས་སུ་

བབས་པའི་རྩོལ་བ་གཉིས་དྩོན་གཅིག་གམ་འགལ་ཞེ་ན། དེ་གཉིས་དྩོན་ཡང་མི་

གཅིག་སེ། བས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། སྒ་ཡང་བས་

ཞེས་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་འདི་བཀྩོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚུལ་གསུམ་ཕྩོགས་

གཅིག་ཏུ་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་སྐྱེས་པའི་རེས་སུ་སྒ་མི་རྟག་པར་རྟྩོགས་པའི་ཕིར་

དུ་སྒ་ཆྩོས་ཅན། མི་རྟག་སེ། བས་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རྟགས་སྦྩོར་འགྩོད་པ་

སབས་སུ་བབས་པའི་རྩོལ་བ་ཡང་དག་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་

ལས། རང་དྩོན་ལེའུའི་བསན་བའི་གཙོ་བྩོར་ཚུལ་གསུམ་པའི་རྟགས་ཡིན་ལ། དེ་

བླྩོ་ཡུལ་དུ་སྩོང་བའི་དངྩོས་ཀི་འབས་བུ་ལ་རྟགས་ཅན་བསྒྲུབ་བ་ངེས་པར་བེད་

པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས།

ལེའུ་བཞི་པའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༥༠༥ ལས། མཁས་པ་ཁ་ཅིག །བས་རྟགས་

ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་འགྩོད་པ་སབས་སུ་བབ་པའི་ཕིར་རྩོལ་ཡང་

དག་དང་། བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་འགྩོད་པ་

སབས་སུ་བབ་པའི་ཕིར་རྩོལ་ཡང་དག་གཉིས་ཡིན་ཁྱབ་མཉམ་ཡིན་ཟེར་ན། བས་

རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རེས་དཔག་རང་རྒྱུད་ལ་དངྩོས་སུ་སྐྱེ་ཁ་མའི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོལ་ཡང་དག་ཆྩོས་ཅན། བས་

རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་འགྩོད་པ་སབས་སུ་བབ་

པའི་ཕིར་རྩོལ་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

རྟགས་ཡང་དག་འགྩོད་པ་སབས་སུ་བབ་པའི་ཕིར་རྩོལ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྱབ་པ་ཁས། འདྩོད་ན་དེ་ཆྩོས་ཅན། བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

ཚུལ་གསུམ་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་རང་རྒྱུད་ལ་མི་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། 

འདྩོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ། བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་ན། རང་ཉིད་འགྩོད་པ་སབས་སུ་བབ་པའི་བས་

རྟགས་ཀི་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོལ་ཡང་དག་གི་རྒྱུད་ལ་བས་རྟགས་ཀིས་

སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་སྐྱེད་བེད་ཡིན་དགྩོས་པའི་

ཕིར་ཏེ། དེ་ལ་དྲན་པ་བསྐྱེད་པ་ནི། །དེ་ཉིད་ཚིག་ལ་ཡང་དག་གནས། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར།  ཞེས་གསུངས། ཡང་དེ་ཉིད་ ༥༠༦ ལས། གཞན་ཡང་དེ་

གཉིས་དྩོན་མི་གཅིག་པར་ཐལ་ཞེས་སྩོགས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ ༥༠༧ ལས། གཞན་

ཡང་། སྒ་ཆྩོས་ཅན། མི་རྟག་སེ། བས་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རྟགས་སྦྩོར་འགྩོད་པ་

སབས་སུ་བབ་པའི་བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོལ་ཡང་དག་

མེད་པར་ཐལ། གྩོང་གི་རྩོལ་བ་གཉིས་ཡིན་ཁྱབ་མཉམ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་སྩོགས་

གསུངས་པས། བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་འགྩོད་

པ་སབས་སུ་བབས་པའི་ཕིར་རྩོལ་ཡང་དག་དང་། དེ་འདྲའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་

འགྩོད་པ་སབས་སུ་བབས་པའི་ཕིར་རྩོལ་ཡང་དག་གཉིས་དྩོན་གཅིག་མ་ཡིན་པ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དང་། སྒྲུབ་ངག་དང་གཏན་ཚིགས་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་སྒྲུབ་ངག་སྩོན་དང་། གཏན་

ཚིགས་རེས་སུ་འགྩོད་པའི་གྩོ་རིམ་ཡང་གསལ་ལྩོ། །

ཡྩོངས་འཛིན་རྟགས་རིགས་ ༣༡༦ ལས། ཆྩོས་མཐུན་སྦྩོར་དང་། ཆྩོས་མི་

མཐུན་སྦྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། སྦྩོར་བ་བཀྩོད་རེས་སུ། དུ་བ་ཡྩོད་

ན་མེ་ཡྩོད་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་ཚང་མང་བཞིན། དུ་ལྡན་གི་ལ་ལ་ཡང་དུ་བ་ཡྩོད་དྩོ་

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སྒྲུབ་ངག་དང་གཏན་ཚིགས་འགལ་མི་འགལ་དཔྱད་པ།

སྒྲུབ་ངག་དང་གཏན་ཚིགས་འགལ་མི་འགལ་དཔྱད་པ་ལ། སྒྲུབ་ངག་དང་

གཏན་ཚིགས་འགལ་ལམ་ཞེ་ན། སྤིར་སྒྲུབ་ངག་དང་གཏན་ཚིགས་མི་འགལ་ཏེ། 

མཉན་བའི་དབང་པྩོའི་ཟུར་བཀྩོལ་ ༣༦༠ ལས། དེ་གཉིས་མི་འགལ་ཏེ། སྒྲུབ་ངག་

ཡང་དག་འགྩོད་པ་སབས་སུ་བབས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། རྟགས་ཡང་དག་འགྩོད་

པ་སབས་སུ་བབས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་

ཡིན་ན་རྟགས་སྦྩོར་ཡང་དག་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། འགྲེལ་པ་དུ་མ་ལས་བས་ན་

མི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། སྒ་ཡང་བས་ཞེས་པ་ནི་རང་བཞིན་གི་

གཏན་ཚིགས་སྩོ། །ཞེས་པ་དང་། གང་ན་དུ་བ་ཡྩོད་ན་མེ་ཡྩོད་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་

ཚང་མང་བཞིན། དུ་ལྡན་གི་ལ་ལ་ཡང་དུ་བ་ཡྩོད་དྩོ་ཞེས་པ་ནི་འབས་བུའི་གཏན་

ཚིགས་སྩོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ལེའུ་བཞི་པའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༥༡༡ ལས། ཁ་ཅིག་བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་འགྩོད་པ་སབས་སུ་བབ་པའི་གང་ཟག་དང་། 
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་འགྩོད་པ་སབས་སུ་བབ་པའི་གང་

ཟག་གཉིས་འགལ་ཟེར་ན། དེ་གཉིས་མི་འགལ་བར་ཐལ། བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་འགྩོད་པ་སབས་སུ་བབ་པའི་གང་ཟག་དེ། 

བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་འགྩོད་པ་སབས་སུ་བབ་

པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། བས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་ཅེས་སྩོགས་ཀི་

སྒྲུབ་ངག་དེ། བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་འགྩོད་པའི་ཚིག་

ཡིན་པའི་ཕིར།དེ་བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་རྣམ་

དག་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྒྱན་སྣང་ ༡༢༧ ལས། འདི་ཉིད་རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། གང་དང་གང་ཤེས་པ་

ཡིན་པ་དེ་དང་དེ་ནི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་སྩོང་པ་ཉིད་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་

ཏེ། དཔེར་ན་རི་ལམ་དུ་རྟ་ལ་སྩོགས་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྩོང་པ་ཉིད་ལ་དམིགས་པ་ལྟ་

བུའྩོ། །རྩོད་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པའི་ཡིད་འདི་ཡང་ཤེས་པ་ཡིན་

ནྩོ་ཞེས་བ་བ་ནི་རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་སྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སྩོབ་དཔྩོན་ཀཱ་མ་ལ་ཤཱི་ལས། དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པའི་འགྲེལ་པ་ལས། གང་

འདྩོད་ཆགས་དང་བཅས་པའི་སེམས་ཡིན་པ་དེ་ནི། རང་གིས་ཉེ་བར་བླང་བར་བ་

བའི་སེམས་གཞན་བསྐྱེད་པར་ནུས་པ་ཡིན་ཏེ། ཆགས་པ་དང་བཅས་པའི་སར་གི་

གནས་སབས་ཀི་སེམས་བཞིན། ཐ་མལ་པ་འཆི་ཁའི་སེམས་ཀང་འདྩོད་ཆགས་དང་

བཅས་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་ནི་རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་སྩོ་ཞེས་རྣམ་བཤད་ཐར་

ལམ་གསལ་བེད་དུ་དྲངས་སྩོ། །
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དེ་ལྟར་ན་སྤིར་སྒྲུབ་ངག་དང་གཏན་ཚིགས་མི་འགལ་ཏེ། སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་ལ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གིས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་རྩོ། ། གཏན་ཚིགས་ལ་སྒྲུབ་

ངག་གིས་མ་ཁྱབ་སེ། སྒྲུབ་ངག་བཀྩོད་རེས་སུ་སྒ་མི་རྟག་པ་རྟྩོགས་ཁ་མའི་ཕིར་

རྩོལ་ལ། སྒ་ཆྩོས་ཅན། མི་རྟག་སེ། བས་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་རྟགས་སྦྩོར་ནི། 

གཏན་ཚིགས་ཙམ་ཡིན་གི་སྒྲུབ་ངག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །སྒ་ཆྩོས་ཅན། མི་རྟག་

སེ། བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་གཏན་ཚིགས་དེ་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་མ་ཡིན་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་གང་ཡྩོད་དམ་ཞེ་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་མ་ཡིན་ཏེ། སྒ་མི་རྟག་པའི་དམ་བཅའ་དངྩོས་སུ་བརྩོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། 

སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ལ་དམ་བཅའ་དངྩོས་སུ་བརྩོད་ན་ལྷག་པའི་སྐྱྩོན་ཅན་དུ་འགྱུར་

བའི་ཕིར་རྩོ། །

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་བཞི་པའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༤༩༤ ལས། གཞན་ཡང་། བས་

རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ས་རྩོལ་ཡང་དག་གིས། བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་

མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོལ་ཡང་དག་གི་ངྩོར་བཀྩོད་པའི་སྒ་ཆྩོས་ཅན་མི་རྟག་

སེ་བས་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་རྟགས་སྦྩོར་ཆྩོས་ཅན། བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། བས་རྟགས་ཀིས་དེ་

སྒྲུབ་ཀི་མཚན་ཉིད་དེའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་ས་རྩོལ་ཡང་དག་གིས་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་བས་རྟགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་

ཀི་ཚུལ་གསུམ། བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོལ་ཡང་དག་ལ་

ལྷག་ཆད་མེད་པར་བསན་པ་གང་ཞིག །བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་གི་ངག་རྣམ་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་ས། གཉིས་པ་དེར་

ཐལ། བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་བརྩོད་པའི་ངག་རྣམ་

དག་ཡིན་པའི་ཕིར། ར་བར་འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། སྒ་མི་རྟག་པར་དངྩོས་སུ་བརྩོད་པའི་

ངག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས།

སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གི་བསན་བའི་ཚུལ་གསུམ་ངྩོས་བཟུང་བ།

སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གི་བསན་བའི་ཚུལ་གསུམ་ངྩོས་བཟུང་བ་ནི། སེ་བདུན་

ལ་འཇུག་པའི་སྩོ་དྩོན་གཉེར་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༡༡༣ ལས། རྟགས་ཡང་དག་གི་

མཚན་ཉིད། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ། ཚུལ་གསུམ་པྩོ་གང་ཞེ་ན། ཕྩོགས་ཆྩོས་ཀི་

མཚན་ཉིད། རྟགས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་གི་སེང་དུ་འགྩོད་ཚུལ་དང་

མཐུན་པར་ཚད་མས་ངེས་པའི་ཚུལ། རེས་ཁྱབ་ཀི་མཚན་ཉིད། རྟགས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

སྒྲུབ་ཚུལ་ལྟར་མཐུན་ཕྩོགས་ཁྩོ་ན་ལ་ཡྩོད་པར་ངེས་པའི་ཚུལ། ལྡྩོག་ཁྱབ་ཀི་མཚན་

ཉིད། རྟགས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་ཚུལ་ལྟར་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་མེད་པ་ཁྩོ་ནར་ངེས་པའི་

ཚུལ་ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༧ ལས། རེས་སུ་འགྲྩོ་ལྡྩོག་གི་ཁྱབ་པ་

ནི་རྟགས་ཀི་མཚན་གཞི་བས་པ་ལྟ་བུ་གཞིར་བཟུང་ནས་དེ་ཉིད་མཐུན་ཕྩོགས་ཁྩོ་

ན་ལ་ཡྩོད་པར་ངེས་པ་དང་། མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་མེད་པ་ཁྩོ་ནར་ངེས་པ་དེ་ཡིན་ལ། 

དེ་ལ་སར་བཤད་པའི་འབེལ་བའི་དྩོན་ལྡྩོག་ངེས་པ་སྩོན་དུ་འགྲྩོ་དགྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ་

ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༢༩༤ ལས། གཉིས་པ་རང་ལུགས་ནི། ཕྩོགས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཆྩོས་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་འགྩོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་སྩོ་ནས་རང་གི་གཞི་

ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཆྩོས་སུ་ཡྩོད་པ་ཁྩོ་ནར་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས། དཔེར་

ན་སྒ་མི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སྩོང་བའི་བས་པ་ལྟ་བུའྩོ། །རེས་ཁྱབ་ཀི་

མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྩོགས་ཁྩོ་ན་ལ་ཡྩོད་པར་ཚད་མས་ངེས་པའི་གཏན་

ཚིགས། ལྡྩོག་ཁྱབ་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་མེད་པ་ཁྩོ་ནར་

ཚད་མས་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས། དེ་གཉིས་ཀ་ཡང་། དཔེར་ན་སྒ་མི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་

རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སྩོང་བའི་བས་པ་ལྟ་བུའྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༡༣༨ ལས། ཕྩོགས་ཆྩོས་ཀི་མཚན་ཉིད། རང་གི་རྟེན་

ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་གི་སེང་དུ་འགྩོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡྩོད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པ། 

ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ ༡༤༣ ལས། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་ཁྱབ་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་

ཀི་བསྒྲུབ་བ་ངེས་པའི་ས་རྩོལ་དུ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ལ་འབེལ་སྩོབས་

ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྩོགས་ཁྩོ་ན་ལ་ཡྩོད་པར་ངེས་པ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ལྡྩོག་ཁྱབ་ཀི་

མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ངེས་པའི་ས་རྩོལ་དུ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་

ལ་འབེལ་སྩོབས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་མེད་པ་ཁྩོ་ནར་ངེས་པ་ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

ཡྩོངས་འཛིན་རྟགས་རིགས་ ༢༧༥ ལས། དང་པྩོ་ནི། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཤེས་འདྩོད་

ཆྩོས་ཅན་སྐྱྩོན་མེད་ཀི་སེང་དུ་འགྩོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡྩོད་པ་ཉིད་དུ་ཚད་མས་

ངེས་པ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྩོགས་ཁྩོ་ན་ལ་

ཡྩོད་པར་འགྩོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡྩོད་པ་ཉིད་དུ་ཚད་མས་ངེས་པ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

རེས་ཁྱབ་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངྩོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཀི་དྩོན་ལྡྩོག་དང་

འབེལ་སྩོབས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་འགྩོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མེད་

པ་ཉིད་དུ་ཚད་མས་ངེས་པ་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ལྡྩོག་ཁྱབ་ཀི་མཚན་ཉིད། འྩོན་ཀང་

མཚན་ཉིད་དེ་དག་ནི་གྩོ་བ་གཙོ་བྩོར་བས་པ་ཡིན་གི་དེར་ངེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། སྒ་

དེ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་མཚན་ཉིད་དེ་གསུམ་ག་ཡིན་ཀང་མཚོན་བ་

དེ་རྣམས་རེ་རེ་ནས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པྩོའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༡༧༡ ལས། དེས་ན། རང་ལུགས་

དར་ཊིཀ་པ་རྣམས་ཀི་ལུགས་ལ། རེས་དཔག་བ་དང་དེ་མཚུངས་ལ་ཞེས་སྩོགས་

ཀི་གཞུང་ཚུལ་གསུམ་སྩོ་སྩོའི་མཚན་ཉིད་བསན་པའི་གཞུང་དུ་བས་ནས་མཚན་

ཉིད་འདི་ལྟར་འཇྩོག་པར་བ་སེ། རང་ཉིད་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་རྟགས་ཚུལ་དང་

པྩོར་སྩོང་བའི་གང་ཟག་གིས། རང་ཉིད་སྒའི་སེང་དུ་འགྩོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་

ཡྩོད་པ་ཉིད་དུ་ཚད་མས་ངེས་པ། རང་ཉིད་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྩོགས་ཆྩོས་

ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད། རང་ཉིད་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཚུལ་གཉིས་པར་

སྩོང་བའི་གང་ཟག་དེས། རང་ཉིད་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྩོགས་ཁྩོ་ན་ལ་

ཡྩོད་པར་ཚད་མས་ངེས་པ། རང་ཉིད་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རེས་ཁྱབ་ཡིན་པའི་

མཚན་ཉིད། རང་ཉིད་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཚུལ་གསུམ་པར་སྩོང་བའི་

གང་ཟག་དེས། རང་ཉིད་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་མེད་པ་ཁྩོ་

ནར་ཚད་མས་ངེས་པ། རང་ཉིད་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡྩོག་ཁྱབ་ཡིན་པའི་

མཚན་ཉིད། མཚན་ཉིད་ཕི་མ་འདི་དེ་སྒྲུབ་ལ་སྦར་ན་ཚིག་སྐྱྩོན་འཇུག་པས། ཡང་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ན་བས་པ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་རྟགས་ཚུལ་གསུམ་པར་སྩོང་བའི་གང་ཟག་

དེས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་བས་པ་མེད་པ་ཁྩོ་ནར་ཚད་མས་

ངེས་པ། བས་རྟགས་ཀི་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡྩོག་ཁྱབ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད། 

དེས་ས་མ་གཉིས་ལ་འདྩོན་པ་བསྒྱུར་ནས་འཇྩོག །ཡང་ན་རང་ཉིད་སྒ་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པ་ལ་རྟགས་ཚུལ་གསུམ་པར་སྩོང་བའི་གང་ཟག་དེས། རང་ཉིད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་

མཐུན་ཕྩོགས་ལ་འགྩོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མེད་པ་ཁྩོ་ནར་ཚད་མས་ངེས་པ། རང་

ཉིད་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡྩོག་ཁྱབ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་ཅེས་གསུངས་སྩོ། །

མཉན་བའི་དབང་པྩོའི་ཟུར་བཀྩོལ་ ༣༢༢ ལས། འདིའི་དྩོན་ནི། སྒ་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྩོགས་ཁྩོ་ན་ལ་ཡྩོད་པར་ཚད་མས་ངེས་པའི་སྒ་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་ཁྱབ་པའི་ཚུལ། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རེས་ཁྱབ་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་

ཀི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་རང་ཉིད་མེད་པ་ཁྩོ་ནར་ཚད་མས་ངེས་པའི་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁྱབ་

པའི་ཚུལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ལྡྩོག་ཁྱབ་ཀི་མཚན་ཉིད་ཅེས་གསུངས་སྩོ། །

ཡྩོངས་འཛིན་རྟགས་རིགས་ ༢༧༦ ལས། གཞི་ལ་སྦར་ཏེ་རྒྱས་པར་འགྩོད་

ན། སྒ་དེ་ཁྱྩོད་ཀི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་སྐྱྩོན་

མེད་ཀང་ཡིན། ཁྱྩོད་སྒ་དང་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པའི་ཚུལ་གིས་སྒའི་སེང་དུ་འགྩོད་ཚུལ་

དང་མཐུན་པར་ཡྩོད་པ་ཉིད་དུ་ཚད་མས་ངེས་པ། ཁྱྩོད་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

ཕྩོགས་ཆྩོས་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད། ཁྱྩོད་ཀི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

རྟགས་ཆྩོས་གཉིས་ལྡན་གི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡྩོད། ཁྱྩོད་མི་རྟག་པ་ལ་འབེལ། 

ཁྱྩོད་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྩོགས་ཁྩོ་ན་ལ་འགྩོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཡྩོད་པ་ཉིད་དུ་ཚད་མས་ངེས་པ། ཁྱྩོད་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རེས་ཁྱབ་ཡིན་པའི་

མཚན་ཉིད། ཁྱྩོད་ཀི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཆྩོས་གཉིས་དང་

མི་ལྡན་པའི་མི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡྩོད། ཁྱྩོད་མི་རྟག་པ་ལ་འབེལ། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་

ཀི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་མེད་པ་ཁྩོ་ནར་ཚད་མས་ངེས་པ། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ལྡྩོག་ཁྱབ་

ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད། བས་པ་དེ་བས་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

ཕྩོགས་ཆྩོས། རེས་ཁྱབ། ལྡྩོག་ཁྱབ་གསུམ་ག་ཡིན། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ལེའུ་གསུམ་པའི་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༡༣༦ ལས། དབང་པྩོ་

ཤེས་པའི་ཐ་སྙད་ལ་རྣམ་ཤེས་ལྔ་པྩོ་དེ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པར་གྩོ་བའི་ནུས་པ་ཡྩོད་

དེ། དབང་པྩོ་གཟུགས་ཅན་དེ་དག་གི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་པྩོ་ཡིན་པའི་

ཕིར། དཔེར་ན། རྔའི་སྒ་ཞེས་པ་བཞིན། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པྩོའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༣༨ ལས། འྩོ་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་

ཁྱབ་ཡིན་ན། རང་ཉིད་ཀི་རྟགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་དཔེ་ཆྩོས་ཅན་ཡང་དག་

ཡྩོད་པས་ཁྱབ་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་ཁྱབ་ཡིན་ན། རང་ཉིད་ཀི་རྟགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

རྟགས་ཆྩོས་གཉིས་ལྡན་གི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡྩོད་པས་ཁྱབ་བམ་ཟེར་ན། མ་

ཁྱབ་སེ། མིག་ཤེས་ཞེས་པའི་ངག་ལས་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པར་གྩོ་ནུས་ཀི་རྟགས་

ཀིས། རང་གི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་དབང་པྩོ་གཟུགས་ཅན་

པ་ལས་སྐྱེས་པའི་གཟུགས་གསལ་བར་སྣང་བའི་གཞན་རིག་གི་ཤེས་པ་ལ། མིག་

ཤེས་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་སྦར་འྩོས་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཆྩོས་གཉིས་ལྡན་གི་མཐུན་

དཔེ་ཡང་དག་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཡྩོངས་འཛིན་རྟགས་རིགས་ ༣༠༧ ལས། ཁ་ཅིག་གིས། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་

གསུམ་ཡྩོད་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྩོད་པས་ཁྱབ་ཅེས་ཟེར་ན། ཤེས་བ་

ཆྩོས་ཅན། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྩོད་པར་ཐལ། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་

ཕྩོགས་ཆྩོས་ཡྩོད་པ་གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་ཁྱབ་ཡྩོད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ལྡྩོག་ཁྱབ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་དེ་ཉིད་ ༣༠༩ ལས། ཁྩོ་ན་རེ། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་

པ་ཡྩོད་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཡིན་པ་ཡྩོད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་ཁྱབ་ཡིན་

པ་ཡྩོད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ལྡྩོག་ཁྱབ་ཡིན་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་བྩོ། །ཞེས་

གསུངས།

རྒྱས་པའི་བསན་བཅྩོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས། དཔེ་མེད་ཅན་ཡིན་

དངྩོས་རྣམས་ནི། །སད་ཅིག་གིས་ནི་འཇིག་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་དང་། དེའི་ཐད་ཀི་

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས། དངྩོས་པྩོ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེ་

མེད་པ་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ། དངྩོས་པྩོ་རྣམས་སད་ཅིག་གིས་འཇིག་པའི་ཕིར། 

ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པྩོའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༣༧ ལས། གཞན་ཡང་། ཆྩོས་

དང་སད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རེས་ཁྱབ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན། དྩོན་བེད་ནུས་པ་གཙོ་བྩོའི་སྒ་དྩོན་དངྩོས་པྩོར་སྒྲུབ་པའི་རེས་

ཁྱབ་ཡིན་དགྩོས་པ་གང་ཞིག  ། དྩོན་བེད་ནུས་པ་གཙོ་བྩོའི་སྒ་དྩོན་དངྩོས་པྩོར་སྒྲུབ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

པའི་རེས་ཁྱབ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།  གཙོ་བྩོའི་སྒ་དྩོན་དངྩོས་པྩོར་སྒྲུབ་པའི་རེས་ཁྱབ་

མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཚད་མས་མ་གྲུབ། བསྒྲུབ་བ་ཚད་མས་

བསལ་བའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། གཏན་ཚིགས་རེས་འགྲྩོ་མེད་ཅན་འགྱུར། །ཞེས་དང་། 

དེའི་ཐད་ཀི་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས། རྟགས་དེ་ཕྩོགས་ཆྩོས་གྲུབ་ན། ཁྱབ་པ་མི་

འགྲུབ། ཁྱབ་པ་གྲུབ་ན། ཕྩོགས་ཆྩོས་མི་འགྲུབ་སེ། དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་གནྩོད་

པའི་ཕིར། ཕྩོགས་ཁྱབ་གཉིས་ཀ་གྲུབ་ན། སྒ་དྩོན་དངྩོས་པྩོར་ཁས་ལེན་དགྩོས་པར་

འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེའི་དྩོན་བསྡུ་ན། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

ཕྩོགས་ཆྩོས་གྲུབ་ན། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱབ་པ་མི་འགྲུབ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁྱབ་པ་

གྲུབ་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྩོགས་ཆྩོས་མི་འགྲུབ་སེ། སྒ་རྟག་པ་ལ་ཚད་མས་གནྩོད་པའི་

ཕིར། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན། སྒ་རྟག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྩོགས་

ཁྱབ་གཉིས་ཀ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན། གཞན་ཡང་། ཆྩོས་དང་

སད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རེས་ཁྱབ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་ཁྱབ་ཡིན་ན། རང་ཉིད་ཀི་རྟགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་

དཔེ་ཡང་དག་ཡྩོད་དགྩོས་ལ། དེའི་རྟགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་

ཡྩོད་ན། རིག་བེད་ཀི་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡྩོད་དགྩོས་ལ། དེ་

ཡྩོད་ན། དཔེ་མེད་ཅན་ཡིན་དངྩོས་རྣམས་ནི། །སད་ཅིག་གིས་ནི་འཇིག་ཕིར་

རྩོ། །ཞེས་དང་། དེའི་ཐད་ཀི་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས། དངྩོས་པྩོ་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་མཐུན་དཔེ་མེད་པ་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ། དངྩོས་པྩོ་རྣམས་སད་ཅིག་གིས་ནི་

འཇིག་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་དང་འགལ་ལྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

སྒྲུབ་ངག་གི་བསན་བའི་ཚུལ་གསུམ་གི་མཚན་གཞི་ངྩོས་བཟུང་བ།

སྒྲུབ་ངག་གི་བསན་བའི་ཚུལ་གསུམ་གི་མཚན་གཞི་ངྩོས་བཟུང་བ་ནི། སྒྲུབ་

ངག་གི་བསན་བའི་ཚུལ་གསུམ་སྩོ་སྩོའི་མཚན་གཞིར་གང་དང་གང་འཇྩོག་ཅེ་ན། 

བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་

ཕྩོགས་ཆྩོས་རེས་ཁྱབ་ལྡྩོག་ཁྱབ་རྣམས་རེ་རེ་ནས་སྤི་མཚན་དང་རྟག་པ་ཡིན་གི་

བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྩོགས་ཆྩོས་དང་རེས་ཁྱབ་ལྡྩོག་ཁྱབ་ཏུ་

མི་འཇྩོག་གི་བས་པ་ཉིད་བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྩོགས་ཆྩོས་

དང་རེས་ཁྱབ་ལྡྩོག་ཁྱབ་རྣམས་རེ་རེ་ནས་ཡིན་པ་མ་ཟད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་

གང་རུང་ཡིན་ན་བས་པ་དང་གཅིག་ཡིན་པས་ཁྱབ་བྩོ། །

སེ་བདུན་རྒྱན་ ༣༠༩ ལས། རང་ལུགས་ནི། བས་པས་སྒ་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་ཚེ། སྒ་ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་ཅན། མི་རྟག་པ་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས། བས་པ་

རྟགས་ཡིན་ལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་དང་

རྟགས་རྣམས་སྒྩོ་འདྩོགས་ཡིན་ཅིང་། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་སྩོགས་

ཡིན་ན་རིམ་པ་བཞིན་སྒ་དང་མི་རྟག་པ་དང་བས་པ་རྣམས་ཡིན་དགྩོས་པས་སྒྩོ་

བཏགས་སུ་འགལ་བ་ཡིན་ནྩོ། །སྒ་དང་མི་རྟག་པ་དང་བས་པ་གསུམ་སྒྩོ་

བཏགས་མིན་ཞིང་། ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་སྩོགས་ཡིན་ཀང་། སྒ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་ཡིན་པ་དང་། མི་རྟག་པ་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཡིན་པ་དང་། 

བས་པ་རྟགས་ཡིན་པ་རྣམས་ནི་སྒྩོ་བཏགས་ཡིན་ནྩོ། །འདི་དག་གི་སྒྲུབ་བེད་

རྒྱས་པ་གྩོང་དུ་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༥༤༨ ལས། འདི་ནི་སྒ་བས་མི་རྟག་པ་

གསུམ་ཐ་དད་པའི་ཆ་དང་། རྟགས་དང་། ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་དང་། བསྒྲུབ་བའི་

ཆྩོས་རྣམས་རས་སུ་མ་གྲུབ་པར་བསན་གི། སྒ་བས་མི་རྟག་པ་གསུམ་རས་སུ་མ་

གྲུབ་པར་བསན་ནྩོ་སྙམ་ན་ཆེར་འཁྲུལ་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཡྩོངས་འཛིན་རྟགས་རིགས་ ༣༢༠ ལས། བས་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཆྩོས་དྩོན་གསུམ་པྩོ་སྤི་མཚན་རྟྩོག་པས་བཏགས་ཙམ་ཡིན་

ཡང་། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཆྩོས་དྩོན་གསུམ་པྩོ་གང་རུང་ཡིན་ན་རང་མཚན་ཡིན་

དགྩོས་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྩོད་གཞི་ཡིན་

ན་སྒ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྩོད་གཞི་ཡིན་ན་སྒ་དང་གཅིག་ཡིན་

དགྩོས་ཤིང་། དངྩོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཡིན་ན་མི་རྟག་པ་ཡིན་དགྩོས། རྟགས་ལ་

བས་པ་ཉིད་དགྩོས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེས་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཆྩོས་དྩོན་གསུམ་ནི་དེ་

སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཆྩོས་དྩོན་གསུམ་མིན་ཞེས་བ་སེ། དེ་བཞིིན་དུ་གཞན་ལ་ཡང་སྦར་

ནས་ཤེས་པར་བ་དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སྒྲུབ་ངག་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད་དང་དབེ་བ་སྩོགས་ངྩོས་བཟུང་བ།

གཉིས་པ་སྒྲུབ་ངག་ལྟར་སྣང་བཤད་པ་ལ། 

སྒྲུབ་ངག་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད་དང་དབེ་བ་སྩོགས་ངྩོས་བཟུང་བ་ནི། སེ་

བདུན་ལ་འཇུག་པའི་སྩོ་དྩོན་གཉེར་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༡༢༧ ལས། སྒྲུབ་ངག་ལྟར་

སྣང་གི་མཚན་ཉིད། སྒྲུབ་ངག་ཏུ་བཀྩོད་པ་གང་ཞིག །སྐྱྩོན་གང་རུང་དང་ལྡན་པ། 
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དབེ་ན་གསུམ་ལས། བླྩོ་སྐྱྩོན་ཅན་གི་སྒྲུབ་ངག་ལྟར་སྣང་ནི། བླྩོ་བདེ་ཆྩོས་ཅན། 

སེམས་མེད་ཡིན་ཏེ། སྐྱེ་འཇིག་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། གཟུགས་སྩོགས་བཞིན་ཞེས་

པའི་ངག་ལྟ་བུའྩོ། །དྩོན་སྐྱྩོན་ཅན་གི་སྒྲུབ་ངག་ལྟར་སྣང་ནི། སྒ་ནི་རྟག་པ་ཡིན་ཏེ། 

ཕྩོགས་དང་མཐུན་ཕྩོགས་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་ངག་ལྟ་བུ། སྒ་སྐྱྩོན་

ཅན་གི་སྒྲུབ་ངག་ལྟར་སྣང་ནི། དཔེར་ན། སྒ་ནི་མི་རྟག་ཏེ་བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། སྒ་ཡང་བས། དེའི་ཕིར་སྒ་མི་རྟག་ཅེས་པའི་ངག་ལྟ་བུ་

ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྟ་ནག་རྣམ་འགྲེལ་ ༣༨༤ ལས། གཉིས་པ་ཞར་ལ་སྒྲུབ་ངག་ལྟར་སྣང་གི་

རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ། སྒྲུབ་ངག་ལྟར་སྣང་ལ་མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ་གཉིས། 

དང་པྩོ་ནི། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་སྒྲུབ་ངག་ཏུ་བཀྩོད་པ་དེ། དེའི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་སད་དུ་ཡང་རིགས་གཏེར་ལས། སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་མ་ཡིན་

པ། །བཀྩོད་པ་སྒྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །གཉིས་པ་དབེ་བ་ནི། 

བླྩོ་སྐྱྩོན་ཅན་གི་དེ། དྩོན་སྐྱྩོན་ཅན་གི་དེ། སྒ་སྐྱྩོན་ཅན་གི་དེ་གསུམ་དུ་ཡྩོད་དེ། 

རིགས་གཏེར་ལས། དྩོན་བླྩོ་སྒ་ཡི་དབེ་བ་ཡི། །ལྟར་སྣང་དེ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ། །ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །དང་པྩོ་ནི་གྲངས་ཅན་གིས་སྨྲས་པའི་སྐྱེ་འཇིག་ཅན་ཡིན་ན་སེམས་

མེད་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅེས་སྩོགས་ཀི་སྒྲུབ་ངག་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། གྲངས་ཅན་གིས་སྐྱེ་

འཇིག་ཅན་གི་རྟགས་ཀིས་བླྩོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཚད་མས་

མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། །གཉིས་པ་ནི། གྲངས་ཅན་གིས་སྨྲས་པའི་སྒ་དང་རྟག་པ་གང་

རུང་ཡིན་ན་རྟག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་བཞིན། སྒ་ཡང་དེ་གང་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

རུང་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་པའི་སྒྲུབ་ངག་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་

དྩོན་ལ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། འྩོ་ན་གྲངས་ཅན་དེས་སྒ་དང་རྟག་པ་གང་རུང་ཡིན་ན་

རྟག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅེས་སྩོགས་ཀི་སྒྲུབ་ངག་དེ་གང་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་བཀྩོད་པ་

ཡིན་ཟེར་ན། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་བཀྩོད་པ་ཡིན་ལ། འྩོ་ན་དེས་སྒ་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པ་ལ་དེ་གང་རུང་རྟགས་སུ་བཀྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། རྒྱུ་མཚན་

ཡྩོད་དེ། སྒ་ཆྩོས་ཅན། རྟག་སེ། སྒ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་བཀྩོད་ན། སངས་རྒྱས་པས་

འགལ་ཁྱབ་ལ་ཕུད་ཀི་དྩོགས་པ་དང་། སྒ་ཆྩོས་ཅན། རྟག་སེ། རྟག་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཞེས་བཀྩོད་ན་སངས་རྒྱས་པས་རྟགས་མ་གྲུབ་ཀི་ལན་འདེབས་ཀི་དྩོགས་

ནས། སྒ་ཆྩོས་ཅན། རྟག་སེ། སྒ་དང་རྟག་པ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ན་

སྦྩོར་བ་འདི་ནི་རྟགས་ནི་གྲུབ། ཁྱབ་པ་ཡང་གྲུབ་འདུག་སྙམས་ནས་ཟྩོལ་སྦྩོར་གི་

དབང་དུ་བས་ནས། སྒ་ཆྩོས་ཅན། རྟག་སེ། དེ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་བཀྩོད་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །གསུམ་པ་ནི། རིགས་པ་ཅན་པས་སྨྲས་པའི་སྒ་ཆྩོས་ཅན། མི་

རྟག་སེ། བས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། བུམ་པ་བས་པ་དེ་བཞིན་དུ་སྒ་

ཡང་བས། དེའི་ཕིར་སྒ་མི་རྟག་ཅེས་པའི་སྒྲུབ་ངག་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། དེ་འདྲའི་སྒྲུབ་ངག་

དེ་ལྷག་ཆད་ཟླྩོས་གསུམ་གི་སྐྱྩོན་དང་བཅས་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་འདྲའི་

སྒྲུབ་ངག་དེ་ལྷག་པའི་སྐྱྩོན་དང་བཅས་ཏེ། བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་ན། སྒ་མི་རྟག་པ་དངྩོས་སུ་མ་བརྩོད་དགྩོས་པ་ལས། 

དེས་སྒ་ཆྩོས་ཅན། མི་རྟག་སེ། བས་པའི་ཕིར་ཞེས་སྒ་མི་རྟག་པ་དངྩོས་སུ་བརྩོད་

པ་ལྷག་པའི་ཕིར། དེ་ཆད་པའི་སྐྱྩོན་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་སྩོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དག་ཡིན་ན། དེ་སྩོར་གི་ཁྱབ་འབེལ་དངྩོས་སུ་བརྩོད་པ་གཅིག་དགྩོས་པ་ལས། དེའི་

སྩོར་གི་ཁྱབ་འབེལ་དངྩོས་སུ་བརྩོད་པ་ཆད་པའི་ཕིར། དེ་ཟླྩོས་པའི་སྐྱྩོན་དང་བཅས་

པ་ཡིན་ཏེ། སྒ་ཆྩོས་ཅན། མི་རྟག་སེ། བས་པའི་ཕིར་ཞེས་དམ་བཅའ་བརྩོད་པ་དང་། 

དེའི་ཕིར་ན་སྒ་མི་རྟག་ཅེས་པའི་མཇུག་བསྡུས་བརྩོད་པ་གཉིས་ཀང་ཟླྩོས་སྩོ། །སྒ་

ཆྩོས་ཅན། མི་རྟག་སེ། བས་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་སྒ་བས་པར་བརྩོད་པ་དང་། བུམ་

པ་བས་པ་དེ་བཞིན་དུ་སྒ་ཡང་བས་ཞེས་སྒ་བས་པར་བརྩོད་པ་གཉིས་ཀང་ཟླྩོས་

པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་སད་དུ་ཡང་རིགས་གཏེར་ལས། ཡན་ལག་ལྔ་ལ་དམ་བཅའ་

དང་། །ཉེར་སྦྩོར་མཇུག་བསྡུས་གསུམ་ལྷག་པ། །སྤི་ཁྱབ་མ་ཚང་ཕིར་མི་

འཐད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ལེའུ་བཞི་པའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༤༩༩ ལས། ཁྩོ་ན་རེ། བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕི་རྩོལ་ཡང་དག་གི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་དེ་འདྲའི་སྒྲུབ་ངག་དེ་

སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་དྩོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒ་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། དེར་

ཐལ། སྒ་བླྩོ་དྩོན་གསུམ་གི་སྐྱྩོན་དང་བལ་བའི་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ངག་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཏུ་བཀྩོད་པ་གང་

ཞིག །ཁྱྩོད་འགྩོད་མཁན་གི་གང་ཟག་དེས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་

ཚད་མས་གྲུབ། ཁྱྩོད་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ལྷག་ཆད་མེད་པར་སྩོན་

པའི་ངག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་ན། ཐལ་འགྱུར་གཉིས་པ་ལ་མ་ཁྱབ་བྩོ། །སངས་

འཕགས་ཀིས་སྨྲ་བའི་བས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། སྒ་ཡང་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བས། དེའི་ཕིར་སྒ་མི་རྟག་ཅེས་པའི་ངག་ཆྩོས་ཅན། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་

ངག་རྣམ་དག་ཏུ་ཐལ། སྒ་བླྩོ་དྩོན་གསུམ་གི་སྐྱྩོན་དང་བལ་བའི་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དང་བལ་བ་གང་ཞིག །སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་དེར་ཐལ། དེ་སྒ་སྐྱྩོན་དང་བལ་བ་གང་

ཞིག །དེ་སྒ་སྐྱྩོན་དང་བལ་ན། ཕི་མ་གཉིས་ཀ་དང་བལ་དགྩོས་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་

དེར་ཐལ། དེ་སྒ་སྐྱྩོན་མཐའ་དག་དང་བལ་བའི་ཕིར། དེ་སངས་འཕགས་རང་རྒྱུད་

ཀིས་བསྡུས་པའི་ངག་ཡིན་པའི་ཕིར། ར་བར་འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེས་སྒ་མི་རྟག་

པར་དངྩོས་སུ་བརྩོད་པའི་ཕིར། བས་པ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། དེ་སྒ་སྐྱྩོན་དང་བལ་བ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། དེ་སྒ་སྐྱྩོན་དང་བཅས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་སྒ་སྐྱྩོན་དང་བཅས་པའི་

སྒྲུབ་ངག་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མི་མཚུངས་སྩོ། །ཞེས་སངས་འཕགས་ཀི་ངག་ཏུ་གྱུར་

པའི་བས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། སྒ་ཡང་བས། དེའི་ཕིར་སྒ་

མི་རྟག་ཅེས་པའི་ངག་དེ་སྒ་བླྩོ་དྩོན་གསུམ་གི་སྐྱྩོན་དང་བལ་བའི་ངག་ཡིན་པ་དང་། 

དེ་སྒ་སྐྱྩོན་དང་བཅས་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་གི་འབེལ་གཏམ།

གཉིས་པ་བརྩོད་བ་བསྒྲུབ་བའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ་གཉིས། བསྒྲུབ་བ་

ཡང་དག་བཤད་པ་དང་། དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་བཤད་པའྩོ། །

དང་པྩོ་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་བཤད་པ་ནི། 

གཞུང་གང་ལས་འཕྲྩོས་ན། མདྩོ་ལས། ཐུབ་རྣམས་སིག་པ་ཆུ་ཡིས་མི་བཀྲུ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཞིང་། །འགྲྩོ་བའི་སྡུག་བསལ་ཕག་གིས་མི་སེལ་ལ། །ཉིད་ཀི་རྟྩོགས་པ་གཞན་ལ་

སྩོ་མིན་གི། །ཆྩོས་ཉིད་བདེན་པ་བསན་པས་གྲྩོལ་བར་མཛད་ཅེས་གསུངས་

སྩོ། །ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ལས། ངྩོ་བྩོ་ཁྩོ་ན་རང་ཉིད་དང་། ། འདྩོད་དང་མ་བསལ་

བསན་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་ལ་གཞན་ཡང་ཀུན་བཏུས་ཀི་ར་བ་འདི་ལ་འགྱུར་མི་

འདྲ་བ་གཉིས་ཡྩོད་པ་མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་ ༥༠༨ ལས་གསལ་ལྩོ། །ཚད་མ་

རིགས་སྩོ་ལས། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཉིད་དུ་འདྩོད་པར་གྱུར་པ་འགལ་བའི་དྩོན་གིས་

མ་བསལ་བ་དེ་ཡང་ཕྩོགས་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས། 

ངྩོ་བྩོ་ཚིག་ཕྲད་བདག་ཉིད་འདྩོད། །ཚིག་གིས་དེ་ཡི་མཚན་ཉིད་བཞི། ། མ་གྲུབ་

སྒྲུབ་བེད་མིན་དྩོན་བརྩོད། །རྩོལ་བས་ཁས་བླངས་པ་བཟུང་ངྩོ་། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་

གཞུང་འདི་རྣམས་ལས་འཕྲྩོས་སྩོ། །དེ་ལྟར་ན་ཀུན་བཏུས་ཀི་གཞུང་འདིའི་དངྩོས་

ཟིན་ལ་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ལ་ཁྱད་ཆྩོས་ལྔ་ལྡན་དུ་གསུངས་ཤིང་། 

རིགས་སྩོའི་གསུང་ཟིན་ལ་ཁྱད་ཆྩོས་གསུམ་ལྡན་དང་། རྣམ་འགྲེལ་གི་དངྩོས་ཟིན་

ལ་ཁྱད་ཆྩོས་བཞི་ལྡན་དུ་གསུངས་སྩོ། །

འྩོ་ན་གཞུང་དེ་རྣམས་འགལ་བ་ཡིན་ནམ་འྩོན་ཏེ་དགྩོས་པ་གཞན་ཞིག་ཡྩོད་

ཅེ་ན། དེ་རྣམས་ལ་འགལ་བ་མེད་ཅིང་དགྩོས་པའི་དབང་གིས་མཚན་ཉིད་ཁྱད་ཆྩོས་

ལྔ་ལྡན་དང་། གསུམ་ལྡན། བཞི་ལྡན་བཅས་སུ་གསུངས་སྩོ། །དེ་ཡང་ཀུན་བཏུས་

ལས་ཁྱད་ཆྩོས་ལྔ་ལྡན་དུ་གསུངས་པ་ནི་གཙོ་བྩོར་ལྩོག་རྟྩོག་རྒྱས་པར་སེལ་བའི་

དབང་དུ་བས་ལ། རིགས་སྩོ་ལས་ཁྱད་ཆྩོས་གསུམ་ལྡན་དུ་གསུངས་པ་ནི་གཙོ་བྩོར་

རིགས་མི་མཐུན་སེལ་བའི་དབང་དུ་བས་ཏེ། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༦༥ ལས། 
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

རིགས་སྩོར་ཕྩོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་བསྡུས་ནས་བསན་པ་ནི་རིགས་མི་མཐུན་སེལ་

བ་གཙོ་བྩོར་བས་པ་ཡིན་ལ། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི་ལྩོག་རྟྩོག་

སེལ་བ་གཙོ་བྩོའི་དྩོན་ཏེ། དེ་ལ་ནི་ཚིག་ཟུར་ཕིན་པ་དགྩོས་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༣༩༡ ལས། འྩོན་ཀང་ལྩོག་རྟྩོག་སེལ་བའི་

མཚན་ཉིད་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་དང་པྩོ་དང་། རིགས་མི་མཐུན་སེལ་བ་ཙམ་གི་

དབང་དུ་བས་ནས་ཕི་མ་བསན་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༢༦༤ ལས། རང་ལུགས་ནི། ཀུན་ལས་བཏུས་ནས་

གཙོ་བྩོར་ལྩོག་རྟྩོག་རྒྱས་པར་སེལ་བའི་དབང་དུ་བས་ནས་ཚིག་རྒྱས་པར་བསན་

ལ། རིགས་སྩོར་ཚིག་བསྡུས་ནས་བསན་པས་ཟླྩོས་པའི་སྐྱྩོན་མེད་ལ། གཉིས་ཀས་

ཀང་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པར་བསན་པས་འགལ་

བའི་སྐྱྩོན་ཡང་མེད་དྩོ། ། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་ ༥༥༦ ལས། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། རང་ཉིད་ཀི་དྩོན་

བསྒྲུབ་བར་ཁས་བླངས་པ་ཞེས་པས་ཤུགས་ལ་འཕེན་ནུས་ཀང་དངྩོས་སུ་སྩོས་

ཤིང་། རིགས་སྩོར་ཤུགས་ལ་འཕེན་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དངྩོས་སུ་མ་སྩོས་པ་

ནི། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་བཤད་པ་ལྩོག་རྟྩོག་གཙོ་བྩོར་སེལ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་

ཅིང་། རིགས་སྩོར་བཤད་པ་རིགས་མི་མཐུན་གཙོ་བྩོར་སེལ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། ལྩོག་རྟྩོག་གཙོ་བྩོར་སེལ་བའི་མཚན་ཉིད་ལ་ནི། ཚིག་ཟུར་དཔྱིས་ཕིན་

པ་དགྩོས་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ལྩོག་རྟྩོག་དང་རིགས་མི་མཐུན་སེལ་ཚུལ་ནི། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༡༨ 

ལས། གཉིས་པ་ནི། མཚན་ཉིད་ཡན་ལག་ལྔ་གསུངས་པ་ནི། རིགས་མི་མཐུན་སེལ་

བ་དང་། ལྩོག་རྟྩོག་སེལ་བ་གཉིས་ཀའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ཏེ། སྩོ་སྩོར་ཕེ་ན་

གསུམ་གིས་རིགས་མི་མཐུན་སེལ་ལ། གཉིས་ཀིས་ལྩོག་རྟྩོག་སེལ་ལྩོ། །དེ་ལ་

རྩོལ་བས་དམ་བཅར་ཁས་མ་བླངས་པ་དང་། ཁས་བླངས་ཀང་སྐྱྩོན་དང་མ་བལ་བ་

གཉིས་སུ་འགྱུར་ལ། དང་པྩོ་ནི་འདྩོད་པས་སེལ་ལ། ཕི་མ་ལ་གྲུབ་ཟིན་པས་སྒྲུབ་མི་

དགྩོས་པ་དང་། བསལ་ཟིན་པས་སྒྲུབ་མི་ནུས་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ངྩོ་བྩོས་སེལ་

ལ། ཕི་མ་མ་བསལ་བས་སེལ་ལྩོ། །རྩོལ་བས་མི་འདྩོད་པའི་བསན་བཅྩོས་མཁན་

པྩོའི་འདྩོད་པ་ཕྩོགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་འདྩོད་པས་བསལ་ཟིན་ཡང་། དེ་ཡང་ཕྩོགས་

ཡང་དག་ཡིན་ནམ་སྙམ་པའི་དྩོགས་པའི་གནས་ལྩོག་པའི་ཆེད་དུ་རང་ཉིད་ཟུར་དུ་

སྩོས་ལ། ཕིས་སྒྲུབ་དགྩོས་ཤིང་ད་ལྟ་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀྩོད་བཞིན་པའི་དཔེ་རྟགས་མ་

གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ནམ་སྙམ་པའི་དྩོགས་པ་ལྡྩོག་པའི་ཆེད་དུ་ཚིག་ཕྲད་སྩོས་

སྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་ ༢༦༠ ལས། འདི་ལ་རིགས་མི་མཐུན་སེལ་བ་དང་། 

ལྩོག་རྟྩོག་སེལ་བ་གཉིས། དང་པྩོ་ནི། ཚིག་གང་གིས་སེལ་ཞེ་ན། ངྩོ་བྩོ་དང་འདྩོད་

པ་དང་མ་བསལ་བའི་ཚིག་གསུམ་གིས་རིགས་མི་མཐུན་སེལ་ལ། ཁྩོ་ན་དང་རང་

ཉིད་ཅེས་པའི་ཚིག་གིས་ལྩོག་རྟྩོག་སེལ་ལྩོ། །སེལ་ཚུལ་ནི། ངྩོ་བྩོ་ཞེས་པའི་ཚིག་

གིས་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན། གྲུབ་ཟིན་བསལ་ནས་མ་གྲུབ་པ་ཞིག་དགྩོས་སྩོ་

ཞེས་བསན། རྩོལ་ཕི་རྩོལ་གང་གིས་མ་གྲུབ་ཅེ་ན། སྤིར་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན་རང་གང་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ལ་བསྒྲུབ་བར་སྩོང་བ་དེས་མ་གྲུབ་པ་ཞིག་དགྩོས་ལ། ཁྱད་པར་དུ་གཞན་དྩོན་

བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན་ཕི་རྩོལ་གིས་མ་གྲུབ་པ་ཞིག་དགྩོས་ཤིང་། དེ་ཡང་ཡིད་དཔྱྩོད་

ཙམ་གིས་གྲུབ་ཀང་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་དགྩོས་སྩོ། །འདྩོད་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་

རྩོལ་བས་དཔག་འདྩོད་ཀི་ཡུལ་དུ་མ་བས་པ་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་

བསན། མ་བསལ་བ་ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་ཚད་མས་བསལ་བ་ཞུགས་པ་གཞན་དྩོན་

བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་བསན་ནྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང་། རིགས་མི་མཐུན་སེལ་བ་ལ་

གསུམ་པྩོ་དེ་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞེ་ན། གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བའི་རིགས་མི་

མཐུན་ལ་ས་རྩོལ་ལ་ལྟྩོས་པའི་རིགས་མི་མཐུན། ཕི་རྩོལ་ལ་ལྟྩོས་པའི་རིགས་མི་

མཐུན། རྩོལ་ཕི་རྩོལ་གཉིས་ཀ་ལ་ལྟྩོས་པའི་རིགས་མི་མཐུན་གསུམ་ལས། རྩོལ་

བས་དཔག་འདྩོད་ཀི་ཡུལ་དུ་མ་བས་པ་ནི། ས་རྩོལ་ལ་ལྟྩོས་པའི་རིགས་མི་མཐུན་

ཡིན་ཏེ། རྩོལ་བས་དཔག་འདྩོད་ཀི་ཡུལ་དུ་མ་བས་ན་དེ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་ས་རྩོལ་

གཏན་ཚིགས་འགྩོད་པ་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཕིར། ཕི་རྩོལ་གི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ནི་ཕི་

རྩོལ་ལ་ལྟྩོས་པའི་རིགས་མི་མཐུན་ཡིན་ཏེ། ཕི་རྩོལ་གི་ཚད་མས་གྲུབ་ན། ཕི་རྩོལ་

དེ་ལ་ཤེས་འདྩོད་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར། ཚད་མས་བསལ་བ་ཞུགས་པ་ནི་རྩོལ་ཕི་

རྩོལ་གཉིས་ཀ་ལ་ལྟྩོས་པའི་རིགས་མི་མཐུན་ཡིན་ཏེ། ས་རྩོལ་གི་ཚད་མས་བསལ་

བ་ཞུགས་ན་དེ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་ས་རྩོལ་གཏན་ཚིགས་འགྩོད་པ་ལ་མི་འཇུག །ཕི་

རྩོལ་གི་ཚད་མས་བསལ་བ་ཞུགས་ན་དེ་ལ་ཕི་རྩོལ་ཤེས་འདྩོད་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་

རྩོ། །གཉིས་པ་ལྩོག་རྟྩོག་ནི་ཁྩོ་ན་དང་རང་ཉིད་ཅེས་པའི་ཚིག་གིས་སེལ་ལ། སེལ་

ཚུལ་ནི། ཁྩོ་ན་ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་མ་འྩོངས་པ་ན་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་རུང་གི་དཔེ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

རྟགས་མ་གྲུབ་པ་ད་ལྟ་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ནམ་སྙམ་པའི་ལྩོག་རྟྩོག་སེལ་

ལྩོ། །དེ་འདྲའི་ལྩོག་རྟྩོག་ཇི་ལྟར་འབྱུང་ཞེ་ན། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། རང་ཉིད་

འདྩོད་པ་བསན་བ་བ། །ཞེས་རང་ཉིད་འདྩོད་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་བསན་བ་བ་དང་

ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆྩོས་སུ་འབེལ་ལ། བསན་བ་བ་ཡང་དུས་གསུམ་ག་ལ་འཇུག་པའི་

ཡུལ་ཅན་ཡིན་པས་དཔེ་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་ཡང་མ་འྩོངས་པ་ན་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་

བས། གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ནམ་སྙམ་པའི་ལྩོག་རྟྩོག་འབྱུང་ངྩོ་ཞེས་སྩོགས་

དང་། རང་ཉིད་ཅེས་པའི་ཚིག་གིས་བསན་བཅྩོས་མཁན་པྩོའི་འདྩོད་པ་ཐམས་ཅད་

གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ནམ་སྙམ་པའི་དྩོགས་པ་སེལ་ལ། སེལ་ནུས་པ་ཡིན་ཏེ། 

བསན་བཅྩོས་མཁན་པྩོའི་འདྩོད་པ་ཐམས་ཅད་ས་རྩོལ་རང་ཉིད་ཀིས་བསྒྲུབ་བར་

ཁས་བླངས་པ་མིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

མཉན་བའི་དབང་པྩོའི་ཟུར་བཀྩོལ་ ༣༨༩ ལས། དེ་ཡང་གཞན་དྩོན་ཕྩོགས་

ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ལ། རིགས་མི་མཐུན་སེལ་བའི་དབང་དུ་བས་པ་དང་། ལྩོག་

རྟྩོག་སེལ་བའི་དབང་དུ་བས་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོའི་དབང་དུ་བས་ན། ངྩོ་བྩོ་དང་། 

འདྩོད་པ་དང་། མ་བསལ་བ་གསུམ་སྩོས། ཕི་མའི་དབང་དུ་བས་ན། ཁྩོ་ན་དང་། 

རང་ཉིད་གཉིས་སྩོས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་རིགས་མི་མཐུན་སེལ་བའི་དབང་དུ་བས་

ནས་དང་པྩོ་གསུམ་སྩོས་པ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་གི་རིགས་མི་

མཐུན་དེ་ལ། ཕིར་རྩོལ་ལ་ལྟྩོས་པའི་རིགས་མི་མཐུན། ས་རྩོལ་ལ་ལྟྩོས་པའི་རིགས་

མི་མཐུན། རྩོལ་ཕི་རྩོལ་གཉིས་ཀ་ལ་ལྟྩོས་པའི་རིགས་མི་མཐུན་གསུམ་ཡྩོད་པ་

ལས། ཕིར་རྩོལ་ལ་ལྟྩོས་པའི་རིགས་མི་མཐུན་སེལ་བ་ལ། ངྩོ་བྩོ་ཞེས་པའི་ཚིག་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

སྩོས། ས་རྩོལ་ལ་ལྟྩོས་པའི་རིགས་མི་མཐུན་སེལ་བ་ལ། འདྩོད་ཅེས་པའི་ཚིག་

སྩོས། རྩོལ་ཕི་རྩོལ་གཉིས་ཀ་ལྟྩོས་པའི་རིགས་མི་མཐུན་སེལ་བ་ལ། མ་བསལ་བ་

ཞེས་པའི་ཚིག་སྩོས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་ཏེ། རང་ཉིད་གང་ལ་བསྒྲུབ་བ་

ཡང་དག་ཏུ་སྩོང་བའི་ཕི་རྩོལ་གི་ཚད་མས་གྲུབ་ཟིན་པ་ཕི་རྩོལ་ལ་ལྟྩོས་པའི་རིགས་

མི་མཐུན་ཡིན་ལ། དེ་སེལ་བ་ལ་ངྩོ་བྩོ་ཞེས་པའི་ཚིག་སྩོས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་

གྲུབ་སེ། ས་རྩོལ་ཡང་དག་གི་དཔག་འདྩོད་ཀི་ཡུལ་དུ་མ་བས་པ་རྣམས་ས་རྩོལ་ལ་

ལྟྩོས་པའི་རིགས་མི་མཐུན་ཡིན་ལ། དེ་འདྩོད་པ་ཞེས་པས་སེལ་བར་བེད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་གྲུབ་སེ། ཚད་མས་བསལ་བ་ཞུགས་པ་རྣམས་རྩོལ་ཕི་རྩོལ་གཉིས་ཀ་ལ་

ལྟྩོས་པའི་རིགས་མི་མཐུན་ཡིན་ལ། དེ་མ་བསལ་བ་ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་སེལ་བར་

བེད་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་། རང་ཉིད་གང་ལ་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཏུ་སྩོང་བའི་ཕིར་རྩོལ་

ཡང་དག་གིས་ཚད་མས་གྲུབ་ཟིན་རྣམས། ཕི་རྩོལ་ལ་ལྟྩོས་པའི་རིགས་མི་མཐུན་

ཡིན་ཏེ། རང་ཉིད་ཕིར་རྩོལ་དེའི་ཚད་མས་གྲུབ་ཟིན་ན། ཕི་རྩོལ་དེས་རང་ཉིད་ལ་

ཤེས་འདྩོད་མི་འཇུག་པའི་ཕིར། ས་རྩོལ་གི་དཔག་འདྩོད་ཀི་ཡུལ་དུ་མ་བས་པ་

རྣམས་ས་རྩོལ་ལ་ལྟྩོས་པའི་རིགས་མི་མཐུན་ཡིན་ཏེ། ས་རྩོལ་གི་རང་ཉིད་དཔག་

འདྩོད་ཀི་ཡུལ་དུ་མ་བས་ན། ས་རྩོལ་རང་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་རྟགས་ཡང་དག་

འགྩོད་པ་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཕིར། ཚད་མས་བསལ་བ་ཞུགས་པ་རྣམས་རྩོལ་ཕི་

རྩོལ་གཉིས་ཀ་ལ་ལྟྩོས་པའི་རིགས་མི་མཐུན་ཡིན་ཏེ། ས་རྩོལ་གི་ཚད་མས་བསལ་

བ་ཞུགས་ན། ས་རྩོལ་ལ་དཔག་འདྩོད་ཀི་བླྩོ་མི་སྐྱེ། ཕིར་རྩོལ་གི་ཚད་མས་བསལ་

བ་ཞུགས་ན་ཕིར་རྩོལ་དེ་ལ་ཤེས་འདྩོད་མི་འཇུག་པའི་ཕིར་རྩོ། །ལྩོག་རྟྩོག་སེལ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

བའི་དབང་དུ་བས་ནས་ཁྩོ་ན་དང་། རང་ཉིད་ཅེས་པའི་ཚིག་གཉིས་སྩོས་པ་ཡིན་ཏེ། 

མ་འྩོངས་པ་ན་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་རུང་དང་། ད་ལྟར་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀྩོད་བཞིན་པ་

རྣམས་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡིན་ནམ་སྙམ་པའི་ལྩོག་རྟྩོག་དེ་ཁྩོ་ན་ཞེས་པས་སེལ་

བར་བེད། ས་རྩོལ་ལ་མི་ལྟྩོས་པའི་བསན་བཅྩོས་མཁན་པྩོའི་འདྩོད་པ་རྣམས་བསྒྲུབ་

བ་ཡང་དག་ཡིན་ནམ་སྙམ་པའི་ལྩོག་རྟྩོག་དེ། རང་ཉིད་ཅེས་པས་སེལ་བར་བེད་

པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

འྩོ་ན་རྣམ་འགྲེལ་ལས་ཡན་ལག་བཞི་ལྡན་དུ་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་

ཞེ་ན། རྣམ་འགྲེལ་དུ་ངྩོ་བྩོ་ཚིག་ཕྲད་ཅེས་སྩོགས་ཀི་མདྩོར་བསན་དུ་ཡན་ལག་བཞི་

ལས་མ་བསལ་བ་མ་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་ ༥༠༤ 

ལས། དེ་ཡང་སབས་འདིར་མ་བསལ་བའི་ཚིག་གི་དགྩོས་པ་མ་གསུངས་པ་ནི། དེ་

ཉིད་བཤད་པའི་གཞི་ཆེ་བས། འདིར་ཚིག་གཞན་དག་གི་དགྩོས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་

ཏུ་མ་བཤད་པར་ཟུར་དུ་བཤད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཡང་ཁྩོ་བྩོ་ནི་འདི་ལྟར་སེམས་ཏེ། རང་

ལུགས་ཀི་དམ་བཅའ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་དང་། རང་ལུགས་ཀི་དམ་

བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་དཔེ་བཤད་པ་དང་། གཞན་ལུགས་ཀི་དམ་བཅའ་ཡང་དག་གི་

མཚན་ཉིད་དགག་པ་དང་། གཞན་ལུགས་ཀི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་དཔེ་དགག་པ་

སེ། རྣམ་པ་བཞིར་འགྱུར་བ་ལས་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཚིག་ཟུར་མ་

བསལ་བ་དེ་ཉིད་རྒྱས་པར་འཆད་པ་དང་། རང་ལུགས་ཀི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་

དཔེ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་བེད་པ་གཅིག་པས་དེའི་ཕིར་མ་བསལ་བ་ལྩོགས་སུ་བཀར་

ནས་བཟླྩོག་ཕྩོགས་བསལ་བ་དང་བཅས་ཏེ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནྩོ། །བེད་པ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

གཅིག་གི་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་མ་བསལ་བའི་དྩོན་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལ། དེའི་

བཟླྩོག་ཕྩོགས་བསལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་དགྩོས་ཏེ། དགག་བ་མ་ཤེས་པར་དེ་

བཅད་པའི་དགག་པ་མི་ཤེས་པའི་ཕིར་རྩོ། །བསལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ན། དམ་

བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་དབེ་བ་ཡང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། དམ་བཅའ་གང་གི་དྩོན་

ལ་ཚད་མ་དང་། ཁས་བླངས་སྩོགས་ཀི་གནྩོད་པ་དེ་ཉིད་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་ཡིན་

པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༡༧ ལས། འདིར་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་

བཞི་ལས་མ་སྩོས་པ་ནི། ཕྩོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་མཚན་གཞི་གང་ལ་ཞུགས་དཔྱྩོད་

པར་བཞེད་པ་ཡིན་ལ་ཚད་མས་བསལ་བ་ནི་མཚན་ཉིད་འཇུག་མི་འཇུག་དཔྱྩོད་

པའི་གཞིར་རུང་བ་མ་ཡིན་པས་མ་སྩོས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་ ༥༠༥ ལས། བྩོད་ས་མ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཚད་མས་

བསལ་བ་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་འཇུག་མི་འཇུག་དཔྱྩོད་པའི་གཞིར་མི་

རུང་བའི་ཕིར། སབས་འདིར་མ་སྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ཟེར་རྩོ། །དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། 

གྲངས་ཅན་སྒ་རྟག་པ་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བར་ཁས་ལེན་པའི་ཚེ། སྒ་རྟག་པ་གཞན་

དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་འགྩོག་པ་དང་། མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མི་

སྲིད་པར་ཐལ། ཚད་མས་བསལ་ན་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་འཇུག་མི་

འཇུག་དཔྱྩོད་པའི་གཞིར་མི་རུང་དགྩོས་པའི་ཕིར། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

མཉན་བའི་དབང་པྩོའི་ཟུར་བཀྩོལ་དུ་སབས་འདིར་མ་བསལ་བསན་པར་

གསུངས་ལ་རྟ་ནག་རྣམ་འགྲེལ་དུའང་མ་བསལ་བ་བསན་པར་གསུངས་སྩོ། །



  86  

སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ངྩོ་བྩོའི་དྩོན་སྩོགས་ཆྩོས་ལྔའི་རྣམ་བཅད་ཡྩོངས་གཅྩོད་ཀི་དགྩོས་པ་བཤད་པ།

ངྩོ་བྩོའི་དྩོན་སྩོགས་ཆྩོས་ལྔའི་རྣམ་བཅད་ཡྩོངས་གཅྩོད་ཀི་དགྩོས་པ་བཤད་

པ་ནི། གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་ཀི་རྣམ་བཅད་ཡྩོངས་གཅྩོད་ཀི་དགྩོས་པ་

གང་ཞེ་ན། ཚད་མ་མདྩོར། ངྩོ་བྩོ་ཁྩོ་ན་བསན་བ་བ། །རང་ཉིད་འདྩོད་འགྱུར་མ་

བསལ་བ། །ཞེས་དང་། རྣམ་འགྲེལ་ལས། ངྩོ་བྩོ་ཚིག་ཕྲད་བདག་ཉིད་འདྩོད། །ཚིག་

གིས་དེ་ཡི་མཚན་ཉིད་བཞི། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་གི་

མཚན་ཉིད་སྩོན་པ་ན། ངྩོ་བྩོ་དང་། ཁྩོ་ན་དང་། རང་ཉིད་དང་། འདྩོད་པ་དང་། མ་

བསལ་བ་ཞེས་སྩོས་པའི་རྣམ་བཅད་ཡྩོངས་གཅྩོད་ཀི་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། རིམ་པ་

བཞིན་དུ་ཚིག་ལྔ་པྩོ་དེས་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡིན་ན། བསྒྲུབ་བ་ཁྩོ་ན་

བསན་པར་བ་བར་ས་རྩོལ་རང་ཉིད་ཀིས་འདྩོད་ཅིང་ཚད་མས་མ་བསལ་བ་ཞིག་

དགྩོས་སྩོ་ཞེས་བསན་ལ། 

དྩོན་ནི། སྩོབ་དཔྩོན་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀི་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་

གི་མཚན་ཉིད་འཆད་པ་ན། ངྩོ་བྩོའི་དྩོན་སྩོགས་ཆྩོས་ལྔ་སྩོས་པ་ལ་ཆྩོས་ཅན། 

རྣམ་བཅད་ཡྩོངས་གཅྩོད་ཀི་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། ངྩོ་བྩོ་ཞེས་པའི་རྣམ་བཅད་ཀི་

དགྩོས་པ་ནི། སྒ་ཆྩོས་ཅན། རྟག་སེ། མཉན་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་བཀྩོད་པ་ན། 

སྒ་མཉན་བ་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་བཅད་ནས། ཡྩོངས་

གཅྩོད་ཀི་དགྩོས་པ་ནི། སྦྩོར་བ་སྩོར་གཅིག་གི་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་

ཡིན་ན། སྦྩོར་བ་དེའི་སབས་ཀི་ཕི་རྩོལ་ཡང་དག་དེས་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་ཞིག་

དགྩོས་སྩོ་ཞེས་བསན་ཏྩོ། །
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཁྩོ་ན་ཞེས་པའི་རྣམ་བཅད་ཀི་དགྩོས་པ་ནི། སྒ་ཆྩོས་ཅན། རྟག་སེ། མིག་

ཤེས་ཀི་གཟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། བླྩོ་བཞིན་ཞེས་བཀྩོད་པ་ན་སྒྲུབ་བེད་

དུ་བཀྩོད་བཞིན་པ་སྒ་མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་བ་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་

ཡང་དག་ཡིན་པ་བཅད་ནས། ཡྩོངས་གཅྩོད་ཀི་དགྩོས་པ་ནི། སྦྩོར་བ་སྩོར་གཅིག་

གི་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡིན་ན། སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀྩོད་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ་

ཞིག་དགྩོས་སྩོ་ཞེས་བསན་ཏྩོ། །

རང་ཉིད་ཅེས་པའི་རྣམ་བཅད་ཀི་དགྩོས་པ་ནི། སྒ་ནམ་མཁའི་ཡྩོན་ཏན་ལྟ་

བུ་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡིན་པ་བཅད་ནས། ཡྩོངས་གཅྩོད་ཀི་དགྩོས་པ་

ནི། སྦྩོར་བ་སྩོར་གཅིག་གི་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡིན་ན་ས་རྩོལ་རང་ཉིད་

ཀིས་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བླངས་པ་ཞིག་དགྩོས་སྩོ་ཞེས་བསན་ཏྩོ། །

འདྩོད་པ་ཞེས་པའི་རྣམ་བཅད་ཀི་དགྩོས་པ་ནི། གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་

དག་ཡིན་ན། གཞན་དྩོན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གིས་དངྩོས་སུ་བརྩོད་དགྩོས་པ་དེ་

བཅད་ནས། ཡྩོངས་གཅྩོད་ཀི་དགྩོས་པ་ནི། སྦྩོར་བ་སྩོར་གཅིག་གི་སྒྲུབ་ངག་དེས་

དངྩོས་སུ་མ་བརྩོད་ཀང་། སྦྩོར་བ་དེའི་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཞིག་ཡྩོད་

པར་བསན་ཏྩོ། །

མ་བསལ་བའི་རྣམ་བཅད་ཀི་དགྩོས་པ་ནི། ཚད་མའི་ཡུལ་དུ་མ་གྲུབ་པ་

རྣམས་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡིན་པ་བཅད་ནས། རྣམ་གཅྩོད་ཀི་དགྩོས་པ་

ནི། གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡིན་ན། ཚད་མས་གྲུབ་པའམ་མ་བསལ་བ་ཞིག་

དགྩོས་སྩོ་ཞེས་བསན་ཏྩོ། །
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དེ་ལྟར་ཡང་མཉན་བའི་དབང་པྩོའི་ཟུར་བཀྩོལ་ ༣༨༠ ལས། གཉིས་པ་ལུང་

གི་དྩོན་བཤད་པ་ལ། ངྩོ་བྩོ་ཁྩོ་ན་བསན་བ་བ། །རང་ཉིད་འདྩོད་གྱུར་མ་བསལ་

བ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས། གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡིན་ན། བསྒྲུབ་བ་ཁྩོ་ན་

བསན་པར་བ་བར་ས་རྩོལ་རང་ཉིད་ཀིས་འདྩོད་ཅིང་། ཚད་མས་མ་བསལ་བ་

གཅིག་དགྩོས་པར་བསན། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

མདྩོར་བསན་དང་རྒྱས་བཤད་ཀི་གཞུང་ངྩོས་བཟུང་བ།

མདྩོར་བསན་དང་རྒྱས་བཤད་ཀི་གཞུང་ངྩོས་བཟུང་བ་ནི། འྩོ་ན་གཞན་དྩོན་

བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ངྩོས་བཟུང་གི་རྣམ་འགྲེལ་ར་བའི་མདྩོར་བསན་དང་རྒྱས་བཤད་

ཀི་གཞུང་རྣམས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༡༧ ལས། ངྩོ་

བྩོ་ཚིག་ཕྲད་བདག་ཉིད་འདྩོད་ཅེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིག་མདྩོར་བསན་དུ་བས་

ནས་དེའི་རྒྱས་བཤད་ལ། དེ་ཉིད་ ༤༢༠ ལས། གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ། 

འདྩོད་པ་རྒྱས་བཤད། རང་ཉིད་རྒྱས་བཤད། མ་བསལ་བ་རྒྱས་བཤད་དྩོ་ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་ ༥༠༦ ལས། དེས་ན་ཊིཀ་བེད་གཞན་དག་གིས། 

སབས་འདིར་རང་ལུགས་ཀི་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་ལ། མདྩོར་བསན། 

རྒྱས་བཤད་གཉིས། རྒྱས་བཤད་ལ། འདྩོད་པ་དང་། རང་ཉིད་དང་། མ་བསལ་བ་

རྒྱས་པར་བཤད་པ་གསུམ་ཞེས་པའི་བསྡུས་དྩོན་འགྩོད་པ་ནི། གཞུང་གི་ཚིག་ཙམ་

ལ་ཡང་མ་བརྟགས་པ་སེ། དེ་ལྟར་ན་མདྩོར་བསན་དུ་མ་བསལ་བ་མདྩོར་བསན་པ་

མེད་པར་དེེ་ཉིད་ཀི་རྒྱས་བཤད་བཀྩོད་ན། རྩོམ་པ་པྩོ་བསན་བཅྩོས་ཀི་བར་ལ་མ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བང་བར་འགྱུར་ཏེ། མདྩོར་བསན་དུ་ཡྩོད་ཀང་རྟྩོགས་ས་བ་ལ་བསམས་ནས་དེའི་

རྒྱས་བཤད་མི་བེད་པ་ནི་བསན་བཅྩོས་མཁན་པྩོ་དག་གི་ལུགས་ལ་ཡྩོངས་སུ་

གྲགས་ཀང་། མདྩོར་བསན་མེད་པའི་རྒྱས་བཤད་དང་། རྒྱས་བཤད་མེད་པའི་དྩོན་

བསྡུ་སྩོགས་ནི་ལུས་མེད་པའི་ཡན་ལག་དང་འདྲ་བར་རང་ཉིད་ངྩོ་ཚ་བའི་གནས་སུ་

བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །གཞན་ཡང་མདྩོར་བསན་དུ་མ་བསལ་བ་མི་སྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཚད་མས་བསལ་བ་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་འཇུག་མི་འཇུག་དཔྱྩོད་པའི་

གཞིར་མི་རུང་བ་ཉིད་ཡིན་པར་སྨྲས་ནས། རྒྱས་བཤད་དུ་བསྡུས་དྩོན་དེ་ལྟར་འགྩོད་

པ་ནི་ཁས་བླངས་ནང་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་བ་ཆྩོས་ཅན། འདྩོད་པ་དང་། རང་

ཉིད་ཀི་རྒྱས་བཤད་དང་། མ་བསལ་བའི་རྒྱས་བཤད་རྒྱུན་གཅིག་ཏུ་འཆད་མི་

རིགས་པར་ཐལ། ཚད་མས་བསལ་བ་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་འཇུག་མི་

འཇུག་དཔྱྩོད་པའི་གཞིར་མི་རུང་བའི་ཕིར། རྟགས་གསལ་དངྩོས། མ་ཁྱབ་ན། དེ་

ཡིན་པ་ལ། ངྩོ་བྩོ་ཚིག་ཕྲད་བདག་ཉིད་འདྩོད་ཅེས་སྩོགས་ཀི་སབས་སུ་མ་བསལ་

བ་མདྩོར་བསན་མི་འཆད་པས་ཁྱབ་པ་བུད་ཅེས་གསུངས་སྩོ། །ཞེས་རྩོམ་པ་པྩོ་

བསན་བཅྩོས་ཀི་བར་ལ་མ་བང་བའི་སྐྱྩོན་དང་། ཁས་བླངས་ནང་འགལ་གི་སྐྱྩོན་

བཅས་ཐལ་བ་གཉིས་ཀི་སྐྱྩོན་འཇུག་པར་གསུངས་སྩོ། །

འྩོ་ན་ཊིཀ་ཆེན་རང་ལུགས་ལ་ངྩོ་བྩོ་ཚིག་ཕྲད་ཅེས་སྩོགས་ཀི་མདྩོར་བསན་

དུ་མ་བསལ་བ་མི་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། ཊིཀ་ཆེན་ ༥༠༦ ལས། འྩོ་ན་

ཚིག་ཟུར་བཞིའི་དགྩོས་པ་འཆད་པ་ན། མདྩོར་བསན་དང་། རྒྱས་བཤད་གཉིས་སུ་

བས་ནས། མ་བསལ་བའི་དགྩོས་པ་འཆད་པ་ལ། མདྩོར་བསན་དང་། རྒྱས་བཤད་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

གཉིས་མི་བེད་པ་ཅི་ཞེ་ན། ཤིན་ཏུ་ཡྩོད་དེ། ཁས་བླངས་དེ་ཡང་ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་

ཀ་གཅིག་ནི་མ་བསལ་བ་མདྩོར་བསན་ཡིན་ཅིང་། ལྷག་མ་རྣམས་དེའི་རྒྱས་བཤད་

ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

མཉན་བའི་དབང་པྩོའི་ཟུར་བཀྩོལ་ ༣༨༤ ལས། མདྩོའི་མ་བསལ་བའི་དྩོན་

དེ། འདིར་ངྩོ་བྩོའི་ཚིག་ཕྲད་བདག་ཉིད་འདྩོད་ཅེས་སྩོགས་ཀི་ཚིགས་བཅད་འདིས་

ཤུགས་ལ་འགྲེལ་བར་བེད། ཅེས་གསུངས་སྩོ། །

འྩོ་ན་ཀུན་བཏུས་སུ། ངྩོ་བྩོ་ཁྩོ་ན་རང་ཉིད་དང་། །འདྩོད་དང་མ་བསལ་

བསན་པར་བ། །ཞེས་རང་ཉིད་སྩོན་དང་། འདྩོད་པ་ཕིས་སྩོས་ཤིང་། བསན་བཅྩོས་

ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས་ཀང་། ངྩོ་བྩོ་ཚིག་ཕྲད་བདག་ཉིད་འདྩོད་ཅེས་སྩོགས། 

མདྩོར་བསན་གི་སབས་སུ་བདག་ཉིད་ས་དང་འདྩོད་པ་ཕིས་སུ་གསུངས་ལ། རྒྱས་

བཤད་ཀི་སབས་སུ་འདྩོད་པ་རྒྱས་བཤད་ས་དང་། རང་ཉིད་རྒྱས་བཤད་ཕིས་སུ་

མཛད་པ་ནི་མདྩོར་བསན་དང་རྒྱས་བཤད་གཉིས་གྩོ་རིམ་མི་མཐུན་པ་འདུག་པས་

དེའི་དྩོན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་ ༥༠༧ ལས། འྩོ་ན། ཀུན་ལས་

བཏུས་སུ་ཡང་། རང་ཉིད་དང་འདྩོད་པ་གཉིས་རང་ཉིད་དང་པྩོར་སྩོས་ཤིང་། འདིར་

ཡང་མདྩོར་བསན་གི་སབས་སུ། ངྩོ་བྩོ་ཚིག་ཕྲད་བདག་ཉིད་འདྩོད་ཅེས་རང་ཉིད་

དང་པྩོར་སྩོས་པ་ལ་དགྩོས་པ་འཆད་པའི་ཚེ། རྩོལ་བས་ཁས་བླངས་པ་བཟུང་

ངྩོ་། །ཞེས་རང་ཉིད་ཀི་དགྩོས་པ་ཐ་མར་སྩོས་ཤིང་། རྒྱས་བཤད་དུ་ཡང་འདྩོད་པ་

རྒྱས་བཤད་ཀི་མཇུག་ཏུ་རང་ཉིད་རྒྱས་བཤད་འབྱུང་བའི་ཕིར། བཤད་བ་དང་

འཆད་བེད་གྩོ་རིམ་མི་མཐུན་པ་དང་། མདྩོར་བསན་དང་། རྒྱས་བཤད་གྩོ་རིམ་མི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

མཐུན་པའི་སྐྱྩོན་དུ་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། བཤད་པར་བ་སེ། མདྩོར་བསན་གི་སབས་སུ་

རང་ཉིད་དང་པྩོར་སྩོས་པ་ནི། རང་ཉིད་ཅེས་པའི་ཚིག་དེ་ཁྩོ་ན་ཞེས་པའི་ཚིག་དང་། 

ཚིག་གཞན་གིས་བར་མ་ཆྩོད་པར་བསན་པར་བ་བའི་ཕིར་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་བསན་

པ་ལ་དགྩོས་པ་ཅི་ཡྩོད་ཅེ་ན། རང་ཉིད་ཅེས་པའི་ཚིག་གིས་གཞན་བསན་བཅྩོས་

མཁན་པྩོའི་འདྩོད་པ་ཐམས་ཅད་ཕྩོགས་ཡིན་པ་གཅྩོད་པ་དེ་ཁྩོ་ན་ཞེས་པའི་ཚིག་

དང་ཕྲད་པ་ལ་རག་ལས་པའི་ཕིར་ཏེ། འདི་ལྟར་ཁྩོ་ན་ཞེས་པའི་ཚིག་ནི་ཚིག་གཞན་

དང་ཕྲད་ན་དྩོན་སྩོན་གི། མ་ཕྲད་ན་མི་སྩོན་པས་དེའི་ཕིར་ཚིག་ཕྲད་ཅེས་བ་ལ། དེ་

ཡང་ངྩོ་བྩོ་ཞེས་པའི་ཚིག་དང་ཕྲད་པ་ལས། བསྒྲུབ་བ་ཁྩོ་ནར་ཞེས་པར་འགྱུར་བའི་

ཕིར། ད་ལྟ་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀྩོད་པ་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་གཅྩོད་ཅིང་། རང་

ཉིད་ཅེས་པའི་ཚིག་དང་ཕྲད་པ་ནི་རྩོལ་བ་ཁྩོ་ནས་ཁས་བླངས་པ་ཞེས་པར་འགྱུར་

བས། བསན་བཅྩོས་མཁན་པྩོའི་འདྩོད་པ་ཐམས་ཅད་ཕྩོགས་ཡིན་པ་གཅྩོད་ནུས་པ་

ཡིན་གི། རང་ཉིད་ཅེས་པའི་ཚིག་དེ་ཁྩོ་ན་ཞེས་པའི་ཚིག་དང་མ་ཕྲད་ན། རྩོལ་བ་

རང་ཉིད་ཀིས་ཁས་བླངས་ཞེས་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་ཞིང་། དེ་ལྟ་ན་ཚིག་དེས་བསན་

བཅྩོས་མཁན་པྩོའི་འདྩོད་པ་ཐམས་ཅད་རྩོལ་བ་རང་ཉིད་ཀིས་ཁས་བླངས་པ་ཡང་

ཡིན་པས་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ནམ་སྙམ་དུ་དྩོགས་པ་མི་ཆྩོད་དྩོ། །དེས་ན་

རྩོལ་བ་རང་ཉིད་ཁྩོ་ནས་ཁས་བླངས་པ་ཞེས་པ་གྩོ་བ་ལ་ཁྩོ་ན་ཞེས་པའི་ཚིག་དང་

ཕྲད་དགྩོས་པས། རང་ཉིད་ཅེས་པ་འདྩོད་པའི་ཐྩོག་མར་སྩོས་པ་ཡིན་ཏེ། འདྩོད་པ་

ཐྩོག་མར་སྩོས་ན། རང་ཉིད་དང་ཁྩོ་ནའི་བར་དུ་འདྩོད་ཚིག་གིས་ཆྩོད་པས་དེ་གཉིས་

ཕྲད་དགྩོས་པར་མི་ཤེས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡང་དགྩོས་པ་འཆད་པའི་སབས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

སུ་འདྩོད་པའི་དགྩོས་པ་སྩོན་ལ་བཤད་པ་ནི། འདྩོད་ཚིག་གི་དགྩོས་པ་རྩོལ་བ་རང་

གི་ཞེ་འདྩོད་མ་ཡིན་པའི་དྩོན་རྣམས་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་གཅྩོད་པ་ཡིན་

ཅིང་། རང་ཉིད་ཀི་དགྩོས་པ་ནི་གཞན་བསན་བཅྩོས་མཁན་པྩོའི་འདྩོད་པ་ཕྩོགས་

ཡིན་པ་གཅྩོད་པ་ཡིན་ལ། རྩོལ་བའི་འདྩོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་ཁྱབ་བེད་དང་། གཞན་

བསན་བཅྩོས་མཁན་པྩོའི་འདྩོད་པ་དེའི་ཁྱབ་བ་ཡིན་པས། ཁྱབ་བེད་དང་པྩོར་

བཀག་ན་ཁྱབ་བ་དགག་ས་བར་དགྩོངས་ནས། མདྩོར་བསན་དང་རྒྱས་བཤད་ཀི་

སབས་སུ་འདྩོད་པའི་དགྩོས་པ་སར་སྩོས་ཤིང་རང་ཉིད་ཀི་དགྩོས་པ་ཕིས་སྩོས་སྩོ་

ཞེས་བ་བའི་ཚུལ་འདི་དག་གིས་གཞུང་ལུགས་བི་དྩོར་རད་དུ་བྱུང་བ་བགིས་པ་ལ། 

རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་དགེས་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་གསུངས་སྩོ། །

དེ་བཞིན་མཉན་བའི་དབང་པྩོའི་ཟུར་བཀྩོལ་ ༣༨༦ ལས། འྩོ་ན་མདྩོར་

བསན་དུ། རང་ཉིད་དང་འདྩོད་པ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས། རང་ཉིད་དང་པྩོར་བསན་ནས། 

རྒྱས་བཤད་ཀི་སབས་སུ་འདྩོད་པ་ལ་རྒྱས་བཤད་དང་པྩོར་བས་ནས། དེའི་རེས་སུ་

རང་ཉིད་རྒྱས་བཤད་བེད་པ་དང་། མདྩོར་བསན་དུ་དགྩོས་པ་བེད་པ་ན་ཡང་འདྩོད་

པ་དང་པྩོར་བཤད། དེའི་རེས་སུ། བདག་ཉིད་རྩོལ་བས་ཁས་བླངས་པ་བཟུང་ངྩོ་། ། 

ཞེས་རང་ཉིད་རྒྱས་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། 

མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་ལྟར་ན། རང་ཉིད་ཅེས་པའི་ཚིག་དེ་ཁྩོ་ན་ཞེས་པའི་ཚིག་དང་། 

ལྷན་ཅིག་ཏུ་བསན་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་བསན་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། 

རང་ཉིད་ཅེས་པའི་ཚིག་གིས། ས་རྩོལ་གིས་ཁས་མ་བླངས་པ་རྣམས་གཞན་དྩོན་

བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡིན་པ་གཅྩོད་པར་བེད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཁྩོ་ན་ཞེས་པ་དང་། 
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ལྷན་ཅིག་ཏུ་བསན་པ་ལ་ལྟྩོས་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་ལྟྩོས་པ་ཡིན་ཏེ། རང་ཉིད་ཅེས་པ་

ཁྩོ་ནའི་ཚིག་དང་ཕྲད་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡིན་ན་ས་རྩོལ་རང་ཉིད་ཁྩོ་ནའི་གཞན་

དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་བླངས་པ་ཞེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ན་ཡང་

རྒྱས་བཤད་དུ་འདྩོད་པ་རྒྱས་བཤད་དང་པྩོར་བས་ནས། དེའི་རེས་རང་ཉིད་རྒྱས་

བཤད་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། འདྩོད་པ་ཞེས་པས་ས་རྩོལ་གི་འདྩོད་པ་དཔག་

འདྩོད་ཀི་ཡུལ་དུ་མ་བས་པ་རྣམས་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡིན་པ་གཅྩོད་

པར་བེད་ལ། རང་ཉིད་ཅེས་པས་ས་རྩོལ་གི་དཔག་འདྩོད་ཀི་ཡུལ་དུ་མ་བས་པའི་

བསན་བཅྩོས་མཁན་པྩོའི་འདྩོད་པ་རྣམས་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡིན་པ་

གཅྩོད་པར་བེད་པས། ཁྱབ་བེད་ས་རྩོལ་གི་དཔག་འདྩོད་ཀི་ཡུལ་དུ་མ་བས་པ་

རྣམས་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡིན་པ་ཁེགས་ན། ཁྱབ་བ་ས་རྩོལ་གི་དཔག་

འདྩོད་ཀི་ཡུལ་དུ་མ་བས་པའི་བསན་བཅྩོས་མཁན་པྩོའི་འདྩོད་པ་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་

བ་ཡང་དག་ཡིན་པ་དགག་ས་བ་ལ་དགྩོངས་ནས་དེ་ལྟར་མཛད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྟ་ནག་རྣམ་འགྲེལ་ ༤༢༥ ལས། འྩོ་ན་མདྩོར་བསན་གི་སབས་འདིར་མ་

བསལ་བ་དངྩོས་སུ་མི་སྩོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ཚད་མས་

བསལ་བ་ཞུགས་པ་རྣམས་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཞུགས་མ་

ཞུགས་རྩོད་པའི་གཞི་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། དེ་ལྟར་དངྩོས་སུ་བསན་པ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། འྩོ་ན་རྒྱས་བཤད་ཀི་སབས་སུ་མ་བསལ་བ་ལ་དངྩོས་སུ་རྒྱས་

བཤད་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དག་ཡིན་ན། ཚད་མས་མ་བསལ་བ་ཅིག་དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་ཤེས་པའི་ཕིར་དུ་དེ་

ལྟར་རྒྱས་བཤད་མཛད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འྩོ་ན། ངྩོ་བྩོ་དང་ཁྩོ་ན་གཉིས་ལ་རྒྱས་

བཤད་མི་བེད་པར། འདྩོད་པ་དང་རང་ཉིད་ལ་སྩོགས་པ་ལ་རྒྱས་བཤད་བེད་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ངྩོ་བྩོ་དང་ཁྩོ་ན་ཞེས་པའི་ཚིག་གཉིས་སྩོན་

པའི་གཞུང་ལས། འདྩོད་ཚིག་དང་མ་བསལ་བ་ཞེས་པའི་ཚིག་གཉིས་སྩོན་པའི་

གཞུང་བརྩོད་བ་མང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དང་པྩོ་གཉིས་ལ་རྒྱས་བཤད་མ་མཛད། 

ཕི་མ་གཉིས་ལ་རྒྱས་བཤད་མཛད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་སད་དུ་ཡང་ལྷ་དབང་བླྩོས། 

འདིར་ས་མ་གཉིས་ཀི་དྩོན་ལ་མི་རིགས་པར་བརྩོད་པར་བ་བ་མང་བ་ཉིད་ཀི་དྩོན་

གིས། ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་ལས་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་དྩོན་བཤད་པར་བེད་དྩོ། །ཞེས་

གསུངས། ཁ་ཅིག་ན་རེ། འདྩོད་པ་དང་རང་ཉིད་གཉིས་ལ་རྒྱས་བཤད་བེད་པ་ཡིན་

གི། མ་བསལ་བ་ལ་རྒྱས་བཤད་བེད་པ་མི་རིགས་ཏེ། ལྷ་དབང་བླྩོས། ཕི་མ་གཉིས་

ཀི་དྩོན་འཆད་པར་བེད། ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེ་ན། སྐྱྩོན་མེད་དེ། ལྷ་དབང་

བླྩོས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་དེ་ནི། ངྩོ་བྩོ་ཚིག་ཕྲད་ཅེས་སྩོགས་ཀིས་དངྩོས་བསན་གི་

དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འྩོ་ན། མདྩོར་བསན་གི་སབས་སུ་རང་ཉིད་ཅེས་པའི་ཚིག་དང་པྩོར་སྩོས། 

དེའི་མཇུག་ཏུ་འདྩོད་ཚིག་སྩོས་ནས་རྒྱས་བཤད་ཀི་སབས་སུ། དང་པྩོར་འདྩོད་པ་

རྒྱས་པར་བཤད། དེའི་མཇུག་ཏུ་རང་ཉིད་རྒྱས་པར་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། 

འདི་ལ་མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་གི་ལུགས་དང་ལྷ་ཤཀ་གི་ལུགས་གཉིས། དང་པྩོ་

མདྩོར་བསན་གིས་སབས་སུ་རང་ཉིད་ཅེས་པའི་ཚིག་དང་པྩོར་སྩོས། དེའི་མཇུག་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཏུ་འདྩོད་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་སྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། རང་ཉིད་ཅེས་པའི་ཚིག་དེ་

ཁྩོ་ན་ཞེས་པའི་ཚིག་དང་། ཚིག་གཞན་གིས་བར་མ་ཆྩོད་པར་བསན་པར་བ་བའི་

ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་བསན་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། རང་ཉིད་ཅེས་པའི་ཚིག་

ལ་བརྟེན་ནས་ས་རྩོལ་གིས་ཁས་མ་བླངས་ཤིང་། བསན་བཅྩོས་མཁན་པྩོའི་འདྩོད་

པ་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡིན་པ་གཅྩོད་ནུས་པ་དེ་ཡང་། རང་ཉིད་ཅེས་

པའི་ཚིག་དེ་ཁྩོ་ན་ཞེས་པའི་ཚིག་དང་ཕྲད་པ་ལ་རག་ལས་པའི་ཕིར། རྒྱས་བཤད་

དེ་ལྟར་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། འདྩོད་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེས་ས་རྩོལ་གིས་མི་

འདྩོད་པ་ཐམས་ཅད་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡིན་པ་གཅྩོད་ནུས་ལ། རང་

ཉིད་ཅེས་པའི་ཚིག་དེས་གཙོ་བྩོར་ས་རྩོལ་གི་ཁས་མ་བླངས་ཤིང་། བསན་བཅྩོས་

མཁན་པྩོའི་འདྩོད་པ་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡིན་པ་གཅྩོད་ནུས་པས། དང་

པྩོ་དེ་ཁྱབ་ཆེ། ཕི་མ་དེ་ཁྱབ་ཆུང་བས་ན། ཁྱབ་བེད་ཁེགས་ན་ཁྱབ་བ་ཁེགས་ས་བ་

ལ་དགྩོངས་ནས་དེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར། ལུགས་གཉིས་པ་ནི་རྒྱས་བཤད་དེ་ལྟར་

བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། འདྩོད་པ་རྒྱས་བཤད་ཀི་གཞུང་ལས། རང་ཉིད་རྒྱས་

བཤད་ཀི་གཞུང་བརྩོད་བ་མང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་

ཡང་ལྷ་དབང་བླྩོས། བརྩོད་པར་བ་བ་མང་བ་ཉིད། །ཅེས་དང་། ཤཱཀས། གལ་ཏེ་གྩོ་

རིམས་ལྡྩོག་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཅི་ཞིག་ཡྩོད་ཅེ་ན། བརྩོད་པར་བ་བ་མང་བ་ཉིད་ཀིས་

ཞེས་བ་བ་སྩོས་ཏེ། ཞེས་གསུངས།

དེ་བཞིན་དུ་མངྩོན་རྟྩོགས་རྒྱན་གི་སབས་དང་པྩོར་སྦྩོར་ལམ་འཆད་པ་ན། 

མདྩོར་བསན་དུ། དམིགས་པ་དང་ནི་རྣམ་པ་དང་། །ཞེས་སྩོགས་ཡྩོངས་འཛིན་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

མདྩོར་བསན་སྩོན་དང་རྣམ་རྟྩོག་དང་ཆུང་འབིང་ཆེ་གསུམ་གི་དབེ་བ་ཕིས་སུ་

གསུངས་ཀང་། རྒྱས་བཤད་ཀི་སབས་སུ་སེམས་མི་འགྩོང་བ་ཉིད་ལ་སྩོགས་ཞེས་

ཡྩོངས་འཛིན་རྒྱས་བཤད་ཕིས་སུ་གསུངས་ཀང་སྐྱྩོན་མེད་ཚུལ། བསན་བཅྩོས་

འགྲེལ་པ་དྩོན་གསལ་ ༣༥ ལས། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྦར་བ་དང་མཐུན་པ་ཡྩོངས་

སུ་འཛིན་པ་སར་གསུངས་ན་ཡང་དེའི་སྩོབས་ཀིས་ཇི་སད་བཤད་པ་ཁྱད་པར་དུ་

འགྱུར་རྩོ་ཞེས་བསན་པའི་ཕིར་ཡང་མཇུག་ཐྩོགས་སུ་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་

བཅད་པ། སེམས་མི་འགྩོང་བ་ཉིད་ལ་སྩོགས། ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

སབས་དང་པྩོའི་སྤི་དྩོན་རྩོལ་མཚོ་ ༣༣༠ ལས། གཉིས་པ་ལ། མཚམས་

སྦར། ར་བ། འགྲེལ་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི་སབས་འདིར་ཡྩོངས་འཛིན་

བསན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་མདྩོར་བསན་གི་གྩོ་རིམ་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕིར། མདྩོར་

བསན་དུ་ཡྩོངས་འཛིན་རྟྩོག་པའི་སར་བསན་པའི་ཕིར་ན། སྐྱྩོན་མེད་དེ། མདྩོར་

བསན་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་གྩོ་རིམ་དང་བསྟུན་ན་དེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་། སབས་

འདིར་ཡྩོངས་འཛིན་བསན་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྩོར་

ལམ་དེ་སར་བཤད་པའི་ཁྱད་ཆྩོས་ས་མ་དེ་རྣམས་ཀིས་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བ་

ཡྩོངས་འཛིན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གིས་ཟིན་པ་ལ་རག་ལས་སྩོ་ཞེས་ཤེས་པར་

བ་བའི་ཆེད་དུ་ཡྩོངས་འཛིན་སབས་འདིར་བསན་པའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་ ༥༠༦ ལས། མདྩོར་བསན་མེད་པའི་རྒྱས་བཤད་

དང་། རྒྱས་བཤད་མེད་པའི་དྩོན་བསྡུ་སྩོགས་ནི་ལུས་མེད་པའི་ཡན་ལག་དང་འདྲ་

བར་རང་ཉིད་ངྩོ་ཚའི་གནས་སུ་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་།
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པྩོའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༡༢ ལས། ངག་འདི་བསན་བཅྩོས་

ཀི་ལུས་རྣམ་གཞག་ཀང་ཡིན་ཏེ། ཞེས་པ་ནས། སྐྱྩོན་མེད་དེ། ངག་འདི་བསན་

བཅྩོས་འདིའི་ལུས་རྣམ་གཞག་མ་ཡིན་ན། བསན་བཅྩོས་འདིའི་ལུས་རྣམ་གཞག་

མེད་པར་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཞེས་བསན་བཅྩོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལ་

ལུས་རྣམ་གཞག་ངེས་པར་དུ་ཡྩོད་དགྩོས་པ་གསུངས་སྩོ། །

རྟྩོག་པའི་དྲ་བ་རྣམ་བསལ་ཅིང་ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་འདི་ནི་རྣམ་ངེས་དར་

ཊིཀ་ ༧ ལས། རྟྩོག་པའི་དྲ་བ་རྣམ་བསལ་ཅིང་། །ཞེས་པ་སྤིའི་མཆྩོད་བརྩོད་ཡིན་

གི། རྒྱན་གི་འགྲེལ་བཤད་བེད་པ་དག་ལེའུའི་གྩོ་རིམ་ལྡྩོག་ནས་ཚད་མ་གྲུབ་པ་

ལེའུ་དང་པྩོར་བེད་པ་ནི། རེ་ཤིག་བཞག་གྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྟྩོག་པའི་དྲ་བ་རྣམ་བསལ་ཅིང་ཞེས་སྩོགས་རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་བཞི་ཡི་ལུས་

རྣམ་གཞག་ཡིན་ན། དེ་རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པྩོའི་ལུས་རྣམ་གཞག་ཀང་ཡིན་དགྩོས་

ལ་དེ་ལྟར་ན་ཕྩོགས་ཆྩོས་དེ་ཆས་ཁྱབ་པ་ཡི་ཞེས་སྩོགས་ཀང་ལེའུ་དང་པྩོའི་ལུས་

རྣམ་གཞག་ཡིན་པས། དེ་ལྟར་ན་རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པྩོ་ལ་ལུས་རྣམ་གཞག་

གཉིས་སུ་འགྱུར་ཞིང་། དེ་ལྟར་ན་ཉན་ཐྩོས་ཞི་བ་འཚོལ་རྣམས་ཀུན་ཤེས་ཉིད་ཀིས་

ཉེར་ཞིར་ཁིད་མཛད་གང་ཡིན་དང་ཞེས་སྩོགས་མཆྩོད་བརྩོད་ཀི་གཞུང་ཡང་མངྩོན་

རྟྩོགས་རྒྱན་གི་ལུས་རྣམ་གཞག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཤེས་རབ་ཕ་རྩོལ་ཕིན་པ་

ནི་ཞེས་སྩོགས་ཀང་བསན་བཅྩོས་མངྩོན་རྟྩོགས་རྒྱན་གི་ལུས་རྣམ་གཞག་ཡིན་

པས། བསན་བཅྩོས་མངྩོན་རྟྩོགས་རྒྱན་ལ་ལུས་རྣམ་གཞག་གཉིས་ཡྩོད་པར་ཐལ་

ལྩོ་ཞེས་གསུངས་ཚུལ་ཡྩོད་པས་དཔྱད་པར་བའྩོ། །
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དེ་ལ་ཁ་ཅིག་མི་མཚུངས་ཏེ། རྟྩོག་པའི་དྲ་བ་ཞེས་སྩོགས་ལེའུ་བཞིའི་སྤིའི་

ལུས་རྣམ་གཞག་ཡིན་ལ། ཕྩོགས་ཆྩོས་དེ་ཆས་ཁྱབ་པ་ཞེས་སྩོགས་ལེའུ་དང་པྩོའི་

ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ལུས་རྣམ་བཞག་ཡིན་པས་སྤི་དང་བེ་བག་གི་ཁྱད་པར་ཡྩོད། 

ཉན་ཐྩོས་ཞི་བ་ཞེས་སྩོགས་དང་། ཤེས་རབ་ཕ་རྩོལ་ཕིན་པ་ཞེས་སྩོགས་གཉིས་ཀ་

རྒྱན་གི་ལུས་རྣམ་གཞག་ཡིན་ན་སྤི་དང་བེ་བག་གི་ཁྱད་པར་མེད་པས་སྤིའི་ལུས་

རྣམ་བཞག་གཉིས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་ཟེར།

རྟ་ནག་རྣམ་འགྲེལ་ ༢༠ ལས། མཁས་པའི་དབང་པྩོ་ཁ་ཅིག་གི་གསུངས་

ནས། རྟྩོག་པའི་དྲ་བ་ཞེས་སྩོགས་ཀི་གཞུང་འདི་སེ་བདུན་ཀའི་མཆྩོད་བརྩོད་ཀི་

གཞུང་དང་། ལུས་རྣམ་གཞག་གི་གཞུང་གཉིས་ཀ་ཡིན་ནྩོ་ཟེར་ན། འྩོ་ན་རྣམ་

ངེས་ཀི་ཡང་མཆྩོད་བརྩོད་ཀི་གཞུང་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། 

འདྩོད་ན། རྣམ་ངེས་ཀི་གཞུང་ཡིན་པར་ཐལ། བས་པ་ལ། ཁྩོ་ན་རེ། དེ་རྣམ་ངེས་

ཀི་མཆྩོད་བརྩོད་ཀི་གཞུང་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དེའི་མཆྩོད་བརྩོད་ཀི་གཞུང་ཡིན་

པ་ལ་དགྩོངས་ནས་དེར་མཆྩོད་བརྩོད་ཀི་གཞུང་དངྩོས་སུ་མི་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། དེར་མཆྩོད་བརྩོད་ཀི་གཞུང་དངྩོས་སུ་མ་བྱུང་བ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་པའི་

ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་རྣམ་འགྲེལ་འདི་སེ་བདུན་ཀའི་ཐྩོག་མ་

ཡིན་ཅིང་། འདིར་མཆྩོད་བརྩོད་མཛད་པས་དེས་གཞན་རྩོམ་པ་སྩོགས་ཀི་བར་

ཆད་ཞི་བར་འགྱུར་བ་ལ་དགྩོངས་ནས། དེར་མཆྩོད་བརྩོད་དངྩོས་སུ་མ་བྱུང་བ་

ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སར་སྩོང་ཟིན་པ་ལྟར་ལེའུ་བཞི་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། རྒྱས་བཤད་ལ་མདྩོར་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བསན་ངེས་པར་ཡྩོད་དགྩོས་པར་གསུངས་པ་དང་། ལེའུ་དང་པྩོའི་མཐའ་དཔྱྩོད་

ལས་བསན་བཅྩོས་རྣམ་འགྲེལ་ལ་ལུས་རྣམ་གཞག་ངེས་པར་དུ་ཡྩོད་དགྩོས་པར་

གསུངས་ཀང་། མཚོ་ཊིཀ་ ༧ ལས། མདྩོ་ར་བ་འདི་ལ་ལུས་རྣམ་གཞག་མེད་ཀང་

འྩོད་ལྡན་ར་འགྲེལ་སྩོགས་ལུས་རྣམ་གཞག་ཡྩོད་པ་རྣམས་ཀི་དབང་དུ་བས་ཏེ་

ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་ལྟར་འདུལ་བ་མདྩོ་ར་བ་ལ་ལུས་རྣམ་གཞག་མེད་པ་

གསུངས་སྩོ། །

ཡང་འགའ་ཞིག །དེ་ནི་མདྩོ་ར་བ་ལ་ལུས་རྣམ་གཞག་དགྩོངས་འགྲེལ་ལས་

ལྩོགས་སུ་མེད་པའི་དྩོན་ཡིན་གི། ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དབང་དུ་

བས་ཏེ་ཞེས་པའི་དགྩོངས་འགྲེལ་གི་གཞུང་འདི་མདྩོ་ར་བའི་ལུས་རྣམ་གཞག་ཡིན་

པས་སྐྱྩོན་མེད་དྩོ་ཟེར་བའང་ཡྩོད་པས་དཔྱད་པར་བའྩོ། །

གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ངྩོས་བཟུང་བ་ལས་ 

ཀུན་བཏུས་ལས་གསུངས་ཚུལ།

གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ངྩོས་བཟུང་བ་ལས་ཀུན་

བཏུས་ལས་གསུངས་ཚུལ་ནི། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ལས། ངྩོ་བྩོ་ཁྩོ་ན་རང་ཉིད་

དང་། །འདྩོད་དང་མ་བསལ་བསན་པར་བ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་སབས་ནས་

བསན་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༡༩ ལས། དྩོན་ནི། སྒ་དང་མི་

རྟག་པའི་ཚོགས་དྩོན་མཚན་གཞི། གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བར་མཚོན། ངྩོ་བྩོའི་དྩོན་

སྩོགས་ཆྩོས་ལྔ་ཚང་བ་ཞེས་བརྩོད་པ་ན་ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

སེ་བདུན་ལ་འཇུག་པའི་སྩོ་དྩོན་གཉེར་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༡༢༧ ལས། 
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། ངྩོ་བྩོའི་དྩོན་སྩོགས་ཆྩོས་ལྔ་ཚང་བ། 

ཞེས་གསུངས།

སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༣༩༡ ལས། དེ་བས་ན་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བའི་

མཚན་ཉིད། ས་རྩོལ་གིས་ཁས་བླངས་ཤིང་ཞེ་བས་འདྩོད་པ་སབས་ཀི་ཕི་རྩོལ་

གིས་གྲུབ་ཟིན་མ་བརེད་པ་མིན་ཞིང་། ད་ལྟ་སྒྲུབ་བེད་དུ་མ་བཀྩོད་པའི་དྩོན་གང་

ཞིག །ཚད་མས་མ་བསལ་བ་ཞེས་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༢༦༠ ལས། ཞེས་ངྩོ་བྩོའི་དྩོན་སྩོགས་ཆྩོས་ལྔ་ཚང་བ་

དེ། གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་དུ་བསན་ལ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ ༦༦༣ ལས། ངྩོ་བྩོའི་དྩོན་སྩོགས་ཆྩོས་ལྔ་ཚང་བ་ཞེས་

པ་ནི་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ལས་འབྱུང་བ་ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

རྟ་ནག་རྣམ་འགྲེལ་ ༤༤༤ ལས། ཞེས་པའི་ངྩོ་བྩོའི་དྩོན་སྩོགས་ཆྩོས་ལྔ་

ཚང་བ་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དང་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ངྩོས་བཟུང་བ་ལས་ 

རིགས་སྩོ་ལས་གསུངས་ཚུལ།

གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ངྩོས་བཟུང་བ་ལས་རིགས་སྩོ་

ལས་གསུངས་ཚུལ་ནི། ཚད་མ་རིགས་སྩོ་ལས། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཉིད་དུ་འདྩོད་པར་

གྱུར་པ་འགལ་བའི་དྩོན་གིས་མ་བསལ་བ་དེ་ཡང་ཕྩོགས་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་འདིའི་སབས་སུ་བསན་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༦༥ 

ལས། བསྒྲུབ་བར་འྩོས་པ་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བླངས་པ་ཕྩོགས་ཡང་དག་གི་མཚན་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དྩོན་གཉེར་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༡༢༧ ལས། ཡང་ན་བསྒྲུབ་བར་འྩོས་ཤིང་

རྩོལ་བས་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བླངས་པ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༣༩༡ ལས། རིགས་སྩོ་ལས་གསུངས་པའི་

གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་ནི། སབས་སུ་བབ་པའི་ཕི་རྩོལ་གི་ངྩོར་བསྒྲུབ་

པར་འྩོས་པ་ས་རྩོལ་ཡང་དག་གིས་ཁས་བླངས་ཤིང་འདྩོད་པར་གྱུར་པའི་དྩོན་ནྩོ་

ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ ༦༦༣ ལས། ཕི་རྩོལ་གི་ངྩོར་བསྒྲུབ་པར་བ་བར་འྩོས་

པ་རྩོལ་བས་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བླངས་པ་ཞེས་པ་ནི་རིགས་སྩོ་ནས་བཤད་པ་ཞེས་

སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

མཉན་བའི་དབང་པྩོའི་ཟུར་བཀྩོལ་ ༣༩༠ ལས། གཉིས་པ་རིགས་སྩོ་ལས་

གསུངས་ཚུལ་ནི། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཉིད་དུ་འདྩོད་པར་གྱུར་པ་འགལ་བའི་དྩོན་གི་མ་

བསལ་བ་དེ་ཡང་ཕྩོགས་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། །དེའི་དྩོན་ནི། ཚད་མས་

མ་བསལ་ཞིང་། རྩོལ་བ་སྩོབས་ལྡན་གི་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་

བླངས་པ་དེ། གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན། 

ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྟ་ནག་རྣམ་འགྲེལ་ ༤༤༤ ལས། ཞེས་ཚད་མས་མ་བསལ་ཞིང་རྩོལ་པ་

རྟྩོགས་ལྡན་གི་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་བླངས་པ་དེ། གཞན་དྩོན་

བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་སད་དུ་ཡང་རིགས་གཏེར་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ལས། མདྩོ་ལས་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གསུངས། །བསྒྲུབ་བར་འདྩོད་པ་རིགས་པའི་

སྩོ། །ཞེས་གསུངས། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཚད་མ་ལེགས་བཤད་ ༢༧༠ ལས། ཚད་མས་མ་བསལ་ཞིང་། རྩོལ་བ་རྟྩོག་

ལྡན་གིས་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བླངས་པ་ཆྩོས་ཅན། གཞན་དྩོན་ཕྩོགས་ཡང་དག་གི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེའི་འཇྩོག་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ།

བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་ནི། རེའི་ཚད་མའི་ལམ་

བསྒིགས་ ༦༢ལས། གཉིས་པ་ལ་ཤུགས་བསན་ཕྩོགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། 

དངྩོས་བསན་རྟགས་ཀི་རབ་དབེའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ངྩོ་བྩོའི་དྩོན་སྩོགས་ཆྩོས་ལྔ་ཚང་

བ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སེ་བདུན་ལ་འཇུག་པའི་སྩོ་དྩོན་གཉེར་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༡༢༧ ལས། 

རྟགས་ཡང་དག་གི་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད། རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་གཟྩོད་གྩོ་བར་བ་

བ། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༣༨༦ ལས། གཉིས་པ་གཞན་དྩོན་རེས་དཔག་

གི་ཤུགས་ཀི་བསན་བ་བསྒྲུབ་བ་བཤད་པ་ལ། བསྒྲུབ་བ་ཙམ་གི་མཚན་ཉིད་དང་

དབེ་བ་གཉིས། དང་པྩོ་ནི། རྟགས་ཡང་དག་གི་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད། ཚུལ་གསུམ་

ཚང་བའི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་གྩོ་བར་བ་བའི་ཆྩོས་གང་ཞིག །ལྡྩོག་པ་གཉིས་ལ་

གནས་པ། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༢༦༠ ལས། དང་པྩོ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་



  103  

རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བ། མཚོན་བའི་སྒ་དྩོན་ནྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་གི་ཚོགས་དྩོན་གང་

ཞིག །རྟགས་ལས་དཔག་པར་བ་བ། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

མཉན་བའི་དབང་པྩོའི་ཟུར་བཀྩོལ་ ༣༨༨ ལས། ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་གི་

ཚོགས་དྩོན་གང་ཞིག །རྟགས་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་དཔག་པར་བ་བ། བསྒྲུབ་བ་

ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། ཅེས་གསུངས་སྩོ། །

ཚད་མ་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༡༢༩ ལས། དེས་ན་ནམ་མཁའ་དངྩོས་མེད་དུ་

འཇལ་བའི་རེས་དཔག་གི་འཇུག་ཡུལ་ནི། ནམ་མཁའ་དང་དངྩོས་མེད་ཀི་ཚོགས་

དྩོན་ཡིན་ལ། དེས་དགག་རྟགས་ལ་བརྟེན་པའི་རེས་དཔག་ཀུན་ལ་ཤེས་པར་

བའྩོ། །ཞེས་གསུངས།

སབས་དང་པྩོའི་སྤི་དྩོན་ ༢༠༧ ལས། གཉིས་པ་ལ་རྣམ་གྲངས་པའི་དང་། 

རྣམ་གྲངས་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་དྩོན་དམ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། མྱུ་གུ་དང་བདག་

མེད་ཀི་ཚོགས་དྩོན་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། མྱུ་གུ་བདེན་པས་སྩོང་པའི་སྩོང་ཉིད་ལྟ་བུ་

ཞེས་དང་། སྩོང་ཐུན་ལས། བདག་མེད་ལྟ་བུ་མེད་དགག་དྩོན་དམ་དངྩོས་དང་། 

བདེན་མེད་དང་མྱུ་གུ་ཚོགས་པའི་མ་ཡིན་དགག་ལྟ་བུ་ནི་མཐུན་པའི་དྩོན་དམ་དུ་

འཇྩོག་པས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉིས་ཀ་ལ་འབེད་ཚུལ་ཤེས་དགྩོས་སྩོ་ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་གི་དབེ་བའི་ཚུལ་དང་དེ་དག་གི་མཚན་ཉིད་བཅས་ཀི་སྩོར།

བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་གི་དབེ་བའི་ཚུལ་དང་དེ་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་སྩོར་ནི། 

སེ་བདུན་ལ་འཇུག་པའི་སྩོ་དྩོན་གཉེར་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༡༢༧ ལས། རྟགས་ཡང་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དག་གི་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད། རྟགས་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་གཟྩོད་གྩོ་བར་བ་བ། 

དབེ་ན་རང་དྩོན་གི་རྟགས་ཡང་དག་གི་བསྒྲུབ་བ་དང་། གཞན་དྩོན་གི་རྟགས་ཡང་

དག་གི་བསྒྲུབ་བ་གཉིས། དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། གྩོ་བུར་དུ་རྟགས་ཚད་མས་གྲུབ་པ་

ལ་བརྟེན་ནས་གཟྩོད་གྩོ་བར་བ་བ། གཞན་དྩོན་གི་རྟགས་ཡང་དག་གི་བསྒྲུབ་བའི་

མཚན་ཉིད། ངྩོ་བྩོའི་དྩོན་སྩོགས་ཆྩོས་ལྔ་ཚང་བ། ཡང་ན་བསྒྲུབ་བར་འྩོས་ཤིང་རྩོལ་

བས་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བླངས་པ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༣༨༦ ལས། རྟགས་ཡང་དག་གི་བསྒྲུབ་བའི་

མཚན་ཉིད། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་གྩོ་བ་བ་བའི་ཆྩོས་གང་

ཞིག །ལྡྩོག་པ་གཉིས་ལ་གནས་པ། དབེ་བ་ནི། རང་དྩོན་གི་རྟགས་ཡང་དག་གི་

བསྒྲུབ་བ་དང་། གཞན་དྩོན་གི་རྟགས་ཡང་དག་གི་བསྒྲུབ་བ་གཉིས། དང་པྩོའི་

མཚན་ཉིད། གང་ཟག་གཞན་གི་བཀྩོད་པ་ལ་མ་བལྟྩོས་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་

རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་རང་ཉིད་ཀིས་གྩོ་བར་བ་བའི་ཆྩོས་གང་ཞིག །ལྡྩོག་པ་གཉིས་

ལ་གནས་པ། དབེ་ན་རང་དྩོན་གི་འབས་རང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་

བསྒྲུབ་བ་གསུམ་མྩོ། །ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ ༣༨༧ ལས། ཁ་ཅིག་རང་དྩོན་

རྟགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་དང་། གྩོ་བུར་བའི་རྟགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ཁྱད་མེད་དུ་འདྩོད་པ་ནི་

རྟགས་དེ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་མ་ཤེས་པས་མགྩོ་རྩོངས་པ་སེ། ཞེས་སྩོགས་

གསུངས་སྩོ། །

ཡང་སེ་བདུན་རྒྱན་ ༣༨༩ ལས། གཉིས་པ་གཞན་དྩོན་གི་རྟགས་ཡང་དག་

གི་བསྒྲུབ་བ་ལ། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ་ཞེས་སྩོགས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ ༣༩༠ 
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ལས། གཉིས་པ་རང་ལུགས་ནི། གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ལ། སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་

གིས། མཚན་ཉིད་སྩོན་བེད་ཀི་གཞུང་ཐ་དད་པ་གཉིས་གསུངས་ཏེ་ཞེས་སྩོགས་

གྩོང་དུ་གསལ་བ་བཞིན་ནྩོ། །

སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༢༦༠ ལས། དང་པྩོ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད། དབེ་བ། 

མཚོན་བའི་སྒ་དྩོན་ནྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་གི་ཚོགས་དྩོན་གང་

ཞིག །རྟགས་ལས་དཔག་པར་བ་བ། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རང་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་དང་། 

གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བའྩོ། །དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། གང་ཞིག་རང་དྩོན་གི་རྟགས་ལས་

དཔག་པར་བ་བ། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཀུན་བཏུས་ལས་བཤད་པའི་ཚུལ་དང་། 

རིགས་སྩོ་ནས་བཤད་པའི་ཚུལ་ལྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

མཉན་བའི་དབང་པྩོའི་ཟུར་བཀྩོལ་ ༣༨༨ ལས། དེས་ན་བསྒྲུབ་བའི་རང་

བཞིན་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ། བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ལ། མཚན་ཉིད། དབེ་བ། མཚོན་

བའི་སྒ་དྩོན་བཤད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་གི་ཚོགས་

དྩོན་གང་ཞིག །རྟགས་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་དཔག་པར་བ་བ་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་

གི་མཚན་ཉིད། གཉིས་པ་ནི། རང་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་དང་། གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་

བ་ཡང་དག་གཉིས། ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་གི་ཚོགས་དྩོན་གང་ཞིག །རང་དྩོན་སབས་

ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་དཔག་པར་བ་བ། རང་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་

གི་མཚན་ཉིད། གཉིས་པ་ལ། ཚད་མ་མདྩོ་ལས་གསུངས་ཚུལ། རིགས་སྩོ་ལས་

གསུངས་ཚུལ་གཉིས་ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་ལས་འཕྲྩོས་ཏེ། ཁ་ཅིག །བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ལ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་གི་ཚོགས་དྩོན་གིས་མ་ཁྱབ་སེ། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

པ་དང་། མངྩོན་མཐྩོ་དང་ངེས་ལེགས་དང་། སྐྱེ་བ་ས་མ་དང་ཕི་མ་སྩོགས་རེ་རེ་ནས་

བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་མཚོན་ན། ཐར་པ་དེ། ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་

པྩོ་ལྔ་ཆྩོས་ཅན། རང་གི་རིགས་རྒྱུན་ཟད་པའི་རིགས་ཡྩོད་དེ། རང་གི་རྒྱུའི་རིགས་

ལ་གནྩོད་བེད་ཀི་གཉེན་པྩོ་སྩོབས་ལྡན་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རྟགས་དེའི་བསྒྲུབ་

བར་འཇྩོག་དགྩོས་པ་དང་། སྐྱེ་བ་ས་མ་དེ། ཉིང་མཚམས་སྦར་མ་ཐག་པའི་རིག་པ་

དེ་ཆྩོས་ཅན། རང་གི་རིགས་འདྲ་ས་མ་སྩོན་དུ་སྩོང་སེ། རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་

པའི་རྟགས་དེའི་བསྒྲུབ་བར་བཞག་དགྩོས་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་མངྩོན་མཐྩོ་དང་

ངེས་ལེགས་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྩོགས་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྩོད་

པས་དེ་དག་རྟགས་སྩོ་སྩོའི་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་བ་དང་། ཚད་མ་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ 

༣༥༠ ལས་ཀང་། དེ་ཡང་སྤིར་གཞལ་བ་ཙམ་ལ་མྩོང་སྩོབས་ཀིས་རྟྩོགས་པར་བ་

བ་དང་། རྟྩོགས་པ་མྩོང་སྩོབས་ལས་གཞན་ལ་རག་ལས་པ་གཉིས། དང་པྩོ་ནི། 

མངྩོན་སུམ་ཚད་མའི་དངྩོས་ཀི་གཞལ་བ་རྣམས་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི། ཆྩོས་དེ་

རྟྩོགས་པར་ལུང་ལ་ལྟྩོས་པ་དང་མི་བལྟྩོས་པ་གཉིས། དང་པྩོ་ནི། ཡིད་མཆེས་པའི་

རྟགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་དང་། ཡིད་མཆེས་པའི་རེས་དཔག་གི་གཞལ་བའྩོ། །ལུང་ལ་མ་

བལྟྩོས་པ་ལ་འདྩོད་པ་ཙམ་གིས་བཞག་མི་ནུས་པ་དང་ནུས་པ་གཉིས། དང་པྩོ་ནི། 

དངྩོས་པྩོ་སྩོབས་ཞུགས་རྟགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་དང་། རེས་དཔག་གི་གཞལ་

བའྩོ། །འདྩོད་པ་ཙམ་གིས་བཞག་ནུས་པ་ནི། གྲགས་པའི་རྟགས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་

དང་། རེས་དཔག་གི་གཞལ་བ་ཡིན་ལ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། ཀླྩོང་རྩོལ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

རིན་པྩོ་ཆེའི་གཏན་ཚིགས་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ ༡༣༧ ལས། སྤིར་བཏང་ནི། བདག་

མེད་ཡིན་ན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་སེ། བདག་མེད་ཡིན་ན་ཁྱྩོད་བསྒྲུབ་བར་བཟུང་

ནས་ཁྱྩོད་བདག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་དམ་རྟགས་ཡང་དག་ཡྩོད་

པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཁ་ཅིག །ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པྩོ་དང་བདག་མེད་ཀི་ཚོགས་དྩོན་དེ། ཉེར་ལེན་

གི་ཕུང་པྩོ་བདག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་ཞིང་། དེ་དེ་

སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་གི་གཞལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་

ལྟར་དུ་རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་མི་ཡི་གར་གི་རྣམ་པར་རྩོལ་པ་རེ་བཙུན་ཆྩོས་

ཀི་རྒྱལ་མཚན་གི་རྣམ་འགྲེལ་སྩོགས་ལས་གསལ་བའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་བ་སྩོགས་ལ་

ཡང་ཡང་དཔྱད་པར་བའྩོ། །

སབས་དང་པྩོའི་སྤི་དྩོན་ ༢༢༥ ལས། ཁ་ཅིག །མི་རྟག་སྡུག་བསལ་སྩོང་

བདག་མེད་བཞིའི་ཚོགས་དྩོན། སྡུག་བདེན་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ཉན་

ཐྩོས་ཀི་དགྲ་བཅྩོམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་མི་ཤེས་པ་ཀུན་ཤེས་པའི་དབང་པྩོར་གྱུར་པའི་

ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་དེ་སྡུག་བདེན་མ་ཡིན་ཞིང་། མཚན་ཉིད་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རྟགས་གྲུབ་སེ། དེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཞེས་དགྲ་བཅྩོམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་མི་ཤེས་པ་ཀུན་

ཤེས་པའི་དབང་པྩོར་གྱུར་པའི་ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་དེ། མི་རྟག་སྡུག་བསལ་སྩོང་

བདག་མེད་བཞིའི་ཚོགས་དྩོན་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

རྟ་ནག་རྣམ་འགྲེལ་ ༤༤༤ ལས། རང་ལུགས་ལ། བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ལ་

མཚན་ཉིད། དབེ་བ། སྒ་བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པྩོ་ཚད་མས་མ་བསལ་ཞིང་



  108  

སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

རྩོལ་བ་རྟྩོགས་ལྡན་གིས་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་བླངས་པ་དེ། བསྒྲུབ་བ་ཡང་

དག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན། དེ་ལ་དབེ་ན། རང་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་དང་། གཞན་

དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་གཉིས། ཚད་མས་མ་བསལ་ཞིང་རྩོལ་བ་རྟྩོགས་ལྡན་གིས་

རང་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་བླངས་པ་དེ། རང་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་གི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་ལ། གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ལ། ཚད་མ་མདྩོ་

ལས་གསུངས་ཚུལ་དང་། རིགས་སྩོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་གཉིས་ཞེས་སྩོགས་

གསུངས་སྩོ། །

སེ་བདུན་ལ་འཇུག་པའི་སྩོ་དྩོན་གཉེར་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༡༢༧ ལས། 

གཞན་དྩོན་གི་རྟགས་ཡང་དག་གི་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད། ངྩོ་བྩོའི་དྩོན་སྩོགས་ཆྩོས་

ལྔ་ཚང་བ། ཡང་ན་བསྒྲུབ་བར་འྩོས་ཤིང་རྩོལ་བས་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བླངས་པ་ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

སྒ་མི་རྟག་པར་ཚད་མས་གྲུབ་ན་བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ 

བསྒྲུབ་བ་ཚད་མས་ངེས་དགྩོས་མིན་གི་སྩོར།

སྒ་མི་རྟག་པར་ཚད་མས་གྲུབ་ན་བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་བསྒྲུབ་བ་ཚད་མས་ངེས་དགྩོས་མིན་གི་སྩོར་ནི། རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་

གསལ་བེད་ ༤༡༩ ལས། དྩོན་ནི། སྒ་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོགས་དྩོན་མཚན་གཞི། 

གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བར་མཚོན། ངྩོ་བྩོའི་དྩོན་སྩོགས་ཆྩོས་ལྔ་ཚང་བ། ཞེས་དང་། 

ཡང་དེ་ཉིད་ ༤༦༤ ལས། སྒ་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོགས་དྩོན་ཕྩོགས་ཡང་དག་ཏུ་

བསྒྲུབ་པ་ལ། དམ་བཅའ་འྩོས་པ་ཕིར་རྩོལ་གི་ངྩོར་ངྩོ་བྩོའི་དྩོན་སྩོགས་ཆྩོས་ལྔ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཚང་བ་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་འགྩོད་མི་རིགས་པར་ཐལ། རྟགས་དེ་འགྩོད་

དགྩོས་ཀི་ཕིར་རྩོལ་དེས་སྒ་མི་རྟག་པ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ན་ཆྩོས་ཅན་མ་ངེས་

པས་དེ་ལ་ངྩོ་བྩོའི་དྩོན་སྩོགས་ཆྩོས་ལྔ་ཚང་བའི་ཕྩོགས་ཆྩོས་མི་འགྲུབ་ལ། དེ་

ཚད་མས་གྲུབ་ན་ཕིར་རྩོལ་གིས་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ངྩོ་བྩོའི་དྩོན་དེ་ལ་འགྩོད་

ཚུལ་དང་མཐུན་པར་གྲུབ་པ་འགལ་བས་དེ་ལས་ཀང་ཕྩོགས་ཆྩོས་མ་གྲུབ་པར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ་ཞེ་ན། འྩོ་ན་བུམ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་བམ་མ་གྲུབ། མ་གྲུབ་ན། 

མངྩོན་སུམ་དང་འགལ་ཞིང་། གཞི་གྲུབ་ན་བུམ་མེད་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་འགྱུར་

ལ། ཚད་མས་གྲུབ་ན། གཞི་བུམ་པ་ལ་མེད་ངེས་ཚད་མའི་ཡུལ་དུ་མ་གྲུབ་པའི་

ཕིར། གཞི་གྲུབ་ན་བུམ་ཡྩོད་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་

སྨྲས་ན་ལན་ཅི་ཡྩོད། གཞི་བུམ་པ་ལ་མེད་ངེས་ཚད་མའི་ཡུལ་དུ་ཡྩོད་ཀང་བུམ་

པ་མེད་ངེས་ཡིན་མི་དགྩོས་པས་བུམ་མེད་ཡྩོད་པ་དང་། བུམ་པ་མེད་པ་མི་

མཚུངས་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེ་ན། འྩོ་ན་ཕིར་རྩོལ་གི་ངྩོར་སྒ་མི་རྟག་པ་ཚད་མས་གྲུབ་

པ་ཡང་ཡིན་ངྩོ་བྩོའི་དྩོན་སྩོགས་ཆྩོས་ལྔ་ཚང་བ་ཡང་ཡིན་པ་མི་འགལ་བར་

ཐལ། རྟགས་དེའི་ཕིར་རྩོལ་དེས་སྒ་མི་རྟག་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡང་ཡིན། དེ་

ཕིར་རྩོལ་གིས་མ་གྲུབ་པ་གཞལ་བ་ཡང་ཡིན་པའི་ཕིར། མདྩོར་བསྡུ་ན། སར་

གི་རྟགས་དེའི་ཕིར་རྩོལ་གི་ཚད་མ་དེའི་ཡུལ་དུ་སྒ་མི་རྟག་པ་ཡང་ཡྩོད། སྒ་མི་

རྟག་པ་ཕིར་རྩོལ་དེས་མ་གྲུབ་པ་ཡང་ཡྩོད་པའི་དྩོན་ཏེ། དེ་ལ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་

པ་ཡྩོད་པས་དེ་ལ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཁེགས་མི་དགྩོས་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ ༦༦༤ ལས། གཉིས་པ་ནི། སྒ་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོགས་

དྩོན་ལྟ་བུ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ན་གཞི་ཆྩོས་ཅན་མ་གྲུབ་པས་བསྒྲུབ་བར་མཚོན་པ་མི་

འཐད་ལ་ཚད་མས་གྲུབ་ན་དེ་ལ་ངྩོ་བྩོའི་དྩོན་སྩོགས་ཆྩོས་ལྔ་ཚང་བ་མི་འཐད་པས་

ཕྩོགས་ཆྩོས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དེ་མི་འཐད་དྩོ་ཞེ་ན། སྒ་མི་

རྟག་པར་བསྒྲུབ་དགྩོས་ཀི་ཕི་རྩོལ་དེའི་ངྩོར། ངྩོ་བྩོའི་དྩོན་སྩོགས་ཆྩོས་ལྔ་ཚང་བས་

དེའི་ངྩོར་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་དེ་སྒ་མི་རྟག་པ་ཚད་མས་གྲུབ་ཟིན་གི་གང་ཟག་གཞན་

གཅིག་གི་ངྩོར་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པས་སྐྱྩོན་དེ་དག་མེད་ལ། ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་

དགྩོས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན་གང་ཟག་མི་འདྲ་བ་སྩོ་སྩོ་ལ་མ་སྦར་ཡང་སྐྱྩོན་མེད་དེ། 

སྒ་མི་རྟག་པ་གྲུབ་ཟིན་མ་བརེད་པའི་གང་ཟག་དེའི་ངྩོར་ངྩོ་བྩོའི་དྩོན་སྩོགས་ཆྩོས་ལྔ་

མ་ཚང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དྲི་བར་བའྩོ། །ངྩོ་བྩོའི་དྩོན་ནི་ཕི་རྩོལ་གི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་

པའི་དྩོན་ཡིན་ལ། སྒ་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོགས་དྩོན་ཕི་རྩོལ་དེའི་ཚད་མས་གྲུབ་པས་

སྒ་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོགས་དྩོན་ཕི་རྩོལ་གི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་ཕི་རྩོལ་དེའི་ཚད་

མའི་ཡུལ་དུ་མ་ཚང་བའི་ཕིར་རྩོ་ཞེ་ན། 

འྩོ་ན། ཚད་མའི་ངྩོར་བུམ་པ་གཞི་མ་གྲུབ་པ་ཡྩོད་དམ་མེད། དང་པྩོ་ལྟར་ན། 

བུམ་པ་གཞི་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ལ། གཉིས་པ་ལྟར་ན། བུམ་མེད་གཞི་མ་གྲུབ་པར་

འགྱུར་ཏེ། ཚད་མའི་ངྩོར་བུམ་པ་གཞི་མ་གྲུབ་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་སྨྲས་ན་ལན་ཅི་

ཡྩོད། ཚད་མའི་ངྩོར་བུམ་པ་གཞི་མ་གྲུབ་པ་ཡྩོད་ཀང་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་མི་

དགྩོས་ཏེ། བུམ་མེད་ཡྩོད་པ་དང་བུམ་པ་ཡྩོད་པ་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེ་ན། 

འྩོ་ན་སྒ་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོགས་དྩོན་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བར་མཚོན་དགྩོས་ཀི་ཕི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

རྩོལ་དེའི་ཚད་མའི་ངྩོར་སྒ་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོགས་དྩོན་ཡྩོད་པ་དང་། སྒ་དང་མི་

རྟག་པའི་ཚོགས་དྩོན་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་ཡྩོད་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། སྒ་

དང་མི་རྟག་པའི་ཚོགས་དྩོན་ཡྩོད་པ་དང་། སྒ་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོགས་དྩོན་མེད་པ་

ཡྩོད་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། 

ཡང་ཚད་མའི་ངྩོར་སྒ་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོགས་དྩོན་ཡྩོད་པ་དང་། སྒ་དང་མི་

རྟག་པའི་ཚོགས་དྩོན་ཕི་རྩོལ་གི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་ཡྩོད་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་པའི་

ཕིར་ཏེ། སྒ་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོགས་དྩོན་དེའི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དང་སྒ་དང་མི་རྟག་

པའི་ཚོགས་དྩོན་ཕི་རྩོལ་གི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་འགལ་བ་

མེད་པའི་ཕིར། སྒ་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོགས་དྩོན་སྒ་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོགས་དྩོན་

གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བར་སྒྲུབ་དགྩོས་ཀི་ཕི་རྩོལ་དེའི་ཚད་མའི་ངྩོར་ངྩོ་བྩོའི་དྩོན་

སྩོགས་ཆྩོས་ལྔ་ཚང་ཡང་དེའི་ཚད་མའི་ངྩོར་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེས་

སྒ་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོགས་དྩོན་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བར་མ་གྲུབ་ཅིང་། གཞན་དྩོན་

བསྒྲུབ་བའི་ཐ་སྙད་ཀང་མ་ཐྩོགས་པའི་ཕིར། གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བར་ཚད་མས་གྲུབ་

ན། རེས་དཔག་སྐྱེས་ཟིན་པས་སྩོ། །དེའི་ངྩོར་ངྩོ་བྩོའི་དྩོན་སྩོགས་ཆྩོས་ལྔ་ཚང་དེའི་

ངྩོར་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་མིན་པ་འགལ་ལྩོ་ཟེར་བ་ནི། མཚན་མཚོན་གི་རྣམ་དབེ་

ལ་རྩོངས་པར་ཟེར་རྩོ། །

དེས་ན་སར་གི་རྟགས་ཡང་དག་དེ་ལ་སྒ་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོགས་དྩོན་ཚད་

མས་གྲུབ་ཟིན་ན་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་ཟེར་བ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་སེ། 

དེའི་ངྩོར་སྒ་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོགས་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་ཡང་དེ་བསྒྲུབ་བར་སྒྲུབ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དགྩོས་པ་ཅི་ཞིག་འགལ། དེའི་ངྩོར་སྒ་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་སྒ་མི་རྟག་པ་སྒྲུབ་

དགྩོས་པ་བཞིན་ནྩོ། །དེས་ན་བླྩོ་གྲྩོས་ཀུ་ཤའི་རེ་མྩོ་ལྟར་རྣྩོ་བ་རྣམས་ཀིས་ཞིབ་ཏུ་

དཔྱད་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

མཉན་བའི་དབང་པྩོ་ཟུར་བཀྩོལ་ ༣༤༧ ལས། ཁ་ཅིག །ཐལ་འགྱུར་འདིའི་

ར་བའི་ཁྱབ་འབེལ་གི་དྩོན་དུ་བསམས་ན། མཉན་བའི་དངྩོས་པྩོ་མི་རྟག་པར་ཚད་

མས་གྲུབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། དངྩོས་པྩོའི་རྟགས་ཀིས་མཉན་བའི་དངྩོས་པྩོ་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགྩོས་ཞེས་ཟེར་ན། 

སྒ་མི་རྟག་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བ་ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། དམ་

བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཡིན་ན། བས་རྟགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་

ཡང་དག་ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། དེ་ཡིན་

ན། བས་རྟགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་

དགྩོས་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། མི་རྟག་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་བས་པར་

སྒྲུབ་པའི་ཕི་རྩོལ་ཡང་དག་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། རྟགས་ཆྩོས་ཅན་གིས་

གྲུབ། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། བས་རྟགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཚད་མས་

གྲུབ་པའི་གང་ཟག་ཏུ་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། སྒ་བས་པར་ཚད་མས་ངེས་

པའི་གང་ཟག་ཏུ་ཐལ་ལྩོ། །ཞེས་དང་།

ཡང་དེ་ཉིད་ ༣༤༨ ལས། གཞན་ཡང་། བུམ་པ་མི་རྟག་པར་ཚད་མས་གྲུབ་

པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། བས་རྟགས་ཀིས་བུམ་པ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། ར་བར་འདྩོད་པ་དེའི་ཕིར། 

འདྩོད་ན། དངྩོས་པྩོའི་རྟགས་ཀིས་བས་པ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེ་ཡང་

དག་མེད་པར་ཐལ། ཤེས་བ་དང་གཅིག་གང་ཞིག །བུམ་པ་དེ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་

གྲུབ་ན། དངྩོས་པྩོའི་རྟགས་ཀིས་བས་པ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོལ་ཡང་དག་

དེས། བུམ་པ་མི་རྟག་པར་ཚད་མས་ངེས་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། 

དེ་ཆྩོས་ཅན། བས་པ་མི་རྟག་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། 

བས་རྟགས་ཀིས་བུམ་པ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རེས་ཁྱབ་ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་

ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་རྟགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་ངེས་པའི་

གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་རྟགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ཚད་མས་

ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་རྟགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་

ཚད་མས་གྲུབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བུམ་པ་མི་རྟག་པར་ཚད་མས་གྲུབ་

པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར། འཁྩོར་གསུམ། ཞེས་དང་།

ཡང་དེ་ཉིད་ ༣༤༨ ལས། གཞན་ཡང་། སྒ་མི་རྟག་པ་མཚན་གཞི། བས་

རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཏུ་མཚོན། 

སྦྩོར་བ་སྩོར་གཅིག་གི་ངྩོ་བྩོའི་དྩོན་སྩོགས་ཆྩོས་ལྔ་ཚང་བ་ཡིན་པ་ཞེས་པའི་མཚོན་

སྦྩོར་རྣམ་དག་ཏུ་སྩོང་བའི་གང་ཟག་ཆྩོས་ཅན། བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཏུ་ཐལ། སྒ་མི་རྟག་པར་

ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། སྦྩོར་བ་སྩོར་གཅིག་

གི་ངྩོ་བྩོའི་དྩོན་སྩོགས་ཆྩོས་ལྔ་ཚང་བ་ལ། སྦྩོར་བ་སྩོར་གཅིག་གིས་གཞན་དྩོན་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་གི་བར་སྦྩོར་དགྩོས་ཀི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཆྩོས་ཅན་དེ་

ཡིན་པའི་ཕིར། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༢༡ ལས། ལའི་དུ་བ་རྟགས་སུ་ཁྩོ་བྩོ་མི་

འདྩོད་དེ། དེ་ལྟ་ན་ལའི་མེ་ཉིད་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་སུ་འགྱུར་བ་དང་། ལའི་དུ་བ་ཚང་

མང་ལ་རེས་སུ་མི་འགྲྩོ་བས་རེས་ཁྱབ་ངེས་པ་ན་བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་པར་ཐལ་བ་དང་། 

ཡང་དག་འགལ་རྟགས་སུ་ཐལ་བ་དང་། ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་

ཐལ་བའི་ཉེས་པ་གསུམ་མྩོ། །མངྩོན་སུམ་གིས་ལ་ལ་དམིགས་པའི་དུ་བ་རྟགས་སུ་

འདྩོད་པ་ཡང་ལ་ལ་དམིགས་པའི་དུ་བ་རྟགས་སུ་འདྩོད་པ་དང་ཁྱབ་ཆེ་ཆུང་མེད་

པས་ཉེས་པ་ས་མར་འགྱུར་རྩོ། །རྟགས་འགྩོད་པའི་ཚེ་དུ་བ་ཙམ་རྟགས་སུ་བཀྩོད་

ལ། སྩོང་བ་ནི་ལའི་དུ་བ་སྩོང་བ་དེ་ལ་ཡང་རྟགས་སུ་གང་སྩོང་བ་དེ་ལ་ཉེས་པ་

གསུམ་པྩོ་དེ་ལྡྩོག་ཏུ་མེད་དྩོ། ། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པྩོའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༤༨ ལས། དེ་རྣམས་ཀི་དྩོན་ནི། ཁྩོ་

ན་རེ། དུ་ལྡན་གི་ལ་ལ་ཆྩོས་ཅན། མེ་ཡྩོད་དེ། དུ་བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཞེས་བཀྩོད་པའི་

ཚེ་དུ་ལྡན་ལའི་དུ་བ་དེ་དུ་བའི་རྟགས་ཀིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡྩོད་པར་སྒྲུབ་པའི་

གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། དུ་ལྡན་ལའི་མེ་དེ། དུ་བའི་རྟགས་ཀིས་དུ་ལྡན་

ལ་ལ་མེ་ཡྩོད་པར་སྒྲུབ་པའི་དངྩོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཡིན་པར་ཐལ། དུ་ལྡན་ལའི་

དུ་བ་དུ་བའི་རྟགས་ཀིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡྩོད་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་

པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དུ་ལྡན་ལའི་མེ་ཆྩོས་ཅན། དུ་བའི་རྟགས་ཀིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་

ཡྩོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རེས་ཁྱབ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། ཁྱྩོད་ཚད་མས་



  115  

རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

གྲུབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་དེའི་རྟགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངྩོས་

ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དུ་བའི་རྟགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་

ཁྱབ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། དུ་བའི་རྟགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་

ཚད་མས་གྲུབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། དེ་ནི་རེས་

ཁྱབ་ངེས་པ་ན་བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་པར་ཐལ་བ་དང་ཞེས་པའི་དྩོན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས།

རྟ་ནག་རྣམ་འགྲེལ་ ༨༣ ལས། ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དུ་ལྡན་ལའི་དུ་བ་དེ་

དུ་བའི་རྟགས་ཀིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡྩོད་པར་སྒྲུབ་པའི་འབས་རྟགས་ཡང་དག་

ཡིན་ཟེར་ན། དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ལ་གནྩོད་བེད་ཀི་རིགས་པ་ཡང་དག་

གསུམ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཇི་ལྟར་ཡྩོད་ན། དུ་ལྡན་ལའི་མེ་དེ་ཡང་དུ་བའི་རྟགས་

ཀིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡྩོད་པར་སྒྲུབ་པའི་དངྩོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་སུ་གཟུང་

བ་ཡིན་པར་ཐལ། དུ་ལྡན་ལའི་དུ་བ་དེ། དུ་བའི་རྟགས་ཀིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་

ཡྩོད་པར་སྒྲུབ་པའི་འབས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་སྩོར་གི་

རེས་ཁྱབ་ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། དུ་ལྡན་ལའི་མེ་ཚད་མས་ངེས་

པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། དེ་སྩོར་གི་རེས་ཁྱབ་ཚད་

མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། དེ་སྩོར་གི་བསྒྲུབ་བ་ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་

ཟག་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ་ལྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

པཎ་ཆེན་རྣམ་འགྲེལ་ ༣༥ ལས། དྩོན་ནི། དུ་ལྡན་ལའི་མེ་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་

བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་སུ་ཐལ། དམ་བཅའ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དུ་བའི་རྟགས་ཀིས་དེ་

སྒྲུབ་ཀི་རེས་ཁྱབ་ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། དེའི་རྟགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

བསྒྲུབ་བ་ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། དེའི་རྟགས་ཀིས་དེ་

སྒྲུབ་ཀི་རེས་ཁྱབ་ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡྩོད་པར་

ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན། དུ་ལྡན་

ལའི་མེ་ཡྩོད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དུ་

ལྡན་ལའི་མེ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

གཞན་ཡང་། ལ་ཡི་མེ་ཆྩོས་ཅན། དུ་བའི་རྟགས་ཀིས་དུ་ལྡན་གི་ལ་ལ་མེ་

ཡྩོད་པར་སྒྲུབ་པའི་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ངྩོ་བྩོ་དྩོན་

སྩོགས་ཆྩོས་ལྔ་ཚང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་རྟགས་དེ་རྟགས་ཡང་དག་དང་

མཚོན་སྦྩོར་རྣམ་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཞེས་སྩོགས་ཡང་ཡང་དཔྱད་དགྩོས་སྩོ། །

ཊིཀ་ཆེན་ ༥༧༣ ལས། ལུང་གེགས་བེད་དུ་འདྩོད་པ་དག་ནི། ལུང་རང་གི་

བརྩོད་བའི་བཟླྩོག་ཕྩོགས་ལ་གེགས་བེད་ཙམ་དང་། རང་གི་བརྩོད་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་

ཙམ་སྐྱེད་པར་བེད་པ་ཡིན་གི། དེ་རང་གི་བརྩོད་བའི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་དང་། ལྩོག་

ཕྩོགས་ལ་གནྩོད་བེད་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་མི་སྲིད་དེ། ཕ་རྩོལ་པྩོས་ལུང་དེ་རང་གི་

བརྩོད་བའི་དྩོན་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་འབེལ་པ་མ་གྲུབ་ན་བསྒྲུབ་མི་ནུས་ཤིང་། གྲུབ་ན་

བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་ཟིན་པས་སྒྲུབ་མི་དགྩོས་པའི་ཕིར་དང་། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་གཞི་དང་ 

དབེ་བ་བཅས་ཀི་ངྩོས་བཟུང་ཚུལ།

བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་གཞི་དང་དབེ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བ་བཅས་ཀི་ངྩོས་བཟུང་ཚུལ་ནི། དང་པྩོ་མཚན་གཞི་ངྩོས་བཟུང་ཚུལ་ལ། རྣམ་

འགྲེལ་ལས། ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་བ་ཉིད་ཡིན་ནའང་། །གཉིས་པྩོ་ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་

ཅན། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །དེའི་ཐད་ཀི་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༥༣༨ 

ལས། འདིར་ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་གི་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་

ནའང་། སྤིར་འཐད་མྩོད་ཀི། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༡༩ ལས། དྩོན་ནི། སྒ་དང་མི་རྟག་

པའི་ཚོགས་དྩོན་མཚན་གཞི། གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བར་མཚོན། ངྩོ་བྩོའི་དྩོན་

སྩོགས་ཆྩོས་ལྔ་ཚང་བ་ཞེས་བརྩོད་པ་ན། སྒ་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོགས་དྩོན་དེ། 

གང་ལ་བསྒྲུབ་བར་སྩོང་བའི་ཕིར་རྩོལ་དེས་གྲུབ་ཟིན་པས་ཁྱབ་པ་ངྩོ་བྩོས་སེལ་

བ་ནས། དེ་ཕིར་རྩོལ་གིས་བསལ་ཟིན་པ་མ་བསལ་བས་སེལ་བའི་ཚུལ་དེ་ལྟར་

ཤེས་པར་བའྩོ། ། ཞེས་གསུངས།

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་བཞི་པའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༥༥༦ ལས། ཁ་ཅིག །རིགས་

གཏེར་ལས། ཚོགས་དྩོན་ལ་ནི་ཕྩོགས་ཀི་སྒ། །མཁས་པ་རྣམས་ལ་གདྩོད་ནས་

གྲགས། །ཞེས་བཤད་པས། སྒ་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོགས་དྩོན་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ཟེར་ན། ཤེས་བ་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོགས་དྩོན་ཤེས་བ་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ཤེས་བ་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བ་ཡྩོད་པར་ཐལ། འདྩོད་པ་གང་ཞིག །ཤེས་བ་དང་མི་

རྟག་པའི་ཚོགས་དྩོན་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཤེས་བ་དང་མི་རྟག་པའི་གཞི་མཐུན་ཡྩོད་

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

ཡང་དེ་ཉིད་ ༥༥༧ ལས། གཞན་ཡང་། ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པྩོ་དང་གང་

ཟག་གི་བདག་མེད་ཀི་ཚོགས་དྩོན། ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པྩོ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

དུ་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་

ཆྩོས་ཅན། ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པྩོ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དུ་རྟྩོགས་པའི་རེས་

དཔག་གིས་ཁྱྩོད་རྟྩོགས་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེས་ཉེར་ལེན་

གི་ཕུང་པྩོ་རྟྩོགས་པར་ཐལ། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། རེས་དཔག་གིས་དགག་གཞི་

འཇལ་བར་འདྩོད་པ་ནི། རྟགས་གསུམ་གི་རྣམ་དབེ་མ་ཕེད་པ་ཡིན་ལ་ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས། 

ཡང་ལེའུ་བཞི་པའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༥༥༨ ལས། གཞན་ཡང་། སྒ་མི་རྟག་

རྟྩོགས་ཀི་རེས་དཔག་གིས་སྒ་མ་རྟྩོགས་ཟེར་བ་དང་། མི་རྟག་པའི་ཁྱད་པར་དུ་བས་

པའི་སྒ། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡིན་ཟེར་བ་ནང་འགལ་ཏེ། སྒ་

མི་རྟག་རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་གིས་སྒ་རྟྩོགས་པར་ཐལ། དེས་མི་རྟག་པས་ཁྱད་

པར་དུ་བས་པའི་སྒ་རྟྩོགས་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། མི་རྟག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་

པའི་སྒ་ཆྩོས་ཅན། སྒ་མི་རྟག་པར་རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་གིས་ཁྱྩོད་རྟྩོགས་པར་

ཐལ། ཁྱྩོད་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། 

དེས་ན་སྒ་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་གིས་སྒ་རྟྩོགས་པར་ཐལ། 

དེས་སྒ་མི་རྟག་པར་རྟྩོགས་པ་གང་ཞིག །སྒ་མི་རྟག་པར་རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་

གིས་སྒ་རྟྩོགས་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས། དགག་རྟགས་ལ་

ཞེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་གང་ཡིན་ཞེས་སྩོགས་གསུངས།
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཀླྩོང་རྩོལ་བླ་མའི་ཚད་མ་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ ༡༣༧ ལས། དེ་སྒྲུབ་ཀི་

བསྒྲུབ་བ་ནི། སྒ་མི་རྟག་པ་དང་། སྒ་མི་རྟག་པའི་ཚོགས་དྩོན་དང་། སྒ་དང་མི་རྟག་

པའི་གཞི་མཐུན་དང་། སྒ་ཡི་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་མི་རྟག་པ་དང་། མི་རྟག་པའི་

ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་སྒ་དེ་ལྔ་པྩོ་རེ་རེ་ནས་བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པར་བེད་པའི་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡིན། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས། འདིས་ནི་གཉིས་ཀ་བསྒྲུབ་བ་ཉིད།། ཡིན་ན་ཆྩོས་

ཅན་ལ་གནྩོད་གང་། །བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆྩོས་འགྩོག་པས། །དེ་ལ་གནྩོད་ཅེས་

བསན་པ་ཡིན། །དེ་ལྟ་ཉིད་དུ་ཆྩོས་ཅན་གང་། །བསྒྲུབ་བ་ཉིད་ཕིར་འབའ་ཞིག་

མིན། །ཞེས་དང་། དེའི་ཐད་ཀི་ཊིཀ་ཆེན་ ༦༡༥ ལས། དེས་ན་རང་རྟེན་ལ་ཞེས་

སྩོས་པ་འདིས་ནི་སྒས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་མི་རྟག་པ་དང་། མི་རྟག་པས་ཁྱད་པར་

དུ་བས་པའི་སྒ་གཉིས་ཀ་གྲངས་ཅན་པའི་ངྩོར་བསྒྲུབ་དགྩོས་པ་བཞིན་དུ། སབས་

ཀི་ཆྩོས་ཆྩོས་ཅན་གཉིས་ཀ་ཕན་ཚུན་རྟེན་དང་བརྟེན་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་སྩོ་

ནས་བསྒྲུབ་བ་ཉིད་ཡིན་ན་དེའི་ཚེ་རྟེན་ཆྩོས་ཅན་གང་ལ་ཚད་མས་གནྩོད་ན། དེ་ལ་

བརྟེན་པའི་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆྩོས་ཀང་ཚད་མས་འགྩོག་དགྩོས་པས་སབས་ཀི་

དམ་བཅའ་དེ་ལ་ཚད་མས་གནྩོད་པའི་སྐྱྩོན་དུ་འགྱུར་ཞེས་བསན་པ་ཡིན་ཞིང་། ཕན་

ཚུན་རྟེན་དང་བརྟེན་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་གི་ཚོགས་དྩོན་

བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན། དེའི་ཆྩོས་ཅན་བཀག་པས་བསྒྲུབ་བ་བཀག་པར་འགྱུར་དགྩོས་

ཏེ། དེ་ལྟ་ཉིད་དུ་ཆྩོས་ཅན་ཡང་བསྒྲུབ་བའི་ཡན་ལག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་

པའམ། ཡང་ན་དེའི་ཚེ་ཆྩོས་ཀིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་དེ་ལྟ་ཉིད་དུ་ཆྩོས་ཅན་ཡང་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

བསྒྲུབ་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཤད་པར་བ་ཞིང་། མི་རྟག་པས་ཁྱད་པར་དུ་

བས་པའི་སྒ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ཡང་། སྒ་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་མི་དགྩོས་སྩོ། །སབས་ཀི་

ཆྩོས་ཅན་ཡིན་ཡང་། ཆྩོས་ཅན་འབའ་ཞིག་པ་ཙམ་བཀག་པས་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་

ལ་གནྩོད་པར་འགྱུར་བ་མིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་ནི་སབས་ཀི་ཆྩོས་ཅན་ཡིན་ཡང་སབས་

ཀི་བསྒྲུབ་བའི་རྟེན་གཞིར་གྱུར་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་སར་གི་ར་བ་དེའི་ཐད་ཀི་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༥༡༨ 

ལས། རང་རྟེན་ལ་ཞེས་སྩོས་པ་འདིས་ནི་ཆྩོས་ཅན། ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་གཉིས་ཀ་

བསྒྲུབ་བའི་ཡན་ལག་ཉིད་ཡིན་ན་སབས་ཀི་ཆྩོས་ཅན་ལ་གནྩོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེས་

སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་དེ་ལ་གནྩོད་ཅེས་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། གཉིས་ཀ་བསྒྲུབ་བའི་ཡན་

ལག་ཡིན་ན་ཆྩོས་ཅན་ལ་གནྩོད་ན། དེ་ལ་བརྟེན་པའི་བསྒྲུབ་པར་བའི་ཆྩོས་འགྩོག་

པར་བསན་པའི་ཕིར།

རྟེན་བརྟེན་པས་བསྡུས་པའི་ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་གི་ཚོགས་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་

ཡིན་ན། དེའི་ཆྩོས་ཅན་བཀག་པས་བསྒྲུབ་བ་བཀག་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་ལྟ་བུ་

ཉིད་དུ་ཆྩོས་ཅན་ཡང་བསྒྲུབ་བའི་ཡན་ལག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཆྩོས་ཅན་འབའ་

ཞིག་པ་བཀག་པས་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནྩོད་པར་འགྱུར་བ་མིན་པར་ཐལ། དེ་

བསྒྲུབ་བའི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

འདིར་ངེས་པར་ཤེས་དགྩོས་པ་གཅིག་ནི། ཁ་ཅིག །སྒ་མི་རྟག་པར་བསྒྲུབ་

པ་ལ། མི་རྟག་པ་བསྒྲུར་བར་འདྩོད་པ་དང་། ཡང་ཁ་ཅིག །སྒ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་

བ་ཡིན་ཟེར་བ་དང་། གཞན་དག་དེ་གཉིས་ཀ་བསྒྲུབ་བར་འདྩོད་པ་དང་། ཡང་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

འགའ་ཞིག་སྒ་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོགས་དྩོན་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ཟེར་བ་ཐམས་

ཅད་མི་འཐད་དེ། དེ་དག་ལས་དང་པྩོ་འགྩོག་པ་ལ་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ ༩ ལས། 

སྒྲུབ་ཆྩོས་ཡིན་ན་ཆྩོས་མཐུན་མེད། །ཅེས་དང་། ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་ ༢༩༡ ལས། 

གཉིས་པ་ནི། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་བསན་པར་བ་བ་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ན། 

བསྒྲུབ་བའི་མཚན་གཞི་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་སྐྱེ་ལྡན་རྟགས་སུ་

བཀྩོད་ནས་བུམ་པ་མཐུན་དཔེར་བཟུང་བའི་ཚེ། ཆྩོས་མི་རྟག་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་

ནམ། ཆྩོས་ཅན་སྒ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ནམ། ཆྩོས་ཅན་སྒ་དང་ཆྩོས་མི་རྟག་པ་གཉིས་ཀ་

བསྒྲུབ་བ་ཡིན། དང་པྩོ་ལྟར་ན། དེ་འགྩོག་པ་ལ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཆྩོས་བསྒྲུབ་

བ་ན་ཆྩོས་མཐུན་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། མི་རྟག་པ་ཆྩོས་ཅན། ཕི་རྩོལ་གིས་

མ་གྲུབ་པར་ཐལ། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་

སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་མ་གྲུབ་པའི་ས་རྩོལ་དུ་ཁྱྩོད་དང་བུམ་པ་གཉིས་སྐྱེ་ལྡན་དུ་ཆྩོས་

མཐུན་པར་ཕི་རྩོལ་གིས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་ལྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

གཉིས་པ་ཆྩོས་ཅན་སྒ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བར་འདྩོད་པ་དེ་འགྩོག་པ་ལ། 

ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ ༩ ལས། ཆྩོས་ཅན་བསྒྲུབ་བ་རྟགས་དྩོན་མེད། །ཅེས་དང་། 

ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་ ༢༩༡ ལས། གཉིས་པ་ལྟར་ན། དེ་འགྩོག་པ་ལ། ཀུན་ལས་

བཏུས་ལས། ཆྩོས་ཅན་བསྒྲུབ་བ་རྟགས་དྩོན་མེད། །ཅེས་པ་ལྟར། སྒ་ཆྩོས་ཅན། 

སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་

རྟགས་བཀྩོད་པ་དྩོན་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱྩོད་ཕི་རྩོལ་གིས་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར། 

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

གསུམ་པ་དེ་གཉིས་ཀ་བསྒྲུབ་བར་འདྩོད་པ་དེ་འགྩོག་པ་ལ། ཚད་མ་ཀུན་

བཏུས་ཀི་རང་འགྲེལ་ ༧༩ ལས། གལ་ཏེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་ན་ནི་སྐྱྩོན་ཡང་གཉིས་

ཀའྩོ། །ཞེས་དང་། ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་ ༢༩༡ ལས། གསུམ་པ་ལྟར་ན། དེའི་དྩོན་

སྒ་ཡང་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་མི་རྟག་པ་ཡང་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་ནམ། སྒ་

དང་མི་རྟག་པའི་ཚོགས་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན། དང་པྩོ་ལྟར་ན། 

ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་འགྲེལ་པར། ཅི་སེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་ན་གཉིས་ཀའི་སྐྱྩོན་དུ་འགྱུར་

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆྩོས་བསྒྲུབ་བ་ན་ཆྩོས་མཐུན་མེད། །ཅེས་དང་། ཆྩོས་ཅན་

བསྒྲུབ་བ་རྟགས་དྩོན་མེད། །ཅེས་པའི་སྐྱྩོན་དུ་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

བཞི་པ་ཚོགས་དྩོན་བསྒྲུབ་བར་འདྩོད་པ་དེ་འགྩོག་པ་ལ། ཚད་མ་རིགས་

རྒྱན་ ༢༩༢ ལས། གཉིས་པ་ལྟར་ན། དེ་ཉིད་འགྩོག་ཚུལ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་མ་

གསུངས་པས། འདིར་ཁ་བསངས་ནས་དགག་པར་བ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཀུན་ལས་

བཏུས་ལས་མི་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། རིགས་པ་ཅན་པའི་དཔེ་རྟགས་ཀི་

མཚན་ཉིད་དང་ཁས་བླངས་ནང་འགལ་བས་ཁས་བླངས་པ་སྐྱྩོན་དུ་འགྱུར་བ་རྟྩོགས་

ས་བ་ལ་དགྩོངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

འྩོ་ན་ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་གི་ཚོགས་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་ལ་སྐྱྩོན་ཅི་ཡྩོད་ཅེ་

ན། ཆྩོས་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་དང་ཆྩོས་ཅན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་ལ་སྐྱྩོན་ཡྩོད་པར་མ་ཟད། 

ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་གི་ཚོགས་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་ལ་ཡང་ཁས་བླངས་འགལ་

བའི་སྐྱྩོན་ཡྩོད་དྩོ། །ཇི་ལྟར་ཡྩོད་ན། སྒ་དང་མི་རྟག་པ་ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་

བས་པ་བསྒྲུབ་བར་ཐལ། སྒ་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོགས་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

འདྩོད་ན། དཔེ་དང་ཆྩོས་མཐུན་པས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དེ་རྟགས་ཡང་དག་

གི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མི་རྟག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་སྒ་བསྒྲུབ་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས་བླངས། དེའི་ཁྱབ་འབེལ་ནི། སྒ་ཆྩོས་ཅན། མི་རྟག་སེ། 

སྐྱེ་ལྡན་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་ཞེས་བཀྩོད་པའི་ཚེ་ན། སྐྱེ་ལྡན་

ཆྩོས་ཅན། མི་རྟག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་སྒ་དེ་ཕི་རྩོལ་གིས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། 

དེ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། མི་རྟག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་སྒ་དང་

བུམ་པ་གཉིས་ཁྱྩོད་དུ་ཆྩོས་མཐུན་པར་ཕི་རྩོལ་གིས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་

ན། དེ་དང་བུམ་པ་གཉིས་ཁྱྩོད་དུ་ཆྩོས་མཐུན་པའི་སྩོ་ནས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

སྒྲུབ་བེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། ཁྱྩོད་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་

ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །མ་ཁྱབ་ན། དཔེ་དང་ཆྩོས་མཐུན་པས་བསྒྲུབ་བ་

སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དེ་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་འགལ་ལྩོ། །གཞན་

ཡང་ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༥༣༧ ལས། སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་

གིས། ཆྩོས་བསྒྲུབ་བ་ན་ཆྩོས་མཐུན་མེད། །ཆྩོས་ཅན་བསྒྲུབ་བ་རྟགས་དྩོན་

མེད། །ཅེས་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན། རྟགས་ཆྩོས་གཉིས་ལྡན་གི་མཐུན་

དཔེ་མི་སྲིད་ལ། རྩོད་གཞི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན། སྒྲུབ་བེད་བཀྩོད་པ་དྩོན་མེད་པར་ཐལ་

བ་བརྩོད་ནས། འདིར་ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་གི་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་

ནྩོ་ཞེ་ནའང་། སྤིར་འཐད་མྩོད་ཀི།རིགས་པ་ཅན་པ་ལ་ཁས་བླངས་ནང་འགལ་དུ་

འགྱུར་བ་ནི་མི་རྟག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་སྒའམ། སྒས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

མི་རྟག་པ་གཉིས་ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་ཅན་གང་རུང་གཅིག་བསྒྲུབ་བར་

ཐལ། སྒ་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོགས་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དཔེ་

རྟགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་ལྩོ། །ཁས་བླངས་དེ་ཉིད་གསལ་

བར་བེད་པ་ནི་ཞེས་སྩོགས་གསུངས་ལ། དེའི་ཐད་ཀི་ར་བ་ལས་ཀང་། ཚོགས་པ་

བསྒྲུབ་བ་ཉིད་ཡིན་ནའང་། །གཉིས་པྩོ་ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་ཅན། །ཞེས་སྩོགས་

གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་བར་མི་འཐད་ཟེར་བ་དེ་ཡང་རིགས་པ་ཅན་པའི་

ཁས་བླངས་དང་འབེལ་ནས་མི་འཐད་པར་གསུངས་ཀི་རང་ལུགས་ལ་མིན་ནྩོ་ཟེར་

བ་འཐད་དང་མི་འཐད་དཔྱྩོད་ཅིག །

རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ ༦༦༩ ལས། ཕྩོགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་འཆད་པའི་

སབས་འདིར་ཆྩོས་ཅན། རང་གི་ངྩོ་བྩོ་སྩོས་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། སྒ་དང་མི་རྟག་

པའི་ཚོགས་དྩོན་ལྟ་བུ་ཕྩོགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ། སབས་ཀི་ཕི་རྩོལ་གི་ཚད་

མས་མ་གྲུབ་པ་དགྩོས་སྩོ་ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

རྟ་ནག་རྣམ་འགྲེལ་ ༤༣༦ ལས། ཁ་ཅིག་ན་རེ། སྒ་དང་མི་རྟག་པའི་གཞི་

མཐུན་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

དངྩོས་ཀི་དེར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པ་གང་ཞིག དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཤུགས་ཀི་དེ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་

ཏེ། རྟྩོག་པས་སྒྩོ་འདྩོགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སྒ་དྩོན་འདི་དང་གཞི་མཐུན་ཉིད། །ཡྩོད་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

པ་མིན་ཡང་ཇི་ལྟ་བུ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས།

ཡྩོངས་འཛིན་བསྡུས་གྲྭ་ ༤༥ ལས། རང་རེས་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན་དངྩོས་པྩོའི་

སྤི་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་བས་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། སྒ་མི་རྟག་པ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། 

དེའི་ཕིར་ཟེར་ན་རྟགས་མ་གྲུབ་བྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། སྒ་མི་རྟག་པ་དངྩོས་པྩོའི་སྤི་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དངྩོས་པྩོ་སྒ་མི་རྟག་པའི་བེ་བག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་སྩོགས་

གསུངས་སྩོ། །

སེ་བདུན་རྒྱན་ ༤༡ ལས།བུམ་པས་དག་པའི་ས་ཕྩོགས་ཀི་བུམ་མེད་ལྟ་བུ་

སྤི་མཚན་འགའ་ཞིག་ཀང་མངྩོན་སུམ་ཚད་མའི་གཞལ་བར་འགྱུར་བ་དང་། སྒ་མི་

རྟག་པ་ལྟ་བུ་རང་མཚན་འགའ་ཞིག་ཀང་རེས་དཔག་ཚད་མའི་གཞལ་བར་འགྱུར་

བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ ༧༥ ལས། སྒ་མི་རྟག་པ་དངྩོས་པྩོ་མ་

ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་དངྩོས་པྩོར་མེད་པའི་ཆྩོས་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒ་མི་རྟག་པ་རྟག་

པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། བས་པས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྩོགས་ཆྩོས་

མ་གྲུབ་པ་དང་། ཁྱབ་པ་འགལ་བར་ཐལ་ལྩོ། །འདི་དག་ལ་རྒྱ་ཆེར་བཤད་དུ་ཡྩོད་

ཀང་། རེ་ཞིག་མདྩོར་བསྡུས་པར་འདྩོད་ནས་མ་བིས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས།

ཡང་རྟ་ནག་རྣམ་འགྲེལ་ ༤༣༦ ལས། ཁ་ཅིག་ན་རེ། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན། དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། སྒ་རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་ཆྩོས་

ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་

བའི་ཆྩོས་སུ་གཟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རྟག་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་བའི་ཆྩོས་སུ་

གཟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། བས་པ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། སྒ་མི་རྟག་པ་དེ་སྒ་རྟག་པ་མ་ཡིན་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཏུ་ཐལ། སྒ་རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་སྒ་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། སྒ་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོགས་

དྩོན་ཡང་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དེར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། སྒ་དང་རྟག་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཚོགས་དྩོན་དེ་ཡང་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དེར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་དེ་སྒྲུབ་

ཀི་དངྩོས་ཀི་དེར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། མེད་དགག་ཏུ་

ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངྩོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་སུ་གཟུང་བ་

ཡིན་ན་མེད་དགག་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། ཅེས་གསུངས་སྩོ། །

ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས། འདིས་ནི་དངྩོས་ལའང་དངྩོས་པྩོའི་ཆ། །ཁས་

བླངས་མེད་པ་དགག་པ་ཉིད། །སྒྲུབ་བེད་ས་མ་དག་གིས་ནི། །མ་ཡིན་སྒྲུབ་པར་

བེད་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་དང་། དེའི་ཐད་ཀི་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༦༠༠ 

ལས། འདིས་སྒ་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་དགག་ཏུ་སྩོན་པ་མ་ཡིན་གི། སྒ་མི་རྟག་པ་མ་

ཡིན་པ་ལས་ལྩོག་པ་མ་ཡིན་དགག་དང་། དེ་རེས་དཔག་གིས་ཤུགས་རྟྩོགས་སུ་

བསན་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཕྩོགས་ཆྩོས་དེ་ཆས་ཁྱབ་པ་ཡི། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་འགྲེལ་བཤད་

དུ། སྩོབ་དཔྩོན་ཤཱཀ་བླྩོས་བཤད་པ་ལྟར་རྩོ་ཞེས་གསུངས། 

ཡང་རྒྱན་སྣང་ ༡༢༧ ལས། འདི་ཉིད་རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། གང་དང་གང་ཤེས་

པ་ཡིན་པ་དེ་དང་དེ་ནི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་སྩོང་པ་ཉིད་ལ་དམིགས་པ་

ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། རི་ལམ་དུ་རྟ་ལ་སྩོགས་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྩོང་པ་ཉིད་ལ་དམིགས་

པ་ལྟ་བུའྩོ། །རྩོད་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པའི་ཡིད་འདི་ཡང་ཤེས་

པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་ནི་རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་སྩོ། །དམིགས་པ་མངྩོན་སུམ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

མ་ཡིན་ན། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་ལ།

རེ་བཙུན་པའི་ས་ལམ་ཆེ་ ༥༢ ཆུང་ ༨༩ དག་ལས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་

གསུངས་སྩོ། །

སེ་བདུན་རྒྱན་ ༣༢༡ ལས། རང་ལུགས་ནི། མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་

དག་གི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་གང་ཞིག །དེ་

སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཡིན་ན་མེད་དགག་ཡིན་དགྩོས་པ་ཞེས་པའྩོ། །དེ་ཡང་

སྤིར་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་དགག་པར་གྱུར་པའི་ཆྩོས་ཤིག་སྒྲུབ་པས་ཁྱབ་པ་

ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ན་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་ཤུགས་ལ་སྒྲུབ་པ་

ལྟ་བུའྩོ། །དེའི་ཕིར་སྒ་མི་རྟག་རྟྩོགས་ཀི་རེས་དཔག་ཚད་མས་ཀང་དངྩོས་སུ་སྒ་མི་

རྟག་པར་རྟྩོགས་པའི་ཤུགས་ལ་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་རྟྩོགས་པ་ཡིན་ནྩོ། །འྩོན་ཀང་

འབས་རང་གི་རྟགས་གཉིས་ཀིས་ནི་རང་རང་གི་ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་གི་སེང་དུ་

བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་སྒྲུབ་པར་གྱུར་པ་དངྩོས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་ཤུགས་ལ་དགག་པ་སྒྲུབ་

པར་བེད་པས་མ་ཡིན་དགག་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཀིས་ནི་རང་

གི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཡིན་ན་མེད་དགག་དངྩོས་སུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་

རྩོ། །སྒྲུབ་རྟགས་དང་དགག་རྟགས་སྩོ་སྩོར་ངེས་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཕིར། འདིས་ནི་

དངྩོས་ལའང་དངྩོས་པྩོའི་ཆ། །ཁས་བླངས་མེད་པར་དགག་པ་ཉིད། །སྒྲུབ་བེད་ས་

མ་དག་གིས་ནི། །མ་ཡིན་སྒྲུབ་པར་བེད་ཕིར་རྩོ། ། ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

ཕྩོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་འདྩོད་པ་དག་གི་ལུང་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་བེད་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དང་རང་ལུགས་ཀིས་དེ་དག་འགྩོག་ཚུལ་བཅས་ཀི་སྩོར།

ཕྩོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་འདྩོད་པ་དག་གིས་ལུང་རིགས་ཀི་

སྒྲུབ་བེད་དང་རང་ལུགས་ཀིས་དེ་དག་འགྩོག་ཚུལ་བཅས་ཀི་སྩོར་ནི། ཁ་ཅིག་

ཕྩོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཡིན་ཏེ། སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་གིས། རང་ཉིད་

ངེས་ཤིང་གཞན་དག་ལ། །ངེས་པ་སྐྱེད་པར་བེད་པ་ཡིས། །ཕྩོགས་ཆྩོས་འབེལ་པ་

བསྒྲུབ་བ་དག །བརྩོད་པ་ལས་གཞན་སང་བར་བ། །ཞེས་ལུང་གི་སྒྲུབ་བེད་དང་། 

རིགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཀང་། ཕྩོགས་ཚིག་ལ་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཡྩོད་དེ། དེ་

ལས་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཚིག་འཇུག་པའི་ཕིར། ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་གར་འབབ་

ངེས་པ་མེད་པའི་ཐྩོག་ལྟར། གཏན་ཚིགས་ཀི་བེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་བསན་པ་

མེད་པར་གཏན་ཚིགས་འཇུག་པ་རིགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། བེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་

ཕྩོགས་དངྩོས་སུ་བསན་པ་དག་སྩོན་དུ་འགྲྩོ་བ་ཉིད་ལས་རྟགས་ཚིག་འཇུག་པའི་

ཕིར། ཕྩོགས་ཚིག་ཀང་བསྒྲུབ་བ་ལ་ནུས་པ་གྲུབ་པར་འདྩོད་དྩོ་ཞེས་ཟེར། 

རང་ལུགས་ཀིས་སྒྲུབ་བེད་དེ་དག་འགྩོག་ཚུལ་ནི། དེ་ཡང་སར་གི་རིགས་

པའི་སྒྲུབ་བེད་དང་པྩོ་དེ་འགྩོག་པ་ལ། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས། གལ་ཏེ་དེ་ལ་ནུས་

ཡྩོད་དེ། །གཏན་ཚིགས་ཚིག་ནི་འཇུག་ཕིར་ན། །ཞེས་པས་ཕྩོགས་སའི་འདྩོད་པ་

བརྩོད་ནས། དེ་ནི་ཐེ་ཚོམ་གིས་ཤེས་པར། །འདྩོད་པས་སབས་ལ་བརྟེན་པ་

ཡིན། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་ལུགས་དེ་འགྩོག་པར་མཛད་དྩོ། །དེ་ཡང་རྣམ་བཤད་ཐར་

ལམ་གསལ་བེད་ ༤༠༨ ལས། གལ་ཏེ་ཕྩོགས་ཚིག་དེ་ལའང་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་

ནུས་པ་ཡྩོད་དེ། དེ་ལས་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཚིག་འཇུག་པའི་ཕིར་ཅེ་ན། འྩོ་ན་བསྒྲུབ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བ་ལ་དམིགས་པའི་ཐེ་ཚོམ་དང་། ཕི་རྩོལ་གི་ཤེས་འདྩོད་དང་། སྒྲུབ་བེད་འདྲི་བའི་

སབས་ལ་སྩོགས་པ་ཡང་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་ཐལ། རྟགས་ཚིག་དེ་ནི་ཐེ་ཚོམ་

གིས་དྲངས་པའི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཤེས་པར་འདྩོད་པས་སྒྲུབ་བེད་འདྲི་བའི་སབས་ལ་

བརྟེན་ནས་ཀང་འཇུག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་ཐལ་བ་གཅིག་དང་། 

ཡང་དེ་ཉིད་ ༤༠༨ ལས། སྒ་མི་རྟག་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་བར་

ཐལ། སྒ་མི་རྟག་པའི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་སྒ་རྟག་ཅེས་ཁས་ལེན་ན་ཡང་སྒ་མི་རྟག་

པའི་རྟགས་ཚིག་དེ་འཇུག་པ་མཚུངས་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་དམ་བཅའ་དེ་དགག་པའི་

ཆེད་དུ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ངག་འགྩོད་པ་ཡྩོད་པས་སྩོ། །ཞེས་ཐལ་བ་གཅིག་དང་། ཡང་

དེ་ཉིད་ ༤༠༩ ལས། ཕྩོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་སྩོས་པ་དྩོན་མེད་པར་

ཐལ། བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པའང་མེད། ཚུལ་གསུམ་ལ་དྲན་པ་དངྩོས་སུ་བསྐྱེད་

པའི་ནུས་པའང་མེད། དགྩོས་པ་གཞན་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། རྟགས་ས་མ་དེར་ཐལ། 

ནང་གི་ཡན་ལག་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་ནི་ཚུལ་གསུམ་པའི་རྟགས་དག་ཁྩོ་ན་

ལ་ཡང་དག་པར་གནས་པའི་ཕིར། རྟགས་བར་པ་དེར་ཐལ། ཚུལ་གསུམ་དེ་ལ་དྲན་

པ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ནི་དེ་ཉིད་སྩོན་པའི་རྟགས་ཚིག་ལ་ཡང་དག་པར་གནས་ཀི་

ཕྩོགས་ཚིག་ལ་མི་གནས་པའི་ཕིར་ཞེས་ཐལ་བ་གཅིག་བཅས་མདྩོར་ན་ཐལ་བ་

གསུམ་གིས་བཀག་གྩོ །

ཕྩོགས་ས་མའི་རིགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་གཉིས་པ་དེ་འགྩོག་པ་ལ་ཚད་མ་རྣམ་

འགྲེལ་ལས། གལ་ཏེ་ཡུལ་བསན་མེད་པ་ནི། །གཏན་ཚིགས་འཇུག་པ་མེད་པའི་

ཕིར། །ཡུལ་བསན་པ་དག་ཉིད་ལས་ནི། ། ནུས་པ་སྒྲུབ་པར་འདྩོད་ཅེ་ན། །ཞེས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཕྩོགས་སའི་ཁས་བླངས་དེ་བསན་ནས། ཁྱབ་སྩོན་ཅན་ལ་དེ་མེད་ཀང་། །ཞེས་

སྩོགས་ཀིས་ལུགས་དེ་འགྩོག་པར་མཛད་དྩོ། །དེ་ཡང་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་

བེད་ ༤༠༩ ལས། གལ་ཏེ་འགར་འབབ་ངེས་པ་མེད་པའི་ཐྩོག་ལྟར། གཏན་ཚིགས་

ཀི་བེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་བསན་པ་མེད་པར་གཏན་ཚིགས་འཇུག་པ་རིགས་པ་

མེད་པའི་ཕིར། བེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་ཕྩོགས་དངྩོས་སུ་བསན་པ་དག་སྩོན་དུ་

འགྲྩོ་བ་ཉིད་ལས་རྟགས་ཚིག་འཇུག་པའི་ཕིར། ཕྩོགས་ཚིག་ཀང་བསྒྲུབ་བ་ལ་ནུས་

པ་གྲུབ་པར་འདྩོད་དྩོ་ཞེ་ན། སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་ལྔ་དང་ལྡན་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། 

དེ་གྩོང་འྩོག་ཀུན་ཏུ་བཀག་ཅིང་འགྩོག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེས་ན་ངེས་པར་ཡན་

ལག་གཉིས་ལྡན་ཁས་ལེན་དགྩོས་ལ་ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །གཞན་ཡང་རྣམ་

ངེས་དར་ཊིཀ་ ༦༥༨ དང་། ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ ༤༨༩ སྩོགས་འདིའི་

ཐད་ཀི་འགྲེལ་པ་དག་ལ་ཞིབ་གཟིགས་གནང་དགྩོས་སྩོ། །

ལུང་གི་སྒྲུབ་བེད་འགྩོག་པ་ནི། འྩོ་ན་སར་གི་རང་ཉིད་ངེས་ཤིང་གཞན་དག་

ལ་ཞེས་སྩོགས་ཀི་སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་གི་ལུང་དེའི་དྩོན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེའི་

དྩོན་ནི། རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༠༧ ལས། སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་ཚིག་

སྒྲུབ་བེད་དུ་བཞེད་པ་མ་ཡིན་ན། ཕྩོགས་ཆྩོས་འབེལ་པ་བསྒྲུབ་བ་དག །བརྩོད་པ་

ལས་གཞན་སང་བར་བ། །ཞེས་པ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་ཕྩོགས་

ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་བཞེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རེས་དཔག་བ་དེར་

བསན་པ་ནི། །གཏན་ཚིགས་དྩོན་གི་ཡུལ་དུ་འདྩོད། །ཅེས་པའི་ཚིག་དེ་ཉིད་ཀིས། 

ཕྩོགས་ཚིག་དེས་ཕྩོགས་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕྩོགས་དེ་ནི་བརྩོད་པར་བཤད་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

པའི་ཕིར། འྩོ་ན་ཚིག་ས་མའི་དྩོན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ནི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ལ། བསྒྲུབ་

བའི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཡིན་གི་བསྒྲུབ་བ་མཚན་ཉིད་པ་མིན་ནྩོ། །གང་དག་དེ་

བསྒྲུབ་བ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་པ་ཚིག་དེའི་དྩོན་དུ་བཟུང་ནས་འགལ་སྩོང་བེད་པ་ནི་

མ་རྟྩོགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་ ༤༨༦ ལས། གཏན་ཚིགས་ཞེས་སྩོགས་རྐང་པ་

གཉིས་ཀི་དྩོན་ལ། རྒྱན་མཁན་པྩོ་ལྟར་ན། ལུང་འགལ་སྩོང་བའི་གཞུང་དུ་འཆད་

ཅིང་། བྩོད་ཀི་ཊིཀ་བེད་མཐའ་དག་ཀང་དེའི་རེས་སུ་འབང་ངྩོ་། །དེ་ལྟར་ན་བཤད་

པའི་ཚུལ་འདི་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་ཀི་གང་པྩོས། ཕྩོགས་ཆྩོས་

འབེལ་པ་བསྒྲུབ་བ་དག །བརྩོད་པ་ལས་གཞན་སང་བར་བ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར། 

ཕྩོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་བཞེད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། 

སྩོབ་དཔྩོན་གིས། དེ་ལ་དཔག་བ་བསན་པ་ནི། །གཏན་ཚིགས་དྩོན་གི་ཡུལ་དུ་

འདྩོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ཉིད་ཀིས་ཕྩོགས་ཚིག་དེས་བསྒྲུབ་བ་ལ་རྟྩོགས་པ་བསྐྱེད་

པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕྩོགས་དེ་ནི་བརྩོད་པར་བཤད་པས། ཕྩོགས་སྒྲུབ་བེད་ཀི་

ཡན་ལག་མ་ཡིན་པར་བསན་ཅིང་། དེའི་ཕིར་ཕྩོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་

ཏུ་མི་བཞེད་པར་གྲུབ་བྩོ། །

ཡང་ན་ཁྩོ་བྩོ་ནི་འདི་ལྟར་འཆད་དེ། གྩོང་དུ་ཇི་སད་བཤད་པའི་རིགས་པ་དེ་

དག་མདྩོ་ཚིག་གང་གིས་བསན་ཅེ་ན། དེ་ལ་དཔག་བ་བསན་པ་ནི། །གཏན་ཚིགས་

དྩོན་གི་ཡུལ་དུ་འདྩོད། །ཡན་ལག་རྣམས་ལས་རེས་སུ་དཔག་པར་བ་བ་བསན་པ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། ཁྩོ་བྩོ་ཅག་གིས་སྒྲུབ་བེད་ཉིད་དུ་བསན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ལས་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རྩོ། །འྩོན་ཀང་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་

ནི་དེས་སྒྲུབ་པར་བེད་དྩོ་ཞེས་པའི་མདྩོ་ཚིག་དེ་ཉིད་ཀིས་བསན་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་

སར་བཤད་ཀི་རིགས་པ་རྣམས་མདྩོ་དང་སྦྩོར་བའི་གཞུང་ཚིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་

གཏན་ཚིགས་དྩོན་གི་ཡུལ་ཉིད་ཀིས། ཞེས་པ་ནི། གང་དང་སྦྩོར་བའི་མདྩོའི་ཚིག་

སྣ་སྩོས་པ་ཡིན་ལ། མདྩོ་དེ་ཡིས། དེ་ལས་ཐེ་ཚོམ་དག །སྐྱེ་ཕིར་དངྩོས་སུ་སྒྲུབ་བེད་

མིན། །ཞེས་པའི་རིགས་པ་དེ་ཚིག་ཟིན་ལ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བསན་པས། དེ་ཉིད་

མདྩོ་དེ་བསན་པར་མ་བསྒྲུབས་པར། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་བརྩོད་པ་ཡིས། ། བརྒྱུད་པ་

ཡིས་ཀང་ནུས་པ་མེད། །ཅེས་པའི་རིགས་པ་དེ་ཉིད་མདྩོ་དེ་ཉིད་ཀིས་བསན་པར་

སྒྲུབ་པའི་ཕིར། གཏན་ཚིགས་དྩོན་གི་ཡུལ་ཉིད་ཀིས། །ནུས་མེད་དེ་ནི་བརྩོད་པར་

བཤད། །ཅེས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་གཞུང་གི་དྩོན་འདི་ལྟར་ཤེས་པར་བ་

སེ། ཁྩོ་ན་རེ། ཁྱྩོད་ཀིས་སས་པའི་ཕྩོགས་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པའི་

རིགས་པ་འདི་དག །ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་བཤད་པའི་རིགས་པའི་དྩོན་རྣམ་པར་

འགྲེལ་བ་ཡིན་ན། དེ་ལས་ཐེ་ཚོམ་དག །སྐྱེ་ཕིར་དངྩོས་སུ་སྒྲུབ་བེད་མིན། །ཞེས་

པ་འདི་ཉིད། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། རེས་སུ་དཔག་པར་བ་བ་བསན་པ་གང་ཡིན་པ་

དེ་ནི། ཁྩོ་བྩོ་ཅག་གིས་སྒྲུབ་བེད་ཉིད་དུ་བསན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས་ཐེ་ཚོམ་

སྐྱེ་བའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དྩོན་ཡིན་ཆུག་མྩོད། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་བརྩོད་

པ་ཡིས། །བརྒྱུད་པ་ཡིས་ཀང་ནུས་པ་མེད། །ཅེས་པ་དེ། མདྩོ་ཚིག་གང་གི་དྩོན་

ཡིན་ཞེ་ན། བརྒྱུད་པ་ཡིས་ཀང་ནུས་པ་མེད་ཅེས་པ་དེ་ནི་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། འྩོན་

ཀང་གཏན་ཚིགས་ཀི་དྩོན་གི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ནི་དེས་སྒྲུབ་པར་བེད་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཉིད་ཀིས་བརྩོད་ཅིང་བསན་པར་བཤད་དེ། ཚུལ་གསུམ་གི་

ནུས་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་བསྒྲུབ་བར་བསན་པས་རང་ཉིད་ལ་བསྒྲུབ་བ་

སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་མེད་པར་འཕངས་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་བཤད་ན་ཤིན་ཏུ་འགྲིག་པར་

མངྩོན་ནྩོ། །དེའི་ཕིར་སྩོབ་དཔྩོན་ལྷ་དབང་བླྩོས་ཀང་། སབས་འདིར་མདྩོ་ཚིག་འདི་

དག་དྲངས་སྩོ། །འྩོ་ན་བཤད་ཚུལ་ས་མའི་དབང་དུ་བས་ན། ཕྩོགས་ཆྩོས་འབེལ་པ་

བསྒྲུབ་བ་དག །བརྩོད་པ་ལས་གཞན་སང་བར་བ། །ཞེས་པའི་དྩོན་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་

ན། ཕྩོགས་ཆྩོས་དང་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཀི་

འབེལ་པ་དག་བརྩོད་ལས་གཞན་སང་བར་བའྩོ། །ཞེས་བ་བ་སེ། བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་

ཞེས་པ་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སེབ་སྦྩོར་གི་དབང་གིས་ཆྩོས་ཞེས་པའི་བར་གི་

ཚིག་མི་མངྩོན་པར་བས་པའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་ ༢༤༦ ལས། གལ་ཏེ་ཕྩོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་

ལག་མ་ཡིན་ན། སྩོབ་དཔྩོན་གིས། རང་ཉིད་ངེས་བཞིན་གཞན་དག་ལ། །ངེས་པ་

སྐྱེད་པར་འདྩོད་པ་ཡིས། །ཕྩོགས་ཆྩོས་འབེལ་པ་བསྒྲུབ་བ་དག །བརྩོད་པ་ལས་

གཞན་སང་བར་བ། །ཞེས་ཕྩོགས་ཆྩོས་དང་འབེལ་པ་དང་བསྒྲུབ་བ་བརྩོད་པར་བ་

ལ་དེ་ལས་གཞན་བརྩོད་པ་སང་བར་བ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྩོ་ཞེ་ན། མི་

འགལ་ཏེ། ཕྩོགས་ཆྩོས་དང་འབེལ་པ་བརྩོད་པར་བའྩོ། །གང་དང་འབེལ་པ་བརྩོད་

པར་བ་ཞེ་ན། བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་དང་འབེལ་པ་བརྩོད་པར་བའྩོ། ། ཞེས་པའི་དྩོན་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སབས་འདིར་ཕྩོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་ལུང་རིགས་གཉིས་ཀི་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

སྩོ་ནས་བསྒྲུབ་མཁན་ནི། སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་གི་རེས་འབང་འགའ་ཞིག་ལ་

འཇྩོག་པ་གཙོ་ཆེའྩོ། །

སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་གཅིག་ལྡན་དང་གཉིས་ལྡན་དང་ལྔ་ལྡན་གི་འདྩོད་ཚུལ།

སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་གཅིག་ལྡན་དང་གཉིས་ལྡན་དང་ལྔ་ལྡན་གི་འདྩོད་ཚུལ་

ནི། དང་པྩོ་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་གཅིག་ལྡན་འདྩོད་ཚུལ་ལ། རྒྱས་པའི་བསན་བཅྩོས་

ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས། དཔེ་ལ་དེ་ཡི་ངྩོ་བྩོ་གང་། །རྒྱུ་དངྩོས་དེ་དག་མི་ཤེས་

ལ། །སྩོན་ཏེ་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ནི། །གཏན་ཚིགས་འབའ་ཞིག་བརྩོད་པར་

ཟད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རེས་འབངས་ཁ་ཅིག་ཕྩོགས་ཆྩོས་རྐང་པ་

བརྩོད་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་གཅིག་ལྡན་འདྩོད་པའང་ཡྩོད་པར་མངྩོན་ཏེ། རྣམ་

འགྲེལ་ལེའུ་དང་པྩོའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༢༠༤ ལས། ཁ་ཅིག །ར་འགྲེལ་འདི་རྣམས་

ཀིས་བས་མི་རྟག་གི་འབེལ་པ་ཚད་མས་ཤེས་ཟིན་མ་བརེད། བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་

མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཤེས་ཀང་དྲན་ལམ་དུ་མེད་པའི་རྩོལ་བ་ལ། སྒ་

བས་ཞེས་པའི་ངག་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཏུ་བསན་ཞེས་ཟེར། ཡང་ཕིས་ཀི་ཁ་

ཅིག །བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཚད་མས་ངེས་ཀང་

དྲན་ལམ་དུ་མེད། བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱབ་འབེལ་ཤེས་ཟིན་

མ་བརེད། གང་དུ་བས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་ཅེས་བརྩོད་པའི་ཕི་རྩོལ་མཁས་པ་ལ། 

ས་རྩོལ་རྣམས་ཀིས་འྩོ་ན་སྒ་ཡང་བས་ཞེས་པའི་ངག་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པ་

གཞུང་འདིའི་ར་འགྲེལ་རྣམས་ཀིས་བསན་ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། མཁས་པ་

རྣམས་ལ་ནི། གཏན་ཚིགས་འབའ་ཞིག་བརྩོད་པ་ཟད། །ཅེས་པའི་མཁས་པ་དེ་སྒ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བས་པ་ལ་ཤེས་འདྩོད་ཀི་ཐེ་ཚོམ་དང་ལྡན་ཞིང་། བས་མི་རྟག་གི་འབེལ་པ་ཤེས་

ཟིན་མ་བརེད་པའི་གང་ཟག་གཅིག་ལ་ཡིན་གི། དེ་བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་དུ་མ་བཤད་པའི་ཕིར། དེ་བས་

རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་མ་

ཡིན་པར་བཤད་པའི་ཕིར། ཤཱཀས་ཅེས་སྩོགས་གསུངས་པས། ཕྩོགས་ཆྩོས་རྐང་

པ་བརྩོད་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་གཅིག་ལྡན་དུ་འདྩོད་པའི་རང་སེ་འགའ་ཞིག་ཡྩོད་

པར་མངྩོན་ལ། དེ་བཞིན་དུ། གང་བས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་ཅེས་རེས་ཁྱབ་རྐང་པ་

ཅན་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་གཅིག་ལྡན་དང་། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་ཅེས་ལྡྩོག་

ཁྱབ་རྐང་པ་ཅན་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་གཅིག་ལྡན་འདྩོད་པའང་ཡྩོད་པར་མངྩོན་ཏེ། 

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༥༤ ལས། ཕྩོགས་ཆྩོས་མ་བརྩོད་གྩོང་གི་དཔེ་

གཉིས་ལ་དངྩོས་སུ་བསན་པ་ནི། འབེལ་བའི་རང་ལྡྩོག་དང་དྩོན་ལྡྩོག་གི་ཕྩོགས་

གཅིག་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་རྒྱུར་བསན་པ་ཡིན་གི་དེ་ཙམ་གིས་སྒྲུབ་ངག་གིས་དངྩོས་

སུ་བསན་པའི་ཁྱབ་པ་རྩོགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་སྩོན་པ་ལ་རྟགས་ཀི་མཚན་གཞི་

བརྩོད་པ་ལ་ངེས་པར་བལྟྩོས་ཏེ། བས་པ་གཞིར་བཟུང་བའི་སེང་དུ་མཐུན་ཕྩོགས་ཁྩོ་

ན་ལ་ཡྩོད་པ་དང་། མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་མེད་པར་བསན་དགྩོས་ཀི། དེ་ལྟར་མིན་ན་

སར་བཤད་པའི་ཉེས་པ་དེ་དག་སང་མི་ནུས་སྩོ་ཞེས་གསུངས་ལ། པཎ་ཆེན་རྣམ་

འགྲེལ་ ༣༩༧ ལས་ཀང་། ཁ་ཅིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་གང་རུང་སྩོན་པའི་

རྟགས་ཚིག་རྣམ་དག་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། 

སྒ་བས་ཞེས་པའི་ངག་དེ་བས་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྩོགས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཆྩོས་རྐང་པ་བརྩོད་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དང་། རྟག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ། ཅེས་

པའི་ངག་དེ། བས་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡྩོག་ཁྱབ་རྐང་པ་

བརྩོད་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པ་ལྟ་བུའྩོ་ཞེས་ཟེར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

གཉིས་པ་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་འདྩོད་ཚུལ་ལ། སྩོབ་དཔྩོན་

ཕྩོགས་གང་ཡབ་སྲས་རྣམས་ནི་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་དུ་བཞེད་པ་ཡིན་

ལ། དེ་ཡང་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། གཞན་དྩོན་རེས་སུ་དཔག་པ་ནི། །རང་

གིས་མཐྩོང་དྩོན་རབ་གསལ་བེད། །ཅེས་དང་། རེའི་ཚད་མའི་ལམ་བསྒིགས་ ༦༡ 

ལས། དེས་ན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ལ་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་གིས་ཁྱབ་ཅིང་ཞེས་

སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༠༩ ལས། སྒྲུབ་ངག་

ཡན་ལག་ལྔ་དང་ལྡན་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ།  དེ་གྩོང་འྩོག་ཀུན་ཏུ་བཀག་ཅིང་

འགྩོག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེས་ན་ངེས་པར་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་ཁས་ལེན་

དགྩོས་ལ། ཞེས་གསུངས་ཤིང་། གྩོང་དུ་སྒྲུབ་ངག་གི་མཚན་ཉིད་ངྩོས་བཟུང་བའི་

སབས་སུའང་གསལ་ལྩོ། །

གཞན་ཡང་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་དུ་འདྩོད་པའི་གཞན་ལུགས་

ཞིག་ཀང་ཡྩོད་པ་པཎ་ཆེན་རྣམ་འགྲེལ་ ༣༩༧ ལས། གཉིས་པ་སྤིའི་དྩོན་ཡྩོད་དེ། 

གཞན་ལུགས་འགག་པ། རང་ལུགས་བཞག་པ། རྩོད་པ་སྩོང་བ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་

ཕིར། དང་པྩོ་ཡྩོད་དེ། སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་གཅིག་ལྡན་པའི་ལུགས་དགག་པ། 

གཉིས་ལྡན་པ་ཞིག་གི་ལུགས་དགག་པ་གཉིས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས་ལ། 

འྩོན་ཀང་ཡན་ལག་གཉིས་ཀི་ངྩོས་འཛིན་ལ་དཔྱད་པར་བའྩོ། །



  137  

རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་འདྩོད་པའི་ཚུལ་ལ། རང་སེ་དང་། གཞན་སེ་

གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། སྩོབ་དཔྩོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་སྩོགས་ཐལ་འགྱུར་པ་རྣམས་

སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་དུ་བཞེད་པར་མངྩོན་ཏེ། སྩོབ་དཔྩོན་ཟླ་བ་གྲགས་པས་

དབུ་མ་ཚིག་གསལ་དུ་བདག་སྐྱེ་འགྩོག་པའི་སབས་སུ་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་

བཀྩོད་ཅིང་། གཉལ་སྩོན་དཀའ་འགྲེལ་ ༢༨༧ ལས་ཀང་། གསུམ་པ་ཐལ་འགྱུར་

པའི་ལུགས་ནི། ས་རྩོལ་རང་གི་ཚད་མས་མཐྩོང་བའི་རྟགས་ཀི་ཚུལ་གསུམ། 

སབས་ཀི་ཕི་རྩོལ་ལ་གསལ་བར་སྩོན་པའི་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་གི་རྟགས་ཚིག་རྣམ་

དག་དེ། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། སྒ་ནི་མི་རྟག་སེ། བས་པ་མི་

རྟག་པའི་ཕིར། བས་པ་མི་རྟག་པར་མཐྩོང་སེ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། དེ་བཞིན་

དུ་སྒ་ཡང་བས་སྩོ། །དེའི་ཕིར་བས་པའི་ཕིར་སྒ་མི་རྟག་གྩོ་ཞེས་པའི་ངག་ལྟ་བུའྩོ་

ཞེས་གསུངས།

གཉིས་པ་གཞན་སེ་ནི་རིགས་པ་ཅན་པ་རྣམས་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་

དུ་འདྩོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ ༤༨༡ ལས། རིགས་པ་ཅན་པ་

ལ་སྩོགས་པ་རང་གཞན་གི་རྟྩོག་གེ་པ་ས་མ་དག་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་རྟགས་དག་

ཀང་སྒྲུབ་ངག་གིས་གཞན་ལ་སྩོན་པ་ན། སྒ་ནི་མི་རྟག་སེ། བས་པའི་ཕིར། དཔེར་

ན་བུམ་པ་བཞིན། བུམ་པ་བས་པ་བཞིན་དུ་སྒ་ཡང་བས། དེའི་ཕིར་སྒ་མི་རྟག་ཅེས་

སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་དུ་བརྩོད་པའི་སྩོ་ནས་ངག་ལྷག་ཆད་ཀི་སྐྱྩོན་དང་བཅས་

པ་སྨྲ་བར་བེད་ལ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །གསུངས་འདི་ལྟར་ན། སར་གི་སྒྲུབ་ངག་དེ་

སྒྲུབ་ངག་ཏུ་འདྩོད་པའི་རང་གཞན་གི་སེ་པ་གཉིས་ཀ་ཡྩོད་པར་གསལ་ལ། 
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

གཉལ་སྩོན་དཀའ་འགྲེལ་ ༢༨༧ ལས། འདིའི་ཡན་ལག་ལྔ་ནི། དམ་བཅའ་

དང་། ཁྱབ་པ་དང་། དཔེ་དང་། ཕྩོགས་ཆྩོས་དང་། མཇུག་སྡུད་པ་བརྩོད་པར་

ལྔའྩོ། །དེའི་ཕིར་རིགས་པ་ཅན་པའི་སྒྲུབ་ངག་དང་འཇྩོག་ཚུལ་མི་འདྲའྩོ་ཞེས་

གསུངས་པས། ཊིཀ་ཆེན་ལས་གསུངས་པའི་རང་གཞན་གི་རྟྩོག་གེ་པ་ས་མ་དག་

ཅེས་གསུངས་པའི་རང་སེ་དེ་ཐལ་འགྱུར་པ་ལས་གཞན་པའི་རང་སེ་ཞིག་ལ་འཇྩོག་

གམ་དཔྱད་པར་བ་ཞིང་། 

ཡང་དབུ་མའི་སྤི་དྩོན་སལ་བཟང་མགུལ་རྒྱན་ ༢༢༡ ལས། སངས་རྒྱས་

བསྐྱངས་ཀིས་གཞན་གྲགས་ཀི་གཏན་ཚིགས་བསན་ན། བསན་ཚུལ་གང་ཞེ་ན། 

དཔེའི་སྦྩོར་བ་དང་། དྩོན་གི་སྦྩོར་བ་གཉིས། དང་པྩོ་ནི། སྒ་ནི་མི་རྟག་སེ། བས་ན་

མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། བས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་སེ་དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། 

བུམ་པ་བས་པ་དེ་བཞིན་དུ་སྒ་ཡང་བས། དེ་བས་ན་སྒ་བས་པའི་ཕིར་སྒ་མི་རྟག་གྩོ་

ཞེས་པ་དཔེ་དང་། གཉིས་པ་ནི། དངྩོས་པྩོ་རྣམས་སར་ཡང་སྐྱེ་བ་དྩོན་མེད་དེ། རང་

གི་བདག་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཟིན་ན་སར་ཡང་སྐྱེ་བ་དྩོན་མེད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ་

དཔེར་ན་མངྩོན་པར་གསལ་ཟིན་པའི་མྱུ་གུ་བཞིན། མངྩོན་པར་གསལ་ཟིན་པའི་མྱུ་

གུ་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཟིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་གི་བདག་ཉིད་

དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བས་ན་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཟིན་པའི་

ཕིར། དངྩོས་པྩོ་རྣམས་སར་ཡང་སྐྱེ་བ་དྩོན་མེད་དྩོ། །ཞེས་པ་ནི་དྩོན་སྦྩོར་ཡན་ལག་

ལྔ་ལྡན་ནྩོ། །ཡན་ལག་ལྔ་ནི། དངྩོས་པྩོ་རྣམས་སར་ཡང་སྐྱེ་བ་དྩོན་མེད་དྩོ་ཞེས་

པས་དམ་བཅའ་བརྩོད། རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཟིན་ན་སར་ཡང་སྐྱེ་བ་དྩོན་མེད་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཞེས་པས་ཁྱབ་པ་བརྩོད། དེ་ཁྱབ་སེ་དཔེར་ན་མངྩོན་པར་

གསལ་ཟིན་པའི་མྱུ་གུ་བཞིན་ཞེས་པས་ཁྱབ་པ་དཔེ་དང་ཉེ་བར་སྦྩོར་བའི་སྩོ་ནས་

དཔེ་བརྩོད། མངྩོན་པར་གསལ་ཟིན་པའི་མྱུ་གུ་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཟིན་པ་དེ་

བཞིན་དུ་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཟིན་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་པས་ཉེར་

བསྩོད་བསན། དེ་བས་ན་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར་

དངྩོས་པྩོ་རྣམས་སར་ཡང་སྐྱེ་བ་དྩོན་མེད་དྩོ་ཞེས་པས་མཇུག་སྡུད་ཀི་ཡན་ལག་

བསན་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཕྩོགས་ཆྩོས་བརྩོད་པའི་ཡན་ལག་མ་

དྲངས་པར་ཉེར་བསྩོད་བརྩོད་པའི་ཡན་ལག་དྲངས་པས་སར་གི་དཀའ་འགྲེལ་དང་

མི་འདྲ་བར་བྱུང་ལ། ཡང་ཁ་ཅིག་གཅིག་གིས། དམ་བཅའ་དང་།  ཕྩོགས་ཆྩོས། 

དཔེ། ཉེར་བསྩོད། མཇུག་སྡུད་བརྩོད་པའི་ཡན་ལག་བཅས་དེ་ལྔ་ལ་ཡན་ལག་ལྔ་

ཡི་ངྩོས་འཛིན་པ་ཞིག་ཀང་ཡྩོད་པ་གསལ་ཏེ། དབུ་མའི་སྤི་དྩོན་སལ་བཟང་མགུལ་

རྒྱན་ ༢༢༣ ལས། འདིའི་སབས་སུ་ཁ་ཅིག །སྒ་ཆྩོས་ཅན། མི་རྟག་སེ། བས་པའི་

ཕིར། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་ནྩོ། །བུམ་པ་བས་པ་དེ་བཞིན་དུ་སྒ་ཡང་བས། དེ་

བས་ན་སྒ་བས་པའི་ཕིར། མི་རྟག་གྩོ་ཞེས་པས་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། 

སྒ་ཆྩོས་ཅན། མི་རྟག་སེ། ཞེས་པས་དམ་བཅའ་བརྩོད། བས་པའི་ཕིར་ཞེས་པས་

ཕྩོགས་ཆྩོས་བརྩོད། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་ཞེས་པས་དཔེ་བརྩོད། བུམ་པ་བས་པ་

དེ་བཞིན་དུ་སྒ་ཡང་བས་ཞེས་པས་ཉེར་བསྩོད་བསན། དེ་བས་ན་སྒ་བས་པའི་ཕིར་

མི་རྟག་གྩོ་ཞེས་པས་མཇུག་སྡུད་བསན་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། དེ་ལ་ཁྱབ་

པ་བརྩོད་པའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་སྐྱྩོན་ཡྩོད་པའི་ཕིར་དང་། ཚིག་གསལ་ལས། 
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་གི་སྒྲུབ་ངག་འཆད་པའི་ཚེ། དེ་ལ་ཇི་ལྟར་སྒ་མི་རྟག་སེ། བས་པ་

མི་རྟག་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། 

ཡན་ལག་ལྔ་ཡི་ནང་དུ་ཁྱབ་པ་བརྩོད་པའི་ཡན་ལག་ངེས་པར་ཚང་དགྩོས་པ་

གསུངས་པ་སྩོགས་རང་སེའི་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ལྔ་ཡི་ངྩོས་བཟུང་ཚུལ་མི་འདྲ་

བ་འགའ་ཞིག་འདུག་པས་ཡང་ཡང་དཔྱད་པར་བའྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་ཐལ་འགྱུར་པའི་ལུགས་ལ་སྒྲུབ་ངག་འཆད་པའི་ཚེ་དང་། འགྩོད་

པའི་ཚེ་གཉིས་ཀ་ལ་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་དུ་འཆད་ཅིང་འགྩོད་ལ། སྩོབ་

དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་ཡབ་སྲས་ཀི་ལུགས་ལ་སར་བཤད་པ་བཞིན། འཆད་པའི་ཚེ་

སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་ཀང་ཡྩོད་ལ། འགྩོད་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་གཉིས་

ལྡན་དུ་ཤེས་པར་བ་ལ། གཞན་ཡང་མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་ ༤༨༡ ལས། རང་གཞན་

གི་རྟྩོག་གེ་བ་ས་མ་དག་ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་རང་སེ་ལ་རྟྩོག་གེ་བ་ས་ཕི་གཉིས་

སུ་ཕེ་ཞིང་། གཞན་ཡང་རྟྩོག་གེ་བ་ས་མ་དག་གི་ལུགས་ལ་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་ལྔ་

ལྡན་དང་། རྟྩོག་གེ་བ་ཕི་མ་དག་གི་ལུགས་ལ་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་དུ་

བཞེད་ཅིང་། རང་སེ་རྟྩོག་གེ་བ་ས་མ་ནི་སྩོབ་དཔྩོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་སྩོགས་དང་། 

ཕི་མ་ནི་སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་ཡབ་སྲས་སྩོགས་ལ་འཇྩོག་པ་ཏ་ར་ན་ཐའི་རྒྱ་གར་

གི་ཆྩོས་འབྱུང་དུ་གསལ་ཞེས་ཐྩོས་ལ། འྩོན་ཀང་ཁྩོ་བྩོས་དེ་ལས་ཡང་ཡང་བཙལ་

ཀང་མ་རེད་དྩོ། །

ཁ་ཅིག །ཐྩོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀི་ལུགས་ལ། སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་

དང་། ཕྩོགས་གང་ཡབ་སྲས་ཀི་ལུགས་ལ་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་དུ་བཞེད་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཅེས་ཟེར་ན། དེ་མི་འཐད་དེ། སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༢༤༢ ལས། ཁ་ཅིག །ཐྩོགས་

མེད་སྐུ་མཆེད་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་བཞེད་ལ། ཕྩོགས་གང་ཡབ་སྲས་ཀིས་

དེ་བཀག་ནས་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་བཞེད་དྩོ་ཞེས་སྨྲ་བ་མི་འཐད་དེ། 

སྒྲུབ་ངག་འཆད་པ་དང་འགྩོད་པའི་སབས་གཉིས་ལས། འཆད་པའི་ཚེ་ཕྩོགས་གང་

ཡབ་སྲས་ཀིས་ཀང་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་བཞེད་ལ། ཕི་རྩོལ་ལ་འགྩོད་པའི་

ཚེ་ཐྩོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀིས་ཀང་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་བཞེད་པའི་ཕིར་

རྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རང་གི་མཐྩོང་ཞེས་པའི་སབས་ཀི་གྲངས་ཅན་གི་ལྩོག་རྟྩོག་གི་ 

སྦྩོར་བའི་སྩོར་བཤད་པ།

རང་གི་མཐྩོང་ཞེས་པའི་སབས་ཀི་གྲངས་ཅན་གི་ལྩོག་རྟྩོག་གི་སྦར་བའི་

སྩོར་བཤད་པ་ནི། རང་ལུགས་ལ་རང་གི་མཐྩོང་ཞེས་པའི་སབས་གང་ཟག་གང་

གིས་མཐྩོང་བ་དང་། དྩོན་གང་ཞིག་མཐྩོང་བ་དང་། ཚུལ་ཇི་ལྟར་མཐྩོང་བ་གསུམ་

གིས་ཤེས་པར་བ་ལ། དེ་ཡང་གང་ཟག་གང་གིས་མཐྩོང་བ་ནི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་

འགྩོད་པ་པྩོ་ས་རྩོལ་རང་གིས་མཐྩོང་བའྩོ། །འདི་ནི་ལྷ་ཤཱཀ་གཉིས་ཀང་བཞེད་ལ། 

རྒྱན་ལྟར་ན་རྩོལ་ཕི་རྩོལ་དཔང་པྩོ་གསུམ་ཀ་ལ་བེད་པར་གསུངས། དྩོན་གང་ཞིག་

མཐྩོང་བ་ནི། རྟགས་ཀི་ཚུལ་གསུམ་མཐྩོང་བའྩོ། །རང་འགྲེལ་དང་། ཤཱཀ། ཆྩོས་

མཆྩོག །རྒྱན་རྣམས་ཚུལ་གསུམ་པའི་རྟགས་ལ་གསུངས། ཚུལ་ཇི་ལྟར་མཐྩོང་བ་ནི་

ཚད་མས་ངེས་པའི་སྩོ་ནས་མཐྩོང་བའྩོ། །དེའི་ཕིར་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་

བེད་ ༣༨༨ ལས། དེས་ན་རང་གིས་མཐྩོང་བ་ནི། ཚུལ་གསུམ་རྩོལ་བ་རང་གི་ཚད་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

མས་མཐྩོང་བ་སེ། དེ་ཉིད་ཕི་རྩོལ་གི་བླྩོ་ཡུལ་དུ་གསལ་བར་སྩོན་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

ལྩོག་རྟྩོག་གི་སྦྩོར་བ་ནི། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས། གཞན་ལ་བསན་པ་བ་

ཉིད་ཕིར། །བདག་མཐྩོང་མིན་ཡང་གཞན་དག་གིས། ། མཐྩོང་བ་སྒྲུབ་བེད་ཅེས་ཁ་

ཅིག །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གྲངས་ཅན་ཁ་ཅིག་ན་རེ། བླྩོ་བདེ་ཆྩོས་ཅན། སེམས་

མེད་བེམ་པྩོ་ཡིན་ཏེ། སྐྱེ་འཇིག་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། གཟུགས་ལ་སྩོགས་

པ་དེ་ཙམ་ལྔ་པྩོ་བཞིན་ནྩོ་ཞེས་པ་འདིའྩོ། །འདི་གང་ལས་འཕྲྩོས་ན། གྩོང་དུ་ཚུལ་

གསུམ་རྩོལ་བ་རང་གིས་མཐྩོང་དགྩོས་པ་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཕྲྩོས། འཕྲྩོས་

ཚུལ་ནི། གྲངས་ཅན་པ་ཁ་ཅིག །གཞན་དྩོན་རེས་དཔག་གི་ཚུལ་གསུམ་རང་ལ་

བསན་པར་བ་བ་ཡིན་ན་རྩོལ་བ་རང་ཉིད་ཀིས་ཚུལ་གསུམ་གྲུབ་དགྩོས་མྩོད་ཀང་། 

ཕི་རྩོལ་གཞན་ལ་ཚུལ་གསུམ་བསན་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ས་རྩོལ་གིས་མ་ངེས་ཀང་

བསན་པ་ཙམ་གིས་བསྒྲུབ་བ་རྟྩོགས་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། གྲངས་ཅན་པས་

སངས་རྒྱས་པ་ལ་བླྩོ་བདེ་ཆྩོས་ཅན། སེམས་མེད་བེམ་པྩོ་ཡིན་ཏེ། སྐྱེ་འཇིག་ཅན་

ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་གཟུགས་སྩོགས་དེ་ཙམ་ལྔ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་པའི་རྟགས་

དེའི་ཚུལ་གསུམ་གྲངས་ཅན་རང་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་ཀང་ཕི་རྩོལ་སངས་རྒྱས་པ་ལ་

རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་བཞིན་ནྩོ་ཞེས་དང་། དཔེར་གཞན་འཇིག་རྟེན་ལ་

གྲགས་པ་ཞིག་བརྩོད་ན། ལྩོང་བ་རང་ཉིད་ཀིས་གཟུགས་མི་མཐྩོང་ཡང་། ལག་ཏུ་

སྒྩོན་མེ་ཐྩོགས་ཏེ་དེའི་འྩོད་ཀིས་མིག་ལྡན་གི་སྐྱེ་བྩོ་གཞན་གི་གཟུགས་མཐྩོང་བར་

བེད་ནུས་པ་བཞིན་ཚུལ་གསུམ་རང་གིས་མ་མཐྩོང་ཡང་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྲྩོ་བ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཡྩོད་དྩོ་ཞེས་ཟེར། དེ་ལྟར་ཡང་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༣༨༨ ལས། ཚུལ་

གསུམ་པའི་རྟགས་སྩོན་པ་གཞན་དྩོན་རེས་དཔག་གྩོ་ཞེས་སྩོས་པས་ཆྩོག་མྩོད། 

རང་གི་མཐྩོང་བ་ཞེས་སྩོས་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཅི་ཡྩོད་ཅེ་ན། ཚུལ་གསུམ་རང་ལ་

བསན་པར་བ་བ་ཡིན་ན་རང་གིས་གྲུབ་དགྩོས་ཀང་། ཕིར་རྩོལ་གཞན་ལ་ཚུལ་

གསུམ་བསན་ནས་དེ་རྟྩོགས་པ་ཉིད་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་རྟྩོགས་པར་བ་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཚུལ་གསུམ་རྩོལ་བ་བདག་ཉིད་ཀི་ཚད་མས་མཐྩོང་བ་མིན་ཀང་། ཕིར་རྩོལ་

གཞན་དག་གི་ཚད་མའམ་ལུང་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་མཐྩོང་བ་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་

གྲངས་ཅན་པ་ཁ་ཅིག་སྨྲ་བས་དེའི་ལྩོག་རྟྩོག་དགག་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་

སྩོགས་གསུངས་ལ། 

ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ ༤༦༦ ལས་ཀང་། གལ་ཏེ་ཚུལ་གསུམ་པའི་

རྟགས་བརྩོད་པར་བེད་པ་གཞན་དྩོན་རེས་དཔག་གྩོ་ཞེས་སྩོས་པས་ཆྩོག་མྩོད། རང་

གིས་མཐྩོང་བ་ཞེས་སྩོས་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཅི་ཡྩོད་ཅེ་ན། སེར་སྐྱ་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། 

གཞན་དྩོན་རེས་སུ་དཔག་པ་ནི་རྩོལ་བ་རང་ལ་རྟྩོགས་པ་བསྐྱེད་པའི་དབང་དུ་བས་

པ་མ་ཡིན་གི། ཕི་རྩོལ་གཞན་ལ་བསྒྲུབ་བ་རྟྩོགས་པའི་ཐབས་སུ་བསན་པར་བ་བ་

ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་དེ་རྩོལ་བ་བདག་གི་ཚད་མས་མཐྩོང་བ་མིན་ཡང་ཕི་

རྩོལ་གཞན་དག་གི་མཐྩོང་བ་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། 

གྲངས་ཅན་པས་སངས་རྒྱས་པ་ལ། བླྩོ་བདེ་ཆྩོས་ཅན། སེམས་མེད་དེ། སྐྱེ་འཇིག་

ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། གཟུགས་ལ་སྩོགས་པ་བཞིན་ཞེས་བཀྩོད་པ་ན། རྟགས་སྐྱེ་

འཇིག་ཅན་དེ་བླྩོ་བདེ་ལ་གྲངས་ཅན་རང་གི་ཚད་མས་མ་མཐྩོང་ཡང་། བླྩོ་བདེ་སྐྱེ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

འཇིག་ཅན་ཡིན་པར་ཕི་རྩོལ་སངས་རྒྱས་པའི་ལུང་ལས་མཐྩོང་བའི་ཕིར་སྒྲུབ་བེད་

ཡང་དག་ཡིན་པ་བཞིན་ནྩོ་སྙམ་དུ་སེམས་པར་བེད་པས། དེ་ལྟ་བུའི་རྟགས་བརྩོད་

པ་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པ་སང་བའི་ཕིར་དུ་བདག་གི་མཐྩོང་བ་ཞེས་པའི་ཚིག་

སྩོས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

མདྩོར་ན། སྩོབ་དཔྩོན་གིས་གཞན་དྩོན་རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་འཆད་པ་

ན་རང་གི་མཐྩོང་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། སར་གྲངས་ཅན་གིས་

འདྩོད་པའི་ཚུལ་གསུམ་རྩོལ་བ་རང་གིས་མ་གྲུབ་པས་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པ་

དང་། དེ་འདྲའི་རྟགས་ཀི་ཚུལ་གསུམ་བརྩོད་པའི་སྒྲུབ་ངག་རྣམས་སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར།

འདི་འདྲའི་ལྩོག་རྟྩོག་གི་སྦྩོར་བ་འགྩོད་མཁན་ནི། རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་

གསལ་བེད་ ༣༨༩ ལས། ལྩོག་རྟྩོག་གི་སྦྩོར་བ་ཞེས་པ་ནས་གྲངས་ཅན་རང་ཉིད་

ཀིས་ཁས་ལེན་ཏེ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པས་གྲངས་ཅན་ལ་བཞེད་ཅིང་། 

ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ ༤༦༧ ལས། སེར་སྐྱ་པ་ཁ་ཅིག་ཅེས་

སྩོགས་སེར་སྐྱ་པར་གསུངས་སྩོ། །འྩོ་ན་སེར་སྐྱ་པ་དང་གྲངས་ཅན་པ་དྩོན་གཅིག་

གམ་ཞེ་ན། པཎ་ཆེན་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་ ༥༡༠ ལས། རྟྩོག་གེ་སེ་ལྔ་པྩོ་གང་

རུང་གང་ཞིག །རང་གི་ར་བའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཤེས་བ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་ཁས་ལེན་པ། 

གྲངས་ཅན་གི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་དུ་མ་ཡྩོད་དེ། གྲངས་ཅན་པ། 

སེར་སྐྱ་པ། གསལ་བེད་པ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། 

དཔལ་ལྡན་ཆྩོས་རེའི་གྲུབ་མཐའི་མཆན་འགྲེལ་ ༩༡ ལས། འདིར་དྲང་སྲྩོང་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

སེར་སྐྱའི་ཞེས་པ་ནས་སྩོན་པ་ཆུ་ཀླུང་སྩོགས་གྲངས་ཅན་ལྷར་བཅས་ཀི་འདྩོད་ཚུལ་

ཕལ་ཆེར་སེར་སྐྱའི་རེས་འབང་ཤ་སག་ཡིན་པའི་ཕིར་ན། སེར་སྐྱ་པ་དང་གྲངས་

ཅན་གཉིས་དྩོན་གཅིག་ཡིན་ནམ་སྙམ་པས་དཔྱད་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས།

ལྕང་སྐྱའི་གྲུབ་མཐའ་ ༢༥ ལས། སེར་སྐྱ་པ་དང་གྲངས་ཅན་པ་ནི། གཞུང་

ཆེན་མྩོ་འགའ་ཞིག་ཏུ་སྩོ་སྩོར་བཤད་ཀང་གྲངས་ཅན་གི་ནང་ཚན་ཞིག་ལ་སེར་སྐྱ་

པར་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་ཞིང་དེ་གཉིས་དྩོན་གཅིག་ཏུ་བཤད་པ་ཡང་མང་

ངྩོ་། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཚད་མའི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པའི་དཀའ་འགྲེལ་ ༧༢ ལས། དེ་ལ་རང་

བཞིན་གི་བ་བ་དང་བལ་བའི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་བསན་པར་བ་བའི་ཕིར་གྲངས་ཅན་གི་

ལུགས་བསན་པའི་དྩོན་དུ། ནུས་པ་མ་ལུས་དང་ལྡན་པའི། །ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་

པ་སྩོས་ཏེ། སེར་སྐྱ་པ་རྣམས་ན་རེ། ཆེན་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་འབས་བུའི་ཚོགས་སྐྱེད་

པར་བེད་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་ནུས་པ་མ་ལུས་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་ཞིང་ཡང་

དག་པར་ལྡན་པ་རྡུལ་དང་མུན་པ་དང་སྙིང་སྩོབས་དག་ཆ་མཉམ་པའི་གནས་སབས་

ཀི་མཚན་ཉིད་ཅན་ནི་གཙོ་བྩོའྩོ ། །དེ་དག་ཉིད་ལས་ཆེན་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་འབས་

བུའི་བེ་བག་དེ་དག་འབྱུང་ངྩོ་། །ཞེས་ཟེར་ཏེ། གཙོ་བྩོ་ཁྩོ་ན་ཞེས་ངེས་པར་བཟུང་བ་

ནི། སྐྱེས་བུ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམ་པར་བཅད་པའི་དྩོན་དུའྩོ། །འབའ་ཞིག་ལས་ཞེས་བ་

བའི་ཚིག་ནི་དབང་ཕྱུག་དང་བཅས་པའི་གྲངས་ཅན་གིས་བརྟགས་པའི་དབང་ཕྱུག་

ལ་སྩོགས་པ་བསལ་བའི་དྩོན་དུའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཀུན་མཁྱེན་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མྩོ་ ༧༣ ལས། འདིར་ཅུང་ཟད་དཔྱད་ན་གཞུང་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དུ་མར་སེར་སྐྱ་པ་དང་། གྲངས་ཅན་པ་ཐ་དད་དུ་བཤད་སྣང་སེ། ཞི་འཚོས། ནུས་

པ་མ་ལུས་དང་ལྡན་པའི། །གཙོ་བྩོ་ཉིད་ནི་འབའ་ཞིག་ལས། །ཞེས་པ་ནས། དེ་ཡང་

ཡིན་ཞེས་སེར་སྐྱ་སྨྲ། །ཞེས་དང་། དེའི་དཀའ་འགྲེལ་ལས། སེར་སྐྱ་པ་རྣམས་ན་

རེ་ཞེས་པ་ནས། འབའ་ཞིག་ལས་ཞེས་བ་བའི་ཚིག་ནི། དབང་ཕྱུག་དང་བཅས་པའི་

གྲངས་ཅན་གི་བརྟགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ལ་སྩོགས་པ་བསལ་བའི་དྩོན་དུའྩོ། །ཞེས་

དབང་ཕྱུག་མི་འདྩོད་པའི་སེར་སྐྱ་པ་བཤད་ཅིང་། ལེའུ་གསུམ་པར། དེ་ལྟར་རང་

བཞིན་དབང་ཕྱུག་དག །ཅེས་སྩོགས་དང་། དཀའ་འགྲེལ་ལས། དེ་ལྟར་རང་བཞིན་

དབང་ཕྱུག་དག །ཅེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པ་སྩོས་ཏེ། དེ་ལ་གྲངས་ཅན་ཁ་ཅིག་ནི་གཙོ་

བྩོ་འབའ་ཞིག་ལས་འབས་བུ་ཐ་དད་པ་འདི་དག་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་སེམས་

པ་མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀུན་བཏུས་ལས། སེར་སྐྱ་པ་

རྣམས་སྩོངས་པའི་ཚུལ། །གྲངས་ཅན་སྨྲ་རྣམས་ཡྩོན་ཏན་མེད། །ཅེས་དང་། འགྲེལ་

པ་ལྟར་ན་འདིའི་གྲངས་ཅན་པས་ཀང་དབང་ཕྱུག་ལྷར་མི་འདྩོད་པར་བཤད་ཅིང་། 

གྲུབ་ཆེན་སན་ཞབས་ཀིས་བདག་གི་རྣམ་གྲངས་སུམ་ཅུ་པ་ལས། དུས་ལས་བྱུང་བ་

དང་། འདྩོད་རྒྱལ་དང་། གནམ་གིས་བསྩོས་པ་དང་། ཇི་ན་བཞི་ནི་གྲངས་ཅན་གི་

འདྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། །རྣལ་འབྩོར་དང་། ཚད་མ་དང་། དག་པ་དང་། མ་དག་པ་བཞི་ནི་

སེར་སྐྱའི་འདྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་དང་། འྩོད་ལྡན་ལས། གང་དག་གྲངས་ཅན་དང་

སེར་སྐྱ་ལ་སྩོགས་པའི་བསན་བཅྩོས་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཡིན་པའི་བླྩོས་ཞེས་བཤད་ཅིང་། 

འྩོན་ཀང་མི་འགལ་བ་ནི། ལེགས་ལྡན་སྩོགས་ཀི་ར་བར་སེར་སྐྱ་ཞེས་པ་འགྲེལ་

པར་གྲངས་ཅན་དུ་བཤད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཞི་འཚོས། སེར་སྐྱ་སྨྲ་ཞེས་པའི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

འགྲེལ་པར། ཀ་མ་ལ་ཤི་ལས། ཞེས་སེར་སྐྱ་པ་སེ་གྲངས་ཅན་རྣམས་སྨྲ་བར་བེད་

དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ཤིན་ཏུ་མང་ཞིང་། འཇུག་འགྲེལ་སྩོགས་ཀིས་ཀང་

ཤེས་པས་སྩོ། །དེས་ན་འདིར་དབེ་ངྩོ་གཉིས་ཏེ། འདྩོད་ཚུལ་ཕལ་ཆེར་མཐུན་ཡང་། 

དྲང་སྲྩོང་སེར་སྐྱ་ཙམ་གི་རེས་སུ་འབངས་པའི་སྩོན་གི་གྲངས་ཅན་ནི་ལེགས་ལྡན་

ལྟར་འབས་བུ་རྒྱུ་དུས་ནས་ཡྩོད་པར་རྐེན་གིས་མངྩོན་པར་གསལ་བར་སྨྲ་བའི་

དང་། ཚད་མའི་དེ་ཉིད་ར་འགྲེལ་དང་ཀུན་བཏུས་ལྟར། གཙོ་བྩོ་ཙམ་ལས་བྱུང་གི་

ལྷ་དབང་ཕྱུག་སྩོགས་ཀི་བླྩོ་གཡྩོ་བ་སྩོན་དུ་སྩོང་བ་མི་འདྩོད་པས་གྲངས་ཅན་ལྷ་

མེད་པ་དང་། འདི་ཕིན་ཆད་ནས་གྲངས་གཙོ་བྩོར་བཤད་པས་གྲངས་ཅན། ཚད་

མའི་དེ་ཉིད་ར་འགྲེལ་ལྟར། རྒྱུ་འབས་རང་བཞིན་གཅིག་ཀང་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་ཐ་

དད་དུ་འགྲྩོ་བ་ནི། ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་གི་བླྩོས་བིན་གིས་བརླབས་པར་འདྩོད་པའི་

གྲངས་ཅན་ཕི་མ་ནི། སྩོན་པ་ཆུ་ཀླུང་ཕིན་ཆད་ནས་བྱུང་བས་དེའི་ལུགས་ཡིན་

ནྩོ། །ལྩོཙྪ་བ་ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་ན་རེ། འདི་དབང་ཕྱུག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཙོ་བྩོ་

བདེན་ཞེན་གི་འདྩོད་པས་སྩོ་ཟེར་བ་ལ་མ་ཁྱབ་ཅིང་། མི་འཐད་དེ། ཞི་འཚོ་ཡབ་

སྲས་ཀིས་འདི་གྲངས་ཅན་པ་དང་། དབང་ཕྱུག་པ་གཉིས་ཀར་བཤད་པའི་ཕིར། 

ཡང་ཁྩོ་ན་རེ་འདིའི་ཚིག་གི་དྩོན་དྲུག་འདྩོད་ཟེར་བའང་དཔྱད་ན་སྙིང་པྩོ་མེད་དེ། བེ་

བག་པ་ལ་འཁྲུལ་བར་ཟད་པས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

འྩོ་ན་གྲངས་ཅན་པས། བླྩོ་བདེ་ཆྩོས་ཅན། སེམས་མེད་བེམ་པྩོ་ཡིན་ཏེ། སྐྱེ་

འཇིག་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། གཟུགས་སྩོགས་དེ་ཙམ་ལྔ་བཞིན་ནྩོ་ཞེས་

པའི་ལྩོག་རྟྩོག་གི་སྦྩོར་བ་འདི། དྩོན་ཅི་ཞིག་བསྒྲུབ་པར་འདྩོད་ནས་བཀྩོད་ཅེ་ན། 



  148  

སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་ལྩོངས་སྤྩོད་པ་པྩོར་བསྒྲུབ་འདྩོད་ནས་བཀྩོད་པ་ཡིན་

ལ། དེ་ཡང་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཡྩོད་དང་སེམས་མེད་གཉིས་སུ་དང་། བེམ་

པྩོ་དང་ཤེས་པ་གཉིས་སུ་དང་།  ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉིས་སུ་དང་། བདག་དང་

བདག་གི་བ་གཉིས་སུ་གྲངས་ངེས་པ་གྲངས་ཅན་པས་འདྩོད་ཅིང་། དེ་འདྲའི་ཤེས་

བ་ཉེར་ལྔའི་ནང་ནས་ཆེན་པྩོའམ་བླྩོ་ལ་སྩོགས་པ་ཉེར་བཞི་པྩོ་དེ་ལྩོངས་སྤྩོད་བའམ་

སེམས་མེད་བེམ་པྩོ་སྩོགས་སུ་བསྒྲུབ་པས་དེ་ལྟར་ན་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་ཉིད་

བདག་དང་། ལྩོངས་སྤྩོད་པ་པྩོ་སྩོགས་སུ་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པར་བསམ་པའྩོ། །

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༢༡ ལས། དེས་ན་གྲངས་ཅན་ཤེས་བ་

ཐམས་ཅད་གྲངས་ཉི་ཤུ་ར་ལྔར་འདུས་པར་འདྩོད་ལ། དེའི་ཉེར་བཞི་བེམ་པྩོ་དང་། 

ཉེར་ལྔ་པ་རིག་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་ལྩོངས་སྤྩོད་པ་པྩོའི་བདག་དང་། ཉེར་བཞི་ལས་

ཁ་ཅིག་བདག་གི་ལྩོངས་སྤྩོད་བ་ཡིན་ལ། ཁ་ཅིག་བདག་གི་ལྩོངས་སྤྩོད་དེ་དག་སྒྲུབ་

བེད་ཡིན་པས་བདག་གི་ཉེར་མཁྩོ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ལ། བེམ་པྩོས་ཤེས་པའི་དྩོན་

བེད་པ་སངས་རྒྱས་པས་ཀང་འདྩོད་པས། བེམ་པྩོ་མཐའ་དག་དེ་ལས་གཞན་གཅིག་

གི་དྩོན་བེད་པར་སྒྲུབ་ན་བདག་རྟག་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལས་གཞན་ཤེས་

རིག་གི་བདག་འབའ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། ། ཞེས་གསུངས།

བླྩོ་དང་བདེ་བ་ཆྩོས་ཅན་དུ་བཟུང་བ་ནི། ཤེས་བ་ཉེར་བཞིའི་ནང་ནས་ཆེན་

པྩོ་དང་གཙོ་བྩོ་གཉིས་བེམ་པྩོར་བསྒྲུབ་དཀའ་བ་ལ་བསམ་ནས་དེ་གཉིས་ཀི་

གདགས་གཞི་ཆྩོས་ཅན་དུ་བཟུང་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་བླྩོ་ནི་ཆེན་པྩོའི་གདགས་གཞི་

དང་། བདེ་སྡུག་བཏང་སྙྩོམས་གསུམ་ནི་གཙོ་བྩོའི་གདགས་གཞི་ཡིན་ནྩོ། །སྐྱེ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

འཇིག་ཅན་རྟགས་སུ་བཀྩོད་པའི་གནད་ཀིས་ཀང་གདགས་གཞི་དེ་གཉིས་ཆྩོས་

ཅན་དུ་བཟུང་ངམ་སྙམ་ཡང་དཔྱད་པར་བའྩོ། །རྟགས་དེའི་ཆྩོས་ཅན་ལ་བླྩོ་ཆྩོས་ཅན་

ཞེས་དང་། བདེ་སྡུག་བཏང་སྙྩོམས་གསུམ་ཆྩོས་ཅན་ཞེས་ཆྩོས་ཅན་སྩོ་སྩོར་འཕྲལ་

ཡང་རུང་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ལྷག་མ་ཉེར་གཉིས་ཀང་ཅི་རིགས་པ་ཆྩོས་ཅན་བཟུང་

ཚུལ་ཤེས་པར་བའྩོ། །སྦྩོར་བ་དེའི་གསལ་བ་ཡང་སེམས་མེད་ཡིན་ཏེ་ཞེའམ་བེམ་

པྩོ་ཡིན་ཏེ ་ཞེའམ་ལྩོངས་སྤྩོད་བ་ཡིན་ཏེ ་ཞེས་སྩོགས་སྦར་ཚུལ་ཤེས་པར་

བའྩོ། །གཟུགས་སྩོགས་དེ་ཙམ་ལྔ་དཔེར་བཀྩོད་པའང་མཚོན་པ་ཙམ་སེ་དཔེར་

གཟུགས་དེ་ཙམ་བཞིན་ནྩོ་ཞེའམ། ལས་དབང་ལྔ་བཞིན་ནྩོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཅི་རིགས་

པ་སྦར་ཚུལ་ཤེས་པར་བའྩོ། །ལྩོག་རྟྩོག་གི་སྦྩོར་བ་འདི་ནི་འྩོག་ཏུ་འཆད་འགྱུར་གི་

གྲངས་ཅན་གི་ཟྩོལ་སྦྩོར་གི་རིགས་པ་དེའི་རྟགས་སྒྲུབ་ཀི་རིགས་པར་འགྲྩོ་བའི་ཚུལ་

ཡང་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གྲངས་ཅན་གི་ཟྩོལ་སྦྩོར་གི་རིགས་པ་འགྩོད་ཚུལ།

གྲངས་ཅན་གི་ཟྩོལ་སྦྩོར་གི་རིགས་འགྩོད་ཚུལ་ནི། འདི་འཕྲྩོས་ཚུལ་ནི། 

སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་གིས། ངྩོ་བྩོ་རང་ཉིད་ཁྩོ་ན་དང་། །འདྩོད་དང་མ་བསལ་སྩོན་

པར་བ། །ཞེས་དང་། སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་ཀི་གྲགས་པས་ཀང་། མ་བརྩོད་ན་ཡང་འདྩོད་

པས་ཁྱབ་ཅེས་སྩོགས་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ལ་ངག་ཏུ་དངྩོས་སུ་མ་བརྩོད་ན་ཡང་། 

རྩོལ་བས་ཞེ་བའི་འདྩོད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྩོགས་དེ་བསྒྲུབ་བར་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་

གྲངས་ཅན་གིས། མིག་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན། གཞན་དྩོན་བེད་དེ། འདུས་ཤིང་བསགས་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་མལ་ཆ་དང་སན་ལ་སྩོགས་པའི་ཡན་ལག་བཞིན་ནྩོ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཞེས་བཀྩོད་པ་ན། བདག་གི་དྩོན་བེད་པ་ངག་ཏུ་དངྩོས་སུ་མ་སྨྲས་ཀང་བསྒྲུབ་བར་

འདྩོད་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་སྒྲུབ་ངག་དེས་དངྩོས་སུ་མ་སྨྲས་ཀང་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་

བ་ཡྩོད་པར་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ཡང་མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་ ༥༡༠ ལས། གཞུང་གི་འཆད་ཚུལ་ས་མ་འདི་

ཉིད་ལ་བརལ་ཞིང་བརྟག་པ་འདི་ཡྩོད་དེ། འདྩོད་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་གི་ཡྩོངས་གཅྩོད་

ཀི་དགྩོས་པ་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན། དེའི་ཚེ་ངག་ཏུ་དངྩོས་སུ་མ་བརྩོད་ཀང་

རྩོལ་བའི་ཞེ་འདྩོད་ལ་དྩོན་གིས་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བླངས་པ་ཞིག་དགྩོས་ཞེས་པ་དེ་

ཡིན་ནམ། རྩོལ་བའི་ཞེ་འདྩོད་ཀིས་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བླངས་ན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་

དགྩོས་སྩོ་ཞེས་སྩོན་པ་གང་ཡིན། དང་པྩོ་ལྟར་ན། མ་བརྩོད་ན་ཡང་འདྩོད་པས་

ཁྱབ། །ཅེས་པའི་སྦྩོར་བ་འགྩོད་པའི་སབས་སུ། ཕི་མ་ཉིད་ཡྩོངས་གཅྩོད་ཀི་དགྩོས་

པར་སྨྲས་པ་དང་འགལ། གཉིས་པ་ལྟར་ན། ཤེས་བ་ཆྩོས་ཅན། འདྩོད་ཚིག་གི་དྩོན་

ཚང་ན་གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། རྩོལ་བའི་ཞེ་འདྩོད་ཀིས་

བསྒྲུབ་བར་ཁས་བླངས་ན། གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་

ན། དེ་འདྩོད་ཚིག་གི་ཡྩོངས་གཅྩོད་ཀི་དགྩོས་པ་ཡིན་པ་བུད། གང་བས་ན་རྟག་

པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་བཞིན། སྒ་ཡང་བས་སྩོ་ཞེས་གྲངས་ཅན་གི་སངས་

རྒྱས་པ་ལ་བཀྩོད་པ་ན། སྒ་རྟག་པ་ཆྩོས་ཅན། གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། 

རྩོལ་བའི་ཞེ་འདྩོད་ཀིས་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། ཚད་མས་བསལ་བའི་ཕིར། དེས་ན་ངག་ཏུ་དངྩོས་སུ་མ་བརྩོད་ཀང་། 

རྩོལ་བའི་ཞེ་འདྩོད་ཀིས་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་ན། གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཡིན་དགྩོས་སྩོ་ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་འདྩོད་ཚིག་སྩོས་པར་འདྩོད་པ་ནི་

ལྐུགས་པའི་འཛུམ་བག་གྩོ །

གལ་ཏེ། རྩོལ་བའི་ཞེ་འདྩོད་ཀིས་ཕྩོགས་ཡིན་ན། གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་

པར་ཤེས་པའི་ཕིར་དུ་འདྩོད་ཚིག་སྩོས་པར་འདྩོད་ཀི། རྩོལ་བའི་ཞེ་འདྩོད་ཀིས་

ཕྩོགས་སུ་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་ན། གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་ཕིར་དུ་

སྩོས་པར་མི་འདྩོད་པས་སྐྱྩོན་མེད་དྩོ་ཞེ་ན། ཁས་བླངས་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་ཕྲི་བ་

ཙམ་གིས་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མི་འཐྩོབ་སེ། འདི་ལྟར། ཤེས་བ་ཆྩོས་ཅན། རྩོལ་བའི་

ཞེ་འདྩོད་ཀི་ཕྩོགས་ཡིན་ན་ཕྩོགས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། རྩོལ་བའི་ཞེ་འདྩོད་ཀི་

ཕྩོགས་ཡིན་ན། གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བར་ཤེས་པའི་ཕིར་དུ། སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་

གིས་འདྩོད་ཚིག་སྩོས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། གྲངས་ཅན་གི་སངས་རྒྱས་པའི་

ངྩོར། མིག་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན། བདག་དྩོན་བེད་དེ། འདུས་ཤིང་བསགས་པའི་ཕིར། 

ཞེས་བཀྩོད་པ་ན། མིག་སྩོགས་བདག་དྩོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། འདུས་བསགས་

ཆྩོས་ཅན། རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། རྩོལ་བའི་ཞེ་འདྩོད་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། རྩོལ་བ་རང་གི་ལུགས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་

ཕིར། དེ་བཞིན་དུ། སྒ་རྟག་པ་ཆྩོས་ཅན། ཕྩོགས་ཡིན་པར་ཐལ། རྩོལ་བའི་ཞེ་འདྩོད་

ཀི་ཕྩོགས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་སྩོགས་བརྩོད་པར་བའྩོ། །

དེས་ན་ཁྩོ་བྩོ་ནི་གཞུང་འདི་དག་གི་དྩོན་འདི་ལྟར་འཆད་དེ། མདྩོར་བསན་དུ། 

མ་གྲུབ་སྒྲུབ་བེད་མིན་དྩོན་བརྩོད། །ཅེས་པའི་སབས་སུ་འདྩོད་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་

གིས་ངག་ཏུ་དངྩོས་སུ་མ་སྩོས་ཀང་། རྩོལ་བའི་ཞེ་འདྩོད་ཀིས་དྩོན་གི་བསྒྲུབ་བར་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

བརྩོད་པ་ཞིག་དགྩོས་ཞེས་བསན་པར་སྨྲས་པ་ལ། གཞན་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན་

ངག་ཏུ་དངྩོས་སུ་སྨྲས་པ་ཞིག་དགྩོས་ཀི། ངག་ཏུ་དངྩོས་སུ་མ་སྨྲས་ཀང་རྩོལ་བའི་

ཞེ་འདྩོད་ཀིས་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བླངས་པ་དེ་འདྲ་མེད་དྩོ་ཞེ་ན། དེའི་ཚེ་ངག་ཏུ་

དངྩོས་སུ་མ་བརྩོད་ན་ཡང་ས་རྩོལ་གི་ཞེ་བའི་འདྩོད་པས་ཁྱབ་པའི་སྩོ་ནས་དྩོན་

གིས་བསྒྲུབ་བར་འདྩོད་ཅིང་ཁས་བླངས་པ་ཡྩོད་དེ། དཔེར་ན། གྲངས་ཅན་གིས། 

མིག་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན། གཞན་དྩོན་བེད་དེ། འདུས་ཤིང་བསགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

མལ་ཆ་དང་སན་བཞིན་ཞེས་བཀྩོད་པ་ན། བདག་གི་དྩོན་བེད་པ་ངག་ཏུ་མ་སྨྲས་

ཀང་ཞེ་འདྩོད་ཀིས་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བླངས་པ་བཞིན་ནྩོ་ཞེས་པ་སེ། སྩོན་མེད་པའི་

ལེགས་པར་བཤད་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

གྲངས་ཅན་གི་ཟྩོལ་སྦྩོར་འདིའི་རྟགས་ཆྩོས་དྩོན་གསུམ་ངྩོས་བཟུང་ཚུལ་ནི། 

རྟགས་འདིའི་ཆྩོས་ཅན་ནི། མིག་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན་ཞེས་སྩོགས་གསུངས་ལ་དེ་ཡང་

མིག་དང་སྩོགས་སྒས་བསྡུས་པ་གང་དང་གང་འཇྩོག་ཅེ་ན།

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༢༡ ལས། དེ་ལ་འདིར་གང་དག་མིག་

གི་སྩོགས་ཁྩོངས་ནས་རྣ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་དབང་པྩོ་བཞི་གཟུང་གི བེམ་པྩོ་ཉེར་

གསུམ་མི་གཟུང་སེ། དེ་ལྟར་ན་ཕྩོགས་ཆྩོས་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་

མི་རིགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་གྲངས་ཅན་གིས་མངྩོན་པར་འདྩོད་པའི་དྩོན་རྟགས་འདིས་

ཅི་ཞིག་བསྒྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་གྩོ་བའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ ༤༢༡ 

ལས། དེས་ན་མིག་གི་སྩོགས་ཁྩོངས་ནས་བེམ་པྩོ་ཉེར་གསུམ་བཟུང་ལ། ཕྩོགས་

ཆྩོས་མ་གྲུབ་པའི་སྐྱྩོན་མེད་དེ། བླྩོ་གྲངས་ཅན་གིས་བེམ་པྩོར་འདྩོད་ཀང་བླྩོ་ཙམ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

སངས་རྒྱས་པས་ཀང་འདྩོད་ཅིང་། གྲངས་ཅན་གིས་ཀང་བླྩོར་ཐ་སྙད་འདྩོགས་པའི་

གཞི་གཟུང་རྣམ་ལ་བསམ་པའི་ཕིར། གཙོ་བྩོའི་ཐ་སྙད་མི་འདྩོགས་ཀང་བདེ་སྡུག་

བཏང་སྙྩོམས་གསུམ་ཆ་མཉམ་པའི་ཆ་སངས་རྒྱས་པ་རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་ཁས་ལེན་

པས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ ༦༧༢ ལས། འདི་ལ་གཞན་དག་གིས་མིག་གི་སྩོགས་

ཁྩོངས་ནས་དབང་པྩོ་གཟུགས་ཅན་གཞན་བཞི་འདྩོན་པ་ཡིན་གི། བེམ་པྩོ་ཉེར་

གསུམ་འདྩོན་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ཟེར་བས་ནི། གྲངས་ཅན་གིས་ཟྩོལ་སྦྩོར་བཀྩོད་

ནས་ཅི་བེད་པ་ཡིན་པ་མ་ཤེས་པའི་སྐྱྩོན་ནྩོ། །འྩོ་ན་རིགས་ཐིགས་ཀི་འགྲེལ་པར་

སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་མཆྩོག་གིས། མིག་ལ་སྩོགས་པས་ནི་རྣ་བ་ལ་སྩོགས་པ་བཟུང་

ངྩོ་། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལྩོ་ཞེ་ན། དེར་རྣ་བ་ལ་སྩོགས་པ་སྩོགས་སྒས་སྡུད་པར་

གསུངས་ཀི། དབང་པྩོ་གཟུགས་ཅན་བཞི་ལས་གཞན་སྡུད་པ་མ་བཀག་པའི་ཕིར་

རྩོ། །དེར་མིག་གི་སྩོགས་ཁྩོངས་ནས་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དང་དམིགས་རྐེན་གཉིས་སྡུད་

པའི་ཟྩོལ་སྦྩོར་ལ་བརྟག་པ་བེད་ཚུལ་བཤད་དེ། འྩོག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་གི་སབས་

སུ་འཆད་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་ ༢༢༣ ལས། ཁ་ཅིག །མིག་གི་སྩོགས་ཁྩོངས་ནས་

དམིགས་རྐེན་དང་དེ་མ་ཐག་རྐེན་བཏྩོན་ནས་རྐེན་གསུམ་ཆྩོས་ཅན་དུ་འཛིན་ལ། 

དེས་བདག་གི་དྩོན་བེད་པའི་དྩོན་ཡང་རྣམ་ཤེས་སྐྱེད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ཟེར་བ་མི་

འཐད་དེ། གྲངས་ཅན་གི་ལུགས་ལ། རྣམ་ཤེས་དེ་རྐེན་གསུམ་གི་འབས་བུ་དང་

རྐེན་གསུམ་པྩོ་དེ་རྣམ་ཤེས་ཀི་རྒྱུར་འདྩོད་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། གྲངས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཅན་གི་ལུགས་ལ་རྣམ་ཤེས་དེ་རྒྱུ་ཡང་མ་ཡིན་འབས་བུ་ཡང་མ་ཡིན་པར་འདྩོད་

པའི་ཕིར་ཏེ། སྐྱེས་བུ་རང་བཞིན་མ་ཡིན་རྣམ་འགྱུར་མིན། །ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་

རྩོ། །ཁ་ཅིག་མིག་གི་སྩོགས་ཁྩོངས་ནས་དབང་པྩོ་ལྷག་མ་བཞི་འདྩོན་པས། དབང་

པྩོ་ལྔ་ཙམ་ཆྩོས་ཅན་དུ་འཛིན་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ཟེར། འྩོ་ན་གྲངས་ཅན་གི་ལུགས་ལ་

མིག་སྩོགས་གཞན་དྩོན་བེད་པར་བསྒྲུབ་པས་མིག་སྩོགས་བདག་དྩོན་བེད་པར་

འགྲུབ་པ་ལ་མི་ཕན་པར་ཐལ། དབང་པྩོ་ལྔ་ཙམ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཞེ་འདྩོད་ཀི་ཆྩོས་ཅན་

ཡིན་པ་གང་ཞིག །གྲངས་ཅན་གི་ལུགས་ལ་དབང་པྩོ་ལྔས་གཞན་དྩོན་བེད་པར་

བསྒྲུབ་པས་བདག་དྩོན་བེད་པར་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །རང་གི་ལུགས་ལ།  

གདགས་གཞི་དང་བཅས་ན་མིག་གི་སྩོགས་ཁྩོངས་ནས་ཤེས་བ་ཉེར་གསུམ་བཏྩོན་

ནས་ཉེར་བཞི་ཆྩོས་ཅན་དུ་འཛིན་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༣༧༣ ལས། དེ་ལ་མིག་སྩོགས་ཞེས་པ་ནི། 

གྲངས་ཅན་པའི་ཤེས་བ་ཉེར་བཞི་པྩོ་ཐམས་ཅད་བདག་དྩོན་བེད་པར་སྒྲུབ་དགྩོས་

མྩོད་ཀི། འྩོན་ཀང་མིག་སྩོགས་དབང་པྩོ་དང་། གཟུགས་སྩོགས་ཡུལ་རྣམས་བདག་

གི་བར་གྲུབ་ན་གཞན་དག་ཀང་འབད་མེད་དུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཞིང་། དང་པྩོ་ཉིད་

ནས་ཉེར་བཞི་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཆྩོས་ཅན་དུ་བས་ན་ཆྩོས་ཅན་ཕི་རྩོལ་ལ་མཐུན་སྣང་

དུ་མིི་འགྲུབ་པས། དེའི་ཕིར་རྩོལ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པའི་མིག་

སྩོགས་དབང་པྩོ་དང་། གཟུགས་སྩོགས་ཡུལ་རྣམས་བདག་གི་བར་སྒྲུབ་འདྩོད་ནས་

མིག་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན་ཞེས་སྨྲས་པ་ཡིན་པས། ཆྩོས་ཅན་གི་དྩོན་དེ་ལྟར་དུ་ཤེས་

པར་གིས་ཤིག །ཅེས་གསུངས་སྩོ། །
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

སེ་བདུན་རྒྱན་ ༣༧༧ ལས། ཁ་ཅིག །མིག་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན་ཞེས་པའི་

སྩོགས་ཁྩོངས་ནས་དམིགས་རྐེན་དང་དེ་མ་ཐག་རྐེན་འདྩོན་ཅིང་། དེས་ན་དབང་

ཤེས་ཀི་རྐེན་གསུམ་ཆྩོས་ཅན་དུ་འཛིན་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་མང་དུ་ཐྩོས་པ་དག་སྒྩོག་

གྩོ །དེ་མི་འཐད་དེ། གྲངས་ཅན་པ། བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུས་མིག་སྩོགས་

དབང་པྩོའི་སྩོ་ནས་ཡུལ་ལྔ་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་པ་ཡིན་ཀང་། བདག་ལས་གཞན་པའི་

མིང་གི་སྩོ་ནས་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའི་དབང་ཤེས་སྩོགས་མེད་དྩོ། །དཔེར་ན། སྐྱེས་

བུ་གཅིག་པུ་གཅིག་གིས་མཁར་གི་བུ་ག་སྣ་ཚོགས་ནས་ཕྩོགས་ཐམས་ཅད་དུ་ལྟ་

བར་བེད་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་སྨྲ་བས། བདག་ལས་གཞན་པའི་ཡུལ་འཛིན་པའི་

དབང་ཤེས་ཁས་མི་ལེན་ན་དེའི་རྐེན་གསུམ་ཇི་ལྟར་ཁས་ལེན། དེ་ལྟ་བུའི་བདག་ཏུ་

ལྟ་བ་གཞིག་པའི་ཕིར། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་མིག་གི་ཁམས་དང་། མིག་གི་རྣམ་

པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ལ་སྩོགས་པ་ཁམས་བཅྩོ་བརྒྱད་ཀི་རབ་དབེ་གསུངས་པར་

ཆྩོས་མངྩོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལ་སྩོགས་པས་བཤད་དེ། འདི་ལྟར་ཁས་བླངས་

པས་ནི་མང་དུ་ཐྩོས་པ་ཁྱྩོད་གཞུང་ཙམ་ཀླྩོག་པ་པྩོར་རང་ཉིད་ཀི་བ་དན་བསྒེངས་ཏེ་

དྲིལ་བསྒགས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་དང་། 

ཡང་དེ་ཉིད་ ༣༧༨ ལས། ཁ་ཅིག །གྲངས་ཅན་པས་འདྩོད་པའི་བེམ་པྩོ་

ཤེས་བ་ཉེར་གསུམ་པྩོ་སྩོགས་ཁྩོངས་ནས་འདྩོན་པས། ཉེར་བཞི་ཆྩོས་ཅན་དུ་

འཛིན་ནྩོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི། མིག་སྩོགས་གཞན་དྩོན་བེད་པ་ཙམ་དུ་སངས་རྒྱས་

པས་གྲུབ་ཟིན་པར་བཤད་པ་ལ་མིག་མ་བལྟས་པར་ཟད་དྩོ། །ཁ་ཅིག །གྲངས་

ཅན་པའི་ལུགས་ལ་ཉེར་བཞི་པྩོ་ཆྩོས་ཅན་ཡིན་ལ། སངས་རྒྱས་པའི་ལུགས་ལ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དབང་པྩོ་ལྔ་ཆྩོས་ཅན་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་འདྩོད་པ་ནི། གྲངས་ཅན་པས་ཤེས་བ་ཉེར་

བཞི་གཞན་དྩོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་བཀྩོད་པ་ལ་སངས་རྒྱས་པས། དེ་མི་

འཐད་དེ། དབང་པྩོ་ལྔ་གཞན་དྩོན་བེད་པར་ངེད་ཀིས་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར། ཅེས་

པའི་ལན་འབེལ་མེད་དུ་བཏབ་པར་ཁས་ལེན་དགྩོས་པས་རང་ཉིད་གསལ་བར་

མ་བེད་ཅིག །ཅེས་གསུངས་སྩོ། །

ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ ༥༡༥ ལས། གྲངས་ཅན་གི་སྦྩོར་བ་དག་

གི་དྩོན་ནི། ཁྩོ་བྩོས་ཚད་མ་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །ཞེས་

གསུངས།

དེ་དག་མི་འགལ་བའི་ཚུལ་ནི། གཉིས་ཀས་དྩོན་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་པ་པྩོའི་

བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་སྒྲུབ་པ་འདྲ་ཡང་། རྣམ་བཤད་དང་རིགས་རྒྱན་སྩོགས་

ནི་འདི་ཡི་གྩོང་འྩོག་ཏུ་གསལ་བ་བཞིན་དང་། སེ་བདུན་རྒྱན་ལས་ནི། མིག་སྩོགས་

དབང་པྩོ་ལྔ་བདག་གི་བར་སྒྲུབ་པ་ན་བདག་གི་བ་ནི་བདག་ལ་མི་ལྟྩོས་པར་གྲུབ་

ཚུལ་མེད་པས། བདག་གི་བ་དངྩོས་སུ་སྒྲུབ་པ་ན་ལྩོངས་སྤྩོད་པ་པྩོའི་བདག་དྩོན་གི་

གྲུབ་པ་ཡིན་པ་ལ་དགྩོངས་སམ་དཔྱད།

སབས་འདིར་མིག་སྩོགས་དབང་པྩོ་ལྔ་དང་གཟུགས་སྩོགས་ཡུལ་ལྔ་ཆྩོས་

ཅན་དུ་བཟུང་བ་སེ་བདུན་རྒྱན་དུ་གསལ་ལ། དེ་དག་གཞན་དྩོན་བེད་པ་ཙམ་སངས་

རྒྱས་པས་གྲུབ་ཟིན་པའང་སེ་བདུན་རྒྱན་དུ་གསལ་བས་དགྩོངས་པ་ཟབ་མྩོ་གང་

ཡིན་དཔྱད་པར་བའྩོ། །

ཟྩོལ་སྦྩོར་གི་རྟགས་དེའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ངྩོས་འཛིན་ཚུལ་ནི། གཞན་དྩོན་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བེད་དེ་ཞེས་གསལ་ལ། ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་ ༢༢༤ ལས། བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཀི་དྩོན་

ནི། ཉེར་བཞི་ལས་གཞན་བདག་ཡིན་པས་དེའི་དྩོན་བེད་ཚུལ་ཡང་བདག་སྐྱེད་པ་མ་

ཡིན་གི་བདག་གི་འདྩོད་པའི་དྩོན་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ་མལ་ཆ་དང་སན་བཞིན་ཞེས་

དཔེར་བཀྩོད་པས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས།

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༢༡ ལས། བེམ་པྩོ་མཐའ་དག་དེ་

ལས་གཞན་གཅིག་གི་དྩོན་བེད་པར་སྒྲུབ་ན་བདག་རྟག་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་

ཏེ། དེ་ལས་གཞན་ཤེས་རིག་གི་བདག་འབའ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

སེེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༣༧༤ ལས། དེ་ལྟར་ན་འདུས་པ་མིན་པའི་

ཡུལ་ཅན་གཞན་དྩོན་བེད་དེ་ཞེས་པ་ནི། བེམ་པྩོ་མིན་ཞིང་། ཡུལ་ཅན་ཡིན་པ། རང་

ལས་གཞན་པའི་བདག་དེའི་དྩོན་བེད་དེ། ཞེས་པ་ཡིན་ནྩོ། །དྩོན་བེད་དེ་ཞེས་པ་ནི། 

འདིར་འབས་བུ་བསྐྱེད་པ་ལྟ་བུ་ལ་བསམས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མལ་ཆས་སྐྱེས་བུའི་

གྲང་བ་སྐྱྩོབ་པ་སྩོགས་ཀི་དགྩོས་པ་སྒྲུབ་པ་ལྟར། བདག་དེ་ཉིད་དབང་པྩོ་ལྔའི་སྩོ་

ནས་ཡུལ་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་པ་ལ་སྩོགས་པའི་སྩོ་ནས་དབང་སྩོགས་རྣམས་བདག་གི་

དགྩོས་པ་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་བདག་གི་དྩོན་བེད་པའི་དྩོན་དུ་འདྩོད་དྩོ། །དེ་

ལྟར་ན། བདག་གི་དྩོན་བེད་དེ་ཞེས་པ་ནི། བདག་གི་དགྩོས་པ་སྒྲུབ་སེ་ཞེས་པའི་

དྩོན་ཡིན་ཅིང་། བདག་གི་དགྩོས་པ་སྒྲུབ་པ་དེ་ཉིད་བདག་གི་བའི་དྩོན་ལྡྩོག་ཡིན་

པས། དེར་བསྒྲུབས་པས། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་དེ་ཉིད་ ༣༧༩ ལས། གཞན་དྩོན་བེད་དེ། ཞེས་པའི་གཞན་དེ་བདག་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཡིན་པར་ཆྩོས་ཅན་དང་རྟགས་ལ་སྩོགས་པ་གང་གི་ནུས་པས་འཕངས། ཞེས་

སྩོགས་ཀི་དཔྱྩོད་པ་བེད་པ་ནི་ཉི་མ་ཡྩོལ་བར་བེད་པའི་ཐབས་ཀིས་འཕངས་པར་

ཟད་པས། འདིར་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་དཔྱད་པ་མང་པྩོས་ཅི་ཞིག་བ། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

བསན་དར་ལྷ་རམས་པའི་རྟགས་རིགས་ཀིས་དཀའ་གནད་ཟིན་བིས་ 

༩༢ ལས། སྦྩོར་བ་གསུམ་པྩོ་འདི་ལ་སྒས་ཟིན་ཚོད་ཀི་སྦྩོར་བ་དང་། ཞེ་འདྩོད་

ཀི་སྦྩོར་བ་གཉིས་རེ་འབེད་དགྩོས་ཤིང་། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །དེ་ཡང་

དངྩོས་ཟིན་ཙམ་ལ་དེ་གསུམ་ཁྱབ་པ་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་མ་ངེས་པས་འགལ་རྟགས་

སུ་འཇྩོག་དཀའྩོ། །

ཟྩོལ་སྦྩོར་གི་གཏན་ཚིགས་དེའི་རྟགས་ངྩོས་བཟུང་ཚུལ་ནི། འདུས་

བསགས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསལ་ལ། དེ་ཡང་ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་ ༢༢༤ 

ལས། རྟགས་ཀི་དྩོན་ནི། རྡུལ་དུ་མ་འདུས་ཤིང་བསགས་པ་འབའ་ཞིག་གི་དྩོན་

མ་ཡིན་ཏེ། ཡིད་དབང་སྩོགས་ཀི་སེང་དུ་འགྩོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མ་གྲུབ་

པའི་ཕིར་རྩོ། །དེས་ན་སད་ཅིག་གམ་རྡུལ་དུ་མ་འདུས་ཤིང་བསགས་པ་རྟགས་

ཀི་དྩོན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཚད་མ་སེ་བདུན་གི་རྒྱན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༣༧༣ ལས། དེ་བས་ན་འདུས་

བསགས་ཀི་དྩོན་ཀང་། རིམ་དང་ཅིག་ཅར་དུ་འདུས་པའི་སྩོ་ནས་རྡུལ་དུ་མ་

བསགས་པ་ལ་བརྩོད་ལ། དེ་ལས་ཟླྩོག་པ་ནི་འདུས་པ་མ་ཡིན་པར་བརྩོད་དེ། འདུས་

བསགས་ནི་བེམ་པྩོའི་དྩོན་ལྡྩོག་གྩོ ། ཞེས་གསུངས།

དེ་ལྟར་ཆྩོས་ཅན་མིག་སྩོགས་ཉེར་བཞི་འདྩོད་པ་ལྟར་ན་འདུས་བསགས་ལ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

རྡུལ་དང་སད་ཅིག་དུ་མ་འདུས་པ་ལ་འདུས་བསགས་སུ་ངྩོས་འཛིན་དགྩོས་པ་དང་། 

མིག་སྩོགས་ལྔ་ཙམ་ཆྩོས་ཅན་དུ་འདྩོད་པ་ལྟར་ན་རྡུལ་དུ་མ་འདུས་པ་འདུས་

བསགས་ཀི་དྩོན་དུ་འདྩོད་ལ། དེའི་ཕིར་རྣམ་བཤད་དང་རིགས་རྒྱན་སྩོགས་འདུས་

བསགས་ཀི་དྩོན་རྡུལ་དང་སད་ཅིག་དུ་མ་འདུས་པ་ལ་འདུས་བསགས་གསུངས་

ཤིང་། སེ་བདུན་རྒྱན་ལ་རྡུལ་དུ་མ་འདུས་པ་བེམ་པྩོའི་དྩོན་ལྡྩོག་ཏུ་གསུངས་སྩོ། །

གྲངས་ཅན་པས་ཟྩོལ་སྦྩོར་འདི་དྩོན་ཅི་ཞིག་བསྒྲུབ་འདྩོད་ནས་བཀྩོད་ཅེ་ན། 

ལྩོངས་སྤྩོད་པ་པྩོའི་བདག་རྟག་པ་བསྒྲུབ་འདྩོད་ནས་བཀྩོད་པ་ཡིན། དེ་ཡང་འདུས་

བསགས་ཀིས་མིག་སྩོགས་གཞན་དྩོན་བེད་པར་བསྒྲུབ་པ་ན། མིག་ལ་སྩོགས་པ་

ཤེས་བ་ཉེར་བཞི་པྩོ་དེས་གཞན་གཅིག་གི་དྩོན་བེད་པར་གྲུབ་ལ། དེ་འདྲའི་གཞན་

དེ་ནི་ཤེས་རིག་གི་བདག་གྩོ་བསམ་པའྩོ། །

དེ་ཡང་གྲངས་ཅན་གིས་ཤེས་བ་ལ་གྲངས་ཉེར་ལྔར་ངེས་ཤིང་། དེ་ལ་ཡང་

ཉེར་ལྔ་ལས་བེམ་པྩོ་ཉེར་བཞི་སར་གི་རྟགས་དེས་ལྩོངས་སྤྩོད་བའམ་བདག་གི་བར་

སྒྲུབ་པས། དེ་ལྟར་ན་བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་ནི་ལྩོངས་སྤྩོད་པ་པྩོ་དང་བདག་

ཏུ་འགྲུབ་པར་སྙམ་ནས་བཀྩོད་པའྩོ། །

གྲངས་ཅན་གི་འདྩོད་པའི་ཤེས་བ་ཉེར་ལྔ་ནི། ར་བའི་རང་བཞིན་རྣམ་པར་

འགྱུར་མིན་ལ། །ཆེན་པྩོ་སྩོགས་བདུན་རང་བཞིན་རྣམ་འགྱུར་ཞིང་། །བཅུ་དྲུག་པྩོ་

ནི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་སེ། །སྐྱེས་བུ་རང་བཞིན་མ་ཡིན་རྣམ་འགྱུར་མིན། །ཞེས་

འབྱུང་བ་ལྟར། རང་བཞིན་ཁྩོ་ན་ཡིན་པ་སྤི་གཙོ་བྩོ་དང་། རང་བཞིན་དང་རྣམ་འགྱུར་

གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ཆེན་པྩོ་སྩོགས་བདུན་དང་། རྣམ་འགྱུར་ཁྩོ་ན་ཡིན་པ་དབང་པྩོ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

བཅུ་གཅིག་དང་འབྱུང་བ་ཆེན་པྩོ་ལྔ་སེ་བཅུ་དྲུག་དང་། རང་བཞིན་དང་རྣམ་འགྱུར་

གང་ཡང་མིན་པ་ཤེས་རིག་གི་བདག་གྩོ །ཆེན་པྩོ་སྩོགས་བདུན་ནི། བླྩོའམ་ཆེན་པྩོ་

དང་། ང་རྒྱལ་དང་། གཟུགས་སྒ་དྲི་རྩོ་རེག་བ་དེ་ཙམ་ལྔ་སེ་བདུན་ནྩོ། །

དབང་པྩོ་བཅུ་གཅིག་ནི། ལས་དབང་ལྔ་དང་། བླྩོ་དབང་ལྔ། ཡིད་དབང་སེ་

གཉིས་ཀའི་དབང་པྩོ་གཅིག་སེ་བཅུ་གཅིག་གྩོ །ལས་དབང་ལྔ་ནི། ངག་དང་། ལག་

པ། རྐང་པ། རྐུབ། འདྩོམས་བཅས་སྩོ། ། བླྩོ་དབང་ལྔ་ནི། མིག་དང་། རྣ་བ། སྣ། 

ལྕེ། པགས་པའམ་ལུས་དབང་བཅས་ལྔའྩོ། །གཉིས་དབང་ནི་ཡིད་དབང་ངྩོ་། །འབྱུང་

བ་ཆེན་པྩོ་ལྔ་ནི། ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་བཅས་ལྔའྩོ། །

མདྩོར་ན་གྲངས་ཅན་གི་ཤེས་བ་ཉེར་ལྔ་ནི། སྤི་གཙོ་བྩོ་དང་། ཆེན་པྩོ་

སྩོགས་བདུན་དང་། དབང་པྩོ་བཅུ་གཅིག་དང་། འབྱུང་བ་ལྔ་དང་། བདག་ཤེས་

རིག་གི་སྐྱེས་བུ་སེ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔའྩོ ། །དེ་ལྟར་ཡང་འཇུག་པའི་རང་འགྲེལ་ ༢༢༣ 

ལས། དེ་ལ་ཆེན་པྩོ་དང་ང་རྒྱལ་དང་དེ་ཙམ་ལྔ་ནི་རང་བཞིན་དང་རྣམ་པར་

འགྱུར་བ་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། དབང་པྩོ་བཅུ་དང་། ཡིད་དང་། འབྱུང་བ་ཆེན་པྩོ་

རྣམས་ནི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཉིད་ཁྩོ་ན་ཡིན་ལ། རང་བཞིན་ནི་རྣམ་པར་མི་

འགྱུར་བ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་ནི་གཞུང་ལུགས་སྩོ་ཞེས་སྩོགས་གསུངས་

སྩོ། །གཞན་ཡང་གྲངས་ཉེར་ལྔའི་འབྱུང་ཚུལ་དང་དེའི་སེང་ནས་ཐར་པ་སྒྲུབ་པ་

འདྩོད་ཚུལ་སྩོགས་གཞན་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ། །

སྦྩོར་བ་འདི་ལ་ཟྩོལ་སྦྩོར་ཞེས་བརྩོད་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། གྲངས་ཅན་

གིས་བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་ལྩོངས་སྤྩོད་པ་པྩོ་བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་གཡྩོ་ཐབས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

སམ་སྒྱུ་ཐབས་ཀི་སྩོ་ནས་ངག་ཏུ་གཞན་དྩོན་བེད་དེ་ཞེས་སས་ཀང་ཞེ་འདྩོད་ལ་

བདག་རྟག་པའི་དྩོན་བེད་པ་དེ་བསྒྲུབ་པར་འདྩོད་ནས་ཁ་ཞེ་མི་མཐུན་པའི་སྦྩོར་བ་

ཡིན་པས་ན་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་པས་ཟྩོལ་སྦྩོར་ཞེས་ཐ་སྙད་མཛད་དྩོ། །དབུ་མའི་

ལུགས་གཞིར་བས་ཚེ་དངྩོས་སྨྲ་བས་སྩོ་འཛིན་ཆྩོས་ཅན། མྩོང་བ་ཡྩོད་དེ། དུས་

ཕིས་དྲན་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་རང་རིག་སྒྲུབ་བེད་གི་རིགས་པ་དེའང་ཟྩོལ་

སྦྩོར་གི་རིགས་པར་འགྲྩོ་ཚུལ་སར་གི་འདི་དང་འདྲའྩོ། །འྩོན་ཀང་རང་ལུགས་ཀི་མ་

བརྩོད་ན་ཡང་འདྩོད་པས་ཁྱབ་ཅེས་པ་དང་འདྲ་མིན་དཔྱད་པར་བའྩོ། །

ཟྩོལ་སྦྩོར་འདི་ལ་སྨྲས་ཆྩོས་དང་། ཞེ་འདྩོད་ཀི་ཆྩོས་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི་

གཞན་དྩོན་བེད་པ་ཙམ་དང་། གཉིས་པ་ནི་བདག་དྩོན་བེད་པ་དེ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་

ཟྩོལ་སྦྩོར་དེས་དངྩོས་སུ་མ་བརྩོད་ཀང་བསྒྲུབ་བའི་གཙོ་བྩོ་ཡིན་པར་སབས་ལས་

རྟྩོགས་ཏེ། ར་བར། མ་བརྩོད་ན་ཡང་འདྩོད་པ་ནི། །སབས་ལས་རྟྩོགས་པར་འགྱུར་

བ་ཡིན། །ཞེས་དང་། དེའི་ཐད་ཀི་རྣམ་བཤད་ ༤༢༤ ལས། འདུས་ཤིང་བསགས་

པ་ཆྩོས་ཅན། མིག་སྩོགས་བདག་དྩོན་བེད་པ་ཁྱྩོད་ཀི་བསྒྲུབ་བར་དངྩོས་སུ་མ་

བརྩོད་ན་ཡང་དེ་གྲངས་ཅན་གི་ཞེ་བས་འདྩོད་པའི་བསྒྲུབ་བར་སྒྲུབ་བེད་འགྩོད་པའི་

སབས་ལས་རྟྩོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། གྲངས་ཅན་གི་ཞེ་འདྩོད་དེ་འགྲུབ་པར་བ་

བའི་ཆེད་དུ་ཁྱྩོད་སངས་རྒྱས་པའི་བླྩོ་ངྩོར་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀྩོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་གསུངས།

སེ་བདུན་རྒྱན་ ༣༧༢ ལས། གཉིས་པ་དབང་སྩོགས་བདག་གི་བར་སྒྲུབ་

པའི་རིགས་པ་ནི། གྲངས་ཅན་གི་སྨྲས་ཆྩོས་དང་། ཞེ་འདྩོད་གཉིས་ལས། སྨྲས་ཆྩོས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ནི། མིག་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན། གཞན་དྩོན་བེད་དེ། འདུས་ཤིང་བསགས་པའི་ཕིར། 

དཔེར་ན། མལ་ཆ་དང་སན་བཞིན། ཞེས་སྨྲ་བར་བེད་ལ། དེའི་ཞེ་འདྩོད་ནི། མིག་

སྩོགས་ཆྩོས་ཅན། བདག་དྩོན་བེད་དེ། འདུས་ཤིང་བསགས་པའི་ཕིར། ཅེས་པ་

ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

འྩོ་ན་གྲངས་ཅན་གིས་དང་པྩོ་ནས་བདག་དྩོན་བེད་དེ་ཞེས་མི་སྨྲ་བའི་རྒྱུ་

མཚན་གང་ཞེ་ན། སེ་བདུན་རྒྱན་ ༣༧༢ ལས། འྩོ་ན་དང་པྩོ་ཉིད་ནས། བདག་དྩོན་

བེད་དེ། ཞེས་མི་འགྩོད་པ་ཅི་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་པས། དཔེ་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཀིས་

སྩོང་པའི་ཉེས་པ་བརྩོད་ནས་རྟགས་ཆྩོས་གཉིས་ལྡན་གི་དཔེ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་དུ་

དྩོགས་ཏེ་དངྩོས་སུ་སྨྲས་ཚོད་ལ་དཔེ་ལ་ཆྩོས་རེས་འགྲྩོ་བེད་པར་རྩོལ་བ་གཉིས་

ཀས་གྲུབ་ཅིང་། ཞེ་འདྩོད་ལ་དབང་སྩོགས་བདག་གི་བར་གྲུབ་པ་ཅིག་འདྩོད་ནས་

ཟྩོལ་སྦྩོར་དེ་ལྟར་སྨྲས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་སེ་བདུན་རྒྱན་ ༣༧༣ ལས། དེ་བས་ན་འདུས་བསགས་ཀི་དྩོན་ཡང་། 

རིམ་དང་ཅིག་ཅར་དུ་འདུས་པའི་སྩོ་ནས་རྡུལ་དུ་མ་བསགས་པ་ལ་བརྩོད་ལ། དེ་

ལས་ལྡྩོག་པ་ནི། འདུས་པ་མ་ཡིན་པར་འདྩོད་དྩོ། །འདུས་བསགས་ནི་བེམ་པྩོའི་

དྩོན་ལྡྩོག་གྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །དེ་ལྟར་ན། སྲས་མཆྩོག་རྣམ་གཉིས་ལ། མིག་

སྩོགས་ཆྩོས་ཅན། གཞན་དྩོན་བེད་དེ། འདུས་བསགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་

གྲངས་ཅན་གི་ཟྩོལ་སྦྩོར་འདིའི་རྩོད་གཞི་གང་འཇྩོག་དང་། བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་། 

གཏན་ཚིགས་འདུས་བསགས་ཀི་དྩོན་འཇྩོག་ཚུལ་བཅས་ལ་མི་འདྲ་བ་ཡྩོད་དྩོ། །

གྲངས་ཅན་གི་ཟྩོལ་སྦྩོར་དེ་འགྩོག་ཚུལ།
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

གྲངས་ཅན་གི་ཟྩོལ་སྦྩོར་གི་རིགས་པ་དེ་འགྩོག་ཚུལ་ནི། རྣམ་འགྲེལ་ར་བ་

ལས། དེ་དཔེར་རེས་འགྲྩོ་མེད་པ་ཡི། །སྐྱྩོན་ཡང་ཇི་སད་བདག་གཞན་ན། །དེ་མ་

གྲུབ་ཅེས་བཤད་བཞིན་ཏེ། །ཞེས་གསུངས། དྩོན་ནི།  སར་གི་གྲངས་ཅན་གི་ཟྩོལ་

སྦྩོར་དེ་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཏེ།  དངྩོས་ཟིན་ལྟར་གཞན་དྩོན་བེད་པ་ཙམ་

བསྒྲུབ་ན་ཕི་རྩོལ་གིས་གྲུབ་ཟིན་ཅིང་ས་རྩོལ་རང་འདྩོད་མི་འགྲུབ་ལ། ཤེས་འདྩོད་

མེད་པའི་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་དང་། ཞེ་འདྩོད་ལྟར་བདག་དྩོན་བེད་པར་

བསྒྲུབ་ན་རྟགས་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཀིས་སྩོང་ཞིང་སྒྲུབ་ཆྩོས་མཐུན་དཔེ་མལ་ཆ་

སྩོགས་ལ་རེས་འགྲྩོ་མི་བེད་པས་འགལ་རྟགས་སུ་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་འགྩོག་པར་

མཛད་དྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༢༥ ལས། རྟགས་དེའི་ཞེ་

འདྩོད་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་དེ་མཐུན་དཔེར་རེས་འགྲྩོ་མེད་པ་ཡི་སྐྱྩོན་ཡང་ཡྩོད་དེ། 

བདག་རྟག་པའི་དྩོན་བེད་པ་དེ་མཐུན་དཔེ་མལ་ཆ་ལ་སྩོགས་ལ་རེས་འགྲྩོ་མི་བེད་

པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། ཇི་སད་དུ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན་གིས། ཁྱྩོད་ཀི་བེམ་

པྩོ་ཉེར་བཞི་ལས་གཞན་དེ་གང་ཡིན་ཞེས་དྲིས་པ་ན། རྟག་པའི་བདག་དེ་ཉིད་གཞན་

གི་སྒས་བརྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་སྨྲས་པའི་ཚེ་ན། སྩོབ་དཔྩོན་གིས་དེ་དཔེ་ལ་རེས་

འགྲྩོ་མ་གྲུབ་ཅེས་བཤད་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་། དཔེ་ལ་རེས་འགྲྩོ་མེད་

པའི་ཉེས་པ་སྩོན་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་ལ།

ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ ༥༡༥ ལས། གྲངས་ཅན་གིས། མིག་སྩོགས་

ཆྩོས་ཅན། གཞན་དྩོན་བེད་དེ། འདུས་ཤིང་བསགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། མལ་ཆ་དང་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

སན་བཞིན་ཞེས་སྨྲས་པ་ལ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན་གིས། གལ་ཏེ་བདག་གཞན་

དེ་མ་གྲུབ། །དཔེ་ལའྩོ། ། ཞེས་སྩོགས་ཀི་སྩོ་ནས་ཁྱྩོད་ཀིས་གཞན་ཞེས་པ་བདག་

ལ་བསམས་པ་ཡིན་པས། རྟགས་དེ་ཉིད་བསྒྲུབ་བ་དང་འགལ་བ་དང་། དཔེ་བསྒྲུབ་

བའི་ཆྩོས་ཀིས་སྩོང་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་པའི་སྐྱྩོན་བརྩོད་པ་ལ་ཞེས་སྩོགས་

གསུངས་སྩོ། །

ཚད་མ་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༣༧༤ ལས། གྲངས་ཅན་གིས། དབང་སྩོགས་

བདག་གི་བར་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར། རྟགས་དངྩོས་སུ་དེ་ལྟར་བཀྩོད་པ་དག་ལ། སྩོབ་

དཔྩོན་གིས་སྐྱྩོན་འདི་ལྟར་བརྩོད་པར་མཛད་དེ། ཁྱྩོད་ཀིས་གཞན་དྩོན་བེད་དེ་ཞེས་

པའི་གཞན་དེ་བདག་ལ་བསམས་པ་ཡིན་ནམ། འྩོན་ཏེ་གཞན་གི་དྩོན་བེད་པ་ཙམ་

ཞིག་བསྒྲུབ་པར་འདྩོད་པ་ཡིན། ཕི་མ་ལྟར་ན། ཁྱྩོད་རང་གི་འདྩོད་པའི་དྩོན་མི་

འགྲུབ་ཅིང་། ངེད་ཀིས་གྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབས་ལ། གཞན་དྩོན་བེད་དེ། ཞེས་པ་བདག་

གི་དྩོན་བེད་པ་ལ་བསམས་པ་ཡིན་ན་འདུས་བསགས་དེ་མིག་སྩོགས་འདུས་པ་མ་

ཡིན་པའི་དྩོན། བདག་གི་དྩོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཏེ། 

འདུས་བསགས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཆྩོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་

ཡིན་ཅིང་། ཆྩོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་ཡིན་པས། མིག་སྩོགས་

འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་དྩོན་གཞན་དྩོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆྩོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་

འགྩོག་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཅེས་པ་སེ། དེ་ཡང་སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་གིས། འདི་

ནི་ཆྩོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པས་འགལ་བ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་

གསུངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

གཞུང་དུ་མར་གྲངས་ཅན་གི་ཟྩོལ་སྦྩོར་འདི་ལྩོངས་སྤྩོད་པ་པྩོའི་བདག་ཤེས་

རིག་གི་སྐྱེས་བུའི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་པར་གསུངས། 

སེ་བདུན་གི་རྒྱན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ལས། གྲངས་ཅན་གི་བདག་བསྒྲུབ་པའི་

རིགས་པ་དང་། བདག་གི་བར་བསྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་གཉིས་ཕེ་ནས་སར་གི་ཟྩོལ་

སྦྩོར་དེ་མིག་སྩོགས་བདག་གི་བར་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་ཡིན་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་

ཉིད་ ༣༧༢ ལས། གྲངས་ཅན་གིས། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ཉེར་ལྔར་གྲངས་ངེས་པར་

སྨྲ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལས་ཀང་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་ནི་བདག་ཡིན་ཅིང་། གཞན་

རྣམས་བདག་དེས་ལྩོངས་སྤྩོད་བ་དང་དབང་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ཅིང་། དེ་རྣམས་ཀིས་

ཀང་བདག་གི་དགྩོས་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པས་བདག་གི་བར་འདྩོད་དྩོ། །དེ་ལ་སྒྲུབ་

བེད་དང་བལ་བའི་དམ་བཅའ་ཙམ་ནི་རིགས་པ་སྨྲ་བ་སུ་ཡང་མི་འདྩོད་པས་གྲངས་

ཅན་གིས་འདིར་རིགས་པའི་སྩོ་གཉིས་སྨྲས་ཏེ། ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་བདག་ཏུ་

སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་དང་། དབང་སྩོགས་བདག་གི་བར་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པའྩོ། །དང་

པྩོ་ནི། སྐྱེས་བུ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་བདག་ཡིན་ཏེ། བཅིང་ཐར་གི་རྟེན་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཅེས་པ་ལ་སྩོགས་པ་སེ་དེ་དག་དང་དེ་དག་འགྩོག་བེད་ཀི་རིགས་པ་སྩོགས་ནི་

སབས་གཞན་དུ་བཤད་དྩོ། །གཉིས་པ་དབང་སྩོགས་བདག་གི་བར་སྒྲུབ་པའི་

རིགས་པ་ནི། གྲངས་ཅན་གི་སྨྲས་ཆྩོས་དང་ཞེ་འདྩོད་གཉིས་ལས། སྨྲས་ཆྩོས་ནི། 

མིག་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན། གཞན་དྩོན་བེད་དེ། འདུས་ཤིང་བསགས་པའི་ཕིར། དཔེར་

ན་མལ་ཆ་དང་སན་བཞིན་ཞེས་སྨྲ་བར་བེད་ལ་ཞེས་སྩོགས་གསུངས། འྩོན་ཀང་

སར་ལྟར་གཞུང་དེ་དག་མི་འགལ་ཚུལ་ཤེས་པར་བའྩོ། །
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

རྒྱང་ཕན་གི་གཉིས་བཅས་ཀི་སྦྩོར་བ་འགྩོད་ཚུལ།

རྒྱང་ཕན་པའི་གཉིས་བཅས་ཀི་སྦྩོར་བ་འགྩོད་ཚུལ་ནི། ས་རྩོལ་རྒྱང་ཕན་

པས། ཕི་རྩོལ་སངས་རྒྱས་པ་ལ། བུམ་པ་ཆྩོས་ཅན། ལུས་སེམས་རས་གཅིག་པའི་

སྐྱེས་བུའི་ལུས་དང་བུམ་པ་གང་རུང་གི་གཉིས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། ཨུཏྤལ་མ་

ཡིན་པའི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། བུམ་ལྡན་རིག་པ་བཞིན་ནྩོ་ཞེས་བཀྩོད་

པའྩོ། །འདིར་གཉིས་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་པ་ནི་ཟླ་དང་བཅས་པའམ་ཐ་དད་

དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་པའྩོ། །འདི་ལ་གཉིས་བཅས་ཀི་སྦྩོར་བ་ཞེས་བརྩོད་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ནི། གཞི་བུམ་པ་ལྟ་བུ་ལུས་སེམས་རས་གཅིག་པའི་སྐྱེས་བུའི་ལུས་དང་

བུམ་པ་གང་རུང་དང་ཟླ་དང་བཅས་པའམ་གཉིས་པ་དང་བཅས་པར་བསྒྲུབ་པར་

བེད་པས་ན་དེ་ལྟར་གདགས་སྩོ། །

རྒྱང་ཕན་པས།  སྦྩོར་བ་འདི་དྩོན་ཅི་ཞིག་བསྒྲུབ་པར་འདྩོད་ནས་བཀྩོད་པ་

ཡིན་ཞེ་ན། སྐྱེ་བ་ས་ཕི་མེད་པར་བསྒྲུབ་འདྩོད་ནས་བཀྩོད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་བུམ་

པ་དེ་ལུས་སེམས་རས་གཅིག་པའི་ལུས་དང་བུམ་པ་གང་རུང་དང་གཉིས་སུ་བཅས་

པར་གྲུབ་ན། བུམ་པ་བུམ་པ་དང་ཟླ་བཅས་དང་གཉིས་བཅས་སུ་གྲུབ་པ་ནི་མི་སྲིད་

དེ་བུམ་པ་བུམ་པ་དང་ཟླ་བྩོ་དང་གཉིས་ཀི་ཐ་དད་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟ་ན་

བུམ་པ་དེ་ལུས་སེམས་རས་གཅིག་པའི་སྐྱེས་བུའི་ལུས་དང་གཉིས་བཅས་སུ་གྲུབ་

དགྩོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་ལུས་སེམས་རས་གཅིག་པའི་སྐྱེས་བུའི་ལུས་གྲུབ་པས་ལུས་

སེམས་རས་གཅིག་ཏུ་འགྲུབ་ལ། དེ་ལྟར་ན་རྟེན་ལུས་ཞིག་པ་ན་བརྟེན་པ་བླྩོ་ཡང་

མེད་པར་འགྱུར་བས། སྐྱེ་བ་ས་ཕི་མེད་པར་འགྲུབ་པར་སྙམ་ནས་བཀྩོད་པའྩོ། །
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

དེ་ལྟར་ཡང་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༢༨ ལས། དེ་ཡང་རྒྱང་

ཕན་པས། སངས་རྒྱས་པ་ལ།  བུམ་པ་ཆྩོས་ཅན། ལུས་སེམས་རས་གཅིག་པའི་

སྐྱེས་བུའི་ལུས་དང་བུམ་པ་གང་རུང་གི་གཉིས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། ཨུཏྤལ་

མ་ཡིན་པའི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། བུམ་ལྡན་རིག་པ་བཞིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་ལ། 

ཞེ་འདྩོད་རྐང་པ་ངག་ཏུ་སྨྲས་ན་རེས་འགྲྩོ་མེད་པས་འཇིགས་ཤིང་། བུམ་པ་

བུམ་པ་རང་ཉིད་ཀི་ཟླ་བྩོར་འགལ་བས། ཤུགས་ཀིས་སེམས་དང་རས་གཅིག་

པའི་ལུས་ཀི་ཟླ་བཅས་སུ་གྲུབ་ལ། དེ་ལྟར་ན། ལུས་སེམས་རས་གཅིག་པས་

ལུས་ཞིག་ན་བླྩོ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་བས། སྐྱེ་བ་ས་ཕི་མེད་པར་འགྲུབ་སྙམ་དུ་

བསམས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ ༥༢༡ ལས། དེ་ཡང་རྒྱང་ཕན་པས་སངས་

རྒྱས་པའི་ངྩོར་ལུས་སེམས་རས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་འདྩོད་ཅིང་། ལུས་སེམས་

རས་གཅིག་པའི་སྐྱེས་བུའི་ལུས་ཀི་ཟླ་བཅས་ཡིན་ཏེ། ཞེས་ཞེ་འདྩོད་རྐང་པ་ངག་ཏུ་

སྨྲས་ན།  བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་དཔེ་ལ་རེས་འགྲྩོ་མེད་པའི་ཉེས་པས་འཇིགས་ནས། 

བུམ་པ་ཆྩོས་ཅན།  ལུས་སེམས་རས་གཅིག་པའི་སྐྱེས་བུའི་ལུས་དང་། བུམ་པ་

གང་རུང་གི་ཟླ་བཅས་ཡིན་ཏེ། ཨུཏྤལ་མ་ཡིན་པའི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་

ན་བུམ་པ་བཅས་པའི་རིག་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་འགྩོད་པར་བེད་ལ། དེ་ལྟར་བཀྩོད་

པ་ན་བུམ་པ་བུམ་པ་རང་ཉིད་ཀི་ཟླ་བྩོ་ཡིན་པར་འགལ་བས། ཤུགས་ཀིས་ལུས་

སེམས་རས་གཅིག་པའི་སྐྱེས་བུའི་ལུས་ཀི་ཟླ་བཅས་སུ་འགྲུབ་ལ། དེ་གྲུབ་ན་ལུས་

སེམས་རས་གཅིག་ཏུ་འགྲུབ་པས་ལུས་ཞིག་ན་བླྩོ་ཡང་རྒྱུན་ཆད་པར་འགྲུབ་ཅིང་། 
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དེ་ལྟར་ན་སྐྱེ་བ་ས་ཕི་མེད་པར་འགྲུབ་སྙམ་དུ་བསམས་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

གཉིས་བཅས་ཀི་སྦྩོར་བ་འགྩོག་ཚུལ།

གཉིས་བཅས་ཀི་སྦྩོར་བ་འགྩོག་ཚུལ་ནི། རྒྱང་ཕན་གི་གཉིས་བཅས་ཀི་

སྦྩོར་བ་དེ་རང་ལུགས་ཀིས་འགྩོག་ཚུལ་ནི། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས། འདིས་ནི་

གཉིས་བཅས་སྦྩོར་བ་ལ། །རེས་འགྲྩོ་མེད་དང་འགལ་བ་དག །བསན་པ་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་གསུངས།

དྩོན་ནི། ཞེ་འདྩོད་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་དཔེ་ལ་རེས་འགྲྩོ་མི་བེད་པ་དང་། 

རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་འགལ་བའི་རྟགས་ཀིས། གྲངས་ཅན་གི་ཟྩོལ་སྦྩོར་

འགལ་རྟགས་སུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་འདིས་ནི། རྒྱང་ཕན་གི་གཉིས་བཅས་ཀི་སྦྩོར་

བ་དེ་ཡང་འགལ་བའི་རྟགས་སུ་བསན་པ་ཡིན་ནྩོ། །བརྟགས་པ་གཉིས་ཏེ་དངྩོས་

ཟིན་དང་ཞེ་འདྩོད་གཉིས་ལས་སར་གི་དེས་རིགས་འགྲེ་ཞིང་། བརྟགས་པ་ཕི་མ་

དེ་ལ་ཡང་རྟགས་སུ་བཀྩོད་ན། རྒྱང་ཕན་གི་གཉིས་བཅས་ཀི་སྦྩོར་བ་དེ་ཆྩོས་

ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཏེ། བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་དཔེ་ལ་རེས་འགྲྩོ་

མེད་པ་དང་རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་འགལ་བའི་འགལ་རྟགས་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཞེས་འགྩོག་པའྩོ། །

དེ་ཡང་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༢༧ ལས། གྲངས་ཅན་གི་ཟྩོལ་

སྦྩོར་འགྩོག་པའི་རིགས་པ་འདིས་ནི་ཆྩོས་ཅན། རྒྱང་ཕན་གི་གཉིས་བཅས་སྦྩོར་བ་

ཡང་ཉེས་པ་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཞེ་འདྩོད་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་དཔེ་ལ་རེས་

འགྲྩོ་མེད་པ་དང་། བསྒྲུབ་བ་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་འགལ་བ་དག་ཏུ་བསན་པ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ ༥༡༦ ལས། དེས་ན་སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་

གཉེན་གིས་བརྩོད་པའི་སུན་འབིན་ཚུལ་དེས། གྲངས་ཅན་གི་ཟྩོལ་སྦྩོར་གཅིག་པུར་

མ་ཟད། རྒྱང་ཕན་གི་གཉིས་བཅས་ཀི་སྦྩོར་བ་ལ་སྩོགས་པའི་ཟྩོལ་སྦྩོར་རྣམས་ཀང་

ཁེགས་པར་བསན་པ་ནི། འདིས་ནི་ཞེས་སྩོགས་སྩོ། །ཞེས་དང་།

ཡང་དེ་ཉིད་ ༥༢༠ ལས། དེ་ལྟར་ན། གྲངས་ཅན་གི་ཟྩོལ་སྦྩོར་ལ་སྩོབ་དཔྩོན་

དབིག་གཉེན་གིས་བཀྩོད་པའི་སུན་འབིན་དེ་ཉིད་གནྩོད་བེད་ཡང་དག་ཏུ་བསན་

ནས། སུན་འབིན་དེས་རྒྱང་ཕན་གི་གཉིས་བཅས་ཀི་སྦྩོར་བ་ཡང་ཁེགས་པར་ཞར་

བྱུང་གི་ཚུལ་གིས་སྩོན་པ་ནི། གྲངས་ཅན་གི་ཟྩོལ་སྦྩོར་འགྩོག་པའི་རིགས་པ་འདིས་

ནི། རྒྱང་ཕན་གི་གཉིས་བཅས་ཀི་སྦྩོར་བ་ལ་ཡང་ཞེ་འདྩོད་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་དཔེ་

ལ་རེས་འགྲྩོ་མེད་པ་དང་། རྟགས་དང་དམ་བཅའ་འགལ་བའི་ཉེས་པ་དག་བསན་པ་

ཡིན་ཏེ་ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

འགལ་རྟགས་བཞི་ངྩོས་འཛིན་ཚུལ།

འགལ་རྟགས་བཞི་ངྩོས་འཛིན་ཚུལ་ནི། དེ་ཡང་གང་ལས་འཕྲྩོས་ན། མ་

བརྩོད་ན་ཡང་འདྩོད་པས་ཁྱབ། །བདག་གི་དྩོན་བཞིན་བསྒྲུབ་བར་འདྩོད། །ཅེས་

པའི་གཞུང་ལས་འཕྲྩོས། འཕྲྩོས་ཚུལ་ནི། གལ་ཏེ་རྩོལ་བའི་ཞེ་འདྩོད་ཀི་ཚོགས་དྩོན་

འབའ་ཞིག་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན། དེ་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་བེད་པའི་འགལ་རྟགས་ཡང་གཅིག་

ཁྩོ་ནར་འགྱུར་གི་འགལ་རྟགས་ལ་ཆྩོས་ཀི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་དང་། 

ཆྩོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་སྩོགས་དུ་མར་དབེ་བ་མི་འཐད་པར་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། དེའི་ལན་སྩོན་པ་ལ་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས། དེ་ནི་བལྟྩོས་ནས་

ཆྩོས་དག་དང་། །ཆྩོས་ཅན་ཁྱད་པར་ཡིན་པར་འདྩོད། །ཅེས་གསུངས་ཤིང་། 

འགལ་རྟགས་ལ་ཚོགས་དྩོན་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་འགལ་

རྟགས་དུ་མར་དབེ་མི་རུང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་བཀྩོད་པའི་ཚེ་

སྒའི་སྦྩོར་ཚུལ་ལ་བལྟྩོས་ནས་ཆྩོས་ཀི་ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་དང་། 

ཆྩོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་སྩོགས་དུ་མ་དབེ་རུང་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཞེས་པའི་ཚུལ་གིས་འཕྲྩོས་སྩོ། །

འགལ་རྟགས་བཞི་ནི། རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༢༣ ལས། 

ཚོགས་དྩོན་དེ་ནི་སྒའི་སྦྩོར་ཚུལ་ལ་བལྟྩོས་ནས་ཆྩོས་ཀི་ཁྱད་པར་དག་དང་། ཆྩོས་

ཅན་གི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་དུ་མར་དབེ་རུང་བ་ཡིན་པར་བརྩོད་

རིགས་པའི་ཕིར། དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། མིག་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན། འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་

ཡུལ་ཅན་གཞན་དྩོན་བེད་དེ། འདུས་ཤིང་བསགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཅེས་བཀྩོད་པ་

ན། ཆྩོས་ཀི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་སུ་འགྱུར་ཏེ། གཞན་དྩོན་བེད་པ་ཁྱད་

པར་གི་གཞི་ཡིན། འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་ཁྱད་པར་གི་ཆྩོས་སྩོ། །འདུས་

པ་མ་ཡིན་པ་ནི། རྡུལ་དང་སད་ཅིག་བསགས་པ་མ་ཡིན་པའི་དྩོན་ཡིན་ལ། ཡུལ་

ཅན་ནི་ཤེས་རིག་གྩོ །

དེ་བཞིན་དུ་འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་མིག་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན། ཞེས་

བརྩོད་པའི་ཚེ། མིག་སྩོགས་ཁྱད་པར་གི་གཞི་དང་། ཅིག་ཤྩོས་ཁྱད་པར་གི་ཆྩོས་

སྩོ། །ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་ནི་རྟྩོགས་པར་ས་ལ། ཆྩོས་ཅན་གི་ངྩོ་བྩོ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་ནི། དངྩོས་པྩོར་གྱུར་པའི་ནམ་མཁའ་ཆྩོས་ཅན། མི་རྟག་སེ། 

འདུས་མ་བས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཅེས་པ་སེ་དེ་ཡང་སྒའི་འགྩོད་ཚུལ་ཡིན་གི། དྩོན་ནི། 

ནམ་མཁའ་ཆྩོས་ཅན། དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ཏེ། འདུས་མ་བས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཅེས་པ་སེ་

འདི་ནི་འྩོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་དང་ཁྱད་པར་ཆྩོས་ཅན་གི་

ངྩོ་བྩོ་དང་ཁྱད་པར་དེ་དག་ལ་དེ་དང་དེ་བསྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་ཞེས་བཞི་ཀ་ལ་

སྦར་ནས་གསུངས་སྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་ ༢༢༢ ལས། འགལ་རྟགས་ལ་དབེ་ན། 

ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་དང་། སྒས་ཟིན་གི་ཆྩོས་ཀི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་

པའི་འགལ་རྟགས་དང་། སྒས་ཟིན་གི་ཆྩོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་

རྟགས་དང་། སྒས་ཟིན་གི་ཆྩོས་ཅན་གི་ངྩོ་བྩོ་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་དང་

བཞིའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སེ་བདུན་ལ་འཇུག་པའི་སྩོ་དྩོན་གཉེར་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༡༢༡ ལས། 

འགལ་རྟགས་ལ་བརྩོད་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་དབེ་ན་བཞི་ལས། ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་སྒྲུབ་པའི་

འགལ་རྟགས་ཞེས་སྩོགས་ངྩོ་བྩོ་དང་ཁྱད་པར་དག་ལ་དེ་དང་དེ་སྒྲུབ་པའི་འགལ་

རྟགས་ཞེས་ཐ་སྙད་གདགས་སྩོ། །སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༣༦༧ ལས། དབེ་

ན། ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་འགྩོག་པ་དང་། ཆྩོས་ཅན་གི་ངྩོ་བྩོ་འགྩོག་པ་དང་། ཆྩོས་ཀི་ཁྱད་

པར་འགྩོག་པ་དང་། ཆྩོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་འགྩོག་པར་འགྱུར་བ་ལ་ལྟྩོས་པའི་

འགལ་རྟགས་ཀི་ཚུལ་བཞིའྩོ་ཞེས་ངྩོ་བྩོ་དང་ཁྱད་པར་དག་ལ་དེ་དང་དེ་འགྩོག་པའི་

འགལ་རྟགས་ཞེས་ཐ་སྙད་གདགས་སྩོ། །



  172  

སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

འྩོན་ཀང་དེ་དག་མི་འགལ་ཏེ་དཔེར་ན་ར་ཤེ་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་

མཚོ་ ༨ ལས། དངྩོས་པྩོའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་གང་ཟག་དང་ཆྩོས་ལ་སྒྩོ་

བཏགས་པའི་རང་བཞིན་བསྒྲུབ་བ་འགྩོག་པ་ནི་ར་བ་ཤེས་རབ་ཡིན་ལ། ཞེས་

གསུངས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེང་ ༣ ལས། དེ་ཡང་བདག་

ཉིད་ཆེན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་བདེན་དངྩོས་དང་སྒྲུབ་བེད་རྟྩོག་གེའི་རིགས་པ་

འགྩོག་པ་གཉིས་ཀི་དབང་དུ་མཛད་ནས་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་བདེན་གྲུབ་ལ་

བསྒྲུབ་བ་ཞེས་ཡང་ཡང་གསུངས་ལ། 

སབས་དང་པྩོའི་སྤི་དྩོན་རྩོལ་མཚོ་ ༩ ལས། དང་པྩོ་ལ་ཡང་། དགག་བ་

བདེན་གྲུབ་གཙོ་བྩོར་འགྩོག་པའི་གཞུང་གཉིས་ཞེས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་གཞུང་དུ་མ་

ཞིག་ལས་བདེན་གྲུབ་ལ་དགག་བ་ཞེས་ཐ་སྙད་གསུངས་པ་རྣམས་མི་འགལ་ཏེ། དེ་

ནི་རྩོལ་ཕི་རྩོལ་གཉིས་ཀི་དབང་གིས་དངྩོས་སྨྲ་བ་ལ་བལྟྩོས་ཏེ་བསྒྲུབ་བ་དང་། 

དབུ་མ་པ་ལ་བལྟྩོས་ཏེ་དགག་བ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་སྦར་དགྩོས་པ་བཞིན། འགལ་རྟགས་

བཞི་པྩོ་འདི་དག་གིས་ཀང་ཕ་རྩོལ་གི་འདྩོད་པ་འགྩོག་པའི་ཆ་ནས་ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་

འགྩོག་པའི་འགལ་རྟགས་ཞེས་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་ཡིན་པས་སྐྱྩོན་མེད་དྩོ་ཟེར་

དགྩོས་སམ་སྙམ་ཡང་ངེས་པ་མ་འཐྩོབ་པས་དཔྱད་པར་བའྩོ། །

སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༢༡༩ ལས། ཁ་ཅིག །འགལ་རྟགས་ལ་དབེ་ན། ཆྩོས་

ཀི་ངྩོ་བྩོ་འགྩོག་པའི་འགལ་རྟགས་དང་། ཆྩོས་ཀི་ཁྱད་པར་འགྩོག་པའི་འགལ་

རྟགས་དང་། ཆྩོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་འགྩོག་པའི་འགལ་རྟགས་དང་། ཆྩོས་ཅན་གི་

ངྩོ་བྩོ་འགྩོག་པའི་འགལ་རྟགས་དང་བཞི། དཔེར་བརྩོད་རིམ་པ་བཞིན། སྒ་ཆྩོས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཅན། རྟག་སེ། བས་པའི་ཕིར། མིག་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན། འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་

ཅན་གཞན་དྩོན་བེད་དེ། འདུས་བསགས་ཡིན་པའི་ཕིར། མིག་སྩོགས་འདུས་པ་མ་

ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་ཆྩོས་ཅན། གཞན་དྩོན་བེད་དེ། འདུས་བསགས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དངྩོས་གྱུར་གི་ནམ་མཁའ་ཆྩོས་ཅན། རྟག་སེ། འདུས་མ་བས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་

པ་ལྟ་བུའྩོ་ཞེས་ཟེར། དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། སྒྲུབ་བེད་མེད་ཅིང་གནྩོད་བེད་ཡྩོད་པའི་

ཕིར་རྩོ། །གལ་ཏེ་སྒྲུབ་བེད་ཡྩོད་དེ། བས་པ་ཆྩོས་ཅན། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆྩོས་

ཀི་ངྩོ་བྩོ་འགྩོག་པའི་འགལ་རྟགས་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་འགྩོག་པའི་སྩོ་

ནས་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཆྩོས་ཅན་སྒའི་སེང་

དུ་རྟག་པ་འགྩོག་པའི་འགལ་རྟགས་ཡིན་པར་ཐལ། སྒའི་སེང་དུ་རྟག་པ་འགྩོག་པའི་

སྩོ་ནས་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། སྒའི་

སེང་དུ་རྟག་པ་འགྩོག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒའི་སེང་དུ་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། གནྩོད་བེད་ཡྩོད་དེ། ཆྩོས་ཅན་སྒ་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་འགྩོག་པའི་འགལ་རྟགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒ་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སྒ་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེས་ན་གཞན་གསུམ་ལའང་གནྩོད་བེད་

རིགས་འགྲེའྩོ་ཞེས་གསུངས་པས། ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་སྩོགས་ལ་དེ་དང་དེ་འགྩོག་པའི་

འགལ་རྟགས་ཞེས་སྦར་ན་བཞི་ཀ་མི་འཐད་པ་གསུངས་ཤིང་། ཡང་དེ་ཉིད་ ༢༡༩ 

ལས། ཁ་ཅིག །ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་འགྩོག་པའི་འགལ་རྟགས་ལ་སྩོགས་པའི་ཐ་སྙད་མི་

འཐད་དེ། ཇི་སད་བཤད་པའི་རིགས་པས་གནྩོད་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་དང་། ཆྩོས་ཀི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་དང་། ཆྩོས་

ཅན་གི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་དང་། ཆྩོས་ཅན་གི་ངྩོ་བྩོ་སྒྲུབ་པའི་འགལ་

རྟགས་བཞི་ཡྩོད་ལ། དཔེར་བརྩོད་ནི་སར་བཤད་པ་ལྟར་རྩོ་ཞེ་ན། མིག་སྩོགས་

ཆྩོས་ཅན། འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་གཞན་དྩོན་བེད་དེ། འདུས་བསགས་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་བཀྩོད་པའི་ཚེ་ན། འདུས་བསགས་ཆྩོས་ཅན། འདུས་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཡུལ་ཅན་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཆྩོས་ཀི་ཁྱད་པར་དུ་བཟུང་བར་ཐལ། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

ཆྩོས་ཀི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། གཞན་དྩོན་བེད་

པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོར་བཟུང་བར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། མིག་སྩོགས་གཞན་

དྩོན་བེད་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བར་བཟུང་བར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་

ཀི་འགལ་རྟགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མིག་སྩོགས་གཞན་དྩོན་བེད་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

བསྒྲུབ་བར་བཟུང་བ་གང་ཞིག །མིག་སྩོགས་གཞན་དྩོན་བེད་པ་ལ་མི་གནྩོད་ཅིང་། 

གཞན་དྩོན་བེད་པ་དང་ཁྱབ་པ་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་ངེས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་

དང་པྩོ་མ་གྲུབ་ན། མིག་སྩོགས་གཞན་དྩོན་བེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འདུས་

བསགས་ཀི་རྟགས་ཀིས་མིག་སྩོགས་གཞན་དྩོན་བེད་པ་ལ་གནྩོད་པའི་ཕིར་

རྩོ། །འདྩོད་པར་མི་ནུས་ཏེ། མིག་སྩོགས་ཀིས་རང་འབས་རྣམ་ཤེས་སྐྱེད་པའི་ཕིར་

དང་། མིག་སྩོགས་གཞན་དྩོན་བེད་པ་ཙམ་སངས་རྒྱས་པའི་ངྩོར་སྒྲུབ་ན་གྲུབ་ཟིན་

བསྒྲུབ་པར་བཤད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། དེ་ལྟར་བཀྩོད་པའི་ཚེ་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། 

དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཆྩོས་ཀི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་

ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཅན་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོར་བཟུང་བ་གང་ཞིག །མིག་སྩོགས་ཀི་

སེང་དུ་འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་

སྒྲུབ་ཀི་ཕྩོགས་ཆྩོས་གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁྱབ་པ་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་ངེས་པའི་ཕིར། 

འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོར་བཟུང་བར་

ཐལ། འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཞེ་འདྩོད་ཀི་ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོར་

བཟུང་བའི་ཕིར་ཏེ། མིག་སྩོགས་བདག་དྩོན་བེད་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཞེ་འདྩོད་ཀི་བསྒྲུབ་

བར་བཟུང་བའི་ཕིར་རྩོ། ། གཞན་ཡང་། མིག་སྩོགས་འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་

ཅན་ཆྩོས་ཅན། གཞན་དྩོན་བེད་དེ། འདུས་བསགས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀྩོད་

པའི་ཚེ་ན་དེ་ཆྩོས་ཅན། འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཆྩོས་ཅན་གི་

ཁྱད་པར་དུ་བཟུང་བར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཆྩོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་

རྟགས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོར་

བཟུང་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཞེ་འདྩོད་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོར་བཟུང་བའི་

ཕིར། ཞེས་གསུངས་པས་ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་མ་གཏྩོགས་འགལ་

རྟགས་ལྷག་མ་གསུམ་ལ་སྒས་ཟིན་གི་ཆྩོས་ཀི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་

ཞེས་མ་སྦར་བར་ཆྩོས་ཀི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་ཞེས་སྩོགས་ཀི་ཐ་སྙད་

བེད་པ་ལ་གནྩོད་བེད་དུ་མ་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་དེ་ཉིད་ ༢༢༡ ལས། ཁ་ཅིག །འདུས་བསགས་དེ་མིག་སྩོགས་འདུས་

པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་དེ་གཞན་དྩོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་མ་ཡིན་

ཞེས་ཟེར་ཞིང་། ཁ་ཅིག །སྒས་ཟིན་ལ་ཡང་འགལ་རྟགས་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་ཟེར་བ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

གཉིས་ཀ་མི་འཐད་དེ། ཆྩོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་འགལ་རྟགས་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་

ཀི་ཕྩོགས་ཆྩོས་གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཞེ་འདྩོད་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་དང་ཁྱབ་པ་ཕིན་

ཅི་ལྩོག་ཏུ་ངེས་པའི་ཕིར། རྟགས་དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། མིག་སྩོགས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཞེ་

འདྩོད་ཀི་ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་ཡིན་པ་གང་ཞིག །མིག་སྩོགས་ཀི་སེང་དུ་འགྩོད་

ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡྩོད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པའི་ཕིར། ར་བའི་རྟགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། 

བདག་དྩོན་བེད་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཞེ་འདྩོད་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་སུ་བཟུང་བ་གང་

ཞིག །དེ་དང་ཁྱབ་པ་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་ངེས་པའི་ཕིར། དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒས་ཟིན་གི་འགལ་

རྟགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒས་ཟིན་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཀང་མ་ཡིན། ཁྱབ་པ་ཕིན་ཅི་

ལྩོག་ཏུ་ངེས་པ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། སྒས་ཟིན་ལ་ཤེས་

འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་གི་སེང་དུ་འགྩོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། སྒས་

ཟིན་ལ་མིག་སྩོགས་འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་

ཅན་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དེའི་སེང་དུ་འགྩོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། 

དེ་སྒྲུབ་ཀི་འགྩོད་ཚུལ་ཡིན་འགྩོད་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དེ་ཁྱྩོད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ཁྱྩོད་ཡིན་ན་གཞི་གྲུབ་དགྩོས་ལ། དེ་གཞི་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །སྒས་ཟིན་ལ་ཁྱབ་

པ་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་མ་ངེས་པར་ཐལ། སྒས་ཟིན་ལ་གཞན་དྩོན་བེད་པ་བསྒྲུབ་བའི་

ཆྩོས་སུ་བཟུང་བ་གང་ཞིག །གཞན་དྩོན་བེད་པ་དང་ཁྱབ་པ་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་མ་ངེས་

པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱྩོད་ཀང་ཡིན་གཞན་དྩོན་བེད་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་སྲིད་པའི་

ཕིར་རྩོ། །དེས་ན་འདུས་བསགས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་འགལ་རྟགས་ཡིན་ལ་སྒས་ཟིན་ལ་

འགལ་རྟགས་མ་ཡིན་ཞིང་། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཆྩོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

རྟགས་མ་ཡིན། མིག་སྩོགས་ཀི་སེང་དུ་སྒས་ཟིན་གི་ཆྩོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་

པའི་འགལ་རྟགས་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པས། ཁ་ཅིག་འདུས་བསགས་དེ་མིག་

སྩོགས་འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་དེ། གཞན་དྩོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་

རྟགས་མ་ཡིན་ཟེར་བ་དེའང་མི་འཐད་ཅིང་། འགའ་ཞིག་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒས་ཟིན་ལ་

ཡང་འགལ་རྟགས་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ཡང་མི་འཐད་ཅིང་། རང་ལུགས་ལ། 

འདུས་བསགས་དེ། མིག་སྩོགས་འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་དེ་གཞན་དྩོན་

བེད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་ཡིན་པ་དང་། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒས་ཟིན་གི་འགལ་

རྟགས་མིན་པ་དང་། མིག་སྩོགས་ཀི་སེང་དུ་སྒས་ཟིན་གི་ཆྩོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་

སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

སེ་བདུན་གི་རྒྱན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༣༧༩ ལས། གཞན་དག་བས་པ་སྒ་

རྟག་སྒྲུབ་ཀི་ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་འགྩོག་པའི་འགལ་རྟགས་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་སྨྲ་བ་དག་ལ་

བས་པ་སྒ་རྟག་པ་འགྩོག་པའི་འགལ་རྟགས་སུ་ཐལ་ཞིང་། མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་ཉམས་སྩོ། ། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

བསན་དར་ལྷ་རམས་པའི་རྟགས་རིགས་ཀི་དཀའ་གནད་ཟིན་བིས་ ༨༩ 

ལས། མཚན་གཞི་རིམ་པ་བཞིན། ཞེས་པ་ནས། མཁས་པ་ཀུན་མཐུན་ཞིང་། མིང་

འདྩོགས་ལུགས་ལ་མི་མཐུན་ཏེ། སྦྩོར་བ་དང་པྩོ་ལ་མཚོན་ན། མཁས་པ་ཁ་ཅིག་དེ་

ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་འགྩོག་པའི་འགལ་རྟགས་ཟེར། མཁས་གྲུབ་རེས་ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་འགྩོག་

པའི་འགལ་རྟགས་ཟེར། དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀིས་ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་

ཟེར། སྒྲུབ་བེད་རིམ་པ་བཞིན་དུ། བས་པ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དང་འགལ་བའི་རྟགས་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ལ་རྟག་པ་བཟུང་བ་གང་ཞིག 

ཁྱྩོད་དེ་དང་འགལ་བའི་རྟགས་ཡིན་པའི་ཕིར། མཁས་གྲུབ་རེས། བས་པ་ཆྩོས་ཅན། 

ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་འགྩོག་པའི་འགལ་རྟགས་ཡིན་པར་ཐལ། སྒའི་སེང་དུ་

བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་རྟག་པ་འགྩོག་པའི་འགལ་རྟགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར། 

དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀིས། བས་པ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་སྒའི་སེང་དུ་རྟག་པ་འགྩོག་པའི་

འགལ་རྟགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒའི་སེང་དུ་རྟག་པ་འགྩོག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་སྒའི་སེང་དུ་རྟག་པ་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་རྩོ། །དེ་དག་མིང་ཙམ་ཐ་དད་དུ་ཟད་ཀི་དྩོན་ལ་འགལ་བ་མེད་

དྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

འགལ་རྟགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་དབེ་ཚུལ་ནི། དྩོན་གཉེར་ཡིད་ཀི་མུན་

སེལ་ ༡༢༠ ལས། འགལ་བའི་རྟགས་ཀི་མཚན་ཉིད། ཕྩོགས་ཆྩོས་གྲུབ་ཅིང་ཁྱབ་

པ་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་ངེས་པའི་རྟགས། ཞེས་དང་། འགལ་རྟགས་ལ་སྦྩོར་བའི་སྩོ་ནས་

དབེ་ན། འབས་རང་མ་དམིགས་པའི་འགལ་རྟགས་གསུམ། མཚན་ཉིད་རིམ་བཞིན། 

འགལ་རྟགས་གང་ཞིག །ཁྱྩོད་རང་ལས་རས་ཐ་དད་པའི་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་བའི་

ཆྩོས་ལ་དེ་བྱུང་དུ་འབེལ་བ། སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་

བའི་ཆྩོས་ཡིན་ན་ཁྱྩོད་ཀི་བདག་གཅིག་པའི་ཁྱབ་བེད་ཡིན་པ། གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་

ཀི་དངྩོས་ཀི་དགག་བའི་ཆྩོས་ཡིན་ན་དགག་པ་ཡིན་པ། དཔེ་རིམ་བཞིན། དུ་ལྡན་

ལ་མེ་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་དུ་བ་རྟགས་སུ་བཀྩོད་པ་ལྟ་བུ་དང་། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་

ལ་བས་པ་རྟགས་སུ་བཀྩོད་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཤིང་མེད་ཀི་བག་རྩོང་དུ་ཤ་པ་ཡྩོད་པར་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

སྒྲུབ་པ་ལ་ཤིང་མེད་བཀྩོད་པ་ལྟ་བུའྩོ། །

འགལ་རྟགས་ལ་བརྩོད་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་དབེ་ན་བཞི་ལས། ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་

སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་ཀི་མཚན་ཉིད། ཕྩོགས་ཆྩོས་གྲུབ་ཅིང་། དེ་སྒྲུབ་ཀི་

བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་དང་ཁྱབ་པ་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་ངེས་པ། དཔེར་ན་སྒ་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པ་ལ་བས་པ་རྟགས་སུ་བཀྩོད་པ་ལྟ་བུའྩོ། །ཆྩོས་ཀི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་

པའི་འགལ་རྟགས་ཀི་མཚན་ཉིད། ཕྩོགས་ཆྩོས་གྲུབ་ཅིང་། ཞེ་འདྩོད་ལ་བསྒྲུབ་

བའི་ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོར་བཟུང་ཞིང་། བརྩོད་ཚུལ་ལ་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཀི་ཁྱད་པར་

དུ་བཟུང་བའི་ཆྩོས་དང་ཁྱབ་པ་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་ངེས་པ། དཔེར་ན་མིག་སྩོགས་

དེ། འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་གཞན་དྩོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། འདུས་

ཤིང་བསགས་པ་བཀྩོད་པ་ལྟ་བུའྩོ། །ཆྩོས་ཅན་གི་ངྩོ་བྩོ་བསྒྲུབ་པའི་འགལ་

རྟགས་ཀི་མཚན་ཉིད། ཕྩོགས་ཆྩོས་གྲུབ་ཅིང་། ཞེ་འདྩོད་ལ་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཀི་

ངྩོ་བྩོར་བཟུང་ལ། བརྩོད་ཚུལ་ལ་ཆྩོས་ཅན་གི་ངྩོ་བྩོར་བཟུང་བའི་ཆྩོས་དང་ཁྱབ་

པ་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་ངེས་པ། དཔེར་ན་དངྩོས་གྱུར་གི་ནམ་མཁའ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་

ལ། འདུས་མ་བས་བཀྩོད་པ་ལྟ་བུའྩོ། ། ཆྩོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་

རྟགས་ཀི་མཚན་ཉིད། ཞེ་འདྩོད་ཀི་ཆྩོས་ཅན་གི་སེང་དུ་ཕྩོགས་ཆྩོས་གྲུབ་ཅིང་། 

ཞེ་འདྩོད་ལ་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོར་བཟུང་ལ། བརྩོད་ཚུལ་ལ་ཆྩོས་ཅན་གི་

ཁྱད་པར་བཟུང་བའི་ཆྩོས་དང་ཁྱབ་པ་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་ངེས་པ། དཔེར་ན་མིག་

སྩོགས་འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་དེ། གཞན་དྩོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་

འདུས་ཤིང་བསགས་པ་བཀྩོད་པ་ལྟ་བུ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །དེ་ལྟར་ན་འགལ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

རྟགས་ལ་དབེ་ན་དབེ་ཚུལ་གསུམ་སེ། སྦྩོར་བའི་སྩོ་ནས་དབེ་ན་འབས་རང་མ་

དམིགས་པའི་འགལ་རྟགས་གསུམ་དང་། སྒའི་བརྩོད་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་དབེ་ན། 

ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྟགས་སྩོགས་བཞི་དང་། མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་

འཇུག་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་དབེ་ན། མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་འཇུག་པ་དང་། 

མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ་གཉིས་སུ་དབེ་བ་བཅས་གསུམ་དུ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

སབས་འདིར། དེ་ནི་ལྟྩོས་ནས་ཆྩོས་དག་དང་། །ཆྩོས་ཅན་ཁྱད་པར་ཡིན་

པར་བརྩོད། །ཅེས་སྩོགས་འགལ་རྟགས་ལ་བཞིར་ཕེ་བ་ལ་དགྩོས་པ་གང་ཡྩོད་ཅེ་

ན། དེ་ནི་གཞན་གི་ལྩོག་རྟྩོག་ལྡྩོག་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པར་གསུངས་ལ། དེ་ཡང་རྣམ་

བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༢༤ ལས། འགལ་རྟགས་ལ་བཞིར་ཕེ་བ་ནི། 

གཞན་གི་ལྩོག་རྟྩོག་ལྡྩོག་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཏེ། གྲངས་ཅན་ལ། བདག་རྟག་པ་དངྩོས་

སུ་མ་སྨྲས་ཀང་རུང་། ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་སྨྲས་ཀང་རུང་འདུས་ཤིང་

བསགས་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་མི་རུང་གི་འགལ་རྟགས་སུ་

འགྱུར་རྩོ་ཞེས་པའི་དྩོན་ཏྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྟགས་དཔེ་ཕྩོགས་གསུམ་གི་སྐྱྩོན་དང་སྐྱྩོན་ཅན་སྩོགས་ཀི་སྩོར།

རྟགས་དཔེ་ཕྩོགས་གསུམ་གི་སྐྱྩོན་དང་སྐྱྩོན་ཅན་སྩོགས་ཀི་སྩོར་ལ། དང་པྩོ་

མཚན་ཉིད་དང་མཚན་གཞི་ནི། རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༦༢ ལས། 

དེས་ན་ཕྩོགས་སྐྱྩོན་གི་དྩོན་ནི། ཕྩོགས་སུ་གཟུང་བ་དེ་ཕྩོགས་སྐྱྩོན་ཅན་དུ་འཇྩོག་

པའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཆྩོས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རྟགས་ཀི་སྐྱྩོན་ཡང་། རྟགས་སུ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

གཟུང་བ་རྟགས་སྐྱྩོན་ཅན་དུ་འཇྩོག་པའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཆྩོས་སྩོ། །ཞེས་དང་། 

མཚན་གཞི་ནི། དེ་ཉིད་ ༤༦༡ ལས། ཕྩོགས་ཀི་སྐྱྩོན་དང་རྟགས་ཀི་སྐྱྩོན་དཔེར་

བརྩོད་ན། མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་བ་སྒའི་སེང་དུ་འགྩོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མ་གྲུབ་

པའི་ཆ། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་ཀི་སྐྱྩོན་ཡིན་གི་ཕྩོགས་ཀི་

སྐྱྩོན་མིན་ཏེ། དེ་ཁྱད་ཆྩོས་སུ་ལྡན་པའི་ཆ་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་སྐྱྩོན་ཅན་

དུ་སྩོང་བ་ཡིན་གི། དེ་ཡྩོད་པ་དང་མེད་པས་ཕྩོགས་སྐྱྩོན་ཅན་དང་སྐྱྩོན་མེད་དུ་སྒྲུབ་

མི་ནུས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

རྩོད་གཞི་ལ་འགྩོད་ཚུལ་ལྟར་མ་གྲུབ་པ་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཀི་སྐྱྩོན་དུ་འདྩོད་པ་ནི། 

དེའི་སྐྱྩོན་དང་མཚན་ཉིད་ཀི་བསལ་བ་མ་ཕེ་བའི་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ལ། དེ་མ་གྲུབ་པའི་

རྟགས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་དུ་འདྩོད་པ་ནི། ཁྱད་པར་གི་ཆྩོས་དང་། ཡྩོན་ཏན་མ་ཕེ་བས་

ནྩོངས་པའྩོ། །ལྟར་སྣང་གསུམ་པྩོ་རྟགས་ཡང་དག་གི་སྐྱྩོན་དུ་འདྩོད་ན། རྟགས་ཡང་

དག་ཡིན་ན་སྐྱྩོན་ཅན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། གཞི་སྩོ་སྩོ་ལ་བལྟྩོས་ན་ལྟར་སྣང་

ངྩོ་བྩོར་མི་ལྡན་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར།

དེ་བཞིན་དུ་སྒ་མི་རྟག་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སྩོང་བའི་ཚེ་བས་པ་སྒ་ལ་

འགྩོད་ཚུལ་ལྟར་མ་གྲུབ་པའི་ཆ་དེ་ཕྩོགས་ཆྩོས་སུ་མཚོན་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཆེད་

དུ་བསལ་བ་ཡིན་གི་དེའི་སྐྱྩོན་མིན་ལ། དེ་སྒ་ལ་འགྩོད་ཚུལ་ལྟར་གྲུབ་པའི་ཆ་

ཕྩོགས་ཆྩོས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་དང་ལྟར་

སྣང་གཞན་དག་ལ་ཡང་ཤེས་པར་བའྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་གྲུབ་ཟིན་གི་སྒ་མཉན་བར་དམ་བཅས་པའི་ཚེ། ཚད་མས་གྲུབ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

པའི་ཆ་དེ་ཕྩོགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་བསལ་བ་མ་ཡིན་ལ། ཚད་མས་གྲུབ་

བསལ་མ་ཞུགས་པའི་ཆ་ཕྩོགས་ཡང་དག་གི་ཁྱད་པར་གི་ཆྩོས་སུ་འདྩོད་པ་ཡང་ཕི་

རྩོལ་གི་བླྩོ་ངྩོ་ལ་བལྟྩོས་པ་ཡིན་ཏེ། གྲུབ་བསལ་མ་ཞུགས་པ་ཙམ་ཕྩོགས་ཡང་དག་

གི་མཚན་ཉིད་དུ་དགྩོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱབ་རྟེན་ཚད་མ་མེད་པ་ཕྩོགས་ཡང་དག་ཏུ་

མི་རིགས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཕི་རྩོལ་གིས་མ་གྲུབ་པ་ཕྩོགས་ཡང་དག་གི་

སྐྱྩོན་དུ་འདྩོད་པ་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་རིགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སེ་བདུན་ལ་འཇུག་པའི་སྩོ་དྩོན་གཉེར་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༡༢༥ ལས། 

ཞར་བྱུང་རྟགས་དཔེའི་སྐྱྩོན་འཆད་པ་ལ། རྟགས་སྐྱྩོན་གི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་

ཀི་རྟགས་སུ་བཀྩོད་ལེ་འྩོ་དེ་ཁྩོ་ན་ལ་ལྡན་ཞིང་རྟགས་སུ་བཀྩོད་ལེ་འྩོ་དེ་དེ་སྒྲུབ་

ཀི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་རྟགས་གང་

ཞིག །བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་ནུས་དང་ཚུལ་གསུམ་གང་རུང་གི་དངྩོས་ཀི་ལྡྩོག་ཕྩོགས་

གང་རུང་ཡིན་པ། དབེ་ན་མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་སྐྱྩོན། འགལ་བའི་རྟགས་སྐྱྩོན། མ་

ངེས་པའི་རྟགས་སྐྱྩོན་དང་གསུམ། དཔེ་རིམ་བཞིན། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་

མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་བ་བཀྩོད་པའི་ཚེ་སྒ་མི་རྟག་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་སུ་བཀྩོད་ན་

ཕྩོགས་ཆྩོས་མ་གྲུབ་པ་ལྟ་བུ་དང་།

སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་བས་པ་བཀྩོད་པའི་ཚེ་སྒ་རྟག་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་སུ་

བཀྩོད་ན་ཁྱབ་པ་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་ངེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞལ་

བ་བཀྩོད་པའི་ཚེ་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་སུ་བཀྩོད་ན་ཁྱབ་པ་རྣལ་མ་དང་ཕིན་

ཅི་ལྩོག་གང་རུང་དུ་མ་ངེས་པ་ལྟ་བུའྩོ། །
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

དེས་ན་རྟགས་སྐྱྩོན་ལ་གཞི་གྲུབ་པས་ཁྱབ་ལ། རྟགས་སྐྱྩོན་ཅན་ལ་གཞི་

གྲུབ་མ་གྲུབ་ཅི་རིགས་སུ་ཡྩོད་དྩོ། །

རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་བསལ་བ་ཡིན་ན་གཞི་མ་གྲུབ་དགྩོས་ཏེ། 

བས་པ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པ་དང་མིག་ཤེས་ཀི་

གཟུང་བ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་ནི་རྟགས་ཡང་དག་

གི་བསལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

འདི་ནི་དཔེ་དང་ཕྩོགས་ཀི་སབས་སུ་གྩོ་བར་བའྩོ། །དཔེ་སྐྱྩོན་གི་མཚན་

ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་དཔེར་བཀྩོད་ལེ་འྩོ་དེ་ཁྩོ་ན་ལ་ལྡན་ཞིང་། དེ་སྒྲུབ་ཀི་དཔེར་བཀྩོད་

ལེ་འྩོ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དཔེ་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་

རྟགས་གང་ཞིག །བསྒྲུབ་བ་ངེས་པའི་སྩོན་དུ་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་གཞིར་གྱུར་པའི་

དངྩོས་ཀི་ལྡྩོག་ཕྩོགས་ཡིན་པ། དབེ་ན་མཐུན་དཔེའི་སྐྱྩོན་དང་། མི་མཐུན་དཔེའི་

སྐྱྩོན་གཉིས། དཔེ་རིམ་བཞིན། ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པས་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་

དཔེར་བུམ་པ་བཀྩོད་པའི་ཚེ་རྟག་པས་སྩོང་པ་ལྟ་བུ་དང་། ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པས་

སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་དཔེར་ནམ་མཁའ་འགྩོད་པའི་ཚེ་རྟག་པས་མི་སྩོང་

པ་ལྟ་བུའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་དྩོན་གཉེར་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༡༢༩ ལས། ཞར་ལ་ཕྩོགས་སྐྱྩོན་གི་

མཚན་ཉིད། ཕྩོགས་སུ་བཟུང་ལེ་འྩོ་དེ་ཁྩོ་ན་ལ་ལྡན་ཞིང་། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྩོགས་

མཚན་ཉིད་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་རྟགས་གང་ཞིག །ངྩོ་བྩོའི་

དྩོན་སྩོགས་ཆྩོས་ལྔ་གང་རུང་གི་དངྩོས་ཀི་ལྩོག་ཕྩོགས་ཡིན་པ། དབེ་ན་ལྔ་ལས། 
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྩོགས་ལྟར་སྣང་གི་སྐྱྩོན་ནི། སྒ་མཉན་བ་ཡིན་པ་ལ་སྒ་མཉན་བ་ཡིན་

པར་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོལ་གི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཞུགས་པ་ལྟ་བུའྩོ། །ལྷག་མ་བཞིའང་

རིགས་འགྲེའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༢༡༤ ལས། གཉིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ལ་

གསུམ། རྟགས་སྐྱྩོན་དང་། དཔེ་སྐྱྩོན་དང་། ཕྩོགས་སྐྱྩོན་ནྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གཉིས། 

མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་སྐྱྩོན་གི་མཚན་ཉིད། དེ་

སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་སུ་གཟུང་བ་དེ་རྟགས་སྐྱྩོན་ཅན་དུ་སྒྲུབ་བེད་དྩོ། །གཉིས་པ་རྟགས་

སྐྱྩོན་ལ་དབེ་ན་གསུམ་ཡྩོད་དེ། རྟགས་སྐྱྩོན་ཅན་ལ་འགལ་མ་ངེས་མ་གྲུབ་པའི་

རྟགས་སྐྱྩོན་ཅན་དུ་དབེར་ཡྩོད་པའི་ཕིར།

འགལ་བའི་རྟགས་སྐྱྩོན་ནི། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་བས་པ་རྟགས་སུ་བཀྩོད་

པའི་ཚེ་ན། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་བཟུང་ནས་ཁྱབ་པ་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་ངེས་

པ་ལྟ་བུའྩོ། །མ་ངེས་པའི་རྟགས་སྐྱྩོན་ནི། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞལ་བར་

རྟགས་སུ་བཀྩོད་པའི་ཚེ་ན། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་བཟུང་ནས་ཁྱབ་པ་

རྣལ་མར་མ་ངེས་པ་ལྟ་བུའྩོ། །མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་སྐྱྩོན་ནི། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་

ལ་མིག་གི་གཟུང་བ་རྟགས་སུ་བཀྩོད་པའི་ཚེ་ན། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་

སུ་བཟུང་ནས་ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་གི་སེང་དུ་འགྩོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མ་གྲུབ་

པ་ལྟ་བུའྩོ། །དེ་ཡང་ལྟར་སྣང་གི་སྦྩོར་བ་སྩོར་གཅིག་ལ་རྟགས་སྐྱྩོན་དང་རྟགས་

སྐྱྩོན་ཅན་དང་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་བསལ་བ་གསུམ་བརི་བར་བ་སེ། 

རྟགས་སྐྱྩོན་ཡིན་ན་གཞི་གྲུབ་དགྩོས་ཏེ། རྟགས་སུ་བཟུང་བ་དེ་རྟགས་སྐྱྩོན་ཅན་དུ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

རྟགས་སྐྱྩོན་ཅན་ཡིན་ན་གཞི་གྲུབ་པས་མ་ཁྱབ་སེ། རི་བྩོང་གི་རྭས་ཕུག་པ་

དེ་སྐྱེས་བུ་སྡུག་བསལ་བར་བསྒྲུབ་པའི་རྟགས་སྐྱྩོན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་

སྐྱྩོན་ཅན་ཡིན་ན་གཞི་མ་གྲུབ་པས་མ་ཁྱབ་སེ། གཞལ་བ་དེ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་རྟགས་སྐྱྩོན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་བསལ་བ་

གཞི་མ་གྲུབ་སེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ལྟར་སྣང་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་

མི་སྲིད་པའི་ཕིར།

དེ་ཡང་མིག་གིས་གཟུང་བས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། སྒ་

མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་བཟུང་ནས་ཕྩོགས་ཆྩོས་མ་གྲུབ་པ་དེ་རྟགས་སྐྱྩོན་

དང་། མིག་གིས་གཟུང་བ་རྟགས་སྐྱྩོན་ཅན་དང་། མིག་གིས་གཟུང་བའི་རྟགས་ཀིས་

སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྩོགས་ཆྩོས་གྲུབ་པ་ནི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་

བསལ་བ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་དཔེ་དང་ཕྩོགས་ཀི་སྐྱྩོན་དང་སྐྱྩོན་ཅན་རྣམས་ལ་

ཡང་ཅི་རིགས་པར་སྦར་བར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ ༧༤༡ ལས། དང་པྩོ་ལ་གཉིས། ཕྩོགས་ཀི་སྐྱྩོན་གཏན་

ལ་དབབ་པ་དང་། གཏན་ཚིགས་དང་དཔེའི་སྐྱྩོན་གཏན་ལ་དབབ་པའྩོ། །དང་པྩོ་ལ། 

མཚན་ཉིད་དང་། མཚན་གཞིའི་དབེ་བའྩོ། ། དང་པྩོ་ནི། ཕྩོགས་སུ་གཟུང་བ་དེ་

ཕྩོགས་ལྟར་སྣང་དུ་མཚོན་བེད་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའྩོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕི་རྩོལ་གིས་གྲུབ་ཟིན་པའི་སྒ་མཉན་བར་དམ་བཅས་པ་ན། 

རྩོལ་བའི་དམ་བཅའི་སྐྱྩོན་ཅན་དང་། ཕི་རྩོལ་གིས་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཆ་དེའི་སྐྱྩོན་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ནྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཕི་རྩོལ་གིས་བསལ་ཟིན་པ་དམ་བཅས་པ་ན་སྒ་རྟག་པའྩོ་ཞེས་

དམ་བཅས་པ་སྐྱྩོན་ཅན་དང་། ཕི་རྩོལ་གིས་བསལ་ཟིན་པ་སྐྱྩོན་ནྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་

གཞན་ལ་ཡང་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གཉིས་པ་རྟགས་སྐྱྩོན་གི་མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། རྟགས་

སུ་གཟུང་བ་དེ་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དུ་མཚོན་པར་བེད་པའི་མཚོན་བེད་ཐུན་

མྩོང་མ་ཡིན་པའྩོ། །གཉིས་པ་ནི། བས་པ་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་

སྐྱྩོན་ཅན་དང་ཁྱབ་པ་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་ངེས་པ་ནི་དེའི་སྐྱྩོན་དང་། དེ་བཞིན་དུ་

གཞལ་བ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་སྐྱྩོན་ཅན་དང་། ཁྱབ་པ་མ་

ངེས་པའི་ཆ་སྐྱྩོན་ནྩོ། །

མིག་གིས་གཟུང་བ་སྒའི་སེང་དུ་འགྩོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མ་གྲུབ་པའི་ཆ་

མིག་གི་གཟུང་བས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་སྐྱྩོན་དང་། གཏན་

ཚིགས་དེ་སྐྱྩོན་ཅན་དང་། དེ་སྒའི་སེང་དུ་འགྩོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་གྲུབ་པའི་ཆ་སྒ་

མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་མཚོན་པར་བེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་

བསལ་བའྩོ། །

སར་བཤད་པ་དེ་དག་འགལ་དང་། མ་ངེས་པ་དང་། མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་སྩོ་

སྩོའི་སྐྱྩོན་དུ་ཡང་ཤེས་པར་བ་སེ། དེའི་ཁྱད་ཆྩོས་དང་དེའི་སྐྱྩོན་མི་འགལ་བའི་ཕིར།  

གང་དག་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་སྐྱྩོན་དུ་འདྩོད་པ་ནི། མཚན་ཉིད་ཀི་བསལ་བ་

དང་སྐྱྩོན་མ་ཕེད་པས་ནྩོངས་ལ། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་གསུམ་པྩོ་གཏན་ཚིགས་

ཡང་དག་གི་སྐྱྩོན་དུ་འདྩོད་པ་ནི།  གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་སྐྱྩོན་དང་མི་འབལ་བར་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

འདྩོད་དགྩོས་པ་དང་། བསལ་བ་སེལ་ཚུལ་ལ་མི་མཁས་པའི་སྐྱྩོན་ནྩོ། །གཏན་

ཚིགས་ཡྩོན་ཏན་ཅན་དང་ཡང་དག་གཅིག་ཏུ་འདྩོད་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། རྟགས་ཀི་

སྐྱྩོན་དང་ཡྩོན་ཏན་འགལ་ཡང་གཏན་ཚིགས་སྐྱྩོན་ཅན་དང་ཡྩོན་ཏན་ཅན་མི་འགལ་

བའི་ཕིར་རྩོ། །དཔེར་ན་མིག་དང་རྣ་བ་འགལ་ཡང་མིག་ལྡན་དང་རྣ་བ་དང་ལྡན་པ་

མི་འགལ་བ་བཞིན་ནྩོ། །

རྟགས་ཡྩོན་ཏན་ཅན་དང་སྐྱྩོན་ཅན་འགལ་ན། འགལ་རྟགས་དེ་ཕྩོགས་ཆྩོས་

གྲུབ་པའི་ཆ་ནས་ཀང་གཏན་ཚིགས་ཀི་སྐྱྩོན་དུ་འགྱུར་ཞིང་། ཕྩོགས་ཆྩོས་ཡྩོན་ཏན་

ཅན་དུ་ནམ་སྩོང་བའི་ཚེ་ཡང་དག་ཁྩོ་ནར་འགྱུར་བར་ཁས་བླང་དགྩོས་སྩོ། །དེ་ལྟར་

ན་མིག་དང་ལྡན་ཞིང་རྣ་བ་འྩོན་པའི་མི་ཡྩོན་ཏན་ཅན་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རྩོ། །

སྐྱྩོན་ཡྩོན་གཉིས་ཀ་ཚོགས་པའི་མི་ཡྩོད་ན་གཏན་ཚིགས་ལ་ཡང་ཅིའི་ཕིར་

ཁས་ལེན་མི་ནུས། འདི་དག་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་ཆེར་ཤེས་པར་བའྩོ། །དཔེ་སྐྱྩོན་

རྣམས་ནི་དཔེ་ལྟར་སྣང་གི་སབས་སུ་བཤད་པར་བ་བ་རིགས་པ་ཁྩོ་ནའྩོ། །ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༤༢༠ ལས། གཉིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་

ནི། རྟགས་སྐྱྩོན་གི་མཚན་ཉིད། རང་ཁྱད་ཆྩོས་སུ་ལྡན་པའི་རྟགས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

རྟགས་སྐྱྩོན་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས། དཔེར་ན་སྒ་མི་

རྟག་སྒྲུབ་ལ་མིག་གི་གཟུང་བ་རྟགས་སུ་བཀྩོད་པའི་ཚེ་མིག་གི་གཟུང་བ་སྒ་ལ་མ་

གྲུབ་པའི་ཆ་ལྟ་བུའྩོ། །

དཔེ་སྐྱྩོན་གི་མཚན་ཉིད། རང་གང་ལ་ཁྱད་ཆྩོས་སུ་ལྡན་པའི་དཔེ་དེ་དེ་སྒྲུབ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཀི་དཔེ་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས། 

དཔེར་ན་གཞལ་བས་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེར་བུམ་པ་བཀྩོད་པའི་ཚེ་

བུམ་པ་རྟག་པས་སྩོང་བ་ལྟ་བུའྩོ། །

ཕྩོགས་སྐྱྩོན་གི་མཚན་ཉིད། རང་གང་ལ་ཁྱད་ཆྩོས་སུ་ལྡན་པའི་དམ་བཅའི་

དྩོན་དེ་ཕྩོགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་

ཚིགས། དཔེར་ན་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་སྒ་རྟག་པ་ཚད་མས་བསལ་བའི་ཆ་ལྟ་

བུའྩོ། །འྩོན་ཀང་འདི་རྣམས་ཀི་ནང་གསེས་ཀི་དབེ་བ་ནི་རྟྩོགས་སའྩོ། །ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །དེ་ལྟར་ངྩོ་བྩོ་དྩོན་སྩོགས་ཆྩོས་ལྔ་མ་ཚང་བ་ལ་ནང་ཚན་སྩོ་སྩོར་ཕེ་

ནས་ཕྩོགས་སྐྱྩོན་དང་སྐྱྩོན་ཅན་ལྔ་ལྔར་དབེ་ཚུལ་ཤེས་པར་བའྩོ། །

རྟགས་དཔེ་ཕྩོགས་གསུམ་གི་སྐྱྩོན་ཡྩོན་རྣམས་ནང་ཕན་ཚུན་ 

འགལ་མི་འགལ་གི་སྩོར།

རྟགས་དཔེ་ཕྩོགས་གསུམ་གི་སྐྱྩོན་ཡྩོན་རྣམས་ནང་ཕན་ཚུན་འགལ་མི་

འགལ་གི་སྩོར་ནི། རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༦༠ ལས། རྟགས་དཔེ་དང་

རྩོད་གཞི་ལ་རེས་འགྲྩོ་མེད་པ་དང་། བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་དཔེ་ལ་རེས་འགྲྩོ་མེད་པ་འདི་

ཆྩོས་ཅན། སྦྩོར་བ་སྩོར་གཅིག་གི་ཕྩོགས་སྐྱྩོན་མིན་པར་ཐལ། སྦྩོར་བ་དེའི་རྟགས་

དང་དཔེ་ཡང་དག་གི་སྐྱྩོན་མིན་ནམ་སེ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། སྦྩོར་བ་སྩོར་

གཅིག་གི་ཡན་ལག་ཕི་མ་རྟགས་དང་། དཔེ་ལ་བལྟྩོས་པའི་སྐྱྩོན་ཕྩོགས་ཀི་སྐྱྩོན་

དང་གཞི་མཐུན་དུ་འདྩོད་པ་རིགས་པ་མིན་པའི་ཕིར། ཞེས། འདི་དེ་དག་གི་སྐྱྩོན་

མིན་ནམ། །ཡན་ལག་ཕི་མ་ལ་ལྟྩོས་པ། །ཕྩོགས་སྐྱྩོན་འདྩོད་མིན། ཞེས་པའི་ར་བའི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཐད་དུ་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་། སྒྲུབ་བེད་སྐྱྩོན་ནི་ཐམས་ཅད་ཀིས། །ཕྩོགས་ཉིད་ལ་ནི་གནྩོད་

འགྱུར་བ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་དམ་བཅའ་བ། །ཙམ་དང་འབེལ་བའི་ཕྩོགས་སྐྱྩོན་

ཡིན། །ཞེས་པའི་ཐད་ཀི་རྣམ་བཤད་ ༥༢༢ ལས། སྒྲུབ་བེད་ཀི་སྐྱྩོན་ཐམས་ཅད་

ཀིས་ཕྩོགས་ཉིད་འགྲུབ་པ་ལ་གནྩོད་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་སྦྩོར་བ་གཅིག་

པྩོ་དེའི་ཕྩོགས་སྐྱྩོན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཡན་ལག་ཕི་མ་དང་འབེལ་བའི་སྐྱྩོན་

ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་དང་དཔེའི་སྐྱྩོན་ཆྩོས་ཅན། སྦྩོར་བ་སྩོར་གཅིག་པྩོའི་

ཕྩོགས་སྐྱྩོན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་དམ་བཅའ་ཙམ་དང་འབེལ་བའི་སྐྱྩོན་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་ཙམ་དང་འབེལ་བའི་སྐྱྩོན་དེ་ཕྩོགས་

སྐྱྩོན་གི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༤༧༡ ལས། རྟགས་སྐྱྩོན་དང་ཕྩོགས་སྐྱྩོན་ཕན་

ཚུན་གཅིག་ཡིན་ན་གཅིག་ཡིན་མི་དགྩོས་པ་ནི་རྟྩོགས་ས་ཞིང་། གཞི་མཐུན་སྲིད་པ་

ཡིན་ཏེ། སྒ་རྟག་སྒྲུབ་ལ་རྟགས་སུའང་རྟག་པ་བཀྩོད་པའི་ཚེ་རྟག་པ་སྒ་ལ་མ་གྲུབ་

པ་གཉིས་ཀའི་སྐྱྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །འྩོན་ཀང་གཞུང་ལས་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་ནི་

གཞུང་ཉིད་དུ་བཤད་པར་བའྩོ། །རྟགས་ཡྩོན་ཏན་ཅན་དང་སྐྱྩོན་ཅན་ཡང་མི་འགལ་

ཏེ། སྒ་རྟག་སྒྲུབ་ལ་བས་པ་རྟགས་སུ་བཀྩོད་པ་ནི་ཡྩོན་ཏན་ཅན་དང་། སྐྱྩོན་ཅན་

གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བས་པ་སྒ་ལ་གྲུབ་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཡྩོན་ཏན་ཡིན་ཅིང་། 

བས་པ་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ཁྩོ་ན་ལ་ཡྩོད་པ་སྐྱྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེས་ཕྩོགས་དཔེ་

ལའང་མཚོན་པར་བ་ཞིང་། དཔེ་སྐྱྩོན་ནི་རྟགས་སྐྱྩོན་དུ་འདུ་སེ། དཔེ་ནི་སྒྲུབ་བེད་ཀི་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཡན་ལག་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །རྟགས་དཔེ་ཕྩོགས་གསུམ་གི་སྐྱྩོན་ཡྩོན་གི་རྣམ་པར་

གཞག་པ་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༢༡༦ ལས། གསུམ་པ་རྩོད་པ་སང་བ་ནི། གལ་ཏེ་

རྟགས་སྐྱྩོན་དང་ཕྩོགས་སྐྱྩོན་མི་འགལ་ན། འདི་དེ་དག་གི་སྐྱྩོན་མིན་ནམ། །ཡན་

ལག་ཕི་མ་ལ་ལྟྩོས་པ། །ཕྩོགས་སྐྱྩོན་འདྩོད་མིན། ཞེས་པ་དང་འགལ་ལྩོ་ཞེ་ན། མི་

འགལ་ཏེ། དེ་ནི་རྟགས་ཕྩོགས་ཆྩོས་མ་གྲུབ་པ་དང་ཆྩོས་དཔེ་ལ་རེས་འགྲྩོ་མེད་པ་

ཆྩོས་ཅན། ཕྩོགས་སྐྱྩོན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྟགས་དཔེ་ཁྩོ་ནའི་སྐྱྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས། དེས་ན་སྤིར་རྟགས་སྐྱྩོན་དང་ཕྩོགས་

སྐྱྩོན་གཉིས་མི་འགལ་ཡང་། བས་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་

ལྟ་བུ་གཏན་ཚིགས་ཕལ་ཆེ་བའི་རྟགས་སྐྱྩོན་དང་ཕྩོགས་སྐྱྩོན་གཉིས་འགལ་བ་ཡིན་

ནྩོ་ཞེས་གཞུང་རྣམས་དགྩོངས་པ་མི་འགལ་བར་འགྲེལ་ཚུལ་ཤེས་པར་བའྩོ། །

ཡང་དེ་ཉིད་ ༢༡༦ ལས། གལ་ཏེ་ཚུལ་གང་རུང་རེ་མ་ཚང་བའི་སྩོ་ནས་

རྟགས་སྐྱྩོན་ཅན་དུ་འགྱུར་ན། ཚུལ་གང་རུང་རེ་ཚང་བའི་སྩོ་ནས་རྟགས་ཡྩོན་ཏན་

ཅན་དུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་གཞལ་བ་དེ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡྩོན་ཏན་

ཅན་དུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་རྟགས་སྐྱྩོན་ཅན་དང་རྟགས་ཡྩོན་ཏན་ཅན་མི་འགལ་

བར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། སྐྱྩོན་མེད་དེ། ཚུལ་གང་རུང་རེ་མ་ཚང་བས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་མི་

ནུས་སུ་འགྱུར་ལ། ཕྩོགས་ཆྩོས་ལྟ་བུ་གང་རུང་རེ་ཚང་བས་རྟགས་ཡྩོན་ཏན་ཅན་

དུ་འཇྩོག་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ཏེ། རྟགས་ཀུན་རང་གི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཀི་ཆ་

ནས་སྐྱྩོན་ཅན་དང་། རང་གི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་ནུས་ཀི་ཆ་ནས་ཡྩོན་ཏན་ཅན་དུ་བཞག་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

པའི་ཕིར། དེ་སད་དུའང་། རྟགས་ཀུན་རང་གི་བསྒྲུབ་བ་ལ། །སྐྱྩོན་དང་ཡྩོན་ཏན་

དཔྱད་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས།

རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ ༧༤༢ ལས། རྟགས་ཀི་སྐྱྩོན་དང་ཡྩོན་ཏན་འགལ་

ཡང་གཏན་ཚིགས་སྐྱྩོན་ཅན་དང་ཡྩོན་ཏན་ཅན་མི་འགལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །དཔེར་

ན་མིག་དང་རྣ་བ་འགལ་ཡང་མིག་ལྡན་དང་རྣ་བ་དང་ལྡན་པ་མི་འགལ་བ་བཞིན་

ནྩོ། །རྟགས་ཡྩོན་ཏན་ཅན་དང་སྐྱྩོན་ཅན་འགལ་ན། འགལ་རྟགས་དེ་ཕྩོགས་

ཆྩོས་གྲུབ་པའི་ཆ་ནས་ཀང་གཏན་ཚིགས་སྐྱྩོན་ཅན་དུ་འགྱུར་ཞིང་། ཕྩོགས་ཆྩོས་

ཡྩོན་ཏན་ཅན་དུ་ནམ་སྩོང་བའི་ཚེ་ཡང་དག་ཁྩོ་ནར་འགྱུར་བར་ཁས་བླང་དགྩོས་

སྩོ། །དེ་ལྟ་ན་མིག་དང་ལྡན་ཞིང་རྣ་བ་འྩོན་པའི་མི་ཡྩོན་ཏན་ཅན་མ་ཡིན་པར་

འགྱུར་རྩོ། །སྐྱྩོན་ཡྩོན་གཉིས་ཀ་ལ་ཚོགས་པའི་མི་ཡྩོད་ན་གཏན་ཚིགས་ལ་ཡང་

ཅིའི ་ཕིར་ཁས་ལེན་མི་ནུས། འདི་དག་ལ་བརྟེན་ནས་རྒྱ་ཆེར་ཤེས་པར་

བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རིགས་རྒྱན་མུན་སེལ་ ༣༤༤ ལས། སྒ་རྟག་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་རྟགས་དང་ཕྩོགས་གཉིས་ཀ་རུ་བཀྩོད་ནས་སྒ་རྟག་པ་ཚད་མས་བསལ་

བའི་ཆ། སྒ་རྟག་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སྐྱྩོན་དང་ཕྩོགས་

སྐྱྩོན་གཉིས་ཀ་ཡིན་ཏེ། སྒ་རྟག་པ་དེ་སྒ་རྟག་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

རྟགས་སྐྱྩོན་ཅན་དང་། ཕྩོགས་སྐྱྩོན་ཅན་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞུང་ལས་

འགལ་བར་གསུངས་པ་ནི་གཙོ་ཆེ་བ་ལ་དགྩོངས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཀླྩོང་རྩོལ་རིན་པྩོ་ཆེའི་གཏན་ཚིགས་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ ༡༤༥ ལས། 
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

རྟགས་ཀི་སྐྱྩོན། ཕྩོགས་ཀི་སྐྱྩོན། དཔེ་ཡི་སྐྱྩོན་རྣམས་མེད་ལ། སྦྩོར་བ་ལྟར་སྣང་

སྩོར་གཅིག་ལ་རྟགས་དཔེ་ཕྩོགས་གསུམ་གི་སྐྱྩོན་ཡྩོད་ཅེས་ཁས་བླང་ངྩོ་། །བས་

པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྦྩོར་བ་ཡང་དག་ལ། རྟགས་དཔེ་ཕྩོགས་

གསུམ་གི་ཡྩོན་ཏན་དང་ལྡན་ཞིང་། གཞི་གྲུབ་ཚད་རྟགས་དཔེ་ཕྩོགས་གསུམ་ཀ་

ཡིན་ཅིང་དེ་ཡི་ཡྩོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྟགས་ཕྩོགས་སྐྱྩོན་དང་སྐྱྩོན་ཅན་ཡྩོད་མེད་ཀི་སྩོར།

རྟགས་ཕྩོགས་སྐྱྩོན་དང་སྐྱྩོན་ཅན་ཡྩོད་མེད་ཀི་སྩོར་ནི། སེ་བདུན་ལ་

འཇུག་པའི་དྩོན་གཉེར་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༡༢༦ ལས། དེས་ན་རྟགས་སྐྱྩོན་ལ་

གཞི་གྲུབ་པས་ཁྱབ་ལ། རྟགས་སྐྱྩོན་ཅན་ལ་གཞི་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཅི་རིགས་སུ་ཡྩོད་

དྩོ། །རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་བསལ་བ་ཡིན་ན་གཞི་མ་གྲུབ་དགྩོས་

ཏེ། བས་པ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པ་དང་། མིག་

ཤེས་ཀི་གཟུང་བ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་ནི་

རྟགས་ཡང་དག་གི་བསལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདི་ནི་དཔེ་དང་ཕྩོགས་ཀི་སབས་

སུ་ཡང་གྩོ་བར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༦༢  ལས། དེས་ན་ཕྩོགས་སྐྱྩོན་གི་

དྩོན་ནི། ཕྩོགས་སུ་གཟུང་བ་དེ་ཕྩོགས་སྐྱྩོན་ཅན་དུ་འཇྩོག་པའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་

པའི་ཆྩོས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རྟགས་ཀི་སྐྱྩོན་ཡང་།  རྟགས་སུ་གཟུང་བ་རྟགས་སྐྱྩོན་

ཅན་དུ་འཇྩོག་པའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཆྩོས་སྩོ་ཞེས་དེ་རྣམས་ཆྩོས་ཡིན་དགྩོས་

པར་གསལ་ལྩོ། །
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་ ༢༡༥ ལས། དེ་ཡང་རྟགས་ལྟར་སྣང་གི་སྦྩོར་བ་སྩོར་

གཅིག་ལ་རྟགས་སྐྱྩོན་དང་རྟགས་སྐྱྩོན་ཅན་དང་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་

བསལ་བ་གསུམ་བརི་བར་བ་སེ། རྟགས་སྐྱྩོན་ཡིན་ན་གཞི་གྲུབ་དགྩོས་ཏེ། རྟགས་

སུ་བཟུང་བ་དེ་རྟགས་སྐྱྩོན་ཅན་དུ་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། རྟགས་

སྐྱྩོན་ཅན་ཡིན་ན་གཞི་གྲུབ་པས་མ་ཁྱབ་སེ། རི་བྩོང་གི་རྭས་ཕུག་པ་དེ་སྐྱེས་བུ་སྡུག་

བསལ་བར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སྐྱྩོན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་སྐྱྩོན་ཅན་ཡིན་ན་གཞི་

མ་གྲུབ་པས་མ་ཁྱབ་སེ། གཞལ་བ་དེ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སྐྱྩོན་ཅན་

ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་བསལ་བ་གཞི་མ་གྲུབ་སེ། དེ་

སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ལྟར་སྣང་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། 

ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

པཎ་ཆེན་བསྩོད་ནམས་གྲགས་པའི་རྣམ་འགྲེལ་ ༤༤༩ ལས། མིག་ཤེས་

ཀི་གཟུང་བའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སྐྱྩོན་ཡིན་ན། དེའི་

རྟགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་སྐྱྩོན་ཅན་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་ཁྱབ། སྒ་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སྐྱྩོན་ཡིན་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་སྐྱྩོན་ཅན་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་

པས་ཁྱབ། རྟགས་སྐྱྩོན་ཡིན་ན། རྟགས་སྐྱྩོན་ཅན་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་ཁྱབ་སེ། 

སར་བཞིན་ནྩོ། །

སྤིར་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྩོགས་སྐྱྩོན་ཡིན་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྩོགས་སྐྱྩོན་ཅན་གི་མཚན་

ཉིད་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་དང་། སྦྩོར་བ་སྩོར་གཅིག་གི་རྟགས་སྐྱྩོན་ཡིན་ན། སྦྩོར་བ་

སྩོར་གཅིག་གི་རྟགས་སྐྱྩོན་ཅན་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ནི་ཁས་མི་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

བླངས་ཏེ། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྩོགས་སྐྱྩོན་དང་། ཕྩོགས་སྐྱྩོན་ཅན་མེད། རི་བྩོང་

རྭའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སྐྱྩོན་དང་། རྟགས་སྐྱྩོན་ཅན་མེད་

པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སར་གི་ཀླྩོང་རྩོལ་རིན་པྩོ་ཆེས་གསུངས་ཚུལ་ཡང་འདིར་དྲན་པར་བའྩོ། །

རྟགས་དཔེ་ཕྩོགས་གསུམ་ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་བཅས་ཀི་ངྩོས་བཟུང་།

རྟགས་དཔེ་ཕྩོགས་གསུམ་ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་བཅས་ཀི་ངྩོས་བཟུང་

ཚུལ་ནི། རྟགས་ཡང་དག་དང་ཕྩོགས་ཡང་དག་དང་དཔེ་ཡང་དག་བཅས་ཀི་ངྩོས་

འཛིན་ཚུལ་གང་ཞེ་ན། རྟགས་ཡང་དག་གི་ཚད་ནི། ཡྩོངས་གྲགས་ལྟར་དང་། 

ཕྩོགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། སར་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་བཤད་

པས་གྩོ་ནུས་ལ། དཔེ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། དྩོན་གཉེར་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ 

༡༢༤ ལས། དཔེ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། བསྒྲུབ་བ་ངེས་པའི་སྩོན་དུ་ཁྱབ་པ་ངེས་

པའི་གཞིར་གྱུར་པ། དབེ་ན་གཉིས་ལས། མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། 

བསྒྲུབ་བ་ངེས་པའི་སྩོན་དུ་རེས་ཁྱབ་དངྩོས་སུ་ངེས་པའི་གཞིར་གྱུར་པ། དབེ་ན་

དངྩོས་ཀི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་དང་། རིགས་འདྲའི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་གཉིས། 

དཔེ་རིམ་བཞིན། བས་པས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེར་བུམ་པ་བཀྩོད་པ་

ལྟ་བུ་དང་། ལྟྩོ་ལྡིར་བ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པས་ལྟྩོ་ལྡིར་བས་དག་པའི་ས་ཕྩོགས་

སུ་བུམ་པ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་རི་བྩོང་གི་མགྩོ་ལ་རྭ་བཀྩོད་པ་ལྟ་བུའྩོ། །མི་མཐུན་

དཔེ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། བསྒྲུབ་བ་ངེས་པའི་སྩོན་དུ་ལྡྩོག་ཁྱབ་དངྩོས་སུ་ངེས་

པའི་གཞིར་གྱུར་པ། དཔེར་ན་བས་པས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་དཔེར་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ནམ་མཁའ་བཀྩོད་པ་ལྟ་བུའྩོ། །ཞེས་གསུངས།

འྩོ་ན་རྟགས་དཔེ་ཕྩོགས་གསུམ་གི་ལྟར་སྣང་དག་གི་ངྩོས་འཛིན་ཚུལ་ཇི་

ལྟར་ཞེ་ན། རྟགས་ལྟར་སྣང་གི་ཚད་ནི་ཡྩོངས་གྲགས་ལྟར་དང་། ཕྩོགས་ལྟར་སྣང་

གི་མཚན་ཉིད་སར་གི་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་གྩོ་ནུས་ལ། དཔེ་ལྟར་

སྣང་གི་མཚན་ཉིད་ནི། དྩོན་གཉེར་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༡༢༤ ལས། དཔེ་ལྟར་སྣང་

གི་མཚན་ཉིད། བསྒྲུབ་བ་ངེས་པའི་སྩོན་དུ་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་གཞིར་བཟུང་ཞིང་ངེས་

པར་མི་ནུས་པ། དབེ་ན་མཐུན་དཔེ་ལྟར་སྣང་དང་མི་མཐུན་དཔེ་ལྟར་སྣང་གཉིས། 

དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། བསྒྲུབ་བ་ངེས་པའི་སྩོན་དུ་རེས་ཁྱབ་དངྩོས་སུ་ངེས་པའི་

གཞིར་བཟུང་ཞིང་ངེས་པར་མི་ནུས་པ། དབེ་ན་དྩོན་སྐྱྩོན་ཅན། བླྩོ་སྐྱྩོན་ཅན། སྒ་

སྐྱྩོན་ཅན་གི་མཐུན་དཔེ་དང་གསུམ། དང་པྩོ་ལ་དབེ་ན་ཆྩོས་ཀིས་སྩོང་། རྟགས་

ཀིས་སྩོང་། དེ་གཉིས་ཀས་སྩོང་པའི་མཐུན་དཔེ་ལྟར་སྣང་གསུམ། དཔེ་རིམ་བཞིན། 

ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པས་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེར་ལས་དང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་

དང་བུམ་པ་བཀྩོད་པ་ལྟ་བུའྩོ། །གཞན་གཉིས་རེ་ཞིག་གཞྩོག །མི་མཐུན་དཔེ་ལྟར་

སྣང་གི་མཚན་ཉིད། བསྒྲུབ་བ་ངེས་པའི་སྩོན་དུ་ལྡྩོག་ཁྱབ་དངྩོས་སུ་ངེས་པའི་

གཞིར་བཟུང་ཞིང་ངེས་པར་མི་ནུས་པ། དབེ་ན་དྩོན་སྐྱྩོན་ཅན་སྩོགས་གསུམ་གི་མི་

མཐུན་དཔེ་ལྟར་སྣང་གསུམ། དང་པྩོ་ལ་ཆྩོས་ཀིས་མི་སྩོང་། རྟགས་ཀིས་མི་སྩོང་། 

དེ་གཉིས་ཀས་མི་སྩོང་པའི་མི་མཐུན་དཔེ་ལྟར་སྣང་གསུམ། དཔེར་ན། ལུས་ཅན་མ་

ཡིན་པས་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་དཔེར་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་ལས་དང་ནམ་

མཁའ་བཀྩོད་པ་ལྟ་བུའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དེ་ལྟར་ཕྩོགས་ཡང་དག་དང་ཕྩོགས་ཡྩོན་ཏན་ཅན་གཉིས་དང་། ཕྩོགས་

ལྟར་སྣང་དང་ཕྩོགས་སྐྱྩོན་ཅན་གཉིས་དང་། རྟགས་ཡང་དག་དང་རྟགས་ཡྩོན་ཏན་

ཅན་གཉིས་དང་། རྟགས་ལྟར་སྣང་དང་རྟགས་སྐྱྩོན་ཅན་གཉིས་དང་། དཔེ་ཡང་དག་

དང་དཔེ་ཡྩོན་ཏན་ཅན་གཉིས་དང་། དཔེ་ལྟར་སྣང་དང་དཔེ་སྐྱྩོན་ཅན་གཉིས་བཅས་

གཉིས་ཚན་དེ་རྣམས་ཀི་སེང་ནས་ཕན་ཚུན་ཡིན་ཁྱབ་མཉམ་ཡིན་མིན་དང་། ཕན་

ཚུན་མུ་བཞི་མུ་གསུམ་སྩོགས་དཔྱད་དེ་བླྩོ་རྒྱ་བསྐྱེད་པར་བའྩོ། །

དངྩོས་མིང་དང་བཏགས་མིང་སྩོགས་ཀི་ཁྱད་པར་བཤད་པ།

དངྩོས་མིང་དང་བཏགས་མིང་སྩོགས་ཀི་ཁྱད་པར་བཤད་པ་ནི། ཚད་མ་རྣམ་

འགྲེལ་ལས། འདིས་ནི་བར་རེས་འཇུག་པ་ཡི། ། གནྩོད་པ་མེད་པར་བསན་པ་

ཡིན། །ཞེས་དང་། དེའི་ཐད་ཀི་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༥༠༥ ལས། སར་

བཤད་པའི་རིགས་པ་འདིས་ནི་ཆྩོས་ཅན། རྩོད་བེད་ཀི་སྒ་དེ་དག་རྣམས་དྩོན་ཐམས་

ཅད་དེར་འཇུག་ཏུ་རུང་བ་འགྩོག་པ་ཚད་མ་དང་འགལ་བར་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། 

བརའི་རེས་སུ་འཇུག་པའི་རྩོད་བེད་སྒ་རྣམས་ལ་བརྩོད་བའི་དྩོན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་

ངེས་པ་ཡྩོད་པ་མིན་ནྩོ་ཞེས་བརྩོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། སྒ་འདྩོད་པས་འཇུག་

པར་བསན་པ་དེས་ནི་ཆྩོས་ཅན། རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་སྒ་ཡི་བརྩོད་བའི་དྩོན་ནམ། 

འདྩོད་རྒྱལ་བའི་སྒ་རྣམས་ཀི་བརྩོད་བའི་དྩོན་དྩོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་ཉིད་འགྩོག་པ་ལ་

ཚད་མས་གནྩོད་པ་མེད་པར་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་དྩོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པར་

བསན་པའི་ཕིར། འདྩོད་པས་སྦར་དུ་མི་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་སྒ་ནི་འགར་ཡང་

སྲིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྩོད་བེད་ཐམས་ཅད་འདྩོད་པ་ཙམ་ལ་རག་ལས་པའི་ཕིར་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

རྩོ། །འྩོ་ན་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་སྒ་ཡུལ་ངེས་པར་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྩོད་

བེད་ཐམས་ཅད་འདྩོད་རྒྱལ་བའི་སྒ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཅེ་ན། མིང་གང་ལས་ལྟྩོ་ལྡིར་

ཞབས་ཞུམ་པའི་བླྩོ་འཁྲུལ་མེད་དུ་འཇུག་པའི་མིང་དེ་དྩོན་དེ་ཉིད་ཀི་དངྩོས་མིང་

ཡིན་པས་ཡུལ་ངེས་པ་ཞེས་བའི། དེའི་མིང་དེ་ཉིད་དྩོན་གཞན་ལ་སྦར་དུ་མི་རུང་བ་

མི་སྲིད་ཅིང་། འདྩོད་རྒྱལ་བའི་སྒ་མ་ཡིན་པའི་རྩོད་བེད་ཀང་མི་སྲིད་དྩོ་ཞེས་འདྩོད་

པས་སྦར་དུ་མི་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གི་སྒ་ནི་འགའ་ཡང་སྲིད་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། 

འདྩོད་རྒྱལ་བའི་སྒ་མ་ཡིན་པའི་རྩོད་བེད་ཀང་མི་སྲིད་པར་གསུངས་སྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ། ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ ༦༠༣ ལས། མདྩོར་བསྡུས་ན། 

དེས་ན་ཐམས་ཅད་ལ་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒ་འཇུག་ཏུ་རུང་བ་ཉིད་དེ་འགྩོག་པ་ལ་དྩོན་

གང་ལ་ཡང་འདྩོད་པའི་དབང་གིས་བར་སྦྩོར་བ་འགྩོག་ཏུ་མེད་པའི་སྩོབས་ལས་

སྐྱེས་པའི་གྲགས་པ་ཞེས་བའི་རེས་སུ་དཔག་པ་བརྩོད་རུང་གྲགས་པའི་ཡུལ་ཅན་

ཉིད་ཀིས་གནྩོད་པ་བེད་པར་བསན་པ་ཡིན་ཅིང་། དེ་ལྟར་བསན་པ་འདིས་ནི་བརའི་

རེས་སུ་འཇུག་པའི་རྩོད་བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་ལ་ནི་བརྩོད་བའི་དྩོན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་

ངེས་པ་ཡྩོད་པ་མིན་ནྩོ་ཞེས་བརྩོད་ཅིང་། རྩོད་བེད་ཀི་སྒ་དེ་དག་རྣམས་དྩོན་སྣ་

ཚོགས་པ་དེར་འཇུག་ཏུ་རུང་བ་འགྩོག་པ་ནི་ཚད་མ་དང་འགལ་བ་ཡིན་པར་བསན་

པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་བསན་པ་དེས་ནི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་སྒའི་དྩོན་ནམ་འདྩོད་རྒྱལ་

བའི་སྒ་རྣམས་ཀི་དྩོན་དྩོན་དམ་པ་ཉིད་ཡིན་པ་འགྩོག་པ་ལ་གནྩོད་པ་མེད་པར་

བསན་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས།

འྩོ་ན། འདྩོད་རྒྱལ་བའི་སྒ་དང་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་སྒ་གཉིས་མི་འགལ་ལམ་ཞེ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ན། རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༥༠༦ ལས། འྩོ་ན། རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་སྒ་ཡུལ་

ངེས་པར་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྩོད་བེད་ཐམས་ཅད་འདྩོད་རྒྱལ་བའི་སྒ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཅེ་ན། མིང་གང་ལས་ལྟྩོ་ལྡིར་ཞབས་ཞུམ་པའི་བླྩོ་འཁྲུལ་མེད་དུ་འཇུག་

པའི་མིང་དེ་དྩོན་དེ་ཉིད་ཀི་དངྩོས་མིང་ཡིན་པས་ཡུལ་ངེས་པ་ཞེས་བའི་དེའི་མིང་དེ་

ཉིད་དྩོན་གཞན་ལ་སྦར་དུ་མི་རུང་བ་མི་སྲིད་ཅིང་། འདྩོད་རྒྱལ་བའི་སྒ་མ་ཡིན་པའི་

རྩོད་བེད་ཀང་མི་སྲིད་དྩོ། །ཞེས་དེ་གཉིས་མི་འགལ་བ་ལྟ་བུར་གསལ་ལ། འྩོན་ཀང་

འདིར་འདྩོད་རྒྱལ་བའི་སྒ་ཞེས་པ་དེ་འདྩོད་པས་སྦར་དུ་རུང་བའི་སྒ་ཞེས་པ་དེ་བར་

གི་ཚིག་མི་མངྩོན་པར་བས་པ་ཡིན་ཟེར་དགྩོས་སམ་དཔྱད་རྒྱུ་དང་། རྒྱུ་མཚན་ཅན་

གི་སྒ་དང་། རེས་གྲུབ་ཀི་བར་གཉིས་དྩོན་གཅིག་དང་མི་གཅིག་དཔྱད་དགྩོས་ལ། 

འདྩོད་རྒྱལ་བའི་བར་དང་། འདྩོད་པས་སྦར་དུ་རུང་བའི་སྒ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཡྩོད་

མེད་སྩོགས་ལ་ཡང་དཔྱད་དགྩོས་སྩོ། །

འྩོ་ན། དངྩོས་མིང་དང་བཏགས་མིང་ལ་ཁྱད་པར་ཡྩོད་དམ་ཞེ་ན། ཡྩོངས་

འཛིན་བླྩོ་རིག་ ༢༦༠ ལས། དེ་ལ་དབེ་ན། དངྩོས་མིང་དང་བཏགས་མིང་གཉིས། 

དྩོན་དེ་ལ་འདྩོད་རྒྱལ་ཐྩོག་མར་བརའ་སྦར་བ་ཡང་ཡིན། དྩོན་དེའི་མིང་གི་གཙོ་བྩོ་

ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པར་དམིགས་པ། དྩོན་དེའི་དངྩོས་མིང་གི་མཚན་ཉིད། 

དྩོན་དེ་ལ་རེས་གྲུབ་ཏུ་བརའ་སྦར་བ་ཡང་ཡིན། དྩོན་དེའི་མིང་ཕལ་པ་ཡང་ཡིན་པའི་

གཞི་མཐུན་པར་དམིགས་པ། དྩོན་དེའི་བཏགས་མིང་གི་མཚན་ཉིད། དངྩོས་མིང་གི་

མཚན་གཞི་ནི། རི་དགས་ཀི་རྒྱལ་པྩོ་ལ་སེང་གེ་ཞེས་བརྩོད་པའི་ངག་ལྟ་བུ་ལ་བེད། 

བཏགས་མིང་ལ་དབེ་ན། འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་པའི་བཏགས་མིང་དང་། འབེལ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་པའི་བཏགས་མིང་གཉིས། དང་པྩོའི་མཚན་གཞི་ནི། བམ་ཟེ་

ཁྱེའུ་ཁ་ཆེ་སྣ་ཉག་ལ་སེང་གེ་ཞེས་བརྩོད་པའི་ངག་ལྟ་བུ་ལ་བེད་དེ། རྣམ་འགྲེལ་

ལས། སེང་གེ་བམ་ཟེ་ཁྱེའུ་ལ། །དེ་ལྟར་བརྩོད་པའང་འཇིག་རྟེན་ཡྩོད། །ཅེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་དེ་བྱུང་འབེལ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་པའི་བཏགས་མིང་

དང་། བདག་གཅིག་འབེལ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་པའི་བཏགས་མིང་གཉིས་ཡྩོད་པའི་

དང་པྩོ་ལ་ཡང་། རྒྱུ་མིང་འབས་ལ་བཏགས་པའི་བཏགས་མིང་དང་། འབས་མིང་རྒྱུ་

ལ་བཏགས་པའི་བཏགས་མིང་དང་གཉིས། དང་པྩོའི་མཚན་གཞི་ནི། ཉི་མའི་འྩོད་

ཟེར་ལ་ཉི་མ་ཞེས་བརྩོད་པའི་ངག་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ལ། རེས་

དཔག་ཅེས་པའི་ངག་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་བདག་གཅིག་འབེལ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་པའི་

བཏགས་མིང་གི་མཚན་གཞི་ནི། རས་ཡུག་གི་ཁ་ཚར་ཚིག་པ་ལ་རས་ཡུག་ཚིག་

ཅེས་བརྩོད་པའི་ངག་ལྟ་བུ། ཞེས་གསུངས་ཤིང་། 

རྟ་ནག་རྣམ་འགྲེལ་ལུང་རིགས་བང་མཛོད་ ༧༡ ལས། མིང་ལ་དབེ་ན། 

དངྩོས་མིང་དང་། བཏགས་མིང་གཉིས། དང་པྩོ་ནི། དྩོན་དེའི་མིང་དུ་འདྩོད་རྒྱལ་

ཐྩོག་མར་བར་སྦར་བ་ཡང་ཡིན། རང་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་དྩོན་དེ་འཁྲུལ་མེད་དུ་གྩོ་

ནུས་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པར་གྱུར་པའི་མཉན་བ་དྩོན་མཐུན་དེ་དེའི་དངྩོས་

མིང་གི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན་རི་དགས་རྒྱལ་པྩོ་ལ་སེང་གེ་ཞེས་བརྩོད་པའི་ངག་ལྟ་

བུའྩོ། ། རང་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་དྩོན་དེ་འཁྲུལ་མེད་དུ་གྩོ་མི་ནུས་པ་ཡང་ཡིན། དྩོན་

དེའི་མིང་ཕལ་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པར་གྱུར་པའི་མཉན་བ་དེ་དྩོན་དེའི་

བཏགས་མིང་གི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་དབེ་ན། འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་པའི་བཏགས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

མིང་དང་འབེལ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་པའི་བཏགས་མིང་གཉིས། དང་པྩོ་ནི། བམ་ཟེ་

ཁྱེའུ་ཁ་ཆེ་སྣ་ཉག་ལ་སེང་གེ་ཞེས་བརྩོད་པའི་ངག་ལྟ་བུ་ལ་བེད་པ་ཡིན་ཏེ།  བམ་

ཟེ་ཁྱེའུ་སྣ་ཉག་དང་། སེང་གེ་གཉིས་ཁ་ཆེ་བ་དང་སྣ་ཉག་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར།  

གཉིས་པ་ལ། བདག་གཅིག་གི་འབེལ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་པའི་བཏགས་མིང་དང་། 

དེ་བྱུང་གིས་འབེལ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་པའི་བཏགས་མིང་གཉིས། དང་པྩོ་ལ། ཡ་

གལ་གི་མིང་ཚོགས་པ་ལ་བཏགས་པའི་བཏགས་མིང་དང་། ཚོགས་པའི་མིང་གིས་

ཡ་གལ་ལ་བཏགས་པའི་བཏགས་མིང་གཉིས། དང་པྩོ་ནི། རས་ཡུག་གི་ཁ་ཚར་

ཙམ་ཚིག་པ་ལ། རས་ཡུག་ཚིག་ཅེས་བརྩོད་པའི་ངག་ལྟ་བུ་ལ་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། རས་

ཡུག་གི་ཁ་ཚར་དེ་རས་ཡུག་གི་ཡ་གལ་དང་རས་ཡུག་དེ་དེའི་ཁ་ཚར་ལ་སྩོགས་

པ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་པ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར། གཉིས་

པ་ནི། སྒ་ལ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྩོགས་ཞེས་བརྩོད་པའི་ངག་ལྟ་བུ་ལ་བེད་པ་

ཡིན་ཏེ། སྒ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྩོགས་མཚན་ཉིད་པ་དེའི་ཡ་གལ་གཅིག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བཏགས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ། རྒྱུ་མིང་འབས་ལ་བཏགས་

པའི་བཏགས་མིང་དང་། འབས་མིང་རྒྱུ་ལ་བཏགས་པའི་བཏགས་མིང་གཉིས། དང་

པྩོ་ནི། ཉི་མའི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་ཉི་མའི་འྩོད་ཟེར་ལ་ཉི་མ་ཞེས་བརྩོད་པའི་ངག་

ལྟ་བུ་ལ་བེད། གཉིས་པ་ནི། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ལ་རང་འབས་རེས་དཔག་ཅེས་

བརྩོད་པའི་ངག་ལྟ་བུ་ལ་བེད་དྩོ། ། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་རྟ་ནག་རྣམ་འགྲེལ་ ༦༨ ལས། མཚན་ཉིད་གཉིས་པ་ལ་སྤི་གཙོ་བྩོ་དང་

ཡུལ་མི་རན་པྩོ་གཉིས་ལ་འདྲ་བའམ་འབེལ་བ་གང་རུང་གཅིག་གྲུབ་པར་ཐལ། སྤི་



  201  

རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

གཙོ་བྩོ་ཞེས་པའི་ངག་དེ་ཡུལ་མི་རན་པྩོའི་བཏགས་མིང་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། རྟགས་གྲུབ་སེ། ནུས་ལའང་གཙོ་བྩོ་ལ་སྩོགས་པའི། །མཉན་པ་སྐྱེ་བྩོས་བས་

པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། སྤི་གཙོ་བྩོ་ཡྩོད་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་

ཕིར། ཞེས་ཡུལ་མི་རན་པྩོ་ལ་སྤི་གཙོ་བྩོ་ཞེས་པའི་མིང་དེ་བཏགས་མིང་ཡིན་ཡང་། 

ཡུལ་མི་གཙོ་བྩོ་དང་། སྤི་གཙོ་བྩོ་གཉིས་ལ་འདྲ་འབེལ་གང་ཡང་མ་གྲུབ་པར་

གསུངས་སྩོ། །

ཡང་དེ་ཉིད་ ༦༨ ལས། གཞན་ཡང་། སྒ་ལ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྩོགས་

ཡིན་ཞེས་པའི་ངག་ཆྩོས་ཅན། རང་ཉིད་དངྩོས་མིང་དུ་འཇུག་པའི་གཞི་དང་སྒ་

གཉིས་འདྲ་བའམ་འབེལ་བ་སྒྲུབ་པ་གང་རུང་ཞིག་ཡིན་པར་ཐལ། སྒའི་བཏགས་

མིང་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། སྒ་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྩོགས་ཞེས་པའི་མིང་

བཏགས་ནས་འཇུག་པའི་ཕིར་ཏེ། སྒ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྩོགས་མཚན་ཉིད་པ་དེའི་ཕྩོགས་

གཅིག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བཏགས་ནས་འཇུག་པའི་ཕིར། རིགས་

གཏེར་ལས། དེའི་ཕྩོགས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། །ཡ་གལ་གཉིས་ལ་བཏགས་ནས་

འཇུག །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པས། སྒ་ལ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་ཕྩོགས་ཞེས་པའི་ངག་དེ་བཏགས་མིང་ཡིན་ཡང་། སྒ་དང་སྒ་མི་རྟག་པ་གཉིས་

ལ་འདྲ་འབེལ་གང་ཡང་མེད་པར་གསུངས་པས་འདི་ལ་དཔྱད་དགྩོས་ཏེ། སྒ་དེ་སྒ་

མི་རྟག་པའི་བེ་བག་ཡིན་པས་སྩོ། །ཞེས་བརྟག་པར་བའྩོ། །

ཡང་དེ་ཉིད་ ༦༩ ལས། ཁ་ཅིག་ན་རེ། རས་ཡུག་གི་ཕྩོགས་གཅིག་ཚིག་པ་

ལ་རས་ཡུག་ཚིག་ཅེས་པའི་ངག་དེ།  དངྩོས་མིང་མ་ཡིན་ཞིང་བཏགས་མིང་ཡིན་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ནྩོ་ཟེར་ན། རས་ཡུག་གི་ཕྩོགས་གཅིག་ཚིག་པ་དེ་རས་ཡུག་ཚིག་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། དེའི་ཕྩོགས་གཅིག་ཚིག་པ་ལ་དེ་ཚིག་ཅེས་པའི་ངག་དེ་དངྩོས་མིང་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེའི་གཡས་ཕྩོགས་ཚིག་པ་དེ་རས་ཡུག་ཕྩོགས་གཅིག་ཚིག་

པ་ཡིན་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེའི་གཡས་ཕྩོགས་ཚིག་ཅིང་གཡྩོན་

ཕྩོགས་མ་ཚིག་པའི་ཚེ་ན། དེའི་ཕྩོགས་གཅིག་ཚིག་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། 

འདྩོད་ན། དེའི་ཚེ་ན། རས་ཡུག་གི་ཕྩོགས་གཅིག་མེད་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། 

འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའི་ཚེ་ན་དེའི་གཡྩོན་ཕྩོགས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། དེའི་

ཕྩོགས་གཅིག་ཚིག་པ་དེ། དེ་ཚིག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རས་ཡུག་གཅིག་གི་ཕྩོགས་

གཅིག་ཚིག་པ་དེ། རས་ཡུག་གཅིག་ཚིག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སྐྱེས་བུ་གཅིག་གི་

ལག་པ་ན་བ་དེ། སྐྱེས་བུ་གཅིག་ན་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སྐྱེས་བུ་གཅིག་གི་མགྩོ་བྩོ་

མཐྩོང་བ་དེ། སྐྱེས་བུ་གཅིག་མཐྩོང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སྐྱེས་བུ་གཅིག་མཐྩོང་བའི་

བླྩོ་ཡིན་ན སྐྱེས་བུ་གཅིག་གི་ཆ་ཐམས་ཅད་མཐྩོང་བའི་བླྩོ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་

ཕིར། བས་པ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། རས་ཡུག་གཅིག་གི་ཁ་ཚར་ཙམ་ཚིག་པ་དེ། རས་ཡུག་

གཅིག་ཚིག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རས་ཡུག་གི་ཕྩོགས་གཅིག་ཚིག་པ་དེ། རས་ཡུག་

ཚིག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། ཅེས་གསུངས་པས་རས་ཡུག་གི་ཁ་ཚར་ཚིག་

ཅེས་པའི་ངག་དེ་བཏགས་མིང་དང་། རས་ཡུག་ཕྩོགས་གཅིག་ཚིག་ཅེས་པའི་ངག་

དེ་བཏགས་མིང་མིན་པའི་ཁྱད་པར་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་གཉིས་པར། དེས་ན་འདི་ནི་རིགས་དང་ནི། །ཚོགས་

པ་བརྩོད་པའི་ཁྱད་པར་ཡིན། །ཞེས་དང་། དེའི་ཐད་ཀི་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བེད་ ༤༢༦ ལས། དེས་ན་རིགས་བརྩོད་ཀི་སྒས་རིགས་དྩོན་གཞན་དང་། ཚོགས་

བརྩོད་ཀི་སྒས་ཡན་ལག་ཅན་རས་གཞན་ངེས་པར་བརྩོད་བར་བེད་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ས་མས་རིགས་ཅན་བརྩོད་བར་མི་སྩོང་། ཕི་མས་ཚོགས་པ་ཅན་བརྩོད་བར་

སྩོང་བ་འདི་ནི། རིགས་བརྩོད་དང་ཚོགས་པ་བརྩོད་པའི་ཁྱད་པར་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་ཡང་། རིགས་བརྩོད་ཀི་སྒས་རིགས་ཅན་བརྩོད་བར་མི་

སྩོང་། ཞེས་པའི་དྩོན་ནི། ཆྩོས་དེའི་རིགས་བརྩོད་ཀི་སྒས་རང་གི་རིགས་ཅན་ཀུན་

བརྩོད་པའི་དྩོན་མིན་གི། རིགས་བརྩོད་ཀི་སྒ་དེ་རིགས་ཅན་ཀུན་ལ་དངྩོས་མིང་དུ་

འཇུག་ཅེས་པའི་དྩོན་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། བུམ་པ་ཞེས་བརྩོད་པའི་རིགས་བརྩོད་ཀི་

སྒ་དེ། བུམ་པའི་རིགས་ཅན་གསེར་བུམ་དང་ཟངས་བུམ་སྩོགས་བུམ་གསལ་ཀུན་

ལ་དངྩོས་མིང་དུ་འཇུག་ཅེས་པའི་དྩོན་ནྩོ། །

དེའི་དྩོན་ཡང་། བུམ་པ་ཞེས་པའི་མིང་དེ་གསེར་བུམ་ལ་དངྩོས་མིང་དུ་

འཇུག་གི། །གསེར་བུམ་གི་དངྩོས་མིང་ནི་མིན་ཏེ། དེ་ལས་གསེར་བུམ་ཐུན་མྩོང་

མིན་པར་གྩོ་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བཞིན་དུ། མི་རྟག་པ་ཞེས་པའི་ངག་དེ། བུམ་

པ་ལ་དངྩོས་མིང་དུ་འཇུག་ཀང་། དེའི་དངྩོས་མིང་མིན་པའི་ཚུལ་སྩོགས་ཤེས་པར་

བའྩོ། །དེ་བཞིན། ཆྩོས་དེའི་དངྩོས་མིང་ཡིན་ན། ཆྩོས་དེ་ལ་དངྩོས་མིང་དུ་འཇུག་

པས་མ་ཁྱབ་སེ། ཁྱི་སྐྱག་ཅེས་པའི་མིང་དེ། ཁྱི་སྐྱག་ཅེས་པའི་མི་དེའི་དངྩོས་མིང་

ཡིན་ཀང་། དངྩོས་མིང་དུ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱི་སྐྱག་ཅེས་པའི་མིང་

དངྩོས་མིང་དུ་འཇུག་པའི་གཞི་ཡིན་ན་ཁྱིའི་སྐྱག་པ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་

བཞིན་དུ། བམས་པ་དང་སྙིང་རེ་ཞེས་སྩོགས་ཀི་དངྩོས་མིང་ཅན་གི་མི་ཡྩོད་ཀང་། 
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

མིང་དེ་དག་མི་དེ་དག་ལ་དངྩོས་མིང་དུ་མི་འཇུག་ཚུལ་ཡང་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གཞི་དེའི་བཏགས་མིང་ཡིན་ན། གཞི་དེ་ལ་བཏགས་མིང་དུ་འཇུག་པས་མ་

ཁྱབ་སེ། ཤེས་བ་ཞེས་པའི་མིང་དེ། ཤེས་བ་ཞེས་པའི་མི་དེའི་བཏགས་མིང་ཡིན་

ཡང་། དེ་ལ་བཏགས་མིང་དུ་མི་འཇུག་པའི་ཕིར་ཏེ། མིང་དེ་དེ་ལ་བཏགས་མིང་དུ་

འཇུག་ན་གཞི་དེ་དེ་མ་ཡིན་དགྩོས་པ་གང་ཞིག །ཤེས་བ་མ་ཡིན་པའི་མི་མི་སྲིད་

པས་སྩོ། །དེ་ལྟར་ན། དངྩོས་མིང་ཡིན་ལ། དངྩོས་མིང་དུ་མི་འཇུག་པ། མི་ལ་ཁྱི་

སྐྱག་ཅེས་པའི་ངག་ལྟ་བུ་དང་། དངྩོས་མིང་དུ་འཇུག་ཀང་། དངྩོས་མིང་མ་ཡིན་པ་

ནི། མི་རྟག་པ་ཞེས་པའི་ངག་དེ། བུམ་པ་ལ་དངྩོས་མིང་དུ་འཇུག་ཀང་དངྩོས་མིང་

མིན་པ་ལྟ་བུ་དང་། དངྩོས་མིང་དང་དངྩོས་མིང་དུ་འཇུག་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ནི། 

བུམ་པ་ཞེས་པའི་ངག་དེ། བུམ་པའི་དངྩོས་མིང་དང་དངྩོས་མིང་དུ་འཇུག་པ་གཉིས་

ཀ་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་དང་། དངྩོས་མིང་མིན་ལ་དངྩོས་མིང་དུ་འཇུག་པ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་

པ་ནི། བུམ་པ་ཞེས་པའི་ངག་དེ། ཀ་བའི་དངྩོས་མིང་དང་དངྩོས་མིང་དུ་འཇུག་པ་

གཉིས་ཀ་མིན་པ་ལྟ་བུ་གཞི་སྩོ་སྩོ་ལ་སྦར་ནས་ཤེས་པར་བ་ཞིང་། སྤིར་བུམ་པ་

ཞེས་པའི་ངག་དང་དངྩོས་མིང་མིན་པའི་གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་དྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ། ཆྩོས་དེའི་བཏགས་མིང་ཡིན་ལ། བཏགས་མིང་དུ་མི་འཇུག་པ་

ནི། མི་ཞིག་ལ་ཤེས་བ་ཞེས་པའི་མིང་བཏགས་པའི་ངག་ལྟ་བུ་དང་། བཏགས་མིང་

དང་བཏགས་མིང་དུ་འཇུག་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ནི། བམ་ཟེ་ཁྱེའུ་ཁ་ཆེ་སྣ་ཉག་ལ་

སེང་གེ་ཞེས་བཏགས་པའི་མིང་ལྟ་བུ་དང་། བཏགས་མིང་དང་བཏགས་མིང་དུ་

འཇུག་པ་གཉིས་ཀ་མིན་པ་ནི། བུམ་པ་ལ་བུམ་པ་ཞེས་པའི་མིང་ལྟ་བུའྩོ། །བཏགས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

མིང་མིན་ལ་བཏགས་མིང་དུ་འཇུག་པའི་མུ་ནི་མེད་དྩོ། །དེ་བཞིན་དུ། གཞན་དག་

ལའང་སྦར་ནས་ཤེས་པར་བ་ཞིང་། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྩོགས་ཀི་སྒ་དེ་སྒ་ལ་

བཏགས་མིང་དུ་འཇུག་ཀང་དེ་ལ་མི་འཇུག་པ་དང་། དེ་བཞིན་དངྩོས་པྩོ་ཞེས་པའི་

སྒ་དེ་བུམ་པ་ལ་དངྩོས་མིང་དུ་འཇུག་ཀང་དེ་ལ་མི་འཇུག་པ་སྩོགས་བླྩོ་རྒྱ་བསྐྱེད་

ནས་དཔྱད་པར་བ་བ་མང་ངྩོ་། །

དེ་ལས་འཕྲྩོས་ཏེ། རྩོད་བེད་ཀི་སྒ་ལ་ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་མིང་ཚིག་ཡི་གེ་

གསུམ་དུ་དབེ་བ་དང་། ཡང་ན་སྒ་དྩོན་མཐུན་དང་དྩོན་མི་མཐུན་གཉིས་སུ་དབེ་

བ་དང་། བརྩོད་བའི་སྩོ་ནས་རིགས་བརྩོད་ཀི་སྒ་དང་ཚོགས་བརྩོད་ཀི་སྒ་གཉིས་

སུ་དབེ་བ་དང་། བརྩོད་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་མི་ལྡན་རྣམ་གཅྩོད་ཀི་སྒ་དང་གཞན་

ལྡན་རྣམ་གཅྩོད་ཀི་སྒ་དང་མི་སྲིད་རྣམ་གཅྩོད་ཀི་སྒ་གསུམ་དུ་དབེ་བ་དང་། 

བརྩོད་འདྩོད་ཀི་སྩོ་ནས་ཆྩོས་ཅན་བརྩོད་པའི་སྒ་དང་། ཆྩོས་བརྩོད་པའི་སྒ་

གཉིས་སུ་དབེ་བ་སྩོགས་དང་། དེ་དག་རེ་རེ་ལའང་དཔྱད་པར་བ་བ་མང་པྩོར་

ཡྩོད་པ་རྣམས་གཞན་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ། །

སེལ་བེད་ཚད་མའི་སྩོར།

སེལ་བེད་ཚད་མའི་སྩོར་ནི། མ་བསལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། སེལ་བེད་

གང་གིས་མ་བསལ་བ་དང་། གཞི་གང་ལ་མ་བསལ་བ་དང་། ཆྩོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་

ལ་གནྩོད་པ་ལ་སྩོགས་པའི་དཔེ་མི་སྩོན་པའི་འཐད་པ་གསུམ་གི་དང་པྩོ། སེལ་བེད་

ཚད་མ་དེ་ལ་སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་གིས། མངྩོན་སུམ་དྩོན་དང་རེས་སུ་

དཔག །ཡིད་ཆེས་གྲགས་པས་རང་རྟེན་ལའྩོ། །ཞེས་མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་མ་དང་། 
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དངྩོས་སྩོབས་རེས་དཔག་དང་། ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་དང་། གྲགས་པའི་རེས་

དཔག་བཅས་ཚད་མ་བཞིར་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལ་སབས་འདིར་སེལ་བེད་ཚད་མ་ལ་གྲངས་བཞིའི་ངྩོས་འཛིན་བེད་

པ་དེ་མི་འཐད་དེ། བསྡུ་བའི་དབང་དུ་བས་ན་ལེའུ་གསུམ་པར་གཞལ་བ་གཉིས་

ཕིར་ཚད་མ་གཉིས། །ཞེས་པ་ལྟར་གཉིས་སུ་འདུ་བས་གཉིས་སུ་ཕེ་བས་ཆྩོག་

པས། བཞིར་ཕེ་བ་གྲངས་མང་བར་འགྱུར་ལ། རྒྱས་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་རེས་

དཔག་ལ་གསུམ་དུ་དབེ་ན། མངྩོན་སུམ་ལ་ཡང་དབང་པྩོ་མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་མ་

ནས་རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་མའི་བར་བཞི་ཡྩོད་པས་དེ་ལྟར་ན་སེལ་

བེད་ཚད་མ་ལ་རྒྱས་པར་དབེ་ན་བདུན་དུ་དབེ་རིགས་པས་བཞིར་དབེ་བ་ནི་

གྲངས་ཉུང་བའི་སྐྱྩོན་ཏེ་མདྩོར་ན་གྲངས་མང་བའི་སྐྱྩོན་དང་། གྲངས་ཉུང་བའི་

སྐྱྩོན་གཉིས་སུ་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་སྐྱྩོན་མེད་དེ། མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་མ་ལ་

བཞིར་དབེ་བ་ཡྩོད་ཀང་། དེ་རྣམས་གཞལ་བ་མངྩོན་གྱུར་ཡིན་པར་གཅིག་པ་

དང་། ལྩོག་ཕྩོགས་ལ་གནྩོད་ཚུལ་ཡང་གཅིག་པས་སྩོ་སྩོ་མ་ཕེ་ལ། རེས་དཔག་

རྣམས་གཞལ་བ་ལྩོག་གྱུར་ཡིན་པར་མཚུངས་ཀང་ལྩོག་ཕྩོགས་ལ་གནྩོད་ཚུལ་

མི་འདྲ་བས་གསུམ་དུ་ཕེ་ནས་བསན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་ ༢༦༦ ལས། རང་ལུགས་ལ། མངྩོན་སུམ་

ལ་བཞི་ཡྩོད་ཀང་གཞལ་བ་མངྩོན་གྱུར་དང་། ལྩོག་ཕྩོགས་ལ་གནྩོད་ཚུལ་ཡང་

མཚུངས་པས་འདིར་མངྩོན་སུམ་ལ་བཞིར་མ་ཕེ་ལ། རེས་དཔག་གི་གཞལ་བ་ལ་

ལྩོག་གྱུར་དུ་མཚུངས་ཀང་། ལྩོག་ཕྩོགས་ལ་དངྩོས་སྩོབས་ཀིས་གནྩོད་པ་དང་། 



  207  

རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ལུང་ཁས་བླངས་པའི་སྩོབས་ཀིས་གནྩོད་པ་དང་། གྲགས་པ་ཙམ་གིས་གནྩོད་པའི་

ཚུལ་གསུམ་ཡྩོད་པས། རེས་དཔག་ཚད་མ་ལ་སེལ་བེད་ཚད་མ་གསུམ་དུ་ཕེ་བ་

ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༥༠༨ ལས། སབས་དེར་མངྩོན་སུམ་དང་

དངྩོས་སྩོབས་རེས་དཔག་ཚད་མས་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་དྩོན་ལ་གནྩོད་པ་ལ་

གནྩོད་ཚུལ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་སྩོན་པ་མིན་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། 

སབས་དེར་དེ་གཉིས་ཀི་གནྩོད་ཚུལ་མདྩོ་ཙམ་ཞིག་བསན་བཞེད་ལ། དེ་ཙམ་ཞིག་

རྟྩོགས་ས་བས་མ་བསན་པའི་ཕིར། ཡང་དེ་གཉིས་ཀི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་གནྩོད་

ཚུལ་བསན་ན་ཡང་། དངྩོས་སྩོབས་ཀི་ཚད་མ་གཉིས་ཀི་གནྩོད་ཚུལ་མདྩོ་ཙམ་

རྟྩོགས་ས་བས་ཀང་སབས་དེར་མ་བསན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཊིཀ་ཆེན་ ༦༠༥ ལས། སེལ་བེད་ཚད་མའི་དབེ་བ་སྩོན་པ་ན། ཀུན་ལས་

བཏུས་ཀི་ར་བར། རེས་དཔག་ཅེས་གཅིག་ཏུ་མ་བསྡུས་པར་དངྩོས་པྩོ་སྩོབས་

ཞུགས་དང་། ཡིད་ཆེས་དང་། གྲགས་པའི་རེས་དཔག་གསུམ་ག་གྲངས་འཛིན་

རེ་རེ་ཐ་དད་དུ་བཤད་པ་ལ་དེ་དག་གི་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་གྩོ་བའི་དགྩོས་པ་ཡྩོད་

པར་བསན་པའི་ཕིར་དུ། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་འགྲེལ་པར་ཡིད་ཆེས་དང་གྲགས་

པས་གནྩོད་པ་འདི་གཉིས་ནི་དམ་བཅས་པ་ཙམ་གིས་འགལ་བ་ཡིན་ཅེས་པ་

དང་། སྒ་ལས་བྱུང་བའི་གྲགས་པ་དང་འགལ་བའི་དྩོན་གིས་ན། ཞེས་གནྩོད་

ཚུལ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པར་རབ་ཏུ་བརྩོད་དེ། མངྩོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་གི་

གནྩོད་པ་ལ་གནྩོད་ཚུལ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་མིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའང་ཡིད་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཆེས་ཀི་རེས་དཔག་ནི་ལུང་ཙམ་གིས་བཞག་པའི་ཡུལ་དང་། གྲགས་པའི་རེས་

དཔག་ནི་འདྩོད་པ་ཙམ་གིས་བཞག་པའི་ཡུལ་ལ་བཟླྩོག་ཕྩོགས་འགྩོག་བེད་ཀི་

ཚད་མར་དངྩོས་སུ་བསན་པ་ན། མངྩོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་དངྩོས་སྩོབས་

ཀིས་གྲུབ་པའི་ཡུལ་ལ་བཟླྩོག་ཕྩོགས་འགྩོག་བེད་ཀི་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཤུགས་

ལ་གྩོ་ནུས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཊིཀ་ཆེན་ ༥༧༧ ལས། གལ་ཏེ་སེལ་བེད་ཚད་མའི་དབེ་བ་འཆད་པའི་

སབས་སུ། གཞན་རིག་མངྩོན་སུམ་དང་། རང་རིག་མངྩོན་སུམ་སྩོགས་སྩོ་སྩོར་མ་

ཕེ་བར་མངྩོན་སུམ་དྩོན་དང་ཞེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཤིང་། དངྩོས་པྩོ་སྩོབས་ཞུགས་

ཀི་རེས་དཔག་དང་། ཡིད་ཆེས་པའི་རེས་དཔག་སྩོགས་གཅིག་ཏུ་མ་བསྡུས་པར་

དབེ་བའི་གྲངས་འཛིན་རེ་རེ་ལྩོགས་སུ་བགྲངས་པ་ཅི་ཞེ་ན། ཞེས་དྩོགས་པ་བསུས་

ནས་དངྩོས་སྩོབས་རེས་དཔག་དང་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་གཉི་ག་རེས་དཔག་ཡིན་

པར་ཁྱད་མེད་ཀང་། སེལ་བེད་ཚད་མའི་དབེ་བ་འཆད་པའི་སབས་སུ་དེ་གཉིས་སྩོ་

སྩོར་ཕེ་བ་ནི། དེ་གཉིས་ཀི་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་བསན་པའི་ཕིར་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་པ་ལན་

གཞུང་གི་དྩོན་དུ་བཤད་པར་བ་ཞིང་། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཚད་མའི་ལམ་བསྒིགས་ ༣༧ ལས། དེ་ལ་ཚད་མའི་གནྩོད་པ་བཞིར་ངེས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། མང་བའི་སྩོབས་ཀིས་རྟྩོགས་པར་བ་བ་དང་། མང་སྩོབས་མིན་

པའི་རྟྩོགས་པར་བ་བ་གཉིས་སུ་ངེས་ཤིང་། ཕི་མ་ལ་ལུང་གནྩོད་བེད་དུ་འགྱུར་བ་

ལ་ངེས་པར་ལྟྩོས་པ་དང་མི་ལྟྩོས་པ་གཉིས་སུ་འདུས་ལ། མི་ལྟྩོས་པ་ལ། འདྩོད་པ་

ཙམ་གིས་འཇྩོག་ནུས་པ་དང་མི་ནུས་པ་གཉིས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདིའི་སེང་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ནས་ཀང་འགལ་སྩོང་བེད་ནུས་སྩོ་སྙམ་མྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་

སེལ་ ༣༥༠ ལས་ཀང་གསལ་ལྩོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག་སེལ་བེད་ཚད་མ་ལ་མངྩོན་རེས་གཉིས་སུ་མ་ངེས་ན། སར་

ལེའུ་གསུམ་པར། གཞལ་བ་གཉིས་ཕིར་ཚད་མ་གཉིས། །ཞེས་ཚད་མ་ལ་མངྩོན་

རེས་གཉིས་སུ་ངེས་པ་གསུངས་པ་དང་ནང་འགལ་ཡིན་ལ། གཉིས་སུ་ངེས་ན་

སབས་འདིར་སེལ་བེད་ཚད་མ་དེ་ལ་བཞིར་ཕེ་ནས་བཤད་པ་དེ་མི་འཐད་དྩོ་ཞེ་ན།

དེ་ནི་སྐྱྩོན་མེད་དེ་སར་ཚད་མ་ལ་གཉིས་སུ་ངེས་པ་གསུངས་པ་ནི། སྤིར་

ཚད་མ་ལ་མངྩོན་རེས་གཉིས་སུ་ངེས་པ་གསུངས་པ་ཡིན་ལ། སབས་འདིར་བཞིར་

ཕེ་ནས་བཤད་པ་ནི། མངྩོན་རེས་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན་རེས་སུ་དཔག་པ་ལ་དངྩོས་

སྩོབས་རེས་དཔག་སྩོགས་གསུམ་དུ་ཕེ་ནས་སེལ་བེད་ཚད་མ་དེ་ལ་བཞིར་ཕེ་ནས་

བཤད་པ་ཡིན་པས་འགལ་བ་མེད་དྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱས་པའི་བསན་བཅྩོས་ཚད་མ་

རྣམ་འགྲེལ་ལས། རེས་སུ་དཔག་པའི་དབེ་བ་ཡིས། །གནྩོད་མེད་དེ་ནི་རྣམ་བཞིར་

བཤད། །ཅེས་གསུངས་སྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༧༡ ལས། གལ་ཏེ་ཚད་

མས་བསལ་བའི་དྩོན་ནི། གཞི་གང་ལ་བསལ་བ་སེལ་ནུས་ཀི་འགལ་ཟླ་བླྩོས་

བསྒྲུབས་ནས་སེལ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཚད་མའི་བླྩོས་བསྒྲུབ་པ་ཞིག་དགྩོས་པས། 

དེ་མངྩོན་རེས་གཉིས་སུ་མ་འདུས་ན་སར་གྲངས་ངེས་བསྒྲུབ་པ་དང་འགལ་ལ། དེ་

གཉིས་སུ་ངེས་ན་ཚད་མའི་གནྩོད་པ་བཞིར་དབེ་བ་མི་འཐད་དྩོ་ཞེ་ན། ཚད་མས་

གནྩོད་བ་ལ་གནྩོད་པ་དེ་ནི་ཆྩོས་ཅན། རྣམ་པ་བཞིར་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། 
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་དང་རེས་སུ་དཔག་པའི་དབེ་བ་གསུམ་དུ་བས་པ་ཡིས་དེ་ལྟར་

ཕེ་བའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ཊིཀ་ཆེན་ ༥༦༦ ལས། གལ་ཏེ་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་

སེལ་བེད་ཀི་ཚད་མ་བཞིར་ཕེ་བ་དང་། སར་ཚད་མ་མངྩོན་རེས་གཉིས་སུ་གྲངས་

ངེས་པར་བཤད་པ་མི་འགལ་ལམ་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆྩོས་ཅན། དེ་གཉིས་མི་འགལ་

ཏེ། རེས་སུ་དཔག་པའི་དབེ་བ་བེད་པ་ན། དངྩོས་པྩོ་སྩོབས་ཞུགས་ཀི་རེས་དཔག་

དང་། གྲགས་པའི་རེས་དཔག་དང་། ཡིད་ཆེས་པའི་རེས་དཔག་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་

དབང་དུ་བས་པ་ཡིས། རང་གི་གཞལ་བའི་ཟླྩོག་ཕྩོགས་ལ་གནྩོད་པ་བེད་པའི་ཚད་

མ་དེ་ནི། མངྩོན་སུམ་དྩོན་དང་རེས་དཔག་དང་། །ཡིད་ཆེས་གྲགས་པས་རང་རྟེན་

ལའྩོ། །ཞེས་རྣམ་པ་བཞིར་བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སེལ་བེད་གང་གིས་མ་བསལ་བ་བཤད་པའི་སབས་ཀི་མདྩོར་བསན་དུ་

མངྩོན་སུམ་དང་། དངྩོས་སྩོབས། ཡིད་ཆེས། གྲགས་པའི་རེས་དཔག་བཞི་ཀ་བསན་

ནས། རྒྱས་བཤད་ཀི་སབས་སུ། ཡིད་ཆེས་ཀིས་མ་བསལ་བའི་ཚུལ་དང་། གྲགས་

པས་མ་བསལ་བའི་ཚུལ་དང་། མངྩོན་སུམ་གིས་མ་བསལ་བའི་ཚུལ་དང་གསུམ་

ལས། དངྩོས་པྩོ་སྩོབས་ཞུགས་ཀིས་མ་བསལ་བའི་ཚུལ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་

ཡིན་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག་རྟྩོགས་ས་བ་ལ་དགྩོངས་ནས་མ་བཤད་ཅེས་ཟེར།

འགའ་ཞིག་དངྩོས་པྩོ་སྩོབས་ཞུགས་ཀི་ཚད་མ་ནི་སར་ལེའུ་དང་པྩོར་རྒྱས་

པར་བསན་ཟིན་པས་སབས་འདིར་རྒྱས་བཤད་མ་མཛད་དྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །དེ་

ལ་གཞན་དག་མངྩོན་སུམ་ཡང་སབས་འདིར་རྒྱས་བཤད་མི་དགྩོས་པར་ཐལ། སར་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ལེའུ་གསུམ་པར་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས་ན་དེ་དག་རྒྱུ་མཚན་

ཡྩོད་མེད་སྩོགས་དཔྱད་པར་བའྩོ། །

འྩོ་ན་སབས་འདིར་མ་བསལ་བའི་ལྡྩོག་ཕྩོགས་བསལ་བ་དེ་གང་། དེ་ལ་

དབེ་ན་དུ་ཡྩོད་ཅེ་ན། སེ་བདུན་ལ་འཇུག་པའི་སྩོ་དྩོན་གཉེར་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༡༢༨ 

ལས། བསལ་བའི་མཚན་ཉིད། དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གང་ཞིག །ཁྱྩོད་ཀི་ལྡྩོག་ཕྩོགས་

ཀི་དྩོན་ཚད་མས་གྲུབ་པ། དབེ་ན་གཉིས་ལས། མངྩོན་སུམ་བསལ་བའི་མཚན་ཉིད། 

གང་ཞིག །ཁྱྩོད་ཀི་དངྩོས་ཀི་ལྡྩོག་ཕྩོགས་ཀི་དྩོན་མངྩོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པ། 

དཔེར་ན་སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པ་ལྟ་བུའྩོ། །དངྩོས་པྩོ་སྩོབས་ཞུགས་ཀི་རེས་དཔག་

གི་བསལ་བའི་མཚན་ཉིད། གང་ཞིག །ཁྱྩོད་ཀི་དངྩོས་ཀི་ལྡྩོག་ཕྩོགས་ཀི་དྩོན་དངྩོས་

པྩོ་སྩོབས་ཞུགས་ཀི་རེས་དཔག་གིས་གྲུབ་པ། དཔེར་ན་སྒ་རྟག་པ་ལྟ་བུ། གྲགས་

པའི་རེས་དཔག་གི་བསལ་བའི་མཚན་ཉིད། གང་ཞིག །ཁྱྩོད་ཀི་དངྩོས་ཀི་ལྡྩོག་

ཕྩོགས་ཀི་དྩོན་གྲགས་པའི་རེས་དཔག་གིས་གྲུབ་པ། དཔེར་ན་རི་བྩོང་ཅན་ཟླ་བའི་

སྒས་བརྩོད་མི་རུང་བ་ལྟ་བུ། ཡིད་ཆེས་བསལ་བའི་མཚན་ཉིད། སར་ཁས་བླངས་

པའི་དམ་བཅའ་དག་ཕི་མས་ཉམས་པར་བས་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་དྩོན། 

དབེ་ན་རང་ཚིག་ས་ཕི་འགལ་བའི་སྩོ་ནས་ཁས་བླངས་ཀི་བསལ་བ་དང་། ཡིད་

ཆེས་པའི་བསལ་བ་གཉིས། དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། རང་ཚིག་ས་མས་བཞག་པ་རང་

ཚིག་ཕི་མས་ཉམས་པར་བས་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་དྩོན། དཔེར་ན་བུད་མེད་

གཅིག་སར་མར་དམ་བཅས་ནས་ཕིས་མྩོ་གཤམ་དུ་དམ་བཅས་པའི་ཚེ་བུད་མེད་བུ་

སྐྱེད་པའི་ནུས་ལྡན་ཡིན་མིན་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ལྟ་བུ། གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད། དམ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་དྩོན་གང་ཞིག །རང་གི་དངྩོས་ཀི་ལྩོག་ཕྩོགས་ཀི་དྩོན་ཡིད་ཆེས་

རེས་དཔག་གིས་གྲུབ་པ། དཔེར་ན་སར་སངས་རྒྱས་ཀི་ལུང་ཚད་མར་ཁས་བླངས་

ནས་ཕིས་སྦིན་སྩོགས་དཀར་ཆྩོས་ལ་སྤྩོད་པ་ལས་མ་འྩོངས་པ་ན་བདེ་བ་མི་འབྱུང་

བར་དམ་བཅས་པའི་དྩོན་ལྟ་བུའྩོ། །དེས་ན་ཡིད་ཆེས་བསལ་བ་ཡིན་པ་ལ་ཡིད་

ཆེས་རེས་དཔག་གི་བསལ་བ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་ཅིང་། སྤིར་ཡིད་ཆེས་བསལ་བ་

དང་དངྩོས་པྩོ་སྩོབས་ཞུགས་ཀི་བསལ་བ་ཡང་མི་འགལ་ལྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༧༩ ལས། དེ་ལ་འདིར་རང་ཚིག་

དང་འགལ་བ་དག་དང་ལུང་ཚིག་དང་འགལ་བ་གཉིས་སུ་ཕེ་བ་ནི། ཡིད་ཆེས་

བསལ་བའི་དབེ་བ་གཉིས་ཡྩོད་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་མ་ཡིན་ཏེ། ཆྩོས་ཅན་ཁས་

བླངས་ཙམ་གི་བདེན་ཞེན་གིས་སྨྲས་ཤིང་། དེ་མ་དྩོར་བཞིན་དུ་ཁྱད་ཆྩོས་དམ་

བཅས་པ་ན། ཁ་ཅིག་དངྩོས་ཤུགས་འགལ་བ་དང་། གཞན་དག་ཁས་བླངས་

འགལ་བར་འགྱུར་བས་ཡིད་ཆེས་ཙམ་གིས་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་

དཔེ་གཉིས་ཡྩོད་པར་གྩོ་བའི་ཆེད་ཡིན་གི། ས་མ་ནི་ཡིད་ཆེས་བསལ་བར་

བཏགས་པ་ཙམ་མྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༤༠༠ ལས། གསུམ་པ་ཁས་བླངས་ཀི་བསལ་

བ་ལ། རང་ཚིག་གི་བསལ་བ་དང་། ཡིད་ཆེས་པའི་བསལ་བ་གཉིས། དང་པྩོ་ནི། 

དཔེར་ན་རེས་སུ་དཔག་པ་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་དམ་བཅས་པ་ལྟ་བུའྩོ། །དེ་ལ་

རང་ཚིག་ས་ཕི་འགལ་བའི་བསལ་བ་དང་། དམ་བཅའ་དངྩོས་ཤུགས་འགལ་བའི་

བསལ་བ་གཉིས་ཏེ། དང་པྩོ་ནི། དཔེར་ན། མ་མྩོ་གཤམ་ཞེས་དམ་བཅས་པ་ལྟ་བུ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

དང་། གཉིས་པ་ནི། གཞལ་བའི་དྩོན་ཅན་གི་ཚད་མ་དག་མེད་དྩོ་ཞེས་དམ་བཅས་

པ་ལྟ་བུའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༣༩༣ ལས། གསུམ་པ་མ་བསལ་བའི་བཟླྩོག་

ཕྩོགས་བསལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ཚད་མས་བསལ་བ་ཞེས་བ་བའི་དྩོན་ནི་

ཅི། དེ་ལ་དུ་ཞིག་ཏུ་ཡྩོད་ཅེ་ན། ཚད་མས་བསལ་བ་ཞེས་བ་བའི་དྩོན་ནི་འདི་ལྟར་

གྩོ་བར་བ་སེ། སྤིར་ཚད་མས་གནྩོད་པ་འབབ་པའི་ཚུལ་ལ། བདག་འཛིན་ལྟ་བུ་བླྩོ་

ལ་གནྩོད་པ་དང་། དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་ལྟ་བུ་སྒ་ལ་གནྩོད་པ་དང་། སྒ་རྟག་པ་ལྟ་བུ་

ཡུལ་དུ་བཏགས་པ་ལ་གནྩོད་པའི་ཚུལ་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ནི། བླྩོ་དེས་ཇི་ལྟར་

བཟུང་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་ལ་གནྩོད་པའི་སྩོ་ནས་བླྩོ་དེ་ལ་ཚད་མ་གནྩོད་བེད་དུ་སྩོང་སེ་

བླྩོ་དེའི་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་སྐྱེ་བ་ཚད་མས་འགྩོག་པ་ཡིན་ལ། 

གཉིས་པ་ནི། དམ་བཅའ་དེས་ཇི་ལྟར་དམ་བཅས་པ་ལྟར་གྲུབ་པ་དང་། སྒ་

དེས་ཇི་ལྟར་བརྩོད་པར་ལྟར་གྲུབ་པ་ལ་ཚད་མས་གནྩོད་པ་འབབ་པའི་སྩོ་ནས་དམ་

བཅའ་འམ། སྒ་དེ་ལ་ཡིད་བརྟན་དུ་མི་རུང་བར་བེད་པ་ཉིད་དེ་ལ་ཚད་མས་གནྩོད་

པའི་དྩོན་ཡིན་ཅིང་།

གསུམ་པ་ནི། དེ་ལྟ་བུ་ཤེས་བ་ལ་སྲིད་པ་འགྩོག་པ་ཉིད་ཚད་མས་གནྩོད་

པའི་དྩོན་ཡིན་ལ། དེའི་ཕིར། གནྩོད་པ་དེ་ནི་རྣམ་བཞིར་བཤད། །ཅེས་པའི་གནྩོད་

ཚུལ་ནི་ཕི་མ་འདིའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ལ། སྒ་བླྩོ་ལ་ཚད་མས་གནྩོད་པ་ལའང་དེ་

དག་གིས་བཟུང་བ་ལྟར་དང་བརྩོད་པ་ལྟར་ཤེས་བ་ལ་སྲིད་པ་ཚད་མས་ཁེགས་པ་

འདི་ཉིད་སྩོན་དུ་འགྲྩོ་དགྩོས་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ཡུལ་སུན་དབྱུང་མེད་པར་ནི། །དེ་སྩོང་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

བར་ནི་ནུས་མ་ཡིན། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

དེ་བས་ན་སབས་འདིར་ཚད་མས་བསལ་བ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཁྩོའི་རིགས་སྤིར་

ཤེས་བ་ལ་སྲིད་པ་ཚད་མས་བཀག་པ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་གི། གང་ཟག་སྩོས་བཙན་

འགའ་ཞིག་གི་རྒྱུད་ལ་ལྩོག་རྟྩོག་སྐྱེ་བ་ཚད་མས་བཀག་པ་ལྟ་བུའམ། ཁྩོ་སྒ་བླྩོ་དྩོན་

མཐུན་ཡིན་པ་ཚད་མས་བཀག་པ་ལ་སྒ་བླྩོ་དེ་ཚད་མས་བཀག་པར་བརྩོད་པ་ལྟ་བུ་

ནི་མ་ཡིན་པས། ཚད་མས་བསལ་བ་ནི་གཞི་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་ཤེས་

བ་ཆྩོས་ཅན། ཚད་མས་གྲུབ་པ་དང་ཚད་མས་ཁེགས་པའི་གཞི་མཐུན་སྲིད་པར་

ཐལ། ཚད་མས་བསལ་བ་གཞི་གྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༧༡ ལས། ཚད་མའི་བསལ་བ་ཉིད་ལ་

བཞིར་ཕེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་དབེར་མི་རུང་བའི་ཕིར། དེས་ན། ཚད་མས་གནྩོད་

པའི་ཚུལ་བཞིར་ཕེ་བ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

གཞན་ཡང་སབས་འདིར་ངེས་པར་དུ་བརེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ལ། སེ་བདུན་

ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༣༩༥ ལས། ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཚད་མས་བསལ་བ་གཞི་གྲུབ་

སེ། ཚད་མས་བཀག་པ་གཞི་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པ་ཚད་མས་

བཀག་པ་གཞི་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཅེས་པ་མི་འཐད་དེ། ཤེས་བ་ཆྩོས་ཅན། མེད་ངེས་

གཞི་གྲུབ་པར་ཐལ། རི་བྩོང་རྭ་མེད་ངེས་གཞི་གྲུབ་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཚད་མས་

བཀག་པའང་གཞི་མ་གྲུབ། སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པའང་གཞི་མ་གྲུབ་ཀང་སྒ་མཉན་

བ་མ་ཡིན་པ་ཚད་མས་བཀག་པ་ནི་གཞི་གྲུབ་སེ། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་དེ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རྩོ། །དེས་ན་ཁྩོའི་རིགས་ཤེས་བ་ལ་སྲིད་པ་ཚད་མས་བཀག་པ་ལ། ཚད་མས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བསལ་བ་ཞེས་བརྩོད་པ་དེ་ལ་ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས་མི་འདྲ་བའི་དབེ་བ་མེད་ཀང་། འགྩོག་

བེད་ཚད་མའི་སྩོ་ནས་བཞིར་དབེ་བའི་ཐ་སྙད་བས་ཏེ། འདི་ལྟར་མངྩོན་སུམ་ཚད་

མའི་བསལ་བ་དང་། དངྩོས་པྩོ་སྩོབས་ཞུགས་རེས་དཔག་གི་ཚད་མའི་བསལ་བ་

དང་། ཁས་བླངས་ཀི་བསལ་བ་དང་། གྲགས་པའི་བསལ་བའྩོ། །

ཁ་ཅིག །ཚད་མའི་བསལ་བའི་མཚན་ཉིད། ཚད་མས་བཀག་པ་ཞེས་སྨྲས་

ནས། ཚད་མའི་བསལ་བ་གཞི་མ་གྲུབ་པར་འདྩོད་པ་དང་། མཚན་ཉིད་ཀི་མཚན་

ཉིད། དྩོན་ལྡྩོག་ཆྩོས་གསུམ་ཚང་བ་ཞེས་སྨྲས་ནས་ཆྩོས་གསུམ་ནི་རང་གི་མཚན་

གཞི་ལ་སྲིད་པ་ཞེས་སྩོགས་སྨྲ་བ་ནི་ནང་འགལ་ཏེ། ཚད་མས་བཀག་པ་སྒ་མཉན་

བ་མ་ཡིན་པ་ལ་སྲིད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཚད་མས་

བཀག་པ་སྲིད་དེ། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཚད་མས་བཀག་པ་སྒ་

མཉན་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་མི་སྲིད་དེ། མེད་ངེས་རི་བྩོང་རྭ་ལ་ཚད་མས་དམིགས་པར་

ཐལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །

དེས་ན་གཞི་མ་གྲུབ་ཀི་མཚན་མཚོན་གི་རྣམ་གཞག་ཁས་བླངས་ནས་

མཚན་མཚོན་ཡིན་ན་འབེལ་པ་གྲུབ་དགྩོས་པར་འདྩོད་པ་དང་། ཁྱབ་མཉམ་ཡིན་

དགྩོས་པར་འདྩོད་པའང་སྣང་མྩོད། གཞི་མ་གྲུབ་ཀི་འབེལ་པ་ཁས་ལེན་པ་ཁྱྩོད་དང་

ལྷན་ཅིག་གཏམ་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྩོ་བྩོ་ཅག་སྨྩོན་པ་དང་རྩོད་པར་མི་བེད་དྩོ། །

གཞན་ཡང་། གཞི་མ་གྲུབ་ཀི་མཚན་མཚོན་ཁས་བླངས་ན་གཞི་མ་གྲུབ་ན་

རྣམ་པར་གཞག་འཇྩོག་གི་རྒྱུ་འབས་ཁས་ལེན་དགྩོས་ཤིང་། བསལ་བ་མཚོན་བ་

ཡིན་ན་བསལ་བའི་དྩོན་ལྡྩོག་འདྩོད་དགྩོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་བསལ་བ་བསལ་བའི་རང་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ལྡྩོག་ཏུ་ཐལ་ཞིང་། འདྩོད་ན། བསལ་བ་བསལ་བ་དང་གཅིག་ཏུ་ཐལ་ཞིང་། གཞི་མ་

གྲུབ་ཀི་གཅིག་ཐ་དད་འགལ་འབེལ་རྟྩོགས་པ་སྩོགས་ཁས་ལེན་དགྩོས་མི་དགྩོས་

ལེགས་པར་སྩོམས་ཤིག །

དེས་ན་ཁྩོ་བྩོ་ནི། གཞི་མ་གྲུབ་མཚན་ཉིད་ཀི་མཚོན་པ་ལ་དགྩོས་ནུས་མེད་

པས་བསལ་བའི་མཚན་ཉིད་མི་སྨྲའྩོ། །འྩོ་ན་དབེ་བ་ལའང་མི་མཚུངས་སམ་ཞེ་ན། 

སེལ་བེད་རེས་དཔག་ལ་བཞི་ཡྩོད་པས་བསལ་བའམ། མངྩོན་སུམ་ཚད་མའི་

བསལ་བ་ཞེས་སྩོགས་བཞིའི་ཐ་སྙད་ཚད་མ་རྣམས་ཀི་གནྩོད་ཡུལ་སྩོ་སྩོར་རྟྩོགས་

པར་བེད་ཅེས་སྨྲའི། བསལ་བ་དབེ་གཞིར་བས་པ་ལ་དབེ་བ་བཞིར་བེད་དྩོ་ཞེས་ཁྩོ་

བྩོ་ཅག་མི་སྨྲ་ལ། སྩོབ་དཔྩོན་གིས་ཀང་། བསལ་བ་ལ་དབེ་གཞི་དང་། དབེ་བའི་

རྣམ་གཞག་ཏུའང་མ་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལ་མངྩོན་སུམ་ཚད་མའི་བསལ་བའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ་དགག་

གཞག་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། ཁ་ཅིག །མངྩོན་སུམ་ཚད་མའི་བསལ་བའི་མཚན་

ཉིད། མངྩོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་དྩོན་གི་འགལ་ཟླ་དངྩོས། དཔེར་ན། སྒ་མཉན་

བ་མ་ཡིན་པ་ལྟ་བུའྩོ། །ཞེས་ཟེར་ཏྩོ། །འྩོ་ན་མངྩོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་དྩོན་མ་

ཡིན་པ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་མངྩོན་སུམ་ཚད་མའི་བསལ་བར་ཐལ།  མངྩོན་སུམ་ཚད་

མས་གྲུབ་པའི་དྩོན་གི་འགལ་ཟླ་དངྩོས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དང་ཕན་ཚུན་སངས་

འགལ་གི་དངྩོས་འགལ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །འདྩོད་ན། གཞལ་བ་ཤིན་ལྩོག་སྩོགས་

མངྩོན་སུམ་ཚད་མའི་བསལ་བར་ཐལ་ལྩོ། །སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པའང་མངྩོན་སུམ་

ཚད་མས་གྲུབ་པའི་དྩོན་དང་དངྩོས་འགལ་དུ་ཐལ་ལྩོ། །
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

དེས་ན་མཚན་ཉིད་འདི་ལྟར་སྨྲ་བ་དག་གིས་ནི་ཚད་མ་དེས་བསལ་བ་ཡིན་

ན་ཚད་མ་དེས་གྲུབ་པའི་དྩོན་དང་དངྩོས་འགལ་དུ་འདྩོད་དགྩོས་སྩོ། །

ཁ་ཅིག །མངྩོན་སུམ་ཚད་མའི་བསལ་བའི་མཚན་ཉིད། དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་

གི་དྩོན་གང་ཞིག །ཁྱྩོད་ཀི་དངྩོས་ཀི་ཟླྩོག་ཕྩོགས་མངྩོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པ། 

༼འདི་དག་གྩོང་གི་དྩོན་གཉེར་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་དང་འགྲིག་མིན་དཔྱད།༽ ཞེས་ཟེར་ཅིང་། བསལ་བ་

གཞན་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་སྦར་ཏེ་སྨྲའྩོ། །

འྩོ་ན། སྒ་རྟག་པར་དམ་བཅས་པའི་ཚེ་རྟག་པ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ཚད་མས་

བསལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་དྩོན་གང་ཞིག །ཁྱྩོད་ཀི་

དངྩོས་ཀི་ཟླྩོག་ཕྩོགས་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །རྟགས་ས་མ་ལ་མ་གྲུབ་ན། སྒ་

མི་རྟག་ཅེས་བརྩོད་པའི་ངག་གིས་ཀང་མི་རྟག་པ་མ་བརྩོད་པར་ཐལ་ལྩོ། །དེ་འདྩོད་

ན། སྒ་ཡང་བརྩོད་མི་རྟག་པ་ཡང་བརྩོད་ན་མི་རྟག་པ་བརྩོད་ཞེས་འདྩོད་དགྩོས་སམ་

མི་དགྩོས་སྩོམས་ཤིག །

མངྩོན་སུམ་ཚད་མའི་བསལ་བ་གཞི་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། དེའི་མཚན་ཉིད་

ཁས་མི་ལེན་ལ། སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་མངྩོན་སུམ་ཚད་མའི་བསལ་བ་ཡིན་

ཅིང་། དེ་ཡང་བསལ་གཞི་སྒ་ལ། བསལ་བ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པ། དངྩོས་ཀི་སེལ་

བེད་མཉན་བ། སེལ་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་སྒ་ལ་མཉན་བ་མངྩོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་

ཅིང་། འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དེས་ན་དངྩོས་ཀི་སེལ་བེད་མཉན་བ་ཡིན་ཀང་། དེས་སེལ་ནུས་པའང་དེ་

མངྩོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་སྩོབས་ཀིས་ཡིན་པས་མངྩོན་སུམ་ཚད་མའི་བསལ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

བ་ཞེས་ཐ་སྙད་བས་ཏེ། དེའི་ཕིར། མངྩོན་སུམ་སྩོགས་ཀི་གཞལ་བ་ཡང་། །འཇལ་

བེད་སྒ་སྒྩོ་བཏགས་ནས་བརྩོད། །ཅེས་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ཡང་འདིར་སྒ་མཉན་བ་ཡིན་པར་མངྩོན་སུམ་ཚད་མས་གཞལ་ཞེས་པའི་

དྩོན་ནི། སྒ་མཉན་བ་ཡིན་པར་འཇལ་བའི་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་སྲིད་པ་ཙམ་ལ་བེད་

དམ། འྩོན་ཏེ། སྒ་མཉན་བར་འཇལ་བའི་ཚད་མ་ཡིན་ན་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་

པས་ཁྱབ་པ་ལ་བེད་ཅེ་ན། དང་པྩོ་མ་ཡིན་ཏེ། བུམ་པ་མི་རྟག་པར་རྟྩོགས་པའི་

མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་ཡང་སྲིད་པས། བུམ་པ་རྟག་པར་དམ་བཅས་པའི་དྩོན་ཀང་

མངྩོན་སུམ་ཚད་མའི་བསལ་བར་ཐལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་འདྲའི་ཚད་མ་སྲིད་པའི་རྒྱུ་

མཚན། བདེན་པའི་རྣམ་པར་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་ཚད་མ་སྲིད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དེས་ན། བརྟག་པ་ཕི་མ་དེ་ཉིད་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཡང་སྒ་མཉན་བར་

འཇལ་བའི་ཚད་མ་ནི། ཉན་ཤེས་དེ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། ཉན་ཤེས་ཀི་སྒ་གཞལ་ཡང་། 

སྒ་དེ་མཉན་བ་ཡིན་པར་མ་གཞལ་བའི་ཕིར་ཏེ། མཉན་བར་གཞལ་ན་ཉན་ཤེས་ཀི་

ཡུལ་ཡིན་པར་གཞལ་དགྩོས་པ་ལ། ཉན་ཤེས་ནི་སྒ་རང་གི་ཡུལ་དུ་བས་པའི་སྩོ་

ནས་འཇལ་བ་ཡིན་ཀང་། སྒ་རང་གི་ཡུལ་དུ་བས་པའི་སྩོ་ནས་འཇལ་བ་ཡིན་པར་

འཇལ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དཔེར་ན། བས་པ་དེ་སྒ་མི་རྟག་པ་རང་གི་བསྒྲུབ་

བར་བས་པའི་སྩོ་ནས་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཀང་། དེ་བསྒྲུབ་བར་བས་

པའི་སྩོ་ནས་སྒྲུབ་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མིན་པ་བཞིན་ནྩོ། །

དེས་ན། སྒ་ཉན་ཤེས་ཀིས་ཐྩོས་པ་འཇལ་བའི་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་ནི་ཉན་

ཤེས་ཉམས་སུ་མྩོང་བའི་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་ཡིན་ཏེ། དེས་ཉན་ཤེས་སྒའི་དངྩོས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཀི་རྣམ་ལྡན་དུ་གཞལ་སྩོབས་ཀིས་སྒ་ཉན་ཤེས་ཀིས་གཞལ་བ་ཡིན་པར་ཤུགས་ལ་

འཇལ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

དེས་ན་སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པ་མངྩོན་སུམ་ཚད་མས་བསལ་ཞེས་པའི་

མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་ནི། ཉན་ཤེས་མྩོང་བའི་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་ཡིན་པར་ཤེས་

པར་བའི། ཉན་ཤེས་ཀིས་སྒ་མཉན་བར་གཞལ་བས་ཁྱབ་པ་ཁས་ལེན་ན། ཉན་

ཤེས་ཀིས་སྒ་ཉན་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་གཞལ་བས་ཁྱབ་པར་འདྩོད་དགྩོས་ལ། དེ་ལྟ་ན། 

དབང་ཤེས་རང་རིག་གིས་གཞལ་བ་ན། དབང་ཤེས་རང་རིག་གིས་གཞལ་བ་ཡང་

རང་རིག་གིས་གཞལ་བས་ཁྱབ་དགྩོས་པས་དབང་ཤེས་རྒྱུད་ལྡན་གི་ངྩོར། རང་

རིག་རྟགས་ཀིས་སྒྲུབ་དགྩོས་པ་མི་སྲིད་པར་ཐལ་ལྩོ། །

འྩོ་ན་མངྩོན་སུམ་ཚད་མས་བསལ་བ་ཐམས་ཅད་འདི་དང་འདྲའམ་ཞེ་ན། མི་

འདྲ་སེ། ཚང་མང་ན་དུ་བ་མེད་པ་མངྩོན་སུམ་ཚད་མས་བསལ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་

མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་ནི་ཚང་མང་གི་དུ་བ་མཐྩོང་བའི་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་ཉིད་ཡིན་

པས་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

འྩོ་ན་མཉན་བས་དབང་པྩོའི་སྤྩོད་ཡུལ་བཤད་ཅེས་པ་ཇི་ལྟར་དྲང་ཞེ་ན། 

དེས་ནི་མཉན་བར་གཞལ་ན་ཉན་ཤེས་དབང་པྩོའི་མངྩོན་སུམ་གི་སྤྩོད་ཡུལ་དུ་

གཞལ་དགྩོས་པ་ཉིད་ཆེས་གསལ་བར་བཤད་པས། ཁྩོ་བྩོའི་ཕྩོགས་སུ་གནས་པར་

བས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་དངྩོས་པྩོ་སྩོབས་ཞུགས་རེས་དཔག་གི་བསལ་བ་ནི། བུམ་པ་

རྟག་པར་དམ་བཅས་པའི་དྩོན་ལྟ་བུ་སེ། དེ་ལ་ཡང་། བསལ་གཞི་ནི་བུམ་པ། 
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

བསལ་བ་ནི་རྟག་པ། དངྩོས་ཀི་སེལ་བེད་ནི་བུམ་པ་མི་རྟག་པ་ཡིན་ལ། སེལ་

ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་རེས་དཔག་ཚད་མས་གཞལ་བ་ཞེས་སྩོགས་གྩོང་གིས་

མཚོན་པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །

གསུམ་པ་ཁས་བླངས་ཀི་བསལ་བ་ལ། རང་ཚིག་གི་བསལ་བ་དང་། ཡིད་

འཆེས་པའི་བསལ་བ་གཉིས། དང་པྩོ་ནི། དཔེར་ན་རེས་སུ་དཔག་པ་ཚད་མ་མ་

ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་དམ་བཅས་པ་ལྟ་བུ་དང་། དེ་ལ་རང་ཚིག་ས་ཕི་འགལ་བའི་བསལ་

བ་དང་། དམ་བཅའ་དངྩོས་ཤུགས་འགལ་བའི་བསལ་བ་གཉིས་ཏེ། དང་པྩོ་ནི། 

དཔེར་ན་མ་མྩོ་གཤམ་ཞེས་དམ་བཅས་པ་ལྟ་བུ་དང་། གཉིས་པ་ནི། གཞལ་བའི་

དྩོན་ཅན་གི་ཚད་མ་དག་མེད་དྩོ་ཞེས་དམ་བཅས་པ་ལྟ་བུའྩོ། །

རང་ཚིག་གི་བསལ་བ་ཞེས་བརྩོད་པ་འདི་ལ། བསལ་གཞི་དང་། སེལ་བེད་

སྩོགས་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཅེ་ན། གཞན་དག །མ་མྩོ་གཤམ་དུ་དམ་བཅས་པའི་དམ་བཅའི་

དྩོན་འདི་ལ་བུད་མེད་གཅིག་མར་དམ་བཅས་པ་དང་། མྩོ་གཤམ་དུ་དམ་བཅས་པའི་

དྩོན་ས་མ་ཕི་མས་ཉམས་པར་བས་པས། རང་ཚིག་ས་ཕི་འགལ་བའི་བསལ་བ་

ཞེས་བརྩོད་པར་བེད་དྩོ། །དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། མ་མྩོ་གཤམ་མྩོ་ཞེས་པའི་ཚིག་འདིས་

བུད་མེད་གཅིག་མར་དམ་བཅས་པ་དང་མྩོ་གཤམ་དུ་དམ་བཅས་པའི་དྩོན་གཉིས་

གཅིག་བསལ་བ་དང་། ཅིག་ཤྩོས་སེལ་བེད་དུ་སྩོང་བར་རང་ཚིག་གི་བསལ་བའི་

བསལ་བ་དང་སེལ་བེད་དུ་ཐལ་ཞིང་། དེ་ནི་ཆེས་མི་འཐད་དེ། འདི་ལྟར་བུད་མེད་

གཅིག་གཞིར་བས་པ་ལ་བུ་སྐྱེད་མི་སྐྱེད་ཕུང་གསུམ་མི་སྲིད་པས་གང་རུང་གཅིག་

ཚད་མས་གྲུབ་དགྩོས་ཤིང་། ཚད་མའང་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་དང་། དངྩོས་པྩོ་སྩོབས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཞུགས་ཀི་རེས་དཔག་ཚད་མ་གང་རུང་ལས་མི་འདའ་བའི་དམ་བཅའི་དྩོན་དེ་

གཉིས་གང་རུང་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དེ། ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་དེ་ལ་སེལ་བེད་དུ་གྱུར་

པའི་སྩོ་ནས་བསལ་བའི་བསལ་བ་དེ་ཡང་མངྩོན་སུམ་ཚད་མའི་བསལ་བའམ། 

དངྩོས་པྩོ་སྩོབས་ཞུགས་ཀི་རེས་དཔག་ཚད་མའི་བསལ་བར་འགྱུར་བས། རང་

ཚིག་གི་བསལ་བ་ཡིན་པ་ཉམས་ལ། བུད་མེད་གཅིག་གཞིར་བས་པའི་སེང་དུ་བུ་

སྐྱེད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་ན། དེའི་སེང་དུ་བུ་སྐྱེད་པ་བུ་མི་སྐྱེད་པ་ལ་སེལ་བེད་

མཚན་ཉིད་པར་མི་འགྱུར་ན། སྒའི་སེང་དུ་མཉན་བའང་མཉན་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་སེལ་

བེད་མཚན་ཉིད་པར་མི་འགྱུར་བར་མཚུངས་ལ། སེལ་བེད་མཚན་ཉིད་པར་འགྱུར་

ན། རང་ཚིག་གི་བསལ་བ་ནི། ཕན་ཚུན་གེགས་བེད་པ་ཙམ་ལ་བསལ་བ་སེལ་བེད་

དུ་ཐ་སྙད་བས་པ་ཡིན་གི། ཕན་ཚུན་གནྩོད་བ་གནྩོད་བེད་མ་ཡིན་པར་གཞུང་ལས་

སྩོབ་དཔྩོན་རེས་འབངས་དང་བཅས་པས་གསལ་བར་གསུངས་ཤིང་། ཁྱྩོད་རང་

ཡང་འདྩོད་པ་དང་འགལ་ལྩོ། །

ཚུལ་འདི་ནི་རེས་སུ་དཔག་པ་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་པས། ཤེས་པ་

གཅིག་རེས་དཔག་ཏུ་ཡང་དམ་བཅས། ཚད་མ་མིན་པར་ཡང་དམ་བཅས་པ་

དང་། གཞལ་བའི་དྩོན་ཅན་གི་ཚད་མ་མེད་དྩོ། །ཞེས་པས་དངྩོས་སུ་ཚད་མ་

མེད་པར་ཁས་བླངས་ཤིང་ཤུགས་ལ་ཚད་མ་ཁས་བླངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དམ་

བཅའི་དྩོན་ཕན་ཚུན་འགལ་བ་རང་ཚིག་གི་བསལ་བའི་དྩོན་དུ་འདྩོད་པ་ཐམས་

ཅད་ལའང་མཚུངས་པས་ཕྩོགས་འདི་མ་བརྟགས་པའམ། བརྟགས་ཀང་བླྩོ་གྲྩོས་

ཆུང་བའི་བབ་ཅྩོལ་ཡིན་ནྩོ། །
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དེས་ན་འདི་ལྟར་ཤེས་པར་བ་སེ། རང་ཚིག་གི་བསལ་བའི་དཔེར་བརྩོད་དུ་

སྩོབ་དཔྩོན་གིས་གསུངས་པའི་དམ་བཅའ་འདི་དག་གི་དམ་བཅའ་བའི་ཚུལ་ནི། 

རེས་སུ་དཔག་པ་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་པས་རེས་དཔག་ཁྱད་གཞིར་བཟུང་ནས་

དེའི་སེང་དུ་ཁྱད་ཆྩོས་ཚད་མ་མ་ཡིན་པ་དམ་བཅས་པའི་དབང་དུ་བས་པ་མ་ཡིན་

གི། ཁྱད་གཞི་ཁ་དྩོག་མི་རྟག་པར་རྟྩོགས་པའི་བླྩོ་ལྟ་བུ་གཅིག་གི་སེང་དུ། ཁྱད་ཆྩོས་

རེས་སུ་དཔག་པ་དང་། ཚད་མ་མ་ཡིན་པ་གཉིས་དམ་བཅས་པའི་དབང་དུ་བས་པ་

ཡིན་ལ། མ་མྩོ་གཤམ་མྩོ་ཞེས་པས་ཀང་། མ་དེ་ཉིད་མྩོ་གཤམ་དུ་དམ་བཅས་པའི་

དབང་དུ་བས་པ་མ་ཡིན་གི། བུད་མེད་གཅིག་ཁྱད་གཞིར་བས་ནས་དེའི་སེང་དུ་

ཁྱད་ཆྩོས་མ་ཡིན་པ་དང་། མྩོ་གཤམ་ཡིན་པ་གཉིས་དམ་བཅས་པའི་དབང་དུ་བས་

པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཕིར་མ་མྩོ་གཤམ་ཞེས་པའི་དམ་བཅའ་དཔེར་བརྩོད་དུ་གསུངས་

པ་འདིས། བུད་མེད་གཅིག་མར་དམ་བཅས་པ་དང་། བུད་མེད་དེ་ཉིད་མྩོ་གཤམ་དུ་

དམ་བཅས་པའི་དམ་བཅའ་ས་ཕི་འགལ་བ་གཉིས་བསན་པ་ཡིན་ཅིང་། དེ་བཞིན་དུ་

རེས་སུ་དཔག་པ་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་དམ་བཅས་པ་དཔེར་བརྩོད་དུ་གསུངས་པ་

ལའང་ཤེས་པར་བའྩོ། །དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པར་མ་དེ་ཉིད་མྩོ་གཤམ་དུ་དམ་བཅས་པ་

འདི་ལྟ་བུའི་དམ་བཅའ་གཅིག་གི་དབང་དུ་བས་ན་དམ་བཅའ་ས་ཕི་འགལ་བར་མི་

འགྱུར་གི། དམ་བཅའ་གཅིག་གི་ཚིག་ཟུར་ས་ཕི་འགལ་བར་འགྱུར་རྩོ། །

གཞལ་བའི་དྩོན་ཅན་གི་ཚད་མ་དག་མེད་དྩོ། །ཞེས་དམ་བཅས་པ་འདིས་

ཀང་། དངྩོས་སུ་ཚད་མ་མེད་པར་ཁས་བླངས་ཤིང་། ཚིག་འདི་ཉན་པ་པྩོའི་ཐེ་ཚོམ་

བསལ་བའི་ཕིར་བདེན་ཞེན་གིས་སྨྲས་པའི་ཤུགས་ལ་ཚིག་འདིའི་དྩོན་ལ་མི་སླུ་བའི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཤེས་པ་རང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་དམ་བཅས་པ་ཡིན་པས། དངྩོས་སུ་ཁས་བླངས་པའི་

དམ་བཅའ་ལ་མི་སླུ་བའི་ཚད་མ་མེད་པར་བརྩོད་པ་དང་། ཤུགས་ལ་ཚིག་འདིའི་

དྩོན་ལ་མི་སླུ་བའི་རང་རྒྱུད་ཀི་ཤེས་པ་ཁས་བླངས་པའི་དམ་བཅས་གཉིས་འགལ་

བ་ཡིན་ཅིང་། དེའི་ཕིར། དངྩོས་ཀི་དམ་བཅའ་དང་ཤུགས་ཀི་དམ་བཅའ་གཉིས་

འགལ་བའི་དཔེར་གསུངས་པ་ཡིན་གི། ཚིག་འདི་སྨྲས་པའི་ཤུགས་ལ་ཚིག་འདིའི་

དྩོན་ལ་མི་སླུ་བའི་ཤེས་པ་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་ཀང་། དེ་འདྲའི་དམ་བཅའ་དེ་གཞལ་

བའི་དྩོན་ཅན་གི་ཚད་མ་དག་མེད། ཅེས་པའི་དམ་བཅའི་བརྩོད་བ་མ་ཡིན་པས། 

དམ་བཅའ་གཅིག་བརྩོད་བ་དངྩོས་ཤུགས་འགལ་བའི་དཔེ་མིན་གི་དངྩོས་ཀི་དམ་

བཅའ་དང་ཤུགས་ཀི་དམ་བཅའ་འགལ་བའི་དཔེར་གསུངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེས་ན་བརྩོད་བ་དངྩོས་ཤུགས་འགལ་བའི་ཚིག་ཅེས་མི་བའི། དངྩོས་

ཤུགས་ཀི་དམ་བཅའ་འགལ་བའི་ཚིག་ཅེས་བརྩོད་པར་བའྩོ། །

ད་ནི་རང་ཚིག་གི་བསལ་བར་འགྱུར་ཚུལ་བརྩོད་པར་བ་སེ། དེ་ཡང་དམ་

བཅའ་ས་ཕི་འགལ་བ་གཉིས་ལ་ནི་དམ་བཅའ་ཕི་མ་ཉིད་སེལ་བེད་དང་། སེལ་ཚུལ། 

དམ་བཅའ་ས་མས་བཞག་པའི་དྩོན་དེ་གྲུབ་པ་ལ་དམ་བཅའ་ཕི་མས་གེགས་བེད་

པའི་ཕིར་ཏེ། འདི་ལྟར་བུ་སྐྱེད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་བུད་མེད་གཅིག་མ་ཡིན་

པར་དམ་བཅས་པའི་དྩོན་དེ། དམ་བཅའ་ཕི་མ་མ་སྨྲས་ན་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་བཀྩོད་

ནས་འགྲུབ་པ་ཡྩོད་པ་ལ། བུད་མེད་དེ་མྩོ་གཤམ་དུ་དམ་བཅས་པ་དེས་དེའི་གེགས་

བས་ཏེ་དམ་བཅའ་ས་མའི་དྩོན་སྒྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་བེད་ཅི་བཀྩོད་ཀང་། དམ་བཅའ་ཕི་

མ་དང་ཁས་བླངས་འགལ་བའི་ཉེས་པ་བརྩོད་ནས་སུན་འབིན་ཡང་དག་འབབ་པའི་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

གནས་སུ་གྱུར་པས་ཇི་སྲིད་དམ་བཅའ་ཕི་མ་མ་དྩོར་གི་བར་དུ་རྩོལ་བ་དེས་དམ་

བཅའ་ས་མའི་དྩོན་འགྲུབ་པའི་སབས་མི་རེད་པར་འགྱུར་བའྩོ། །

འྩོན་ཀང་དམ་བཅའ་ཕི་མ་དམ་བཅའ་ས་མའི་དྩོན་ལ་གནྩོད་བེད་ནི་མ་ཡིན་

ཏེ། དམ་བཅའ་ས་མའི་དྩོན་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །གཞལ་བའི་དྩོན་ཅན་གི་

ཚད་མ་མེད་པར་དམ་བཅས་པའི་དྩོན་ནི་བསལ་བ་དང་། དེའི་ཤུགས་ཀི་དམ་བཅའ་

སེལ་བེད་དང་། སེལ་ཚུལ། དངྩོས་ཀི་དམ་བཅའི་དྩོན་གྲུབ་པ་ལ་ཤུགས་ཀི་དམ་

བཅའ་གེགས་བེད་དུ་གྱུར་པའྩོ། །

འདིའི་དངྩོས་ཀི་དམ་བཅའི་དྩོན་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། གནྩོད་བེད་དུ་མི་འགྱུར་

རམ་ཞེ་ན། ཤུགས་ཀི་དམ་བཅའ་ནི་དངྩོས་ཀི་དམ་བཅའི་དྩོན་དང་འགལ་བར་དམ་

བཅས་པའི་ཚིག་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལ་གནྩོད་བེད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན། 

སྒ་རྟག་པར་དམ་བཅས་པའི་དྩོན་ལ་སྒ་མི་རྟག་ཅེས་བརྩོད་པའི་ཚིག་གནྩོད་བེད་དུ་

མི་འགྱུར་བ་བཞིན་ནྩོ། །

དེས་ན་རང་ཚིག་གི་བསལ་བ་ནི། གེགས་བེད་ཙམ་གི་དབང་དུ་བས་ནས་

གསུངས་ཀི། གནྩོད་བེད་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་མ་གསུངས་པར་བཤད་པ་ཡིན་

པས། ཚད་མའི་བསལ་བ་ནི་མ་ཡིན་ལ། མདྩོར་ན་རང་ཚིག་གི་བསལ་བ་ནི། རྩོལ་

བ་རང་གིས་སྨྲས་པའི་དམ་བཅའ་གཅིག་གིས་རང་གིས་སྨྲས་པའི་དམ་བཅའ་ཅིག་

ཤྩོས་ཀི་དྩོན་གྲུབ་པ་ལ་གེགས་བས་པའྩོ། །དེའི་ཕིར། རྩོལ་བ་རང་ཉིད་ཀི་ཚིག་ཕི་

མས་ས་མའི་ནུས་པ་ཉམས་པར་བས་ཞེས་སྨྲས་ན་ལེགས་ཀི། ཚིག་རང་ཉིད་ཀིས་

རང་ཉིད་ཀི་ནུས་པ་ཉམས་པར་བས་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི་བབ་ཅྩོལ་ལྩོ། །
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བུམ་པ་རྟག་ཅེས་པ་དངྩོས་པྩོ་སྩོབས་ཞུགས་ཀི་རེས་དཔག་གིས་བསལ་

བའི་དཔེར་བསན་པ་ནི། གཞི་བུམ་པ་ལ་ཆྩོས་རྟག་པ་ཁས་བླངས་པའི་དམ་བཅའ་

གཅིག་གི་དབང་དུ་བས་ནས་དེའི་དྩོན་དངྩོས་པྩོ་སྩོབས་ཞུགས་རེས་དཔག་གིས་

བསལ་བར་གསུངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་ཡིད་འཆེས་པའི་བསལ་བ་ནི། སྦིན་པ་ལ་སྩོགས་པའི་ཆྩོས་ནི་

བདེ་བ་སེར་བེད་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སེ། སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་མཆྩོག་ན་རེ། ཆྩོས་

ཞེས་དངྩོས་སུ་ཁས་བླངས་པའི་ཤུགས་ལ་བདེ་བ་སེར་བའི་ནུས་པ་ཁས་བླངས་

པའི་སེལ་བེད་ས་མ་ཁས་བླངས་ལ། དེའི་རེས་སུ་བདེ་བ་མི་འབྱུང་ཞེས་བསལ་བ་

ཁས་བླངས་སྩོ། །

ཚད་མ་གཞན་གིས་བསལ་བའི་དཔེ་ལ། བསལ་བ་སེལ་བེད་གཉིས་ཀ་

ཁས་བླངས་པ་མི་དགྩོས་ལ། འདི་ལ་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཁས་བླངས་ཀི་

བསལ་བ་མིན་པ་སྒ་མཉན་བ་མིན་པ་མངྩོན་སུམ་གིས་བསལ་བར་གྱུར་པ་ལྟ་བུ་ལ།  

སྒ་མཉན་བར་ཁས་བླངས་མི་དགྩོས་ཤིང་། འདི་ནི་ཁས་བླངས་ཀི་བསལ་བ་ཡིན་

པས་གནྩོད་བ་གནྩོད་བེད་གཉིས་ཀ་ཁས་བླངས་སྩོ་ཞེས་ཟེར་ཏྩོ། །

འདིར་མཐའ་དཔྱད་པ་ལ། བསལ་བ་དང་སེལ་བེད་དང་སེལ་ཚུལ་གསུམ་

བཤད་པ། ལུང་གནྩོད་གེགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཚུལ་བཤད་པ། དཔེར་སྩོས་པའི་དམ་

བཅའ་ལྟར་སྣང་ལ་དྩོགས་པ་དཔྱད་པའྩོ། ། དང་པྩོ་ནི། སྦིན་པ་ལ་སྩོགས་པའི་ཆྩོས་

ནི་བསལ་གཞི། དེའི་སེང་དུ་བདེ་བ་མི་འབྱུང་བ་བསལ་བ། དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་

དག་པའི་ལུང་ཙམ་སེལ་བེད། སེལ་ཚུལ་ནི། གནྩོད་བེད་དུ་གྱུར་པའི་སྩོ་ནས་འགྩོག་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

པ་ཡིན་གི། དེ་འགྲུབ་པ་ལ་གེགས་བེད་པ་ཙམ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །སེལ་བའི་རྒྱུ་མཚན། 

དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་དེ་སྦིན་པ་ལ་སྩོགས་པའི་ཆྩོས་ལས་བདེ་བ་

འབྱུང་བར་སྩོན་པའི་ལུང་རང་གི་བརྩོད་བའི་དྩོན་ལ་མི་སླུ་བའི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་

དང་སླུ་བའི་གནྩོད་བེད་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །འདིའི་སྒྲུབ་བེད་ནི་གྩོང་དུ་

བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །

ཡིད་འཆེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མི་འདྩོད་པ་དག་གིས། ཆྩོས་དེ་

བརྩོད་བར་བས་པའི་ལུང་ཆྩོས་དེའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་འཐད་པར་མཐྩོང་བས་འཁྲུལ་

གཞི་བས་ནས་ལུང་ཡིན་ན་གནྩོད་སྒྲུབ་ཡང་དག་ཏུ་མི་འཇུག་པའི་ཁྱབ་པར་ཁས་

ལེན་པ་ནི། སྒའི་བས་པ་སྒ་མི་རྟག་པའི་སྒྲུབ་བེད་མ་ཡིན་ན། བས་པ་ཙམ་ཡང་སྒ་

མི་རྟག་པའི་སྒྲུབ་བེད་མ་ཡིན་པར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མཚུངས་པའི་ཕིར། ཆེས་

མི་རིགས་སྩོ། །

དེས་ན་སྦིན་པས་ལྩོངས་སྤྩོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ལུང་དེ་

ཉིད་རང་གི་བརྩོད་བའི་སྒྲུབ་བེད་དང་ཟླྩོག་པ་ལ་གནྩོད་བེད་དུ་མི་འགྱུར་ཡང་། ལུང་

དེ་ཉིད་རང་གི་བརྩོད་བའི་དྩོན་ལ་སླུ་བ་ལ། དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་

གནྩོད་བེད་མཚན་ཉིད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ཡང་ལུང་ཁས་ལེན་པའི་ཚུལ་ལུང་ཁས་བླངས་ནས་ལུང་ལ་དཔྱད་གསུམ་

གིས་དག་མ་དག་དཔྱད་པ་མིན་གི། ལུང་དཔྱད་གསུམ་གིས་དག་མ་དག་དཔྱད་

ནས་དག་ན་ཁས་ལེན། མ་དག་ན་ཁས་མི་ལེན་པའི་དཔྱད་གསུམ་གིས་དག་པའི་

ལུང་ནི་ཡིད་འཆེས་པའི་སྩོ་ནས་ཁས་བླང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡིད་ཆེས་ཞེས་བ་ལ། 
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

དེ་འདྲའི་རྟགས་ལས་སྦིན་སྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ལས་བདེ་བ་འབྱུང་བར་སྩོན་པའི་ལུང་

རང་གི་བསན་བ་ལ་མི་སླུ་བར་སྒྲུབ་པ་ལ། ཡིད་འཆེས་པའི་རེས་དཔག་ཅེས་བའྩོ། །

དེའི་ཕིར་རེས་དཔག་དེ་ལྟ་བུས་གཞལ་ཚུལ་དང་འགལ་བར་དམ་བཅས་

པའི་དྩོན་སྦིན་པ་ལ་སྩོགས་པའི་ཆྩོས་ལས་བདེ་བ་མི་འགྱུར་བ་ལའང་ཡིད་འཆེས་

རེས་དཔག་གི་བསལ་བ་ཞེས་བརྩོད་དྩོ། ། ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་གཞུང་ཚིག་ཅུང་

མང་ཡང་བསལ་བ་སེལ་བེད་ཀི་སབས་སུ་བརེད་ན་ཕངས་པའི་གནས་སུ་འདུག་

པས་གཞུང་ཚིག་མཐར་ཆགས་སུ་བཀྩོད་དྩོ། །

གཞན་ཡང་འདིར་བརེད་དུ་མི་རུང་བ་ཞིག་ལ་སྣང་མུན་གི་བསལ་བ་

སེལ་བེད་དང་། བདག་འཛིན་དང་བདག་མེད་རྟྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་ལྟ་བུའི་སང་

གཉེན་གི་བསལ་བ་སེལ་བེད་དང་། ཐལ་འགྱུར་དང་རྟགས་སྦྩོར་གིས། ལྩོག་

རྟྩོག་དང་ཐེ་ཚོམ་སེལ་བ་ལྟ་བུའི་བསལ་བ་དང་སེལ་བེད་སྩོགས་ལའང་བསལ་

བ་དང་། སེལ་བེད། སེལ་ཚུལ། སེལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་སྩོགས་ཀི་སྩོ་ནས་བླྩོ་རྒྱ་

བསྐྱེད་དེ་དཔྱད་པར་བའྩོ། །

རང་ཚིག་དང་ལུང་ཚིག་བཅས་ཀི་སྩོར།

རང་ཚིག་དང་ལུང་ཚིག་བཅས་ཀི་སྩོར་ནི། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ ༩ ལས། 

མངྩོན་སུམ་དྩོན་དང་རེས་སུ་དཔག །ཡིད་ཆེས་གྲགས་པས་རང་རྟེན་ལའྩོ། །ཞེས་

ཡིད་ཆེས་ཞེས་ལུང་ཚིག་དང་རང་ཚིག་སེལ་བེད་ཕྩོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་

བསན་ཅིང་། རང་འགྲེལ་ ༧༨ ལས། ཚད་མས་གཞལ་བར་བ་བའི་དྩོན་སྒྲུབ་པར་

མི་བེད་དྩོ་ཞེས་ལུང་ཚིག་དང་རང་ཚིག་འགལ་བའི་དཔེ་དག་ཀང་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ནས་བསན་ཏྩོ། །ཚད་མ་རིགས་སྩོ་ ༣བ ལས་ནི། བསྒྲུབ་པར་བ་བར་འདྩོད་ཀང་

མངྩོན་སུམ་ལ་སྩོགས་པ་བསལ་བའི་ཕིར་བསྒྲུབ་བ་ལྟར་སྣང་ངྩོ་།  །མངྩོན་སུམ་

གིས་བསལ་བ་དང་།རེས་དཔག་གིས་བསལ་བ་དང་། ཡིད་ཆེས་པས་བསལ་བ་

དང་། གྲགས་པས་བསལ་བ་དང་། རང་ཚིག་གིས་བསལ་བ་དང་ཞེས་སྩོགས་

གསུངས་པ་ལྟར་ལུང་ཚིག་དང་རང་ཚིག་གིས་བསལ་བེད་སྩོ་སྩོར་ཕེ་ནས་བསན་

ཅིང་། དེ་རྣམས་ཀི་དཔེ་བརྩོད་པ་ནའང་རིགས་སྩོ་ ༤ན ལས། དེ་ལ་མངྩོན་སུམ་

གིས་བསལ་བ་ནི།  དཔེར་ན་སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པར་བརྩོད་པ་ལྟ་བུའྩོ། །རེས་

དཔག་གིས་བསལ་བ་ནི། དཔེར་ན་བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པ་རྟག་པར་བརྩོད་པ་ལྟ་

བུའྩོ། །ཡིད་ཆེས་པས་བསལ་བ་ནི། དཔེར་ན་བེ་བག་པ་སྒ་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལྟ་

བུའྩོ། །གྲགས་པས་བསལ་བ་ནི། དཔེར་ན་རི་བྩོང་ཅན་ཟླ་བ་མ་ཡིན་ཏེ་ཡྩོད་པའི་

ཕིར་ཞེས་པའམ། གཞན་ཡང་མིའི་ཐྩོད་པ་གཙང་བ་ཡིན་ཏེ་སེམས་ཅན་གི་ཆ་ཤས་

ཡིན་པའི་ཕིར་དུང་ཆྩོས་བཞིན་ཞེས་བརྩོད་པ་ལྟ་བུའྩོ། །རང་ཚིག་གིས་བསལ་བ་

ནི། དཔེར་ན་བདག་གི་མ་མྩོ་གཤམ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བརྩོད་པ་ལྟ་བུའྩོ་ཞེས་སྩོགས་

གསུངས་པས་བསལ་བ་ལུང་ཚིག་དང་རང་ཚིག་གི་དཔེར་བརྩོད་ཀང་སྩོ་སྩོར་

གསུངས་སྩོ། །

ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་ལུང་ཚིག་དང་རང་ཚིག་ཡིད་ཆེས་ཞེས་གཅིག་ཏུ་

བསྡུས་ནས་བསན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས། ཡང་དག་ངེས་ལྡན་

བརྩོད་འདྩོད་པ། །བདག་གཞན་ཡིད་ཆེས་མཚུངས་པ་ཡི། །ཕིར་ན་རང་གི་ཚིག་

དང་ནི། །བསན་བཅྩོས་གཅིག་ཏུ་བཤད་པ་ཡིན། །ཞེས་དང་། དེའི་ཐད་ཀི་ཊིཀ་ཆེན་ 
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

༥༦༩ ལས། འྩོ་ན་རང་ཚིག་དང་ལུང་ཚིག་གཉི་ག་ཡིད་ཆེས་ཞེས་པའི་ཚིག་གཅིག་

གིས་སྩོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་དགྩོས་པ་ཅི་ཡྩོད་ཅེ་ན། རྩོལ་བ་བདག་ཉིད་ཀིས་སྨྲས་

པའི་རང་ཚིག་དང་། གཞན་ལུང་བེད་པ་པྩོས་སྨྲས་པའི་བསན་བཅྩོས་གཉི་ག་ཆྩོས་

ཅན། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། ཡིད་ཆེས་ཞེས་པའི་ཚིག་གཅིག་གིས་སྩོན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡྩོད་དེ། རང་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པ་པྩོས་རང་གི་བརྩོད་བའི་དྩོན་ཡང་དག་

པར་ཚད་མས་ངེས་པ་དང་ལྡན་པའི་སྩོ་ནས་བརྩོད་པར་འདྩོད་པ་ཡིན་པས། ཡིད་

ཆེས་ཀི་གནས་སུ་ཁས་བླངས་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར་ན། ཁྱྩོད་གཉིས་དེར་ཡིད་

ཆེས་ཞེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ།།

དེ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་བསན་པའི་དགྩོས་པ་ནི། ཚད་མ་རྣམ་

འགྲེལ་ལས། ཇི་ལྟར་བདག་ནི་ཚད་མིན་ན། །ཚིག་ནི་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་བ། །དེ་

བཞིན་བསན་བཅྩོས་མི་རྟེན་ན། །དེར་གྲགས་དྩོན་ལ་དཔྱྩོད་པ་ཡང་། །མཚུངས་པར་

བསན་ཕིར་ཞེས་དང་། དེའི་ཐད་ཀི་ཊིཀ་ཆེན་ ༥༦༩ ལས། དེ་ལྟར་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་

ནས་སྩོན་པའི་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། ཇི་ལྟར་རྩོལ་བ་བདག་ཉིད་ཀི་ཚིག་ནི་རང་གི་

བརྩོད་བ་ལ་མི་སླུ་བའི་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པ་མིན་ན། རང་གིས་བསམ་པའི་དྩོན་

གཞན་ལ་བསན་པའི་ཆེད་དུ། རང་གི་ཚིག་ནི་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་དུ་

བསན་བཅྩོས་རང་གི་བརྩོད་བ་ལ་མི་སླུ་བའི་ཚད་མར་ཁས་བླངས་པ་ལ་མི་བརྟེན་

ན་བསན་བཅྩོས་དེར་གྲགས་པའི་དྩོན་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་ལ་དཔྱྩོད་པ་ཡང་མི་འཇུག་

གྩོ་ཞེས་མཚུངས་པར་བསན་པའི་ཕིར་དུ། རང་ཚིག་དང་ལུང་ཚིག་གཉིས་ཀ་ཡིད་

ཆེས་ཞེས་པའི་ཚིག་གཅིག་གིས་བསན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །རྣམ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་འདིའི་ཐད་དུ་རྒྱུ་མཚན་གཉིས་དང་། དགྩོས་པ་གཉིས་

ཀི་བཤད་པ་དེར་གཟིགས་དགྩོས་སྩོ། །

ཚད་མ་རིགས་སྩོ་ལས་རང་ཚིག་དང་ལུང་ཚིག་གིས་བསལ་བ་སྩོ་སྩོར་

གསུངས་པའི་དགྩོས་པ་ནི། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས། རང་གི་ཚིག་ཀང་ཐ་དད་

པ། །ཚིག་ཙམ་བརྩོད་པ་གེགས་བེད་ཡིན། །ཞེས་དང་། དེའི་ཐད་ཀི་རྣམ་བཤད་ཐར་

ལམ་གསལ་བེད་ ༤༨༥ ལས། གལ་ཏེ་རིགས་སྩོར། ཇི་ལྟར་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་རྫུན་

ཡིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། རང་ཚིག་གི་གནྩོད་པ་དང་། ཞེས་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་བ་

ལས་དེ་ཐ་དད་དུ་བསན་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཅི་ཡྩོད་ཅེ་ན། རིགས་སྩོར་དངྩོས་ཤུགས་

འགལ་བའི་རང་གི་ཚིག་ཀང་ལུང་དང་འགལ་བ་ལས་ཐ་དད་དུ་བས་པ་ལ་དགྩོས་པ་

ཡྩོད་དེ། རྒྱབ་རྟེན་ཚད་མ་མེད་པའི་ཚིག་ཙམ་རང་གི་ལྩོག་ཕྩོགས་བརྩོད་པ་ལ་

གེགས་བེད་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །འདིའི་ཐད་

ཀི་ཊིཀ་ཆེན་ ༥༧༩ ལས། བཞི་པ། རིགས་སྩོར་རང་ཚིག་དང་ལུང་ཚིག་གི་འགལ་

བ་སྩོ་སྩོར་གསུངས་པའི་དགྩོས་པ་བཤད་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་རང་

ཚིག་དང་ལུང་ཚིག་གཉི་ག་ཡིད་ཆེས་ཞེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་དེ་གཉིས་དང་

འགལ་བའི་དམ་བཅའ་དཔེ་གཅིག་གིས་བསན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་དགྩོས་པ་སར་

བཤད་པ་དེ་ལྟར་ཡིན་ན། རིགས་སྩོར་རང་ཚིག་དང་འགལ་བ་དང། ཁས་བླངས་

དང་འགལ་བའི་དཔེ་ཐ་དད་དུ་བསན་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཅི་ཡྩོད་ཅེ་ན། རིགས་སྩོར་

དངྩོས་ཤུགས་འགལ་བའི་རང་གི་ཚིག་ཀང་ལུང་དང་འགལ་བ་ལས་དཔེར་བརྩོད་

ཐ་དད་པའི་སྩོ་ནས་བསན་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། རྒྱབ་རྟེན་ཚད་མ་མེད་པའི་དམ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བཅའི་ཚིག་ཙམ་རང་གི་དྩོན་གི་བཟླྩོག་ཕྩོགས་བརྩོད་པའི་དམ་བཅའི་དྩོན་ལ་

གེགས་བེད་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། །ཞེས་བ་བ་ནི་འགྲེལ་བེད་

གཞན་དག་གི་བཤད་པ་ཡིན་ལ། རྒྱན་མཁན་པྩོ་ནི་འདི་ལྟར་འཆད་དེ། གལ་ཏེ་རང་

ཚིག་དང་ཁས་བླངས་པའི་ཚིག་ལ་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་དེ་ལྟ་བུ་ནི་མེད་ན། ཅིའི་ཕིར་

རིགས་པའི་སྩོར། རང་ཚིག་དང་འགལ་བ་དང་། ཁས་བླངས་དང་འགལ་བ་གཉིས་

དཔེར་བརྩོད་སྩོ་སྩོར་བསན་ཅེ་ན། བདེན་ཏེ་དེ་གཉིས་གང་ཡང་རང་གི་དྩོན་གི་

བཟླྩོག་ཕྩོགས་བརྩོད་པའི་དམ་བཅའི་དྩོན་ལ་གེགས་བེད་པའི་ཚིག་ཙམ་ཡིན་པར་

ཁྱད་པར་མེད་མྩོད། འྩོན་ཀང་རང་གི་ཚིག་དང་འགལ་བ་ཡང་ཁས་བླངས་དང་

འགལ་བ་ལས་ཐ་དད་པར་བས་པ་ནི་ངག་ས་མས་བཞག་པ་ཕི་མས་ཉམས་པར་

བེད་པ་ནི་ཁས་བླངས་དང་འགལ་བ་ཡིན་ལ། དངྩོས་སུ་སྨྲས་པའི་དམ་བཅའ་དེ་ཉིད་

དེའི་ཤུགས་ལས་འྩོངས་པའི་དམ་བཅས་ཉམས་པར་བེད་པ་ནི། རང་ཚིག་འགལ་བ་

ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ངག་གི་དབེ་བ་སྩོན་པའི་ཕིར་ཡིན་གི། ནུས་པའི་ཁྱད་པར་བསན་པའི་

ཕིར་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་འཆད་ཅིང་འདི་ཤིན་ཏུ་ལེགས་ཏེ། རིགས་སྩོར། རང་ཚིག་

འགལ་བའི་དཔེར་བརྩོད་དུ། ངག་ཐམས་ཅད་རྫུན་ཡིན་ཞེས་དམ་བཅས་པ་དང་། 

ཁས་བླངས་དང་འགལ་བའི་དཔེར་བརྩོད་དུ་འུག་པ་བས་སྒ་རྟག་པར་དམ་བཅས་པ་

བཀྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

འྩོ་ན་ལུང་ཚིག་དང་རང་ཚིག་དང་འགལ་བའི་དཔེ་བརྩོད་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། 

ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ ༦༨ ལས། གང་སྒྲུབ་པར་འདྩོད་པའི་ཆྩོས་ཀི་ཁྱད་པར་དུ་

བས་པའི་ཆྩོས་ཅན་དེ་ལ་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆྩོས་དང་འགལ་བའི་མངྩོན་སུམ་དང་། 
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

རེས་སུ་དཔག་པ་དང་། ལུང་དང་། གྲགས་པ་རྣམས་ཏེ། ཆྩོས་གཞན་གིས་མ་

བསལ་བའྩོ། །དེ་ལྟར་ན་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཁ་ན་མ་ཐྩོ་བ་མེད་པར་བསན་པ་ཡིན་

ནྩོ། །དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་ནི་དེ་ལྟར་སྣང་བ་སེ། དཔེར་ན། སྒ་མཉན་དུ་མི་རུང་

ངྩོ་། །བུམ་པ་རྟག་གྩོ །ཚད་མས་གཞལ་བར་བ་བའི་དྩོན་སྒྲུབ་པར་མི་བེད་དྩོ་ཞེས་

པ་ལྟ་བུ་དམ་བཅའ་བ་ཙམ་དང་འགལ་བ་དང་། གང་ཡང་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རེས་སུ་དཔག་པ་ནི་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་སྒར་གྲགས་པ་དང་འགལ་བའི་དྩོན། སྦྩོར་

བ་ནི་རི་བྩོང་ཅན་ནི་ཟླ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུ་སེ། ཞེེས་

མངྩོན་སུམ་དྩོན་དང་རེས་སུ་དཔག །ཡིད་ཆེས་གྲགས་པས་རང་རྟེན་ལའྩོ། །ཞེས་

པའི་ཐད་ཀི་རང་འགྲེལ་ལས་ལུང་ཚིག་དང་རང་ཚིག་འགལ་བ་གཉི་གའི་དཔེར་

བརྩོད་དུ།  ཚད་མས་གཞལ་བར་བ་བའི་དྩོན་སྒྲུབ་པར་མི་བེད་དྩོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དམ་

བཅའ་བ་ཙམ་དང་འགལ་བ་དང་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས། རང་ཚིག་འགལ་ལ་གསལ་བའི་དཔེ། །ལུང་

ལ་ཕྩོགས་ཙམ་བསན་པ་ཡིན། །ཞེས་དང་། དེའི་ཐད་ཀི་རྣམ་བཤད་ ༤༧༩ ལས། 

གལ་ཏེ་གཞི་ཆྩོས་ཅན་ཚད་མ་དེ་ལུང་གིས་མ་བཞག་པར་དངྩོས་སྩོབས་ཀིས་གྲུབ་

པའི་ཕིར། ཡིད་ཆེས་བསལ་བའི་དཔེར་ཇི་ལྟར་རིགས་ཤེ་ན། གཞལ་བའི་དྩོན་ཅན་

གི་ཚད་མ་དག་མེད་དྩོ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་རང་ཚིག་འགལ་བ་ལ་གསལ་བའི་དཔེ་

ཡིན་ཏེ། དེའི་བེ་བག་ཅིག་དཔེར་བཀྩོད་པའི་ཕིར། ལུང་དང་འགལ་བ་ལ་གསལ་

བའི་དཔེ་མ་ཡིན་ཏེ་དེ་དཔེ་དངྩོས་མ་ཡིན་བཞིན་དུ་ཕྩོགས་ཙམ་ཞིག་མཚོན་ནས་

བསན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེའི་དཔེ་དངྩོས་མ་ཡིན་ཡང་། རང་ཚིག་འགལ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བ་ཆྩོས་ཅན་ཁས་བླངས་ཀིས་བཞག་པ་ཙམ་གིས་དངྩོས་ཤུགས་འགལ་བར་འགྱུར་

བ་དེས་མཚོན་ནས། ལུང་དང་འགལ་བ་ཆྩོས་ཅན་ལུང་ཙམ་གིས་བཞག་པའི་སྩོ་

ནས་དངྩོས་ཤུགས་འགལ་བ་གྩོ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས་པས། སར་

གི་དཔེར་བརྩོད་དེ་རང་ཚིག་དང་འགལ་བའི་བེ་བག་ཡིན་པས་དེའི་དཔེ་དངྩོས་

དང་། ལུང་ཚིག་དང་འགལ་བའི་ཕྩོགས་མཐུན་མཚོན་བེད་ཀི་དཔེ་ཙམ་ཡིན་གི་

དཔེ་དངྩོས་མ་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །ཡང་དེ་ཉིད་ ༤༧༩ ལས། དེ་ལ་འདིར་རང་

ཚིག་དང་འགལ་བ་དག་དང་ལུང་ཚིག་དང་འགལ་བ་གཉིས་སུ་ཕེ་བ་ནི། ཡིད་ཆེས་

བསལ་བའི་དབེ་བ་གཉིས་ཡྩོད་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་མ་ཡིན་ཏེ། ཆྩོས་ཅན་ཁས་

བླངས་ཙམ་གི་བདེན་ཞེན་གིས་སྨྲས་ཤིང་། དེ་མ་དྩོར་བཞིན་དུ་ཁྱད་ཆྩོས་དམ་

བཅས་པ་ན། ཁ་ཅིག་དངྩོས་ཤུགས་འགལ་བ་དང་། གཞན་དག་ཁས་བླངས་འགལ་

བར་འགྱུར་བས་ཡིད་ཆེས་ཙམ་གིས་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་དཔེ་

གཉིས་ཡྩོད་པར་གྩོ་བའི་ཆེད་ཡིན་གི། ས་མ་ནི་ཡིད་ཆེས་བསལ་བ་བཏགས་པ་

ཙམ་མྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

འྩོ་ན་ལུང་ཚིག་དང་འགལ་བའི་དཔེ་དངྩོས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རྣམ་བཤད་ཐར་

ལམ་གསལ་བེད་ ༤༧༩ དེ་ལ་མ་འྩོངས་པ་ན་ཆྩོས། །བདེ་བ་མི་འགྲུབ་ཅེས་བ་

ཡིན། །ཞེས་པའི་ཐད་ཀི་འགྲེལ་པ་ལས། འྩོ་ན་ལུང་དང་འགལ་བའི་གསལ་བའི་

དཔེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ལ་སྦིན་སྩོགས་དཀར་པྩོའི་ཆྩོས་ནི་སྤད་པ་ལས་མ་འྩོངས་པ་

ན། བདེ་བ་མི་འགྲུབ་ཅེས་བ་བའི་དམ་བཅའ་དེ་ལུང་དང་འགལ་བའི་གསལ་བའི་

དཔེ་ཡིན་ཏེ། ཆྩོས་ཅན་ལུང་ཁྩོ་ནས་གྲུབ་པ་གཞིར་བཟུང་ནས་དེ་ལ་ཆྩོས་ཅན་སྒྲུབ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

བེད་ཀི་ལུང་དེ་ཉིད་ཀིས་གནྩོད་པའི་འགལ་བ་ལྟར་སྣང་དམ་བཅས་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །ཚད་མ་རིགས་སྩོ་ ༣བ ལས་ནི། བསྒྲུབ་པར་བ་བར་

འདྩོད་ཀང་མངྩོན་སུམ་ལ་སྩོགས་པ་བསལ་བའི་ཕིར་བསྒྲུབ་བ་ལྟར་སྣང་

ངྩོ་། །མངྩོན་སུམ་གིས་བསལ་བ་དང་། རེས་དཔག་གིས་བསལ་བ་དང་། ཡིད་ཆེས་

པས་བསལ་བ་དང་། གྲགས་པས་བསལ་བ་དང་། རང་ཚིག་གིས་བསལ་བ་དང་། 

བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་མ་གྲུབ་པ་དང་། བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཅན་མ་གྲུབ་པ་དང་། གཉིས་ཀ་

མ་གྲུབ་པ་དང་། ཕན་ཚུན་གྲུབ་པའྩོ། །དེ་ལ་མངྩོན་སུམ་གིས་བསལ་བ་ནི། དཔེར་

ན་སྒ་གཉན་བ་མ་ཡིན་པར་བརྩོད་པ་ལྟ་བུའྩོ། །རེས་དཔག་གིས་བསལ་བ་ནི། 

དཔེར་ན་བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པ་རྟག་པར་བརྩོད་པ་ལྟ་བུའྩོ། །ཡིད་ཆེས་པས་བསལ་

བ་ནི། དཔེར་ན་བེ་བག་པ་སྒ་རྟག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའྩོ། །གྲགས་པས་བསལ་བ་

ནི། དཔེར་ན་རི་བྩོང་ཅན་ཟླ་བ་མ་ཡིན་ཏེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཞེས་པའམ། གཞན་ཡང་

མིའི་ཐྩོད་པ་གཙང་བ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་གི་ཆ་ཤས་ཡིན་པའི་ཕིར། དུང་ཆྩོས་

བཞིན་ཞེས་བརྩོད་པ་ལྟ་བུའྩོ། །རང་ཚིག་གིས་བསལ་བ་ནི། དཔེར་ན་བདག་གི་མ་

མྩོ་གཤམ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བརྩོད་པ་ལྟ་བུའྩོ། །ཆྩོས་མ་གྲུབ་པ་ནི། དཔེར་ན། སངས་

རྒྱས་པ་རྣམས་གྲངས་ཅན་པ་ལ་སྒ་འཇིག་ཡྩོད་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའྩོ། །ཆྩོས་ཅན་མ་གྲུབ་

པ་ནི། དཔེར་ན་གྲངས་ཅན་པས་སངས་རྒྱས་པ་ལ་བདག་ནི་སེམས་པ་ཅན་ཡིན་ནྩོ་

ཞེས་བརྩོད་པ་ལྟ་བུའྩོ། །གཉིས་ཀ་མ་གྲུབ་པ་ནི། དཔེར་ན། བེ་བག་པ་སངས་རྒྱས་

པ་ལ་བདག་གི་རྒྱུ་རྐེན་འདུས་པའི་རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་སྦྩོར་བའི་བེད་པ་པྩོ་ཡིན་ནྩོ་

ཞེས་བརྩོད་པར་བའྩོ། །ཞེས་བརྩོད་པ་ལྟ་བུའྩོ། །ཕན་ཚུན་གྲུབ་པ་ནི། དཔེར་ན་སྒ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ནི་མཉན་བ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བརྩོད་པ་ལྟ་བུའྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

མདྩོར་ན་ལུང་ཚིག་དང་རང་ཚིག་འགལ་བའི་དཔེ་བརྩོད་ནི། རྣམ་བཤད་

ཐཪ་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༧༩ ལས། དེ་ལ་སྦིན་སྩོགས་དཀར་པྩོའི་ཆྩོས་ནི་སྤྩོད་པ་

ལས་མ་འྩོངས་པ་ན། བདེ་བ་མི་འགྲུབ་ཅེས་བ་བའི་དམ་བཅའ་དེ་ལུང་དང་འགལ་

བའི་གསལ་བའི་དཔེ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ ༤༧༩ ལས། གཞལ་བའི་

དྩོན་ཅན་གི་ཚད་མ་དག་མེད་དྩོ་ཞེས་པའི་ཚིག་རང་ཚིག་འགལ་བ་ལ་གསལ་བའི་

དཔེ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

རང་ཚིག་དང་ལུང་ཚིག་འགལ་མི་འགལ་གི་སྩོར།

རང་ཚིག་དང་ལུང་ཚིག་འགལ་མི་འགལ་གི་སྩོར་ནི། འྩོ་ན་རང་ཚིག་དང་

ལུང་ཚིག་གི་ཁྱད་པར་གང་། དེ་གཉིས་འགལ་ལམ་མི་འགལ་ཞེ་ན། དྩོན་གཉེར་

ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༡༢༩ ལས། ཡང་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། ཡིད་ཆེས་ཞེས་གཅིག་

ཏུ་བསྡུས་ནས་བཤད་པའི་རང་ཚིག་དང་ལུང་ཚིག་གི་མཚན་ཉིད། རིམ་པ་བཞིན་

རྩོལ་བ་རང་གིས་བདེན་ཞེན་གིས་སྨྲས་པའི་བསྒྲུབ་བ་བརྩོད་པའི་ཚིག་དང་། དཔྱད་

པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཡིན་པ། བླ་མ་ས་མ་དག་གཉིས་པྩོའི་མཚན་ཉིད་རིམ་

བཞིན། བསྒྲུབ་བ་བརྩོད་པའི་ཚིག་གང་ཞིག །ཆྩོས་ཅན་ཡྩོད་ན་ཚུར་མཐྩོང་གིས་

དངྩོས་པྩོ་སྩོབས་ཞུགས་ཀིས་འགྲུབ་པ་ལུང་ལ་མི་བལྟྩོས་པ་དང་བལྟྩོས་པ་ཞེས་

གསུངས་ཏེ་དཔྱད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༨༠ ལས། ཆྩོས་ཅན་ཁས་བླངས་ཙམ་

གི་བདེན་ཞེན་གིས་སྨྲས་ཤིང་། དེ་མ་དྩོར་བཞིན་དུ་ཁྱད་ཆྩོས་དམ་བཅས་པ་ན། ཁ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཅིག་དངྩོས་ཤུགས་འགལ་བ་དང་། གཞན་དག་ཁས་བླངས་འགལ་བར་འགྱུར་བས། 

ཡིད་ཆེས་ཙམ་གིས་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་དཔེ་གཉིས་ཡྩོད་པར་གྩོ་

བའི་ཆེད་ཡིན་གི། ས་མ་ནི་ཡིད་ཆེས་བསལ་བར་བཏགས་པ་ཙམ་མྩོ། །ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

ཊིཀ་ཆེན་ ༥༨༠ ལས། འྩོན་ཀང་རང་གི་ཚིག་དང་འགལ་བ་ཡང་ཁས་

བླངས་དང་འགལ་བ་ལས་ཐ་དད་པར་བས་པ་ནི། ངག་ས་མས་བཞག་པ་ཕི་མས་

ཉམས་པར་བེད་པ་ནི་ཁས་བླངས་དང་འགལ་བ་ཡིན་ལ། དངྩོས་སུ་སྨྲས་པའི་དམ་

བཅའ་དེ་ཉིད་དེའི་ཤུགས་ལས་འྩོ ངས་པའི་དམ་བཅས་ཉམས་པར་བེད་པ་ནི། རང་

ཚིག་འགལ་བ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ངག་གི་དབེ་བ་སྩོན་པའི་ཕིར་ཡིན་གི་ནུས་པའི་ཁྱད་

པར་བསན་པའི་ཕིར་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་འཆད་ཅིང་འདི་ཤིན་ཏུ་ལེགས་ཏེ། ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་ ༢༧༤ ལས། འྩོ་ན་རང་ཚིག་དང་ལུང་ཚིག་གཉིས་

འགལ་ལམ་མི་འགལ་ཞེ་ན། གང་ཟག་གཅིག་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་འགལ་ལ་སྩོ་སྩོ་ལ་ལྟྩོས་

ཏེ་མི་འགལ་ཏེ། དཔེར་ན་བཀའ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལ་

ལྟྩོས་ནས་རང་ཚིག་དང་གདུལ་བ་ལ་ལྟྩོས་ནས་ལུང་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

རྟ་ནག་རྣམ་འགྲེལ་ ༥༢༠ ལས། དེས་ན་ལུང་ཚིག་རྣམ་དག་ཡིན་ན། གཅིག་

ཤྩོས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅིང་། བཀའ་བརྒྱད་སྩོང་པ་ལྟ་བུ་དེ་དེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་ཏེ། སྩོན་

པ་སངས་རྒྱས་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་རང་ཚིག་རྣམ་དག་དང་། རང་གི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་གཅིག་ཤྩོས་ཡིན་པའི་ཕིར། རང་ཚིག་དང་འགལ་བའི་དམ་བཅའ་

དང་། ལུང་ཚིག་དང་འགལ་བའི་དམ་བཅའ་གང་རུང་ཡང་ཡིན། རང་གི་ཞེན་དྩོན་

གི་ལྩོག་ཕྩོགས་གྲུབ་པ་ལུང་རྣམ་དག་ལ་མི་ལྟྩོས་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་

དེ། རང་ཚིག་དང་འགལ་བའི་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་དབེ་ན་དེ་ས་ཕི་འགལ་

བའི་དེ་དང་། དེ་དངྩོས་ཤུགས་འགལ་བའི་དེ་གཉིས། ཞེས་དང་། རང་ཚིག་དང་

འགལ་བའི་དམ་བཅའ་དང་། ལུང་ཚིག་དང་འགལ་བའི་དམ་བཅའ་གང་རུང་ཡང་

ཡིན། རང་གི་ཞེན་དྩོན་གི་ལྩོག་ཕྩོགས་གྲུབ་པར་ལུང་རྣམ་དག་ལ་ལྟྩོས་པ་ཡང་ཡིན་

པའི་གཞི་མཐུན་པ་དེ། ལུང་ཚིག་དང་འགལ་བའི་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་དབེ་

ན། ལུང་ཚིག་ས་ཕི་འགལ་བའི་དམ་བཅའ་དང་། དེ་དངྩོས་ཤུགས་འགལ་བའི་དམ་

བཅའ་གཉིས། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལ་ཁས་བླངས་འབས་རྟགས་ཏེ། །འགྲྩོ་ལ་གྲགས་པ་རང་བཞིན་རྟགས། །ཞེས་

པའི་རྟགས་གཉིས་འབས་རང་གི་རྟགས་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་མིན་གི་སྩོར།

དེ་ལ་ཁས་བླངས་འབས་རྟགས་ཏེ། །འགྲྩོ་ལ་གྲགས་པ་རང་བཞིན་

རྟགས། །ཞེས་པའི་རྟགས་གཉིས་འབས་རང་གི་རྟགས་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་མིན་གི་

སྩོར་ནི། འྩོ་ན། དེ་ལ་ཁས་བླངས་འབས་རྟགས་ཏེ། །འགྲྩོ་ལ་གྲགས་པ་རང་བཞིན་

རྟགས། །ཞེས་པའི་སབས་ཀི་འབས་རྟགས་དང་རང་བཞིན་གི་རྟགས་དེ་དག་

འབས་རྟགས་དང་རང་བཞིན་གི་རྟགས་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། རྣམ་བཤད་

ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༧༡ ལས། གནྩོད་ཚུལ་བཞིར་ཡྩོད་པ་དེ་ལ་ཚད་མར་ཁས་

བླང་བར་འྩོས་ཤིང་ཚད་མར་ཁས་བླངས་པའི་ལུང་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་རང་ཕྩོགས་ཀི་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཆྩོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར། རང་གི་བསན་བའི་དྩོན་སྒྲུབ་པའི་འབས་རྟགས་ཡང་དག་

ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་འབས་བུའི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། སྦིན་

པས་ལྩོངས་སྤྩོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ། །ཞེས་པའི་ལུང་ལྟ་བུ་རང་གི་བརྩོད་བ་སྒྲུབ་པའི་

རྟགས་ཡང་དག་དང་། བརྩོད་བའི་ལྩོགས་ཕྩོགས་ལ་གནྩོད་བེད་བསྒྲུབ་པ་ནི་མ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཤིང་མི་རིགས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ནི་སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་

མཆྩོག་གིས་དེ་འདྲ་བ་ཡང་སྨྲ་བ་པྩོའི་ང་རྒྱལ་གི་རེས་སུ་དཔག་པའི་ཚད་མ་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། ལུང་ཚིག་དང་རང་ཚིག་གང་ཡིན་ཡང་རུང་། ཡང་དག་

དང་ལྟར་སྣང་གང་ཡིན་ཡང་། རང་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པ་པྩོས་ཚིག་དེ་རང་གི་

བརྩོད་བ་དེ་ལ་མི་འཁྲུལ་ཞིང་། ཚིག་དེ་ལས་རང་གི་བརྩོད་བ་དེ་རྟྩོགས་པར་འདྩོད་

ཀང་དེ་འདྲའི་རེས་སུ་དཔྩོག་པའི་བླྩོ་ནི། སྨྲ་བ་པྩོའི་བསམ་ངྩོ་ནས་བཞག་པའི་རེས་

དཔག་ཡིན་གི་རེས་དཔག་ཚད་མ་མིན་ནྩོ། །འདི་ནི་རེ་ཤིག་ཡིད་ཆེས་རྟགས་ཡང་

དག་གི་ཕྩོགས་ཁྱབ་ཚད་མས་ངེས་མི་ནུས་པ་དེ་སྲིད་དུ་རང་གིས་ཚད་མ་ཁས་

ལེན་པའི་འཆད་པ་པྩོའི་ཚིག་དེ་ཉིད་ལས་དྩོན་རྟྩོགས་པར་འདྩོད་པ་ཡིན་ལ།  གཞན་

དྩོན་གི་སབས་ནས་བསན་པར་བ་བའི་གཙོ་བྩོ་ནི་དེ་ཉིད་ཡིན་ལ། ཚུལ་གསུམ་ཚད་

མས་བསྒྲུབ་པ་ལ་བལྟྩོས་ནས་ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་སུ་འགྱུར་བ་ནི་གཙོ་བྩོ་རང་དྩོན་

སབས་སུ་བབ་པ་ཡིན་ལ། འདིར་ཡང་དམ་བཅའ་ཡང་དག་ཡིན་ན་ལུང་གིས་ཀང་

མི་གནྩོད་པ་ཞིག་དགྩོས་པར་ཤེས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་གི་དམ་

བཅའི་བསལ་བ་སེལ་ཚུལ་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། 

ལེའུ་དང་པྩོ་དང་བཞི་པའི་སབས་ཀི་བསན་བའི་གཙོ་བྩོ་གྱུར་པའི་ཡིད་ཆེས་རེས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

དཔག་ལ་ཁྱད་པར་ཡྩོད་པ་དང་། ལེའུ་གཉིས་ཀི་དགྩོས་པ་ཡང་ཁྱད་པར་ཡྩོད་པས་

བཟླྩོས་སྐྱྩོན་མེད་པ་མ་ཟད། སབས་འདིའི་བསན་བའི་གཙོ་བྩོ་གྱུར་པའི་རེས་དཔག་

དེ་རེས་དཔག་མཚན་ཉིད་པ་མིན་ཡང་། སབས་འདིར་བརྩོད་བ་སྒྲུབ་པའི་འབས་

རྟགས་སུ་བསན་པ་ནི་རེ་ཞིག་ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་ཀི་ཕྩོགས་ཁྱབ་ངེས་མི་ནུས་

པའི་གང་ཟག་རྣམས་གཞལ་བ་ཤིན་ལྩོག་གི་བླང་དྩོར་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས་ཚུལ་བླ་

ན་མེད་པ་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

ར་བར། འགྲྩོ་ལ་གྲགས་པ་རང་བཞིན་རྟགས། །ཞེས་པའི་རང་བཞིན་གི་

རྟགས་དེ་རང་བཞིན་གི་རྟགས་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་

རྒྱ་མཚོ་ ༥༦༧ ལས། དེ་བཞིན་དུ་གྲགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཀང་རང་བཞིན་གི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་སྩོབ་དཔྩོན་མི་བཞེད་དེ། བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་དངྩོས་མེད་

སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཡྩོད་པ་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་གི་དགྩོངས་པ་མ་

ཡིན་ཞེས་ཁྩོ་བྩོས་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

འྩོ་ན་འགྲྩོ་ལ་གྲགས་པ་རང་བཞིན་རྟགས་ཞེས་རང་བཞིན་གི་རྟགས་

ཞེས་པའི་དྩོན་གང་ཞེ་ན། ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ ༥༦༧ ལས། དེ་ལྟ་ན་

ཡང་། རྟྩོག་ཡུལ་ན་ཡྩོད་པ་ཐམས་ཅད་འདྩོད་པའི་དབང་གིས་རྩོད་བེད་ཀི་སྒ་

གང་ཡང་སྦར་དུ་རུང་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་ཕིར་དུ་འགྲྩོ་ལ་གྲགས་

པ་རང་བཞིན་རྟགས། ཞེས་བ་བ་འདི་གསུངས་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའྩོ་ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

ཚད་མ་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༤༢༢ ལས། དེའི་ཕིར་ཤེས་བ་དང་གཞལ་བ་ལ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

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

འདི་ལྟར་ཤེས་བ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་དགག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་དངྩོས་སུ་རྟྩོགས་

པའི་བླྩོ་ཡིན་ན་དགག་བ་བཅད་པའི་རྣམ་པར་འཆར་བས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། 

ཁྱྩོད་དངྩོས་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་མངྩོན་སུམ་མི་སྲིད་པ་གང་ཞིག །ཁྱྩོད་འཛིན་པའི་རྟྩོག་

པ་ཡིན་ན་ཤེས་བ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྩོག་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་

རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༣༡༦ ལས། གཉིས་པ་ནི། རང་བཞིན་གི་

རྟགས་ཡང་དག་ལ། མཚན་ཉིད། དབེ་བ། ཚུལ་གསུམ་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་བཤད་

པ་དང་གསུམ། དང་པྩོ་ནི། རང་དང་རང་བཞིན་གཅིག་པའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་སྒྲུབ་

པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་སྒྲུབ་རྟགས་གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་འགྲུབ་པ། 

རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཀིས་དངྩོས་སུ་ཟིན་པའི་ཆྩོས་གཉིས་རྒྱུ་འབས་སུ་ངེས་

པ་ལ་བལྟྩོས་མི་དགྩོས་པའྩོ། །ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ ༣༢༡ ལས། རང་ལུགས་

ནི། མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་

བའི་གཏན་ཚིགས་གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཡིན་ན་མེད་དགག་ཡིན་

དགྩོས་པ་ཞེས་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་ ༢༠༥ ལས། ཁ་ཅིག་ན་རེ། རྟྩོག་ཡུལ་ན་ཡྩོད་པ་དེ། རི་

བྩོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརྩོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཀང་། རང་

བཞིན་གི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་དེ་དངྩོས་མེད་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་རྩོ། །འྩོ་ན་རྟྩོག་ཡུལ་ན་ཡྩོད་པ་ཆྩོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་འབས་རྟགས་ཡང་དག་ཀང་མ་ཡིན། 

དེ་སྒྲུབ་ཀི་རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཡང་དག་ཀང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་སྒྲུབ་

ཀི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གང་

ཞིག །འདྩོད་པ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངྩོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཡིན་ན་

དགག་པ་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། ཟླ་བའི་སྒས་བརྩོད་རུང་ཆྩོས་ཅན། 

དགག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངྩོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འདྩོད་ན། དགག་བ་དངྩོས་སུ་བཅད་པའི་ཚུལ་གིས་རྟྩོགས་བ་ཡིན་པར་ཐལ་

ལྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་དེ་ཉིད་ ༢༠༦ ལས། འྩོན་ཏེ་ཟླ་བའི་སྒས་བརྩོད་རུང་ཆྩོས་ཅན། དགག་

པ་ཡིན་ཏེ། དངྩོས་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྒྲུབ་པ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར་

རྩོ། །ཞེས་ཟླ་བའི་སྒས་བརྩོད་རུང་དེ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པར་དང་སྒྲུབ་པ་དེ་དངྩོས་མེད་

ཡིན་པར་གསུངས་ལ་གཞན་ཡང་དེ་འདྲའི་རིགས་མང་དུ་སྣང་ངྩོ་། །

དྩོན་གཉེར་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༡༢༠ ལས། གྲགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་

མཚན་ཉིད། གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན་སྒ་བྱུང་གྲགས་པ་ཡིན་པ། ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

ཡྩོངས་འཛིན་རྟགས་རིགས་ ༣༠༢ ལས།  གསུམ་པ་ལ་གཉིས་ལས། རྟྩོག་

ཡུལ་ན་ཡྩོད་པ་དེ། རི་བྩོང་ཅན་ལ་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒས་བརྩོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་

གྲགས་པའི་རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཡང་དག་དང་། རྟྩོག་ཡུལ་ན་ཡྩོད་པ་དེ། རི་བྩོང་

ཅན་ལ་དངྩོས་དབང་གིས་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒས་བརྩོད་རུང་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

གྲགས་པའི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༢༠༦ ལས། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རྟགས་དགྩོད། ཚུལ་

སྒྲུབ། བསྒྲུབ་བ་བརའི་དབང་གིས་བཞག་པའི་ཚུལ་ལྩོ། ། དང་པྩོ་ནི། རྟྩོག་ཡུལ་ན་

ཡྩོད་ན་ཟླ་བའི་སྒས་བརྩོད་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་ག་པུར་དང་དངུལ་ཆུ་

བཞིན།  རི་བྩོང་ཅན་འདི་ཡང་རྟྩོག་ཡུལ་ན་ཡྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་ནི་རང་བཞིན་

གི་རྟགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ལུང་གནྩོད་བེད་དང་གེགས་བེད་གང་ཡིན་དཔྱད་པ།

ལུང་གནྩོད་བེད་དང་གེགས་བེད་གང་ཡིན་དཔྱད་པ་ལ། ལུང་གནྩོད་བེད་དུ་

འདྩོད་པའི་ཚུལ་ནི། དེ་ལ་ཁས་བླངས་འབས་རྟགས་ཉིད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་རང་གི་ལུགས་ལ་ལུང་རང་གི་བརྩོད་བ་བསྒྲུབ་པ་དང་ལྩོག་

ཕྩོགས་ལ་གནྩོད་བེད་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་མི་བཞེད་ཀང་། ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་

ཀི་ཕྩོགས་ཁྱབ་ངེས་མི་ནུས་པའི་གདུལ་བ་དབང་པྩོ་རྟུལ་པྩོ་འགའ་ཞིག་རེས་སུ་

བཟུང་བའི་ཕིར་དུ་གཞན་ངྩོར་རེ་ཤིག་དེ་ལྟ་བུའི་རྟགས་ཀི་རྣམ་བཞག་མཛད་པ་ལ་

འཁྲུལ་ནས། སྩོབ་དཔྩོན་གི་སྩོབ་མ་ཁ་ཅིག་ལུང་རང་གི་བརྩོད་བ་སྒྲུབ་པ་དང་ལྡྩོག་

ཕྩོགས་ལ་གནྩོད་བེད་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འདྩོད་དྩོ། །

ལུང་གེགས་བེད་དུ་འདྩོད་པའི་ཚུལ་ནི། ལུང་དེ་རང་གི་ལྡྩོག་ཕྩོགས་ལ་

གེགས་བེད་ཙམ་དང་། བརྩོད་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཙམ་སྐྱེད་པར་བེད་ཀི། བརྩོད་

བ་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་དང་། ལྩོག་ཕྩོགས་ལ་གནྩོད་པའི་གནྩོད་བེད་ཡང་

དག་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་ཟེར་རྩོ། །དེའི་ཚུལ་ནི། གལ་ཏེ་ལུང་དེ་རང་གི་བརྩོད་བ་སྒྲུབ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

པ་དང་། ལྩོག་ཕྩོགས་ལ་གནྩོད་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཏེ་རྟགས་ཆྩོས་ཀི་

འབེལ་པ་མ་ངེས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མི་སྲིད་ལ། དེ་འདྲའི་ཕི་རྩོལ་དེས་ལུང་དེ་

རང་གི་བརྩོད་བ་དང་འབེལ་པ་ཚད་མས་ངེས་ན་བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་ཟིན་པས་དེ་སྒྲུབ་

བེད་ཡང་དག་ཏུ་མི་འགྱུར་ལ། གལ་ཏེ་རྟགས་ཆྩོས་ཀི་འབེལ་པ་མ་ངེས་ཀང་སྒྲུབ་

བེད་ཡང་དག་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ལུང་དེ་རང་གི་བརྩོད་བ་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བེད་

ཡང་དག་ཏུ་ཁས་བླངས་ཙམ་གིས་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན། སྒ་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕི་རྩོལ་གིས་སྒ་མི་རྟག་པར་ཁས་བླངས་པ་ཙམ་གིས་སྒ་མི་རྟག་

པ་དེ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་སྒ་རྟག་པར་

ཁས་བླངས་པ་ཙམ་གིས་སྒ་རྟག་པ་དེ་ཡང་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་

ཏུ་འདྩོད་དགྩོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་འདྩོད་དགྩོས་

པ་སྩོགས་སྐྱྩོན་དུ་མ་ཡྩོད་པས། ལུང་དེ་རང་གི་ལྩོག་ཕྩོགས་ལ་གེགས་བེད་ཙམ་

ཡིན་གི་གནྩོད་བེད་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ལུང་གནྩོད་བེད་དུ་འདྩོད་པ་དག་འགྩོག་པར་

བེད་དྩོ། །ལུང་གེགས་བེད་དུ་འགྱུར་ཚུལ་ནི། སྒ་མི་རྟག་ཅེས་པའི་ལུང་རང་གི་

བརྩོད་བ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། སྒ་རྟག་ཅེས་པའི་ལུང་ཡང་རང་གི་

བརྩོད་བ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་དགྩོས་པར་མཚུངས་པས་དེ་གཉིས་ཕན་

ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རང་གི་བརྩོད་བ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་

ལ་གེགས་བེད་པའྩོ། །

དེ་ཡང་ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ ༥༧༢ ལས། སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་

གིས་རང་ལུགས་ལ་ལུང་རྣམ་དག་རང་གི་བརྩོད་བ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་མི་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

བཞེད་ཀང་། གཞན་ངྩོར་རེ་ཤིག་དེ་ལྟ་བུའི་རྟགས་ཀི་རྣམ་གཞག་མཛད་པ་ལ་

འཁྲུལ་ནས། སྩོབ་དཔྩོན་གི་སྩོབ་མ་ཁ་ཅིག །སྦིན་པས་ལྩོངས་སྤྩོད་ཁིམས་ཀིས་

བདེ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ལུང་དེ་རང་གི་བརྩོད་བའི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་དང་བཟླྩོག་པ་

ལ་གནྩོད་བེད་ཡང་དག་ཏུ་འདྩོད་ཅིང་། དེ་ཉིད་ལུང་གནྩོད་བེད་དུ་འདྩོད་པའི་དྩོན་

ནྩོ། །ལུང་གེགས་བེད་དུ་འདྩོད་པ་དག་ནི་ལུང་རང་གི་བརྩོད་བའི་བཟླྩོག་ཕྩོགས་ལ་

གེགས་བེད་ཙམ་དང་། རང་གི་བརྩོད་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཙམ་སྐྱེད་པར་བེད་པ་ཡིན་གི། 

རང་གི་བརྩོད་བའི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་དང་། ལྩོག་ཕྩོགས་ལ་གནྩོད་བེད་ཡང་དག་

ཏུ་འགྱུར་མི་སྲིད་དེ། ཕ་རྩོལ་པྩོས་ལུང་དེ་རང་གི་བརྩོད་བའི་དྩོན་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་

འབེལ་བ་མ་གྲུབ་ན་བསྒྲུབ་མི་ནུས་ཤིང་། གྲུབ་ན། བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་ཟིན་པས་སྒྲུབ་མི་

དགྩོས་པའི་ཕིར་དང་། གཞན་ཡང་ལུང་དེ་ཉིད་རང་གི་བརྩོད་བའི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་

དག་ཡིན་ན། ལུང་དེ་ཉིད་ཁས་བླངས་ཙམ་གིས་རང་གི་བརྩོད་བའི་དྩོན་གི་སྒྲུབ་

བེད་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བར་འདྩོད་དགྩོས་པས། སྒ་མི་རྟག་པར་དམ་བཅས་པ་ཙམ་

གིས་སྒ་མི་རྟག་པ་ཡིན་པར་འགྲུབ་པར་ཐལ་ལྩོ། །དེས་ན་གེགས་བེད་དུ་འགྱུར་

བའི་དྩོན་ནི། སྦིན་པ་ལས་ལྩོངས་སྤྩོད་འབྱུང་བར་སྩོན་པའི་ལུང་རང་གི་བརྩོད་བའི་

སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ན། སྦིན་པ་ལས་ལྩོངས་སྤྩོད་མི་འབྱུང་བར་སྩོན་པའི་ལུང་ཡང་རང་

གི་བརྩོད་བའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་འགྱུར་བར་སྩོབས་མཚུངས་པས། ལུང་གཉིས་རང་རང་

གི་བརྩོད་བའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་འགྱུར་བ་ལ་ཕན་ཚུན་གེགས་བེད་པར་སྩོན་པ་ཡིན་

ནྩོ། །དཔེར་ན་སྒ་མི་རྟག་པར་དམ་བཅས་པ་དང་།  སྒ་རྟག་པར་དམ་བཅས་པ་

གཉིས་ཕན་ཚུན་སྩོབས་མི་མཚུངས་ཀང་། དམ་བཅའ་དེ་གཉིས་རང་རང་གི་དམ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བཅའི་དྩོན་གི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་མིན་སྩོབས་མཚུངས་པས་ཕན་ཚུན་རང་རང་གི་དམ་

བཅའི་དྩོན་གི་སྒྲུབ་བེད་དུ་འགྱུར་བ་ལ་གེགས་བེད་པ་བཞིན། འདི་ཉིད་སྩོབ་དཔྩོན་

ཡབ་སྲས་ཀི་ཡང་རང་ལུགས་ཀི་བཞེད་པ་ཡིན་ལ། ཞེས་གསུངས་ཤིང་། སྒ་མི་

རྟག་པར་དམ་བཅས་པ་དང་། སྒ་རྟག་པར་དམ་བཅས་པ་གཉིས་རང་རང་གི་བརྩོད་

བ་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བེད་དང་། ལྩོག་ཕྩོགས་ལ་གནྩོད་པའི་གནྩོད་བེད་མིན་པ་སྩོ་ཀུན་

ནས་སྩོབས་མཚུངས་ཀང་། འྩོན་ཀང་དམ་བཅའ་དེ་གཉིས་སྩོབས་མཚུངས་པ་ནི་

ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་ཏེ། སྒ་མི་རྟག་པར་དམ་བཅས་པའི་དམ་བཅའ་ནི་རྒྱབ་རྟེན་ཚད་

མ་ཅན་གི་དམ་བཅའ་དང་དམ་བཅའ་དྩོན་མཐུན་ཡིན་ལ། སྒ་རྟག་པར་དམ་བཅས་

པའི་དམ་བཅའ་ནི་རྒྱབ་རྟེན་ཚད་མ་མེད་པའི་དམ་བཅའ་དང་དམ་བཅའ་ལྩོག་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༧༣ དང་། སེ་བདུན་

རྒྱན་ ༤༠༦ དང་། ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་ ༢༦༨ བཅས་སུ་རྒྱས་བཤད་འདུག་པས་

གཟིགས་པར་ཞུ།

འྩོ་ན་སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་དང་སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་གྲགས་རྣམ་གཉིས་ཀི་

རང་ལུགས་སར་གི་ཕྩོགས་གཉིས་པྩོ་དེ་ལས་གང་བཞེད་ཅེ་ན། སྩོབ་དཔྩོན་

ཡབ་སྲས་ནི་ལུང་གེགས་བེད་དུ་འདྩོད་པ་དེ་རང་ལུགས་སུ་བཞེད་པ་ཡིན་ལ། 

རྒྱུ་མཚན་ནི་ལུང་གནྩོད་བེད་དུ་འདྩོད་པ་ལྟར་ན། ལུང་དེ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་རང་གི་

བརྩོད་བའི་སྒྲུབ་བེད་དང་། དེའི་ལྩོག་ཕྩོགས་ལ་གནྩོད་པའི་གནྩོད་བེད་འགྱུར་

བས་དེ་ལྟར་ན་སྦིན་པ་ལས་ལྩོངས་སྤྩོད་མི་འབྱུང་བར་སྩོན་པའི་ལུང་ཡང་རང་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

གི་བརྩོད་བའི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་དང་བཟླྩོག་པ་ལ་གནྩོད་བེད་ཀི་རྟགས་ཡང་

དག་ཏུ་འགྱུར་བ་སྩོགས་སར་གི་སྐྱྩོན་རྣམས་འཇུག་ལ། དེ་ལྟར་ན་ལུང་གེགས་

བེད་དུ་འདྩོད་པ་དག་གི་ཚུལ་དེ་རང་ལུགས་སུ་བཞེད་དྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཊིཀ་

ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ ༥༧༣ ལས། འདི་ཉིད་སྩོབ་དཔྩོན་ཡབ་སྲས་ཀི་ཡང་

རང་ལུགས་ཀི་བཞེད་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཕིར་སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་མཆྩོག་གིས་ཀང་། 

གེགས་བེད་པ་ནི་གནས་པར་གྱུར་པའི་ཕྩོགས་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་རེ་ཤིག་

གནྩོད་པ་ཞེས་བ་བའི་དྩོན་འདྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

ཆྩོས་མཆྩོག་གི་ལུང་འདིའི་དྩོན་ནི། ལུང་གེགས་བེད་དུ་འདྩོད་པའི་ཚུལ་འདི་ནི། 

སྩོབ་དཔྩོན་རང་ལུགས་ཀི་བཞེད་པའི་ཕྩོགས་སུ་གནས་པར་གྱུར་པའི་ཕྩོགས་

ཡིན་ལ། སྩོབ་དཔྩོན་རང་ལུགས་ལུང་གེགས་བེད་དུ་བཞེད་པ་ཡིན་གི་གནྩོད་

བེད་དུ་བཞེད་པ་མིན་པ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་སྩོབ་དཔྩོན་ཡབ་སྲས་ཀི་གཞུང་དག་ལས་

ལུང་རང་གི་བརྩོད་བའི་སྒྲུབ་བེད་དང་བཟླྩོག་ཕྩོགས་ལ་གནྩོད་བེད་དུ་སྩོན་པ་ནི། 

དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྩོགས་ཁྱབ་ངེས་མི་ནུས་པའི་གང་ཟག་འགའ་ཞིག་ཤིན་ལྩོག་ལ་

འཇུག་པའི་ཐབས་སུ་གཞན་ངྩོར་རེ་ཤིག་ལུང་རང་གི་བརྩོད་བའི་སྒྲུབ་བེད་དང་། 

ལྩོག་ཕྩོགས་ལ་གནྩོད་པར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བའི་དྩོན་ཏེ་དེ་ནི་གཞན་ངྩོར་

རེ་ཞིག་པའི་འདྩོད་པ་ཡིན་གི་རང་ལུགས་མིན་ནྩོ་ཞེས་པའི་དྩོན་ནྩོ། །

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༧༤ ལས། གཉིས་པ་ནི། ལུང་རང་གི་

བརྩོད་བའི་ལྩོག་ཕྩོགས་ལ་གེགས་བེད་ཙམ་དང་། རང་གི་བརྩོད་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཙམ་

བསྐྱེད་པར་བེད་པ་ཡིན་གི། དེ་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་མི་སྲིད་དེ། རང་གི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བརྩོད་བ་དང་འབེལ་བ་ཚད་མས་མཐྩོང་ན་བརྩོད་བ་དེ་ཉིད་གྲུབ་ཟིན་པས་སྒྲུབ་མི་

དགྩོས་ལ། འབེལ་བ་མ་གྲུབ་ན་སྒྲུབ་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རྩོ། དེ་ལྟ་མིན་པར་རང་གི་

བརྩོད་བ་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ན། ལུང་ཁས་བླངས་པ་ཙམ་གིས་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་

འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན། སྒ་མི་རྟག་པར་སྨྲས་ཙམ་གིས་སྒ་མི་རྟག་པར་འགྲུབ་པར་

འགྱུར་རྩོ། །དེས་ན་རང་གི་བརྩོད་བའི་ལྩོག་ཕྩོགས་ལ་གནྩོད་བེད་དང་གེགས་བེད་

ཀི་ཕྩོགས་གཉིས་ལས་ཕི་མ་འཐད་པའི་ཕྩོགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༤༡༠ དུ་ཡང་གསལ་ལྩོ། །ཚད་མ་

རིགས་རྒྱན་ ༢༦༩ ལས། དེ་ཡང་གནྩོད་བེད་དུ་འདྩོད་པ་དག་གིས་ལུང་གང་ཡང་

རུང་བ་གནྩོད་སྒྲུབ་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་ཡང་མ་ཡིན། གཞལ་བའི་གནས་དང་པྩོ་གཉིས་

ལ་ལུང་གནྩོད་སྒྲུབ་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་ཡང་མ་ཡིན་གི། ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་སྩོན་པའི་

ལུང་རྣམ་དག་རང་གི་བརྩོད་བ་བསྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

མཛོད་ཊིཀ་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༢༡ ལས། ཁྩོ་ན་རེ། དགྩོས་སྩོགས་ཆྩོས་

བཞི་སྩོན་པའི་ཚིག་གིས་དྩོགས་པ་དེ་དག་སེལ་ན། སྒ་མི་རྟག་ཅེས་པའི་ངག་གིས་

ཀང་སྒ་རྟག་འཛིན་གི་ལྩོག་རྟྩོག་སེལ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་འདྩོད་ན། རྟགས་དང་

དཔེ་དྩོན་མེད་པར་འགྱུར་ལ། འྩོན་ཏེ་མི་སེལ་ན། དགྩོས་པ་སྩོན་པའི་ངག་གིས་ཀང་

མི་སེལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་གཉིས་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྒ་མི་རྟག་ཅེས་

བརྩོད་པས་ཀང་སྒ་རྟག་འཛིན་གི་ལྩོག་རྟྩོག་སེལ་ཀང་། རྟགས་དཔེ་བསན་པས་ཐེ་

ཚོམ་དང་མ་རྟྩོགས་པ་བསལ་ནས་ཚད་མའི་རྟྩོགས་པ་སྐྱེད་པའི་ཕིར་འགལ་བ་མེད་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དྩོ་ཞེས་མཁས་པ་དག་འཆད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས།

མཚོ་ཊིཀ་ ༦ ལས། གལ་ཏེ་དམ་བཅའ་བའི་ངག་གིས་ལྩོག་རྟྩོག་བསལ་

ནུས་སམ་མི་ནུས། མི་ནུས་ན་ལྩོག་རྟྩོག་བསལ་བ་དེ་དགྩོས་འབེལ་ངག་གི་དགྩོས་

པ་ཡིན་པའི་དམ་བཅའ་ཉམས་སྩོ། །ནུས་ན་ནི་སྒ་ཆྩོས་ཅན། མི་རྟག་སེ། བས་པའི་

ཕིར། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་སྦྩོར་བ་དེ་ལྟར་བཀྩོད་པ་ཆྩོས་ཅན། སྒ་རྟག་འཛིན་གི་

ལྩོག་རྟྩོག་བཟླྩོག་པའི་དྩོན་དུ་རྟགས་དང་དཔེ་བཀྩོད་པ་དྩོན་མེད་དུ་ཐལ། སྒ་མི་རྟག་

ཅེས་དམ་བཅས་པ་ཙམ་གིས་སྒ་རྟག་འཛིན་གི་ལྩོག་རྟྩོག་ཁེགས་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེ་ན། 

ངག་གིས་ཐྩོས་བྱུང་ཤེས་རབ་ཀི་བླྩོ་ཡུལ་དུ་ལྩོག་རྟྩོག་བསལ་ནུས་པས་སྐྱྩོན་དང་པྩོ་

མེད་ལ། ཚད་མས་བསྡུས་པའི་བླྩོ་ཡུལ་དུ་ལྩོག་རྟྩོག་བསལ་མི་ནུས་པས་སྐྱྩོན་

གཉིས་པ་མེད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

འྩོ་ན་ལུང་ཚིག་དེ་བརྩོད་བ་དཔྩོག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མིན་པ་དེ་ལྟ་ན། 

ཀུན་སྩོང་དཔྩོག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། རྩོད་བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་སྨྲ་

བ་པྩོའི་ཀུན་སྩོང་དཔྩོག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་ནི་སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་ཀི་

གྲགས་པས་རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་བཞི་ཀ་ལས་གསུངས་ཏེ། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ཀི་

ལེའུ་བཞི་པ་ལས། ཕྩོགས་ཀི་ཚིག་དེ་སྨྲ་བ་པྩོའི། །བསམ་པ་སྩོན་པར་བེད་པ་

ན། །ཚད་ཡིན་དེ་ལས་ཐེ་ཚོམ་དག །སྐྱེ་ཕིར་དངྩོས་སུ་སྒྲུབ་བེད་མིན། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། ཕྩོགས་ཚིག་དེ་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་མིན་ཡང་སྨྲ་

བ་པྩོའི་བརྩོད་འདྩོད་ཀི་ཀུན་སྩོང་གི་བསམ་པ་དཔྩོག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་

གསུངས་ཏེ། རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༠༣ ལས། སྒ་མི་རྟག་ཅེས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

པའི་ཕྩོགས་ཀི་ཚིག་དེ་ནི་ཆྩོས་ཅན། སྒ་མི་རྟག་པ་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་མ་ཡིན་

ན། དྩོན་གང་གི་ཡང་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་རུང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་ཕྩོགས་ཀི་

ཆྩོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་རང་སྨྲ་བ་པྩོའི་ཀུན་སྩོང་གི་བསམ་པ་སྩོན་ཞིང་དཔྩོག་

པར་བེད་པ་ལ་སྒྲུབ་བེད་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་དང་། དེ་བཞིན་མཁས་

གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཊིཀ་ཆེན་དུའང་གསལ་ལ།

ཡང་རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པྩོ་ལས། སྒ་རྣམས་དངྩོས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །མེད་

ན་མི་འབྱུང་ཉིད་མེད་ཕིར། །དེ་ལས་དྩོན་གྲུབ་མིན་དེ་དག །སྨྲ་བྩོའི་བསམ་པ་སྩོན་

པར་བེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྩོད་བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་ཞེན་པའི་བརྩོད་བ་དང་

ལྷན་ཅིག་པའི་འབེལ་བ་མ་གྲུབ་པས་དེ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མིན་ཡང་། རང་

སྨྲ་བ་པྩོའི་སྨྲ་འདྩོད་ཀི་ཀུན་སྩོང་དཔྩོག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་གསུངས་པ་དང་། 

དེའི་ཐད་ཀི་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༢༤༦ ལས། རྩོད་བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་

ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ཀི་རྟགས་ལས་ཁྱྩོད་རང་གི་ཞེན་པའི་བརྩོད་བའི་དྩོན་གྲུབ་པ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་ཞེན་པའི་བརྩོད་བའི་དངྩོས་པྩོ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མེད་ན་མི་

འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར། འྩོ་ན་དེ་གང་ལ་ཚད་མ་ཡིན་ཞེ་ན། ཚིག་

དེ་དག་ཆྩོས་ཅན། རང་ཕྩོགས་ཀི་ཆྩོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར། སྨྲ་བ་པྩོའི་བརྩོད་འདྩོད་

ཀི་བསམ་པ་ཚད་མའི་ཡུལ་དུ་སྩོན་པར་བེད་ནུས་ཏེ། ཁྱྩོད་དེ་དཔྩོག་པའི་རྟགས་

ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་ལ། གཞན་ཡང་། འདིའི་ཐད་ཀི་འགྲེལ་པ་

གཞན་དག་ཏུ་ཡང་གསལ་ལྩོ། །

ཡང་རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་གཉིས་པ་ལས། སྨྲ་བ་པྩོ་ཡི་བེད་པའི་ཡུལ། །དྩོན་གང་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

བླྩོ་ལ་རབ་གསལ་བ། །དེ་ལ་སྒ་ནི་ཚད་མ་ཉིད། །དྩོན་གི་དེ་ཉིད་རྒྱུ་ཅན་མིན། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། བསན་བཅྩོས་སྩོགས་རྩོད་བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་རང་གི་བརྩོད་བ་གྩོ་

བར་བེད་པའི་འབས་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཡང་རང་སྨྲ་བ་པྩོའི་བརྩོད་འདྩོད་ཀི་

བསམ་པ་ཕ་རྩོལ་ཉན་པ་པྩོ་ལ་གྩོ་བར་བེད་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་གསུངས་

ཏེ། རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༣༤༢ ལས། བསན་བཅྩོས་ལ་སྩོགས་པའི་

རྩོད་བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་རང་གི་བརྩོད་བའི་དྩོན་གི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་མངྩོན་མཐྩོ་ངེས་

ལེགས་སྩོགས་གྩོ་བར་བེད་པའི་རྒྱུ་ཅན་གི་འབས་རྟགས་ཡང་དག་མིན་པར་ཐལ། 

དེ་ལ་རྩོད་བེད་ཀི་སྒ་ནི། རང་ཕྩོགས་ཀི་ཆྩོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར། རང་སྨྲ་བ་པྩོའི་

བེད་པ་བརྩོད་འདྩོད་འཇུག་པའི་ཡུལ་ཉན་པ་པྩོའི་བླྩོ་ལ་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་དྩོན་གང་

ཡིན་པ་དེ་གྩོ་བར་བེད་པའི་ཚད་མ་སེ་རྟགས་ཡང་དག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་ན་

གཞུང་ས་མའི་དྩོན་ཡང་སྒ་བྱུང་ཕི་མ་དང་མཐུན་པ་སྦར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་

བཞིན། སྒ་ལས་བྱུང་བ་ཡང་། །མངྩོན་པར་འདྩོད་པ་སྩོན་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་པའི་ལེའུ་

གཉིས་པའི་གཞུང་འདིས་ཀང་རྩོད་བེད་ཀི་སྒ་དེ་རང་སྨྲ་བ་པྩོའི་བརྩོད་འདྩོད་དཔྩོག་

པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་གསུམ་པ་ལས། སྨྲ་སྩོགས་ལ་ནི་འཇུག་པའི་ཕིར། །དེ་

ཡི་ངྩོ་བྩོ་ངེས་པར་གྲུབ། །བསླུ་མེད་ཕིར་དེ་ཚད་མ་ཉིད། ཅེས་དང་། དེའི་ཐད་ཀི་

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༥༨ ལས། ངག་སྨྲ་བའི་སྐྱེས་བུ་དེ་ཡི་སེམས་ཀི་

ངྩོ་བྩོ་ངེས་པར་གྲུབ་སེ། དེ་གསྩོང་པྩོར་སྨྲ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་ལུས་ངག་གི་ཐ་སྙད་ལ་

འཇུག་པའི་ཕིར། རྟགས་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་རེས་དཔག་དེ་ཆྩོས་ཅན། ཚད་མ་ཉིད་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཡིན་ཏེ། གསར་དུ་བསླུ་བ་མེད་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཚད་མའི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པའི་དཀའ་འགྲེལ་ ༧ ལས། ཚིག་ནི་བརྩོད་

པར་འདྩོད་པ་ལ་ཚད་མ་ཉིད་ཡིན་མྩོད་ཀི་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

མཛོད་ཊིཀ་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༡༥ ལས། བསན་བཅྩོས་ནི་ངག་སྒ་རང་

མཚན་པ་ལ་བེད་ན་འདྩོད་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་པྩོ་ན་ཡྩོད་ཀི་གཉིས་པ་ཡན་

ཆད་ན་མེད་དེ། རྣམ་རིག་དཔྱྩོད་དང་བཅས་དག་ན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། མིང་

ཚིག་ཡི་གེ་གསུམ་ལ་འདྩོད་པ་ལྟར་ན་ཁམས་འྩོག་མ་གཉིས་ན་ཡྩོད་ཀི། གཟུགས་

མེད་ན་མེད་དེ། འདྩོད་དང་གཟུགས་གཏྩོགས་སེམས་ཅན་སྩོན། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

གཞན་ཡང་། ཕི་རྩོལ་འགྱུར་བའི་སྤྩོད་པ་དག་གིས་ནི། མི་རྣམས་སྙིང་ལ་

གནས་པའི་བསམ་པ་གྩོ །ཆུ་ལ་གནས་པའི་ཉ་ནི་རབ་གབ་ཀང་། །ཆུ་ཡི་རླབས་

ཀིས་འགྱུར་བར་རྣམ་པར་བསེན། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོད་བེད་ཀི་

སྒ་རྣམས་རང་སྨྲ་བ་པྩོའི་ཀུན་སྩོང་གི་བསམ་པ་དཔྩོག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་

གསུངས་སྩོ། །

ཡང་རང་དྩོན་ལེའུ་ལས། བླྩོ་དྩོན་འགའ་ལས་རྣམ་བཟླྩོག་ནས། །དྩོན་

འགའ་ཞིག་ལ་འཇུག་བའི་ཕིར། །སྒ་ནི་རབ་ཏུ་སྦྩོར་བེད་དེ། །དེ་དྩོན་ངེས་པར་

བཟུང་ཕིར་རྩོ། །གཞན་དུ་སྦྩོར་བ་དྩོན་མེད་འགྱུར། །ཞེས་པའི་ཐད་ཀི་ཊིཀ་ཆེན་

རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ ༢༡༣ ལས། ཉན་པ་པྩོའི་བླྩོ་མི་འདྩོད་པའི་དྩོན་འགའ་ལས་

རྣམ་པར་བཟླྩོག་ནས་འདྩོད་པའི་དྩོན་འགའ་ཞིག་ལ་འཇུག་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

རྩོད་བེད་ཀི་སྒ་ནི་རབ་ཏུ་སྦྩོར་བར་བེད་དེ། གནས་སབས་ལྔ་བལ་གི་ངག་

ཐམས་ཅད་རང་གི་བརྩོད་བའི་དྩོན་དེ་ངེས་པར་གཟུང་བའི་ཚུལ་གིས་སྩོན་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །གཞན་དུ་ན་ངེས་གཟུང་གི་སྙིང་པྩོ་ཅན་དུ་སྦྩོར་བ་དྩོན་མེད་

པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་ལྟར་གནས་སབས་ལྔ་བལ་གི་ངག་

མིན་པ་ལ་རྩོད་བེད་སྒ་དེ་གང་བརྩོད་པའི་བརྩོད་བ་དེ་སྨྲ་འདྩོད་ཀི་ཀུན་སྩོང་ཡྩོད་

པར་དཔྩོག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་བཞེད་ལ། འྩོན་ཀང་སྤིར་སྨྲ་འདྩོད་

ཀི་ཀུན་སྩོང་ཙམ་ཡྩོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་བཞེད་དམ་སྙམ་ཡང་

དཔྱད་པར་བའྩོ། །གནས་སབས་ལྔ་བལ་གི་ངག་ནི། དེ་ཉིད་ ༢༡༤ ལས། 

གནས་སབས་ལྔ་བལ་གི་ངག་ཅེས་པའི་གནས་སབས་ལྔ་ནི། སྨྩོ་གཉིད་གྩོམས་

དང་རེས་བཟླྩོས་ནྩོར་བའི་ངག་གྩོ །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

གང་ལ་ཐུན་མྩོང་མིིན་པའི་ཕིར། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་གཞུང་གི་འགྲེལ་ཚུལ།

གང་ལ་ཐུན་མྩོང་མིན་པའི་ཕིར། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་གཞུང་གི་འགྲེལ་ཚུལ་ནི། 

དེ་ཡང་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་གི་བསལ་བེད་ཚད་མ་བཞིིའི་སབས་ཀི་གྲགས་པས་

མ་བསལ་བ་བཤད་པ་ན། ལྡྩོག་ཕྩོགས་གྲགས་པས་བསལ་བའི་མཚན་གཞི་ངྩོས་

བཟུང་བའི་ཚེ། ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ ༧༨ ལས། གང་ཡང་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རེས་སུ་དཔག་པ་ནི་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་སྒར་གྲགས་པ་དང་འགལ་བའི་དྩོན་

སྦྩོར་བ་ནི་རི་བྩོང་ཅན་ནི་ཟླ་བ་མ་ཡིན་ཏེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུ་སེ། 

ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༩༢ ལས། སྩོབ་དཔྩོན་གིས་གང་ལ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རེས་སུ་དཔག་པ་མེད་ལ་སྒ་ལས་བྱུང་བའི་གྲགས་པ་

དང་འགལ་བའི་དྩོན་གིས་ན་བསལ་བ་དེ་ཡང་ཕྩོགས་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས་

སྩོ། །ཞེས་གསུངས།

ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ ༥༨༧ ལས། ཐྩོག་མར་སྤིའི་དྩོན་རྟྩོགས་

དཀའ་བ་འདི་ལྟར་ཤེས་པར་བ་སེ། དེ་ཡང་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། གང་ལ་ཐུན་མྩོང་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རེས་སུ་དཔག་པ་ནི་མེད་ལ། སྒ་ལས་བྱུང་བའི་གྲགས་པ་དང་

འགལ་བའི་དྩོན་གིས་ན། བསལ་བ་དེ་ཡང་ཕྩོགས་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་རི་བྩོང་ཅན་

ནི་ཟླ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུའྩོ། ཞེས་གསུངས་པ་འདིའི་དྩོན་

བཤད་ནས་སེལ་བེད་ཀི་གྲགས་པ་བརྩོད་རུང་གྲགས་པ་བཞེད་པར་སྒྲུབ་པ་ཡིན་

ཞིང་། དེ་ལ་མདྩོ་ཚིག་དེའི་དྩོན་ནི། རྩོད་བེད་ཀི་སྒ་དྩོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་ཏུ་རུང་

བ་འགྩོག་པའི་རེས་སུ་དཔག་པ་མེད་དེ། དེ་འགྩོག་པའི་རྟགས་གང་བཀྩོད་ཀང་ཐུན་

མྩོང་མ་ཡིན་པའི་རྟགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེས་ན། དེ་འགྩོག་པ་ནི། སྒ་ལས་བྱུང་

བའི་གྲགས་པ་དང་འགལ་བའི་དྩོན་གིས་ན། རྩོད་བེད་ཀི་སྒ་དྩོན་ཐམས་ཅད་ལ་

འཇུག་ཏུ་མི་རུང་བ་དེ་ཉིད་གྲགས་པས་བསལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཕྩོགས་མ་ཡིན་

ནྩོ། །བརྩོད་དུ་རུང་གི་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་འགྩོག་པའི་ཕིར་དུ་བཀྩོད་པའི་རྟགས་ཐུན་

མྩོང་མ་ཡིན་པའི་རྟགས་སུ་གྱུར་པའི་སྩོ་ནས་རྟགས་དེའི་དམ་བཅའ་གྲགས་པས་

བསལ་བ་ནི། དཔེར་ན། རི་བྩོང་ཅན་ནི་ཟླ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཞེས་བ་བ་

ལྟ་བུའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དྩོན་ནི། མདྩོ་དང་པྩོའི་དྩོན་ནི། རྩོད་བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་དྩོན་གང་ལ་ཡང་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

འཇུག་ཏུ་མི་རུང་བར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གམ་རེས་སུ་དཔག་པ་ནི་མེད་དེ། 

དེ་ལྟར་མི་རུང་བར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་གང་བཀྩོད་ཀང་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་རྟགས་

སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཞེས་པའི་དྩོན་དང་། མདྩོ་ཕི་མའི་དྩོན་ནི། གཞན་ཡང་རྩོད་བེད་

ཀི་སྒ་དྩོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་ཏུ་རུང་བ་འགྩོག་པ་མི་འཐད་དེ། དེ་ལ་རི་བྩོང་ཅན་

ཆྩོས་ཅན། ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒས་བརྩོད་དུ་རུང་སེ། རྟྩོག་ཡུལ་ན་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཞེས་

པའི་གྲགས་རྟགས་སམ་སྒ་ལས་བྱུང་བའི་གྲགས་པ་དང་འགལ་བས་སྩོ། །དེ་ལྟ་

བས་ན་རྩོད་བེད་ཀི་སྒ་དྩོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་ཏུ་མི་རུང་བ་ནི། གྲགས་པའི་རེས་

དཔག་གིས་བསལ་བ་ཡིན་པས་ཚད་མས་བསལ་བ་ཡིན་ལ། ཚད་མའི་བསལ་བ་

ནི་ཕྩོགས་ཡང་དག་གམ་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཏུ་མི་རུང་བ་སེ་ཕྩོགས་ཡང་དག་མིན་

ནྩོ། །འྩོ་ན་གྲགས་པས་བསལ་བའི་དམ་བཅའི་དཔེར་བརྩོད་གང་ཞེ་ན། རི་བྩོང་ཅན་

ལ་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒས་བརྩོད་དུ་མི་རུང་སེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཞེས་བ་བ་ལྟ་

བུའྩོ། །ཞེས་པའི་དྩོན་ནྩོ། །

སྩོབ་དཔྩོན་ལྷ་དབང་བླྩོས་འགྲེལ་ཚུལ་ནི། སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༢༧༦ ལས། 

ལྷ་དབང་བླྩོས། མདྩོ་དང་པྩོ་རི་བྩོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརྩོད་རུང་ལ་གནྩོད་བེད་མེད་

པར་བསན་ལ། མདྩོ་གཉིས་པས་སྒྲུབ་བེད་ཡྩོད་པར་བསན་ཞིང་། དངྩོས་སྩོབས་

རེས་དཔག་ལ་འགྲན་ཟླའི་ཚད་མ་མེད་པར་ཡང་མདྩོ་གཉིས་པས་བསན་པར་འདྩོད། 

ཅེས་གསུངས་སྩོ། །

སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་མཆྩོག་གིས་འགྲེལ་ཚུལ་ནི། སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༢༧༦ 

ལས། སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་མཆྩོག་གིས་དེ་བཀག་ནས། མདྩོ་དང་པྩོས་རི་བྩོང་ཅན་ཟླ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བའི་སྒས་བརྩོད་རུང་ལ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་ཡྩོད་པར་བསན་ཅིང་། དེའི་སྩོ་ནས་

དངྩོས་སྩོབས་རེས་དཔག་དང་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་ལ་འགྲན་ཟླའི་ཚད་མ་མེད་པར་

བསན་པར་བཞེད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས།

སྩོབ་དཔྩོན་རྒྱན་མཁན་པྩོས་འགྲེལ་ཚུལ་ནི། སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༢༧༦ 

ལས། རྒྱན་མཁན་པྩོ་ནི། ལུང་གཉིས་ཀས་རི་བྩོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརྩོད་རུང་ལ་

གནྩོད་བེད་ཀི་ཚད་མ་མེད་པ་ཡང་བསན། སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་ཡྩོད་པར་ཡང་

བསན། ལུང་དང་པྩོ་གཙོ་བྩོ་དང་གཉིས་པ་ཕལ་བར་བས་པའི་ཚེ། དེ་ལ་གནྩོད་བེད་

ཀི་ཚད་མ་མེད་པར་བསན་ལ། ལུང་གཉིས་པ་གཙོ་བྩོ་དང་དང་པྩོ་ཕལ་པར་བས་ཚེ། 

དེ་ལ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་ཡྩོད་པར་བསན་ལ། དེའི་སྩོ་ནས་དངྩོས་སྩོབས་རེས་

དཔག་དང་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་ལ་ཡང་འགྲན་ཟླའི་ཚད་མ་མེད་པར་རྟྩོགས་པའི་དྩོན་

དུ་ལུང་གཉིས་པ་བསན་པར་བཞེད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ངྩོས་བཟུང་ཚུལ།

ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ངྩོས་བཟུང་ཚུལ་ནི། ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་ཡང་

དག་གི་སྦྩོར་བ་འགྩོད་ཚུལ་ལ། ཁ་ཅིག །སྦིན་པས་ལྩོངས་སྤྩོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ་

ཞེས་སྩོགས་ཀི་ལུང་ཆྩོས་ཅན། མི་རྟག་སེ། དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་འགྩོད་པ་མི་འཐད་དེ། དེ་དངྩོས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཏེ། དེའི་བསྒྲུབ་བ་དེ་ཅུང་ཟད་ལྩོག་གྱུར་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། སྒ་མི་རྟག་པ་

ཅུང་ཟད་ལྩོག་གྱུར་གང་ཞིག །མཚུངས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ན། སྤིར་དངྩོས་རྟགས་

དང་། གྲགས་རྟགས། ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་མི་འགལ་ཞིང་། དེ་



  256  

སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

སྒྲུབ་ལ་སྦར་ན་འགལ་བ་ཡིན་ནྩོ། །སྤིར་དེ་གསུམ་མི་འགལ་ཏེ། དཔྱད་གསུམ་གིས་

དག་པའི་ལུང་དེ་དངྩོས་རྟགས་ཡང་དག་དང་། གྲགས་རྟགས་ཡང་དག་དང་། ཡིད་

ཆེས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་ཀ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དཔྱད་གསུམ་གིས་དག་པའི་

ལུང་དེ། བདེན་བཞི་ཆྩོས་འཁྩོར་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་དངྩོས་རྟགས་ཡང་དག་དང་། 

དེ་བདེན་བཞིའི་ཆྩོས་འཁྩོར་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒས་བརྩོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་གྲགས་

རྟགས་ཡང་དག་དང་། དེ་སྦིན་པས་ལྩོངས་སྤྩོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ། །ཞེས་སྩོགས་

ཀི་ལུང་རང་གི་བསན་བའི་དྩོན་ལ་མི་སླུ་བར་སྒྲུབ་པའི་ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་ཡང་

དག་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པྩོའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༢༢༦ ལས། དེ་སྒྲུབ་ཀི་དྩོན་སྒྲུབ་ཀི་

རྟགས་ཡང་དག་དང་། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་འགལ་ཡང་། 

སྤིར་དྩོན་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་དང་། ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས་མི་

འགལ་བར་གསུངས་སྩོ། །

ཡྩོངས་འཛིན་རྟགས་རིགས་ ༢༩༩ ལས། དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་རྟགས་ཡང་

དག་དང་། དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་འགལ་ཡང་། དགག་རྟགས་ཡང་དག་

དང་། སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་མི་འགལ་ཏེ། བས་པ་དེ་དེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

དེ་སྒ་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་དང་། སྒ་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕིར།  ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག །བཀའ་བརྒྱད་སྩོང་པ་ཆྩོས་ཅན། རང་གི་བསན་བའི་དྩོན་ལ་མི་

བསླུ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་འགྩོད་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

པའང་མི་འཐད་དེ། བཀའ་བརྒྱད་སྩོང་པ་རང་གི་བསན་བའིི་དྩོན་ལ་མི་བསླུ་བ་

དངྩོས་པྩོ་སྩོབས་ཞུགས་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང་སྤི་དྩོན་རིགས་

རྒྱན་ ༢༠༡ ལས། ཁ་ཅིག །ཡིད་ཆེས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་འབས་རང་མ་

དམིགས་པ་གསུམ་དུ་བས་ནས་དཔེར་བརྩོད་རིམ་པ་བཞིན། བཀའ་རྒྱས་འབིང་

བསྡུས་གསུམ་ཆྩོས་ཅན། རང་རྒྱུ་མཁྱེན་པ་རྣམ་དག་སྩོན་དུ་སྩོང་སེ། རྩོད་པ་རྣམ་

དག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་དང་། དེ་ཆྩོས་ཅན། རང་གི་བསན་བའི་དྩོན་ལ་མི་བསླུ་བ་

ཡིན་ཏེ། དཔྱད་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་དང་། རྩོགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཆྩོས་ཅན། སྒིབ་པ་སང་བ་ཡིན་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་བདག་འཛིན་སངས་པའི་

ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའྩོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། རྟགས་གསུམ་པྩོ་དེའི་བསྒྲུབ་བ་

དངྩོས་པྩོ་སྩོབས་ཞུགས་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

གཞན་ཡང་དེ་མི་འཐད་དེ། དཔྱད་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་དེ། ཉན་ཐྩོས་

ཞི་བའི་འཚོལ་རྣམས་ཞེས་སྩོགས་ཀི་ལུང་རང་གི་བསན་བའི་དྩོན་ལ་མི་བསླུ་བར་

བསྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དེ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པའི་

ཕིར། རྟགས་དང་པྩོ་དེར་ཐལ། རྟགས་དེའི་ཕྩོགས་ཆྩོས་གྲུབ་པ་དེའི་ཚེ་བསྒྲུབ་བ་

གྲུབ་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་འདྲའི་ལུང་དེ་ཅུང་ཟད་ལྩོག་གྱུར་བསན་པའི་ཆ་ལ་

དངྩོས་སྩོབས་ཚད་མས་གནྩོད་པ་མེད་པར་ངེས་པ་ན། དེ་འདྲའི་ལུང་དེ་རང་གི་

བསན་བའི་དྩོན་ལ་མི་བསླུ་བར་ངེས་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ།  དེའི་བསན་བ་མཁྱེན་

གསུམ་དེ་ཅུང་ཟད་ལྩོག་གྱུར་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་སབས་དང་པྩོའི་སྤི་

དྩོན་ཀླུ་དབང་གི་རྩོལ་མཚོ་ ༤༡ ལས། རྩོང་ཊིཀ་པ་ན་རེ། དགྩོས་དྩོན་ལ་དངྩོས་ཀི་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དགྩོས་དྩོན་དང་བསྡུས་པའི་དགྩོས་དྩོན་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། དེ་ཐྩོས་ནས་ཞེས་

སྩོགས་ཀིས་འཆད། གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་རབ་ཏུ་དང་བས་ཀང་། ཞེས་སྩོགས་ཀིས་

འཆད་ཅེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ཁྱྩོད་ལྟར་ན་དབང་རྣྩོན་མཆྩོད་བརྩོད་མཐྩོང་བ་ཙམ་

གི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དང་བ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ན། དབང་རྣྩོན་དང་བ་སྐྱེ་བ་རྒྱུ་མཚན་ལ་

བལྟྩོས་པས་གནྩོད་པ་མ་མཐྩོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་གི། མཆྩོད་བརྩོད་ཀི་ལུང་ཙམ་

རྒྱུ་མཚན་དུ་བར་མི་རུང་བའི་ཕིར། དབང་རྣྩོན་གིས་ལུང་དྩོན་ལ་དཔྱད་པས་དག་

ནས་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་ལ་ལུང་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་ལེན་པ་གང་ཞིག །དཔྱད་གསུམ་

གིས་དག་པའི་ལུང་དེ། ཉན་ཐྩོས་ཞི་བ་ཞེས་སྩོགས་རང་གི་བསན་བའི་དྩོན་ལ་མི་

སླུ་བའི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མཁྱེན་གསུམ་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

རེའི་ཚད་མའི་ལམ་བསྒིགས་ ༣༥ ལས། དེ་ལྟར་ན་ཁྱྩོད་ལ་འདུས་བས་མི་

རྟག་པར་སྩོན་པའི་ལུང་ཤེས་འདྩོད་དུ་བཟུང་བའི་སར་གི་རྟགས་ཡང་དག་དེ་ལྟ་བུ་

ཁས་ལེན་དགྩོས་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་བུ་མི་སྲིད་དེ། དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་

དག་པར་ངེས་པའི་དུས་ན་འདུས་བས་མི་རྟག་པར་སྩོན་པའི་ལུང་བསན་བ་ལ་མི་སླུ་

བར་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

འྩོ་ན་དཔྱད་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་དེ། སྦིན་པས་ལྩོངས་སྤྩོད་ཁིམས་

ཀིས་བདེ་ཞེས་སྩོགས་ཀི་ལུང་རང་གི་བསན་བའི་དྩོན་ལ་མི་བསླུ་བར་སྒྲུབ་པའི་

རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཡང་རྟགས་དེའི་ཕྩོགས་ཆྩོས་གྲུབ་པ་དེའི་ཚེ་

བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་དགྩོས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་འདྲའི་ལུང་དེ་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བསན་པའི་ཆ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཚད་མས་གནྩོད་པ་མེད་པར་ངེས་པ་ན། ལུང་དེ་བསན་

དྩོན་ལ་མི་སླུ་བར་ངེས་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། སར་གི་དེ་དང་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་

མཚུངས་སྩོ་སྙམ་ན། སྤིར་བདེན་མྩོད་ཀི། འྩོན་ཀང་དཔྱད་པ་གསུམ་པའི་དག་ཚུལ་

ནི་ཡིད་ཆེས་ཚད་མས་གནྩོད་པ་མེད་པའི་སྩོ་ནས་དག་ཚུལ་མ་ཡིན་གི། ཡིད་ཆེས་

ལུང་གིས་གནྩོད་པ་མེད་པའི་སྩོ་ནས་དག་ཚུལ་ལ་བ་དགྩོས་པས་མི་གནྩོད་དྩོ་ཞེས་

ཞིབ་ཆ་གནང་ཚུལ་ཡྩོད། འྩོ་ན་རང་ལུགས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གི་

སྦྩོར་བ་འགྩོད་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། སྦིན་པས་ལྩོངས་སྤྩོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ་ཞེས་

སྩོགས་ཀི་ལུང་ཆྩོས་ཅན། རང་གི་བསན་བའི་དྩོན་ལ་མི་སླུ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔྱད་པ་

གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་བདེན་བཞི་བསན་པའི་མདྩོ་

བཞིན་ཞེས་བཀྩོད་པར་བ་སེ། དེ་ལྟར་དུ་སེ་བདུན་ལ་འཇུག་པའི་སྩོ་དྩོན་གཉེར་ཡིད་

ཀི་མུན་སེལ་ ༡༢༠ དང་། སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༣༤༣ དང་། ཚད་མ་

རིགས་རྒྱན་ ༢༠༢ དང་། ༡༢༠ དང་། ཡྩོངས་འཛིན་རྟགས་རིགས་ ༣༠༢ བཅས་

སུ་ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་སར་ལྟར་བཀྩོད་ཡྩོད་དྩོ། །

འྩོན་ཀང་འདིར་ངེས་པར་མཁྱེན་དགྩོས་པ་ཞིག་ལ། རེའི་ཚད་མའི་ལམ་

བསྒིགས་ ༣༡ ལས། དེ་ལྟར་གཙོ་བྩོའི་དྩོན་བདེན་བཞིའི་གནས་ལུགས་ལ་མི་སླུ་

བར་བསྒྲུབས་ནས་ད་ནི་མངྩོན་མཐྩོ་ལ་མི་སླུ་བར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་བཤད་པར་བ་སེ། 

དེ་ལ་རྟགས་འགྩོད། ཚུལ་སྒྲུབ། རྩོད་པ་སང་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། སྦིན་པས་ལྩོངས་

སྤྩོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ་ཞེས་པའི་ལུང་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་རང་གི་བསན་བ་ལ་མི་སླུ་སེ། 

དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་འདུས་བས་མི་རྟག་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

པར་སྩོན་པའི་སབས་བཞིན། འཇུག་པ་བདེ་བའི་ཕིར་དུ་སྦྩོར་བ་འདི་ལྟར་བཀྩོད་པ་

ཡིན་གི། དྩོན་སེང་དུ་འབེལ་བ་མི་སྩོན་པ་དང་། དམ་བཅའ་བརྩོད་པར་མི་རིགས་

སྩོ། །ཞེས་གསུངས་ཞིང་།

ཡང་བསན་དར་ལྷ་རམས་པའི་རྟགས་རིགས་ཀི་དཀའ་གནད་ཟིན་བིས་ ༥༠ 

ལས། གསུམ་པ་ཡིད་ཆེས་ཀི་སྦྩོར་བའི་མཐའ་དཔྱད་པ་ལ། རང་དྩོན་ལེའུའི་དྩོན་ལ་

དཔྱད་པ་དང་། གཞན་དྩོན་ལེའུའི་དྩོན་ལ་དཔྱད་པ་དང་། ཞར་བྱུང་རྒྱུས་འབས་བུ་

དཔྩོག་ཚུལ་དཔྱད་པ་དང་། རྣམ་རིག་པའི་གྲུབ་མཐའི་དཀའ་གནད་ལ་དཔྱད་པ་དང་

བཞི། དང་པྩོ་ནི། སྦྩོར་བ་དེའི་རྟགས་ཆྩོས་ཀི་འབེལ་པ་མ་གྲུབ་ན་དེ་སྦྩོར་བ་ཡང་

དག་ཏུ་མི་རུང་ལ། འབེལ་པ་གྲུབ་ན། ལེའུ་དང་པྩོ་ལས། སྒ་རྣམས་དངྩོས་དང་ལྷན་

ཅིག་ཏུ། །མེད་ན་མི་འབྱུང་མེད་ཉིད་ཕིར། །དེ་ལས་དྩོན་གྲུབ་མིན་དེ་གང་། །སྨྲ་བྩོའི་

བསམ་པ་སྩོན་པར་བེད། ཅེས་དང་། རྩོད་པ་པྩོ་ལ་སྒ་གནས་པས། །འདི་དངྩོས་རང་

བཞིན་ནམ་འབས་མིན། །ཞེས་རྩོད་བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་རང་གི་བརྩོད་བ་དང་འབེལ་

པ་མེད་པར་བཤད་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ལུང་རྣམ་དག་རང་གི་

བརྩོད་བ་དང་འབེལ་པ་མ་གྲུབ་ཀང་བརྩོད་བ་མི་བསླུ་བ་དང་འབེལ་པ་གྲུབ་པས་

སྐྱྩོན་མེད་ཟེར་རྩོ། །དེ་ལ་ཡང་འྩོ་ན་རྩོད་བེད་ཀི་སྒ་ཡིན་ན་རང་གི་བརྩོད་བ་དང་

འབེལ་པ་མ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན།  བུམ་

པ་གཟུགས་སུ་རྟྩོགས་པའི་ཚད་མས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ་བུམ་པ་གཟུགས་སྩོ་

ཞེས་བདེན་ཞེན་གིས་སྨྲས་པའི་ཚིག་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། འདྩོད་མི་

ནུས་ཏེ། དེ་འདྲའི་ཚིག་རང་གི་བརྩོད་བ་བུམ་པ་དང་འབེལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང། 
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

དེ་དེའི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་དེ་དང་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་འབེལ་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། དེའི་བརྒྱུད་འབས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་འདྲ་བའི་ཚིག་

དེ་བུམ་པ་རྟྩོགས་པའི་ཚད་མ་ལས་སྐྱེ་ཞིང་། ཚད་མ་དེ་བུམ་པ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིིན་

པའི་ཕིར། ཟུར་དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། རྩོད་བེད་རྣམ་དག་རང་གི་ཀུན་སྩོང་གི་ཤེས་པ་

དཔྩོག་བེད་ཀི་འབས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མངྩོན་སུམ་ལེའུ་ལས། སྒ་

སྩོགས་ལ་ནི་འཇུག་པའི་ཕིར། །དེ་ཡི་ངྩོ་བྩོ་ངེས་པར་གྲུབ། །བསླུ་མེད་ཕིར་དེ་ཚད་

མ་ཉིད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཟུར་གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། བུམ་འཛིན་མངྩོན་སུམ་

བུམ་པ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། བུམ་པ་བུམ་འཛིན་མངྩོན་སུམ་གི་

གཟུང་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། དེ་ཉིད་ལས། རྒྱུ་ཡི་ངྩོ་བྩོ་མ་གཏྩོགས་

པ། །གཟུང་བ་ཞེས་བ་གཞན་ཅིའང་མེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདི་མདྩོ་སེ་

པའི་ལུགས་སྩོ། །དེས་ན་སྒ་མི་རྟག་ཅེས་བདེན་ཞེན་གིས་སྨྲས་པའི་ཚིག་སྒ་མི་རྟག་

པ་དང་བརྒྱུད་པས་འབེལ་བ་གྲུབ་སྙམ་དུ་དྩོགས་སྩོ། །གཞན་ཡང་དཔྱད་པ་གསུམ་

གིས་དག་པའི་ལུང་རང་གི་བརྩོད་བ་མི་བསླུ་བ་དང་འབེལ་བར་འདྩོད་པ་དག་ལ་

འདི་དྲི་བ་བ་སེ། འབེལ་ཚུལ་དེ་དེ་བྱུང་གི་འབེལ་པ་ཡིན་ནམ། བདག་གཅིག་པའི་

འབེལ་པ་ཡིན། དང་པྩོ་ལྟར་ན། དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཤིན་ལྩོག་སྩོན་

པའི་ལུང་རང་གི་བརྩོད་བ་ལ་མི་བསླུ་བར་སྒྲུབ་པའི་འབས་རྟགས་ཡིན་པར་ཐལ། 

འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ཤཱཀ་བླྩོའི་འགྲེལ་བཤད་དང་ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་ལས། 

རྟགས་དེ་རང་བཞིན་གི་རྟགས་སུ་བཤད་པ་དེ་ཅི་ཡིན། གཉིས་པ་ལྟར་ན། དཔྱད་

གསུམ་དག་པའི་ལུང་ཆྩོས་ཅན། རང་གི་བརྩོད་བ་ལ་མི་བསླུ་བ་མེད་ན་ཁྱྩོད་མེད་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དགྩོས་པར་ཐལ། ཁྱྩོད་དེ་དང་བདག་གཅིག་ཏུ་འབེལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། 

རི་བྩོང་རྭ་ཞེས་བརྩོད་པའི་སྒ་ཆྩོས་ཅན། ལུང་རྣམ་དག་མེད་པར་ཐལ། རང་གི་

བརྩོད་བ་ལ་མི་བསླུ་བ་མེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་བླང་དང་དྩོར་བའི་དེ་ཉིད་ནི་ཞེས་

སྩོགས་ཀི་རང་འགྲེལ་ལས། དེ་ལྟར་ན་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡང་ཉེས་པ་མེད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། སྒ་དག་ནི་དྩོན་རྣམས་ལ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་

དང་། རེ་ཕུར་བུ་ལྕྩོག་པ་བླ་མ་བམས་པ་རིན་པྩོ་ཆེས་རེས་ཚད་མའི་ལམ་ཊིཀ་ཏུ་

ངྩོས་འཛིན་གནང་བའི་ལམ་ཊིཀ་དེ་ཉིད་ལས། འཇུག་པ་བདེ་བའི་ཕིར་དུ་སྦྩོར་བ་དེ་

ལྟར་བཀྩོད་པ་ཡིན་གི། དྩོན་སེང་དུ་འབེལ་བ་མི་སྩོན་པ་དང་། དམ་བཅའ་བརྩོད་

པར་མི་རིགས་སྩོ་ཞེས་ཀང་གསུངས་སྩོ། །དེའི་ཕིར་སྦིན་པས་ལྩོངས་སྤྩོད་ཁིམས་

ཀིས་བདེ་ཞེས་པའི་ལུང་ཆྩོས་ཅན། བསན་བ་ལ་བསླུ་བ་མེད་དེ། དེ་ལྟར་བསན་པ་

ལ་མངྩོན་སུམ་གིས་གནྩོད་པ་མ་དམིགས། རེས་དཔག་གིས་གནྩོད་པ་མ་དམིགས་

ཚིག་ས་ཕི་འགལ་བ་སྩོགས་ཀིས་གནྩོད་པ་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་ཞེས་དགག་

རྟགས་ཀི་ཚུལ་དུ་བཀྩོད་དམ། ཡང་ན་དེ་ཆྩོས་ཅན། ཇི་སད་བསན་པ་ལྟར་སྦིན་པ་

ལས་ལྩོངས་སྤྩོད་འབྱུང་རུང་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་བསན་པ་ལ་དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་

དག་པའི་ཕིར་ཞེས་རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཡང་དག་གི་ཚུལ་དུ་བཀྩོད་ཨེ་རུང་ཞེས་

མཁས་པའི་བརྟག་གཞིར་བིས་པ་ཡིན། ཞེས་མཁས་དབང་བསན་དར་ལྷ་རམས་

པས་གསུངས་སྩོ། །

ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་ ༢༠༣ ལས། རང་འགྲེལ་ལས་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡང་

ཉེས་པ་མེད་པ་མིན་ཏེ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྩོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། 
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ལུང་ཙམ་རང་གི་བརྩོད་བའི་དྩོན་དང་འབེལ་མེད་དུ་བསན་པ་ཡིན་གི། དཔྱད་པ་

གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་རང་གི་བསན་བའི་དྩོན་ལ་མི་སླུ་བ་དང་འབེལ་མེད་དུ་

བསན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་དེ། རང་

གི་བསན་བའི་དྩོན་ལ་མི་སླུ་བ་དང་འབེལ་བ་ཡྩོད་པར་གསུངས་སྩོ། །

ཚད་མ་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༤༠༥ ལས། འདིར་མཐའ་དཔྱད་པ་ལ། བསལ་

བ་དང་སེལ་བེད་དང་སེལ་ཚུལ་གསུམ་བཤད་པ། ལུང་གནྩོད་གེགས་སུ་འགྱུར་

བའི་ཚུལ་བཤད་པ། དཔེར་སྩོས་པའི་དམ་བཅས་ལྟར་སྣང་ལ་དྩོགས་པ་དཔྱད་

པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། སྦིན་པ་ལ་སྩོགས་པའི་ཆྩོས་ནི་བསལ་གཞི། དེའི་སེང་དུ་བདེ་བ་

མི་འབྱུང་བ་བསལ་བ། དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཙམ་སེལ་བེད། སེལ་

ཚུལ་ནི་གནྩོད་བེད་དུ་གྱུར་པའི་སྩོ་ནས་འགྩོག་པ་ཡིན་གི། དེ་འགྲུབ་པ་ལ་གེགས་

བེད་པ་ཙམ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །སེལ་བའི་རྒྱུ་མཚན། དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་

ལུང་དེ་སྦིན་པ་ལ་སྩོགས་པའི་ཆྩོས་ལས་བདེ་བ་འབྱུང་བར་སྩོན་པའི་ལུང་རང་གི་

བརྩོད་བའི་དྩོན་ལ་མི་སླུ་བའི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་དང་། སླུ་བའི་གནྩོད་བེད་ཡང་དག་

ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །འདིའི་སྒྲུབ་བེད་ནི་གྩོང་དུ་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །ཡིད་འཆེས་པའི་

གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མི་འདྩོད་པ་དག་གིས་ཆྩོས་དེ་བརྩོད་བར་བས་པའི་ལུང་

ཆྩོས་དེའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་འཐད་པར་མཐྩོང་བས་འཁྲུལ་གཞི་བས་ནས་ལུང་ཡིན་ན་

གནྩོད་སྒྲུབ་ཡང་དག་ཏུ་མི་འཇུག་པའི་ཁྱབ་པར་ཁས་ལེན་པ་ནི། སྒའི་བས་པ་སྒ་མི་

རྟག་པའི་སྒྲུབ་བེད་མ་ཡིན་ན་བས་པ་ཙམ་ཡང་སྒ་མི་རྟག་པའི་སྒྲུབ་བེད་མ་ཡིན་

པར་རྣམ་པར་ཐམས་ཅད་དུ་མཚུངས་པའི་ཕིར། ཆེས་མི་རིགས་སྩོ། །དེས་ན་སྦིན་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

པས་ལྩོངས་སྤྩོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ལུང་དེ་ཉིད་རང་གི་བརྩོད་བའི་

སྒྲུབ་བེད་དང་ཟླྩོག་པ་ལ་གནྩོད་བེད་དུ་མི་འགྱུར་ཡང་། ལུང་དེ་ཉིད་རང་གི་བརྩོད་

བའི་དྩོན་ལ་སླུ་བ་ལ་དཔྱད་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་གནྩོད་བེད་མཚན་ཉིད་པར་

འགྱུར་བ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཡང་ལུང་ཁས་ལེན་པའི་ཚུལ་ལུང་ཁས་བླངས་ནས་ལུང་ལ་

དཔྱད་གསུམ་གིས་དག་མ་དག་དཔྱད་པ་མ་ཡིན་གི། ལུང་དཔྱད་གསུམ་གིས་དག་

མ་དག་དཔྱད་ནས་དག་ན་ཁས་ལེན། མ་དག་ན་ཁས་མི་ལེན་པའི་དཔྱད་གསུམ་

གིས་དག་པའི་ལུང་ནི་ཡིད་འཆེས་པའི་སྩོ་ནས་ཁས་བླང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡིད་

འཆེས་ཞེས་བ་ལ། དེ་འདྲའི་རྟགས་ལས་སྦིན་སྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ལས་བདེ་བ་འབྱུང་

བར་སྩོན་པའི་ལུང་རང་གི་བསན་བ་ལ་མི་སླུ་བར་སྒྲུབ་པ་ལ། ཡིད་འཆེས་པའི་རེས་

དཔག་ཅེས་བའྩོ། །དེའི་ཕིར་རེས་དཔག་དེ་ལྟ་བུས་གཞལ་ཚུལ་དང་འགལ་བར་

དམ་བཅས་པའི་དྩོན་སྦིན་པ་ལ་སྩོགས་པའི་ཆྩོས་ལས་བདེ་བ་མི་འབྱུང་བ་ལའང་

ཡིད་འཆེས་རེས་དཔག་གི་བསལ་བ་ཞེས་བརྩོད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལ་ཁས་བླངས་འབས་རྟགས་ཏེ། །ཞེས་པའི་སྦྩོར་བ་གང་འདྲ་ཞིག་བཀྩོད་

དགྩོས་མིན་གི་སྩོར།

དེ་ལ་ཁས་བླངས་འབས་རྟགས་ཏེ། །ཞེས་པའི་སྦྩོར་བ་གང་འདྲ་ཞིག་བཀྩོད་

དགྩོས་མིན་གི་སྩོར་ནི། རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ ༧༧༤ ལས། གཉིས་པ་ནི། དཔྱད་པ་

གསུམ་གིས་དག་པའི་ཡིད་ཆེས་པའི་ཚིག་ནི་ཆྩོས་ཅན། སྦིན་པས་ལྩོངས་སྤྩོད་

ཁིམས་ཀིས་བདེ་ཞེས་པའི་ལུང་རང་གི་བསན་བའི་དྩོན་ལ་མི་སླུ་བར་སྒྲུབ་པའི་

འབས་བུའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་འབས་བུའི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

མཚན་ཉིད་ཅན་གི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས། འདི་ནི་སར་ལེའུ་

དང་པྩོའི་སབས་ཀི་ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་སྦྩོར་དང་དྩོན་གཅིག་པས། དེ་ལྟ་ན། སར་

གི་ལེའུ་དང་པྩོའི་སབས་ཀི་རྟགས་དེ་ནི་རྟགས་ཡང་དག་མཚན་ཉིད་པར་གསུངས་

ཤིང་། ལེའུ་བཞི་པའི་སབས་ཀི་རྟགས་ནི། སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་མཆྩོག་གིས་དེ་འདྲ་བ་

དེ་ཡང་སྨྲ་བ་པྩོའི་ང་རྒྱལ་གི་རེས་སུ་དཔག་པའི་ཚད་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་དང་ཊིཀ་ཆེན་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་

སྩོགས་ལས་རྟགས་ཡང་དག་མཚན་ཉིད་པ་མིན་པར་གསུངས་པས་དཔྱད་པར་བ་

ཞིང་། དེ་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཡང་། འབས་རྟགས་མཚན་ཉིད་པ་མིན་ཞེས་པའི་

དྩོན་ཡིན་ནྩོ་ཟེར་ན་ཡང་མི་འཐད་དེ། དེ་ལ་ཚུལ་གི་རྣམ་བཞག་མི་བེད་པ་གཞུང་དེ་

དག་ཏུ་གསལ་ལ། འྩོན་ཀང་གཏན་ཚིགས་གཅིག་ཀང་ཕི་རྩོལ་གི་ཁྱད་པར་ལས་

ཡིན་ནྩོ་ཟེར་ན་འདི་ཡང་འཐད་མིན་དཔྱད་པར་བའྩོ། །

མཁས་དབང་བསན་དར་ལྷ་རམས་པའི་རྟགས་རིགས་ཀི་དཀའ་གནད་ཟིན་

བིས་ ༥༤ ལས། དེ་འདྲ་བའི་རྟགས་སྦྩོར་དེ་གང་ཞེ་ན། ས་རྩོལ་གིས་སྒ་མི་རྟག་པ་

ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བདེན་ཞེན་གིས་སྨྲས་པའི་ཚིག་ཆྩོས་ཅན། རང་གི་བསན་བའི་དྩོན་ལ་

མི་བསླུ་སེ། ས་རྩོལ་གིས་བདེན་ཞེན་གིས་སྨྲས་པའི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་

བུ་སྦྩོར་བ་ལ་བ་ཞིང་། དེའི་རྟགས་ཆྩོས་ཀི་འབེལ་བ་གྲུབ་ཚུལ་ནི། ས་རྩོལ་གིས་སྒ་

མི་རྟག་ཅེས་བདེན་ཞེན་གིས་སྨྲས་པའི་ཚིག་དེ་སྒ་མི་རྟག་པར་རྟྩོགས་པའི་ཚད་མ་

ལས་སྐྱེ་ཞིང་ཚད་མ་དེ་སྒ་མི་རྟག་པ་དང་འབེལ་བས་ན་དེ་བྱུང་གི་འབེལ་པ་གྲུབ་

ཟེར་རྩོ། །དེ་འབས་རྟགས་དངྩོས་མ་ཡིན་ཡང་ཁས་བླངས་འབས་རྟགས་ཞེས་རེ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཞིག་གདུལ་བ་བཀི་བའི་རིམ་པ་ལ་ལྟྩོས་ནས་སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་གིས་གཞན་

ངྩོར་འབས་རྟགས་ཀི་ཐ་སྙད་མཛད་ཅིང། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

ཚད་མའི་བརེད་བང་ཆེན་མྩོ་ ༧༤༥ ལས། དང་པྩོ་ནི། དཔྱད་པ་གསུམ་

གིས་དག་པའི་ལུང་དེ། སྦིན་པས་ལྩོངས་སྤྩོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་

ལུང་དེ་རང་གི་བསན་བ་ལ་མི་སླུ་བའི་སྒྲུབ་བེད་དང་ཟླྩོག་ཕྩོགས་ལ་གནྩོད་བེད་དུ་

འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། བསྒྲུབ་བ་དེ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ལེགས་པར་ཚང་བས་

སྩོ། །ཡིད་ཆེས་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མི་སྲིད་པར་འདྩོད་པ་དག་གིས་ལུང་

རང་གི་བརྩོད་བའི་སྒྲུབ་བེད་མིན་པར་མཐྩོང་བས་འཁྲུལ་གཞི་བས་ནས། ལུང་ཡིན་

ན་གནྩོད་སྒྲུབ་ཏུ་མི་འཇུག་པས་ཁྱབ་པར་འཛིན་པ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། བས་པ་ཡིན་ན་

སྒ་རྟག་པ་ཡིན་པ་ལ་གནྩོད་བེད་དུ་འཇུག་པས་མ་ཁྱབ་ཀང་བས་པ་དེ་ལ་གནྩོད་

བེད་དུ་འཇུག་པ་མི་འགལ་བ་བཞིན་ནྩོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་ནི་རང་དྩོན་

གི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གི་གདུལ་བ་གཞན་རེས་སུ་འཛིན་པའི་དབང་དུ་བས་ན། 

དེ་ལ་ཁས་བླངས་འབས་རྟགས་ཏེ། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་ལུང་དང་རང་ཚིག་རང་གི་

བརྩོད་བའི་དྩོན་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབས་བུར་གདུལ་བའི་བླྩོ་ངྩོ་ལ་ལྟྩོས་ནས་

ཁས་བླངས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་གི། རང་ལུགས་ལ་འབས་རྟགས་སུ་ཁས་

བླངས་པར་འྩོས་པ་མིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་མེད་དགག་ཏུ་འགྱུར་བའི་

འབས་རྟགས་ཀང་ཁས་བླང་དགྩོས་པར་འགྱུར་བས་སྩོ། །གསུང་རབ་ཀི་དྩོན་ལ་

དཔྱད་པ་ཤས་ཆེར་མ་རྩོགས་པའི་གང་ཟག་གི་དབང་དུ་བས་ནས་རྩོལ་བ་རྟྩོགས་

ལྡན་གིས་ཀང་། དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཡིན་ན་རང་རང་གི་བརྩོད་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བའི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་རེ་ཞིག་གཞན་ངྩོར་ཁས་ལེན་པ་སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་

གང་གི་དགྩོངས་པ་ཡིན་པ་ལ། ལུང་གནྩོད་བེད་པའི་ཕྩོགས་དག་གིས་རྣམ་པ་ཀུན་

ཏུ་རང་ལུགས་ལ་ཁས་ལེན་པ་སྩོབ་དཔྩོན་གི་དགྩོངས་པར་བསམས་སྩོ། །དེས་ན་

རང་ཁས་ལེན་པའི་ལུང་དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པར་ཚད་མའི་སྩོབས་ཀིས་ངེས་

མི་ནུས་པའི་སར་ནི་རང་ཡིད་ཆེས་པའི་སྐྱེས་བུ་དེའི་གསུང་ཡིན་སྙམ་པ་ལ་བརྟེན་

ནས་འཇུག་པ་མ་གཏྩོགས་ཐབས་གཞན་མེད་ཅིང་། འཆད་པ་པྩོས་ཀང་དེའི་ས་རྩོལ་

ཏུ་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་ཚད་མའི་སྩོབས་ཀིས་ངེས་པར་བེད་པའི་ཐབས་མེད་པའི་ཕིར་

རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

གཞན་ཡང་དེ་ཉིད་ ༧༤༦ ལས། དེ་ལ་ཁས་བླངས་འབས་རྟགས་ཏེ། །ཞེས་

སྩོགས་ཀི་སབས་ནས་བསན་པ་ལས་མ་གཏྩོགས་པའི་ཡིད་ཆེས་ཀི་གཏན་ཚིགས་

སབས་གང་དུའང་མ་གསུངས་སྩོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། འབེལ་བ་དང་ནི་རེས་

མཐུན་ཐབས། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་གཞུང་གིས་ཁས་བླང་བར་བ་བའི་ལུང་ངྩོས་བཟུང་

བ་དང་། དེ་རང་གི་བསན་བ་ལ་མི་སླུ་བར་དཔྩོག་པའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་

རྣམས་ཀི་དྩོན་ཤེས་པར་བ་དགྩོས་སྩོ། །དེར་ནི་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀི་གསུང་བདེན་

བཞིའི་གནས་ལུགས་ལ་མི་སླུ་བ་དཔེར་བས་ནས་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་གི་དྩོན་ལའང་

མི་སླུ་བར་དཔྩོག་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གསལ་པྩོར་གསུངས་ཤིང་། དེ་ནི་

ཡིད་ཆེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ལས་མ་འདས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལྟར། འབེལ་པ་དང་ནི་རེས་མཐུན་ཐབས། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་སབས་ནས་

བསན་པ་ལྟར་ལེའུ་དང་པྩོར་གསུངས་པའི་ཡིད་འཆེས་ཀི་རྟགས་དེ་རྟགས་ཡང་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དག་ཡིན་པ་དང་། དེ་ལ་ཁས་བླངས་འབས་རྟགས་ཏེ། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་སབས་

ནས་བསན་པའི་ལེའུ་བཞི་པའི་སབས་ནས་བསན་པའི་ཡིད་འཆེས་ཀི་རྟགས་དེ་

རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པ་གཞན་ངྩོར་བལྟྩོས་པའི་ཁས་བླངས་ཙམ་གི་གཏན་

ཚིགས་ཡིན་པ་དང་། ལེའུ་དེ་གཉིས་ཀི་སབས་སུ་རྟགས་ནི། སྦིན་པས་ལྩོངས་སྤྩོད་

ཁིམས་ཀིས་བདེ། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་ལུང་ཆྩོས་ཅན། རང་གི་བསན་བ་ལ་མི་སླུ་བ་

ཡིན་ཏེ། དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀྩོད་པ་ཡང་

འདྲ་བས་ཡང་ཡང་བརྟག་དཔྱད་གནང་དགྩོས།

རིགས་རྒྱན་མུན་སེལ་ ༣༤༧ ལས། སྦིན་པས་ལྩོངས་སྤྩོད་ཁིམས་ཀིས་

བདེ་ཞེས་པའི་ལུང་འདི་ནི་རང་གི་བསན་དྩོན་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་འདྩོད་པའི་རྩོལ་

བའི་ངྩོར། དེ་རང་གི་བསན་དྩོན་སྒྲུབ་པའི་ཁས་བླངས་འབས་རྟགས་ཡིན་ཏེ། དེ་དེའི་

ངྩོར་དེ་སྒྲུབ་ཀི་འབས་བུའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། འཐད་ལྡན་ལས། དེ་འདྲ་

བ་དེ་ཡང་སྨྲ་བ་པྩོའི་ང་རྒྱལ་གིས་རེས་སུ་དཔྩོག་པའི་ཚད་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར།འདི་ནི་ལུང་གནྩོད་བེད་པའི་ལུགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

གཙོ་བྩོའི་དྩོན་ལ་མི་བསླུའི་ཕིར། །གཞན་ལ་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡིན། ། 

ཞེས་པའི་རྟགས་ངྩོས་བཟུང་ཚུལ།

གཙོ་བྩོའི་དྩོན་ལ་མི་སླུའི་ཕིར། །གཞན་ལ་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡིན། །ཞེས་

པའི་རྟགས་ངྩོས་བཟུང་ཚུལ་ནི། འདིའི་སབས་ཀི་ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་སྦྩོར་དེ་གང་

འདྲ་ཞིག་འགྩོད་ཅེ་ན། ཁ་ཅིག །ཤིན་ལྩོག་སྩོན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུངས་ཆྩོས་

ཅན། རང་གི་བསན་བའི་དྩོན་ལ་མི་སླུ་སེ། བདེན་བཞི་སྩོན་པའི་གསུང་དང་སྨྲ་བ་པྩོ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་འགྩོད་པ་དང་། ཡང་ཁ་ཅིག །ཆྩོས་དང་ཆྩོས་

ཅན་སར་བཞིན་ལ། བདེན་བཞི་སྩོན་པའི་མདྩོ་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ཡིན་པར་

མཚུངས་པའི་ཕིར་ཞེས་འགྩོད་པ་དང་། ཡང་ཁ་ཅིག །ཆྩོས་ཆྩོས་ཅན་སར་བཞིན་

ལ། ཉེས་ཟད་ཀི་སྐྱེས་བུའི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་འགྩོད་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། དང་

པྩོ་ལ་རྫུན་ཚིག་མི་སྲིད་པ་ཐལ་བ་དང་། ཕི་མ་གཉིས་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་གྲུབ་པ་ན་

བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་པར་ཐལ་བ་དང་། ཡང་ཁ་ཅིག །སངས་རྒྱས་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ཀི་ཤིན་

ལྩོག་སྩོན་པའི་གསུང་རང་གི་བརྩོད་བ་ལ་མི་སླུ་སེ་ཞེས་འགྩོད་པ་ལའང། ཆྩོས་ཅན་

ཚད་མས་གྲུབ་ན་བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་པར་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཡང་ཁ་

ཅིག །ཟས་གཙང་མའི་སྲས་པྩོ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ཀི་མངྩོན་མཐྩོ་ལྷ་མིའི་

གྩོ་འཕང་ཐབས་དང་བཅས་པ་ད་ལྟར་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་བཤད་པ་དེ་དག་རང་

གི་བརྩོད་བ་ལ་མི་སླུ་སེ། ཁྱྩོད་ཀི་བདེན་བཞི་བླང་དྩོར་ཐབས་དང་བཅས་པ་བཤད་

པ་དེ་དག་རང་གི་བརྩོད་བ་ལ་མི་སླུ་བའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། གཙོ་བྩོའི་དྩོན་ལ་མི་སླུ་བ་

ཕལ་བའི་དྩོན་ལ་སླུ་བར་མི་འཐད་པའི་ཕིར་ཞེས་འགྩོད་ཟེར་ན་དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། 

དེ་ལ་གང་ཟག་དེས་གཙོ་བྩོའི་དྩོན་ཕིན་ཅི་མ་ལྩོག་པར་ངེས་ན། ཕལ་བའི་དྩོན་གང་

ལའང་ཐེ་ཚོམ་དང་སྒྩོ་འདྩོགས་མི་སྲིད་པར་ཐལ་བ་དང་། བདེན་བཞི་རྟྩོགས་པའི་

རེས་དཔག་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་རྣམ་རྟྩོག་གི་

གྲངས་དང་། སྐྲ་ཡི་ཉག་མ་གྲངས་ཇི་ཙམ་ཡྩོད་པ་དང་། ལུས་ཀི་སྲིན་བུའི་གྲངས་

ཇི་ཙམ་ཡྩོད་པ་སྩོགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་མི་སྲིད་པར་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་ཡྩོད་པའི་ཕིར།

དེ་ལྟར་ཁ་ཅིག་བཞི་པྩོ་དེ་རེ་རེ་ནས་མི་འཐད་པའི་ཚུལ་ནི་ལེའུ་དང་པྩོའི་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ ༣༣༡ ལས། གལ་ཏེ་ཞེས་པ་ནས་ཐལ་བའི་ཕིར་རྩོ་

ཞེས་པའི་བར་གསུངས་སྩོ། །འྩོ་ན་དེའི་སབས་ཀི་རྟགས་སྦྩོར་དེ་གང་འདྲ་འགྩོད་ཅེ་

ན། ཊིཀ་ཆེན་ ༣༣༢ ལས། དེ་བས་ན་ཁྩོ་བྩོས་བཤད་པ་ལྟར། སྦིན་པས་ལྩོངས་

སྤྩོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ་ཞེས་པའི་ལུང་ཆྩོས་ཅན། རང་གི་བསན་བའི་དྩོན་ལ་མི་སླུ་

སེ། དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་བདེན་བཞི་སྩོན་

པའི་གསུང་རབ་བཞིན། ཞེས་པའི་ཡིད་ཆེས་ཀི་སྦྩོར་བ་འདི་ཉིད་སྩོབ་དཔྩོན་ཡབ་

སྲས་ཀི་གཞུང་འདི་དག་གིས་བསན་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བ་ལ། རྟགས་འདིའི་

ཚུལ་གསུམ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་ཚུལ་དང་། ཡིད་ཆེས་པའི་རྟགས་ལ་ལྩོག་པར་རྟྩོག་པ་

གཞན་དག་ནི་ཁྩོ་བྩོས་ཚད་མ་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༢༥༢ ལས། འདི་ནི་དཔེ་ཉིད་རྟགས་སུ་

བཀྩོད་པ་ཡིན་གི། ར་བའི་སྦྩོར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། བཞི་བརྒྱ་པར་སྩོང་ཉིད་སྩོན་པའི་

གསུང་དཔེར་བས་ནས། ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་སྩོན་པའི་གསུང་རྩོད་གཞིར་མཛད་པ་

དང་འདྲའྩོ། །དྩོན་ནི། དཔྱད་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཡིན་པ་དེ་ནི། རང་གི་བསན་

བ་ལ་མི་སླུ་བས་ཁྱབ་སེ། དཔེར་ན། བདེན་བཞི་སྩོན་པའི་གསུང་བཞིན། ཚུལ་

ཁིམས་བསྲུངས་པས་ལྷར་སྐྱེ་བར་སྩོན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ཡང་ཞེས་རྟགས་

དང་སྦར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་ཚུལ་གི་སྩོར།

འྩོ་ན་ལུང་དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་ཚུལ་དེ་གང་ཞེ་ན། རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

དང་པྩོ་ལས། མཐྩོང་དང་མ་མཐྩོང་དངྩོས་པྩོ་ཡི། །དྩོན་དེ་དག་ལ་མངྩོན་སུམ་

དང་། །རེས་སུ་དཔག་རྣམ་གཉིས་ཀིས་ཀང་། །གནྩོད་མེད་འདི་ནི་མི་སླུ་བའྩོ། །ཞེས་

གསུངས། ཡང་དེའི་ཐད་ཀི་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༢༤༩ ལས། གཉིས་

པ་དེ་ཚད་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞེ་ན། མཐྩོང་བ་མངྩོན་གྱུར་སྩོན་པ་ལ་མངྩོན་

སུམ་གིས་གནྩོད་པ་མེད་པ། དཔེར་ན། སྩོན་པྩོ་མངྩོན་གྱུར་དུ་བསན་པ་ལ་མངྩོན་

སུམ་གིས་གནྩོད་པ་མེད་ཅིང་གྲུབ་པ་དང་། གཞན་དག་མངྩོན་གྱུར་དུ་འདྩོད་པའི་སྤི་

དྩོན་གཞན་སྩོགས་མངྩོན་གྱུར་མ་ཡིན་པར་བསན་པ་ལ་གནྩོད་པ་མེད་པ་ལྟ་

བུའྩོ། །མཐྩོང་བ་ལྩོག་གྱུར་གི་དྩོན་སྩོན་པ་ལ། དངྩོས་པྩོ་སྩོབས་ཞུགས་ཀི་རེས་

དཔག་ཉིད་ཀིས་གནྩོད་པ་མེད་པ། དཔེར་ན། འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་དངྩོས་

སྩོབས་རེས་དཔག་གི་གཞལ་བར་བསན་པ་ལ་གནྩོད་པ་མེད་ཅིང་དེས་གྲུབ་པ་དང་། 

གཞན་དག་ལྩོག་གྱུར་འདྩོད་པའི་བདག་དང་གཙོ་བྩོ་ལ་སྩོགས་པ་ལྩོག་གྱུར་མ་ཡིན་

པར་བསན་པ་ལ་གནྩོད་པ་མེད་ཅིང་ལྩོག་གྱུར་མ་ཡིན་པར་གྲུབ་པ་ལྟ་བུའྩོ། །མ་

མཐྩོང་བའི་དངྩོས་པྩོ་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡི་དྩོན་དེ་དག་ཇི་ལྟར་བསན་པ་ལྟར་

ཁས་བླངས་པ་ལ་ལུང་ལ་བརྟེན་པའི་རེས་དཔག་གིས་ཀང་གནྩོད་པ་མེད་ཅིང་། 

རང་ཚིག་ས་ཕི་འགལ་བ་དང་དངྩོས་ཤུགས་འགལ་བས་ཀང་གནྩོད་པ་མེད་པ། 

དཔེར་ན་ཆགས་སྩོགས་སིག་པའི་ར་བ་ཡང་ཡིན། ཁྲུས་དང་མར་མེ་ལ་འཇུག་པ་

སྩོགས་ཀི་གཞི་མཐུན་པ་བཀག་པ་ལ་ནང་འགལ་མེད་པ་ལྟ་བུའྩོ། །དེ་ལྟར་རེས་

དཔག་རྣམ་གཉིས་ཀིས་ཀང་གནྩོད་པ་མེད་པའྩོ། །འདི་དག་ནི་ལུང་འདི་ཡི་མི་སླུ་

བར་འཇྩོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༢༠༢ ལས། སྦིན་པས་ལྩོངས་སྤྩོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ་

ཞེས་པའི་ལུང་ཆྩོས་ཅན། དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཡིན་ཏེ། དབུ་མ་རིན་

ཆེན་ཕྲེང་བའི་གཞུང་གང་ཞིག །དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་དེ་དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་

དག་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལས་མཐྩོང་བ་མངྩོན་གྱུར་བསན་པ་ལ་མངྩོན་སུམ་ཚད་མས་

གནྩོད་པ་མེད་པར་མངྩོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ། མཐྩོང་བ་ལྩོག་གྱུར་བསན་པ་ལ་

དངྩོས་པྩོ་སྩོབས་ཞུགས་ཀི་རེས་དཔག་ཚད་མས་གནྩོད་པ་མེད་པར་དེས་གྲུབ། མ་

མཐྩོང་བ་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་བསན་པ་ལ། ཁས་བླངས་ས་ཕི་འགལ་བ་དང་རང་ཚིག་

དངྩོས་ཤུགས་འགལ་བས་གནྩོད་པ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། ། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ ༣༢༨ ལས། འྩོ་ན་ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་གི་

ལུང་ཞིག་གཞིར་བས་ནས། དེ་རང་གི་བརྩོད་བ་ལ་མི་སླུ་བར་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ན། 

རྟགས་གང་གིས་བསྒྲུབ་པར་བ་ཞེ་ན། མཐྩོང་བ་མངྩོན་གྱུར་སྩོན་པ་ལ་མངྩོན་སུམ་

གིས་གནྩོད་པ་མེད་པ། དཔེར་ན། སྩོན་པྩོ་མངྩོན་གྱུར་བསན་པ་ལ། མངྩོན་སུམ་

གིས་གནྩོད་པ་མེད་ཅིང་གྲུབ་པ་དང་། གཞན་དག་མངྩོན་གྱུར་དུ་འདྩོད་པའི་སྤི་དྩོན་

གཞན་སྩོགས་མངྩོན་གྱུར་མིན་པ་བསན་པ་ལ་མངྩོན་སུམ་གིས་གནྩོད་པ་མེད་པ་ལྟ་

བུ་དང་། མཐྩོང་བ་ལྩོག་གྱུར་གི་དྩོན་སྩོན་པ་ལ་དངྩོས་པྩོ་སྩོབས་ཞུགས་ཀི་རེས་

དཔག་ཉིད་ཀིས་གནྩོད་པ་མེད་པ། དཔེར་ན་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་བཏན་ལ་

ཕབ་པ་ལ་དངྩོས་པྩོ་སྩོབས་ཞུགས་རེས་དཔག་གིས་གནྩོད་པ་མེད་ཅིང་གྲུབ་ལ། 

གཞན་དག་ལྩོག་གྱུར་དུ་འདྩོད་པའི་བདག་དང་གཙོ་བྩོ་སྩོགས་བཀག་པ་ལ་རེས་

དཔག་གིས་གནྩོད་པ་མེད་པ་ལྟ་བུ་དང་། མ་མཐྩོང་བའི་དངྩོས་པྩོ་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་ཏུ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

གྱུར་པའི་དྩོན་དེ་དག་ལུང་དེ་ལས་ཇི་ལྟར་བསན་པ་ལྟར་ཁས་བླངས་པ་ལ་ལུང་ལ་

བརྟེན་པའི་རེས་དཔག་གིས་ཀང་གནྩོད་པ་མེད་ཅིང་། རང་ཚིག་ས་ཕི་དང་འགལ་བ་

དང་དངྩོས་ཤུགས་འགལ་བས་ཀང་གནྩོད་པ་མེད་པ། དཔེར་ན་ཆགས་སྩོགས་སིག་

པའི་ར་བ་ཡང་ཡིན། ཁྲུས་དང་མར་མེར་ལྡུགས་པ་སྩོགས་ཀིས་སིག་པ་དག་པ་

ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་བཀག་པ་དང་། སྦིན་པ་དང་མི་འཚེ་བ་སྩོགས་ཆྩོས་སུ་

བཤད་པ་ལ་ནང་འགལ་མེད་པ་སེ། དེ་ལྟར་དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པ་དེ་ཁྱད་

པར་གསུམ་ལྡན་གི་ལུང་འདི་ཡི་རང་གི་བརྩོད་བ་ལ་མི་སླུ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་

ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དྲང་ངེས་སྤི་དྩོན་རྩོལ་ངན་ཚར་གཅྩོད་ ༡༡ ལས། རིགས་པས་དྲང་ངེས་

འབེད་དགྩོས་པའི་དྩོན་གི་དབང་འདི་གཟིགས་ནས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དགེ་

སྩོང་དག་གམ་ཆྩོས་ཀི་རེས་སུ་འབང་བའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་གསུང་རབ་ལ་

དཔྱྩོད་པའི་ཚེ། གསུང་རབ་དེས་གཞལ་བ་མངྩོན་གྱུར། ལྩོག་གྱུར། ཤིན་ཏུ་ལྩོག་

གྱུར་གསུམ་སྩོན་པའི་ཆ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མངྩོན་སུམ། དངྩོས་སྩོབས་རེས་

དཔག །ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་གསུམ་གིས་གནྩོད་པ་ཡྩོད་མེད་ལེགས་པར་

བརྟགས་ལ། གནྩོད་པ་མ་མཐྩོང་བ་ན་ངའི་བཀའ་ལས་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་བཞིན་

ཉམས་སུ་བླང་བར་བ་ཡི། ང་ལ་གུས་པའི་ཕིར་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་བཤད་

ཚད་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་འཛིན་མི་རིགས་ཏེ། དཔེར་ན་གསེར་བརྟག་པའི་ཚེ་དང་པྩོར་

མེས་བསྲེགས། དེ་རེས་བཅད། དེ་རེས་བརར་ནས་གསེར་ཡིན་པར་ཤེས་པ་ན་ནྩོར་

གི་མཆྩོག་ཏུ་འཛིན་པ་བཞིན་ནྩོ། །དེ་སད་དུ་ཡང་རིགས་ཐིགས་ཀི་ཕྩོགས་ས་མདྩོར་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

བསྡུས་སུ། ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས། དེ་ལ་བསྲེག་པ་ནི་མངྩོན་སུམ་དང་ཆྩོས་མཐུན་པར་

བསན་པའི་ཕིར་རྩོ། །བཅད་པ་ནི་རེས་སུ་དཔག་པ་དང་ཆྩོས་མཐུན་པར་བསན་པའི་

ཕིར་རྩོ། །བརར་བ་ནི་ཡིད་ཆེས་པ་དང་ཆྩོས་མཐུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སེ་བདུན་རྒྱན་ ༣༤༤ ལས། དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ཚུལ་ཀང་། 

ལུང་དེའི་བརྩོད་བ་མཐྩོང་བ་མངྩོན་གྱུར་སྩོན་པའི་ཆ་རྣམས་མངྩོན་སུམ་ཚད་མས་

གྲུབ། མ་མཐྩོང་བ་ལྩོག་གྱུར་སྩོན་པའི་ཆ་རྣམས་དངྩོས་སྩོབས་རེས་དཔག་ཚད་

མས་གྲུབ། མ་མཐྩོང་བ་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་སྩོན་པའི་ཆ་རྣམས་ལ་རང་ཚིག་འགལ་བ་

སྩོགས་ཀིས་གནྩོད་པ་མེད་པ་རྣམས་ལ་བེད་པ་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན། དཔྱད་པ་

གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཡིན་ན་ལུང་དེའི་བརྩོད་བར་གྱུར་པའི་མངྩོན་གྱུར་ལྩོག་

གྱུར་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་གསུམ་ག་ཡྩོད་དགྩོས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཤིན་ལྩོག་ཁྩོ་

ན་སྩོན་པའི་ལུང་དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པ་མེད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་འདྩོད་ན། 

སྦིན་པས་ལྩོངས་སྤྩོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ། །ཞེས་པའི་ལུང་དེ་དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་

དག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །དེ་བས་ན་དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་དྩོན་ནི། 

མངྩོན་རེས་གཉིས་དང་རང་ཚིག་ས་ཕི་འགལ་བ་སྩོགས་དང་གསུམ་གིས་གནྩོད་པ་

མེད་པའི་ལུང་ཡིན་པ་ལ་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སེར་ཤུལ་དྲང་ངེས་ཟབ་དྩོན་གསལ་བའི་སྒྩོན་མེ་ ༡༦ ལས། ལུང་དེ་དཔྱད་

གསུམ་གིས་དག་ཚུལ་ཡང་། ལུང་དེའི་བསན་དྩོན་གི་ཆ་ལ་གནྩོད་པར་མ་མཐྩོང་བ་

ཙམ་གིས་མི་ཆྩོག་གི་གནྩོད་པ་མེད་པར་མཐྩོང་དགྩོས་བས་པ་ལ། ཁ་ཅིག །དེ་ཆྩོག་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

པར་ཐལ། སྤི་དྩོན་རྩོལ་ངན་ཚར་གཅྩོད་ལས། གནྩོད་པ་མ་མཐྩོང་བ་ན་ངའི་བཀའ་

ལས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞིན་བླང་བར་བ་ཡི། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ་སེ། 

གནྩོད་པ་མེད་པར་མཐྩོང་བ་ན་ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར། འདིའི་རྟགས་འགྩོད་

ཚུལ་མངྩོན་གྱུར་སྩོན་པའི་ཆ་ལ་མངྩོན་སུམ་ཚད་མས་གནྩོད་པ་མེད་ཅིང་གྲུབ་ཅེས་

སྩོགས་གསུངས་པ་ནི། གཞལ་བ་གསུམ་ག་སྩོན་པ་ཞིག་ཆྩོས་ཅན་དུ་བཟུང་བའི་

དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ལ། ཤིན་ལྩོག་ཁྩོ་ན་སྩོན་པ་ཆྩོས་ཅན་དུ་བས་ཚེ། རང་གི་

བསན་བ་ལ་ཚད་མ་གསུམ་པྩོ་གང་གིས་ཀང་གནྩོད་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་འགྩོད་

དྩོ། །གཞལ་བ་གསུམ་ག་སྩོན་ན། མངྩོན་ལྩོག་གི་ཆ་བསན་པ་ལ་གནྩོད་པ་མེད་པར་

མཐྩོང་བ་ལ། མངྩོན་ལྩོག་གི་ཆ་དེ་མངྩོན་རེས་ཀིས་གྲུབ་དགྩོས་ལ། ཤིན་ལྩོག་

བསན་པའི་ཆ་ནི་ལུང་གཞན་ལ་བརྟེན་པའི་ཡིད་ཆེས་ཀིས་གནྩོད་པར་མེད་པར་

མཐྩོང་བ་དང་། རང་ཚིག་ས་ཕི་དང་དངྩོས་ཤུགས་འགལ་བ་མེད་པར་མཐྩོང་བ་ན་

ཡིད་ཆེས་ཀིས་དག་པར་འཇྩོག་གི་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་གིས་གྲུབ་མི་དགྩོས་ཏེ། 

རྟགས་དེའི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ཡིད་ཆེས་ཀིས་དག་

པའི་ཚུལ་དང་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་གིས་གྲུབ་ཚུལ་ལའང་ཁྱད་པར་གསུངས་སྩོ། །

གཙང་རྟགས་ཆྩོས་གྲགས་དགྩོངས་རྒྱན་ ༡༨༥ ལས། དེས་ན་དཔྱད་པ་

གསུམ་གིས་དག་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས་ཡྩོད་དེ། སྤིར་དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་ཚུལ་

ཙམ་དང། གཞལ་བའི་གནས་གསུམ་སྩོན་པའི་སྩོ་ནས་དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་

ཚུལ་གཉིས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་ས་མ་འདི་བཞིན་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི། གཞལ་

བའི་གནས་གསུམ་སྩོན་པའི་སྩོ་ནས་དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་ཚུལ་ནི། དབུ་མ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་གཞལ་བའི་གནས་གསུམ་སྩོན་པའི་སྩོ་ནས་དཔྱད་

པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ཚུལ་ཡྩོད་དེ། ཁྱྩོད་ཀིས་བསན་དྩོན་མངྩོན་གྱུར་བསན་པའི་

ཆ་ལ་མངྩོན་སུམ་ཚད་མས་གནྩོད་པ་མེད་ཅིང་དེས་གྲུབ། ལྩོག་གྱུར་བསན་པའི་ཆ་

ལ་དངྩོས་སྩོབས་རེས་དཔག་གིས་གནྩོད་པ་མེད་ཅིང་དེས་གྲུབ། ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་

བསན་པའི་ཆ་ལ་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་གིས་གནྩོད་པ་མེད་ཅིང་དེས་གྲུབ། རང་གི་

བསན་དྩོན་རང་སྨྲ་བ་པྩོའི་གང་ཟག་གི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ལུང་རྣམ་དག་ཡིན་པས་

དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

ཤིན་ལྩོག་ཁྩོ་ན་སྩོན་པའི་ལུང་ཡྩོད་མེད།

ཤིན་ལྩོག་ཁྩོ་ན་སྩོན་པའི་ལུང་ཡྩོད་མེད་ནི། དེང་སང་ཞལ་རྒྱུན་ལྟ་བུར་ཤིན་

ལྩོག་ཁྩོ་ན་བསན་པའི་ལུང་འཇྩོག་དཀའ་ཞིང་། སྦིན་པས་ལྩོངས་སྤྩོད་ཁིམས་ཀིས་

བདེ་ཞེས་སྩོགས་ཀི་ལུང་ཡང་། གཞལ་བའི་གནས་གསུམ་ག་སྩོན་སེ། དེ་ཡང་སྦིན་

བའི་རས་ལྟ་བུ་མངྩོན་གྱུར་དང་། གཏྩོང་བའི་སེམས་པ་ལྟ་བུ་ཅུང་ཟད་ལྩོག་གྱུར་

དང་། དེ་ལྟར་སྦིན་པ་གཏྩོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་མ་འྩོངས་པ་ན་ལྩོངས་སྤྩོད་འབྱུང་བའི་

ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གྲུབ་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ཚུལ་

ཁིམས་སྩོགས་ལའང་ཅི་རིགས་པ་སྦར་བར་གསུངས་སྩོ། །

སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༣༤༥ ལས། དེ་ལྟ་ན། ཤིན་ལྩོག་ཁྩོ་ན་སྩོན་

པའི་ལུང་དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པ་མེད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་འདྩོད་ན། སྦིན་པས་

ལྩོངས་སྤྩོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ་ཞེས་པའི་ལུང་དེ་དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ་ཞེས་སྦིན་པས་ལྩོངས་སྤྩོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ་ཞེས་པའི་ལུང་དེ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཤིན་ལྩོག་ཁྩོ་ན་བསན་པའི་ལུང་དུ་གསུངས་སྩོ། །

དེང་སང་ཕལ་ཆེ་བས། ཚད་མ་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ལས་ཤིན་ལྩོག་ཁྩོ་ན་

བསན་པའི་མདྩོ་ཡྩོད་པ་གསུངས་པའི་དྩོན་ནི། ཤིན་ལྩོག་ཁྩོ་ན་བསན་བའི་གཙོ་བྩོ་

བས་པའི་ལུང་ཡྩོད་པའི་དྩོན་ཡིན་ཞེས་ཞིབ་ཆ་མཛད་པར་སྣང་བས་ཡང་ཡང་

དཔྱད་པར་བའྩོ། །

བཀའ་ཡིན་ན་དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཡིན་དགྩོས་མིན།

བཀའ་ཡིན་ན་དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཡིན་དགྩོས་མིན་ནི། 

ཡང་དེང་སང་ཕལ་ཆེ་བས་བཀའ་ལ་དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཡིན་པས་

ཁྱབ་ཅེས་རླུང་ལྟར་དུ་གྲགས་ལ། མཁས་པ་ཨ་ལགས་ཤ་པ་དང་། སྩོག་པྩོ་ཚེ་

རམས་པ་གཉིས་ཀང་དེ་ལྟར་བཞེད་པ་སེར་ཤུལ་དྲང་ངེས་སུ་གསུངས་ལ། ཀུན་

མཁྱེན་འཇམ་དབངས་བཞེད་པ་ནི། དྲང་ངེས་བླྩོ་གསལ་མགྲིན་རྒྱན་ ༤༩༡ ལས། 

བདེན་བཞིའི་བླང་དྩོར་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་མདྩོ་དེ་ངེས་དྩོན་གི་མདྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེར་ཐལ། མདྩོ་དེ་རང་གི་དངྩོས་བསན་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལ་ཚད་མས་མི་སླུ་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། བདེན་བཞིའི་བླང་དྩོར་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་མདྩོ་དེ་དཔྱད་པ་

གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་གི་རྟགས་ཀིས། གཞལ་བ་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་སྩོན་པའི་

མདྩོ།  རང་གི་བསན་བའི་དྩོན་ལ་མི་སླུ་བར་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་རྟགས་ཆྩོས་གཉིས་

ལྡན་གི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

དྲང་ངེས་སྤི་དྩོན་རྩོལ་ངན་ཚར་གཅྩོད་ ༡༡ ལས། རིགས་པས། ཞེས་པ་

ནས། ང་ལ་གུས་པའི་ཕིར་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་བཤད་ཚད་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

འཛིན་མི་རིགས་ཏེ་ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པས་དཔྱད་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ལ་

སྒ་ཇི་བཞིན་པར་འཛིན་ཆྩོག་པ་གསུངས་སམ་དཔྱད་རྒྱུ་དང་། རིགས་པ་བརྩོད་ན། 

སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་ཕི་དྩོན་ཡྩོད་པ་བསན་པའི་འཁྩོར་ལྩོ་དང་པྩོའི་མདྩོ་ཚིག་

དེ་དཔྱད་གསུམ་དག་པའི་ལུང་ཡིན་ན་ཅུང་ཟད་ལྩོག་གྱུར་སྩོན་པའི་ཆ་ལ་དངྩོས་

སྩོབས་ཀིས་གནྩོད་པ་མེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཕི་དྩོན་མེད་པ་

དངྩོས་སྩོབས་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་སྒ་རྟག་པ་ལ་དངྩོས་སྩོབས་ཚད་

མས་གནྩོད་པ་གསུངས་པ་བཞིན་ནྩོ། །

འཁྩོར་ལྩོ་དང་པྩོའི་སྒས་ཟིན་དང་བསན་དྩོན་གཅིག་པ་ཡིན་པས་སྒས་ཟིན་

བསན་དྩོན་སྩོ་སྩོ་ནས་འབེད་དཀའ་ལ། དེ་བཞིན་མངྩོན་སུམ་དང་དངྩོས་སྩོབས་ཀི་

ཚད་མས་གནྩོད་པའི་མདྩོ་ཚིག་དུ་མ་བཞག་ཆྩོག་མིན་དཔྱད་དགྩོས།

སེར་ཤུལ་དྲང་ངེས་ཟབ་དྩོན་གསལ་བའི་སྒྩོན་མེ་ ༡༢ ལས། རྣམ་འགྲེལ་

ཊིཀ་ཆེན་ལས། བཀའ་ཡིན་ན་ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་གི་ངག་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅེས་

གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མཁས་པ་ཨ་ལགས་ཤ་པ་དང་། སྩོག་པྩོ་ཚེ་རམས་པ་

གཉིས་ཀིས་བཀའ་ཡིན་ན་དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པས་ཁྱབ་ཅེས་གསུངས་

ཀང་། ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པས་དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་

གི་རྟགས་ལས་ཤིན་ལྩོག་སྩོན་པའི་ལུང་བསན་དྩོན་མི་བསླུ་བར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་

ཆྩོས་གཉིས་ལྡན་གི་མཐུན་དཔེ་ལ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་དགྩོས་པར་གསུངས། ཞེས་

གསུངས་ལ། ཡང་དེ་ཉིད་ ༡༥ ལས། གྩོང་དུ་བཀའ་ཡིན་ན། དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་

དག་པས་མ་ཁྱབ་བས་པ་ལ། ཁ་ཅིག །དེ་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་རང་གི་བཞེད་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

དྩོན་རང་སྨྲ་བ་པྩོས་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁྱབ། ཡང་ཁྩོ་ན་རེ། གྩོང་དུ་ཁྱབ་

པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་གི་ངག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ནའང་

མ་ཁྱབ་བྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །ཡང་དེ་ཉིད་ ༡༣ ལས། ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་གི་

ལུང་འདི་མི་བསླུ་བའི་ལུང་གི་མཚན་གཞིར་བཞག་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཐར་ལམ་གསལ་

བེད་སྩོགས་ལ་བརྟགས་ན་འབྱུང་ཡང་། ལེགས་པར་བརྟགས་ལ་ང་ཡི་བཀའ། །བླང་

བར་བ་ཡི། ཞེས་དཔྱད་གསུམ་གིས་དག་ནས་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་ཁས་བླངས་པར་

གསུངས་པ་དང་། རྣམ་འགྲེལ་ལས་ཀང་། མཐྩོང་དང་མ་མཐྩོང་དངྩོས་པ་ཡི། །དྩོན་

དེ་དག་ལ་མངྩོན་གསུམ་དང་། །རེས་སུ་དཔག་རྣམ་གཉིས་ཀིས་ཀང་། །གནྩོད་མེད་

འདི་ནི་མི་བསླུ་བའྩོ། །ཞེས་དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ལ་རང་གི་བརྩོད་

བའི་དྩོན་ལ་ཚད་མ་གསུམ་པྩོ་གང་གིས་ཀང་གནྩོད་པ་མེད་པ་ཞིག་དགྩོས་པར་

གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས་ཀང་། ངེས་པའི་དྩོན་ཀང་གང་ལ་བ་

ཞེ་ན་ཚད་མ་དང་བཅས་པ་དང་། དྩོན་དམ་པའི་དབང་དུ་མཛད་པ་གང་ཡིན་པ་སེ། 

ཞེས་རང་གི་བརྩོད་བ་ལ་སྒྲུབ་བེད་ཚད་མ་དང་ལྡན་ན་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་དགྩོས་

པར་གསུངས་པས། དཔྱད་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ལ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་པས་

ཁྱབ་བམ་སྙམ་མྩོ། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཀུན་མཁྱེན་དབུ་མ་ཆེན་མྩོ་ ༥༤༨ ལས། རང་གི་འཛིན་སངས་ཀི་ཡུལ་གི་

གཞལ་བ་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་ལ་མི་སླུ་བའི་རེས་དཔག་ཡིན་པ་དེ། རང་ཉིད་ལུང་གི་

ཚད་མ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད། ལུང་གི་ཚད་མ་དང་། ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་དྩོན་

གཅིག །ལུང་ཚད་མ་དང་དཔྱད་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་དྩོན་གཅིག །དེ་གཉིས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཀི་མཚན་གཞི་ས། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

གཞལ་བ་ཤིན་ལྩོག་ངྩོས་འཛིན་ཚུལ།

གཞལ་བ་ཤིན་ལྩོག་ངྩོས་འཛིན་ཚུལ་ནི། རེའི་ཚད་མའི་ལམ་བསྒིགས་ ༢༦ 

ལས། དེ་ལྟར་ཕུང་པྩོ་མི་རྟག་པར་བསྒྲུབས་ནས་ད་ནི་སྡུག་བསལ་དུ་བསྒྲུབ་པར་བ་

སེ། ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པྩོ་ལྔ་པྩོ་འདི་ཆྩོས་ཅན། སྡུག་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ། ལས་ཉྩོན་

གིས་འདུས་བས་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ནི་རང་བཞིན་གི་རྟགས་སྩོ། །དེའི་ཕྩོགས་ཆྩོས་

སྒྲུབ་པ་ནི། མིའི་ལུས་འདི་ཆྩོས་ཅན། ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་བཟང་པྩོ་སྩོན་དུ་སྩོང་སེ། 

འདྩོད་པར་བ་བའི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་ན། འཕེན་བེད་ཀི་ལས་བཟང་པྩོ་

སྩོན་དུ་སྩོང་སེ། རྣམ་སིན་ཡིད་དུ་འྩོང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ལས་བཟང་ངན་སྣ་ཚོགས་

སྩོན་དུ་སྩོང་སེ། འབས་བུ་འདྩོད་མི་འདྩོད་སྣ་ཚོགས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། དུད་འགྲྩོའི་

ལུས་འདི་ཆྩོས་ཅན། འཕེན་བེད་ཀི་ལས་ངན་པ་སྩོན་དུ་སྩོང་སེ། རྣམ་སིན་ཡིད་དུ་

མི་འྩོང་བ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀྩོད་པའི་རྟགས་འདི་དག་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་

ཟིན་གི་རྣམ་སིན་འདྩོད་མི་འདྩོད་འདི་དག་ལས་བཟང་ངན་སྩོན་དུ་སྩོང་བར་དངྩོས་

སྩོབས་ཀིས་འགྲུབ་ཀང་། དེ་རིང་སྦིན་པ་བཏང་བ་དང་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུངས་པའི་

ལས་ལ་མ་འྩོངས་པ་ན་འབས་བུ་བདེ་བ་འབྱུང་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་ཡིན་ཏེ། ཕི་

དྲྩོའི་ལུས་ཀི་ཁྱད་པར་ཕག་འཚལ་བ་སྩོགས་ས་དྲྩོའི་ལུས་སྩོན་དུ་སྩོང་བར་གྲུབ་

ཀང་། ས་དྲྩོའི་དུས་ན་གང་ཟག་དེས་ཕི་དྲྩོའི་ལུས་ཀི་ཁྱད་པར་དེ་ལྟ་བུ་མི་འགྲུབ་པ་

བཞིན་ནྩོ། ། ཞེས་འདས་པའི་ལས་དགེ་སིག་ལས་གྲུབ་ཟིན་གི་རྣམ་སིན་བདེ་སྡུག་

འབྱུང་བ་ཤིན་ལྩོག་མ་ཡིན་ཞིང་དེ་དངྩོས་སྩོབས་ཀི་རྟགས་ཀིས་གྲུབ་པ་དང་། ལས་



  281  

རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

དགེ་སིག་ལས་མ་འྩོངས་པ་ན་རྣམ་སིན་བདེ་སྡུག་འབྱུང་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་

ཡིན་པས་ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་རྟྩོགས་དགྩོས་པར་གསུངས་ཤིང་། དེ་

ཡང་དཔེར་ན། ཉིན་མ་གཅིག་ལ་ས་དྲྩོ་དང་ཕི་དྲྩོ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཕི་དྲྩོའི་དུས་ཀི་

གང་ཟག་དེའི་ལུས་ཀི་ཁྱད་པར་ཕག་འཚལ་བ་དང་ངག་གི་ཁྱད་པར་གསྩོལ་བ་

འདེབས་པ་ལ་སྩོགས་པ་རང་རང་གི་རྒྱུ་ལས་འབྱུང་བ་དངྩོས་སྩོབས་ཀིས་འགྲུབ་

ཀང་། ས་དྲྩོའི་དུས་ན་གང་ཟག་དེའི་ལུས་ངག་སྩོགས་ལས་ཕི་དྲྩོའི་དུས་སུ་འབས་

བུ་ལུས་ངག་གི་ཁྱད་པར་ཇི་འདྲ་འབྱུང་བ་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པར་བཞིན་ནྩོ་ཞེས་

གསུངས་པ་དང་།

ལེའུ་གཉིས་པའི་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༥༦༤ ལས། རྣམ་སིན་

ཡིད་དུ་འྩོང་བ་ལས་ལས་བཟང་པྩོ་སྩོན་དུ་སྩོང་བ་དང་། ཡིད་དུ་མི་འྩོང་བ་ལས་

ལས་ངན་པ་དང་། ཡིད་དུ་འྩོང་མི་འྩོང་སྣ་ཚོགས་པ་ལས་ལས་བཟང་ངན་སྣ་ཚོགས་

སྩོན་དུ་སྩོང་བར་དངྩོས་པྩོ་སྩོབས་ཞུགས་ཀི་རྟགས་ལས་དཔྩོག་ནུས་ཀི། ལུས་

འདིའི་སྩོན་གི་ལས་ཡུལ་གང་དུ་བས་པ་དང་། དུས་ནམ་ཀི་ཚེ་དང་། ཚུལ་ཇི་ལྟར་

བས་པ་སྩོགས་ནི་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

འདྩོད་པའི་ལྷར་འཕེན་བེད་ཀི་ཟག་བཅས་དགེ་བའི་ལས་དེ་དག་ཆྩོས་ཅན། 

རང་འབས་རྣམ་སིན་ཡིད་འྩོང་འབྱུང་རུང་ཡིན་ཏེ། འཕེན་བེད་དགེ་བའི་ལས་ཡིན་

པའི་ཕིར། དཔེར་ན། འཁྩོར་ལྩོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པྩོའི་སྐྱེ་བ་འཕེན་བེད་ཀི་ལས་

བཞིན་ནྩོ། །ངན་སྩོང་གསུམ་དུ་སྐྱེ་བ་འཕེན་བེད་ཀི་ལས་རྣམས་ཆྩོས་ཅན། རང་

འབས་རྣམ་སིན་ཡིད་དུ་མི་འྩོང་བ་འབྱུང་རུང་ཡིན་ཏེ། འཕེན་བེད་མི་དགེ་བའི་ལས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། དམལ་བའི་རྣམ་སིན་འཕེན་བེད་ཀི་མཚམས་མེད་ཀི་

ལས་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་བཀྩོད་པ་དེ་རྣམས་དངྩོས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ནམ་མིན། 

མིན་ན་ཚུལ་གསུམ་གང་མ་ཚང་དཔྱད་རྒྱུ་དང་། རྒྱས་པའི་བསན་བཅྩོས་ཚད་མ་

རྣམ་འགྲེལ་ལས། རྒྱུ་ཚོགས་པ་ལས་འབས་སྐྱེ་བར། །རེས་སུ་དཔྩོག་པ་གང་ཡིན་

པ། །དྩོན་གཞན་ལ་ནི་མི་ལྟྩོས་ཕིར། །དེ་ནི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་བརྩོད། །ཅེས་ནས་

ས་ཆུ་ལུད་དྲྩོད་གཤེར་སྩོགས་ཚོགས་པ་ཚང་བའི་ཞིང་དེ། རང་ཕྩོགས་ཀི་ཆྩོས་སུ་

གྲུབ་པའི་གཞིར། རང་འབས་ནས་མྱུག་སྐྱེ་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གི་རྟགས་

ཡང་དག་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༣༤ ལས། རྒྱུ་ནས་དང་ཆུ་ལུད་དྲྩོད་

གཤེར་སྩོགས་ཚོགས་པ་ཚང་བའི་ཚོགས་པ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལས་རང་ཕྩོགས་ཀི་

ཆྩོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་རང་འབས་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་སྐྱེ་རུང་བར་རེས་སུ་དཔྩོག་པ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པར་བརྩོད་རིགས་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་

ཀི་ཚུལ་གསུམ་གང་ཞིག །ཁྱྩོད་ལས་རང་འབས་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བ་ནི་རང་རྒྱུ་རྐེན་

དྩོན་གཞན་ལ་མི་ལྟྩོས་པར་རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་དེ་སྐྱེ་རུང་གི་རས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཕིར། 

ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་ལེའུ་དང་པྩོའི་སབས་ཀི་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༣༡༩ 

ལས། ལྷ་དང་ཚངས་པ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་རྒྱལ་དཔྩོག་པའི་

མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་འཇལ་བེད་དུ་ཡྩོད་པ་སྲིད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤིན་ཏུ་ལྩོག་ཏུ་

གྱུར་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཡང་ལེའུ་གཉིས་པའི་ཐད་ཀི་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༣༧༧ 

ལས། མངྩོན་མཐྩོའི་ཁྱད་པར་འདྩོད་པའི་ལྷ་དང་། ཚངས་པ་ལ་སྩོགས་པ་འགའ་

ཞིག་ནི་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པས་ལུང་ལ་བརྟེན་ནས་རེས་སུ་དཔྩོག་པར་བེད་པ་

ཡིན་ལ། དེ་དག་གི་སྒྲུབ་བེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ལེའུ་དང་པྩོར་རྒྱས་པར་

བསན་ནས། དེའི་རྒྱབ་རྟེན་གི་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་ནི་ལེའུ་གསུམ་པར་སྩོན་

ཏྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སེ་བདུན་རྒྱན་ ༡༡ ལས། དེ་ལ་ལུང་གི་བསན་པའི་བརྩོད་བ་ནི། མངྩོན་

མཐྩོ་བདེ་འགྲྩོའི་གྩོ་འཕང་དང་། ངེས་ལེགས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་

གྩོ་འཕང་ཐབས་དང་བཅས་པར་འདུས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་རིམ་

པའི་དབང་དུ་བས་ན། དང་པྩོར་མངྩོན་མཐྩོ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་ནས། ཕིས་ངེས་ལེགས་

སྐྱེ་བ་ཡིན་ཅིང་། གཙོ་ཕལ་གི་དབང་དུ་བས་ན་ངེས་ལེགས་གཙོ་བྩོ་དང་། 

མངྩོན་མཐྩོ་ཕལ་པ་ཡིན་མྩོད་ཀི། ཚད་མས་སྒྲུབ་པ་ན། དང་པྩོ་ངེས་ལེགས་

ཐབས་དང་བཅས་པ་ཚད་མས་བསྒྲུབས་ནས་དེའི་རེས་སུ་མངྩོན་མཐྩོ་ཚད་མས་

སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། བླང་དང་དྩོར་བའི་དེ་ཉིད་ནི། །ཐབས་བཅས་རབ་ཏུ་

ངེས་པ་ཡིས། །གཙོ་བྩོའི་དྩོན་ལ་མི་སླུའི་ཕིར། །གཞན་ལ་རེས་སུ་དཔག་པ་

ཡིན། །ཅེས་བཤད་པ་ལྟར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རེའི་ཚད་མའི་ལམ་བསྒིགས་ ༣༡ ལས། དེ་ལྟར་གཙོ་བྩོའི་དྩོན་བདེན་

བཞིའི་གནས་ལུགས་ལ་མི་སླུ་བར་བསྒྲུབས་ནས། ད་ནི་མངྩོན་མཐྩོ་ལ་མི་སླུ་བར་

སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་བཤད་པར་བ་སེ། དེ་ལ་རྟགས་འགྩོད། ཚུལ་སྒྲུབ། རྩོད་པ་སྩོང་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། སྦིན་པས་ལྩོངས་སྤྩོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ། །ཞེས་པའི་ལུང་ཆྩོས་

ཅན། ཁྱྩོད་རང་གི་བསན་བའི་དྩོན་ལ་མི་སླུ་སེ། དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་

ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་འདུས་བས་མི་རྟག་པར་སྩོན་པའི་སབས་བཞིན། ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༡༩༩ ལས། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་ཚད་

མ་མ་ཡིན་ཏེ། ལུང་དེ་རང་གི་བརྩོད་བའི་དྩོན་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར། དེ་སད་དུའང་རང་འགྲེལ་ལས། རེས་སུ་དཔག་པ་ཡང་ཉེས་པ་མེད་པ་

མིན་ཏེ། སྒ་རྣམས་དྩོན་དག་ལ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་མིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ་ཞེ་

ན། འྩོ་ན་མངྩོན་མཐྩོ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཐབས་མེད་པར་ཐལ། ད་ལྟར་ཚུལ་ཁིམས་སྲུང་བ་

ལས་མ་འྩོངས་པ་ན་མཐྩོ་རིས་སུ་སྐྱེ་བ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། 

འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ངེས་ལེགས་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཐབས་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེ་སད་དུའང་། 

གཙོ་བྩོའི་དྩོན་ལ་མི་སླུའི་ཕིར། །གཞན་ལ་རེས་སུ་དཔག་པ་ཉིད། །ཅེས་གསུངས་

སྩོ། །ཞེས་གསུངས།

སབས་དང་པྩོའི་སྤི་དྩོན་ཀླུ་དབང་རྩོལ་མཚོ་ ༡༢༧ ལས། ཁ་ཅིག །འཆྩོས་

སྐྱྩོབ་ཀི་ཡྩོན་ཏན་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ངག་རྣམ་དག །བསན་བཅྩོས་རྣམ་དག་གི་

མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། མངྩོན་མཐྩོའི་གྩོ་འཕང་ཡྩོད་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕི་རྩོལ་

པས་བརམས་པའི་མངྩོན་མཐྩོའི་གྩོ་འཕང་ཡྩོད་པར་སྩོན་པའི་ཕི་རྩོལ་པའི་བསན་

བཅྩོས་ཆྩོས་ཅན། མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། བསན་བཅྩོས་རྣམ་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་

དེར་ཐལ། དེས་མངྩོན་མཐྩོ་གྩོ་འཕང་ཡྩོད་པར་དམ་བཅས་པའི་དམ་བཅའ་དེ་དམ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བཅའ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། ཁྱྩོད་རང་གི་

ཞེན་དྩོན་དམ་བཅའ་བ་པྩོའི་གང་ཟག་གི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་དམ་བཅའ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ།  ཆྩོས་ཅན་དེའི་ཕིར། ཞེས་མངྩོན་མཐྩོའི་གྩོ་འཕང་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕི་

རྩོལ་པ་ཡྩོད་པར་གསུངས་སྩོ། །

དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད་ ༦༥ ལས། འདི་ལྟར་འདི་འགྩོག་པར་བང་ས་ལས་

ལུང་གིས་ཀང་བཀག་ཅིང་གཞན་སེ་ལ་རང་གི་སྩོན་པའི་ལུང་གིས་འགྩོག་ཏུ་མི་

རུང་བས་དགག་པའི་ཡུལ་ལ་རང་སེ་ཡང་ཡྩོད་ལ། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཕི་རྩོལ་པའམ། ཉན་ཐྩོས་སམ། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཡང་རུང་སེ། དག་པའི་བསམ་གཏན་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་ཚད་མེད་པ་

རྣམས་འགྲུབ་བྩོ། །ཚད་མེད་པ་རྣམས་ཇི་ལྟར་མངྩོན་པར་ཤེས་པ་རྣམས་ཀང་དེ་

བཞིན་ནྩོ་ཞེས་པ་སྤི་དྩོན་དུ་དྲངས་སྩོ། །

དེ་བཞིན་སྤི་དྩོན་ཀླུ་དབང་གི་རྩོལ་མཚོ་ ༢༧༣ ལས། མངྩོན་ཤེས་དང་

པྩོ་ལྔ་རྒྱུད་ལྡན་གི་ཕི་རྩོལ་པ་དང་། ཉན་རང་བང་སེམས་རྣམས་ཡྩོད་ལ། ཞེས་

གསུངས།

ཡྩོངས་འཛིན་རྟགས་རིགས་ ༢༨༨ ལས། སྤིར་བླྩོ་ལ་ལྟྩོས་པའི་བསལ་དྩོན་

ལ་གསུམ་ཡྩོད་དེ། ཡུལ་དང་དུས་དང་ངྩོ་བྩོའི་བསལ་དྩོན་གསུམ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

དང་པྩོ་ནི། རང་དང་ཕྩོགས་ཐག་ཤིན་ཏུ་རིང་བ་ན་ཡྩོད་པའི་སྣྩོད་བཅུད་ཀི་ཁྱད་པར་

ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། བསལ་པ་འདས་ཟིན་པ་དང་འབྱུང་བའི་དུས་ན་ཇི་འདྲ་བྱུང་བ་

དང་འབྱུང་བའི་ཁྱད་པར་ལྟ་བུ་སེ། དེ་རྣམས་ནི་སྤིར་བསལ་དྩོན་མིན་པར་རང་གི་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

བླྩོ་ལ་ལྟྩོས་པའི་བསལ་དྩོན་ནྩོ། །གསུམ་པ་ནི། རང་དང་ཉེ་བ་ན་ཡྩོད་ཀང་ངྩོ་བྩོ་ཕྲ་

བའི་དབང་གིས་བསལ་དྩོན་དུ་སྩོང་བ་མདུན་གི་ཤ་ཟ་ལྟ་བུ་དང་། ལྷ་མིའི་བཪ་སྲིད་

པ་རྣམས་དང་དེའི་ཕུང་པྩོ་ལྟ་བུའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ལེའུ་གཉིས་པའི་མཁས་གྲུབ་ཊིཀ་ཆེན་ ༥༢༩ ལས། དེ་ཡང་བར་དྩོ་ནི་ཤིན་

ཏུ་ལྩོག་གྱུར་མ་ཡིན་ཏེ། འབས་བུའི་རྒྱུན་དང་ཆྩོས་མཐུན་ཕིར། །སྲིད་པ་ཆད་ལས་

འབྱུང་བ་མིན། །ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་དངྩོས་པྩོ་སྩོབས་ཞུགས་ཀི་རིགས་པས་

འགྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །འྩོན་ཀང་འགྲྩོ་བ་འདིའི་བར་དྩོ་ནི་ལུས་ཀི་དབིབས་དང་ཁ་

དྩོག་འདི་ལྟ་བུའྩོ། །ཚེའི་ཚད་ནི་འདི་ཙམ་ཞིག་གྩོ་ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པ་ནི་ཤིན་

ཏུ་ལྩོག་གྱུར་ཡིན་ཏེ།དཔྱད་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་འབའ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་

དཔག་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ།།

རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ ༡༨ ལས། 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། ། ཞེས་ངན་སྩོང་གི་སྡུག་བསལ་ཆེ་ཆུང་དང་། དེའི་ཚེ་རིང་

ཐུང་སྩོགས་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་དུ་གསུངས་སྩོ། །

མཛོད་འགྲེལ་མངྩོན་པའི་རྒྱན་ ༢༡༡ ལས། སྐྱེ་བའི་སྲིད་པ་དེ་ནི། འཆི་སྲིད་

དང་གཉིས་ཀི་བར་ཆད་པ་ལས་འབྱུང་བ་མིན་ཏེ། ཞེས་བ་བས་བར་སྲིད་ལས་བྱུང་

བ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བསྒྲུབ་པར་བའྩོ། །གང་གི་ཕིར་ཞེ་ན། ས་བྩོན་ལས་མྱུ་གུ་དང་དེ་

ལས་སྩོང་བུ་ལ་སྩོགས་པ་བར་མ་ཆད་པར་འབྱུང་བའི་འབྲུའི་རྒྱུན་དང་རྒྱུན་གི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

འབས་བུ་ཉིད་དུ་ཆྩོས་མཐུན་པའི་ཕིར་རྩོ། །འདི་ནི་རྟགས་དང་དཔེ་ཅིག་ཅར་དུ་སྩོན་

པའི་ངག་སེ་འབྲུའི་རྒྱུན་བཞིན་ཞེས་བ་བ་ནི་དཔེའྩོ། །དེ་དང་ཆྩོས་མཐུན་པ་ནི་ས་

མའི་ཕུང་པྩོའི་རྒྱུན་གི་འབས་བུ་ཡིན་པའྩོ། །དེས་ན་གང་ཞིག་རྒྱུན་གི་འབས་བུ་

ཡིན་པ་དེ་ནི། ས་མའི་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་ལས་སྐྱེད་པའི་འབས་བུ་ཡིན་ཏེ། འབྲུའི་རྒྱུན་

བཞིན་ནྩོ། །སྐྱེ་བའི་སྲིད་པའང་རྒྱུན་གི་འབས་བུ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་རྒྱུ་སྩོན་དུ་སྩོང་བ་

ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པའི་འབས་རྟགས་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །མཛོད་ར་བར། འབྲུ་

ཡི་རྒྱུན་དང་ཆྩོས་མཐུན་ཕིར། །སྲིད་པ་ཆད་ལས་བྱུང་བ་མིན་ཞེས་སྩོགས་རིགས་

པའི་སྒྲུབ་བེད་དང་། མགུར་ནས་གསུངས་ཕིར་ཡྩོད་དྲི་ཟ་ཞེས་སྩོགས་ལུང་གི་སྒྲུབ་

བེད་གསུངས་ལ། དེའི་ཐད་ཀི་མཛོད་ཊིཀ་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༡༨༩ ལས་ཀང་

ལུང་རིགས་གཉིས་ཀིས་སྒྲུབ་ཅིང་། འྩོན་ཀང་ར་འགྲེལ་གི་གཞུང་གསུམ་པྩོ་དེ་དག་

ལས་ལུང་གི་སྩོ་ནས་སྒྲུབ་ཅེས་པ་ནི་ལུང་ཤེས་བེད་དུ་བཀྩོད་པ་ཙམ་ལས། སྒྲུབ་

བེད་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་དངྩོས་སྩོབས་ཀི་རིགས་པས་

བསྒྲུབ་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པྩོའི་ལུང་

འགལ་ཀི་སབས་ལའང་ཤེས་པར་བ་ཞིང་། དེ་དག་དང་འདྲ་བ་གཞན་ལའང་ཤེས་

པར་བ་དགྩོས་ཏེ། ལུང་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་བཀྩོད་པའི་རྟགས་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

བསྒྲུབ་བ་ཤིན་ལྩོག་ཏུ་ངེས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

མཚོ་ཊིཀ་ཉི་མའི་འྩོད་ཟེར་ ༣༩ ལས། སྩོམ་པ་ཆྩོས་ཅན། གཟུགས་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། གཟུགས་ཡིན་པར་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེ་ན། ཁྱབ་པ་མེད་དེ། 

གཞན་དུ་ན་གཟུགས་ཁམས་ཀི་ལྷའི་གཟུགས་ཆྩོས་ཅན། གཟུགས་མ་ཡིན་པར་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཐལ། གཟུགས་ཡིན་པར་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །རྟགས་མ་གྲུབ་ན། ཤིན་

ཏུ་ལྩོག་གྱུར་ཡིན་པ་དང་འགལ་ལྩོ་ཞེས་གཟུགས་ཀི་ལྷའི་གཟུགས་དེ་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་

གྱུར་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

ཀུན་མཁྱེན་དབུ་མའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ལུང་རིགས་གཏེར་མཛོད་ ༥༥༡ ལས། 

ཡང་ཁྩོ་ན་རེ། བུམ་པ་རྟྩོགས་པའི་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་ཆྩོས་ཅན། རང་གི་འཛིན་

སངས་ཀི་ཡུལ་གི་གཞལ་བ་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་ལ་མི་སླུ་བའི་ཤེས་པར་ཐལ། ཡིད་

ཆེས་རེས་དཔག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟགས་དེར་ཐལ། བུམ་པ་ཤིན་ཏུ་

ལྩོག་གྱུར་དུ་སྩོང་བའི་གང་ཟག་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། བུམ་པ་མེད་པའི་ས་

ཕྩོགས་ཀི་ཡུལ་དུ་མ་ཡྩོད། དེའི་ཚེ་ལུང་ལ་བརྟེན་ནས་རྟྩོགས་དགྩོས་པའི་ཕིར། 

དེར་ཐལ། རང་རེ་རྣམས་ལ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེའི་གཞན་ལའང་རིགས་འགྲེ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ལེའུ་གསུམ་པའི་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ 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་

གསུངས་སྩོ། །

དབུ་མའི་སྤི་དྩོན་སལ་བཟང་མགུལ་རྒྱན་ ༢༩༢ ལས། ཁ་ཅིག །སྒ་མི་

རྟག་རྟྩོགས་ཀི་རེས་དཔག་ཆྩོས་ཅན། མངྩོན་སུམ་ཡིན་ཏེ། སྒ་མི་རྟག་རྟྩོགས་ཀི་

རེས་དཔག་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་ཚུར་མཐྩོང་གི་རྒྱུད་ཀི་གཞན་སེམས་

ཤེས་པའི་མངྩོན་ཤེས་དེ་ལ་མངྩོན་སུམ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། ཚུར་མཐྩོང་གི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

རྒྱུད་ཀི་མིག་དབང་ཆྩོས་ཅན། མངྩོན་སུམ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚུར་མཐྩོང་གི་རྒྱུད་

ཀི་ལྷའི་མིག་གི་མངྩོན་ཤེས་དེ་ལ་མངྩོན་སུམ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས། ཡང་དེ་ཉིད་ 

༢༩༣ ལས། ཁ་ཅིག །གཞི་གྲུབ་ན་མངྩོན་སུམ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཤེས་

བ་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་བླྩོ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། སྦིན་པ་བཏང་བ་ལས་

ལྩོངས་སྤྩོད་འབྱུང་བ་ཆྩོས་ཅན། མངྩོན་སུམ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །དེ་ལྟར་

ཚུར་མཐྩོང་གི་མིག་དབང་དང་། སྦིན་པ་བཏང་བ་ལས་ལྩོངས་སྤྩོད་འབྱུང་བ་

རྣམས་ཤིན་ལྩོག་ཏུ་གསུངས་སྩོ། །

མིག་དབང་ཤིན་ལྩོག་ཏུ་ཁས་བླངས་པ་ལ་འགའ་ཞིག །མིག་དབང་ཆྩོས་

ཅན། ཤིན་ལྩོག་མིན་པར་ཐལ། དངྩོས་རྟགས་ཀི་སྩོབས་ཀི་སྒྲུབ་ནུས་པའི་ཕིར། 

དེར་ཐལ། སྩོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། དམིགས་རྐེན་དང་། དེ་མ་ཐག་རྐེན་ལས་

གཞན་པའི་རང་གི་རྒྱུ་ཡྩོད་དེ། དེ་གཉིས་ཡྩོད་ཀང་མི་སྐྱེ་བ་སྲིད། རེ་འགའ་སྐྱེ་བའི་

ཕིར། ཞེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་སྩོབས་ཀིས་བསྒྲུབ་ནུས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། སྩོ་

འཛིན་མིག་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། དབང་ཡིད་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་རང་གི་རྒྱུ་ཡྩོད་དེ། 

དེ་གཉིས་ཡྩོད་ཀང་མི་སྐྱེ་བ་སྲིད། རེ་འགའ་སྐྱེ་བའི་ཕིར། ཞེས་པའི་གཏན་ཚིགས་

ཀི་སྩོབས་ཀིས་སྩོ་འཛིན་དབང་མངྩོན་ལ་དམིགས་རྐེན་ཡྩོད་པར་བསྒྲུབ་ནུས་པ་

གང་ཞིག །རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར།

དེ་ལ་ཁ་ཅིག །སར་གི་རྟགས་དེ་རྟགས་ཡང་དག་མིན་ཞེས་ཟེར། འྩོ་ན། 
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

རྟགས་དེའི་ཚུལ་གསུམ་གང་མ་གྲུབ་དཔྱད་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་དུ། སྦིན་པས་ལྩོངས་

སྤྩོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་ལུང་ཆྩོས་ཅན། རང་གི་བསན་བའི་དྩོན་ལ་

མི་སླུ་སེ། སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་ངག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་རྟགས་འདི་ཡང་རྟགས་

ཡང་དག་ཡིན་ནམ་མིན། མིན་ན་ཚུལ་གང་མ་གྲུབ་དཔྱད་རྒྱུ་དང་། ཡིན་ན། ཡིད་

ཆེས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ནམ། དངྩོས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན། དང་པྩོ་ལྟར་ན། 

ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ངམ་བཀའ་

ཡིན་མི་དགྩོས་པར་ཐལ་ལྩོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན། གཞལ་བ་ཤིན་ལྩོག་བསྒྲུབ་བར་

བཟུང་བའི་དངྩོས་རྟགས་ཡང་དག་ཡྩོད་པར་ཐལ་ལྩོ། །ཞེས་དཔྱད་པར་བ་ཞིང་། 

ཡང་འགའ་ཞིག །སྩོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། དབང་ཡིད་གཉིས་ལས་གཞན་

པའི་རང་གི་རྒྱུ་ཡྩོད་དེ། དེ་གཉིས་ཡྩོད་ཀང་མི་སྐྱེ་བ་སྲིད། རེ་འགའ་སྐྱེ་བའི་ཕིར། 

ཞེས་པའི་རྟགས་དེས་ཀང་སྩོན་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་ཡྩོད་པར་སྒྲུབ་མི་

ནུས་ཏེ། རྟགས་དེས་སྩོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་དབང་ཡིད་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་རྒྱུ་

ཡྩོད་པར་སྒྲུབ་ཀང་། བདག་སྐྱེ་མིག་དབང་དང་དེ་མ་ཐག་རྐེན་ཡིད་གཉིས་ལས་

གཞན་པའི་སྩོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་རྐེན་ལ་དེས་དམིགས་རྐེན་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་

པའི་ཕིར། སྩོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་ས་ལྩོགས་སུ་བྱུང་བའི་བུམ་པ་དང་སྐྱེས་བུ་

སྩོགས་དབང་ཡིད་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་སྩོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་རྐེན་ཡིན་ཡང་། 

དེ་དག་སྩོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ། སྩོ་

འཛིན་མིག་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། དམིགས་རྐེན་དང་དེ་མ་ཐག་རྐེན་གཉིས་ལས་གཞན་

པའི་རང་གི་རྒྱུ་ཡྩོད་དེ། དེ་གཉིས་ཡྩོད་ཀང་མི་སྐྱེ་བ་སྲིད། རེ་འགའ་སྐྱེ་བའི་ཕིར། 
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཞེས་རྟགས་དེས་སྩོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ། དམིགས་རྐེན་དང་དེ་མ་ཐག་རྐེན་གཉིས་

ལས་གཞན་པའི་རྒྱུ་གཞན་ཞིག་ཡྩོད་པ་སྒྲུབ་ཀང་། སྩོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་བདག་

རྐེན་མིག་དབང་བསྒྲུབ་མི་ནུས་པས་དེ་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཡང་ཡིད་ཆེས་ཀི་

རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འདྩོད་མི་དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་ཟེར།

མཁས་དབང་བསན་དར་ལྷ་རམས་པའི་རྟགས་རིགས་ཀི་དཀའ་གནད་ཟིན་

བིས་ ༨༤ ལས།  གཉིས་པ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཚུལ་

ལ་དཔྱད་པ་ནི། མདྩོ་སེ་པས་ཕི་དྩོན་ཡྩོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པའི་གཙོ་བྩོ་ནི། དེ་

ཉིད་ལས། རྒྱུ་གཞན་དག་ནི་ཡྩོད་ན་ཡང་། །དབང་པྩོའི་བླྩོ་རྣམས་མེད་པའི་ཕིར། །ཐ་

དད་རྒྱུ་ནི་རེས་དཔྩོག་འགྱུར། །ཞེས་པའི་སབས་སུ་མིག་གི་དབང་པྩོ་བདག་རྐེན་

དང་ཡིད་ཀི་དབང་པྩོ་དེ་མ་ཐག་རྐེན་གི་རྒྱུ་གཉིས་ཡྩོད་ཀང་། སབས་འགར་མིག་

ཤེས་མི་སྐྱེ་བའི་རྟགས་ལས། དབང་ཡིད་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་དམིགས་རྐེན་གི་

རྒྱུ་ཡྩོད་པར་དཔྩོག་ཅིང་དེ་ཡང་གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་དེ་འདྲ་བའི་

གཟུགས་དེ་མིག་ཤེས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པས་མིག་ཤེས་ལས་རས་ཐ་དད་པའི་གཟུགས་

ཡྩོད་པར་འགྱུར་ཞིང་གཟུགས་དེ་ཉིད་ཤེས་པ་ལས་དྩོན་གཞན་པའི་ཕི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ་

ཞེས་འདྩོད་ལ། སེམས་ཙམ་པས་མིག་ཤེས་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་བདག་རྐེན་དང་དེ་མ་ཐག་

རྐེན་གཉིས་ཡྩོད་ཀང་སབས་འགར་མིག་ཤེས་མི་སྐྱེ་བའི་རྟགས་ལས་དབང་ཡིད་

གཉིས་ལས་གཞན་པའི་དམིགས་རྐེན་ཡྩོད་པར་དཔྩོག་པ་ཁྩོ་བྩོས་ཀང་འདྩོད་མྩོད། 

འྩོན་ཀང་དེ་གཟུགས་སྣང་བེད་ཀི་བག་ཆགས་ཡིན་གི་ཕི་རྩོལ་གི་གཟུགས་མ་ཡིན་

པར་ཤེས་པའི་རས་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ཕིར་གཟུགས་སྩོགས་སུ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཤེས་པའི་སྣང་ཆ་ཙམ་དུ་ཟད་པར་འདྩོད་དྩོ། །ཞེས་སར་གི་རྟགས་དེས་དབང་ཡིད་

གཉིས་ལས་གཞན་པའི་དམིགས་རྐེན་གི་རྒྱུ་ཡྩོད་པར་དཔྩོག་ནུས་པར་གསུངས་

སྩོ། །དེ་བཞིན་དུ། མཁས་པ་མང་པྩོ་ཞིག་སར་གི་རྟགས་དེ་སྩོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་

དམིགས་རྐེན་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རྟགས་དང་། མདྩོ་སེ་པའི་ལུགས་ལ་ཕི་དྩོན་ཡྩོད་པར་

སྒྲུབ་བེད་ཀི་རྟགས་སུ་བཞེད་དྩོ། །

དྩོན་གཉེར་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༡༡༥ ལས། ཕི་མ་གསུམ་པྩོ་དཔེ་རིམ་བཞིན། 

རིག་བེད་ཀི་སྒ་འཛིན་ཉན་ཤེས་རང་རྒྱུ་སྒ་མི་རྟག་པ་སྩོན་དུ་སྩོང་བར་སྒྲུབ་པ་ལ་

རྩོལ་བྱུང་ཉན་ཤེས་རྟགས་སུ་བཀྩོད་པ་ལྟ་བུའྩོ ། །གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ལ་

དབང་ཡིད་ལས་གཞན་པའི་རྒྱུ་ཡྩོད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང་ཡིད་ལས་གཞན་པའི་རྒྱུ་

མེད་ན་མི་སྐྱེ་བའི་དངྩོས་པྩོ་རྟགས་སུ་བཀྩོད་པ་ལྟ་བུའྩོ། །ཞེས་རྟགས་དེ་རྒྱུའི་ཁྱད་

པར་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་གསུངས་ལ།

དེ་བཞིན་དུ་སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༣༡༡ ལས། གཟུགས་འཛིན་དབང་

ཤེས་ལ་དབང་ཡིད་ལས་གཞན་པའི་རྒྱུ་ཡྩོད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། དབང་ཡིད་ལས་

གཞན་པའི་རྒྱུ་མེད་ན་མི་སྐྱེ་བ་རྟགས་སུ་བཀྩོད་པ་ལྟ་བུ་རྒྱུའི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའི་

འབས་རྟགས་དང་། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཡྩོངས་འཛིན་བསྡུས་གྲྭ་ ༩༨ ལས། གྲྩོགས་བེད་པ། རྐེན་གི་མཚན་ཉིད། 

གཉིས་པ་དེ་ལ་དབེ་ན། རྒྱུ་རྐེན། དམིགས་རྐེན། བདག་རྐེན། དེ་མ་ཐག་རྐེན་དང་

བཞི། ཞེས་དམིགས་རྐེན་དང་། བདག་རྐེན། དེ་མ་ཐག་རྐེན་གསུམ་ལས་ལྩོགས་

སུ་རྒྱུ་རྐེན་གསུངས་ལ། ཚད་མ་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༡༤༢ ལས། ཁ་ཅིག་ན་རེ། 
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

དབང་ཤེས་ཀི་རྒྱུ་ཚོགས་མཐའ་དག་རྐེན་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་ཀི་གཞན་མེད་

དྩོ། །ཞེས་ཟེར་ཏྩོ། །དེ་མི་འཐད་དེ། དབང་ཤེས་ཀི་རྐེན་གསུམ་གང་ཡང་མ་ཡིན་

པའི་དབང་ཤེས་ཀི་བརྒྱུད་རྒྱུ་མང་དུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར། དབང་ཤེས་

རྣམས་ཀི་བརྒྱུད་རྒྱུ་ཡང་། རྐེན་གསུམ་གང་རུང་ཡིན་དགྩོས་ན། ལྕེ་དབང་ཆྩོས་

ཅན། ཁྱྩོད་རྩོད་བེད་ཀི་སྒ་ཐྩོས་པའི་ཉན་ཤེས་ཀི་རྐེན་གསུམ་གང་རུང་དུ་ཐལ། དེའི་

བརྒྱུད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེའི་བདག་རྐེན་དུ་ཐལ། དེའི་རྐེན་གསུམ་གང་

རུང་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དེའི་དམིགས་རྐེན་དང་དེ་མ་ཐག་རྐེན་མ་ཡིན་པར་ངེས་

པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་ཡུལ་མིན་ཞིང་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་འདྩོད་ན། བདག་

རྐེན་ལྕེའི་དབང་པྩོ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཉན་ཤེས་ཡྩོད་པར་ཁས་ལེན་དགྩོས་པས། དེ་

ལས་ཕྩོངས་པའི་ཁས་ལེན་མི་འབྱུང་ངྩོ་། །གཞན་ཡང་། བུ་རམ་གི་གཟུགས་ས་མ་

བུ་རམ་གི་རྩོ་ད་ལྟ་བ་འཛིན་པའི་ལྕེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྐེན་གསུམ་གང་རུང་དུ་

ཐལ་བ་སྩོགས་མང་དུ་ཡྩོད་དྩོ་ཞེས་སྩོ་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀི་རྒྱུ་ལ་རྐེན་གསུམ་གང་

རུང་དུ་མ་ངེས་པར་གསུངས་སྩོ། །

མངྩོན་སུམ་ལེའུ་ཊིཀྐ་ ༨༣༠ ལས། ཀུན་མཁྱེན་སྩོགས་རྒྱང་ཕན་གི་དབང་

ཤེས་ལ་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་ཀང་། གང་ཟག་རྒྱང་ཕན་ལ་བལྟྩོས་ནས་ཤིན་ལྩོག་མ་

ཡིན་ཏེ། རྒྱང་ཕན་གི་ངྩོར་ཀུན་མཁྱེན་ཡྩོད་པར་དངྩོས་སྩོབས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་

གིས་བསྒྲུབ་ནུས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་རྒྱང་ཕན་གི་ངྩོར་ཀུན་མཁྱེན་གཏན་

བསྒྲུབ་མི་ནུས་པ་དང་། རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་དངྩོས་སྩོབས་ཀིས་བསྒྲུབ་དགྩོས་

ཀི་ཕི་རྩོལ་མི་སྲིད་པ་དང་། གྲངས་ཅན་གི་ངྩོར་ཡང་སྒ་མི་རྟག་པ་དངྩོས་སྩོབས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཀིས་བསྒྲུབ་མི་ནུས་པར་འགྱུར་རྩོ། །འདིར་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་ལ་ཞེས་པ་དབང་

ཤེས་ཀི་ངྩོ་ལ་བལྟྩོས་པའི་དབང་དུ་བས་པར་ལྷ་དབང་བླྩོས་ཀང་། ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་ལ་སྩོགས་པའང་དབང་པྩོ་ལས་འདས་པ་ཡིན་པ། དེ་ཕིར་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་

གྱུར་ལ། །ཞེས་གསལ་བར་བཤད་དྩོ། །ཞེས་གང་ཟག་དེའི་དབང་ཤེས་ལ་ཤིན་

ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། གང་ཟག་དེ་ལ་ཤིན་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཡྩོད་

པ་དང་། གང་ཟག་དེ་ལ་གཞི་དེ་དངྩོས་པྩོའི་སྩོབས་ཞུགས་ཀིས་བསྒྲུབ་ནུས་པ་

རྣམས་གང་ཟག་དེ་ལ་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ། །

དངྩོས་རྟགས་དང་གྲགས་རྟགས་འགལ་མིན་གི་སྩོར།

དངྩོས་རྟགས་དང་གྲགས་རྟགས་འགལ་མིན་གི་སྩོར་ནི། རེའི་ཚད་མའི་ལམ་

བསྒིགས་ ༣༧ ལས། དེ་ལ་ཚད་མའི་གནྩོད་པ་བཞིར་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། མང་

བའི་སྩོབས་ཀིས་རྟྩོགས་པར་བ་བ་དང། མང་སྩོབས་མིན་པའི་རྟྩོགས་པར་བ་བ་

གཉིས་སུ་ངེས་ཤིང་། ཕི་མ་ལ་ལུང་གནྩོད་བེད་དུ་འགྱུར་བ་ལ་ངེས་པར་ལྟྩོས་པ་

དང་མི་ལྟྩོས་པ་གཉིས་སུ་འདུས་ལ། མི་ལྟྩོས་པ་ལ། འདྩོད་པ་ཙམ་གིས་འཇྩོག་ནུས་

པ་དང་མི་ནུས་པ་གཉིས་སྩོ། །འདྩོད་པ་ཙམ་གིས་བཞག་ན། ཚད་མའི་གཞལ་བ་

འགལ་ལྩོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། སྤིར་རྟྩོག་པས་བརྟགས་པ་ལ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་

ཐག་ཕྲ་ལ་སྦྲུལ་དུ་བཏགས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཚད་མས་གྲུབ་པ་གཉིས་སུ་ཡྩོད་ལ། ཕི་

མ་ལ་ཡང་འདྩོད་པ་ཙམ་གིས་བཞག་མི་ནུས་པ་བས་མི་རྟག་གི་ཐ་དད་ལྟ་བུ་དང། 

བཞག་ནུས་པ་རི་བྩོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརྩོད་རུང་ལྟ་བུ་གཉིས་སུ་ཡྩོད། འདྩོད་པ་

ཙམ་གིས་འཇྩོག་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། གང་ན་འདྩོད་པ་ཡྩོད་པ་དེར་བར་ཡྩོད་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ལ། བར་སྦར་བ་དེར་སྒས་བརྩོད་དུ་རུང་ལ། འདྩོད་པ་ཡང་ཡུལ་ཀུན་ལ་རང་དགར་

འཇུག་པའི་ཕིར། དེས་ནི་རི་བྩོང་ཅན་ལ། ཟླ་བའི་སྒ་འདྩོད་པས་སྦར་བ་ཡིན་གི་

ཡུལ་གི་ངྩོས་ནས་ཚུར་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་མིན་ན། ཟླ་བ་གང་ན་ཡྩོད་པ་དེར་

ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒ་འུར་འུར་བ་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་འབྱུང་དགྩོས་སྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དྩོན་གཉེར་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༡༢༠ ལས། རྟགས་ཡང་དག་ལ་བསྒྲུབ་བའི་

སྩོ་ནས་དབེ་ན་གསུམ་ལས། དངྩོས་པྩོ་སྩོབས་ཞུགས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་

ཉིད། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན་

སྒ་བྱུང་གྲགས་པ་དང་། དེ་འགྲུབ་པ་ལུང་ལ་ལྟྩོས་པ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པ། དཔེར་ན་

སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་བས་པ་བཀྩོད་པ་ལྟ་བུ། གྲགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་

མཚན་ཉིད། གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན་སྒ་བྱུང་གྲགས་པ་ཡིན་པ། 

དཔེར་ན། རི་བྩོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརྩོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་རྟྩོག་ཡུལ་ན་ཡྩོད་པ་

རྟགས་སུ་བཀྩོད་པ་ལྟ་བུ། ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དེ་གང་

ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན། དེ་ཚུར་མཐྩོང་གི་ཚད་མས་འགྲུབ་པ་ངེས་པར་

ལུང་ལ་བལྟྩོས་པ། དཔེར་ན། སྦིན་པས་ལྩོངས་སྤྩོད་ཁིམས་ཀི་བདེ། །ཞེས་པའི་

ལུང་རང་གི་བསན་བའི་དྩོན་ལ་མི་སླུ་བར་སྒྲུབ་པ་ལ། དཔྱད་གསུམ་གིས་དག་པའི་

ལུང་བཀྩོད་པ་ལྟ་བུའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༨༨ ལས། གང་རྟྩོག་ཡུལ་ན་ཡྩོད་པ་དེ་

ནི་ཟླ་བའི་སྒས་བརྩོད་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ་སེ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། རི་བྩོང་ཅན་

ཡང་རྟྩོག་ཡུལ་ན་ཡྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་པའི་ཕྩོགས་ཆྩོས་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

གིས་འགྲུབ་ལ། ཁྱབ་པ་ནི། གང་འདྩོད་པ་ཙམ་གི་རེས་སུ་བེད་པ་དེ་ནི་དྩོན་ཐམས་

ཅད་ལ་འཇུག་དུ་རུང་སེ། དཔེར་ན། རྣམ་རྟྩོག་རང་དགའ་བ་བཞིན། ཟླ་བ་ཞེས་པའི་

སྒ་དེ་ཡང་འདྩོད་པ་ཙམ་གིས་རེས་སུ་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་བ་བའི་རྟགས་ལ་

བརྟེན་ནས་གྲུབ་སེ། དེའི་ཕྩོགས་ཁྱབ་གཉིས་ཀ་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་གིས་ཤུགས་

ལ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །འྩོ་ན། དངྩོས་སྩོབས་ཀི་རྟགས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཚུལ་

གསུམ་དངྩོས་སྩོབས་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཅེ་ན། སྐྱྩོན་མེད་དེ། དེ་དག་ནི་བསྒྲུབ་བའི་

སྩོ་ནས་ཁྱད་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་གི་སྒྲུབ་བེད་ཀི་སྩོ་ནས་མ་ཡིན་ཏེ། དམ་བཅའ་

ཡང་དག་ཐམས་ཅད་མཐཪ་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་ལ་བརྟེན་དགྩོས་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་

གྲགས་རྟགས་ཀི་ཕྩོགས་ཁྱབ་གཉིས་དངྩོས་རྟགས་ཀིས་གྲུབ་ཀང་དེ་དངྩོས་རྟགས་

ཡིན་མི་དགྩོས་པ་དང་། དངྩོས་སྩོབས་ཀི་རྟགས་སྩོགས་རྟགས་གསུམ་གི་ཁྱད་པར་

བསྒྲུབ་བའི་སྩོ་ནས་འབེད་ཀི་སྒྲུབ་བེད་ཀི་སྩོ་ནས་མི་འབེད་པ་དང་། གལ་ཏེ་སྒྲུབ་

བེད་ཀི་སྩོ་ནས་ཕེ་ན་རྟགས་ཡང་དག་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་བེད་མཐཪ་མངྩོན་སུམ་ཉིད་

ལས་མ་འདས་པས་རྟགས་ཀི་རྣམ་བཞག་དང་རྣམ་དབེ་མི་འཐད་པར་འགྱུར་ཏེ། 

མངྩོན་སུམ་གིས་མྩོང་བས་གྲུབ་པ་ལ་རྟགས་བཀྩོད་པ་དྩོན་མེད་པར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་རྩོ། །

ཡང་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༩༧ ལས། ལུང་དེ་དག་གི་དྩོན་

སར་བཤད་པ་ལས་ཡང་ན་ལུང་དང་པྩོ་སྩོས་པ་ཆྩོས་ཅན། དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། 

འཇིག་རྟེན་ན་རི་བྩོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརྩོད་པ་ལ་དངྩོས་པྩོ་སྩོབས་ཞུགས་ཀི་རེས་

དཔག་མེད་པར་བརྩོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆྩོས་ཅན། དངྩོས་སྩོབས་རེས་སུ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

དཔག་པ་ལས་གྲགས་པའི་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡུལ་རིགས་ཐ་དད་པའི་ཡུལ་ཅན་ཉིད་

དུ་བསན་ཏེ། རི་བྩོང་ཅན་དངྩོས་དབང་གིས་ཟླ་བའི་སྒས་བརྩོད་རུང་དུ་འཇལ་བའི་

རེས་དཔག་མེད་པར་བརྩོད་པ་དེས་ནའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ ༧༦༥ ལས། དེའི་ཕིར་བསྒྲུབ་བའི་སྩོ་ནས་གསུམ་དུ་

དབེ་སེ། ཤིན་ཏུ་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། ལྩོག་གྱུར་ཙམ་ལ་ཡང་འདྩོད་པ་ཙམ་གིས་

རེས་སུ་བེད་པ་དང་། མི་བེད་པ་གཉིས་སུ་ཡྩོད་པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་

གསུངས་སྩོ། །ཡང་དེ་ཉིད་ ༨༡༡ ལས། བརྩོད་རུང་འདྩོད་པ་ཙམ་གི་རེས་སུ་བེད་

ན། འདྩོད་པ་ཙམ་གི་རེས་སུ་བེད་པའི་བརྩོད་རུང་དེ་ཉིད་མྩོང་བས་མི་གྲུབ་པའི་ཕིར་

རྟགས་ལ་བརྟེན་དགྩོས་ལ། རྟགས་གཞན་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར། 

གྲགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ངེས་པར་ཁས་ལེན་དགྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ། །གྲགས་པ་དངྩོས་

སྩོབས་སུ་ཁས་ལེན་པ་ལ་ཡང་གནྩོད་པ་དེ་དག་ཏུ་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་སྩོགས་

གསུངས་སྩོ། །ཡང་དེ་ཉིད་ ༨༣༤ ལས། ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་ནི་གྲགས་པའི་རེས་

དཔག་གི་གཞལ་བ་ནི་འདྩོད་པ་ཙམ་གི་རེས་སུ་བེད་པ་ཡིན་ལ། དངྩོས་སྩོབས་རེས་

དཔག་གི་གཞལ་བ་ནི་དངྩོས་པྩོའི་དབང་གིས་གྲུབ་པའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས།

ཡང་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༨༩ ལས། གསུམ་པ་ནི། གྲགས་

པ་མཚན་ཉིད་པ་ནི། འཇིག་རྟེན་གི་ཚུལ་ལུགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཤེས་བརྩོད་ཀི་ཐ་

སྙད་ཀིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་རྣམས་ཡིན་ལ། དེ་དག་ནི་གནྩོད་བེད་མཚན་ཉིད་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་དངྩོས་སྩོབས་ཀི་ཡུལ་ལ་གྲགས་པ་གནྩོད་བེད་དུ་ཐལ་བས་

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

སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༣༥༠ ལས། དེ་ཡང་སྤིར་གཞལ་བ་ཙམ་ལ་

མྩོང་སྩོབས་ཀིས་རྟྩོགས་པར་བ་བ་དང་། རྟྩོགས་པ་མྩོང་སྩོབས་ལས་གཞན་ལ་རག་

ལས་པ་གཉིས། དང་པྩོ་ནི། མངྩོན་སུམ་ཚད་མའི་དངྩོས་ཀི་གཞལ་བ་རྣམས་ཡིན་

ནྩོ། །གཉིས་པ་ལ། ཆྩོས་དེ་རྟྩོགས་པ་ངེས་པར་ལུང་ལ་བལྟྩོས་པ་དང་མི་བལྟྩོས་པ་

གཉིས། དང་པྩོ་ནི། ཡིད་འཆེས་པའི་རྟགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་དང་། ཡིད་འཆེས་པའི་

རེས་དཔག་གི་གཞལ་བའྩོ། །ལུང་ལ་མ་བལྟྩོས་པ་ལ་འདྩོད་པ་ཙམ་གིས་བཞག་མི་

ནུས་པ་དང་ནུས་པ་གཉིས། དང་པྩོ་ནི། དངྩོས་པྩོ་སྩོབས་ཞུགས་ཀི་རྟགས་ཀི་

བསྒྲུབ་བ་དང་། རེས་དཔག་གི་གཞལ་བའྩོ། ། འདྩོད་པ་ཙམ་གིས་གཞག་ནུས་པ་

ནི། གྲགས་པའི་རྟགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་དང་། རེས་དཔག་གི་གཞལ་བ་ཡིན་ལ། ཞེས་

དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ ༣༥༡ ལས། དེས་ན་རི་བྩོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརྩོད་རུང་ཡིན་

པ་ཚད་མས་གྲུབ་ཅིང་། དངྩོས་པྩོ་སྩོབས་ཞུགས་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་ན་འདྩོད་པ་ཙམ་

གིས་བཞག་པ་འགལ་ཏེ། དངྩོས་པྩོའི་སྩོབས་ཀིས་ཞུགས་པའི་ཚད་མས་བཞག་

པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ ༣༥༢ ལས། གཞན་དུ་ན། རི་བྩོང་

ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརྩོད་རུང་དུ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་ཏེ། གྩོང་གི་

རིགས་པས་དངྩོས་སྩོབས་ཚད་མའི་གཞལ་བ་ཡིན་པ་ཁེགས་པའི་ཕིར་དང་། ལུང་

ཙམ་གིས་གྲུབ་པའང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་སྩོགས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ ༣༥༢ 

ལས། དེའི་ཕིར་གྲགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་འབད་པ་མེད་པར་གྲུབ་ལ། རི་བྩོང་

ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརྩོད་རུང་དུ་དངྩོས་སྩོབས་ཀིས་གྲུབ་པར་སྨྲ་བ་སྩོགས་ལེགས་

པར་ཁེགས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་ ༢༠༧ ལས། གསུམ་པ་ནི། གྲགས་རྟགས་ཡང་དག་

དང་དངྩོས་པྩོ་སྩོབས་ཞུགས་ཀིས་རྟགས་ཡང་དག་གི་ཚུལ་གསུམ་དངྩོས་པྩོ་སྩོབས་

ཞུགས་ཀིས་གྲུབ་པར་མཚུངས་ན་དེ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ཅི་ཞེ་ན། བསྒྲུབ་བ་དངྩོས་

པྩོའི་སྩོབས་ཀིས་གྲུབ་པའི་རྟགས་ནི་དངྩོས་སྩོབས་ཀི་རྟགས་དང་། བསྒྲུབ་བ་བརའི་

དབང་གིས་བཞག་པའི་རྟགས་ནི་གྲགས་པའི་རྟགས་ཡིན་ཏེ། སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་

མཆྩོག་གིས། གྲགས་པའི་ཡུལ་ནི་བར་ལས་བྱུང་བའི་དྩོན་ཡིན་ལ། རེས་སུ་དཔག་

པའི་ཡུལ་ནི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཡུལ་གི་དབེ་བའྩོ། །ཞེས་དང་། རེས་སུ་

དཔག་པ་ནི་དངྩོས་པྩོ་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་དང་། གྲགས་པའི་རྟགས་ནི་སྒྩོ་བཏགས་

པའི་རང་བཞིན་གི་དྩོན་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་དངྩོས་པྩོ་ལ་མི་འཇུག་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་

གསུངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དྲང་ངེས་སྤི་དྩོན་རྩོལ་ངན་ཚར་གཅྩོད་ ༢༦ ལས། གཞན་ཡང་སྒ་རྟག་

སྩོང་ཆྩོས་ཅན། མིང་བརས་བཞག་པར་ཐལ། ཀུན་བརྟགས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འདྩོད་ན། བརའམ་རྟྩོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་བཞག་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་

ན། བས་པ་སྒ་རྟག་སྩོང་དུ་སྒྲུབ་པའི་གྲགས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ་

ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངྩོས་སྩོགས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ།།

གྲུབ་མཐའ་ཉུང་ངུ་ ༡༢ ལས། དེ་ལ་དབེ་ན། དངྩོས་སྩོབས་རེས་

དཔག །གྲགས་པའི་རེས་དཔག །ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་དང་གསུམ་ལས། བས་

རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་རྟྩོགས་ཀི་རེས་དཔག་དང་པྩོའི་མཚན་གཞི། རྟྩོག་ཡུལ་ན་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཡྩོད་པའི་རྟགས་ལས་རི་བྩོང་ཅན་ཟླ་སྒས་བརྩོད་རུང་དུ་རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་

གཉིས་པའི་མཚན་གཞི། དཔྱད་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་གི་རྟགས་ལས། སྦིན་

པས་ལྩོངས་སྤྩོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ་ཞེས་སྩོགས་ཀི་ལུང་རང་གི་བསན་དྩོན་ལ་མི་སླུ་

བར་རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་ལྟ་བུ་གསུམ་པའི་མཚན་གཞི་ཡིན། གྲགས་པའི་རེས་

དཔག་ལ། དངྩོས་སྩོབས་ཀི་རེས་དཔག་གིས་ཁྱབ་ཅིང་། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ཡྩོངས་འཛིན་བླྩོ་རིག་ ༢༢༥ ལས་ཀང་། གྲགས་པའི་རེས་

དཔག་ལ་དངྩོས་སྩོབས་རེས་དཔག་གིས་ཁྱབ་ཅིང་། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

གཞན་ཡང་མདྩོ་སེ་པས་སྤི་མཚན་རྟྩོག་པས་བཏགས་ཙམ་དུ་འདྩོད་ལ། 

སེམས་ཙམ་པས་ཀུན་བརྟགས་རྟྩོག་པས་བཏགས་ཙམ་དུ་འདྩོད་ཅིང་། རང་རྒྱུད་

པས་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་རྟྩོག་པས་བཏགས་ཙམ་དུ་འདྩོད་ཅིང་། ཐལ་འགྱུར་བས་ཆྩོས་

ཐམས་ཅད་རྟྩོག་པས་ཕར་བཏགས་ཙམ་དུ་བཞེད་པ་ནི་གང་ཞིག །འྩོན་ཀང་དེ་དག་

སྩོ་སྩོའི་ལུགས་ལ། རྟྩོག་པས་བཏགས་ཙམ་དང་མིང་བརས་བཞག་ཙམ་ལ་ཁྱད་

པར་ཡྩོད་མེད་དང་། མིང་བརས་བཞག་པ་དང་གྲགས་པའི་དབང་གིས་བཞག་པ་ལ་

ཁྱད་པར་ཡྩོད་མེད་དང་། གྲགས་པ་དང་སྒ་བྱུང་གྲགས་པ་ལ་ཁྱད་པར་ཡྩོད་མེད་

སྩོགས་དཔྱད་པར་བ་ཞིང་། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུགས་ལ་གྲགས་རྟགས་ཡང་

དག་གི་མཚན་ཉིད་གཅིག་པར་འཇྩོག་དང་མི་འཇྩོག་སྩོགས་དང་། དཔེར་ན་ཐལ་

འགྱུར་བའི་ལུགས་ལྟ་བུ་ལ་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་གྲགས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་

པས་ཁྱབ་དང་མ་ཁྱབ་སྩོགས་ཞིབ་མྩོར་དཔྱད་པར་བའྩོ། །འགའ་ཞིག་གྲགས་

རྟགས་ལ་དངྩོས་རྟགས་ཀིས་ཁྱབ་པའི་ཚུལ་ནི་རྟགས་ཡང་དག་གི་བསྒྲུབ་བ་རྟྩོགས་



  301  

རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཚུལ་ལ་ལུང་སྩོབས་ཀིས་རྟྩོགས་ཚུལ་དང་། ལུང་ལ་མ་བལྟྩོས་པའི་སྩོ་ནས་རྟྩོགས་

ཚུལ་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། ཚུལ་དེ་གཉིས་ནི་རིམ་པ་བཞིན་ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་དང་། 

དངྩོས་སྩོབས་ཀི་རྟགས་ཀིས་རྟྩོགས་ཚུལ་ཡིན་པས་གྲགས་རྟགས་ལ་དངྩོས་རྟགས་

ཡིན་པས་ཁྱབ་ལ། འྩོན་ཀང་གཞུང་རྣམས་སུ་དེ་གཉིས་འགལ་བར་གསུངས་པ་ནི། 

ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཀི། མངྩོན་སུམ་དྩོན་དང་རེས་སུ་དཔག །ཡིད་ཆེས་གྲགས་པས་

རང་རྟེན་པའྩོ། །ཞེས་པའི་སབས་གྲགས་རྟགས་དངྩོས་རྟགས་ལས་ལྩོགས་སུ་

གསུངས་ཡྩོད་པས། གྲགས་རྟགས་ཡིན་ན་སབས་དེའི་དངྩོས་བསན་གི་དངྩོས་

རྟགས་མ་ཡིན་དགྩོས་པ་དང་། དེའི་སབས་ཀི་དངྩོས་བསན་གི་དངྩོས་རྟགས་ཡང་

དག་ཡིན་ན་གྲགས་རྟགས་མ་ཡིན་དགྩོས་པ་ལུང་དེ་ལ་བརྟེན་ན་གྩོ་ཞིང་། མདྩོར་ན་

སབས་དེར་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་དངྩོས་རྟགས་ལ་བསྒྲུབ་བ་བར་ཡི་དབང་གིས་མ་

བཞག་པ་ཞིག་དགྩོས་ལ། རྟྩོག་ཡུལ་ན་ཡྩོད་པ་དེ། རི་བྩོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརྩོད་

རུང་དུ་བསྒྲུབ་པ་ལ། བསྒྲུབ་བ་བརས་བཞག་པས་དངྩོས་བསན་གི་དངྩོས་རྟགས་

མིན་ཡང་། སྤིར་དངྩོས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག་ཡིད་

ཆེས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། དངྩོས་སྩོབས་ཞེས་པའི་དངྩོས་

སྩོབས་ཀི་གྩོ་དྩོན་ནི། ཡིད་ཆེས་སམ་ལུང་གི་སྩོབས་ཀི་ལྡྩོག་ཕྩོགས་ལ་བཤད་

དགྩོས་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར།

ཚད་མའི་བརེད་བང་ཆེན་མྩོ་ ༧༤༧ ལས། དེས་ན་ཤིན་ཏུ་ལྩོག་གྱུར་གི་

དྩོན་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་། བར་དང་འདྩོད་པ་ཙམ་གིས་བཞག་

པའི་དྩོན་བསྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་གྲགས་པ་དང་། དངྩོས་སྩོབས་ཀིས་ཞུགས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

པའི་དྩོན་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་དངྩོས་སྩོབས་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་

བའྩོ། །ཞེས་གསུངས།

གྲགས་རྟགས་ལ་འབས་རང་མ་དམིགས་ཀི་གཏན་ཚིགས་གསུམ་ 

ཡྩོད་མེད་ཀི་སྩོར།

གྲགས་རྟགས་ལ་འབས་རང་མ་དམིགས་ཀི་གཏན་ཚིགས་གསུམ་ཡྩོད་མེད་

ཀི་སྩོར་ནི། འྩོ་ན་གྲགས་རྟགས་ཡང་དག་ལ་འབས་རང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་

ཡང་དག་གསུམ་ཀ་ཡྩོད་དམ་ཞེ་ན། དེ་ལ་འབས་རྟགས་ཡང་དག་ནི་མེད་དེ། 

འབས་རྟགས་ཡང་དག་གི་དངྩོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཡིན་ན་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་དགྩོས་

པ་གང་ཞིག་གྲགས་རྟགས་ཡང་དག་གི་དངྩོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཡིན་ན་རྟག་པ་

ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་རྩོ། །གྲགས་རྟགས་ཡང་དག་ལ་རྟག་པས་མ་ཁྱབ་སེ། ད་ཏིག་

ཆྩོས་ཅན། ཤིང་ཞེས་པའི་སྒས་བརྩོད་དུ་རུང་སེ། ཡལ་ག་ལྩོ་འདབ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཞེས་པ་དང་། སྒ་ཆྩོས་ཅན། མི་རྟག་ཅེས་པའི་སྒས་བརྩོད་དུ་རུང་སེ། བས་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་སྩོགས་ཀི་རྟགས་རྣམས་གྲགས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་

ཕིར་རྩོ། །འྩོ་ན་གྲགས་རྟགས་ལ་རྟགས་ཕི་མ་གཉིས་འཇྩོག་གམ་ཟེར་ན། ཚད་མ་

རྣམ་འགྲེལ་ལས། འགྲྩོ་ལ་གྲགས་པ་རང་བཞིན་རྟགས། །ཞེས་དང་། ཡྩོངས་འཛིན་

རྟགས་རིགས་ ༣༠༢ ལས། གསུམ་པ་ལ་གཉིས་ལས། རྟྩོག་ཡུལ་ན་ཡྩོད་པ་དེ། རི་

བྩོང་ཅན་ལ་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒས་བརྩོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་གྲགས་པའི་རང་བཞིན་གི་

རྟགས་ཡང་དག་དང་། རྟྩོག་ཡུལ་ན་ཡྩོད་པ་དེ། རི་བྩོང་ཅན་ལ་དངྩོས་དབང་གིས་

ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒས་བརྩོད་རུང་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་གྲགས་པའི་མ་དམིགས་པའི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༢༠༥ ལས། ཁ་ཅིག་ན་རེ། རྟྩོག་ཡུལ་ན་ཡྩོད་པ་དེ། རི་

བྩོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརྩོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཀང་། རང་

བཞིན་གི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངྩོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་དེ་

དངྩོས་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་རྩོ། ། འྩོ་ན་རྟྩོག་ཡུལ་ན་ཡྩོད་པ་ཆྩོས་ཅན། དེ་

སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་འབས་རྟགས་ཡང་དག་ཀང་

མ་ཡིན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཡང་དག་ཀང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། 

དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གང་

ཞིག །འདྩོད་པ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངྩོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཡིན་ན་

དགག་པ་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། ཟླ་བའི་སྒས་བརྩོད་རུང་ཆྩོས་ཅན། 

དགག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངྩོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འདྩོད་ན། དགག་བ་དངྩོས་སུ་བཅད་པའི་ཚུལ་གིས་རྟྩོགས་བ་ཡིན་པར་ཐལ་

ལྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ ༥༦༧ ལས། དེ་བཞིན་དུ་གྲགས་པའི་རྟགས་

ཡང་དག་ཀང་རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་སྩོབ་དཔྩོན་མི་བཞེད་དེ། 

བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་དངྩོས་མེད་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཡྩོད་པ་རིགས་པའི་

དབང་ཕྱུག་གི་དགྩོངས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ཁྩོ་བྩོས་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་། 

རྟྩོག་ཡུལ་ན་ཡྩོད་པ་ཐམས་ཅད་འདྩོད་པའི་དབང་གིས་རྩོད་བེད་ཀི་སྒ་གང་ཡང་

སྦར་དུ་རུང་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་ཕིར་དུ། འགྲྩོ་ལ་གྲགས་པ་རང་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

བཞིན་རྟགས། །ཞེས་བ་བ་འདི་གསུངས་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །ཞེས་

གསུངས་སྩོ།།

སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༢༠༦ ལས། འྩོན་ཏེ་ཟླ་བའི་སྒས་བརྩོད་རུང་ཆྩོས་ཅན། 

དགག་པ་ཡིན་ཏེ། དངྩོས་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྒྲུབ་པ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། 

དེའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དབུ་མའི་སྤི་དྩོན་སལ་བཟང་མགུལ་རྒྱན་ ༡༤༦ ལས། ཁ་ཅིག །ར་བའི་

རྟགས་དེ་ཡིན་ན། ཚུལ་ཁིམས་ཆེས་ཡྩོངས་སུ་མ་དག་པ་ཞེས་པའི་སྒས་བརྩོད་རུང་

ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ལུང་དེའི་དྩོན་ཡིན་ཞེ་ན།  བང་སེམས་དུ་གྱུར་པའི་སེམས་ཙམ་

པ་ཆྩོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར།  ཞེས་སེམས་ཙམ་པར་གྱུར་པའི་བང་སེམས་

དེ། ཚུལ་ཁིམས་མ་དག་ཅེས་པའི་སྒས་བརྩོད་རུང་མ་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

གྲགས་རྟགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་མཚན་གཞི་མིང་དྩོན་ཚུལ་ 

གྲུབ་ཚུལ་བཅས་ཀི་སྩོར།

གྲགས་རྟགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་མཚན་གཞི་མིང་དྩོན་ཚུལ་གྲུབ་ཚུལ་

བཅས་ཀི་སྩོར་ལ། གྲགས་རྟགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་མཚན་གཞི་ནི། སེ་བདུན་རྒྱན་ 

༣༥༠ ལས། གཉིས་པ་རང་ལུགས་ལ། གྲགས་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དེ་

སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན་

འདྩོད་པས་བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་པ། དཔེར་ན། རི་བྩོང་ཅན་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ཟླ་བའི་

སྒས་བརྩོད་དུ་རུང་སེ། ཁྱྩོད་རྟྩོག་ཡུལ་ན་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། ག་པུར་བཞིན་

ཞེས་པ་ལྟ་བུའྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །



  305  

རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

སྤིར་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཟླ་བའི་སྒས་བརྩོད་དུ་རུང་མྩོད་ཀི། ཚད་མའི་

བསན་བཅྩོས་སུ་རི་བྩོང་ཅན་ལ་ཟླ་བའི་སྒ་སྦར་ཞིང་། དྲིའི་བསན་བཅྩོས་སུ་དངུལ་

ཆུ་ལ་ཟླ་བའི་སྒ་སྦར་བ་དང་། སྙན་ངག་གི་བསན་བཅྩོས་དག་ལས་གཞྩོན་ནུ་མའི་

གདྩོང་ལ་ཟླ་བའི་སྒ་སྦར་བ་སྩོགས་དུ་མ་ཡྩོད་དྩོ། །

གྲགས་པའི་མིང་དྩོན་ནི། རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༨༩ ལས། 

གསུམ་པ་ནི། གྲགས་པ་མཚན་ཉིད་པ་ནི། འཇིག་རྟེན་གི་ཚུལ་ལུགས་ལས་གྲུབ་

པའི་ཤེས་བརྩོད་ཀི་ཐ་སྙད་ཀིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་རྣམས་ཡིན་ལ། དེ་དག་ནི་

གནྩོད་བེད་མཚན་ཉིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་དངྩོས་སྩོབས་ཀི་ཡུལ་ལ་གྲགས་པ་

གནྩོད་བེད་དུ་ཐལ་བས་སྩོ། །གནྩོད་བེད་མཚན་ཉིད་པ་ནི་བརྩོད་རུང་དེ་ཉིད་ཡིན་

ལ། དེ་ལ་གྲགས་པའི་མིང་གིས་བཏགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། དངྩོས་སྩོབས་ཀི་

ཡུལ་ལ་གྲགས་པ་གནྩོད་བེད་དུ་ཐལ་བའི་ཚུལ་ནི། རི་བྩོང་ཅན་ཆྩོས་ཅན། ཟླ་བའི་

སྒས་བརྩོད་དུ་རུང་སེ། རྟྩོག་ཡུལ་ན་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཞེས་བཀྩོད་ཚེ། གྲགས་པ་

བཏགས་པ་བ་རྟྩོག་ཡུལ་ན་ཡྩོད་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་དང་ལྩོག་

ཕྩོགས་ལ་གནྩོད་བེད་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་གི། གྲགས་པ་མཚན་ཉིད་པ་ཟླ་བའི་

ཤེས་བརྩོད་ཀི་ཐ་སྙད་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་

དང་ལྩོག་ཕྩོགས་ལ་གནྩོད་བེད་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ལ། གལ་ཏེ་ཡིན་ན། སྒ་ཆྩོས་

ཅན། མི་རྟག་སེ། བས་པའི་ཕིར་ཞེས་བཀྩོད་པ་ནའང་། མི་རྟག་པའི་ཤེས་བརྩོད་ཀི་

ཐ་སྙད་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་དང་ལྩོག་ཕྩོགས་ལ་

གནྩོད་བེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་དངྩོས་སྩོབས་ཀི་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཡུལ་ལ་གྲགས་པ་མཚན་ཉིད་པ་དེ་གནྩོད་བེད་དུ་འགྱུར་རྩོ། །

ཡང་དེ་ཉིད་  ༤༨༩  ལས། ཁ་ཅིག་བར་མ་སྦར་བའི་དུས་ན་སྒ་དེ་འཇུག་

པ་རྟྩོག་པའི་ཡུལ་ན་ཡྩོད་པ་ཙམ་ལ་རག་ལས་པས། དེས་བརྩོད་རུང་བསྒྲུབ་པ་

བརའི་གྲགས་པའི་མིང་གིས་བསན་པ་དང། ཕིས་ཐ་སྙད་ལ་འཇུག་པའི་དུས་སུ་རྒྱུ་

མཚན་ངེས་པ་ཅན་ལས་ད་ཏིག་ཤིང་དུ་བསྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ཐ་སྙད་གྲགས་པའི་མིང་

གིས་བསན་པ་གཉིས་སུ་འབེད་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། དེ་ཉིད་ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལ་དངྩོས་

སྩོབས་ཀི་ཚད་མས་བསལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །འྩོ་ན་གྲགས་པས་གནྩོད་པའི་དཔེར་སྩོས་

པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ནི་ད་ཏིག་ཤིང་ཞེས་པའི་སྒས་བརྩོད་དུ་མི་རུང་བ་ལ། གྲགས་

པས་གནྩོད་པར་བསན་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ཇི་སད་གསུངས་པར་ལྟར། གྲགས་པའི་མིང་

དྩོན་ལ། ཁ་ཅིག་གིས་གྲགས་འགྱུར་གྲགས་པ་དང་། གྲགས་ཟིན་གྲགས་པའམ། 

ཡང་ན་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་དུ་གྩོང་གི་ལུང་དེ་ལས་གསལ་བ་བཞིན་

བར་ཡི་གྲགས་པ་དང་། ཐ་སྙད་གྲགས་པ་གཉིས་སམ། ཡང་ན་རིགས་རྒྱན་དུ་

གསལ་བ་བཞིན་འདྩོད་རྒྱལ་གི་གྲགས་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་གྲགས་པ་གཉིས་

སུ་ཕེ་ནས་དེ་ཡང་རིམ་པ་བཞིན། རི་བྩོང་ཅན་ཆྩོས་ཅན། ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒས་

བརྩོད་དུ་རུང་སེ། རྟྩོག་ཡུལ་ན་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ད་ཏིཀ་ཆྩོས་ཅན། 

ཤིང་ཡིན་ཏེ། ཡལ་ག་ལྩོ་འདབ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བཀྩོད་ཅིང་། དེ་

གཉིས་ཀ་གྲགས་རྟགས་མཚན་ཉིད་པར་འདྩོད་ཅིང་། དེ་འགྩོག་པ་ལ། ས་མ་གྲགས་

རྟགས་སུ་འཐད་ཀང། ཕི་མ་གྲགས་རྟགས་སུ་འདྩོད་པ་མི་འཐད་དེ། རྟགས་དེའི་

དངྩོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ལྩོག་ཕྩོགས་ད་ཏིཀ་ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལ་དངྩོས་སྩོབས་ཀི་ཚད་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

མས་གནྩོད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ད་ཏིཀ་ཆྩོས་ཅན། ཤིང་ཡིན་ཏེ། ཡལ་ག་ལྩོ་འདབ་

དང་ལྡན་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་དེས་གནྩོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། དེ་

དངྩོས་སྩོབས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་སྩོ་ནས་ཕྩོགས་ས་མ་

བཀག་ཅིང་། ཁྩོ་ན་རེ། དེ་གྲགས་རྟགས་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ཏེ། རྟགས་དེའི་དངྩོས་

ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ལྩོག་ཕྩོགས་དེ་ལ། དེ་བཞིན་ད་ཏིག་ཤིང་མིན་ཞེས། །རྩོད་པ་ལ་ཡང་

གནྩོད་ཕིར་རྩོ་ཞེས་དེ་གྲགས་པས་གནྩོད་པའི་དཔེར་སྩོས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ཡང་

མི་འཐད་དེ། ལུང་དེའི་དྩོན་ནི། ད་ཏིག་ལ་ཤིང་ཞེས་བརྩོད་དུ་མི་རུང་བ་ལ་གྲགས་

པས་གནྩོད་པ་བསན་ཀི་ད་ཏིག་ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལ་གྲགས་པས་གནྩོད་པ་བསན་པ་

མིན་ནྩོ་ཞེས་ཤེས་པར་བའྩོ། །ཞེས་པའྩོ། །དེ་ལྟར་ན་རི་བྩོང་ཅན་ཆྩོས་ཅན། ཟླ་བ་

ཞེས་པའི་སྒས་བརྩོད་དུ་རུང་སེ། རྟྩོག་ཡུལ་ན་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རྟགས་དང་། 

ད་ཏིག་ཆྩོས་ཅན། ཤིང་ཞེས་པའི་སྒས་བརྩོད་དུ་རུང་སེ། ཡལ་ག་ལྩོ་འདབ་དང་ལྡན་

པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རྟགས་གཉིས་ཀ་གྲགས་རྟགས་མཚན་ཉིད་པར་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་གྲགས་པའི་མིང་དྩོན་ནི། རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༤༩༠ 

ལས། དང་པྩོ་ནི། བརྩོད་རུང་གིས་གནྩོད་ན་གྲགས་པས་གནྩོད་ཅེས་ཇི་ལྟར་

བརྩོད་ཅེ་ན། རི་བྩོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརྩོད་རུང་དེ་ཆྩོས་ཅན། གྲགས་པའི་སྒ་

ཡིས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། གྲགས་པ་མཚན་ཉིད་པ་རྣམ་པ་རྟྩོག་པའི་ཐ་

སྙད་ལས་སྐྱེས་པ་ཡི་རྩོད་བེད་ཀི་སྒ་དེའི་ཡུལ་རྟགས་སུ་བཀྩོད་པའམ། རྟྩོག་

པའི་ཡུལ་གི་ཆྩོས་རྟགས་སུ་བཀྩོད་པ་ལས་ཁྱྩོད་འགྲུབ་པས་དེ་ལྟར་དུ་བརྩོད་

པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །



  308  

སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

འདིའི་སབས་སུ་གྲགས་པ་མཚན་ཉིད་པ་ནི་རྣམ་རྟྩོག་ལས་སྐྱེས་པའི་སྒ་དང་

དེ་དང་འཇུག་ཚུལ་མཚུངས་པའི་རྟྩོག་པ་གཉིས་ལ་འཇྩོག་ཅིང་། འྩོན་ཀང་རི་བྩོང་

ཅན་ལ་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒས་བརྩོད་རུང་ལ་གྲགས་པ་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་

ཞེ་ན། གྲགས་པ་མཚན་ཉིད་པ་སྒ་རྟྩོག་དེ་གཉིས་ཀི་ཡུལ་སེ་རྩོད་བེད་ཀི་སྒའི་ཡུལ་

དུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཞེས་པའམ། རྟྩོག་ཡུལ་ན་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རྟགས་བཀྩོད་

པ་ལས་རི་བྩོང་ཅན་ཁྱྩོད་ལ་ཟླ་བའི་སྒས་བརྩོད་རུང་དུ་འགྲུབ་པས་ན་དེ་ལྟར་དུ་

བརྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་པའྩོ། །དེ་ལྟར་ན། ཤེས་བརྩོད་ཀི་དབེ་བས། རི་བྩོང་ཅན་

ཆྩོས་ཅན། ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒས་བརྩོད་རུང་ཡིན་ཏེ། རྟྩོག་ཡུལ་ན་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

ཞེས་དང་། ཡང་རི་བྩོང་ཅན་ཆྩོས་ཅན། ཟླ་བ་འཛིན་པའི་རྟྩོག་པ་འཇུག་ཏུ་རུང་སེ། 

རྟྩོག་ཡུལ་ན་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཞེས་གྲགས་རྟགས་སྩོ་སྩོ་ནས་བཀྩོད་ཆྩོག་སྙམ་ཡང་། 

གྲགས་རྟགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་སྒ་བྱུང་གྲགས་པས་ཁྱབ་པ་གསུངས་པའི་སེང་ནས་

དཔྱད་དགྩོས་སྩོ། །དེ་ལྟར་རྣམ་བཤད་ཀི་ལུང་འདི་གཉིས་ཀིས་ཀང་། དངྩོས་

སྩོབས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་དང་། གྲགས་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས་འགལ་བ་གསལ་

པྩོར་འདུག་སྙམ་ཡང་བརྟག་པར་བའྩོ། །

འྩོ་ན་གྲགས་རྟགས་དེའི་ཚུལ་གསུམ་གྲགས་རྟགས་སམ་དངྩོས་རྟགས་

གང་གིས་འགྲུབ་ཅེ་ན། རྟགས་དེའི་ཕྩོགས་ཆྩོས་རང་རིག་གིས་འགྲུབ་ཅིང་། 

ཁྱབ་པ་དངྩོས་རྟགས་ཀིས་འགྲུབ་པར་གསུངས་ཏེ། རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་

གསལ་བེད་ ༤༨༨ ལས། གང་རྟྩོག་ཡུལ་ན་ཡྩོད་པ་དེ་ནི་ཟླ་བའི་སྒས་བརྩོད་

རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ་སེ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། རི་བྩོང་ཅན་ཡང་རྟྩོག་ཡུལ་ན་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཡྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་པའི་ཕྩོགས་ཆྩོས་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་གིས་འགྲུབ་ལ། 

ཁྱབ་པ་ནི། གང་འདྩོད་པ་ཙམ་གིས་རེས་སུ་བེད་པ་དེ་ནི། དྩོན་ཐམས་ཅད་ལ་

འཇུག་ཏུ་རུང་སེ། དཔེར་ན། རྣམ་རྟྩོག་རང་དགའ་བ་བཞིན། ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒ་

དེ་ཡང་འདྩོད་པ་ཙམ་གིས་རེས་སུ་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་བ་བའི་རྟགས་ལ་

བརྟེན་ནས་གྲུབ་སེ། དེའི་ཕྩོགས་ཁྱབ་གཉིས་ཀ་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་གིས་

ཤུགས་ལ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་སེ་བདུན་རྒྱན་ ༣༥༢ ལས། འྩོ་ན་རྟགས་འདིའི་ཚུལ་གསུམ་

ཚད་མ་གང་གིས་འགྲུབ་ཅེ་ན། ཕྩོགས་ཆྩོས་ནི་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་གིས་ཤུགས་

ལ་གྲུབ་སེ། རི་བྩོང་ཅན་རྟྩོགས་པའི་རྟྩོག་པ་ཉམས་སུ་མྩོང་བའི་རང་རིག་མངྩོན་

སུམ་གིས་དངྩོས་སུ་རྟྩོག་པ་དེ་རི་བྩོང་ཅན་གི་རྣམ་ལྡན་དུ་མྩོང་བ་ན། རི་བྩོང་ཅན་

རྟྩོག་པ་དེའི་ཡུལ་ན་ཡྩོད་པར་ཤུགས་ལ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནི། གང་

འདྩོད་པ་ཙམ་གི་རེས་སུ་བེད་པ་དེ་ནི། དྩོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་ཏུ་རུང་བས་ཁྱབ་

སེ། དཔེར་ན་རྣམ་རྟྩོག་རང་དགའ་བ་བཞིན། ཟླ་བའི་སྒ་ཡང་འདྩོད་པ་ཙམ་གི་རེས་

སུ་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་པའི་རྟགས་ཀིས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་ལ། རྟགས་དེའི་ཕྩོགས་

ཆྩོས་ནི་རང་རིག་གིས་ཤུགས་ལ་གྲུབ་བྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

གཞི་མ་གྲུབ་ཆྩོས་ཅན་དུ་བཟུང་བའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྩོད་མེད་ཀི་སྩོར།

གཞི་མ་གྲུབ་ཆྩོས་ཅན་དུ་བཟུང་བའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྩོད་མེད་ཀི་སྩོར་ནི། 

རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ ༥༨༦ ལས། རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་

གཞི་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པ་དགྩོས་ཀི། རྟགས་ཡང་དག་གི་ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་ཡིན་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ན། གཞི་གྲུབ་མི་དགྩོས་པའི་ཕིར་དང་། གཞི་མ་གྲུབ་ཆྩོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་ཐ་སྙད་

འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་སྲིད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །ཡང་

དེ་ཉིད་ ༦༣༤ ལས། དེས་ན་རྣམ་བཅད་ཙམ་གི་དགག་པ་རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བའི་

ཆྩོས་སུ་སྩོང་བ་ཁ་ཅིག་ལ་ནི་གཞི་མ་གྲུབ་པ་རྩོད་གཞིར་བཟུང་བས་སྐྱྩོན་དུ་མི་

འགྱུར་ལ། ཐ་སྙད་སྒྲུབ་རེ་རེ་ཙམ་མ་གཏྩོགས་བས་པ་ལྟ་བུ་རྟགས་ལ་དེ་མི་རུང་

བའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ལེའུ་དང་པྩོའི་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༦༡ ལས། འདི་དག་ཀང་

སྒྲུབ་རྟགས་དང་དེ་ཡང་གཞན་དྩོན་སབས་ཀི་དབང་དུ་བས་པར་སེམས་ཏེ། རྩོལ་

ཕིར་རྩོལ་གཉིས་ཀ་ལ་བལྟྩོས་མི་དགྩོས་པའི་རྟགས་དང་། གཞི་མ་གྲུབ་ཆྩོས་ཅན་

དུ་བཟུང་དགྩོས་པའི་དགག་རྟགས་མཐྩོང་བའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས།

དབུ་མ་རྒྱན་གི་ཟིན་བིས་ ༢༩ ལས། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས་ནི། སར་བཤད་

པ་ལྟ་བུའི་ཆྩོས་ཅན་དུ་བཟུང་བ་ལ་ཡང་རྟགས་ཆྩོས་རྣམ་བཅད་ཙམ་ཡིན་ན་རང་

རྒྱུད་ཤིན་ཏུ་ཡང་རུང་བ་ལན་མང་དུ་བཤད་དེ། རྟགས་དང་ཆྩོས་གཞི་གྲུབ་ཁྩོ་ན་ལ་

འཇུག་པ་ཡིན་ན་ནི། ཆྩོས་དེེ་འདྲ་བ་ལ་ཐལ་འགྱུར་མིན་པ་རང་རྒྱུད་མི་རུང་ལ། 

རྟགས་ཆྩོས་མེད་དགག་གཞི་མ་གྲུབ་པ་ལ་མི་འགལ་བ་ཡིན་ན་ནི། ཆྩོས་ཅན་དེ་

འདྲ་ལའང་རང་རྒྱུད་ལ་རུང་བ་ལེགས་པར་བསྒྲུབ་པ་ནི། སྩོབ་དཔྩོན་མཁས་པ་ཀ་

མ་ལ་ཤཱི་ལའི་ལུགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དབུ་མ་རྒྱན་གི་དཀའ་འགྲེལ་དབུ་མ་རྒྱན་གི་ཟིན་བིས་སུ་དྲངས་པ་ལས། 

གཞན་སེས་བཏགས་པ་མ་གྲགས་པ་ལ་ནི། ཐལ་བར་སྒྲུབ་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ལ། གྲགས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

པའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་རྣམས་ལ་ནི། གཉིས་ཀ་ལྟར་ན་ཡང་ཉེས་པ་མེད་ཅེས་གསུངས་

ལ། ལུང་འདི་ཡི་དྩོན་ནི། དབུ་མ་རྒྱན་གི་ཟིན་བིས་ ༣༠ ལས། དེས་ན་དཀའ་འགྲེལ་

ལས་སར་ལྟར་བཤད་པ་འདི་དབུ་མ་སྣང་བ་དང་མི་མཐུན་ནྩོ། །དཀའ་འགྲེལ་འདི་

ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལའི་ཡིན་པར་ཆྩོས་ཀི་བཤེས་གཉེན་ཡང་བཞེད་པས། འདི་ནི་སྩོབ་

དཔྩོན་ཐུགས་མ་རྩོགས་པའི་སབས་གཅིག་ཏུ་མཛད་དམ་བརྟག་གྩོ་ཞེས་སྩོགས་

གསུངས་སྩོ། །

དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ ༢༨༣ ལས། རྟགས་དེས་སྨྲས་པའི་ཆྩོས་

ཅན་བཀག་ཀང་སྐྱྩོན་མེད་པ་ནི། རྟགས་དང་ཆྩོས་གཉིས་ཀ་རྣམ་བཅད་ཙམ་ཡིན་

པའི་གནད་ཀིས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ལེའུ་དང་པྩོའི་ཊིཀ་ཆེན་ ༣༢༢ ལས། སྤིར་ཆྩོས་ཅན་མེད་པ་ཙམ་གིས་

བསྒྲུབ་བ་མེད་པར་འགྱུར་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་བདག་རྟག་པ་ཆྩོས་ཅན། 

དངྩོས་པྩོར་མེད་དེ། དྩོན་བེད་པས་སྩོང་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། 

བདག་རྟག་པ་གཞི་མ་གྲུབ་པས་བདག་རྟག་པ་ཡང་ཡིན་དངྩོས་པྩོར་མེད་པ་ཡང་

ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་གི་ཚོགས་པ་གཞི་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་འདྲའི་ཚོགས་པ་

བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་ཀང་བདག་རྟག་པ་དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་གཞི་གྲུབ་ཅིང་། དེ་ཉིད་དེའི་

བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ལ། བདག་རྟག་པ་གཞི་མ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བདག་རྟག་པ་

དངྩོས་པྩོར་མེད་པ་འགྲུབ་པ་ལ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཕན་པས་སྩོ། །འྩོ་ན་དེ་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་

ཇི་ལྟར་གྲུབ་ཅེ་ན། བདག་རྟག་པའང་ཡིན་དྩོན་བེད་པས་སྩོང་པའང་ཡིན་པའི་གཞི་

མཐུན་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ཀང་། བདག་རྟག་པ་དྩོན་བེད་པས་སྩོང་པར་ཚད་མས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

གྲུབ་པའི་ཕིར་ཕྩོགས་ཆྩོས་མ་གྲུབ་པའི་སྐྱྩོན་མེད་ལ། འྩོན་ཀང་བདག་རྟག་པ་གཞི་

མ་གྲུབ་པ་ཉིད་བདག་རྟག་པ་དྩོན་བེད་པས་སྩོང་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཆྩོས་ཅན་གཞི་མ་གྲུབ་པས་ཕྩོགས་ཆྩོས་འགྲུབ་པ་ཆེས་ས་བ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་

ཤེས་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཚད་མ་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༣༠༤ ལས། དེ་བས་ན་རང་ལུགས་ནི། དེ་ལྟ་

བུའི་རྟགས་ཀི་ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་བདག་ཁྩོ་ན་ཡིན་ལ། ཆྩོས་ཅན་

གཞི་མ་གྲུབ་པའི་སྐྱྩོན་ཀང་མེད་དེ། དེ་ལྟ་བུའི་རྟགས་ལ་ནི་ཆྩོས་ཅན་དང་མེད་ངེས་

ཀི་ཆྩོགས་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པས། ཆྩོས་ཅན་གཞི་གྲུབ་ན་དམ་བཅའ་ཚད་མས་

བསལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །འདི་ལྟར། ཆྩོས་ཅན་དེ་གཞི་མ་གྲུབ་ན་ཆྩོས་ཅན་

དེ་དང་མེད་ངེས་ཀི་ཚོགས་དྩོན་གཞི་གྲུབ་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། གཞི་གྲུབ་ན་རི་བྩོང་

གི་རྭ་མེད་ངེས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས།

ཚད་མའི་བརེད་བང་ཆེན་མྩོ་ ༦༩༥ ལས། གང་ཟག་རང་རྐ་བ་ཆྩོས་ཅན་དུ་

འཛིན་པ་མི་རིགས་ཏེ། གཞི་ཆྩོས་ཅན་བཀག་ན་དེ་དང་རྟགས་ཆྩོས་ཚོགས་པའང་

ཁེགས་པས་དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་བསལ་བ་དང་རྟགས་ཕྩོགས་ཆྩོས་མི་འགྲུབ་

པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། སྐྱྩོན་མེད་དེ། རྟགས་ཆྩོས་གཉིས་དང་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆྩོས་ཀི་

སྩོ་ནས་རང་གི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་ཆྩོས་ཅན་བཀག་ན་སྐྱྩོན་དེར་གྱུར་པ་ཡིན་གི། ཆྩོས་

ཅན་འབའ་ཞིག་པ་བཀག་པས་མི་འགྱུར། ཆྩོས་ཅན་འབའ་ཞིག་པ་བཀག་པ་ནི་

དགག་བའི་ཆྩོས་དང་ཚོགས་པ་འགྩོག་པའི་ཐབས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན་གི་གནྩོད་པའི་

ཡན་ལག་ཏུ་མི་འགྱུར་རྩོ། །དྩོན་དེ་ལ་དགྩོངས་ནས་སྩོབ་དཔྩོན་གིས། མངྩོན་སུམ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

དྩོན་དང་རེས་དཔག་དང་། །ཡིད་ཆེས་གྲགས་པས་རང་རྟེན་ལའྩོ། །ཞེས་རང་གི་

རྟེན་ཞེས་སྩོས་ཀི་རྟེན་ཙམ་ལའྩོ་ཞེས་མ་སྩོས་སྩོ། །འྩོ་ན་རྟགས་ངེས་པའི་གཞི་ཆྩོས་

ཅན་མི་སྲིད་པས་ཕྩོགས་ཆྩོས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། སྐྱྩོན་མེད་དེ། ཕི་རྩོལ་

གིས་གང་ཟག་རང་རྐ་བ་དང་དེར་སྣང་བ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་ནས་ཤེས་འདྩོད་

ཞུགས་ཤིང་དེར་སྣང་བའི་སྒ་དྩོན་གི་སེང་དུ་རྟགས་ཚད་མས་གྲུབ་ལ། གང་ཟག་

རང་རྐ་བ་ཆྩོས་ཅན་དུ་མ་བཟུང་ན་གང་ཟག་གི་བདག་རང་ལྡྩོག་ནས་མི་ཁེགས་

ཤིང་། ཕི་རྩོལ་དེར་སྣང་གི་སྒ་དྩོན་དང་གཅིག་ཏུ་ཞེན་ནས་འཇུག་པས་སྒ་དྩོན་ཆྩོས་

ཅན་དུ་མི་རུང་བའི་སྐྱྩོན་ཡང་མེད་དྩོ། །དེས་ན་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་ཤེས་འདྩོད་

ཆྩོས་ཅན་གཞི་གྲུབ་པས་ཁྱབ་ཀང་རྟགས་ཡང་དག་གི་ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་ཡིན་ན་

གཞི་གྲུབ་པས་མ་ཁྱབ་བྩོ། །བས་པ་ལ་སྩོགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་ནི་མི་མཚུངས་

ཏེ། སྒ་དྩོན་ཆྩོས་ཅན་དུ་བས་ན་ཕྩོགས་ཆྩོས་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར། འདི་དག་གི་དྩོན་

རྒྱས་པར་ཤེས་འདྩོད་ན་དབུ་མ་སྣང་བ་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སྩོང་ཐུན་སལ་བཟང་མིག་འབེད་ ༡༣༨ ལས། བདེན་ཡྩོད་དེ། བདེན་པའི་

གཅིག་དང་དུ་བལ་ཡིན་པས་རྟགས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཞུགས་པ་མི་འགྱུར་རམ་

སྙམ་ན། དེ་ཙམ་གིས་རྟགས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཞུགས་པར་མི་འགྱུར་གི་རྟགས་

མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཞུགས་པ་ལ་ནི། དགག་བའི་ཆྩོས་དེ་ཡང་ཡིན། རྟགས་དེ་ཡང་

ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་སྲིད་པ་དགྩོས་ཤིང་། བདེན་ཡྩོད་ཀང་ཡིན་བདེན་པའི་གཅིག་

དང་དུ་བལ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་སྐྱྩོན་མེད་དྩོ། །ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

མཁས་གྲུབ་རེའི་ཚད་མའི་ལམ་འཁིད་ ༡༣༠ ལས། དེ་ལྟ་བུའི་རྟགས་དེ་

རྟགས་ཡང་དག་མིན་ཏེ། ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་གཞི་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཕྩོགས་

ཆྩོས་མི་འགྲུབ་ཅིང་། དམ་བཅའ་ཚད་མས་བསལ་བའི་ཕིར་ཟེར་ན། སྐྱྩོན་དེ་ལྟ་

བུ་མེད་དེ། ཆྩོས་ཅན་གཞི་མ་གྲུབ་པས་དགག་བ་ཁེགས་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཕན་པའི་

ཕིར། དཔེར་ན་རི་བྩོང་གི་རྭའི་སེང་དུ་བུམ་པ་ཁེགས་པ་ཤིན་ཏུ་ས་བ་བཞིན་

ནྩོ། །ཞེས་གསུངས།

རེའི་ཚད་མའི་ལམ་བསྒིགས་ ༡༩ ལས། གང་ཟག་རང་རྐ་བ་མེད་ན་རྟགས་

ཡང་དག་གི་ཆྩོས་ཅན་དུ་མི་རིགས་ལ། ཡྩོད་ན་དགག་མི་ནུས་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། 

སྐྱྩོན་མེད་དེ། ཆྩོས་ཅན་དུ་བཞག་ན་ཡྩོན་ཏན་དང་། རང་རྟེན་ལའི་དྩོན་བསན་

པའྩོ། །ཡྩོན་ཏན་ནི། དེ་ཆྩོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་བཀག་པ་ཉིད་ཀིས། སབས་ཀི་

བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་གྲྩོགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་ ༢༣༣ ལས། རང་ལན་ནི། གཞི་མ་གྲུབ་ཆྩོས་ཅན་དུ་

བཟུང་བའི་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ་དང་། ཆྩོས་ཅན་གི་ངྩོ་བྩོ་མ་གྲུབ་ནས་ཕྩོགས་

ཆྩོས་མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་བཤད་པ་མི་འགལ་ཏེ། གཞི་མ་གྲུབ་ཆྩོས་ཅན་དུ་བཟུང་

བའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྩོད་པར་སར་བཤད་ཟིན་ལ། གཞི་མ་གྲུབ་ཆྩོས་ཅན་དུ་བཟུང་

བའི་ཚེ། རྟགས་སུ་བཟུང་བ་དེ་ཡིན་ན་གཞི་གྲུབ་དགྩོས་ན། ཆྩོས་ཅན་གི་ངྩོ་བྩོ་མ་

གྲུབ་ནས་ཕྩོགས་ཆྩོས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས།

མཉན་བའི་ཟུར་བཀྩོལ་ ༢༩༧ ལས། གཞི་མ་གྲུབ་ཆྩོས་ཅན་དུ་བཟུང་བའི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡྩོད་ཀང་། ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་གཞི་མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

དག་མེད་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟེན་ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་ལ་ཚད་མས་གནྩོད་ན། དེ་སྒྲུབ་

ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཚད་མས་གནྩོད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །དེ་བཞིན་

དུ་རང་རྟེན་ལའྩོ་ཞེས་པའི་དགྩོས་པ་བཤད་པའི་འྩོག་གི་ལུང་རྣམས་ལ་ཡང་

གཟིགས་དགྩོས།

རེའི་ཚད་མའི་ལམ་བསྒིགས་ ༡༨ ལས། དང་པྩོ་ནི། དེ་འདྲ་བའི་གང་ཟག་

རང་རྐ་བ་ཆྩོས་ཅན། རང་བཞིན་མེད་དེ། ཕུང་པྩོ་ལྔ་དང་རང་བཞིན་གཅིག་དང་ཐ་

དད་གང་དུ་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་རི་བྩོང་གི་རྭ་བཞིན་ནྩོ། །གཉིས་པ་ལ་

ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནི། བུམ་སྣམ་གི་སེང་དུ་དུ་མ་ཡྩོངས་གཅྩོད་ལ་གྲུབ་ན། གཅིག་ཡིན་

པ་རྣམ་གཅྩོད་ལ་ཁེགས་པས་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་ཕྩོགས་ཀི་ཕུང་གསུམ་སེལ་

ལ། གཅིག་ཡིན་པ་རྣམ་གཅད་ལ་ཁེགས་པ་ན་དུ་མ་ཡིན་པ་ཡྩོངས་གཅྩོད་ལ་གྲུབ་

པས་གཉིས་ཀ་མིན་པའི་དགག་ཕྩོགས་ཀི་ཕུང་གསུམ་སེལ་ལྩོ། །དེས་བདག་དང་

ཕུང་པྩོའི་སེང་དུ་རང་བཞིན་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཁེགས་པ་ན། རང་བཞིན་ཙམ་དུ་

འཛིན་པའི་སྒྩོ་འདྩོགས་སེལ་བ་ཡིན་ནྩོ། །ཕྩོགས་ཆྩོས་སྒྲུབ་པ་ནི། ཕུང་ལྔ་ཆྩོས་

ཅན། གང་ཟག་རང་རྐ་བ་དང་རང་བཞིན་གཞན་དུ་མེད་དེ། ཡྩོད་ན་སྩོ་སྩོར་

དམིགས་དགྩོས་པ་ལས་མ་དམིགས་པའི་ཕིར། གང་ཟག་རང་རྐ་བ་དང་རང་བཞིན་

གཅིག་ཏུ་མེད་དེ། མི་རྟག་དུ་མ་གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལ་རང་བཞིན་

གཅིག་ཁེགས་པས་སྡུག་བསལ་གི་ཁྱད་ཆྩོས་བཞིའི་བདག་མེད་འགྲུབ་ལ། རང་

བཞིན་ཐ་དད་ཁེགས་པས་ཁྱད་ཆྩོས་བཞིའི་སྩོང་པ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་རྟགས་སུ་

བཀྩོད་ནས་འཇིག་ལྟ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཞེན་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་བདག་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཡིན་ནྩོ། །གང་ཟག་རང་རྐ་བ་མེད་ན་རྟགས་ཡང་དག་གི་ཆྩོས་ཅན་དུ་མི་རིགས་ལ། 

ཡྩོད་ན་དགག་མི་ནུས་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། སྐྱྩོན་མེད་དེ། ཆྩོས་ཅན་དུ་བཞག་ན་

ཡྩོན་ཏན་དང་། རང་རྟེན་ལའི་དྩོན་བསན་པའྩོ། །ཡྩོན་ཏན་ནི། དེ་ཆྩོས་ཅན་དུ་བཟུང་

ནས་བཀག་པ་ཉིད་ཀིས། སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་འགྲུབ་པའི་གྲྩོགས་སུ་འགྱུར་བའི་

ཕིར་དང་། དེ་རང་བཞིན་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀིས་སྩོང་པར་ངེས་པས་ཕྩོགས་ཆྩོས་

འགྲུབ་ཅིང་། དེར་ངེས་ན་གང་ཟག་རང་རྐ་བ་དེ་རང་བཞིན་ཡིན་པར་འགལ་བས་

འགྩོག་ཀང་ནུས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་དེ་འདྲའི་རྟགས་དེའི་ཆྩོས་ཅན་གཞི་མ་གྲུབ་པ་

ལ། སྐྱྩོན་མེད་པར་མ་ཟད། བསྒྲུབ་བ་འགྲུབ་པའི་གྲྩོགས་སུ་འགྱུར་བ་དང་། ཕྩོགས་

ཆྩོས་འགྲུབ་པའི་གྲྩོགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཡྩོན་ཏན་དུ་མ་ཡྩོད་པར་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༥༠༣ ལས། གཉིས་པ་ནི། གང་ཟག་

ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ཕུང་པྩོ་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་མིན་པའི་རང་དབང་བའི་ཚུལ་དུ་མེད་དེ། 

དེ་ལྟར་ཡྩོད་ན་ཚད་མས་དམིགས་སུ་རུང་བ་ལས་མ་དམིགས་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་

ཙམ་གིས་ཀང་ངེས་པར་འགྲུབ་ལ། ཡང་ན་ཕུང་པྩོ་དང་རང་བཞིན་གཅིག་དང་ཐ་

དད་དུ་མེད་པ་དེ་རང་བཞིན་མེད་པས་ཁྱབ་སེ། དཔེར་ན་རི་བྩོང་གི་རྭ་བཞིན། གང་

ཟག་རང་དབང་བ་དེ་ཡང་ཕུང་པྩོ་དང་རང་བཞིན་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་མ་

གྲུབ་བྩོ་ཞེས་པའྩོ། །ཁྱབ་པ་ངེས་ས་ལ། ཕྩོགས་ཆྩོས་ནི། གང་ཟག་རང་དབང་བ་

དང་གྲུབ་སེ་གཅིག་གི་རང་བཞིན་དུ་མེད་དེ། ཁྱྩོད་རྒྱུའིི་གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཁྱྩོད་དེ་ལས་རང་བཞིན་གཞན་དུ་མེད་དེ། ཡྩོད་ན་དམིགས་སུ་རུང་བ་ལ་མ་

དམིགས་པའི་ཕིར། རྟགས་དེ་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་ཀུན་བརྟགས་ཀི་བདག་འཛིན་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

གི་ཞེན་ཡུལ་རྣམ་པར་བཅད་པ་སྡུག་བསལ་བདེན་པའི་ཁྱད་ཆྩོས་སུ་གྱུར་པའི་སྩོང་

པ་དང་བདག་མེད་འགྲུབ་ལ། ར་བའི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་

ཀི་ཞེན་ཡུལ་རྣམ་པར་བཅད་པའི་བདག་མེད་གྲུབ་བྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༨༧ ལས། གཉིས་པ་ནི། རང་དབང་བའི་གང་ཟག་ཆྩོས་

ཅན། རང་བཞིན་གིས་མེད་དེ། ཕུང་པྩོ་དང་རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་ཡང་མ་གྲུབ། རང་

བཞིན་ཐ་དད་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། དེ་སྒྲུབ་པ་ལ། ཕུང་པྩོ་ཆྩོས་ཅན། རང་དབང་

བའི་གང་ཟག་དང་རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་མ་གྲུབ་སེ། རྒྱུ་རྐེན་གི་གཞན་དབང་ཅན་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཆྩོས་ཅན། དེ་དང་རང་བཞིན་ཐ་དད་དུ་མ་གྲུབ་སེ། རང་བཞིན་ཐ་

དད་དུ་གྲུབ་ན་ཚད་མས་དམིགས་སུ་རུང་བ་ལས་དེ་ལྟར་དུ་ཚད་མས་མ་དམིགས་

པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་གཏན་ཚིགས་གཉིས་པྩོ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་གང་ཟག་གི་བདག་

འཛིན་ཀུན་བརྟགས་ཀི་ཞེན་ཡུལ་རྣམ་པར་བཅད་པའི་སྡུག་བསལ་བདེན་པའི་ཁྱད་

ཆྩོས་སྩོང་བདག་མེད་གཉིས་གྲུབ་ལ། ར་བའི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་གང་ཟག་གི་

བདག་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཞེན་ཡུལ་རྣམ་པར་བཅད་པའི་བདག་མེད་གྲུབ་པ་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

མཁས་གྲུབ་རེའི་ཚད་མའི་ལམ་འཁིད་ ༡༣༠ ལས། ཕུང་པྩོ་དང་མཚན་ཉིད་

མི་མཐུན་པའི་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་དུ་འཛིན་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་ཆྩོས་

ཅན། རང་བཞིན་གིས་མེད་དེ། ད་ལྟར་གི་ཕུང་པྩོ་དང་རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་ཡང་མ་

གྲུབ། ཐ་དད་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ནས། རང་བཞིན་གིས་གཅིག་དང་

ཐ་དད་དུ་ཡྩོད་པར་སྒྩོ་འདྩོགས་པའི་སྒྩོ་འདྩོགས་དེ་གཉིས་ཀ་སྒྩོ་འདྩོགས་ཀུན་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

བཏགས་ཡིན་ལ། དེ་གཉིས་ཀི་དངྩོས་གཉེན་དུ་གྱུར་པའི་རང་བཞིན་གིས་གཅིག་

དང་ཐ་དད་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ངེས་པའི་བླྩོ་དེས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་འཛིན་སངས་སུ་གྱུར་

པའི་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་པ་ཁེགས་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པྩོའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༡༨༢ ལས། རི་བྩོང་གི་རྭས་ཕུག་

པ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ལྟར་སྣང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྩོད་ན། གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཀང་ཡྩོད་དགྩོས་པས། གང་ཟག་གི་

བདག་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་

དག་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ལམ་རིམ་ཆེན་མྩོ་ ༧༡༤ ལས། དེས་ན་གཞན་གྲགས་ཀི་སྦྩོར་བའི་ཆྩོས་

ཅན་དང་ཆྩོས་དང་རྟགས་རྣམས་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པ་ཞིག་དགྩོས་ཀི། ཁྩོས་ཡྩོད་པར་

ཁས་བླངས་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆྩོག་གྩོ །ཞེས་རྟགས་ཡང་དག་གི་རྟགས་ཆྩོས་དྩོན་

གསུམ་ངེས་པར་དུ་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པ་ཞིག་དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ། །

ལེའུ་གཉིས་པའི་ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ ༤༥༨ ལས། གཉིས་པ་

དེ་འགྩོག་པའི་རིགས་པ་ནི། གང་ཟག་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ཕུང་པྩོ་ལ་བཏགས་པ་

ཙམ་མིན་པའི་རང་དབང་བར་མེད་དེ། དེ་ལྟར་ཡྩོད་ན་དམིགས་སུ་རུང་བས་ལ་

མི་དམིགས་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་དང་། གང་ཟག་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་རང་དབང་བའི་

རས་སུ་བདེན་པར་མེད་དེ། ཁྱྩོད་ཕུང་པྩོ་དང་བདེན་པའི་གཅིག་དང་བདེན་པའི་

ཐ་དད་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་ཅིང་། 

རྟགས་དེའི་ཁྱད་པ་ངེས་ས་ལ། གང་ཟག་རང་དབང་བ་དང་ཕུང་པྩོ་བདེན་པའི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

གཅིག་མིན་ཏེ། ཕུང་པྩོ་ནི་མི་རྟག་ཅིང་གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། བདེན་

པའི་ཐ་དད་དུ་མེད་དེ། ཡྩོད་ན་ཕུང་པྩོ་ལས་རས་ཐ་དད་པའི་གང་ཟག་རང་དབང་

བ་དམིགས་དགྩོས་པ་ལ་དེ་འདྲ་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རྟགས་ལ་

བརྟེན་ནས་ངེས་པར་བེད་ཅིང་། གང་ཟག་གི་བདག་ཆྩོས་ཅན། མེད་དེ། མ་

དམིགས་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ནི་མི་སྲིད་དེ། དེ་འདྲའི་མ་

དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྩོད་ན་རྟགས་ཆྩོས་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་

བ་མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྩོད་པར་འགྱུར་ཏེ། མ་དམིགས་པ་དང་མེད་པ་

ལ་འབེལ་བ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

དྩོན་གཉེར་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༩༧ ལས། ཚད་མས་མ་དམིགས་པ། མེད་

ངེས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཅེས་གསུངས་སྩོ། །

རང་རྟེན་ལའྩོ་ཞེས་པའི་ཡྩོངས་གཅྩོད་ཀི་དགྩོས་པ་ངྩོས་བཟུང་བ།

རང་རྟེན་ལའྩོ་ཞེས་པའི་ཡྩོངས་གཅྩོད་ཀི་དགྩོས་པ་ངྩོས་བཟུང་བ་ནི། ཚད་

མ་ཀུན་བཏུས་ལས། མངྩོན་སུམ་དྩོན་དང་རེས་སུ་དཔག །ཡིད་ཆེས་གྲགས་པས་

རང་རྟེན་ལའྩོ། །ཞེས་གསུངས། རེའི་ཚད་མའི་ལམ་བསྒིགས་ ༢༠ ལས། རང་རྟེན་

ལ་ཞེས་པ་ཡང་རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་རང་གི་རྟེན་བཀག་ན་སྐྱྩོན་དུ་འགྱུར་

བར་བཤད་ཀི། ཆྩོས་ཅན་འབའ་ཞིག་པ་བཀག་པས་གནྩོད་པ་ཅི་ཡང་མེད་པར་སྩོན་

པ་ཡིན་ནྩོ། །དེས་ན་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་གྲུབ་པས་ཁྱབ་

ཀང་། རྟགས་ཡང་དག་གི་ཆྩོས་ཅན་ཡིན་ན་གཞི་གྲུབ་མི་དགྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ། །འྩོ་ན་

བཀག་ན་སྐྱྩོན་དུ་འགྱུར་བའི་རང་གི་རྟེན་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། རྟགས་རྣམ་བཅད་ཙམ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དེས་གྲུབ་པའི་སྒ་དྩོན་ནྩོ། །བས་པ་སྩོགས་རྟགས་སུ་བཀྩོད་པ་ལ་མི་མཚུངས་ཏེ། 

སྒ་ཡི་སྒ་དྩོན་བས་པར་མི་རུང་བའི་ཕིར། འདི་ལ་འཁྲུལ་ནས་རྟགས་འགྩོད་པ་ན་

གཙོ་བྩོ་ལ་སྩོགས་པའི་སྒ་དྩོན་ངག་གིས་ཟིན་པར་ཆྩོས་ཅན་དུ་འདྩོད་པ་ཤིན་ཏུ་མང་

ངྩོ་། །འྩོ་ན་ཐྩོག་མེད་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི་ཞེས་ཇི་ལྟར་འཆད་ཅེ་ན། དེ་ནི་

གཙོ་བྩོ་ཞེས་པའི་སྒའི་བརྩོད་བ་སྒ་དྩོན་ཡིན་པས་གཙོ་བྩོ་མེད་ཀང་། གཙོ་བྩོ་ཞེས་

པའི་སྒ་སྦྩོར་བ་མི་འགལ་བར་སྩོན་པ་ཡིན་གི། གཙོ་བྩོའི་སྒ་དྩོན་དངྩོས་སུ་ཆྩོས་

ཅན་དུ་བཟུང་དགྩོས་པར་སྩོན་པ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༥༡༢ ལས། རང་རྟེན་ལའྩོ་ཞེས་སྩོས་པ་

ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ།  རྩོད་པའི་དུས་ཀུན་ཏུ་རྩོལ་བ་བདག་ཉིད་ཀིས་བསྒྲུབ་བར་

འདྩོད་པའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་གང་ཡིན་པའི་ཆྩོས་དེ་དང་ལྡན་པའི་རང་གི་རྟེན་གཞི་

དེ་ལ་གནྩོད་ན་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནྩོད་པར་འགྱུར་གི། འབེལ་མེད་ཀི་ཆྩོས་

གཞན་གི་ཆྩོས་ཅན་ལ་གནྩོད་པར་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནྩོད་པ་མིན་པར་ཤེས་

པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དྩོན་ནི། ཀུན་བཏུས་ལས་རང་རྟེན་ལའྩོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཡྩོངས་གཅྩོད་ཀི་

དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། བས་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་མི་

རྟག་པ་དེ་གང་ལ་ལྡན་པའམ་ཚོགས་པའི་རྟེན་དུ་གྱུར་པ་ཆྩོས་ཅན་སྒ་ལ་ཚད་མས་

གནྩོད་ན། སྒ་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོགས་དྩོན་ལ་ཚད་མས་གནྩོད་པས་རྟགས་དེའི་

བསྒྲུབ་བ་ལ་ཚད་མས་གནྩོད་པར་འགྱུར་གི། བསྒྲུབ་བ་དེ་དང་འབེལ་མེད་ཀི་ནམ་

མཁའི་ཡྩོན་ཏན་དུ་གྱུར་པའི་སྒ་ལྟ་བུ་ལ་ཚད་མས་གནྩོད་པས་དེའི་བསྒྲུབ་བ་ལ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

གནྩོད་མི་དགྩོས་སྩོ་ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་བ་སྤི་རྟག་

དངྩོས་ཆྩོས་ཅན། རང་གི་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་དྩོན་པར་འཕྲྩོད་འདུ་མ་འབེལ་ཏེ། ཆ་

བཅས་ཀི་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རྟགས་དེའང་དེ་འདྲའི་རྟེན་དུ་གྱུར་

པའི་བ་སྤི་རྟག་དངྩོས་དྩོན་སྤི་ལ་ཚད་མས་གནྩོད་ན་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཚད་མས་གནྩོད་

པར་འགྱུར་གི་བ་སྤི་རྟག་དངྩོས་ལ་ཚད་མས་གནྩོད་པས་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཚད་མས་

གནྩོད་པར་མི་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་ཤེས་པར་བ་ཞིང་། རང་དབང་བའི་བདག་ཆྩོས་ཅན། 

རང་བཞིན་གིས་མེད་དེ་ཞེས་སྩོགས་གྩོང་ནས་བཤད་པའི་རྟགས་དེ་དག་འདི་དག་

དང་འདྲ་མི་འདྲ་དཔྱད་པར་བའྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༥༡༣ ལས། རང་གི་རྟེན་

གཞི་ཆྩོས་ཅན་ལ་གནྩོད་ན་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནྩོད་པར་ཐལ། རྟེན་གཞི་ཆྩོས་

ཅན་གྲུབ་པ་འགལ་ཞིང་ཁེགས་པར་གྱུར་པ་ཡིས། དེ་ལ་ངེས་པར་བརྟེན་དགྩོས་

པའི་ཆྩོས་གྲུབ་པར་འགལ་ཞིང་ཁེགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ཊིཀ་ཆེན་ ༦༡༥ ལས། སབས་ཀི་ཆྩོས་ཆྩོས་ཅན་གཉིས་ཀ་ཕན་

ཚུན་རྟེན་དང་བརྟེན་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་སྩོ་ནས་བསྒྲུབ་བ་ཉིད་ཡིན་ན་དེའི་

ཚེ་རྟེན་ཆྩོས་ཅན་གང་ལ་ཚད་མས་གནྩོད་ན། དེ་ལ་བརྟེན་པའི་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་

ཆྩོས་ཀང་ཚད་མས་འགྩོག་དགྩོས་པས་སབས་ཀི་དམ་བཅའ་དེ་ལ་ཚད་མས་གནྩོད་

པའི་སྐྱྩོན་དུ་འགྱུར་ཞེས་བསན་པ་ཡིན་ཞིང་། ཞེས་སྩོགས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ ༦༡༨ 

ལས། གང་གི་ཕིར་རྩོལ་བ་རང་ཉིད་ཀི་འདྩོད་ཡུལ་དུ་བས་པའི་ཆྩོས་གང་ཡིན་པ་

དེ་ཉིད་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། ཆྩོས་དེའི་རྟེན་གཞིར་གྱུར་པའི་ཆྩོས་ཅན་ལ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

གནྩོད་པ་ནི་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནྩོད་པ་ཡིན་གི། ཆྩོས་ཅན་འབའ་ཞིག་པ་ཉིད་

དམ། ཆྩོས་གཞན་གི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་ཆྩོས་ཅན་ལ་གནྩོད་པས་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་

ལ་གནྩོད་པ་མིན་ནྩོ་ཞེས་པ་འདི་རང་རྟེན་ལ་ཞེས་པས་བསན་ཏྩོ། །ཞེས་གསུངས་

སྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཊིཀ་ཆེན་ ༦༡༠ ལས། རྩོད་པའི་དུས་ཀུན་ཏུ་རྩོལ་བ་བདག་ཉིད་

ཀིས་ཞེས་སྩོགས་གྩོང་གི་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་དང་གཅིག་མཚུངས་སུ་

གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ ༦༣༣ ལས། གཉིས་པ་ནི། རྟགས་དེའི་ཆྩོས་ཅན་འབའ་

ཞིག་པ་བཀག་པས་སྐྱྩོན་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་གི། རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་གང་

ལ་བརྟེན་པར་གྱུར་པའི་གཞི་ཆྩོས་ཅན་ཁེགས་ན་དམ་བཅའ་ལ་གནྩོད་པའི་སྐྱྩོན་དུ་

འགྱུར་བས་དམ་བཅའ་ཡང་དག་ཡིན་ན་རང་གི་རྟེན་ཆྩོས་ཅན་ལ་ཚད་མས་མ་

བསལ་བ་གཅིག་དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་རང་རྟེན་ལ་ཞེས་སྩོས་པ་ཡིན་

ནྩོ། ཞེས་པ་ནས། རང་རྟེན་ཆྩོས་ཅན་ནི། མི་རྟག་པ་བརྟེན་པའི་གཞི་སྒ་ལྟ་བུ་ཡིན་

ཏེ། སྒ་ཁེགས་ན་སྒ་དང་མི་རྟག་པའི་ཚོགས་དྩོན་ཁེགས་པས་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་

ལ་གནྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་པའི་བར་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པྩོའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༡༨༡ ལས། གཞི་མ་གྲུབ་ཆྩོས་ཅན་

དུ་བཟུང་བའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྩོད་ཀང་། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་རང་

ཉིད་ཀི་རྟགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་གཞི་གྲུབ་དགྩོས་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་

ཀི་རྟེན་ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་ལ་ཚད་མས་གནྩོད་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་

ལ་ཚད་མས་གནྩོད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༣༠༥ ལས། མངྩོན་སུམ་དྩོན་དང་རེས་དཔག་

དང་། །ཡིད་འཆེས་གྲགས་པས་རང་རྟེན་ལའྩོ། །ཞེས་པ་ལ་སྩོགས་པས་ཀང་རང་

གི་རྟེན་དུ་གཞི་གྲུབ་དགྩོས་པའི་ཆྩོས་ཅན་བཀག་ན་རྟགས་ཀི་སྐྱྩོན་དུ་སྩོན་པ་ཡིན་

གི། ཆྩོས་ཅན་ཡྩོད་པ་བཀག་པ་ཙམ་རྟགས་ཀི་སྐྱྩོན་དུ་སྩོན་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེའི་

ཕིར་རང་རྟེན་ལ་ཞེས་པའི་ཚིག་སྩོས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

མཁས་གྲུབ་རེའི་ཚད་མའི་ལམ་འཁིད་ ༡༣༠ ལས། སབས་ཀི་རྟེན་གཞིར་

གྱུར་པའི་ཆྩོས་ཅན་ལ་༼གནྩོད་ན་༽གཞན་དྩོན་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནྩོད་པ་ཡིན་

ཞིང་། རྩོལ་བའི་འདྩོད་པས་དམིགས་པའི་ཆྩོས་ཅན་ལ་གནྩོད་ན་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་

བ་ལ་གནྩོད་པ་མིན་ནྩོ། །དྩོན་འདི་ནི་དཔལ་ལྡན་ཕྩོགས་ཀི་གང་པྩོས། རང་རྟེན་ལ་

ཞེས་གསུངས་པས་བསན་ནྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རང་རྟེན་ལའྩོ་ཞེས་པའི་རྣམ་བཅད་ཀི་དགྩོས་པ་ངྩོས་བཟུང་བ།

རང་རྟེན་ལའྩོ་ཞེས་པའི་རྣམ་བཅད་ཀི་དགྩོས་པ་ངྩོས་བཟུང་བ་ནི། འྩོ་ན་ཀུན་

བཏུས་ལས། མངྩོན་སུམ་དྩོན་དང་རེས་སུ་དཔག །ཡིད་ཆེས་གྲགས་པས་རང་རྟེན་

ལའྩོ། །ཞེས་རང་རྟེན་ལ་ཞེས་སྩོས་པའི་ཡྩོངས་གཅྩོད་ཀི་དགྩོས་པ་སར་ལྟར་ཡིན་

ན། དེ་ལ་རྣམ་བཅད་ཀི་དགྩོས་པ་གང་ཡྩོད་ཅེ་ན། དེ་ལ་ཡྩོངས་གཅྩོད་ཀི་དགྩོས་པ་

ཡྩོད་པ་མ་ཟད། རྣམ་བཅད་ཀི་དགྩོས་པ་ཡང་ཡྩོད་དེ། ཁ་ཅིག་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཚད་

མས་གནྩོད་ཚུལ་ནི། ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་གི་ཚོགས་པ་ལ་ཚད་མས་གནྩོད་པ་འདི་

ཁྩོ་ན་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཚད་མས་གནྩོད་ཚུལ་ཡིན་གི་དེ་ལས་གཞན་དུ་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཚད་

མས་གནྩོད་ཚུལ་མེད་དྩོ་ཞེས་པའི་ལྩོག་རྟྩོག་དགག་པའི་ཆེད་དམ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

པའི་ཕིར་འདི་ནི་རྣམ་བཅད་ཀི་དགྩོས་པའྩོ། །རང་རྟེན་ལ་ཞེས་པས་དེ་འདྲའི་ལྩོག་

རྟྩོག་འགྩོག་པའི་ཚུལ་ཡང་ཡྩོད་དེ། ཚིག་དེས་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཚད་མས་གནྩོད་པའི་

ཚུལ་ཚོགས་པ་ལ་གནྩོད་པའི་སྩོ་ནས་གནྩོད་ཚུལ་གཅིག་དང་། ཡ་གལ་ལ་གནྩོད་

པའི་སྩོ་ནས་གནྩོད་ཚུལ་གཉིས་ཡྩོད་པས། ཚོགས་པ་སྒ་མི་རྟག་པ་ལ་ཚད་མས་

གནྩོད་ན་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཚད་མས་གནྩོད་པ་མ་ཟད་དེའི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་ཆྩོས་མི་རྟག་

པ་དང་ཆྩོས་ཅན་སྒ་ལ་ཚད་མས་གནྩོད་ནའང་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བ་ལ་

ཚད་མས་གནྩོད་དྩོ་ཞེས་བསན་ལ། དེ་ལྟར་ན་དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་གནྩོད་ཚུལ་

ནི། ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་གི་ཚོགས་པ་ལ་ཚད་མས་གནྩོད་ཚུལ་འདི་ཁྩོ་ནའྩོ་ཞེས་པའི་

ལྩོག་རྟྩོག་དེ་འགྩོག་ནུས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༥༡༣ ལས། དང་པྩོ་ནི། རང་

གི་རྟེན་ཆྩོས་ཅན། ཞེས་སྩོས་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། ཚོགས་དྩོན་དེ་ལ་གནྩོད་པའི་

སྩོ་ཁྩོ་ན་ནས་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནྩོད་པ་ཉིད་ཡིན་པར་སེམས་པ་ལྡྩོག་པའི་

ཆེད་དུ་སྩོས་པ་དེས་ནའི་ཕིར། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

ཊིཀ་ཆེན་ ༦༡༡ ལས། ཡང་ན་དེ་ལྟར་སྩོས་པ་ལས་གཞན་དུ་མ་སྩོས་ན། 

ཆྩོས་ཅན་དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ཅན་དང་། ཆྩོས་ཀི་ཚོགས་དྩོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ཞེས་

བརྩོད་པའི་ཕིར། ཚོགས་དྩོན་དེ་ལ་གནྩོད་པ་ཉིད་ཁྩོ་ནས་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་

གནྩོད་པ་ཡིན་པར་སེམས་པ་དེས་ན་དེ་བཟླྩོག་པའི་དྩོན་དུ་རང་གི་ཆྩོས་ཅན་སྩོས་

སྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

གཅིག་དུ་བལ་གི་རྟགས་དེ་དྩོན་སྒྲུབ་དང་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་དང་ཁྱབ་བེད་དང་ 
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་གང་ཡིན།

གཅིག་དུ་བལ་གི་རྟགས་དེ་དྩོན་སྒྲུབ་དང་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་དང་ཁྱབ་བེད་དང་རང་

བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་གང་ཡིན་ནི། དབུ་མ་རྒྱན་གི་ཟིན་བིས་ ༢༤ ལས། 

གང་དག་ཡང་དག་པར་ན་གཅིག་དང་དུ་མའི་རང་བཞིན་དང་བལ་བ་སེ། དེ་གཉིས་

མ་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི། དྩོན་དམ་པར་རང་བཞིན་མེད་དེ། དཔེར་ན་གཟུགས་བརན་

བཞིན། བདག་དང་གཞན་གི་སེ་པས་སྨྲས་པའི་དངྩོས་པྩོ་འདི་དག་ཀང་ཡང་དག་

པར་ན་གཅིག་དང་དུ་མའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པས་ཞེས་བ་བ་ནི། ཁྱབ་བེད་མ་

དམིགས་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །ཡང་དེ་ཉིད་ ༢༥ ལས། རང་བཞིན་ཡྩོད་པར་

གྱུར་པ་སྩོགས་ཀིས་གཅིག་དང་དུ་མ་ལ་ཕུང་གསུམ་སེལ་བ་འདི། གཅིག་དང་དུ་

མ་མ་གཏྩོགས་པ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་ལྡྩོག་ཁྱབ་སྒྲུབ་པའི་སབས་སུ་འཆད་མྩོད་

ཀང་། འདིར་བཤད་པ་ནི་རྟགས་འདི་ཁྱབ་བེད་མི་དམིགས་པར་བསན་པའི་ཕིར་དུ་

ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་ལ་གཅིག་དང་དུ་མའི་རང་གཞིན་གང་རུང་གིས་ཁྱབ་པ་དང་། 

ཁྱབ་བེད་དེ་གཉིས་བཀག་པ་རྟགས་སུ་སྩོན་པའི་ཕིར་རྩོ། །འདི་ནི་དཀའ་འགྲེལ་གི་

དགྩོངས་པའྩོ་ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ ༢༥ ལས། དེ་ཡང་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བེད་མི་

དམིགས་པ་ལ། དྩོན་དང་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་བེད་གཉིས་གསུངས་པས། འདི་ནི་ཁྱབ་བེད་

མ་དམིགས་པའི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་པ་ཡིན་གི། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པ་མིན་པས། དྩོན་

གྲུབ་ཟིན་པ་ཡང་དྩོན་ལྡྩོག་གི་དྩོན་དུ་མི་གཟུང་ངྩོ་ཞེས་དབུ་མ་རྒྱན་གི་ཟིན་བིས་སུ་

ཡང་ཡང་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་བཤད་སྙིང་རྒྱན་ ༢༧ ལས། དང་པྩོ་ནི། བདེན་པའི་གཅིག་དང་དུ་མ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་ན། བདེན་པར་མེད་པས་ཁྱབ་སེ། དཔེར་ན་གཟུགས་བརན་

བཞིན། གཞི་ལམ་རྣམ་པ་གསུམ་པྩོ་ཡང་བདེན་པའི་གཅིག་དང་དུ་མར་མ་གྲུབ་

བྩོ། །ཞེས་བ་བ་ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཀུན་མཁྱེན་ཕར་ཕིན་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༧༩ དུ་དྲངས་པའི་རེའི་ཚད་མའི་ལམ་

སྒིག་ལས། ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་སམ་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་

རྟགས་སྩོ། །ཞེས་དང་། ཡང་དེར་དྲངས་པ་ལས། རང་བཞིན་གཅིག་དང་ཐ་དད་

ཀིས་སྩོང་པ་དེ་རང་བཞིན་མེད་པའི་དྩོན་ལྡྩོག་ཡིན་པས་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་

ཡིན་གི་དྩོན་སྒྲུབ་མིན་ཏེ་ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

སབས་དང་པྩོའི་སྤི་དྩོན་ཀླུ་དབང་རྩོལ་མཚོ་ ༥༢ ལས། བདེན་གྲུབ་ཀི་

གཅིག་དང་བདེན་གྲུབ་ཀི་དུ་མ་གང་རུང་དུ་མེད་པ། གཞི་ལམ་རྣམ་གསུམ། བདེན་

མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་དུ་

སལ་བཟང་མིག་འབེད་ལས་བཤད་ཅིང་། དབུ་མ་རྒྱན་གི་དཀའ་འགྲེལ་ལས། 

རྩོངས་པ་རྣམས་ལ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཐ་སྙད་བར་རུང་བ་འདི་རབ་ཏུ་གྲུབ་

པའི་ཕིར་དམ་བཅའ་ཕྩོགས་གཅིག་གི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་དམིགས་

པའི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ལས་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པའི་ཕར་ཕིན་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༧༩ ལས། 

དང་པྩོ་ནི། བདེན་གྲུབ་ཀི་གཅིག་དང་བདེན་གྲུབ་ཀི་དུ་མ་གང་རུང་དུ་མ་གྲུབ་ན། 

བདེན་པར་མེད་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན། གཟུགས་བརན་བཞིན། གཞི་ལམ་རྣམ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

གསུམ་ཡང་བདེན་གྲུབ་ཀི་གཅིག་དང་དེའི་དུ་མར་མ་གྲུབ་བྩོ། །ཞེས་པ་ནི། རང་

བཞིན་མ་དམིགས་པ་དང་ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་གཉིས་ཀ་ཡིན་ཏེ། རེའི་

ཚད་མའི་ལམ་བསྒིགས་ལས། ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་སམ། རང་བཞིན་

མ་དམིགས་པའི་རྟགས་སྩོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སྩོང་ཐུན་སལ་བཟང་མིག་འབེད་ ༡༤༣ ལས། གཅིག་དང་དུ་བལ་གི་

རྟགས་འདི་རྒྱན་ལས་ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པར་བཤད་ཅིང་། ཆྩོས་གང་ལའང་

བདེན་པའི་གཅིག་དང་དུ་མ་གང་གིའང་དྩོན་སྒྩོ་མི་འདྩོགས་པར། བདེན་པའི་དྩོན་

སྒྩོ་འདྩོགས་པ་ཕུང་པྩོ་གསུམ་པའི་དྩོན་གི་སྒྩོ་འདྩོགས་སྐྱེ་ས་མེད་པས་ཐ་སྙད་འབའ་

ཞིག་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཕིར་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ལ་རང་བཞིན་མ་དམིགས་

པའི་རྟགས་ཀིས་ཁྱབ་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རེ་བཙུན་རྣམ་འགྲེལ་ ༢༢༤ ལས། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་དྩོན་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་དགྩོས་ཏེ། 

དེ་ཡིན་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་དགྩོས་པའི་

ཕིར་ཞེས་པ་ལུང་དེ་རྣམས་ཀི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༢༩ ལས། འབེལ་ཡུལ་ལ་ངྩོ་བྩོ་རྒྱུ་

འབས་བུ་གསུམ་དུ་ངེས་ཤིང་། ངྩོ་བྩོ་ལ་ཁྱབ་ཆེ་བ་དང་མཉམ་པ་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། 

ཁྱབ་བེད་སྣང་རུང་ཡིན་ན་ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་འཇུག་དུས་དང་། ཁྱབ་

མཉམ་སྣང་དུ་རུང་ན་བཤད་པ་ལྟར་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པ་འཇུག་པའྩོ། །ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །



  328  

སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ལེའུ་དང་པྩོའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༢༡༨ ལས། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས། འབེལ་

ཡུལ་ལ་ཡང་ངྩོ་བྩོ་རྒྱུ་འབས་གསུམ་དུ་ངེས་ལ། ངྩོ་བྩོ་ལ་ཡང་ཁྱབ་ཆེ་བ་དང་ཁྱབ་

མཉམ་པ་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། ཁྱབ་བེད་སྣང་རུང་ཡིན་ན་ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པ་

འཇུག་པའི་དུས་དང་། ཁྱབ་མཉམ་སྣང་རུང་ཡིན་ན་སར་བཤད་པ་ལྟར་རང་བཞིན་

མ་དམིགས་པ་འཇུག་པའི་དུས་སྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པའི་དྩོན་ལ་དཔྱད་ན། 

ཁ་ཅིག །ལུང་འདིའི་ཚིག་ཟིན་ལྟར་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་

ཡང་དག་ཡིན་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་བའི་ཆྩོས་ལས་ཁྱབ་ཆེ་བའི་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་

བའི་ཆྩོས་ཀི་བདག་གཅིག་པའི་ཁྱབ་བེད་བཀག་པ་རྟགས་སུ་སྦྩོར་བ་ཡིན་དགྩོས་

པ་དང་། དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་བའི་ཆྩོས་དང་ཁྱབ་མཉམ་པའི་དགག་བའི་ཆྩོས་ཀི་རང་

བཞིན་བཀག་པ་རྟགས་སུ་སྦར་བའི་དེ་སྒྲུབ་ཀི་འབེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་ཚུལ་

གསུམ་ཡིན་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་

ཁྱབ་ཅེས་པའི་དྩོན་ཡིན་ནམ་མིན་ཞེ་ན། ཚིག་ཟིན་ལྟར་ན་ཁྱབ་པ་དེ་གཉིས་ཞལ་

གིས་བཞེས་པ་འདྲ་ནའང། དྩོགས་པ་འདི་ཡྩོད་དེ། བདེན་པའི་གཅིག་དང་བདེན་

པའི་དུ་མ་གང་རུང་དུ་མ་གྲུབ་པ་ཆྩོས་ཅན། སྤི་མཚན་བདག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་

དགག་བའི་ཆྩོས་ལས་ཁྱབ་ཆེ་བའི་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་བའི་ཆྩོས་ཀི་བདག་གཅིག་

པའི་ཁྱབ་བེད་བཀག་པ་རྟགས་སུ་སྦར་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁྱབ་བེད་མ་

དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁྱབ་བེད་

མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་མདྩོ་སེ་པས་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་ཏེ། བདེན་པའི་

གཅིག་དང་བདེན་པའི་དུ་མ་གང་རུང་མ་གྲུབ་པ་དེ། གཞི་ལམ་རྣམ་གསུམ་བདེན་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པར་

སྨྲ་བ་རང་རྒྱུད་པས་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོ་རྒྱན་ལས་

བཤད་པའི་ཕིར། ར་བར་འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། བདེན་པའི་གཅིག་དང་བདེན་པའི་དུ་མ་

གང་རུང་དུ་གྲུབ་པ་དང་། བདེན་གྲུབ་ལ་ཡང་ཁྱབ་ཆེ་ཆུང་མེད། གཅིག་དང་དུ་མ་

གང་རུང་དུ་ཡྩོད་པ་དང་ཡྩོད་པ་ལ་ཡང་ཁྱབ་ཆེ་ཆུང་མེད་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་མི་

སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པ་སྩོགས་ཀང་། དགག་བའི་ཆྩོས་

ལས་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ཁྱབ་བེད་བཀག་པ་རྟགས་སུ་སྦར་བ་མ་ཡིན་པར་མངྩོན་ནྩོ། །འྩོ་

ན་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་དྩོན་གང་ཞེ་ན།དེའི་དྩོན་སབས་

འདིར་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པ་དང་། རང་བཞིན་མ་དམིགས་

པའི་རྟགས་འཇུག་དུས་ཀི་དབང་དུ་བས་པའམ། ཡང་ན་དགག་རྟགས་བཅུ་གཅིག་

ཏུ་ཕེ་བའི་འབེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པ་བཞིའི་འཇུག་དུས་ཀི་དབང་དུ་བས་པའྩོ། །ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལས་འཕྲྩོས་ཏེ་སབས་དང་པྩོའི་སྤི་དྩོན་ ༤༤ ལས། ཁ་ཅིག །གཞི་ལམ་

རྣམ་གསུམ་ཆྩོས་ཅན། བདེན་པར་མེད་དེ། བདེན་པའི་གཅིག་ཏུ་ཡང་མེད། བདེན་

པའི་དུ་མར་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། དེ་ཆྩོས་ཅན། བདེན་པའི་གཅིག་ཏུ་མེད་དེ། ཆ་

བཅས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། ཆ་བཅས་ཡིན་ན་སྣང་ཚུལ་ལ་རང་གི་ཆ་ཤས་

རྣམས་དང་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་དུ་སྣང་ཡང་གནས་ཚུལ་ལ་རང་གི་ཆ་ཤས་རྣམས་དང་ངྩོ་བྩོ་

གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པས་ཁྱབ། དེ་ཡིན་ན་བརྫུན་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ། དེ་ཡིན་ན་བདེན་པ་

མ་ཡིན་པས་ཁྱབ། དེ་ཡིན་ན་བདེན་གྲུབ་ཀི་གཅིག་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། དེ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཆྩོས་ཅན། ཆ་བཅས་ཡིན་ཏེ། ཡྩོད་པ་གང་ཞིག །ཆ་བཅས་དང་ཆ་མེད་དངྩོས་

འགལ་ཡིན། ཆ་མེད་ཤེས་བ་ལ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། བདེན་པའི་གཅིག་མེད་

པར་ཐལ། དམ་བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། བུམ་པའི་ཆྩོས་ཉིད་དེ་

བདེན་པའི་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་བདེན་པ་དང་གཅིག་གི་གཞི་མཐུན་ཡིན་

པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་བདེན་པ་དང་དུ་མའི་གཞི་མཐུན་ཡྩོད་དེ། བུམ་པའི་ཆྩོས་ཉིད་

དང་ཀ་བའི་ཆྩོས་ཉིད་གཉིས་པྩོ་དེ་བདེན་པ་དང་དུ་མའི་གཞི་མཐུན་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཏེ། བདེན་པ་གང་ཞིག །དུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། ། 

རང་འགྲེལ་ལས། རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་ནི། གཉིས་ཀའི་ཡང་གཏན་

ཚིགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དེའི་ཐད་ཀི་འགྲེལ་བཤད་ཤཱཀ་བླྩོས། གཉིས་

ཀའི་ཡང་ཞེས་བ་བ་ནི། དགག་པ་དང་དགག་པའི་ཐ་སྙད་ཀིའྩོ་ཞེས་དང་། འཐད་

ལྡན་ལས། འབས་བུ་དང་ཁྱབ་པར་བ་བ་ལྟར་མི་རུང་བ་ནི། རྒྱུ་དང་ཁྱབ་པར་བེད་

པ་མི་དམིགས་པས་དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་དང་། མེད་པའི་ཐ་སྙད་གཉིས་ཀ་གྩོ་བར་བེད་

ལ། འབས་བུ་དང་ཁྱབ་པར་བ་བ་ལྟར་རུང་བ་ལ་ནི། མེད་པའི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་

གྩོ་བར་ཟད་དྩོ་ཞེས་གསུངས། ལུང་འདི་རྣམས་ཀི་དྩོན་ནི་ལེའུ་དང་པྩོའི་མཐའ་

དཔྱྩོད་ ༢༢༤ ལས། རང་ལུགས་ནི། རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པ་ནི་གཉིས་ཀའི་

ཡང་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་དང་། དེའི་འགྲེལ་བཤད་དང་། སར་དྲངས་པའི་

འཐད་ལྡན་རྣམས་ཀི་དྩོན་ནི། རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་དྩོན་སྒྲུབ་ཀི་

རྟགས་ཡང་དག་དང་། ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས་ཀ་ཡྩོད་དེ། མེ་མེད་

པ་དེ་མེ་མེད་མཚན་མྩོའི་རྒྱ་མཚོར་དུ་བ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པར་སྒྲུབ་པའི་དྩོན་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་དང་། དེ་གཞི་དེར་དུ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་ཡང་

དྩོན་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་དང་། ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས་ཀ་ཡྩོད་

དེ། ཤིང་མེད་པ་དེ། ཤིང་མེད་ཀི་བག་རྩོང་ན་ཤ་པ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་

ཀི་རྟགས་ཡང་དག་དང་། དེ་གཞི་དེར་ཤ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པར་སྒྲུབ་པའི་

དྩོན་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་དྩོན་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་དགྩོས་ཏེ། 

དེ་ཡིན་ན། ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཞེས་

པ་ལུང་དེ་རྣམས་ཀི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དྩོན་གཉེར་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༡༡༦ ལས། ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པའི་

རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། གང་ཞིག་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་བའི་ཆྩོས་དེ་ཡིན་ན། 

དེ་ཁྱྩོད་ཀི་དངྩོས་ཀི་ལྡྩོག་ཆྩོས་གང་ཡིན་ལ་བདག་གཅིག་ཏུ་འབེལ་བ་ཞེས་དང་། 

ཡང་དེ་ཉིད་ ༡༡༦ ལས། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་

ཉིད། ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག །ཁྱྩོད་

ཀི་དངྩོས་ཀི་ལྡྩོག་ཕྩོགས་ཡིན་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་བའི་ཆྩོས་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་

པ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཚད་མ་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༣༢༧ ལས། ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་

ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། ཆྩོས་དེའི་བདག་གཅིག་པའི་ཁྱབ་བེད་བཀག་པ་རྟགས་སུ་

བཀྩོད་ནས་ཆྩོས་དེ་དངྩོས་སུ་འགྩོག་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས། 
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ ༣༢༩ ལས། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ལ་མཚན་

ཉིད་དང་། མཚན་གཞི་ངྩོས་གཟུང་བ་གཉིས། དང་པྩོ་ནི། ཆྩོས་དེ་དམིགས་པའི་ཚད་

མ་བཀག་པ་རྟགས་སུ་བཀྩོད་ནས་ཆྩོས་དེ་བཀག་ཙམ་དངྩོས་སུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་

གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༡༧༨ ལས། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པའི་

རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་བའི་ཆྩོས་ཀི་བདག་

གཅིག་པའི་ཁྱབ་བེད་བཀག་པ་རྟགས་སུ་སྦར་བ། དཔེར་ན། ཕྩོ་ར་སྟུག་པྩོ་དང་ལྡན་

པའི་ཤིང་གིས་དག་པའི་བག་རྩོང་ན་ཆྩོས་ཅན། ཤ་པ་མེད་དེ། ཤིང་མེད་པའི་ཕིར་

ཞེས་པ་ལྟ་བུའྩོ། །ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ ༡༧༩ ལས། གསུམ་པ་རང་བཞིན་མ་

དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དེ་གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་བའི་

ཆྩོས་ཀི་རང་བཞིན་བཀག་པ་རྟགས་སུ་སྦར་བ། དཔེར་ན་བུམ་པ་སྣང་རུང་མ་

དམིགས་པའི་ས་ཕྩོགས་ན་ཆྩོས་ཅན། བུམ་པ་མེད་དེ། བུམ་པ་སྣང་རུང་མ་

དམིགས་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྟ་ནག་རྣམ་འགྲེལ་ ༡༨༠ ལས། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་དམིགས་པའི་

རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་བའི་ཆྩོས་ཀི་འབེལ་ཟླ་བཀག་པའི་

མེད་དགག་རྟགས་སུ་སྦར་བ་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་འབེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་

དག་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། མེ་མེད་པ་ཆྩོས་ཅན། མེ་མེད་མཚན་མྩོའི་རྒྱ་མཚོར་དུ་

བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར། ཞེས་པ་ནས། 

འདྩོད་ན། དུ་བ་ཡྩོད་པའི་འབེལ་ཟླ་བཀག་པའི་མེད་དགག་རྟགས་སུ་སྦར་བར་ཐལ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ལྩོ། །འདྩོད་ན། དེ་རྟགས་སུ་བཀྩོད་པར་ཐལ་ལྩོ། །ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ ༡༨༠ 

ལས། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་འབེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གང་

ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་བའི་ཆྩོས་ཀི་རྒྱུ་བཀག་པ་རྟགས་སུ་སྦར་བ་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་

རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། མེ་མེད་པ་ཆྩོས་ཅན། 

མེ་མེད་མཚན་མྩོའི་རྒྱ་མཚོར་དུ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་

བ་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། མེ་མེད་མཚན་མྩོའི་རྒྱ་མཚོའི་ཞེས་སྩོགས་ཀི་རྟགས་སྦྩོར་

དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་བའི་ཆྩོས་ཀི་རྒྱུ་བཀག་པ་རྟགས་སུ་སྦར་བ་ཡིན་པར་ཐལ་

ལྩོ། །འདྩོད་ན་སར་བཞིན། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

མདྩོར་ན་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་རང་བཞིན་མ་

དམིགས་ཅེས་པའི་རང་བཞིན་དེ་ལ་ཆྩོས་རང་རང་གི་མཚན་ཉིད་རང་ལ་གྩོ་ཚུལ་

ཞིག་དང་། ཆྩོས་རང་རང་གི་བདག་ཉིད་གཅིག་པ་ཙམ་ལ་གྩོ་ཚུལ་བཅས་གཉིས་སུ་

ཡྩོད་ཟེར་ནས་དྩོགས་པ་དཔྱད་དགྩོས་སྙམ།

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པྩོའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༢༢༦ ལས། དྩོན་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་

ཡང་དག་དང་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས་སྤིར་མི་འགལ་ཡང་། བསྒྲུབ་

བ་གཅིག་ལ་ལྟྩོས་ནས་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་དྩོན་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་

ཡིན་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་དྩོན་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་དགྩོས། དེ་སྒྲུབ་

ཀི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན།  དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

ཡྩོངས་འཛིན་རྟགས་རིགས་ ༢༩༩ ལས། གསུམ་པ་རྟགས་ཡང་དག་ལ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

སྒྲུབ་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་དབེ་ན། དྩོན་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག །ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་

ཡང་དག །དྩོན་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག །ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀི་

རྟགས་ཡང་དག །དྩོན་དང་ཐ་སྙད་གཉིས་ཀ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་དང་ལྔ་ལས། 

ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ ༣༠༠ ལས།  དེ་གང་ཞིག །༼ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གང་

ཞིག །༽ཁྱྩོད་ཀི་རྟགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངྩོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་སུ་གཟུང་བ་ཡང་

ཡིན། མཚན་ཉིད་ཀང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་སྲིད། མཚོན་བ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་

མཐུན་སྲིད་པ། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དྩོན་དང་ཐ་སྙད་གཉིས་ཀ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་

གི་མཚན་ཉིད། ཞེས་པ་ནས། བས་པ་དེ་སྒ་སད་ཅིག་མར་ཚད་མས་གྲུབ་ཟིན་གི་

རྩོལ་བ་ཡང་དག་གི་ངྩོར་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་

ཡང་དག་ཡིན་ཀང་། སྤིར་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དྩོན་དང་ཐ་སྙད་གཉིས་ཀ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་

དག་ཡིན་ཏེ། སྒ་སད་ཅིག་མར་ཚད་མས་མ་ངེས་པའི་རྩོལ་བའི་ངྩོར་དྩོན་དང་ཐ་

སྙད་གཉིས་ཀ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༢༡༨ ལས། སྒ་འཇིག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་

དངྩོས་པྩོ་རྟགས་སུ་བཀྩོད་པ་ཡང་བལྟྩོས་པ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དངྩོས་པྩོ་བླྩོ་ཡུལ་དུ་

འགྱུར་བ་དྩོན་བེད་ནུས་པ་བླྩོ་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་ལ་བལྟྩོས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱྩོན་མེད་

དེ། དངྩོས་པྩོ་ཚད་མས་ངེས་པ་ལ་དྩོན་བེད་ནུས་པ་ངེས་པ་སྩོན་དུ་འགྲྩོ་དགྩོས་ཀང་

དངྩོས་པྩོ་བརྩོད་པའི་སྒ་དེ་ཉིད་ཀིས་དྩོན་བེད་ནུས་པ་འཕེན་པའི་ངེས་པ་མེད་

དྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

གཞི་མ་གྲུབ་ཆྩོས་ཅན་དུ་བཟུང་བ་དེ་དགག་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་གང་གི་དབང་དུ་བས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

པ་ཡིན་མིན།

གཞི་མ་གྲུབ་ཆྩོས་ཅན་དུ་བཟུང་བ་དེ་དགག་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་གང་གི་དབང་དུ་

བས་པ་ཡིན་མིན་ནི། རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༦༡ ལས། འདི་དག་ཀང་

སྒྲུབ་རྟགས་དང་དེ་ཡང་གཞན་དྩོན་སབས་ཀི་དབང་དུ་བས་པར་སེམས་ཏེ། རྩོལ་

ཕིར་རྩོལ་གཉིས་ཀ་ལ་བལྟྩོས་མི་དགྩོས་པའི་རྟགས་དང་། གཞི་མ་གྲུབ་ཆྩོས་ཅན་

དུ་བཟུང་དགྩོས་པའི་དགག་རྟགས་མཐྩོང་བའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་ལུང་འགལ་བཞི་པའི་

སབས་སུ་གསུངས་སྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ ༩༥ ལས། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། 

སྒྲུབ་རྟགས་ལ་ཆྩོས་ཅན་གཞི་མ་གྲུབ་པ་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཀི་སྐྱྩོན་ཡིན་ཅིང་། མི་མཐུན་

དཔེ་གཞི་མ་གྲུབ་པས་ལྡྩོག་ཁྱབ་གྲུབ་པ་ལ་མི་གནྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས།

རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པྩོའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༡༨༠ ལས། མདྩོ་རང་འགྲེལ་ལས་

འདི་ལྟར་བཤད་པ་རྣམས་གཞན་དྩོན་སབས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གི་དབང་དུ་བས་

པ་ཡིན་གི་རྟགས་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྩོལ་ཕིར་རྩོལ་གཉིས་

ཀ་ལ་ལྟྩོས་མི་དགྩོས་པའི་རང་དྩོན་སབས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཞན་དྩོན་སབས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གི་ནང་ནས་ཀང་སྒྲུབ་རྟགས་ཀི་དབང་དུ་

བས་པ་ཡིན་གི་གཞན་དྩོན་སབས་ཀི་རྟགས་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། གཞི་མ་གྲུབ་ཆྩོས་ཅན་དུ་བཟུང་བའི་གཞན་དྩོན་སབས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྩོད་

པའི་ཕིར། ཆ་བཅས་ཀི་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་པ་དེ། བ་ལང་གི་སྤི་རྟག་དངྩོས་རང་གི་

གསལ་བ་དུ་མ་ལ་དྩོན་དམ་པར་འཕྲྩོད་འདུ་མ་འབེལ་བར་སྒྲུབ་པའི་གཞན་དྩོན་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

སབས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ ༥༨༦ ལས་ནི། ཊིཀ་བེད་པ་ས་མ་དག་གིས་བཞི་པ་འདི་

སྒྲུབ་རྟགས་གཉིས་པྩོ་ཁྩོ་ན་ལ་སྦྩོར་བ་ནི་མ་མཐྩོང་ཙམ་གིས་ལྡྩོག་ཁྱབ་གྲུབ་པ་

འགྩོག་པའི་སབས་དྩོན་ཅི་ཡིན་ངྩོ་མ་ཤེས་པའི་བརླབ་རྩོལ་འབའ་ཞིག་ཡིན་

ནྩོ། །ཡང་གཞི་མ་གྲུབ་ཆྩོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་དགག་བ་དགྩོག་པ་དགག་རྟགས་ལ་

སྲིད་ཀང་སྒྲུབ་རྟགས་ལ་མི་སྲིད་དྩོ་སྙམ་དུ་བཟུང་ནས་སྒྲུབ་རྟགས་ཁྩོ་ན་ལ་སྦར་

བར་ཡང་མི་བ་སེ། རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། ཤེས་འདྩོད་ཆྩོད་ཅན་གཞི་གྲུབ་པས་

ཁྱབ་པ་དགྩོས་ཀི། རྟགས་ཡང་དག་གི་ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་ཡིན་ན། གཞི་གྲུབ་མི་

དགྩོས་པའི་ཕིར་དང་། གཞི་མ་གྲུབ་ཆྩོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་

པའི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་སྲིད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །ཡང་དེ་ཉིད་ 

༦༣༤ ལས། དེས་ན་རྣམ་བཅད་ཙམ་གི་དགག་པ་རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་སུ་

སྩོང་བ་ཁ་ཅིག་ལ་ནི་གཞི་མ་གྲུབ་པ་རྩོད་གཞིར་བཟུང་བས་སྐྱྩོན་དུ་མི་འགྱུར་ལ། ཐ་

སྙད་སྒྲུབ་རེ་རེ་ཙམ་མ་གཏྩོགས་བས་པ་ལྟ་བུའི་སྒྲུབ་རྟགས་ལ་དེ་མི་རུང་བའི་ཕིར་

རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ལེའུ་དང་པྩོའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༡༨༡ ལས། མཁས་པ་ཁ་ཅིག་གཞི་མ་གྲུབ་

ཆྩོས་ཅན་དུ་གཟུང་བའི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་ཡྩོད་དེ། སྐྱེས་བུ་འདི་ཆྩོས་ཅན། 

སྡུག་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ། རི་བྩོང་གི་རྭས་ཕུག་པའི་ཕིར་ཞེས་བཀྩོད་པའི་ཚེ། རི་

བྩོང་གི་རྭས་ཕུག་པ་ཆྩོས་ཅན། སྐྱེས་བུ་སྡུག་བསལ་བར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་

ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་སུ་བཀྩོད་པ་གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཕྩོགས་ཆྩོས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་བཀྩོད་པའི་ཚེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་སུ་བཀྩོད་

པ་གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྩོགས་ཆྩོས་མ་ཡིན་པ་དེ། རི་བྩོང་གི་རྭས་ཕུག་པ་

སྐྱེས་བུ་སྡུག་བསལ་བར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ལྟར་སྣང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་

དག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུང་བ་ནི། རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་གི་དགྩོངས་པ་ཡིན་

སྲིད་ནའང་། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ཀི་དགྩོངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐར་ལམ་གསལ་

བེད་ལས། སྒྲུབ་རྟགས་ལ་གཞི་མ་གྲུབ་ཆྩོས་ཅན་དུ་བཟུང་ན། ཕྩོགས་ཆྩོས་མི་

འགྲུབ་ལ། གཞི་མ་གྲུབ་མི་མཐུན་དཔེར་བཟུང་ཡང་། ལྡྩོག་ཁྱབ་འགྲུབ་པ་ལ་མི་

གནྩོད་པའི་ཕིར་དང་ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

གཉིས་པ་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ་ལ། 

དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་དབེ་བ་ཇི་ཡྩོད་ཀི་སབས་ནི། 

དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་རིགས་བསྡུ་ན། ཆྩོས་ཅན་གི་ངྩོ་བྩོ་ལ་གནྩོད་པའི་

དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་དང་། ཆྩོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་ལ་གནྩོད་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་

སྣང་དང་། ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ལ་གནྩོད་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་དང་། ཆྩོས་ཀི་ཁྱད་

པར་ལ་གནྩོད་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་བཅས་བཞི་ཡྩོད་ཅིང་། དེ་རེ་རེ་ལའང་

མངྩོན་སུམ་གིས་གནྩོད་པ་དང་། དངྩོས་སྩོབས་ཀིས་གནྩོད་པ་དང་། ཡིད་ཆེས་

ཀིས་གནྩོད་པ་དང། གྲགས་པའི་རེས་དཔག་གི་ཚད་མས་གནྩོད་པའི་དམ་བཅའ་

བཞི་བཞིར་ཕེ་བས་བཞི་གསུམ་བཅུ་གཉིས་སུ་ཕེ་ཆྩོག་སེ། ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ལ་གནྩོད་

པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་ལ་གྩོང་དུ་སྩོང་ཟིན་ལྟར་སྩོབ་དཔྩོན་ཡབ་སྲས་གཉིས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཀིས་བཞིར་ཕེ་བ་གང་ཞིག །དེས་ཆྩོས་ཅན་གི་ངྩོ་བྩོ་དང་ཁྱད་པར་དང་། ཆྩོས་ཀི་

ཁྱད་པར་ལ་གནྩོད་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་ལའང་རིགས་འདྲ་བའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་

ཟེར་ཆྩོག་སྙམ་པས་དཔྱད།

དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་བཞི་ཀའི་གཞི་མཐུན་འཇྩོག་ཚུལ།

དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་བཞི་ཀའི་གཞི་མཐུན་འཇྩོག་ཚུལ་ནི། འྩོ་ན་དམ་བཅའ་

ལྟར་སྣང་དེ་རྣམས་ནང་ཕན་ཚུན་འགལ་བ་ཡིན་ནམ། བཞི་ཀ་ཡིན་པ་གཅིག་ཡྩོད་

དམ་ཟེར་ན། དེ་རྣམས་ནང་ཕན་ཚུན་འགལ་བ་མ་ཡིན་ཞིང་། དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་

བཞི་ཀ་ཡིན་པ་གཅིག་ཡྩོད་དེ། སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་རྫུན་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་པའི་དམ་བཅའ་

དེ་ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་དང་ཁྱད་པར་དང་ཆྩོས་ཅན་གི་ངྩོ་བྩོ་དང་ཁྱད་པར་གཉིས་ཀ་ལ་

གནྩོད་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་བཞི་ཀ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་ལྟར་ཡང་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༥༣༣ ལས། སྨྲ་བ་ཐམས་

ཅད་རྫུན་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་པའི་དམ་བཅའ་ནི། ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་གི་ངྩོ་བྩོ་དང་ཁྱད་པར་

གཉིས་ཀ་ལ་གནྩོད་པ་འབབ་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་དཔེ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་དང་། 

ཡང་དེ་ཉིད་ ༥༣༣ ལས། འདི་ཡང་སྒའི་བརྩོད་ཚུལ་དང་བླྩོའི་སྤུ་རིས་མ་འཆྩོལ་

བར་བས་ནས་ཚིག་འདི་ཉིད་སྨྲས་པའི་ཤུགས་ཀི་ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་གི་ངྩོ་བྩོ་དང་

ཁྱད་པར་བཞི་ག་ལ་གནྩོད་པ་འབབ་ཚུལ་རྟྩོགས་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རིག་བེད་པས་ཚིག་ཐམས་ཅད་རྫུན་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་པའི་དམ་བཅའ་དེ་དེ་བཞི་

ཀར་འགྱུར་ཚུལ་ནི། ཚིག་ཐམས་ཅད་རྫུན་ཞེས་པའི་དམ་བཅའ་དེའི་ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་

ནི་ཚིག་ཐམས་ཅད་འཇྩོག་ལ། ཁྱད་པར་ནི་བདེན་ཚིག་དང་རྫུན་ཚིག་གི་བེ་བག་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

མཐའ་དག་ལ་འཇྩོག་གྩོ །ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་འགྩོག་ཚུལ་ནི་ཚིག་ཐམས་ཅད་དམ་ཚིག་

སྤི་ཙམ་ཞིག་གི་འཇྩོག་ཚུལ་མེད་པར་ཐལ། བདེན་ཚིག་དང་རྫུན་ཚིག་གང་ཡང་

འཇྩོག་ཚུལ་མི་འཐད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ་བདེན་རྫུན་གི་ཚིག་མཐའ་དག་ཁེགས་ན་

ཚིག་ཐམས་ཅད་ཁེགས་པས་སྩོ། །རྟགས་གྲུབ་སེ། བདེན་ཚིག་མེད་པ་གང་

ཞིག །དེ་ལྟར་ན་རྫུན་ཚིག་ཀང་མེད་དགྩོས་པའི་ཕིར། ཕི་མ་ས། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། 

ཚིག་ཐམས་ཅད་རྫུན་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། ཞེས་ཆྩོས་ཅན་གི་ངྩོ་བྩོ་ལ་

གནྩོད་ཚུལ་དང་། ཁྱད་པར་ལ་གནྩོད་ཚུལ་ནི། ཆྩོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་ནི་སར་ལྟར་

བདེན་ཚིག་དང་རྫུན་ཚིག་དག་ལ་འཇྩོག་པ་གང་ཞིག །དེ་དག་སར་གི་དམ་བཅས་

གནྩོད་ཚུལ་ནི། བདེན་ཚིག་མེད་པར་ཐལ། ཚིག་ཐམས་ཅད་རྫུན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རྟགས་ཁས། འདྩོད་ན། རྫུན་ཚིག་ཀང་མེད་པར་ཐལ། བདེན་ཚིག་མེད་པའི་ཕིར། 

ཁྱབ་སེ། བདེན་རྫུན་གི་ཚིག་གཉིས་ཕན་ཚུན་བལྟྩོས་ནས་འཇྩོག་དགྩོས་པའི་ཕིར། 

དེ་གཉིས་ཀ་ལ་འདྩོད་ན། བདེན་རྫུན་གི་ཚིག་མཐའ་དག་མེད་པར་ཐལ་ལྩོ། །ཞེས་

ཆྩོས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་གནྩོད་པ་འབབ་ཚུལ་ལྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ 

༥༣༣ ལས། ཚིག་ཐམས་ཅད་ཆྩོས་ཅན་གི་ངྩོ་བྩོ་དང་དྩོན་བདེན་པ་སྩོན་པའི་ནུས་

པ་མེད་པ་ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཡིན་ལ། ཚིག་གང་ལས་ཀང་དྩོན་གྩོ་བའི་ནུས་པ་མེད་པ་

ཤུགས་ལ་ཁས་བླངས་པས་བདེན་ཚིག་བཀག་ལ། དེ་བཀག་པ་ན་རྫུན་ཚིག་ཀང་

བཀག་པས་ཆྩོས་ཅན་གི་ངྩོ་བྩོ་དང་ཁྱད་པར་མཐའ་དག་བཀག་གྩོ། །ཞེས་གསུངས།

ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་དང་ཁྱད་པར་ལ་གནྩོད་པ་འབབ་ཚུལ་ནི། ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ནི་

སར་ལྟར་དྩོན་བདེན་པ་སྩོན་པའི་ནུས་པ་མེད་པ་ལ་འཇྩོག་ཅིང་། ཚིག་ཐམས་ཅད་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

རྫུན་ཡིན་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་དྩོན་རྣལ་མ་གྩོ་བའི་ནུས་པ་ཡྩོད་པ་ཤུགས་ལ་ཁས་

བླངས་ཤིང་། དེ་ལྟར་ན། དྩོན་རྣལ་མར་སྩོན་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་རྫུན་ཚིག་སྤི་དང་

བེ་བག་ཐམས་ཅད་ལ་གནྩོད་པ་འབབ་པས་ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་དང་ཁྱད་པར་ལ་གནྩོད་པ་

འབབ་པའི་ཚུལ་ཏེ། ཚིག་ཐམས་ཅད་བདེན་པ་ཡིན་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་བདེན་ཚིག་

ཡིན་ན། ཚིག་ཐམས་ཅད་བདེན་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་ནས་དྩོན་རྣལ་མ་གྩོ་བའི་ནུས་པ་

མེད་པའི་ཚིག་མེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ཡང་ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་ ༧༩ ལས། སྨྲ་

བ་ཡྩོད་མྩོད་ཀིས་ཀང་སྨྲས་པ་དང་། སྨྲ་བའི་བདག་ཉིད་རྫུན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའི་

ལྟ་ན་ནི། དེའི་སྨྲ་བའི་བདག་ཉིད་དང་ཡང་རྫུན་པ་ཉིད་གཉིས་ཀ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

དུ་གསལ་བར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ལྟ་བུ་ནི་གཉིས་ཀའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་བསལ་ཏྩོ། །ཅི་སེ་

སྨྲ་བའི་བདག་ཉིད་ཀི་བརྫུན་པ་ཉིད་བསལ་བ་མ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་ནི། གཉིས་

ཀའི་བེ་བག་བསལ་བ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར།

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༥༣༣ ལས། སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་རྫུན་ཡིན་

ནྩོ། ཞེས་པ་ནས། འདི་ཡང་སྒའི་བརྩོད་ཚུལ་དང་བླྩོའི་སྤུ་རིས་མ་འཆྩོལ་བར་བས་

ནས་ཚིག་འདི་ཉིད་སྨྲས་པའི་ཤུགས་ཀི་ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་གི་ངྩོ་བྩོ་དང་ཁྱད་པར་

བཞི་ག་ལ་གནྩོད་པ་འབབ་ཚུལ་རྟྩོགས་པར་བའྩོ་ཞེས་པའི་བར་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་ལྟར་སྣང་གཅིག་ལ་གནྩོད་པ་བཞི་ཀས་གནྩོད་ཚུལ་རང་གི་སྣང་ཚོད་

དང་སྦར་ནས་ཅུང་ཟད་གསལ་བཤད་བས་པ་གཞུང་དྩོན་ལ་སྩོང་བ་ཡིན་མིན་བླྩོ་

ལྡན་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་དཔྱད་པར་བའྩོ། །

གཞན་གི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད་དང་དེ་འགྩོག་ཚུལ།
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

གཞན་གི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད་དང་དེ་འགྩོག་ཚུལ་ནི། གཞན་

སེ་རིགས་པ་ཅན་པས། དམ་བཅའ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་བསྒྲུབ་བ་བསན་པར་བ་

བ་ཞེས་སྨྲའྩོ། །དེ་འགྩོག་པ་ལ་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ལས། བསྒྲུབ་བ་བསན་པ་ཞེས་

བ་འདིར། །བ་བ་མེད་ལ་དྩོན་བཅས་ཉིད། །དེ་ལྟ་ན་ནི་རྟགས་དང་དཔེ། །མ་གྲུབ་

བརྩོད་པ་ཐལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས། བ་བ་དུས་གསུམ་

ཡུལ་ཅན་ཕིར། །དེ་ལྟའི་བདག་མིན་གཞན་དག་ལ། །དེ་ལྟར་བཀྩོད་དེ་དེ་ཡི་

ཚེ། །མི་འདྩོད་ནའང་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྒ་ཆྩོས་ཅན། མི་

རྟག་སེ། མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་བླྩོ་བཞིན་ཞེས་དཔྱྩོད་པ་

བ་དང་གྲངས་ཅན་ལྟ་བུའི་ངྩོར་བཀྩོད་པ་ན། སབས་དེ་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀྩོད་བཞིན་པ་

མ་འྩོངས་པ་ན་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་རུང་གི་དཔེ་དང་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་ཡང་སབས་ཀི་

བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་པར་ཐལ།བསྒྲུབ་བར་བསན་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེར་ཐལ། བསན་པར་བ་བ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་དུས་གསུམ་ཀའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པས་

མ་འྩོངས་པ་ན་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་རུང་རྣམས་ཀང་བསྒྲུབ་བ་བསན་པར་བ་བ་ཞེས་

པའི་ཚིག་དེས་གྩོ་བའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་འགྩོག་ལ། དེ་ལྟར་ཡང་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་

གསལ་བེད་ ༥༣༤ ལས། མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་བ་དང་། བླྩོ་ལྟ་བུ་དཔེ་རྟགས་སུ་

གྲུབ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་བདག་ཉིད་མིན་བཞིན་དུ་གཞན་དག་ལ་དེ་ལྟར་སྒ་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པའི་དཔེ་རྟགས་སུ་བཀྩོད་པ་དེ། བཀྩོད་བཞིན་པ་དེའི་ཚེ་ན་བསྒྲུབ་བར་མི་

འདྩོད་ནའང་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། དཔེ་རྟགས་དེ་དུས་ཕིས་སྒྲུབ་དགྩོས་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་པར་ཁས་བླངས་ཏེ། བསན་པར་བ་བ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་དུས་གསུམ་



  342  

སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

གའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཕིར་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་དེ་ལ་གཞན་སེས་སྐྱྩོན་སྩོང་འདི་ལྟར་མཛད་དེ། རིགས་པ་ཅན་པ་ན་རེ། 

སར་གི་མཚན་ཉིད་དེ་ཁྱབ་ཆེ་བའི་སྐྱྩོན་མེད་དེ་བ་བའི་སྒ་ད་ལྟར་བ་ཁྩོ་ན་ལ་འཇུག་

པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་ལན་གཅིག་དང་། ལས་ལ་བེད་པ་པྩོའི་རྐེན་ཡྩོད་པས་བསྒྲུབ་

བར་བཟུང་བ་ཁྩོ་ན་ལ་གྩོ་བའི་ཕིར་ཞེས་པའི་ལན་གཅིག་དང་། གཞན་ཡང་དཔེ་

རྟགས་མ་གྲུབ་བརྩོད་པ་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་ལྔ་ཡི་ནང་ནས་དམ་བཅའི་ཡན་ལག་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར་བསྒྲུབ་བར་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་མེད་དྩོ་ཞེས་པའི་ལན་གཅིག་དང་། གཞན་

ཡང་དཔེ་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། གྲུབ་མཐའ་བཞིའི་ནང་ནས་ཁས་

བླངས་པའི་གྲུབ་མཐའ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་སྐྱྩོན་སྩོང་གཅིག་བཅས་བསྒྲུབ་

པར་བ་བར་བསན་པར་བ་བ་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དུ་ཁས་ལེན་པ་ལ་དཔེ་རྟགས་

མ་གྲུབ་པ་དམ་བཅའ་ཐལ་བའི་སྩོ་ནས་མཚན་ཉིད་ཁྱབ་ཆེ་བའི་སྐྱྩོན་མེད་དྩོ་ཞེས་

སྐྱྩོན་སྩོང་རིགས་བཞི་ཡྩོད་ཅིང་དེ་དག་འགྩོག་ཚུལ་ཡང་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་དུ་

གསལ་ཞིང་གྩོ་སའྩོ། །

རིགས་པ་ཅན་པའི་མཚན་གཞི་ལ་བརྟགས་ལ་དགག་པ།

མཚན་གཞི་ལ་བརྟགས་ནས་དགག་པ་ནི། འྩོ་ན་རིགས་པ་ཅན་པ་ཁྱྩོད་

ཀིས། བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་མི་འཐད་པ་མ་ཟད་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་གཞི་ཡང་

མི་འཐད་པར་ཐལ། སྒ་ཆྩོས་ཅན། མི་རྟག་ཏེ། སྐྱེ་ལྡན་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་

བུམ་པ་བཞིན་ཞེས་པའི་རྟགས་ལྟ་བུ་ལ་ཆྩོས་དང་། ཆྩོས་ཅན་དང་། དེ་གཉིས་

ཀ་དང་། ཚོགས་པ་བཅས་གང་བསྒྲུབ་བར་བཞག་ནའང་མི་འཐད་པའི་ཕིར། 
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

དེར་ཐལ། དཔེ་དང་ཆྩོས་མཐུན་པའི་སྩོ་ནས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པར་བེད་པར་དེ། 

རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དང་། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་ཆྩོས་མཐུན་པས་

དེའི་ཆྩོས་ཡྩོད་པ་ཅན་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་ཁས་བླངས་པའི་

ཕིར་ཞེས་འགྩོག་པར་མཛད་དྩོ། །

དེའི་ཚུལ་ཡང་། ཁྩོ་ན་རེ། བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་མི་རྟག་པ་དེ་རྟགས་དེའི་བསྒྲུབ་

བ་ཡིན་ནྩོ་ཟེར་ན། མི་རྟག་པ་ཆྩོས་ཅན།  སབས་ཀི་ཕི་རྩོལ་ཡང་དག་གིས་མ་གྲུབ་

པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། འདྩོད་ན། སྐྱེ་

ལྡན་ཆྩོས་ཅན་ཆྩོས་མི་རྟག་པ་དེ་དཔེ་བུམ་པ་དང་ཆྩོས་མཐུན་པའི་སྩོ་ནས་བསྒྲུབ་

བ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། ཁྱྩོད་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གི་

མཚན་ཉིད་འཇྩོག་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལྩོ་ཞེས་འགྩོག་པ་ལ། ཀུན་ལས་བཏུས་

ལས།ཆྩོས་བསྒྲུབ་བ་ན་ཆྩོས་མཐུན་མེད། །ཅེས་གསུངས་སྩོ། །

གལ་ཏེ་ཁྩོ་ན་རེ། ཆྩོས་ཅན་སྒ་དེ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། སྒ་ཆྩོས་ཅན། དེ་

སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྩོལ་བ་དེ་ལ་ཁྱྩོད་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་རྟགས་

བཀྩོད་པ་དྩོན་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་འགྩོག་པ་ལ། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཆྩོས་

ཅན་བསྒྲུབ་བ་རྟགས་དྩོན་མེད། ། ཅེས་གསུངས་སྩོ། །

གལ་ཏེ་ཁྩོ་ན་རེ། ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་གཉིས་ཀ་རྟགས་དེའི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་

ནྩོ་ཞེ་ན། དེ་མི་འཐད་དེ། སར་གི་སྐྱྩོན་གཉིས་ཀ་འཇུག་པའི་ཕིར་ཅེས་འགྩོག་པ་ལ། 

མདྩོ་རང་འགྲེལ་ལས། ཅི་སེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་ན་གཉིས་ཀའི་ཡང་སྐྱྩོན་དུ་འགྱུར་ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

གལ་ཏེ་ཁྩོ་ན་རེ། ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ཅན་གི་ཚོགས་པ་རྟགས་དེའི་བསྒྲུབ་བ་

ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། རིགས་པ་ཅན་པ་ལྟར་ན་སྒས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་མི་རྟག་པ་དང་། 

མི་རྟག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་སྒ་དག་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་

བཅའ་དེའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། ཚོགས་པ་ཅན་དང་ཚོགས་པ་གཅིག་ཏུ་ཁས་བླངས་པས་

སྩོ། །འདྩོད་ན་དཔེ་རྟགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཚུལ་སར་

ལྟར་སྦར་ཞིང་འགྩོག་གྩོ །དེ་ལྟར་ཡང་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས། ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་

བ་ཉིད་ཡིན་ནའང་། །གཉིས་པྩོ་ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་ཅན། །བསྒྲུབ་བ་དེ་ཚེ་གཏན་

ཚིགས་དང་། །དཔེ་ཡི་མཚན་ཉིད་མ་གྲུབ་འགྱུར། །ཞེས་འགྩོག་གྩོ །

ངེས་བཟུང་སྦར་ས་ལ་བརྟགས་ནས་དགག་པ།

ཁྩོ་ནའི་ཚིག་གི་ངེས་བཟུང་སྦར་ས་ལ་བརྟགས་ནས་འགྩོག་ཚུལ་ནི། 

རིགས་པ་ཅན་པ་ན་རེ། ཁྱྩོད་ཀི་འདྩོད་པ་ལྟར་ཁྩོ་བྩོས་ཀང་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་

ཉིད་ལ་ངེས་བཟུང་གི་ཚིག་སྦར་བས་དཔེ་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བར་ཐལ་

བའི་སྐྱྩོན་མེད་དྩོ་ཞེས་ཟེར་ན། འྩོ་ན་ཁྩོ་ནའི་ཚིག་དེ་མི་ལྡན་རྣམ་གཅྩོད་དུ་སྦྩོར་

རམ། གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅྩོད་དུ་སྦྩོར། མི་ལྡན་རྣམ་གཅྩོད་དུ་སྦྩོར་ཟེར་ན། དེ་

བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན་ཕིར་རྩོལ་གིས་གྲུབ་མ་ཟིན་པ་ཞིག་དགྩོས་ཞེས་ཤེས་པའི་

ཆེད་དུ་ཡིན་ནམ། སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀྩོད་བཞིན་པ་རྣམས་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་

ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན། དང་པྩོ་ལྟར་ན་མི་འཐད་དེ། ངེས་བཟུང་མ་སྩོས་ཀང་

དྩོན་དེ་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བེད་བསན་པའི་ཤུགས་ལ་བསྒྲུབ་བ་ཕི་རྩོལ་གིས་གྲུབ་མ་

ཟིན་པ་གཅིག་དགྩོས་པ་གྩོ་བའི་ཕིར་རྩོ། །
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀྩོད་བཞིན་པ་རྣམས་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་

ངེས་བཟུང་སྩོས་སྩོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། དེ་འདྲའི་ཆེད་དུ་ངེས་བཟུང་དྩོན་མེད་

པར་ཐལ། དེ་མ་སྩོས་ཀང་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀྩོད་བཞིན་པ་ལ་བསྒྲུབ་བར་དྩོགས་པའང་

མེད་པ་ཁྱྩོད་ཀིས་ཁས་ལེན་དགྩོས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། རིགས་པ་ཅན་པ་རང་ཉིད་

ཀི་གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་ལ་སྩོགས་པའི་མཚན་ཉིད་སྩོན་པའི་ཚིག་དེ་ཉིད་ཀིས་

སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀྩོད་བཞིན་པ་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་འཕངས་པ་ཁས་བླངས་པའི་

ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་རྣམ་འགྲེལ་ལས། སྒྲུབ་བེད་བསན་པའི་ཤུགས་ཉིད་ལས། །དྩོན་

དེ་བསྒྲུབ་བ་ཉིད་དུ་རྟྩོགས། །གཏན་ཚིགས་སྩོགས་མཚན་གིས་ཁྱབ་ཕིར། །སྒྲུབ་

པར་བེད་ལ་དྩོགས་པའང་མེད། །ཅེས་གསུངས་སྩོ། །

གལ་ཏེ་ཁྩོ་ན་རེ། ངེས་བཟུང་གི་ཚིག་དེ་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅྩོད་དུ་སྦྩོར་རྩོ་

ཟེར་ན། དེ་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་སྦྩོར་ན་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀྩོད་བཞིན་པ་རྣམས་བསྒྲུབ་

བ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་བཀྩོད་པ་གང་ཞིག །དེའི་ཆེད་དུ་ངེས་བཟུང་སྩོས་

མི་དགྩོས་པར་ཐལ། རིགས་པ་ཅན་པ་རང་ཉིད་ཀིས་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀྩོད་བཞིན་པ་

བསྒྲུབ་བ་མིན་པས་ཁྱབ་པ་འཕངས་པར་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་ན་ངེས་

བཟུང་གི་ཚིག་དེ་མི་ལྡན་རྣམ་གཅྩོད་དུ་ཐལ། དེ་དང་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅྩོད་གང་

རུང་ངེས་ཤིང་། གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅྩོད་དུ་མི་འཐད་པ་སར་གི་དེའི་ཕིར། འདྩོད་ན། 

དཔེ་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་དམ་བཅའ་ཐལ་བའི་ཉེས་པ་སྩོ་ན་གནས་སྩོ་ཞེས་འགྩོག་པར་

མཛད་དེ། རྣམ་འགྲེལ་ལས། སར་ངེས་བཟུང་ན་དེ་ཡིས་ནི། །དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་

བརྩོད་དྩོན་མེད། །དེའི་ཕིར་ཤུགས་ཀིས་དེར་བརྩོད་པས། །ཁྱབ་པའི་འབས་ཅན་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཡིན་པར་རྟྩོགས། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །ར་ཚིག་འདི་དག་གི་ཐད་ཀི་རྣམ་བཤད་ཐར་

ལམ་གསལ་བེད་དང་། ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་སྩོགས་སུ་གཟིགས་ཞིབ་

གནང་དགྩོས་སྩོ། །

སྩོབ་དཔྩོན་ཡབ་སྲས་ཀིས་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་བཞི་འགྩོག་ཚུལ།

སྩོབ་དཔྩོན་ཡབ་སྲས་ཀིས་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་བཞི་འགྩོག་ཚུལ་ནི། འྩོ་

ན་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་བཞི་པྩོ་དེ་སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་ཡབ་སྲས་ཀིས་ཚུལ་

ཇི་ལྟར་འགྩོག་ཅེ་ན། དེེ་ཡང་སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་གིས། སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན། 

བུམ་པ་རྟག །རེས་སུ་དཔག་པ་ཚད་མ་མ་ཡིན། རི་བྩོང་ཅན་ཟླ་བ་མ་ཡིན་ནྩོ་

ཞེས་སྩོགས་ཀིས་ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ལ་གནྩོད་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་ལ། མངྩོན་

སུམ་དང། དངྩོས་རྟགས། ཡིད་ཆེས། གྲགས་པ་དག་གི་གནྩོད་ཚུལ་གི་དཔེ་

དངྩོས་སུ་བསན་ནས་འགྩོག་པར་མཛད་ཅིང་། ཆྩོས་ཅན་གི་ངྩོ་བྩོ་དང་ཁྱད་པར་

དང་། ཆྩོས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་གནྩོད་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གསུམ་ལ་དཔེ་དང་

གནྩོད་ཚུལ་རྒྱས་པར་མ་བསན་ཏྩོ། །

འྩོ་ན་མདྩོ་མཛད་པས་ལྟར་སྣང་གསུམ་པྩོ་དེ་དག་ལ་གནྩོད་ཚུལ་མ་བསན་

པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན་སྐྱྩོན་མེད་དེ། གདུལ་བའི་དབང་པྩོ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ལ་

གནྩོད་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་དཔེ་རྒྱས་པར་བསན་པས། དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་

གཞན་གསུམ་ལ་གནྩོད་ཚུལ་རྟྩོགས་ནུས་པས་སྩོ། །དེའི་ཕིར་སྩོབ་དཔྩོན་གི་དམ་

བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་དཔེ་འཆད་པའི་སབས་སུ་དམ་བཅའ་ཕི་མ་གསུམ་གི་དཔེ་མི་

བསན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས། 
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

འདིས་སྒྲུབ་ཡན་ལག་གྱུར་པ་ཡི། །ཆྩོས་ཅན་ཆྩོས་ཀི་ཁྱད་པར་དང་། །ཆྩོས་ཅན་

རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ལ། །གནྩོད་པ་དག་ནི་བསན་པ་ཡིན། ། ཞེས་དང་། དེའི་ཐད་ཀི་ཐར་

ལམ་གསལ་བེད་ ༥༢༣ ལས། དང་པྩོ་ནི། ཞེས་པ་ནས། ཆྩོས་ཀྩོ་ངྩོ་བྩོ་ལ་གནྩོད་

པ་འབབ་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་དཔེ་འདིས་བསྒྲུབ་བའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པ་

ཡི་ཆྩོས་ཅན་དང་། ཆྩོས་ཀི་ཁྱད་པར་དང་། ཆྩོས་ཅན་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ལ་ཚད་མས་

གནྩོད་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་དཔེ་དག་ཀང་བསན་པ་སེ་རྟྩོགས་ནུས་པས་

དངྩོས་སུ་མ་བསན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་བར་གསུངས་སྩོ། །

འྩོ་ན་སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་ཀི་གྲགས་པས་ལྟར་སྣང་བཞི་པྩོ་དེ་འགྩོག་ཚུལ་ཇི་

ལྟར་ཞེ་ན། རྣམ་འགྲེལ་མཛད་པས་ནི། དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་དཔེ་བརྩོད་པའི་

སབས་སུ་བེ་བག་པའི་ཆྩོས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་གནྩོད་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་དཔེ་

དངྩོས་སུ་བརྩོད་པའི་སྩོ་ནས་ཆྩོས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་གནྩོད་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་

འགྩོག་ཚུལ་དངྩོས་སུ་གསུངས་སྩོ། །

འྩོ་ན་རྣམ་འགྲེལ་མཛད་པས་ཆྩོས་ཅན་གི་ངྩོ་བྩོ་དང་ཁྱད་པར་དང་། ཆྩོས་ཀི་

ངྩོ་བྩོ་ལ་གནྩོད་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་འགྩོག་ཚུལ་མ་བསན་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན་

སྐྱྩོན་མེད་དེ། ཆྩོས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་གནྩོད་པའི་དམ་བཅའ་འགྩོག་ཚུལ་བསན་པ་ཉིད་

ཀིས་ལྟར་སྣང་གཞན་གསུམ་ལ་གནྩོད་ཚུལ་ཡང་གྩོ་ཞིང་རྟྩོགས་ནུས་པས་སྩོ། །དེ་

ལྟར་ཡང་རྣམ་འགྲེལ་ལས། དེ་ལ་དྩོན་ནི་བསན་པ་ཡི། །དྩོན་དུ་དཔེ་ནི་ཕྩོགས་ཙམ་

བརྩོད། །ཅེས་དང་། ཁས་བླངས་རང་གི་ཚིག་སྩོགས་ཀིས། །གནྩོད་པ་དག་ནི་སྲིད་

པས་ན། །ཇི་སད་བཤད་པའི་ཕྩོགས་ཀིས་ནི། །དཔེར་བརྩོད་གཞན་ཡང་རྟྩོགས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

པར་བ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༥༢༤ ལས། དེ་ལ་འདིར་བེ་བག་པའི་

ཆྩོས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་གནྩོད་ཚུལ་གི་དཔེའི་ཕྩོགས་ཙམ་ཞིག་བརྩོད་པ་ལ་དགྩོས་པ་

ཡྩོད་དེ། དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གསུམ་ལ་གནྩོད་པའི་དྩོན་བསན་ཅིང་རྟྩོགས་པའི་དྩོན་

དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཆྩོས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་གནྩོད་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་གནྩོད་བེད་ཀི་དཔེ་

ནི། ཤེས་བ་ཆྩོས་ཅན། ཡན་ལག་དག་ལས་གཞན་པའི་ཡན་ལག་ཅན་རས་གཞན་

དུ་མེད་དེ། སྲང་དམའ་བའི་ཁྱད་པར་མི་འཛིན་པའི་ཕིར་ཞེས་མངྩོན་སུམ་གིས་

གནྩོད་པའི་ལྟར་སྣང་གི་གནྩོད་བེད་ཀི་དཔེའྩོ། །དེ་ལྟར་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་

བེད་ ༥༢༤ ལས། གནྩོད་བེད་ཀི་དཔེ་ནི། ཞེས་པ་ནས། སྤི་དྩོན་གཞན་སྩོགས་

ཆྩོས་ཀི་ཁྱད་པར་དུ་དམ་བཅས་པས་དེ་ལ་གནྩོད་པ་སྩོན་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་པའི་

བར་གསུངས་སྩོ། །

གཞན་གི་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དགག་པའི་སབས་ཀི་ 

གྲུབ་མཐའ་བཞིའི་ངྩོས་འཛིན།

གཞན་གི་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དགག་པའི་སབས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་བཞིའི་

ངྩོས་འཛིན་ནི། ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ ༦༤༩ ལས། གཞན་ཡང་རྒྱུད་ཐམས་

ཅད་པའི་གྲུབ་མཐའ་དང་། སྩོ་སྩོའི་རྒྱུད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་དང་། སབས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་

དང་། ཁས་བླངས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སེ་གྲུབ་མཐའ་བཞི་ཡྩོད་ལ། ཞེས་པ་ནས། དེ་ལ་

རྒྱུད་ཐམས་ཅད་པའི་གྲུབ་མཐའ་ནི། གཞལ་བའི་དྩོན་ཅན་གི་ཚད་མ་དག་ཡྩོད་དྩོ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སེ། གཞལ་བ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་སྐྱེས་བུ་ཐམས་

ཅད་ཀིས་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་རྩོ། །སྩོ་སྩོའི་རྒྱུད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་ནི། བདག་ཡྩོད་ཅེས་

པ་དང་མེད་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་སེ། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་སྩོ་སྩོ་ལ་ངེས་པའི་འདྩོད་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རྩོ། །སབས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་ནི། ལུས་ཅན་མིན་པའི་བདག་ཤི་ནས་རྣམ་

སིན་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་སེ། བདག་ཁས་བླངས་པའི་སབས་ཀི་འདྩོད་པ་

ཁྱད་པར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཁས་བླངས་པའི་གྲུབ་མཐའ་ནི། མ་བརྟགས་པར་

ཁྱད་གཞི་ཙམ་ཞིག་དང་པྩོར་ཁས་བླངས་ནས། དེའི་རེས་སུ་མི་རྟག་པ་ཉིད་ལ་

སྩོགས་པའི་ཁྱད་པར་ལ་དཔྱྩོད་པའྩོ་ཞེས་ཟེར་རྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས།

སྤི་དྩོན་རིགས་རྒྱན་ ༢༩༠ ལས་འདི་དང་གཅིག་མཚུངས་སུ་གསུངས་

སྩོ། །རྣམ་བཤད་ཐཪ་ལམ་གསལ་བེད་ ༥༣༦ ལས། གྲུབ་མཐའ་བཞི་པྩོ། རྒྱུད་

ཐམས་ཅད་པ་དང་། མི་མཐུན་པའི་རྒྱུད་དང་། དབང་དུ་བེད་པ་དང་། ཁས་བླངས་

པ་དག་ལས་ཁས་བླངས་པའི་གྲུབ་མཐའ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཅེ་ན་ཞེས་མིང་ཅུང་ཙམ་

མི་འདྲ་ཡང་འགལ་བ་མེད་དེ། མི་མཐུན་པའི་རྒྱུད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་དང་རྒྱུད་སྩོ་སྩོའི་

གྲུབ་མཐའ་དྩོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཙམ་དང་།  དབང་དུ་བེད་པའི་གྲུབ་

མཐའ་དང་། སབས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་གཉིས་ཀང་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་གི་དྩོན་ལ་

ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་གྲུབ་མཐའ་སྩོ་སྩོའི་གྲུབ་མཐའི་གཙོ་བྩོ་དེའི་དབང་

དུ་བས་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཡིན་པས་ན་སབས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་དང་། དབང་དུ་བེད་པའི་

གྲུབ་མཐའ་ཞེས་བའྩོ། །དཔེར་ན་དབང་བསྒྱུར་བ་པྩོ། བདག་ཡྩོད་པ་འདྩོད་པ་ཕི་

རྩོལ་པའི་གྲུབ་མཐའི་སབས་ཀི་གཙོ་བྩོ་དང་། དེ་འདྲའི་བདག་མེད་པར་འདྩོད་པ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའི་སབས་ཀི་གཙོ་བྩོའི་དབང་དུ་བས་པ་ལྟ་བུའྩོ། །

ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་ཀི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ།

གསུམ་པ་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་ཀི་རྣམ་བཞག་ 

རེའུ་མིག་ཏུ་འགྩོད་ཚུལ་ནི།

གྩོང་གསལ་རེའུ་མིག་ལས་འཕྲྩོས་པའི་དྩོན་འགའ་ཞིག་ལས། སྤིའི་འཕྲྩོས་

དྩོན་ནི། ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་རེའུ་མིག་དགུ་པྩོ་འདིར་

འཁྩོད་པའི་གཏན་ཚིགས་དགུ་པྩོ་འདིའི་རིགས་སུ་འདུས་སམ་མ་འདུས། འདུས་ན་

རྟགས་ཡང་དག་ཐམས་ཅད་རེའུ་མིག་གྩོང་འྩོག་གཉིས་སུ་འཁྩོད་པའི་རྟགས་གཉིས་

སུ་འདུས་དགྩོས་ལ། དེ་ཡང་འབས་རང་གི་རྟགས་ཐམས་ཅད་དེ་གཉིས་སུ་འདུས་

པ་ས་མྩོད། མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་རྣམས་དེར་ཇི་ལྟར་འདུས་ཚུལ་

ནི་འྩོག་ཏུ་གསལ་བ་བཞིན་དང་། འགལ་རྟགས་ཐམས་ཅད་ལྩོགས་གཉིས་སུ་འཁྩོད་

པའི་རྟགས་གཉིས་སུ་འདུས་པའང་སྒྲུབ་ས་མྩོད། དྩོགས་པའི་གཞི་གཅིག་ནི། མ་

ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་ཟུར་བཞི་དང་དབུས་ཀི་རེའུ་མིག་ཏུ་འཁྩོད་པའི་

མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་འདུས་དགྩོས་ལ། དེ་ལྟར་ན། ལྷག་ལྡན་མ་ངེས་པའི་

གཏན་ཚིགས་དང་། དངྩོས་ཀི་མ་ངེས་པ་དང་། ལྷག་ལྡན་མ་ངེས་པ་གང་རུང་མ་

ཡིན་པའི་ཐུན་མྩོང་གི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་རྣམས་རེའུ་མིག་དེ་དག་ཏུ་འདུས་

ཚུལ་གང་ཡིན་དཔྱད་དགྩོས་ལ། གལ་ཏེ་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་ཐམས་

ཅད་དགུ་པྩོ་དེར་མ་འདུས་ན་འདིར་དགུ་པྩོ་དེར་བཀྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྩོད་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

དཔྱད་རྒྱུ།

སྩོ་སྩོའི་འཕྲྩོས་དྩོན་ནི། དྩོགས་པ་དང་པྩོ། གཏན་ཚིགས་དང་པྩོ་ལ། ཁ་

ཅིག །སྒ་ཆྩོས་ཅན། རྟག་སེ། གཞལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་གཏན་ཚིགས་

མཐུན་ཕྩོགས་དང་མི་མཐུན་ཕྩོགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་འཇུག་པའི་མ་ངེས་

པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་བཤད་པ་མི་འཐད་དེ། དེ་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་

འཇུག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རྟག་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་གཞལ་བས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

ཞེས་ཟེར།

དྩོགས་པ་གཉིས་པ། གཏན་ཚིགས་ལྔ་པ་ལ། ཁ་ཅིག །སྒ་ཆྩོས་ཅན། རྟག་

སེ། མཉན་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་

པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་བཤད་པ་མི་འཐད་དེ། མཉན་བ་མི་རྟག་པ་ལ་ཚད་མས་

མཐྩོང་བའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར། འདི་ཡང་སྐྱྩོན་མེད་དེ། དེ་ནི་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྩོགས་ཆྩོས་

ཅན་དུ་སྩོང་བའི་རྩོལ་བའི་ངྩོར་ལ་ལྟྩོས་ནས་གསུངས་པས་སྐྱྩོན་མེད་ཅེས་རྣམ་

འགྲེལ་ལེའུ་དང་པྩོའི་མཐའ་དཔྱྩོད་དུ་གསལ།

དྩོགས་པ་གསུམ་པ། གཏན་ཚིགས་དགུ་པ་ལ།  ཁ་ཅིག །གཏན་ཚིགས་

དགུ་པ་ལ། སྒ་ཆྩོས་ཅན། རྟག་སེ། ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་གཏན་

ཚིགས་མཐུན་ཕྩོགས་དང་མི་མཐུན་ཕྩོགས་གཉིས་ཀ་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་

མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་བཤད་པ་མི་འཐད་དེ། རྟག་པ་ཡིན་ན་ལུས་ཅན་མ་

ཡིན་པས་ཁྱབ་པས་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་ཚུལ་མེད་པའི་ཕིར། 

ཞེས་ཟེར། འདི་ཡང་། སྐྱྩོན་མེད་དེ། དེ་ནི་བེ་བག་པའི་བླྩོ་ངྩོར་ལ་ལྟྩོས་ནས་གསུངས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

པས་སྐྱྩོན་མེད་ཅེས་རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པྩོའི་མཐའ་དཔྱྩོད་དུ་གསལ།

འྩོ་ན། མཐུན་ཕྩོགས་དང་མི་མཐུན་ཕྩོགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་འཇུག་

པ་དང་། གཏན་མེད་དང་། རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་

གསུམ་འགྩོད་རྒྱུ་ཡྩོད་དམ་ཞེ་ན། ཕི་རྩོལ་གི་ཤེས་འདྩོད་ལ་མི་ལྟྩོས་པ་མཐུན་

ཕྩོགས་དང་མི་མཐུན་ཕྩོགས་གཉིས་ཀ་ལ་གཏན་མེད་ཀི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་

འགྩོད་དཀའ་ལ། 

མཐུན་ཕྩོགས་དང་མི་མཐུན་ཕྩོགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་འཇུག་པའི་མ་

ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ནི། རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པྩོའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༡༡༣ ལས། 

དང་པྩོ་ནི། ཕྩོགས་ཆྩོས་འཁྩོར་ལྩོ་ལས། སྒ་ཆྩོས་ཅན། རྟག་སེ། གཞལ་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཞེས་བཤད་ཀང་། དྩོན་ནི།  སྒ་ཆྩོས་ཅན། རྟག་སེ། རི་བྩོང་རྭ་མེད་པའི་ཕིར། 

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཞེས་གསུངས།

ཡྩོངས་འཛིན་རྟགས་རིགས་ ༣༡༡ ལས། མཚན་གཞི་རིམ་པ་ལྟར། རི་བྩོང་

རྭ་མེད་པ་དེ། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དང་། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་

མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཡང་ཁྱབ་བེད་དུ་འཇུག་པའི་དངྩོས་ཀི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་

དང་། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

མཐུན་ཕྩོགས་དང་མི་མཐུན་ཕྩོགས་གཉིས་ཀ་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་

དངྩོས་ཀི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ནི། རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པྩོའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ 

༡༡༤ ལས། དེས་ན་མཐུན་ཕྩོགས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་

འཇུག་པའི་རྟགས་དངྩོས་ནི། སྒ་ཆྩོས་ཅན། རྟག་སེ། མཚོན་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

པ་ལྟ་བུ། ཞེས་གསུངས།

ཡྩོངས་འཛིན་རྟགས་རིགས་ ༣༡༡ ལས། དབང་ཤེས་དེ་ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་

གི་དབང་ཤེས་མངྩོན་སུམ་དུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྩོགས་དང་། མི་མཐུན་ཕྩོགས་གཉིས་

ཀ་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་དངྩོས་ཀི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན། ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལས་འཕྲྩོས་ཏེ། མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་སྩོར་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་ལ། 

དེ་ཡང་འཇམ་པའི་དབངས་མི་ཡི་གར་གི་རྣམ་པར་རྩོལ་པ་རེ་བཙུན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་

མཚན་དཔལ་བཟང་པྩོའི་གསུང་མཐར་ཆགས་སུ་བཀྩོད་ན། རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་

པྩོའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༡༡༡ ལས། གཉིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ལ། མ་ངེས་པའི་

གཏན་ཚིགས་ལ།  མཚན་ཉིད། དབེ་བ་གཉིས། དང་པྩོ་ནི། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྩོགས་

ཆྩོས་གང་ཞིག །ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་དུ་སྩོང་བའི་གང་ཟག་དེས། 

ཁྱྩོད་ཀི་རྟགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་ཁྱབ་རྣལ་མར་མ་ངེས། ཁྱྩོད་ཀི་རྟགས་ཀིས་དེ་

སྒྲུབ་ཀི་རེས་ཁྱབ་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་ཡང་མ་ངེས་པ། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་ངེས་པའི་

གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད། སྐྱྩོན་གཅྩོད་ན་གཞི་མཐུན་བསྡུས་ནས་འཇྩོག་

གྩོ །ཡང་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཡང་ཡིན། དེ་

སྒྲུབ་ཀི་འགལ་རྟགས་མ་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་ངེས་པའི་གཏན་

ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད། 

གཉིས་པ་ནི། མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་དབེ་ན། ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་

མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་དང་། ཐུན་མྩོང་གི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས། 
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དང་པྩོ་ལ། མཚན་ཉིད། དབེ་བ། ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་དྩོན་ལ་དཔྱད་

པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་གང་ཞིག །ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་

པ་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་དུ་སྩོང་བའི་གང་ཟག་དེས། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་

ཡང་ཡྩོད་པར་མ་ངེས། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཡང་ཡྩོད་པར་མ་ངེས་

པ། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད། 

སྐྱྩོན་གཅྩོད་ན་གཞི་མཐུན་བསྡུས་ནས་འཇྩོག །གཉིས་པ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་མ་

ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་དབེ་ན། མཐུན་ཕྩོགས་ལ་མེད་ནས་མ་མཐྩོང་ཞིང་། མི་

མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཡྩོད་ཀང་ཡྩོད་པ་ལྟར་མ་མཐྩོང་བའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་

པའི་གཏན་ཚིགས། མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་མེད་ནས་མ་མཐྩོང་ཞིང་། མཐུན་ཕྩོགས་ལ་

ཡྩོད་ཀང་ཡྩོད་པ་ལྟར་མ་མཐྩོང་བའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་

ཚིགས། མཐུན་ཕྩོགས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཡྩོད་ཀང་ཡྩོད་པ་ལྟར་མ་

མཐྩོང་བའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་དང་གསུམ། དང་པྩོ་ནི། 

སྒ་ཆྩོས་ཅན། རྟག་སེ། མཉན་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། སྒ་

ཆྩོས་ཅན། མི་རྟག་སེ། མཉན་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། སྐྱེས་

བུ་ཕ་རྩོལ་པྩོ་ཆྩོས་ཅན། ལྷ་ལས་ཚེ་འཕྩོས་པ་ཡིན་ཏེ། མིག་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་པ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། མཉན་བ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། 

ཁྱྩོད་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་དུ་སྩོང་བའི་གང་ཟག་དེས་ཁྱྩོད་དེ་

སྒྲུབ་ཀི་རྩོད་གཞི་དང་མཐུན་ཕྩོགས་དང་། མི་མཐུན་ཕྩོགས་གསུམ་གི་ནང་ནས། 
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

རྩོད་གཞི་ལ་ཡྩོད་པར་ངེས། དེས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྩོད་གཞི་དང་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཐུན་

མྩོང་དུ་ཡྩོད་པར་མ་ངེས། རྩོད་གཞི་དང་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཐུན་མྩོང་དུ་ཡྩོད་པར་

མ་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་

ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་གང་ཞིག །ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་དུ་སྩོང་བའི་

གང་ཟག་དེས་ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་དང་། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྩོགས་

ལ་ཐུན་མྩོང་དུ་ཡྩོད་པར་ངེས་པ་དང་། དེས་ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་

དང་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཐུན་མྩོང་དུ་ཡྩོད་པར་ངེས་པ་གང་རུང་ཡང་

ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཐུན་མྩོང་གི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་

མཚན་ཉིད། དེ་ལ་དབེ་ན། དངྩོས་ཀི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་དང་། ལྷག་ལྡན་གི་

མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས། དང་པྩོ་ནི། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཐུན་མྩོང་གི་མ་ངེས་

པའི་གཏན་ཚིགས་གང་ཞིག །ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་དུ་སྩོང་བའི་གང་

ཟག་དེས་ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྩོགས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཡྩོད་པར་

ངེས་པ་དེ། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངྩོས་ཀི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད། 

དངྩོས་ཀི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་དབེ་ན། མཐུན་ཕྩོགས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་

གཉིས་ཀ་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་འཇུག་པའི་དངྩོས་ཀི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས། མཐུན་

ཕྩོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་དངྩོས་ཀི་མ་

ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས། མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་རྣམ་

གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་དངྩོས་ཀི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས། མཐུན་ཕྩོགས་དང་མི་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

མཐུན་ཕྩོགས་གཉིས་ཀ་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་དངྩོས་ཀི་མ་ངེས་པའི་གཏན་

ཚིགས་དང་བཞི། དང་པྩོ་ནི། ཕྩོགས་ཆྩོས་འཁྩོར་ལྩོ་ལས། སྒ་ཆྩོས་ཅན། རྟག་སེ། 

གཞལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཤད་ཀང་། དྩོན་ནི། སྒ་ཆྩོས་ཅན། རྟག་སེ། རི་

བྩོང་རྭ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། དུང་སྒ་ཆྩོས་ཅན། རྩོལ་བ་ལས་

བྱུང་སེ། མི་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། དུང་སྒ་ཆྩོས་ཅན། 

རྩོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་སེ། མི་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ། བཞི་པ་ནི། 

ཕྩོགས་ཆྩོས་འཁྩོར་ལྩོ་ལས། སྒ་ཆྩོས་ཅན། རྟག་སེ། རེག་བ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་བཤད་པ་ནི། བེ་བག་པའི་བླྩོ་ངྩོ་ལ་ལྟྩོས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་གི། རེག་བ་ཅན་

མ་ཡིན་པ་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་མི་འཇུག་སེ། རྟག་

པ་ཡིན་ན་རེག་བ་ཅན་མ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། བེ་བག་པའི་ངྩོ་བྩོར་རེག་བ་ཅན་

མ་ཡིན་པ་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་སེ། བེ་བག་

པས་རེག་བ་ཅན་ཡིན་ལ་རྟག་པ་ཡིན་པའང་འདྩོད། དེས་རྟག་པ་ཡིན་ལ་རེག་བ་

ཅན་མ་ཡིན་པའང་འདྩོད་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། དེས་འབྱུང་བཞིའི་རྡུལ་ཕྲན་

རྟག་པར་འདྩོད། རེག་བ་ཅན་དུའང་འདྩོད་པའི་ཕིར། དེས་ན། མཐུན་ཕྩོགས་མི་

མཐུན་ཕྩོགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་རྟགས་དངྩོས་ནི། སྒ་ཆྩོས་ཅན། 

རྟག་སེ། མཚོན་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

གཉིས་པ་ལྷག་ལྡན་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ། མཚན་ཉིད། དབེ་བ། སྒ་

བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པྩོ་ནི། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཐུན་མྩོང་བའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་

ཚིགས་གང་ཞིག །ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་དུ་སྩོང་བའི་གང་ཟག་དེས། 
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྩོགས་དང་མི་མཐུན་ཕྩོགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཡྩོད་པར་མ་ངེས་

པ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ལྷག་ལྡན་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད། གཉིས་པ། དེ་

ལ་དབེ་ན། ཡང་དག་ལྷག་ལྡན་དང་། འགལ་བ་ལྷག་ལྡན་གཉིས། དང་པྩོའི་མཚན་

ཉིད། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཐུན་མྩོང་གི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་གང་ཞིག །རང་ཉིད་དེ་

སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་དུ་སྩོང་བའི་གང་ཟག་གིས་རང་ཉིད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་

ཕྩོགས་ལ་ཡྩོད་པར་ངེས་རང་ཉིད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཡྩོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་

ཟ་བ། དཔེར་ན། ངག་སྨྲའི་སྐྱེས་བུ་ཕ་རྩོལ་པྩོ་ཆྩོས་ཅན། ཀུན་མཁྱེན་མ་ཡིན་ཏེ། 

ངག་སྨྲ་བའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ། གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད། དེ་གང་ཞིག །རང་ཉིད་

དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་དུ་སྩོང་བའི་གང་ཟག་གིས་རང་ཉིད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་

མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཡྩོད་པར་ངེས་རང་ཉིད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཡྩོད་མེད་ཐེ་

ཚོམ་ཟ་བ། དཔེར་ན། ངག་སྨྲ་བའི་སྐྱེས་བུ་ཕ་རྩོལ་པྩོ་ཆྩོས་ཅན། ཀུན་མཁྱེན་ཡིན་

ཏེ། ངག་སྨྲ་བའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། ངག་སྨྲ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་ངག་

སྨྲའི་སྐྱེས་བུ་ཕ་རྩོལ་པྩོ་ཀུན་མཁྱེན་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་ཡང་དག་ལྷག་ལྡན་གི་མ་

ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་

ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་དུ་སྩོང་བའི་གང་ཟག་

གིས་ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཡྩོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལྷག་མར་ལུས་

པའི་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བརྩོད་

པའི་ཕིར། ངག་སྨྲ་ཆྩོས་ཅན། ཁྱྩོད་ལ་ངག་སྨྲའི་སྐྱེས་བུ་ཕ་རྩོལ་པྩོ་ཀུན་མཁྱེན་དུ་

སྒྲུབ་པའི་འགལ་བ་ལྷག་ལྡན་གི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

མཚན་ཡྩོད་དེ། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་འགལ་རྟགས་སུ་འགྱུར་བ་ལ། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་

ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་དུ་སྩོང་བའི་གང་ཟག་གིས་ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཡྩོད་

མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལྷག་མར་ལུས་པའི་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཡྩོངས་འཛིན་རྟགས་རིགས་ ༣༠༩ ལས། གཉིས་པ་མ་ངེས་པའི་གཏན་

ཚིགས་བཤད་པ་ལ། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ་གཉིས། དང་པྩོ་ནི། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཀང་ཡིན། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རེས་ཁྱབ་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཡིན། 

སྒ་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་རེས་ཁྱབ་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་

དེ། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད། 

གཉིས་པ་དབེ་བ་ལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་

ཚིགས་དང་། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཐུན་མྩོང་བའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས། དང་པྩོ་

ལ་མཚན་ཉིད་དང་། མཚན་གཞི་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་ངེས་

པའི་གཏན་ཚིགས་གང་ཞིག །ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་དུ་སྩོང་བའི་གང་

ཟག་གིས། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཡྩོད་པར་མ་ངེས་པ་ཡང་ཡིན། གང་

ཟག་དེས་ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཡྩོད་པར་མ་ངེས་པ་ཡང་ཡིན་པའི་

གཞི་མཐུན་པ་དེ། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་

ཀི་མཚན་ཉིད། གཉིས་པ་མཚན་གཞི་ནི། མཉན་བ། སྒ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྩོག་པ། 

སྒའི་ལྡྩོག་པ་རྣམས་རེ་རེ་ནས། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་

པའི་གཏན་ཚིགས་དང་། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

པའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་ཀ་ཡིན། 

གཉིས་པ་ཐུན་མྩོང་བའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ། མཚན་ཉིད་དང་། 

དབེ་བ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་གང་

ཞིག །ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་དུ་སྩོང་བའི་གང་ཟག་གིས་ཁྱྩོད་དེ་

སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཡྩོད་པར་ངེས་པ་དང་། གང་ཟག་དེས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་

མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཡྩོད་པར་ངེས་པ་གང་རུང་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་དེ། 

ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཐུན་མྩོང་བའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད། གཉིས་

པ་ནི། དེ་ལ་དབེ་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངྩོས་ཀི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས། ལྷག་ལྡན་

གི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས། དེ་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་

ཚིགས་དང་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་ལ། མཚན་ཉིད་དང་། དབེ་བ་གཉིས། དང་པྩོ་

ནི། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་གང་ཞིག །ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་

ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་དུ་སྩོང་བའི་གང་ཟག་གིས། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྩོགས་

དང་། མི་མཐུན་ཕྩོགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཡྩོད་པར་ངེས་པ་དེ། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངྩོས་

ཀི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད། གཉིས་པ་དབེ་བ་ནི། དེ་ལ་

དབེ་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དང་། མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཁྱབ་

བེད་དུ་འཇུག་པའི་དངྩོས་ཀི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་དང་། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་

ཕྩོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དང་། མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་དེ་

དང་། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དང་། མཐུན་ཕྩོགས་ལ་རྣམ་

གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་དེ་དང་། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་དང་མཐུན་ཕྩོགས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

གཉིས་ཀ་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་དེ་དང་བཞི། མཚན་གཞི་རིམ་པ་ལྟར། 

རི་བྩོང་རྭ་མེད་པ་དེ། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དང་། དེ་

སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཡང་ཁྱབ་བེད་དུ་འཇུག་པའི་དངྩོས་ཀི་མ་ངེས་པའི་

གཏན་ཚིགས་དང་། མི་རྟག་པ་དེ། དུང་སྒ་རྩོལ་བྱུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྩོགས་

ལ་ཁྱབ་བེད་དང་། མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་དེ་དང་། མི་

རྟག་པ་དེ། དུང་སྒ་རྩོལ་བྱུང་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཁྱབ་

བེད་དང་། མཐུན་ཕྩོགས་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་དེ་དང་། དབང་ཤེས་དེ། 

ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་གི་དབང་ཤེས་མངྩོན་སུམ་དུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྩོགས་དང་། མི་

མཐུན་ཕྩོགས་གཉིས་ཀ་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་དངྩོས་ཀི་མ་ངེས་པའི་

གཏན་ཚིགས་ཡིན། 

གཉིས་པ་ལྷག་ལྡན་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་ཡང་། མཚན་ཉིད་དང་། 

དབེ་བ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཐུན་མྩོང་བའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་

ཚིགས་གང་ཞིག །ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་དུ་སྩོང་བའི་གང་ཟག་གིས། 

ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཡྩོད་པར་ངེས་ནས། མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཡྩོད་མེད་

ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཡྩོད་པར་ངེས་ནས། མཐུན་

ཕྩོགས་ལ་ཡྩོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་གང་རུང་ཡིན་པ་དེ། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ལྷག་ལྡན་མ་

ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད། གཉིས་པ་དབེ་བ་ནི། ཡང་དག་ལྷག་

ལྡན་གི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་དང་། འགལ་བ་ལྷག་ལྡན་མ་ངེས་པའི་གཏན་

ཚིགས་གཉིས་ལས། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ལྷག་ལྡན་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་གང་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཞིག །ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་དུ་སྩོང་བའི་གང་ཟག་གིས། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་

ཀི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཡྩོད་པར་ངེས་ནས། མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཡྩོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་

བ་དེ། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཡང་དག་ལྷག་ལྡན་གི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་

མཚན་ཉིད། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ལྷག་ལྡན་གི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་གང་ཞིག །ཁྱྩོད་

དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་དུ་སྩོང་བའི་གང་ཟག་གིས། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་

མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཡྩོད་པར་ངེས་ནས། མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཡྩོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དེ། 

ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་འགལ་བ་ལྷག་ལྡན་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད། 

མཚན་གཞི་རིམ་པ་ལྟར། ངག་སྨྲ་བ་དེ། ཀུན་མཁྱེན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་གང་ཟག་གི་

ངྩོར། ངག་སྨྲ་བའི་ལྷས་བིན་ཀུན་མཁྱེན་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་དང་པྩོ་དང་། ཡང་དེ་

དེའི་ངྩོར་ངག་སྨྲ་བའི་ལྷས་སྦིན་ཀུན་མཁྱེན་དུ་སྒྲུབ་པའི་གཉིས་པ་ཡིན། 

གསུམ་པ་དེ་གཉིས་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཐུན་མྩོང་བའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་

ཚིགས་ལ་ཡང་། མཚན་ཉིད་དང་། མཚན་གཞི་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། ཁྱྩོད་དེ་

སྒྲུབ་ཀི་ཐུན་མྩོང་བའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་གང་ཞིག །ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་

ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་དུ་སྩོང་བའི་གང་ཟག་གིས། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྩོགས་ཁྩོ་ན་

ལ་ཡྩོད་པར་ངེས་པ་དང་། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ཁྩོ་ན་ལ་མེད་པར་ངེས་

པ་གང་རུང་ཡིན་པ་དེ། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དེ་གཉིས་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཐུན་མྩོང་

བའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད། གཉིས་པ་མཚན་གཞི་ནི། བུ་

རྩོ་ད་ལྟ་བ་དེ། ཁ་ནང་བུ་རམ་གྩོང་བུའི་སེང་དུ་བུར་གཟུགས་ད་ལྟ་བ་ཡྩོད་པར་སྒྲུབ་

པའི་དེ་གཉིས་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཐུན་མྩོང་བའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

མཚན་གཞི་ཡིན། ཞེས་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་དབེ་ཚུལ་

སར་གི་དེ་དང་ཅུང་མི་འདྲ་བར་གསུངས་ཡྩོད།

ཐུན་མྩོང་གི་མ་ངེས་པའི་རྟགས་ཀི་ངྩོས་འཛིན་དང་དབེ་ཚུལ་རྣམ་འགྲེལ་

ལེའུ་དང་པྩོའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༡༡༣ ལས། དང་པྩོ་ནི། ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་ངེས་པའི་

གཏན་ཚིགས་གང་ཞིག །ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་དུ་སྩོང་བའི་གང་ཟག་

དེས་ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་དང་། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཐུན་

མྩོང་དུ་ཡྩོད་པར་ངེས་པ་དང་། དེས་ཁྱྩོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཤེས་འདྩོད་ཆྩོས་ཅན་དང་དེ་དེ་

སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཐུན་མྩོང་དུ་ཡྩོད་པར་ངེས་པ་གང་རུང་ཡང་ཡིན་པའི་

གཞི་མཐུན་པ་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཐུན་མྩོང་གི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད། 

དེ་ལ་དབེ་ན། དངྩོས་ཀི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་དང་། ལྷག་ལྡན་གི་མ་ངེས་པའི་

གཏན་ཚིགས་གཉིས། ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་བཞིན་དུ་གཞུང་དུ་མ་ཞིག་ལས་

གསུངས་སྩོ། །

ཡྩོངས་འཛིན་རྟགས་རིགས་ ༣༡༠ ལས། གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་དབེ་ན། དེ་

སྒྲུབ་ཀི་དངྩོས་ཀི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས། ལྷག་ལྡན་གི་མ་ངེས་པའི་གཏན་

ཚིགས། དེ་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་དང་གསུམ་ལས། 

ཞེས་དངྩོས་རྒྱུ་མ་ངེས་པ་དང་། ལྷག་ལྡན་མ་ངེས་པ་གང་རུང་མིན་པའི་ཐུན་མྩོང་གི་

མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་གསུངས་ལ།

སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༣༨༥ ལས། གངས་ཅན་གི་རིགས་པ་སྨྲ་བ་

དག་ལྷག་ལྡན་གི་མ་ངེས་པའི་རྟགས་ནི་ཐུན་མྩོང་གི་མ་ངེས་པའི་རྟགས་ཀི་དབེ་བ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བེད་མྩོད། རི་བྩོང་གི་ཅལ་གི་རེས་འབང་འདི་དག་ལ་སྒྲུབ་བེད་ལུང་རིགས་གང་

ཡང་མ་མཐྩོང་ངྩོ་། དེ་བས་ན། ལྷག་ལྡན་ཞེས་པ་ནི། ཁྱབ་འབེལ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གི་ལྷག་

མ་དང་ལྡན་པར་བེད་ཀི། རྟགས་མཐུན་ཕྩོགས་ཁྩོ་ན་ལ་ཡྩོད་ངེས་དང་། མི་མཐུན་

ཕྩོགས་ལ་མེད་ངེས་གང་དུ་ཡང་གྩོ་བར་མི་བེད་པ་ལ་བརྩོད་པ་ཡིན་པས་ལྷག་ལྡན་

གི་རྟགས་དང་མ་ངེས་པའི་རྟགས་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་ལ། ཞེས་ལྷག་ལྡན་གི་

མ་ངེས་པའི་རྟགས་ཐུན་མྩོང་གི་མ་ངེས་པའི་རྟགས་ཁྩོ་ན་ལ་བཤད་པ་མི་འཐད་པ་

དང་། ལྷག་ལྡན་གི་རྟགས་དང་མ་ངེས་པའི་རྟགས་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་པར་

གསུངས་སྩོ། །

ཡང་དེ་ཉིད་ ༣༨༥ ལས། མཚན་ཉིད་ནི། དེ་སྒྲུབ་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་དུ་

སྩོང་བའི་གང་ཟག་གིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁྱབ་འབེལ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཙམ་སྐྱེད་བེད་ཀི་རྟགས། 

དཔེར་ན། ལུས་ལས་འདྩོད་ཆགས་དཔྩོག་པ་ལྟ་བུའྩོ། །དེ་ལྟར་ན། གང་ཞིག་མ་

མཐྩོང་བ་ཙམ་གིས། །ལྡྩོག་པ་རབ་ཏུ་སྩོན་བེད་པ། །དེ་ནི་ཐེ་ཚོམ་རྒྱུ་ཡིན་ཕིར། །དེ་

ལ་ལྷག་མ་ལྡན་ཞེས་བརྩོད། །ཅེས་པ་དང་། དེའི་འགྲེལ་བཤད་དུ། ཤཱཀ་བླྩོས། ཡང་

ལྷག་མ་ལྡན་པ་ཞེས་བ་བ་འདི་ཅི་ཡིན་ཅེས་འདྲི་བར་བེད་དྩོ། །མཚན་ཉིད་བསན་

པའི་ཕིར། གང་ཞིག་ཅེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་སྩོས་ཏེ། ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བ་བའི་

སྒ་འདི་ནི་མ་ངེས་པའི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དག་ལེགས་པར་

བཤད་པར་འགྱུར་རྩོ། །མ་ངེས་པའི་རྟགས་འདི་དག་ལ་བརྩོད་པར་བ་བ་ཤིན་ཏུ་

མང་ཡང་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་བིས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ལེའུ་དང་པྩོའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༡༠༤ ལས། དང་པྩོ་ནི། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ལས། མ་ངེས་པའི་རྟགས་ཁྱབ་པ་ལ་ཐེ་ཚམ་ཟ་བར་མ་ངེས་ཏེ། དངྩོས་ཀི་མ་ངེས་

པ་ནི། ཁྱབ་པ་མེད་ངེས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ལ། ལྷག་ལྡན་ཁྱབ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་

འདྩོད་ན་ཡང་གང་ལ་ངག་སྨྲ་བའི་སྐྱེས་བུ་ཕ་རྩོལ་པྩོ་ཆགས་བལ་དུ་སྒྲུབ་པའི་

འགལ་བ་ལྷག་ལྡན་དུ་སྩོང་བའི་གང་ཟག་དེའི་ངྩོར་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཚད་མས་

མཐྩོང་ཞིང། མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དགྩོས་པས། རྟགས་དང་དགག་བའི་

ཆྩོས་ཀི་གཞི་མཐུན་དེ་ཉིད་ཀིས་རྟགས་དེ་ཡིན་ན་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་དེ་ཡིན་པས་

ཁྱབ་པ་ངེས་པ་ལ་སུན་འབིན་ཡང་དག་ཏུ་མཐྩོང་བས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེས་ན་

མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་དང་བཅས་པ་ཞེས་བ་ཡི། རེས་ཁྱབ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་མིན་

ནྩོ། །ཞེས་པས་བསན། འདིའི་དྩོན་ནི། རིགས་གཏེར་ལས། མ་ངེས་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེད་

པའི་རྟགས་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། རེས་འབང་ཁ་ཅིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་ངེས་

པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ན། རང་ཉིད་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་དུ་སྩོང་བའི་

གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་རང་ཉིད་ཀི་རྟགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁྱབ་འབེལ་ལ་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེད་

བེད་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅེ་ན། གཞལ་བ་ཆྩོས་ཅན། རང་ཉིད་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་

ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་དུ་སྩོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་རང་ཉིད་ཀི་རྟགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་

ཀི་ཁྱབ་འབེལ་ལ་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེད་བེད་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་མ་ངེས་པའི་

གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། རང་ཉིད་སྒ་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་དུ་སྩོང་བའི་གང་ཟག་དེས། རང་ཉིད་ཀི་རྟགས་ཀིས་སྒ་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པས་ཁྱབ་པ་མེད་ངེས་སུ་རྟྩོགས་པའི་ཕིར། དེས་རང་ཉིད་སྒ་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཡྩོད་པར་རྟྩོགས་པའི་ཕིར། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

དངྩོས་ཀི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང། ངག་སྨྲ་ཆྩོས་ཅན། 

རང་ཉིད་ངག་སྨྲའི་སྐྱེས་བུ་ཕ་རྩོལ་པྩོ་ཆགས་བལ་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་དུ་

སྩོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་རང་ཉིད་ཀི་རྟགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁྱབ་འབེལ་ལ་ཐེ་

ཚོམ་སྐྱེད་བེད་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྱབ་པ་ཁས། འདྩོད་ན། དེ་ཆྩོས་ཅན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་ཉིད་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་

ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་དུ་སྩོང་བའི་གང་ཟག་དེས་རང་ཉིད་ཀི་རྟགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁྱབ་

པ་མེད་པར་ངེས་པའི་ཕིར། དེས་རང་ཉིད་དེ་སྒྲུབ་ཀིས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཡྩོད་

པར་ངེས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་འགལ་བ་ལྷག་ལྡན་གི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་

ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་ནི་ཐེ་ཚོམ་རྒྱུ་ཡིན་ཕིར། ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་

འགལ་ལྩོ་ཞེ་ན། སྐྱྩོན་མེད་དེ། ལུང་དེས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་འགལ་བ་ལྷག་ལྡན་གི་མ་ངེས་

པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ན། རང་ཉིད་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་དུ་སྩོང་བའི་

གང་ཟག་དེས། རང་ཉིད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཡྩོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་གཅིག་

དགྩོས་པའི་དྩོན་ཡིན་གི། དེས་རང་ཉིད་ཀི་རྟགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་ཁྱབ་ལ་ཐེ་

ཚོམ་ཟ་དགྩོས་པའི་དྩོན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་གཅྩོད་ཀི་སྒ་གསུམ་གི་ཁྱད་པར་ངྩོས་བཟུང་བ།

རྣམ་གཅྩོད་ཀི་སྒ་གསུམ་གི་ཁྱད་པར་ངྩོས་བཟུང་བ་ནི། དྩོན་གཉེར་ཡིད་ཀི་

མུན་སེལ་ ༡༠༠ ལས། རྩོད་བེད་ལ་རྣམ་གཅྩོད་ཀི་སྩོ་ནས་དབེ་ན། མི་ལྡན་རྣམ་

གཅྩོད་ཀི་སྒ་དང་། གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅྩོད་ཀི་སྒ་དང་། མི་སྲིད་རྣམ་གཅྩོད་ཀི་སྒ་

དང་གསུམ། མཚན་ཉིད་རིམ་པ་བཞིན། ཚིག་ཕྲད་ཁྱད་ཆྩོས་ཀི་འྩོག་དེ་མ་ཐག་པར་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

སྦར་ནས་རྩོད་བེད། ཁྱད་གཞིའི་འྩོག་དེ་མ་ཐག་པར་སྦར་ནས་རྩོད་བེད། བ་བ་སྲིད་

པའི་འྩོག་དེ་མ་ཐག་པར་སྦར་ནས་རྩོད་བེད། ཅེས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༥༥༣ ལས། བས་པ་སྒ་ལ་ཡྩོད་པ་ཁྩོ་ན་

ཞེས་བརྩོད་ན། མི་ལྡན་པ་གཅྩོད་དེ། ཁྱད་པར་ཡྩོད་ཆྩོས་དང་ངེས་གཟུང་ལྷན་ཅིག་

ཏུ་སྦར་བའི་ཕིར། བས་པ་སྒ་ཁྩོ་ན་ལ་ཡྩོད་ཅེས་སྩོས་ན། གཞན་ལ་ལྡན་པ་རྣམ་པར་

གཅྩོད་དེ། དེའི་ཚེ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡྩོད་པ་དག་དང་ངེས་གཟུང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བརྩོད་

པའི་ཕིར། བ་ལས་བེའུ་འབྱུང་བ་སྲིད་པ་ཁྩོ་ན་ཞེས་སྩོས་ན། ཤིན་ཏུ་མི་སྲིད་པ་རྣམ་

པར་གཅྩོད་པར་བེད་དེ། འབྱུང་སྲིད་པའི་བ་བ་དག་དང་ངེས་གཟུང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

བརྩོད་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

འྩོ་ན་རྣམ་གཅྩོད་ཀི་སྒ་ལ་ངེས་གཟུང་དངྩོས་སུ་སྦར་དགྩོས་སམ་ཞེ་ན། 

ངེས་གཟུང་དངྩོས་སུ་མ་སྦར་ཡང་བརྩོད་འདྩོད་ཀི་དབང་གིས་རྣམ་པར་གཅྩོད་

པ་ཡྩོད་པ་གསུངས་ཏེ། རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༥༥༤ ལས། ངེས་

བཟུང་དེ་དངྩོས་སུ་སྦར་བ་མེད་ཀང་། བརྩོད་འདྩོད་ཀི་དབང་ལས་རྣམ་གཅྩོད་

དེའི་དྩོན་ཉིད་རྟྩོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། གང་གི་ཕིར་ན། ངག་རྣམས་ནི་རང་གི་

བརྩོད་བའི་དངྩོས་འགལ་རྣམ་པར་གཅྩོད་པའི་འབས་བུ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དཔེར་ན་ནག་པ་འཕྩོང་སྐྱེན་ཞེས་པའམ། སྲིད་སྒྲུབ་འཕྩོང་སྐྱེན་ཞེས་པའམ། 

སྩོན་པྩོ་མཚོ་སྐྱེས་ལ་སྲིད་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་པས། རིམ་པ་བཞིན་དུ་ངེས་

གཟུང་དངྩོས་སུ་མ་སྦར་ཡང་མི་ལྡན་པ་དང་། གཞན་ལ་ལྡན་པ་དང་། མི་སྲིད་

པ་རྣམ་པར་གཅྩོད་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

འདི་དག་བརྩོད་འདྩོད་ཀི་དབང་གིས་རྣམ་པར་གཅྩོད་ཚུལ་ནི། འཕྩོང་སྐྱེན་

པ་ནི་མདའ་འཕེན་མཁས་པ་ལ་ཟེར་ཞིང་། དེ་ཡང་སབས་དེར་རྒྱ་གར་ན་མདའ་

འཕེན་པ་ལ་སྲིད་སྒྲུབ་ལས་མཁས་པ་གཞན་སུ་ཡང་མེད་ལ། ནག་པ་མདའ་འཕེན་

པ་ལ་མཁས་པྩོ་ཡྩོད་ཀང་ཁྩོང་དང་འདྲ་བ་མང་པྩོ་ཡྩོད་དྩོ། །དེའི་ཕིར་བརྩོད་པ་པྩོས་

དྩོན་དེ་ལ་བསམ་ནས་ཕ་རྩོལ་པྩོ་ལ་ནག་པ་འཕྩོང་སྐྱེན་ཞེས་བརྩོད་ཚེ་ནག་པ་འཕྩོང་

མི་སྐྱེན་པ་གཅྩོད་པ་ཙམ་ཡིན་གི་དེ་དང་འདྲ་བའི་འཕྩོང་སྐྱེན་གཞན་ཡྩོད་པ་མི་

གཅྩོད་པས་མི་ལྡན་རྣམ་པར་གཅྩོད་པ་དང་། སྲིད་སྒྲུབ་འཕྩོང་སྐྱེན་ཞེས་བརྩོད་ཚེ། 

སྲིད་སྒྲུབ་དང་འདྲ་བའི་འཕྩོང་སྐྱེན་གཞན་ཡྩོད་པ་རྣམ་པར་གཅྩོད་ནས་སྲིད་སྒྲུབ་

འཕྩོང་སྐྱེན་པར་གྩོ་བར་བེད་པས་གཞན་ལྡན་རྣམ་པར་གཅྩོད་པའྩོ། །གསུམ་པ་ནི་

ཤེས་སའྩོ། །

ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་ཁྩོ་ན་བཀྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན།

ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་ཁྩོ་ན་བཀྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། འྩོ་ན་སྤིར་

གཏན་ཚིགས་ལ་ཡང་དག་དང་། ལྟར་སྣང་གཉིས། ལྟར་སྣང་ལ་ཡང་འགལ་མ་ངེས་

མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་བཅས་གཏན་ཚིགས་དུ་མ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནམ། སབས་

འདིར་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་ཁྩོ་ན་འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། སབས་འདིར་རེའུ་

མིག་ཏུ་འགྩོད་བའི་གཏན་ཚིགས་ལ། ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་ཁྩོ་ནར་

ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། དེ་གཙོ་ཆེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བཀྩོད་པའི་ཕིར། 

གཙོ་ཆེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཀང་ཡྩོད་དེ། རྟགས་ཡང་དག་ཐམས་ཅད་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་

གི་གཏན་ཚིགས་གང་ཞིག །ལྟར་སྣང་ལས་ཀང་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་དང་། མ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་དག་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་གིས་ཁྱབ་པས་དེའི་ཕིར་ཕྩོགས་

ཆྩོས་ཅན་ཁྩོ་ན་འགྩོད་དྩོ། །

མདྩོར་ན་ཚད་མ་མདྩོར། གང་ཕིར་གཏན་ཚིགས་དག་དང་ནི། །དེར་སྣང་

ཕལ་ཆེར་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཉིད། །དེས་ན་གཏན་ཚིགས་སྩོགས་དྩོན་གི། །སྩོན་དུ་དབེ་

བ་བསན་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་ལ། དེའི་དྩོན་ནི། གཏན་ཚིགས་རྣམས་ཀི་ནང་

ནས་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་དང་པྩོར་བསན་པར་བ་སེ། གཏན་ཚིགས་

རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་གཙོ་ཆེ་བའི་ཕིར་ཏེ། གཏན་

ཚིགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་དགྩོས། འགལ་

རྟགས་དང་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ན་ཡང་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་གི་གཏན་

ཚིགས་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཞེས་སྩོན་ཊིཀ་ ༤༠༤ ལས་གསུངས་སྩོ། །

རྟ་ནག་རྣམ་འགྲེལ་ལས་ནི་དགྩོས་པའི་དབང་གིས་ཡིན་པར་གསུངས་ཏེ། 

དེ་ཉིད་ ༥༤༣ ལས། དེ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། སབས་འདིར་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་རབ་

དབེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། གཏན་ཚིགས་དེ་ལ་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀང་ཡྩོད་

པའི་ཕིར་ཞེ་ན་སྐྱྩོན་མེད་དེ། འདིར་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་དབེ་བ་མཐའ་དག་

འཆད་པ་མ་ཡིན་ལ། དགྩོས་པའི་དབང་གིས་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་ཀི་

རབ་དབེ་ཙམ་འཆད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འྩོ་ན་དགྩོས་པ་གང་གི་དབང་དུ་འཆད་ཅེ་ན། 

ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་དེ་ལ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་དང་ཞེས་སྩོགས་

གསུངས་སྩོ། །

འྩོ་ན། ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་ལ་མཐའ་ཡས་པ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ནམ། སབས་འདིར་གྲངས་དགུར་བསྡུས་ནས་བསན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། དེ་

ནི་རྟགས་ཡང་དག་དང་རྟགས་ལྟར་སྣང་གི་དབེ་བའི་དྩོན་བདེ་བླག་ཏུ་ངྩོས་བཟུང་

བའི་ཆེད་དང་། མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་འཇུག་པ་དང་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་

པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་རབ་དབེའི་དྩོན་སྦྩོར་ངག་ཏུ་བརྩོད་བདེ་བར་ངྩོས་བཟུང་བའི་

ཆེད་དང་། ཡང་མཐུན་ཕྩོགས་དང་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་ཡྩོད་པ་དང་མེད་

པ་དང་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་ཚུལ་བདེ་བླག་ཏུ་རྟྩོགས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་ལྟར་ཡང་། རྒྱས་པའི་བསན་བཅྩོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས། གཏན་ཚིགས་རབ་

ཏུ་དབེ་བའི་དྩོན། །བདེ་བར་བཟུང་བ་གྲུབ་བའི་ཕིར། །ཕྩོགས་ཆྩོས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་

ཡིས། །མདྩོར་བསྡུས་པ་ནི་གསུངས་པ་ཡིན། །ཞེས་དང་། དེའི་ཐད་ཀི་རྣམ་བཤད་

ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༥༥༢ ལས། ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་དགུར་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ཡི་སྩོ་

ནས་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་མདྩོར་བསྡུས་པ་གསུངས་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་པ་ཡིན་ཏེ། 

གཏན་ཚིགས་དང་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་གི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ཡི་དྩོན། ཚད་མའི་

ཡུལ་དུ་བདེ་བར་བཟུང་བ་གྲུབ་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་ན་མཐུན་

ཕྩོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་

རབ་ཏུ་དབེ་བའི་དྩོན་སྦྩོར་ངག་ཏུ་བརྩོད་བདེ་བར་བཟུང་བ་གྲུབ་པར་བ་བའི་ཆེད་

ཡིན་པའི་ཕིར། འདིར་སར་གཞན་དྩོན་རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་ལས་འཕྲྩོས་པ་

ཡིན་ཏེ། མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་འཇུག་པ་དང་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་སྦྩོར་

ངག་འགྩོད་ཚུལ་གི་དབེ་བ་ཤེས་པའི་ཕིར་ཡང་། ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་དགུར་དབེ་བ་

ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་དགུ་སྩོ་སྩོའི་དགྩོས་པ་བཤད་པ།

འྩོ་ན་སྤིའི་དགྩོས་པ་དེ་ལྟར་ཡིན་ན་དགུ་པྩོ་དེ་ལ་དགྩོས་པ་སྩོ་སྩོ་ནས་

ཡྩོད་དམ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་ཡྩོད་དེ། རྣམ་བཅད་ཀི་དགྩོས་པ་དང་། ཡྩོངས་གཅྩོད་

ཀི་དགྩོས་པ་བཅས་དགྩོས་པ་གཉིས་གཉིས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་ཡང་

དག་གཉིས་དང་འགལ་རྟགས་གཉིས་ཏེ་བཞི་སྩོས་པའི་རྣམ་བཅད་ཀི་དགྩོས་པ་

དང་ཡྩོངས་གཅྩོད་ཀི་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། རྒྱས་པའི་བསན་བཅྩོས་ཚད་མ་རྣམ་

འགྲེལ་ལས། རང་བཞིན་འབས་བུ་གྲུབ་དྩོན་དུ། །གཏན་ཚིགས་གཉིས་དང་ལྡྩོག་

པ་གཉིས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྣམ་བཅད་ལ། རྟགས་ཡང་དག་གི་རེས་སུ་

འགྲྩོ་ལྡྩོག་གི་ཁྱབ་པ་དངྩོས་པྩོའི་སྩོབས་ཀིས་གྲུབ་ཅིང་། འདྩོད་པ་ཙམ་གིས་

རེས་སུ་འགྲྩོ་ལྡྩོག་གི་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པ་བཅད་ནས། ཡྩོངས་གཅྩོད་ལ། རྟགས་ཡང་

དག་ལ་འབས་རང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་སྩོ་

ཞེས་ཤེས་པ་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་དུ་རྣམ་འགྲེལ་ཐར་ལམ་

གསལ་བེད་ ༥༥༦ དང་། ཊིཀ་ཆེན་ ༦༧༨ དུ་གསལ། 

སྤིར་གཞལ་བ་དང་། ཁྱད་པར་མཉན་བ་རྟགས་སུ་བཀྩོད་པའི་མ་ངེས་

པའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་སྩོས་པའི་རྣམ་བཅད་ཀི་དགྩོས་པ་དང་ཡྩོངས་གཅྩོད་

ཀི་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། རྒྱས་པའི་བསན་བཅྩོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས། རྩོད་

ཕིར་ཁྱད་པར་སྤི་དག་སེ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། རྣམ་བཅད་ལ་རེས་ཁྱབ་

རྐང་པ་ཅན་དང་ལྡྩོག་ཁྱབ་རྐང་པ་ཅན་གི་རྟགས་ཡང་དག་ཡྩོད་པར་འཛིན་པའི་

ལྩོག་རྟྩོག་བཀག་ནས།  ཡྩོངས་གཅྩོད་ལ་རེས་སུ་འགྲྩོ་ལྡྩོག་ཕན་ཚུན་མ་འཁྲུལ་



  371  

རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བར་བསྒྲུབས་ཤིང་དེ་ཡང་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་གཞིར་བས་ནས་

བསྒྲུབས་པས་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་མཚོན་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཚུལ་དེ་ལ་གསུམ་

དུ་གྲངས་ངེས་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་དུ་ཐར་ལམ་གསལ་

བེད་ ༥༥༧ དང་། ཊིཀ་ཆེན་ ༦༧༨ དུ་གསལ།

འྩོ་ན་སྤིར་གཞལ་བ་སྩོས་པས་རེས་ཁྱབ་རྐང་པ་ཅན་འགྩོག་ཚུལ་ནི། དེ་

ཡང་། རང་གི་མཚན་ཉིད་གཅིག་གཞལ་བ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་བརྟེན་ནས་གཞལ་

བ་ཡིན་ན་རང་མཚན་དང་མི་རྟག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་འདྩོད་པ་ཁ་ཅིག་གིས། 

གཞལ་བ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྩོགས་ཁྩོ་ན་ལ་ཡྩོད་ཀི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་

ལ་མེད་པས་རེས་ཁྱབ་འབའ་ཞིག་གྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ཟེར། དེ་

དགག་པའི་ཆེད་དུ་སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་གིས་གཞལ་བའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་དངྩོས་ཀི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་བསན་ལ། འྩོ་ན་དེས་གཞལ་བ་

སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རེས་ཁྱབ་འགྩོག་ཚུལ་ལ་རྒྱུ་མཚན་དང་འབེལ་གང་ཡྩོད་ཅེ་

ན། དེའི་ཚུལ་ནི། གལ་ཏེ་གཞལ་བ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རེས་ཁྱབ་ཡིན་ན། དེ་

སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རེས་ཁྱབ་ཀང་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

རེས་ཁྱབ་གང་ཞིག །དེ་ལྟ་ན་དེ་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རེས་ཁྱབ་ཀང་ཡིན་དགྩོས་པ་

རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་ཁས། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

དངྩོས་ཀི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་ཚུལ་གིས་འགྩོག་

པའམ། ཡང་ན་སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་གིས་འཁྩོར་ལྩོའི་དཔེའི་གཏན་ཚིགས་

འགྩོད་པའི་སབས་སུ་དངྩོས་སུ་གཞལ་བའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་



  372  

སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དངྩོས་ཀི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་བཀྩོད་ཀང་དེ་ནི་མཚོན་པ་ཙམ་ཡིན་གི་གཞལ་

བའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་དེའང་མ་ངེས་པའི་གཏན་

ཚིགས་སུ་གསུངས་པ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་གཞལ་བ་སྒྲྲ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རེས་

ཁྱབ་འགྩོག་པའི་ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་ཤེས་པར་བའམ་དཔྱད་པར་བའྩོ། །

ཁྱད་པར་མཉན་བ་སྩོས་པས་ལྡྩོག་ཁྱབ་རྐང་པ་ཅན་གི་རྟགས་ཡང་དག་གི་

འདྩོད་པ་འགྩོག་ཚུལ་ནི། རིགས་པ་ཅན་པས། གསྩོན་ལུས་ཆྩོས་ཅན། གང་ཟག་གི་

བདག་དང་བཅས་ཏེ། སྲྩོག་ལྡན་གི་ལུས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རྟགས་འདི་ལྡྩོག་

ཁྱབ་རྐང་པ་ཅན་གི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་འདྩོད་ལ། དེ་འགྩོག་པ་ལ་སྩོབ་

དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་གིས། མཉན་བའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཐུན་མྩོང་མ་

ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་གསུངས་སྩོ། །འྩོ་ན་མཉན་བ་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་བསན་པས་རིགས་པ་ཅན་

པའི་ལུགས་དེ་འགྩོག་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་འབེལ་གང་ཡྩོད་ཅེ་ན། དེའི་ཚུལ་ནི། 

བསན་དར་ལྷ་རམས་པའི་ཕྩོགས་ཆྩོས་འཁྩོར་ལྩོའི་འགྲེལ་པ་རིན་ཆེན་སྒྩོན་མེ་ 

༡༣༨ ལས། དེ་ལྟར་བསན་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད་དེ། རིགས་པ་ཅན་པས་

གསྩོན་ལུས་ཆྩོས་ཅན། གང་ཟག་གི་བདག་དང་བཅས་ཏེ། སྲྩོག་ལྡན་གི་ལུས་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཞེས་པ་འདི་རེས་ཁྱབ་མ་གྲུབ་ཀང་ལྡྩོག་ཁྱབ་འབའ་ཞིག་གྲུབ་པའི་རྟགས་

ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། སྲྩོག་ལྡན་གི་ལུས་གསྩོན་ལུས་ལས་གཞན་ལ་མེད་པས་མཐུན་

དཔེ་མེད་པའི་ཕིར་རེས་ཁྱབ་མ་གྲུབ་ལ་མི་མཐུན་དཔེ་ཡྩོད་དེ། བུམ་པའི་སེང་དུ་

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པས་སྲྩོག་ཀང་མེད་པའི་ཕིར་ལྡྩོག་ཁྱབ་གྲུབ་སྙམ་དུ་བསམ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

མྩོ། །དེ་ལ་སྩོབ་དཔྩོན་གིས་རིགས་པ་ཅན་པ་ཁྱྩོད་ཀིས་སྨྲས་པ་དེ་ནི། སངས་རྒྱས་

པ་དག་གིས་མཉན་བའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་དང་མཚུངས་པར་རེས་

ཁྱབ་དང་ལྡྩོག་ཁྱབ་གཉིས་ཀ་མ་གྲུབ་པའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་རྟགས་

ཡིན་ཞེས་མགྩོ་མཚུངས་མཛད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

མགྩོ་མཚུངས་ཀི་རིགས་པ་འདི་ཤེས་པར་བེད་པ་ལ། མཉན་བ་སྒ་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་དྩོན་ལ་གྩོ་བ་ཆགས་དགྩོས་ཤིང་། 

དེ་ཡང་མཉན་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་རྟགས་སུ་འགྲྩོ་བའི་

རྒྱུ་མཚན་ནི་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་དཔེ་མི་རེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་

མཉན་བ་སྒ་ལས་གཞན་ལ་མེད་པས་སྒའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཆྩོས་སུ་གྲུབ། དེའི་

ཕིར་མཉན་བ་ཡིན་ན་མི་རྟག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་ན། སྒ་ཡང་མི་རྟག་པར་ངེས་

དགྩོས་པས། དེས་ན་དུང་སྒ་དང་། རྔ་སྒ་སྩོགས་མཐུན་དཔེར་མི་རུང་བ་ཡིན་ཞིང་། 

དེ་བཞིན་དུ་སྲྩོག་ལྡན་གི་ལུས། གསྩོན་ལུས་ལས་གཞན་ལ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་དཔེ་མེད་པའི་ཕིར་རེས་ཁྱབ་མ་གྲུབ་ལ། རེས་ཁྱབ་མེད་པས་

ལྡྩོག་ཁྱབ་ཀང་མ་གྲུབ་བྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

གསུངས་ཚུལ་འདི་ལྟ་ན་སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་གིས་མཉན་བའི་རྟགས་

ཀིས་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་རྟགས་སུ་བསན་པ་

ན། རིགས་པ་ཅན་པའི་འདྩོད་པའི་སྲྩོག་ལྡན་གསྩོན་ལུས་གང་ཟག་གི་བདག་བཅས་

སུ་སྒྲུབ་པའི་ལྡྩོག་ཁྱབ་གཅིག་པུ་ཅན་གི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འདྩོད་པ་འགྩོག་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ནི། རྒྱུ་མཚན་མགྩོ་མཚུངས་ཀི་སྩོ་ནས་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཡང་དེ་གཉིས་རེས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཁྱབ་མ་གྲུབ་པ་མགྩོ་མཚུངས་ཡིན་པ་དང་། རེས་ཁྱབ་མ་གྲུབ་ན་ལྡྩོག་ཁྱབ་ཀང་མ་

གྲུབ་བྩོ་ཞེས་པའི་སྩོ་ནས་འགྩོག་པར་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ཡང་ཊིཀ་ཆེན་ ༦༨༤ ལས། དང་པྩོ་ནི། སྩོབ་དཔྩོན་གིས་ཕྩོགས་ཆྩོས་

ཅན་གི་རབ་དབེ་འཆད་པའི་སབས་སུ། སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་མཉན་བ་རྟགས་སུ་

བཀྩོད་པ་ཉིད་སྩོས་པའི་དགྩོས་པ་ཡང་། ལྡྩོག་ཁྱབ་འབའ་ཞིག་པ་ཅན་གི་རྟགས་སུ་

རིགས་པ་ཅན་གིས་སྨྲས་པ། དེ་དག་མཉན་བས་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་དང་མཚུངས་

པར་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་བསན་པའི་ཕིར་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལ་རིགས་པ་ཅན་

པ་ནི། གསྩོན་ལུས་ཆྩོས་ཅན། བདག་དང་བཅས་ཏེ། སྲྩོག་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། ཞེས་

བཀྩོད་པ་ན། བདག་བཅས་ཡིན་པ་གསྩོན་ལུས་ལས་གཞན་མེད་པས་མཐུན་དཔེ་

མེད་པའི་ཕིར། རེས་ཁྱབ་མེད་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་མི་མཐུན་དཔེ་བུམ་པ་ལ་སྩོགས་

པའི་སེང་དུ་བདག་མེད་ལ་སྲྩོག་དང་མི་ལྡན་པས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ལྡྩོག་ཁྱབ་

འབའ་ཞིག་པ་ཅན་གི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་ཟེར་རྩོ། །དེས་ན་དེ་ཉིད་ལྡྩོག་

ཁྱབ་འབའ་ཞིག་པའི་རྟགས་ཡིན་པ་བཀག་པའི་སྩོ་ནས། མཉན་བ་དང་མཚུངས་

པར་སྩོན་པར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ལྷག་མ་གསུམ་གསུངས་པའི་རྣམ་བཅད་དང་

ཡྩོངས་གཅྩོད་ཀི་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། རྒྱས་པའི་བསན་བཅྩོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་

ལས། ལྷག་མ་ལྡྩོག་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རེས་འགྲྩོ་གྲུབ་ཙམ་

དང་། རེས་འགྲྩོ་གཙོ་བྩོར་གྱུར་པ་དང་། རེས་སུ་འགྲྩོ་ལྡྩོག་ཆ་མཉམ་པ་གྲུབ་པ་ཙམ་

གིས་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་བཀག་ནས། ཡྩོངས་གཅྩོད་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་



  375  

རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཡང་དག་ཡིན་ན་མི་མཐུན་ཕྩོགས་གང་ལ་ཡང་མེད་ངེས་ཞིག་དགྩོས་སྩོ་ཞེས་ཤེས་

པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༥༥༧ 

ལས། རེས་འགྲྩོ་ཙམ་དང་། རེས་འགྲྩོ་གཙོ་བྩོར་གྱུར་པ་དང་། རེས་སུ་འགྲྩོ་ལྡྩོག་ཆ་

མཉམ་དུ་གྲུབ་པ་ཙམ་གིས་བསྒྲུབ་བ་གྩོ་བ་བཀག་ནས། མི་མཐུན་ཕྩོགས་མཐའ་

དག་ལས་ལྡྩོག་པ་དགྩོས་པར་བསན་པའི་སྩོ་ནས་རྩོད་གཞིའི་སེང་དུ་མི་མཐུན་

ཕྩོགས་མཐའ་དག་རྣམ་པར་བཅད་པ། གཏན་ཚིགས་ཀི་ནུས་ཡུལ་དུ་ཤེས་པའི་

ཆེད་དུ་ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་ལྷག་མ་གསུམ་སྩོས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས།

ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ ༦༧༨ ལས། དེ་དག་གི་ལྷག་མ་ཐུན་མྩོང་

གི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་གསུམ་སྩོས་པ་ཆྩོས་ཅན། དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། 

གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་མི་མཐུན་ཕྩོགས་མཐའ་དག་ལས་ལྡྩོག་པའི་སྒྲུབ་

བེད་དངྩོས་སུ་བཀྩོད་ནས། རྩོད་གཞི་ལ་མི་མཐུན་ཕྩོགས་མཐའ་དག་རྣམ་པར་

བཅད་པ་རྟགས་ཀི་ནུས་ཡུལ་དུ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་སྩོས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

འབས་རྟགས་ལ་རྩོལ་བྱུང་གི་དཔེར་སྩོས་པའི་དགྩོས་པ།

འབས་རྟགས་ལ་རྩོལ་བྱུང་གི་དཔེར་སྩོས་པའི་དགྩོས་པ་ནི། འྩོ་ན་སྩོབ་

དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་གིས་ཕྩོགས་ཆྩོས་འཁྩོར་ལྩོ་ལས་འབས་རྟགས་ཀི་དཔེ་སྩོས་

པའི་ཚེ་རྩོལ་བྱུང་དང་ཞེས་རྩོལ་བྱུང་བཀྩོད་པ་ལ་དགྩོས་པ་གང་ཡྩོད་ཅེ་ན། དེ་ལ་

དགྩོས་པ་ཡྩོད་དེ། རང་རྒྱུ་མི་རྟག་པ་སྩོན་དུ་སྩོང་བ་ལ་རྩོལ་བྱུང་ཡིན་མིན་གི་ཆ་

གཉིས་ཡྩོད་པས་རྩོལ་བྱུང་དུང་སྒ་རང་རྒྱུ་མི་རྟག་པ་སྩོན་དུ་སྩོང་བར་སྒྲུབ་པའི་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ་བཞིན་དེ་སྒྲུབ་ཀི་འབས་རྟགས་ཐམས་ཅད་

དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པར་གྩོ་བའི་ཆེད་དམ་མཚོན་པའི་

ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར།

དེ་ལྟར་ཡང་། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས། རང་བཞིན་ཉིད་ལས་གཞན་གིས་

ནི། །གྩོ་བ་ལ་ཁྱབ་ཡྩོད་མིན་ཏེ། །རྒྱུ་ནི་འཁྲུལ་པ་སྲིད་ཕིར་རྩོ། །དེའི་ཕིར་འབས་

རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག །ཅེས་གསུངས།

དེའི་ཐད་ཀི་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༥༥༩ ལས། རང་བཞིན་གི་

གཏན་ཚིགས་ཉིད་ལས་གཞན་པའི་འབས་རྟགས་ཉིད་ཀིས་གྩོ་བ་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་

ཁྱབ་བེད་དུ་འཇུག་པ་ཡྩོད་པ་མིན་ཏེ། རྒྱུ་འབས་བུ་ལ་འཁྲུལ་པ་སྲིད་པའི་ཕིར། 

འབས་བུ་དུ་བ་ཆྩོས་ཅན། མེ་ལ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་འཇུག་སེ། དེ་ལ་འཇུག་པ་གང་

ཞིག །ཁྱབ་བེད་དུ་མི་འཇུག་པ་དེའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས།

ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ ༦༧༩ ལས། རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཉིད་ལས་

གཞན་འབས་བུའི་རྟགས་ཀིས་ནི་གྩོ་བ་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡྩོད་པ་མིན་ཏེ། རྒྱུ་

ནི་འབས་བུ་ལ་འཁྲུལ་པ་སྲིད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེའི་ཕིར་འབས་རྟགས་ཡང་དག་

ཐམས་ཅད་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་འཇུག་པས་ཁྱབ་པས་ཕྩོགས་ཆྩོས་

ཅན་གི་རབ་དབེ་འཆད་པའི་སབས་སུ་འབས་རྟགས་ཀི་དཔེར་སྩོས་པའི་རྩོལ་བྱུང་

གི་རྟགས་འདི་ནི། འབས་རྟགས་ཐམས་ཅད་ཀི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་འཇུག་ཚུལ་མཚོན་

པར་ནུས་པའི་དཔེ་ཐུན་མྩོང་བར་འཐད་དྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལ་ཁྩོ་ན་རེ། སབས་འདིར་ཕྩོགས་ཆྩོས་འཁྩོར་ལྩོ་ལས་སྒ་ཆྩོས་ཅན། 
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

མི་རྟག་སེ། རྩོལ་བྱུང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་འགྩོད་ལ། དེ་ནི་དེ་སྒྲུབ་ཀི་འབས་

རྟགས་མ་ཡིན་པས་སབས་འདིར་འབས་རྟགས་ཀི་དཔེ་སྩོས་པའི་དགྩོས་པ་

བཤད་པ་མི་འཐད་དྩོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་བདེན་མྩོད་ཀི་འྩོན་ཀང་དེ་ལྟར་བཀྩོད་པ་ནི་སྐྱ་

ཟིན་གི་རི་མྩོ་ཙམ་ཡིན་གི། སབས་འདིར་བསན་གི་འབས་རྟགས་དངྩོས་ནི། དུང་

སྒ་ཆྩོས་ཅན། རང་རྒྱུ་མི་རྟག་པ་སྩོན་དུ་སྩོང་སེ། སྐྱེས་བུའི་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་

བའི་ཕིར་ཞེས་འགྩོད་ལ། དེ་ནི་འབས་རྟགས་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་པས་སར་ལྟར་

བཤད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་འཐད་དྩོ། །

འྩོ་ན་དེ་ཉིད་ཚིག་གིས་དངྩོས་སུ་ཟིན་པའི་སྩོ་ནས་མ་བཀྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ལ་སྤིའི་དགྩོས་པ་དང་ཁྱད་པར་གི་དགྩོས་པ་གཉིས་ཡྩོད་པ་བསན་

དར་ལྷ་རམས་པས་གསུངས་ཏེ།  དེ་ཉིད་ཀིས་མཛད་པའི་འཁྩོར་ལྩོའི་འགྲེལ་པ་

རིན་ཆེན་སྒྩོན་མེ་ ༡༣༧ ལས། འྩོ་ན་ཚིག་ཟིན་ལ་ཅིའི་ཕིར་མ་བཀྩོད་ཅེ་ན། དགྩོས་

པའི་དབང་གིས་ཏེ། སྤིའི་དགྩོས་པ་ནི། ལྩོགས་དང་པྩོའི་འགལ་རྟགས་ཀི་ཆྩོས་ལྩོག་

པ་སེང་གི་རང་བཞིན་རྟགས་ཀི་ཆྩོས་སུ་བཀྩོད་པ་བཞིན་དུ། ལྩོགས་གཉིས་པའི་

ཆྩོས་ལྩོག་པ་འྩོག་གི་འབས་རྟགས་ཀི་ཆྩོས་སུ་བཀྩོད་པ་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཁྱད་པར་གི་དགྩོས་པ་ནི། འབས་རྟགས་ཡིན་ན་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་རྣམ་གཉིས་

སུ་འཇུག་པས་ཁྱབ་ཀང་། རང་བཞིན་གི་རྟགས་ལ་དེ་འདྲ་མི་དགྩོས་པ་ཤེས་པའི་

ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པས་དཔྱད་པར་བའྩོ། །

སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་གིས། སེང་འྩོག་མི་མཐུན་ལྩོགས་དང་སྦར། །ཡང་

དག་གཏན་ཚིགས་གཉིས་ཡིན་ནྩོ། །ལྩོགས་དང་མི་མཐུན་སེང་འྩོག་སྦར། །འགལ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

བའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་ཡིན་ནྩོ། །ཟུར་བཞི་ཐ་དད་སྣྩོལ་མར་སྦར། །ཐུན་མྩོང་མ་

ངེས་རྣམ་པ་བཞི། །ལྩོགས་གཉིས་ཐད་ཀར་སྦར་བས་ན། །ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་མ་ངེས་

པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྦར་ཚུལ་ཤེས་པར་བའྩོ། །

དེ་སྒྲུབ་ཀི་འབས་རྟགས་ལ་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པས་

ཁྱབ་ན། དུ་ལྡན་གི་ལ་ལ་ཆྩོས་ཅན། དངྩོས་རྒྱུ་མེ་ཡྩོད་དེ། དུ་བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཞེས་

པའི་རྟགས་དང་། དངྩོས་རྒྱུ་མེ་དང་ལྡན་པའི་མཚན་མྩོའི་ལ་ལ་ཆྩོས་ཅན། དངྩོས་

འབས་དུ་བ་ཡྩོད་དེ། དངྩོས་རྒྱུ་མེ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཞེས་བཀྩོད་པའི་ཚེ་རྟགས་དེ་དག་

མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་འཇུག་པ་ས་ལ། དེ་དག་དེ་སྒྲུབ་ཀི་འབས་རྟགས་ཡང་

དག་ཡིན་མིན་དཔྱད་པར་བའྩོ། །

 རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ ༣༣༧ ལས། གཉིས་པ་ནི། འབས་བུ་དང་། རང་བཞིན་

དང་། མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་སྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་། རྒྱུ་

འབས་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་གཏན་ལ་དབབ་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ཚུལ་གསུམ་གང་

ཞིག །རང་གི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་སུ་དངྩོས་སུ་གཟུང་བ་ཡིན་ན་རང་དང་རས་ཐ་དད་

ཡིན་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༡༩ ལས། རྟགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་དགག་

སྒྲུབ་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། སྒྲུབ་པ་གྩོ་བར་བེད་པ་ལ། བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་དང་ངྩོ་བྩོ་ཐ་

དད་པ་དང་། མི་དད་པ་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་དང་པྩོ་ནི་འབས་བུའི་རྟགས་སྩོ། །ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

ཡྩོངས་འཛིན་རྟགས་རིགས་ ༢༨༩ ལས། དངྩོས་འབས་དུ་བ་མེད་པ་དེ། 
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

དུ་བས་དབེན་པའི་རིག་སྩོར་དུ་དུ་བའི་དངྩོས་རྒྱུ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་བཞི་པ་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རེ་བཙུན་རྣམ་འགྲེལ་དུའང་གསུངས་པས་དཔྱད་

པར་བའྩོ། །

རང་བཞིན་གི་རྟགས་ལ་བས་པ་སྩོས་པའི་དགྩོས་པ།

རང་བཞིན་གི་རྟགས་ལ་བས་པ་སྩོས་པའི་དགྩོས་པ་ནི། འྩོ་ན་སྩོབ་

དཔྩོན་གིས་ཕྩོགས་ཆྩོས་འཁྩོར་ལྩོ་ལས་རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཀི་དཔེ་སྩོས་པའི་

ཚེ་སྒ་ཆྩོས་ཅན། མི་རྟག་སེ། བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བས་པ་རང་བཞིན་

གི་རྟགས་ཀི་དཔེར་སྩོས་པ་མི་འཐད་དེ། སྒ་ཆྩོས་ཅན།  མི་རྟག་སེ། རྩོལ་བྱུང་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་གཏན་ཚིགས་བརྒྱད་པ་འདིས་རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཀི་

དཔེར་མཚོན་ནུས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེས་ན་གཏན་ཚིགས་གཉིས་པ་སྒ་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཀི་མཚོན་དཔེ་ལ་བས་པ་སྩོས་པ་ལ་དྩོན་

ནམ་དགྩོས་པ་མེད་དྩོ་ཞེ་ན། 

གཏན་ཚིགས་བརྒྱད་པས་རང་བཞིན་གི་རྟགས་མཚོན་ནུས་ཀང་གཏན་

ཚིགས་དེ་ནི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པས་རང་

བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་མཐུན་ཕྩོགས་ཆ་གཉིས་དགྩོས་སམ་སྙམ་ན། 

མི་དགྩོས་ཏེ་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་འཇུག་པའི་རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཡང་

དག་ཀང་ཡྩོད་དྩོ་ཞེས་མཚོན་པའམ་གྩོ་བའི་ཆེད་དུ་གཏན་ཚིགས་གཉིས་པ། སྒ་

ཆྩོས་ཅན། མི་རྟག་སེ། བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་

དུ་འཇུག་པའི་རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་འདི་སྩོས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དེ་ལྟར་ཡང་རྣམ་འགྲེལ་ལས། འདི་ཉིད་ཀིས་ནི་རང་བཞིན་ཉིད། །གྲུབ་ཀང་

ཐ་དད་བས་པ་ནི། །འབས་དང་ལྷན་ཅིག་བསན་པ་ནི། །ཐམས་ཅད་དེ་འདྲར་ཤེས་

མི་འགྱུར། །ཞེས་སྩོ། །དེའི་ཐད་ཀི་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༥༦༠ ལས། གཉིས་པ་

ནི། བས་པ་དཔེར་སྩོས་པ་དྩོན་མེད་པར་ཐལ། རྩོལ་བྱུང་སྩོས་པ་ཉིད་ཀིས་རང་

བཞིན་རྟགས་ཀི་དཔེ་ཡང་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཅེ་ན། ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་གི་དབེ་བ་སྩོན་

པའི་སབས་འདིར། རྩོལ་བྱུང་འདི་ཉིད་ཀིས་རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་ཉིད་ཀི་

དཔེ་གྲུབ་ཀང་། དེ་ལས་ཐ་དད་དུ་བས་པ་དཔེར་སྩོས་པ་ཆྩོས་ཅན། དགྩོས་པ་ཡྩོད་

དེ། འབས་རྟགས་ཀི་དཔེ་དང་ལྷན་ཅིག་བས་པ་དཔེར་བསན་པ་ན་རང་བཞིན་གི་

རྟགས་ཐམས་ཅད་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ་དེ་འདྲར་ཤེས་པར་མི་

འགྱུར་བར་ཁྱབ་བེད་དུ་འཇུག་པ་ཡྩོད་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་

གསུངས།

ཊིཀ་ཆེན་ ༦༨༡ ལས་ཀང་འདི་བཞིན་དུ་གསལ།

གཉིས་ཀ་སྩོས་པའི་དགྩོས་པ།

གཉིས་ཀ་སྩོས་པའི་དགྩོས་པ་ནི། ཁྩོ་ན་རེ། སྩོབ་དཔྩོན་གིས་འབས་རང་གི་

རྟགས་ཡང་དག་ནི་རང་དྩོན་ལེའུར་རྒྱས་པར་བསན་ཟིན་པས། སར་ཡང་གཞན་

དྩོན་ལེའུར་གཏན་ཚིགས་ཀི་རབ་དབེ་འཆད་པ་ན་འབས་རང་གི་རྟགས་ཀི་རྣམ་

དབེ་བཤད་པ་ནི་བཟླྩོས་སྐྱྩོན་ཡྩོད་ལ་དགྩོས་པ་མེད་དྩོ། །གཞན་དུ་ན་རྟགས་ཡང་

དག་གི་མཚན་ཉིད་ཀང་སབས་འདིར་སྩོས་དགྩོས་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། ལན་ནི། 

གཞན་དྩོན་ལེའུར་འབས་རང་གི་རྟགས་ཀི་རབ་དབེ་འཆད་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཁྱད་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

པར་ཅན་ཡྩོད་དེ། རང་དྩོན་ལེའུར་འབས་རང་གི་རྟགས་ཀི་རྣམ་དབེ་དང་དེ་དག་གི་

འབེལ་པ་རྒྱས་པར་གསུངས་མྩོད་ཀང་། འབས་རང་གི་རྟགས་ཀི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་

རྣམ་གཉིས་དང་ཁྱབ་བེད་འཇུག་པའི་དབེ་བའི་རྣམ་གཞག་དང་། དེ་བཞིན་བརྩོད་

བ་འབས་རང་གི་རྟགས་གཉིས་ཀི་ཚུལ་ཕི་རྩོལ་ལ་བརྩོད་པའི་རྩོད་བེད་སྒྲུབ་ངག་གི་

དབེ་བ་རྟྩོགས་པའི་ཆེད་དུ་གཏན་ཚིགས་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ཡིན་པས་

བཟླྩོས་སྐྱྩོན་མེད་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་པ་ཤེས་པར་བ་ལ། མཚན་ཉིད་བཤད་པ་ལ་ནི་

དགྩོས་པ་ལྷག་པྩོ་མེད་པས་སབས་འདིར་མ་བཤད་དྩོ་ཞེས་པའི་དྩོན་ཏེ། དེ་ལྟར་

ཡང་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས། རེས་སུ་དཔག་པ་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །གཏན་ཚིགས་

བརྩོད་བས་རྟྩོགས་དྩོན་དུ། ། རབ་ཏུ་དབེ་བ་ཙམ་བཤད་དྩོ། །ཞེས་སྩོ། །དེའི་ཐད་

ཀི་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༥༦༠ ལས་ཀང་། གསུམ་པ་ནི། རང་དྩོན་དུ་

གཏན་ཚིགས་ཀི་དབེ་བ་སྩོས་ཟིན་པའི་ཕིར། ཡང་འདིར་སྩོས་པ་ལ་དགྩོས་པ་ཅི་

ཡྩོད་ཅེ་ན། ཞེས་པ་ནས། ཡང་ན་རང་དྩོན་རེས་སུ་དཔག་པར་བཤད་ཟིན་པའི་

གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་དྩོན་དེ་དང་ལྡན་པའི་གཏན་ཚིགས་ཕི་རྩོལ་ལ་

བརྩོད་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་སྦྩོར་བའི་དབེ་བ་རྟྩོགས་པའི་དྩོན་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་པའི་བར་གསུངས་ལ།

ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ ༦༨༡ ལས། གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་རྟགས་

ཡང་དག་གི་དབེ་བ་ནི། རང་དྩོན་ལེའུར་བརྩོད་ཟིན་པའི་ཕིར། ཡང་འདིར་སྩོས་

པ་ལ་དགྩོས་པ་ཅི་ཡྩོད། གཞན་དུ་ན་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཀང་སྩོས་

དགྩོས་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། རང་དྩོན་རེས་སུ་དཔག་པར་བཤད་ཟིན་པའི་དྩོན་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

འབས་རང་གི་གཏན་ཚིགས་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་ངག་གི་བརྩོད་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་

རྩོད་བེད་སྒྲུབ་ངག་གི་སྦྩོར་བའི་དབེ་བ་རྟྩོགས་པའི་དྩོན་དུ་བརྩོད་བ་འབས་རང་

གི་གཏན་ཚིགས་ཀི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་འཇུག་ཚུལ་གི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ཙམ་འདིར་

བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་ཟླྩོས་པའི་སྐྱྩོན་མེད་ཅིང་། རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་

ཉིད་ཚུལ་གསུམ་ལ་ནི་སར་བཤད་པ་དེ་ལས་ཐ་དད་པ་འདིར་བཤད་དགྩོས་པ་

མེད་པའི་ཕིར་མ་བཤད་དྩོ། །

དྩོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། སར་རང་དྩོན་ལེའུར་འབས་རང་གི་རྟགས་འཆད་པ་

ན། འབས་རང་གི་རྟགས་ཀི་བསྒྲུབ་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་རྟགས་ཆྩོས་ཀི་

བདག་གཅིག་དང་དེ་བྱུང་གི་འབེལ་པ་མི་འདྲ་བའི་སྩོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་

ཀང་། རྟགས་དེ་གཉིས་ཀི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཆ་

གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་དབེ་བ་མ་བཤད་ལ། འདིར་ནི་སར་བཤད་ཟིན་པའི་

འབས་རང་གི་རྟགས་ཀི་ཁྱད་པར་དེ་དག་མ་བཤད་པར་རྩོད་བེད་སྒྲུབ་ངག་གི་

དབེ་བ་ཤེས་པའི་ཕིར་དུ། བརྩོད་བ་འབས་རང་གི་རྟགས་དེ་དག་གི་མཐུན་

ཕྩོགས་ལ་འཇུག་ཚུལ་གི་དབེ་བ་ཙམ་ཞིག་བཤད་པ་ཡིན་པས་བཟླྩོས་པའི་སྐྱྩོན་

མེད་ཅིང་། རང་དྩོན་ལེའུར་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་བཤད་པའི་ཚུལ་

གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་པ་དེ་ལས་ཐ་དད་པ་འདིར་བཤད་རྒྱུའི་

རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར། དབེ་བ་སྩོན་ན་མཚན་ཉིད་ཀང་

སྩོན་དགྩོས་པ་མི་མཚུངས་སྩོ་ཞེས་པའི་དྩོན་ཏེ། ཊིཀ་བེད་དག་གིས་འདི་ཙམ་

ཡང་འཆད་མ་ཤེས་པར་སྣང་ངྩོ་། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

མདྩོར་ན་འདིར་འབས་རང་གི་རྟགས་ཀི་རབ་དབེ་བཤད་པ་ནི། བརྩོད་བའི་

རྟགས་ཡང་དག་གི་རབ་དབེ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་མིན་གི། རྩོད་བེད་སྒྲུབ་ངག་གི་དབེ་

བ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་དང་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་འཇུག་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཡྩོད་པ་

ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པས་རང་དྩོན་ལེའུ་དང་དགྩོས་པ་མི་འདྲ་བ་ཡྩོད་པས་བཟླྩོས་

སྐྱྩོན་མེད་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དྩོ་ཞེས་པའི་དྩོན་ནྩོ། །

སྲྩོག་ལྡན་ལྡྩོག་པ་ཅན་དུ་མི་འཐད་པའི་སབས་འབེལ་པ་ལ་ 

བརྟགས་ལ་དགག་ཚུལ།

སྲྩོག་ལྡན་ལྡྩོག་པ་ཅན་དུ་མི་འཐད་པའི་སབས་འབེལ་པ་ལ་བརྟགས་ལ་

དགག་ཚུལ་ནི། སྤིར་འདིའི་སྩོར་གྩོང་དུ་ཅུང་ཟད་སྩོང་ཟིན་ཀང་འདིར་འབེལ་པ་ལ་

བརྟགས་ལ་དགག་ཚུལ་ནི། རྒྱས་པའི་བསན་བཅྩོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས། ལྡྩོག་

པ་ཉིད་ནི་ངེས་པ་ཉིད། །མེད་ན་མི་འབྱུང་ཡིན་པར་བརྩོད། །ཅེས་པ་ནས། ཤིན་ཏུ་

ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ། །མཐྩོང་དང་མ་མཐྩོང་དེ་གྲུབ་མེད། །ཅེས་པའི་བར་གསུངས་ལ། 

དྩོན་ནི། སབས་འདི་སངས་རྒྱས་པས་རིགས་པ་ཅན་པ་འགྩོག་ཅིང་དེ་ཡང་རིགས་

པ་ཅན་པས། གསྩོན་ལུས་ཆྩོས་ཅན། གང་ཟག་གི་བདག་དང་བཅས་ཏེ། སྲྩོག་ལྡན་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་རྟགས་འདི་རེས་ཁྱབ་མ་གྲུབ་ཅིང་ལྡྩོག་ཁྱབ་འབའ་ཞིག་

གྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཟེར། དེ་འགྩོག་པ་ལ། སངས་རྒྱས་པའམ་དཔལ་

ལྡན་ཆྩོས་གྲགས་ཀིས་ཚུལ་དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ལྡྩོག་ཁྱབ་གྲུབ་པ་ལ་སྩོན་དུ་

རྟགས་ཆྩོས་ཀི་འབེལ་པ་གྲུབ་དགྩོས་པ་གང་ཞིག །ཁྱྩོད་ཀིས་བཀྩོད་པའི་རྟགས་

དེར་རྟགས་ཆྩོས་ཀི་འབེལ་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཞེས་འབེལ་པ་ལ་བརྟགས་ནས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ལྡྩོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པར་བསྒྲུབ་ཅིང་། གལ་ཏེ་རིགས་པ་ཅན་པས་དེ་རྟགས་ཆྩོས་ཀི་

འབེལ་པ་གྲུབ་པས་ལྡྩོག་ཁྱབ་གྲུབ་བྩོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་རྟགས་དེའི་རེས་ཁྱབ་ཀང་

གྲུབ་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། ལྡྩོག་ཁྱབ་གཅིག་པུ་ཅན་ཡིན་པ་ཉམས་སྩོ། །མདྩོར་

ན་དེ་འདྲའི་རྟགས་དེ་ཆྩོས་ཅན། རེས་ཁྱབ་མེད་ཅིང་ལྡྩོག་ཁྱབ་ཀང་མ་གྲུབ་པར་

ཐལ། ཁྱྩོད་ཀི་རྟགས་ཆྩོས་ལ་འབེལ་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་འབེལ་པ་གྲུབ་བྩོ་

ཞེ་ན་དེ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། བདག་གཅིག་པའི་འབེལ་པ་ཡང་མ་གྲུབ། དེ་བྱུང་

གི་འབེལ་པ་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཕི་མ་གྲུབ་སེ། སྲྩོག་ལྡན་དང་བདག་གི་རྒྱུ་

འབས་ཀི་འབེལ་པ་མངྩོན་སུམ་གིས་མ་གྲུབ་སེ་དེ་ལ་ཚད་མ་ཕྲུགས་གསུམ་གི་རྣམ་

གཞག་མི་འཐད་པའི་ཕིར།

དེ་གཉིས་རྒྱུ་འབས་ངེས་བེད་ཀི་རེས་དཔག་མེད་དེ། གལ་ཏེ་བདག་དེ་ཡྩོད་

ན་གཞལ་བ་ཀུན་གི་མཐར་ཐུག་པ་དེ་ཡིན་དགྩོས་པས། དེ་མངྩོན་སུམ་གིས་

དམིགས་པས་ཁྱབ་པ་ཁྱྩོད་ཀི་ཁས་ལེན་དགྩོས་ལ། དེ་ཡང་མི་འཐད་པའི་ཕིར། 

རྟགས་དང་པྩོ་མ་གྲུབ་སེ། དེ་གཉིས་བདག་གཅིག་འབེལ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་

འཐད་དེ། དེ་འདྲའི་གཏན་ཚིགས་དེའི་རྟགས་ཆྩོས་གཉིས་བདག་གཅིག་འབེལ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་རས་གཅིག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བདག་རྟག་པ་དང་

སྲྩོག་མི་རྟག་པར་རིགས་པ་ཅན་པས་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་པའི་དྩོན་ནྩོ། །

སྲྩོག་ལྡན་ལྡྩོག་པ་ཅན་མི་འཐད་པའི་སབས་སུ་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ 

བརྟགས་ལ་དགག་པའི་ཚུལ།

སྲྩོག་ལྡན་ལྡྩོག་པ་ཅན་མི་འཐད་པའི་སབས་སུ་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བརྟགས་ལ་དགག་པའི་ཚུལ་ནི།  རྒྱས་པའི་བསན་བཅྩོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་

ལས། གཞན་ལ་མཐྩོང་མེད་ངྩོ་བྩོ་ཅན། །བུམ་སྩོགས་ལ་མེད་ཅེས་གང་

ལས། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་བདག་མཐྩོང་ན། ། ཡྩོད་མེད་ཉིད་ནི་རྟྩོགས་པར་

འགྱུར། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས་སྩོ། །

དྩོན་ནི་རིགས་པ་ཅན་པས། སྲྩོག་ལྡན་གསྩོན་ལུས་གང་ཟག་གི་བདག་

བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ལྡྩོག་ཁྱབ་རྐང་པ་ཅན་གི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་བླངས་པ་དེ་

ལ། སངས་རྒྱས་པས་དེ་མི་འཐད་དེ། བདག་མེད་ལ་སྲྩོག་མེད་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་དེ་

སབས་ཀི་ཕི་རྩོལ་གིས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་སམ་མི་མཐུན་དཔེ་གང་གི་སེང་དུའང་

མངྩོན་སུམ་གིས་མཐྩོང་རུང་དུ་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར་ན། བདག་

ལྡྩོག་པས་སྲྩོག་ལྡྩོག་པའི་ཁྱབ་པ་ཇི་ལྟར་གྲུབ་སེ་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། སབས་ཀི་ཕི་

རྩོལ་གིས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་བདག་ཡྩོད་མེད་སྣང་དུ་མི་རུང་ཞིང་ཐེ་ཚོམ་ལས་མ་

འདས་པས་བདག་མེད་པར་མི་ཤེས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་མདྩོ་རང་འགྲེལ་ལས། བདག་བལྟ་མི་རུང་བའི་ཕིར། བུམ་པ་

ལ་སྩོགས་པ་བདག་མེད་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་སེ། མ་དམིགས་པ་ཙམ་ནི་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས།

གལ་ཏེ་ཁྩོ་ན་རེ། མི་མཐུན་དཔེ་བུམ་པའི་སེང་དུ་སྲྩོག་དང་བླྩོ་མེད་པར་

རྟྩོགས་པ་བཞིན་དུ་བདག་ཀང་མེད་པར་རྟྩོགས་པར་མཚུངས་སྩོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་

འཐད་དེ། མི་མཐུན་དཔེ་བུམ་པའི་སེང་དུ་སྲྩོག་དང་བླྩོ་ཡྩོད་མེད་ནི་མངྩོན་སུམ་ལ་

སྣང་དུ་རུང་ཞིང་དེ་དག་མེད་པར་མངྩོན་སུམ་གིས་རྟྩོགས་ལ། གང་ཟག་གི་བདག་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ནི་མངྩོན་སུམ་ལ་སྣང་རུང་དུ་ཡྩོད་ན་གསྩོན་ལུས་ལ་ཡྩོད་པ་ཚད་མས་མཐྩོང་ཞིང་། 

བུམ་པ་ལ་མེད་པ་ཚད་མས་རྟྩོགས་དགྩོས་པའི་རྣམ་དབེ་འཐད་དུ་ཆུག་ཀང་། 

བདག་དེ་ནི་གཞི་གང་ལའང་སྣང་དུ་མི་རུང་བས་བུམ་སྩོགས་ཀི་སེང་དུ་སྲྩོག་བདག་

གཉིས་མེད་པར་རྟྩོགས་དགྩོས་པ་མི་མཚུངས་སྩོ། །

སྲྩོག་སྩོགས་ལྡྩོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པ་དེ་དང་མཉན་བ་མཚུངས་པར་བསྒྲུབ་ཚུལ།

སྲྩོག་སྩོགས་ལྡྩོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པ་དེ་དང་མཉན་བ་མཚུངས་པར་བསྒྲུབ་ཚུལ་

ནི། འདིིའི་སབས་སུ་མཚུངས་པའི་ཚུལ་ནི་གྩོང་དུ་ཅུང་ཟད་བཤད་ཟིན་ཀང་ཚད་མ་

རྣམ་འགྲེལ་ལས། འཁྲུལ་ཉིད་ཉིད་ཀིས་མཉན་བ་དང་། །སྲྩོག་སྩོགས་འདི་ནི་

མཚུངས་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་ནས། བསྒྲུབ་བའི་རེས་འཇུག་མིན་དེ་ལྟར། །བརྩོད་

འགྱུར་དེ་ནི་གཞན་ལའང་མཚུངས། །ཞེས་པའི་བར་གསུངས་སྩོ། །དྩོན་ནི། རིགས་

པ་ཅན་པས། སྲྩོག་སྩོགས་ཀིས། གསྩོན་ལུས་གང་ཟག་གི་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པ་

དང་མཉན་བས་སྒ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་གཉིས་ལྡྩོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པར་མཚུངས་པ་ཡིན་

ཏེ། དེ་གཉིས་སབས་ཀི་ཕི་རྩོལ་དེས་མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཡྩོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་

སྩོ་ནས་ལྡྩོག་པ་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཡིན་པར་འདྲ་བས་སྩོ། །

གལ་ཏེ་ཁྩོ་ན་རེ། དེ་གཉིས་མི་འདྲ་སེ། སྲྩོག་སྩོགས་ནི་མི་མཐུན་ཕྩོགས་

ལས་ལྡྩོག་པ་ཙམ་ཡིན་ལ། མཉན་བ་ནི་མཐུན་ཕྩོགས་ལས་ཀང་ལྡྩོག་པས་ལྡྩོག་

ཁྱབ་མ་གྲུབ་བྩོ་ཞེ་ན། འྩོ་ན་སྲྩོག་སྩོགས་ཀང་ལྡྩོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་

ཡང་མི་མཐུན་ཕྩོགས་སུ་མ་ཟད་མཐུན་ཕྩོགས་ལས་ཀང་ལྡྩོག་པ་མཉན་བ་དང་རྣམ་

པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པས་སྩོ་ཞེས་པའི་དྩོན་ནྩོ། །དེ་ཡང་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བེད་ ༥༧༢ ལས། མཉན་བས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། སྲྩོག་སྩོགས་ཀིས་

གསྩོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པ་འདི་ནི་ལྡྩོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པར་མཚུངས་པར་

འགྱུར་བར་ཐལ།  མི་མཐུན་ཕྩོགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བས་ལྡྩོག་པ་འཁྲུལ་པ་ཉིད་ཀི་

ཕིར། མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྲྩོག་སྩོགས་ལྡྩོག་པ་ཅན་ཡིན་ཡང་མཉན་བ་འདི་ནི་

ལྡྩོག་པ་འཁྲུལ་པའི་ཕིར་ཅེ་ན། ཅི་ལྟར་འཁྲུལ་དྲིས་པས། བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་མིན་པ་

མི་མཐུན་ཕྩོགས་ཁྩོ་ན་ཉིད་ལས་དེ་ལྡྩོག་པ་མིན་ཏེ། མཐུན་ཕྩོགས་ལས་ཀང་ལྡྩོག་

པའི་ཕིར་ཅེ་ན། འྩོ་ན་དྩོན་གིས་མཉན་བ་དེ་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཀི་རེས་སུ་འཇུག་པ་

མིན་པས་ལྡྩོག་པ་འཁྲུལ་པ་དེ་ལྟར་བརྩོད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་མཐུན་ཕྩོགས་

ལས་ལྡྩོག་པས་ལྡྩོག་པ་འཁྲུལ་བར་བརྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། སྲྩོག་སྩོགས་ཀང་

ལྡྩོག་པ་འཁྲུལ་བར་ཐལ།  མཐུན་ཕྩོགས་ལ་རེས་སུ་མི་འགྲྩོ་བ་དེ་ནི་གཞན་སྲྩོག་

སྩོགས་ལའང་མཚུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྒྱུ་མ་དམིགས་པ་དང་ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པའི་དཔེ་དངྩོས་སུ་མི་སྩོན་པའི་ 

རྒྱུ་མཚན།

རྒྱུ་མ་དམིགས་པ་དང་ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པའི་དཔེ་དངྩོས་སུ་མི་སྩོན་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ནི། འྩོ་ན་ཕྩོགས་ཆྩོས་འཁྩོར་ལྩོས་འབས་རང་གི་རྟགས་ཀི་དཔེ་མཚོན་

དངྩོས་སུ་གསུངས་ནས། མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཀི་དཔེ་མཚོན་དངྩོས་སུ་མི་སྩོན་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པའི་དཔེ་མཚོན་དངྩོས་སུ་

མ་བསན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། རེའུ་མིག་བརྒྱད་པའི་འབས་རྟགས་ཀིས་རང་རྒྱུ་

མི་རྟག་པ་ས་མ་སྩོན་དུ་སྩོང་བ་ལྡྩོག་ན། འབས་བུ་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་ལྡྩོག་པར་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

བརྩོད་པས། རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་དཔེ་མཚོན་ཤུགས་ལ་རྟྩོགས་

ནུས་པས་རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་དཔེ་མཚོན་དངྩོས་སུ་མ་བསན་ལ། རེའུ་མིག་གཉིས་

པའི་རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཀིས་བལྟར་རུང་གི་ཁྱབ་བེད་ཀི་ངྩོ་བྩོ་མི་རྟག་པ་ལྡྩོག་པ་

ཉིད་ཀིས་ཁྱབ་བའི་ངྩོ་བྩོ་བས་པ་ལྡྩོག་པར་བརྩོད་པ་ལས། ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་

པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཤུགས་ལ་རྟྩོགས་ནུས་པས་ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་

ཡང་དག་གི་དཔེ་མཚོན་དངྩོས་སུ་མི་སྩོན་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་། ཚད་མ་རྣམ་

འགྲེལ་ལས། རྒྱུ་དང་ངྩོ་བྩོ་ལྡྩོག་ཉིད་ཀིས། །དྩོན་ལྡྩོག་པར་ནི་བརྩོད་པ་ལས། །མ་

དམིགས་དཔེ་ནི་གྲུབ་པའི་ཕིར། །ཐ་དད་པ་ནི་མ་བཤད་དྩོ། །ཞེས་དང་། དེའི་ཐད་

ཀི་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༥༩༨ ལས། ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་དགུར་ཕེ་བ་

ན། རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པའི་དཔེ་མི་སྩོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། 

ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་གི་རབ་དབེ་འཆད་པའི་སབས་དེར་ཆྩོས་ཅན། འབས་རང་གི་

དཔེར་བརྩོད་པ་ལས་ཐ་དད་པར་མ་དམིགས་པ་གཉིས་ཀི་དཔེར་བརྩོད་དངྩོས་སུ་

མ་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། བལྟར་རུང་གི་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བེད་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ལྡྩོག་པ་

ཉིད་ཀིས་འབས་བུ་དང་ཁྱབ་བའི་དྩོན་ལྡྩོག་པར་བརྩོད་པ་ལས་མ་དམིགས་པ་

གཉིས་ཀི་དཔེ་ཤུགས་ལ་གྲུབ་ཟིན་པས་དངྩོས་སུ་མ་བཀྩོད་པའི་ཕིར། ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ ༧༡༠ ལས། ཕྩོགས་ཆྩོས་ཅན་གི་རབ་དབེ་

འཆད་པ་ན། རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པའི་དཔེ་མི་སྩོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞེ་ན། 

སབས་དེར་དེ་གཉིས་ཀི་དཔེར་བརྩོད་འབས་རང་གི་དཔེར་བརྩོད་ལས་ཐ་དད་པར་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ནི་དངྩོས་སུ་མ་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། ཡྩོད་ན་ལྟར་རུང་གི་རྒྱུ་དང་། ཁྱབ་

བེད་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ལྡྩོག་པ་ཉིད་ཀིས་འབས་བུ་དང་ཁྱབ་བའི་དྩོན་ལྡྩོག་པར་ནི་བརྩོད་པ་

ལས་མི་དམིགས་པ་དེ་གཉིས་ཀི་དཔེ་ནི་ཤུགས་ལ་གྲུབ་ཟིན་པས་དངྩོས་སུ་མ་

བཀྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་དཔེ་མཚོན་དངྩོས་སུ་མི་སྩོན་པའི་རྒྱུ་མཚན།

རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་དཔེ་མཚོན་དངྩོས་སུ་མི་སྩོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི།  

འྩོ་ན་སབས་འདིར་གཏན་ཚིགས་ཀི་རབ་དབེ་འཆད་པ་ན། རང་བཞིན་མ་དམིགས་

པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་དཔེ་བརྩོད་དངྩོས་སུ་མི་སྩོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་། སྩོབ་

དཔྩོན་གིས་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་མི་བཞེད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། སྩོབ་

དཔྩོན་གིས་རྟགས་དེ་མི་བཞེད་པ་མིན་ལ། འྩོན་ཀང་སབས་འདིར་དཔེ་མཚོན་

དངྩོས་སུ་མ་བཀྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། རེའུ་མིག་གཉིས་པར། རང་བཞིན་གི་

རྟགས་ཀི་དཔེ་བརྩོད་དངྩོས་སུ་སྩོན་པ་ན། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ནི་

དེའི་ནང་དུ་འདུས་པས་གྩོ་ས་བ་ལ་དགྩོངས་ནས་དེ་ལས་ཐ་དད་པའི་རང་བཞིན་མ་

དམིགས་པའི་རྟགས་ཀི་དཔེ་མཚོན་དངྩོས་སུ་མ་བཀྩོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། བུམ་

པས་དག་པའི་ས་ཕྩོགས་ན་ཆྩོས་ཅན། བུམ་པ་མེད་དེ། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་

དམིགས་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་འདི་རང་བཞིན་གི་

རྟགས་ཀི་ནང་དུ་འདུས་ཚུལ་ནི། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པ་དེ་ནི་རྣམ་པར་འཇྩོག་

པའི་རྒྱུ་ལས། རྣམ་པར་བཞག་པའི་འབས་བུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡིན་པས་དེ་ཡི་ནང་

དུ་འདུས་པར་གསུངས་སྩོ། །
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དེ་ལྟར་ཡང་། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས། རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་བསྒྲུབ་པས་

ན། །འདི་ནི་རང་བཞིན་ནང་འདུས་ཕིར། །གཏན་ཚིགས་རབ་དབེ་བཤད་པ་

ལས། །ཐ་དད་པར་ནི་དཔེ་མི་བསན། །ཅེས་གསུངས། དེའི་ཐད་ཀི་རྣམ་བཤད་

ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༦༠༤ ལས། གཏན་ཚིིགས་ཀི་རབ་དབེ་བཤད་པ་ན། 

འབས་རང་གི་རྟགས་ལས་ཐ་དད་པར་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་གཏན་

ཚིགས་དཔེར་དངྩོས་སུ་མ་བསན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། མ་དམིགས་པ་འདི་ནི་

རང་བཞིན་རྟགས་ཀི་ནང་དུ་འདུས་པས་གྩོ་ས་བར་དགྩོངས་ནས་དངྩོས་སུ་མ་

བཤད་པའི་ཕིར། དེ་ནི་རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཀི་ནང་དུ་འདུས་པར་ཐལ། རྣམ་

འཇྩོག་གི་རྒྱུ་ལས་རྣམ་པར་བཞག་བའི་འབས་བུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ ༧༡༥ ལས། གལ་ཏེ་སྩོབ་དཔྩོན་དེ་ལྟ་བུའི་

རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་བཞེད་ན། ཅིའི་ཕིར་ཆྩོས་ཅན་གི་དབེ་

བའི་སབས་སུ་དེ་ཉིད་ཀི་དཔེ་མ་བསན་ཞེ་ན། འདི་ནི་རྣམ་པར་འཇྩོག་བེད་ཀི་རྒྱུ་

ལས་རྣམ་གཞག་གི་འབས་བུ་སྒྲུབ་པས་ན། རང་བཞིན་རྟགས་ཀི་དཔེ་སྩོན་པའི་ནང་

དུ་འདུས་པའི་ཕིར། གཏན་ཚིགས་རབ་དབེ་བཤད་པ་ལས་རང་བཞིན་རྟགས་ལས་

ཐ་དད་པར་ནི། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་དཔེར་མ་བསན་ནྩོ་ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

འདི་དག་ལས་འཕྲྩོས་ཏེ་ཁ་ཅིག །བུམ་པས་དག་པའི་ས་ཕྩོགས་ན་ཆྩོས་

ཅན། བུམ་པ་མེད་དེ། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རྟགས་ཡང་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

དག་དེ་ཆྩོས་ཅན། རྣམ་པར་འཇྩོག་པའི་རྒྱུ་ལས་རྣམ་པར་གཞག་བའི་འབས་བུ་

སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། སར་གི་གསུངས་ཚུལ་དེ་དག་འཐད་པའི་

ཕིར། འདྩོད་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡིན་ན་རྣམ་པར་འཇྩོག་པའི་རྒྱུ་དང་གཅིག་ཡིན་

པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་

དེ། རྣམ་པར་འཇྩོག་པའི་རྒྱུ་དང་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ།། འདྩོད་མི་ནུས་སྩོ། །གྩོང་

དུ་ཁྱབ་སེ། བས་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་

བས་པ་དང་གཅིག་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། རྟགས་ས་ཞེས་སྩོགས་ཟེར།

ཡང་ཁ་ཅིག །བུམ་པས་དག་པའི་ས་ཕྩོགས་ན་ཆྩོས་ཅན། བུམ་པ་མེད་དེ། 

བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཆྩོས་ཅན། དེ་

སྒྲུབ་ཀི་རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རང་བཞིན་གི་

རྟགས་ཀི་ནང་དུ་འདུས་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་རྟགས་ཡང་

དག་ཡིན་པའི་ཕིར། རྣམ་འགྲེལ་ངེས་ཀི་ཊིཀྐ་དག་ལས། དེ་ལ་གཉིས་ནི་དངྩོས་པྩོ་

སྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ་གཅིག་ནི་དགག་པའི་གཏན་ཚིགས་སྩོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་

ཞེས་ཟེར། 

དེ་ལ་འགའ་ཞིག །དེ་རང་བཞིན་གི་རྟགས་སུ་འདུས་ཚུལ་ནི། རང་བཞིན་གི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་དྩོན་མ་ཡིན་གི། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཀི་

འབེལ་པ་དེ་རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཀི་རྟགས་ཆྩོས་ཀི་འབེལ་བར་འདུས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་ཡིན་ལ། དེ་དེར་འདུས་ཚུལ་ཡང་། འབེལ་བ་ལ་དེ་བྱུང་འབེལ་དང་། 

བདག་གཅིག་འབེལ་གཉིས་ལས། རང་བཞིན་རྟགས་དང་། རང་བཞིན་མ་དམིགས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

པའི་རྟགས་ཀི་འབེལ་བ་གཉིས་བདག་གཅིག་འབེལ་ལ་བརི་ལ། དེའི་ཕིར་རང་

བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཀི་འབེལ་བ་དེ་རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཀི་འབེལ་བའི་

ནང་དུ་འདུས་སྩོ་ཞེས་ཟེར།

འདི་ལས་འཕྲྩོས་ཏེ་ཁ་ཅིག །རྒྱན་སྣང་ལས། འདི་ཉིད་རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། 

གང་དང་གང་ཤེས་པ་ཡིན་པ་དེ་དང་དེ་ནི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་སྩོང་པ་

ཉིད་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། རི་ལམ་དུ་རྟ་ལ་སྩོགས་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་སྩོང་

པ་ཉིད་ལ་དམིགས་པ་ལྟ་བུའྩོ། །རྩོད་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་རྣམ་པར་མི་རྟྩོག་པའི་

ཡེ་ཤེས་འདི་ཡང་ཤེས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་བ་བ་ནི་རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་སྩོ་

ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཀི་འབེལ་བ་གྲུབ་པའི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་གི། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རང་བཞིན་གི་རྟགས་

ཡང་དག་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་དེ་

སྒྲུབ་ཀི་རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཀི་འབེལ་བ་གྲུབ་པའི་རྟགས་ཡིན་པ་ནི་སར་གི་རྣམ་

འགྲེལ་ར་འགྲེལ་དག་གིས་གྲུབ་བྩོ་ཞེས་ཟེར།

དེ་ལ་འགའ་ཞིག་གིས། སེམས་ཙམ་པ་དང་རང་རྒྱུད་པ་སྩོགས་གྲུབ་མཐའ་

གྩོང་མ་བ་རྣམས་ནི། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་མེད་དགག་

གིས་ཁྱབ་པ། རྣམ་འགྲེལ་ལས། འདིས་ནི་དངྩོས་ལའང་དངྩོས་པྩོའི་ཆ། །ཁས་

བླངས་མེད་པར་དགག་པ་ཉིད། །སྒྲུབ་བེད་ས་མ་དག་གིས་ནི། །མ་ཡིན་སྒྲུབ་པར་

བེད་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པས་མ་ཡིན་དགག་དངྩོས་སུ་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གི་

རྟགས་ཡྩོད་ལ། ཚད་མ་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ལས་ཀང་། མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

དག་གི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་གང་ཞིག །དེ་

སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཡིན་ན་མེད་དགག་ཡིན་དགྩོས་པ། ཞེས་གསུངས་

སྩོ། །ཞེས་ཟེར།

འྩོ་ན་ཁྱེད་ཀི་ལུགས་ལ། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་དེ། 

རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ནམ་མིན། དེ་རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཀི་ནང་དུ་

འདུས་ཚུལ་གང་ཞེ་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་

རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཡང་དག་མིན་ལ། འྩོན་ཀང་རྣམ་འགྲེལ་ར་འགྲེལ་དག་ལས། 

དེ་རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཀི་ནང་དུ་འདུས་པར་གསུངས་པ་ནི། དཔེར་ན། ཕ་མ་

གཅིག་ལས་སྐྱེས་པའི་བུ་སྤུན་གཉིས་ཁྱིམ་སྩོ་སྩོར་བཟུང་ཡང་ཕ་མ་གཅིག་པའི་

འབེལ་བ་གཅིག་པའི་ཆ་ནས་ཕན་ཚུན་ནང་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཟེར་བ་བཞིན། རང་

བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་དང་། རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཡང་དག་

གཉིས་ཀང་རྟགས་ཀི་འབེལ་བ་དེ་འབེལ་བ་གཉིས་ལས་བདག་གཅིག་འབེལ་

གཅིག་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དེའི་ནང་དུ་འདུས་པར་གསུངས་སྩོ། །ཞེས་ཟེར་དགྩོས་

སམ་སྙམ་ཡང་དཔྱད་དགྩོས་པ་མ་ཟད། ར་འགྲེལ་དག་གི་དྩོན་ལ་སྩོང་མིན་ཡང་

དཔྱད་དགྩོས་སྩོ། །ཡང་ན་སར་བཤད་པ་ལྟར། རྣམ་པ་འཇྩོག་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཡི་རྟགས་

ཀིས། རྣམ་པར་གཞག་བའི་འབས་བུར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡིན་པ་གཅིག་མཚུངས་

ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བསྡུས་སྩོ། །

ལྟྩོས་མེད་ཀི་རྟགས་ཀིས་མཇུག་སྡུད་མཛད་པའི་དགྩོས་པ།

ལྟྩོས་མེད་ཀི་རྟགས་ཀིས་མཇུག་སྡུད་མཛད་པའི་དགྩོས་པ་ནི། རྒྱས་པའི་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

བསན་བཅྩོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས། གང་དག་དེ་ཡྩོད་གཞན་ལྟྩོས་མེད། །འབས་

བུའི་ལས་ལ་གེགས་བེད་པ། །མེད་པ་ཅན་གི་ཚོགས་པ་བཞིན། །ཞེས་གསུངས།

མངྩོན་སུམ་ལེའུའི་བརེད་བང་ ༣༧༣ ལས། ཆྩོས་ཀི་སྩོམ་བཞིའི་ནང་ནས་

འདུ་བེད་སད་ཅིག་མར་བསྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་མགྩོ་མཇུག་ཀུན་ཏུ་གཞུང་གཞན་

ལས་ཀང་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་ཞིང་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དགྩོས་པ་ནི་

ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་དུ་རྟྩོགས་པ་ལ་རྟྩོག་པ་འདི་སྩོན་དུ་འགྲྩོ་དགྩོས་

ཤིང་། དེ་སྩོང་ན་ཕུང་པྩོ་བདག་མེད་པ་དང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞི་བ་སྩོགས་ཕུལ་

དུ་བྱུང་བ་རྟྩོགས་པའི་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས།

ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ ༧༢༤ ལས། དེ་ཡང་། དེ་ཕིར་མི་རྟག་ལས་

སྡུག་བསལ། །སྡུག་བསལ་ལས་ནི་བདག་མེད་གསུངས། །ཞེས་པ་ལྟར། འཁྩོར་

བའི་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་ཞི་བའི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་འཐྩོབ་པ་ཡང་། གང་ཟག་

གི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་སྲིད་པའི་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་

བ་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་རི་བྩོ་མཐྩོན་པྩོ་བཅྩོམ་པར་བས་པ་ཉིད་ལ་རག་ལས་

ཤིང་། དེ་ལྟའི་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་གྩོ་འཕང་རིན་པྩོ་ཆེའི་གིང་དུ་ཕིན་པར་བ་

བའི་ཕིར། བདག་མེད་རྟྩོགས་པའི་གྲུ་གཟིངས་དམ་པ་འཚོལ་བར་བེད་པ་ཡང་

འཁྩོར་བའི་འབྩོག་དགྩོན་པ་སྡུག་བསལ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མའི་འབྱུང་གནས་སུ་རིག་

པའི་ར་བ་ཅན་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཕུང་པྩོ་མི་རྟག་པར་རྟྩོགས་པ་ལ་རག་

ལས་པ་ཡིན་པས། བསན་བཅྩོས་འདིར་ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞིའི་ནང་

ནས་ཀང་འདུས་བས་མི་རྟག་པ་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནྩོ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཞེས་གྩོ་བའི་ཆེད་དུ་ལྟྩོས་མེད་ཀི་རྟགས་ཀིས་བསན་བཅྩོས་ཀི་མཇུག་བསྡུ་བར་

མཛད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ཤེས་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༦༡༥ ལས། བསན་བཅྩོས་འདིར་ལྟ་བ་

བཀར་རྟགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞིའི་ནང་ནས་ཀང་།  འདུས་བས་མི་རྟག་པ་ཉིད་རྒྱས་

པར་རིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གྩོ་བའི་ཆེད་དུ་བལྟྩོས་མེད་ཀི་

རྟགས་ཀིས་མཇུག་བསྡུ་བར་མཛད་དྩོ། །དེའི་དགྩོས་པ་ཡང་རྟག་དངྩོས་ཁེགས་ན་

གང་ཟག་གི་བདག་ལ་གྲུབ་མཐའ་འཆའ་བ་མི་སྲིད་པས། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

པ་རྟྩོགས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཐམས་

ཅད་སྡུག་བསལ་བ་དང་། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞི་བ་ཡང་སར་རྒྱས་པར་བསན་

ཟིན་ཏྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སབས་བཞི་པའི་ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེང་ ༣༣༢ ལས། དང་པྩོ་ལ་

གསུམ། ཆྩོས་རྣམས་བདག་མེད་དུ་གཏན་ལ་དབབ། དེ་སྩོམ་པའི་ཚུལ། བསྩོམས་

པས་བདག་ལྟ་སྩོང་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། གང་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡང་སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་

པས་སྩོང་པ་ནི། རྟག་པ་དང་བདག་གི་དངྩོས་པྩོར་མེད་པས་ཁྱབ། རི་བྩོང་གི་རྭ་

བཞིན། ཕི་ནང་གི་མུ་སེགས་པ་རྣམས་ཀིས་བཏགས་པའི་ཤེས་པ་དང་བེམ་པྩོའི་

བདག་དང་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀང་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡང་སྐྱེ་འཇིག་གིས་སྩོང་པ་ཁྱྩོད་ཀི་

ཁས་བླངས་སྩོ། །ཞེས་པའི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཕུང་སྩོགས་ལ་བདག་རྟག་པ་མེད་

པར་གཏན་ལ་འབེབས་སྩོ། །དེ་ཡང་ཕིའི་མུ་སེགས་བདག་ཁས་ལེན་པ་གྲངས་ཅན་

ལ་སྩོགས་པས་བདག་རྟག་པ་ཤེས་པའི་ངྩོ་བྩོར་སྨྲ་ལ། བེ་བག་པ་སྩོགས་ནི་བདག་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

རྟག་པ་བེམ་པྩོའི་ངྩོ་བྩོར་འདྩོད་ཅིང་། རྟག་པ་ཡང་དྩོན་བེད་པའི་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀིས་དབེན་པས་སྐྱེ་འཇིག་གིས་སྩོང་པ་དང་། ནང་གི་མུ་སེགས་བདག་ཁས་ལེན་

པ་གནས་མ་བུ་སྩོགས་ནི། རྟག་མི་རྟག་གང་དུ་ཡང་བརྩོད་བལ་དུ་འདྩོད་པས། དེ་

ལ་ཡང་སྐྱེ་འཇིག་མི་རུང་ངྩོ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་གནས་མ་བུ་སྩོགས་ནང་གི་མུ་

སེགས་པ་ཡིན་པ་དང་། གང་ཟག་གི་བདག་ཁས་ལེན་པ་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ ༡༨༨ ལས། དགྩོས་པའི་དབང་གིས་ཀུན་

གཞི་རྣམ་ཤེས་ཡྩོད་པར་སྩོན་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི། གང་ཟག་ཀང་རས་སུ་

ཡྩོད་པར་སྩོན་ཏེ། དེས་གདུལ་བའི་སྐྱེ་བྩོ་ལ་དེ་ཡྩོད་པར་སྩོན་པའི་རེས་སུ་འཛིན་

པའི་ཕིར་རྩོ། །ཇི་སད་དུ། དགེ་སྩོང་དག་ཕུང་པྩོ་ལྔ་ནི་ཁུར་རྩོ། །ཁུར་འཁུར་བ་ནི་

གང་ཟག་གྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའྩོ། །འདི་ནི་གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་

ཡྩོད་དུ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀི་ཞུས་པའི་ངྩོར་དེ་མེད་པར་མ་བསན་པར་ཁུར་འཁུར་

བའི་གང་ཟག་ཡྩོད་པར་གསུངས་པས་ཚིག་ལ་དངྩོས་སུ་མེད་ཀང་དྩོན་ནི་རས་ཡྩོད་

དྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོའི་རྒྱན་ ༢༥༨ ལས། གཞུག་པ་ལ་ལྡེམ་པྩོར་དགྩོངས་པ་

ནི། གཞན་སེ་དང་རང་སེ་ཁ་ཅིག་གི་དྩོན་དུ་གང་ཟག་གི་བདག་ཡྩོད་པར་གསུངས་

པ་ལྟ་བུའྩོ། །ཞེས་གསུངས།

ར་ཤེ་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ ༦༠ ལས། དེ་སད་དུ་ཡང་རིན་ཆེན་

ཕྲེང་བ་ལས། ཞེས་པ་ནས། གང་ཟག་ཙམ་དུ་སྨྲ་བ་ནི་རང་སེ་གང་ཟག་རས་ཡྩོད་དུ་

སྨྲ་བའྩོ། །ཕུང་པྩོ་ཙམ་དུ་སྨྲ་བ་ནི། རང་གི་སེ་པ་གང་ཟག་རས་སུ་མེད་ལ་ཕུང་པྩོ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

རས་སུ་ཡྩོད་པར་སྨྲ་བའྩོ་ཞེས་པའི་བར་གསུངས་སྩོ། །ཡང་དེ་ཉིད་ ༣༡༥ ལས། 

གནས་མ་བུ་བ་དང་བཟང་པྩོའི་ལམ་པ་དང་། ཀུན་གིས་བཀུར་བ་དང་བླ་མ་པ་དང་། 

ཆྩོས་སྦས་པ་ལྔས་གང་ཟག་རས་སུ་ཡྩོད་པར་སྨྲ་བར་རྟྩོག་གེ་འབར་བ་ལས་བཤད་

དྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རྟྩོག་གེ་འབར་བ་ ༣༡༥ ལས། དེ་རྣམས་ལས་སར་བསན་པའི་དགེ་འདུན་

ཕལ་ཆེན་ལ་སྩོགས་པ་བརྒྱད་དང་། ཕིས་བསན་པའི་གནས་བརྟན་པ་དང་། ཐམས་

ཅད་ཡྩོད་པར་སྨྲ་བ་དང་། ཐམས་ཅད་པ་དང་། ཆྩོས་མཆྩོག་པ་དང་། འྩོད་སྲུངས་པ་

རྣམས་ནི་བདག་མེད་པར་སྨྲ་བ་ཡིན་ཏེ། མུ་སེགས་པའི་འདྩོད་པས་བཏགས་པའི་

བདག་དང་བདག་གི་དག་ནི་སྩོང་པ་ཡིན་པ་དང་། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ནི་བདག་མེད་

པ་ཡིན་པར་སྨྲ་བའྩོ། །ལྷག་མ་གནས་མའི་བུ་ལ་སྩོགས་པ་སེ་པ་ལྔའི་གང་ཟག་ཏུ་

སྨྲ་བ་ཡིན་ཏེ། གང་ཟག་ནི་ཕུང་པྩོ་དག་ལས་དེ་ཉིད་དང་གཞན་དུ་བརྩོད་དུ་མེད་པ་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག་གིས་ཤེས་པར་བ་བ་འཁྩོར་བར་གྱུར་པ་ཡྩོངས་སུ་གསལ་

བར་གྱུར་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་ཟེར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། ཁ་ཅིག་དེ་ཉིད་གཞན་ཉིད་རྟག་མི་རྟག །ལ་

སྩོགས་བརྩོད་མེད་གང་ཟག་རས་ཡྩོད་འདྩོད། །རྣམ་ཤེས་དྲུག་གི་ཤེས་བ་དེ་འདྩོད་

ཅིང་། །དེ་ནི་ངར་འཛིན་གཞིར་ཡང་འདྩོད་པ་ཡིན། །ཞེས་དང་། དེའི་ཐད་ཀི་འཇུག་

པའི་ཊིཀ་ཆེན་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ ༣༠༥ ལས། བཞི་པ་ལ་གཉིས། ཕྩོགས་ས་

མ་བརྩོད་པ་དང་། ལུགས་དེ་དགག་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། ད་ནི་འཕགས་པ་མང་པྩོས་

བཀུར་བ་དག་གིས་བརྟགས་པའི་གང་ཟག་རས་སུ་ཡྩོད་པར་སྨྲ་བ་བསལ་བའི་ཕིར་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

བཤད་པ། རང་གི་སེ་པ་མང་པྩོས་བཀུར་བ་ཁ་ཅིག་ནི། ཕུང་པྩོ་མ་གཏྩོགས་དེ་

འཛིན་མ་གྲུབ་ཕིར། །ཞེས་པའི་རིགས་པས་གང་ཟག་ཕུང་པྩོ་ལས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པ་

མིན་ལ། ཕུང་པྩོའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡང་མིན་ཏེ། ཡིན་ན་བདག་དེ་སྐྱེ་འཇིག་དང་ལྡན་

པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེའི་ཕིར་བདག་གམ་གང་ཟག་ནི་ཕུང་པྩོ་ལས་དེ་ཉིད་

དང་གཞན་ཉིད་དུ་བརྩོད་དུ་མེད་དྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་གང་ཟག་ནི་རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པ་

ལ་སྩོགས་པ་ཉིད་དུ་ཡང་བརྩོད་དུ་མེད་དྩོ། །གང་ཟག་དེ་རས་སུ་ཡྩོད་པར་ཡང་

འདྩོད་དེ། ལས་གཉིས་ཀི་བེད་པ་པྩོ་དང་། དེ་གཉིས་ཀི་འབས་བུ་བདེ་སྡུག་གི་ཟ་བ་

པྩོ་ཉིད་དུ་བརྩོད་པའི་ཕིར་དང་། འཁྩོར་བར་བཅིངས་པ་དང་མང་འདས་ཀི་སབས་

སུ་ཐར་བ་པྩོའམ་གྲྩོལ་བ་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །བདག་དེ་རྣམ་ཤེས་དྲུག་གི་ཤེས་

བར་ཡང་འདྩོད་ཅིང་། བདག་དེ་ནི་ངར་འཛིན་པའི་གཞི་སེ་དམིགས་པར་ཡང་འདྩོད་

པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཀུན་མཁྱེན་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་བཤད་ ༣༦ ལས། རང་སེ་གནས་མ་བུ་བས་

ཀང་བརྩོད་དུ་མེད་པའི་གང་ཟག་ཁས་ལེན་ཀང་། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པར་

འདྩོད་ཅིང་། ཞེས་སྩོགས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ ༣༦ ལས། ལྟ་བ་ཡང་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་པར་ལྟ་བ་དང་། འདུས་བས་མི་རྟག་སྩོགས་ཕག་རྒྱ་བཞིར་ལྟ་བུའི་ལྟ་

བ་ཁས་ལེན་མི་ལེན་གི་སྩོ་ནས་ཕི་ནང་འབེད་དགྩོས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པའི་གྲུབ་མཐའི་ར་བ་ ༡ 

ལས། བསན་དང་སྩོན་པ་ལྟ་བས་ཕི་ནང་གཉིས། །ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ ༡ ལས། 

བདག་ལྟའི་ཞེན་ཡུལ་སྒྲུབ་འགྩོག་ཕི་ནང་གཉིས། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དེ་དག་



  399  

རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

གི་ཐད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མྩོ་ལའང་གཟིགས་དགྩོས་སྩོ། །

རྒྱུད་བླ་མའི་དར་ཊིཀ་ ༡༠༨ ལས། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཐབས་མ་ཡིན་པ་

ལ་ཞུགས་པ་དང་། ཐབས་ལ་ཞུགས་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། དེ་ལ་ཞེས་ཏེ། གང་ཟག་དང་

པྩོ་ནི་ལྟ་བ་དང་སྤྩོད་པ་གཉིས་ཀའི་སྩོ་ནས་ཆྩོས་འདི་ལས་ཕི་རྩོལ་ཏུ་གྱུར་པ་ཙ་ར་

ཀ་དང་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་དང་། གཅེར་བུ་པ་ལ་སྩོགས་པ་ཁ་ཅིག་ཚེ་ས་ཕིས་བསྡུས་པའི་

མངྩོན་མཐྩོ་ལ་ཡང་སྐུར་བ་འདེབས་པ་དང་། མངྩོན་མཐྩོ་ཁས་ལེན་ཀང་ཐར་པ་ལ་

སྐུར་བ་འདེབས་པ་སྤྩོད་པ་བ་ལ་སྩོགས་པ་རྟག་ཆད་དུ་སྨྲ་བ་རྣམ་པ་དུ་མའི་མུ་

སེགས་པ་མང་པྩོ་དང་། གང་ཟག་གཉིས་པ་ནི། པྱི་རྩོལ་པ་དེ་དང་མཐུན་པར་སྤྩོད་

པ་ཆྩོས་འདི་པ་ཉིད་ལ་དད་པ་ཡྩོད་ཀང་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་དྩོན་ལ་ཉེས་པར་གཟུང་བ་

ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་འཛིན་པ་སེ། དེ་དག་ཀང་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སེ། དྩོན་དམ་པ་ལ་མི་

མྩོས་པ་གཞན་སེས་བཏགས་པ་ལྟར་ཕུང་པྩོའི་ཚོགས་པ་དང་རྒྱུནུ་གང་ལ་ཡང་

བཏགས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རས་སུ་ཡྩོད་པའི་གང་ཟག་ཏུ་ལྟ་བ་གང་ཟག་གི་བདག་

གྲུབ་མཐའ་ཁས་ལེན་པའི་གནས་མ་བུ་པའི་སེ་པ་ཁ་ཅིག་ལྟ་བུ་སེ་སར་གྩོང་དུ་

བཤད་པའི་ཆྩོས་འདི་པ་དང་གང་ཟག་གི་བདག་ཁས་ལེན་པར་འདྲ་ཡང་ས་མ་ཐར་

པ་དྩོན་གཉེར་མེད་ཅིང་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་ཆྩོས་ལ་སང་བ་ཡིན་ལ། ཕི་མ་འདི་ཐར་པ་

ཙམ་ལ་དྩོན་གཉེར་ཡྩོད་ཅིང་། ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་ཆྩོས་ལ་སྐུར་བ་མི་འདེབས་པ་ཁ་

ཅིག་གྩོ །གནས་མ་བུ་པའི་སེ་པ་ལ་ཡང་། ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་མདྩོ་སེ་ལ་སྐུར་བ་

འདེབས་པ་དང་མི་འདེབས་པ་གཉིས་སུ་ཡྩོད་ལ། ཁ་ཆེ་བེ་བག་སྨྲ་བ་སྩོགས་ལ་

ཡང་གཉིས་སུ་ཡྩོད་པར་ཤེས་པར་བའྩོ་ཞེས་གསུངས་སྩོ། །དེ་བཞིན་རྒྱུད་བླའི་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

འགྲེལ་པའི་སྩོར་དཔལ་ལྡན་ཆྩོས་རེའི་གྲུབ་མཆན་ ༢༦༤ དུ་གསལ་བས་གཟིགས།

རྒྱུད་སེ་སྤི་རྣམ་ ༤༡ ལས། སྤིར་ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞི་ཁས་

ལེན་མི་ལེན་གིས། སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་བ་ཁས་ལེན་མི་ལེན་དུ་འཇྩོག་པ་ལས། ཉན་

ཐྩོས་སེ་པ་བཅྩོ་བརྒྱད་ཀི་མང་པྩོས་བཀུར་བ་དང་། གནས་མ་བུ་པ་དང་། བླ་མ་པ་

དང་། ཆྩོས་སྦས་པ་དང་། བཟང་པྩོའི་ལམ་པ་རྣམས་བརྩོད་དུ་མེད་པའི་གང་ཟག་གི་

བདག་ཁས་ལེན་པས་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་བ་ཁས་ལེན་པར་མི་འཇྩོག་ཀང་། སྐྱབས་

གནས་དང་ཚུལ་ཁིམས་སྩོགས་ཀི་སྩོ་ནས་སངས་རྒྱས་པར་འཇྩོག་གྩོ །ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

སབས་དང་པྩོའི་སྤི་དྩོན་ཀླུ་དབང་རྩོལ་མཚོ་ ༣༨༥ ལས། དང་པྩོ་ནི། གཞན་

སེ་དང་རང་སེ་འགའ་ཞིག་བསན་པ་ལ་གཞུག་པའི་ཕིར་དུ། ཕུང་པྩོ་ལྔ་ནི་ཁུར་ཡིན་

ལ། །ཁུར་འཁྱེར་བ་ཡི་གང་ཟག་ཡྩོད། །རྟག་གམ་མི་རྟག་བརྩོད་མི་བ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟ་བུ། ཞེས་གསུངས།

ཡང་གྲུབ་མཐའ་ཉུང་ངུ་ ༤ ལས། དེ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་གནས་མ་བུ་བས་

རྟག་ཅིག་རང་དབང་ཅན་གིས་སྩོང་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཁས་ལེན་ཞིང་། 

རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་ཀིས་སྩོང་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཁས་མི་ལེན་ཏེ། 

དེས་ཕུང་པྩོ་དང་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་དང་ཐ་དད་དང་རྟག་མི་རྟག་གང་དུའང་བརྩོད་དུ་མེད་

པའི་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་ཀི་བདག་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

སགས་རིམ་ཆེན་མྩོ་ ༨ ལས། གང་ཟག་ལ་ཕི་རྩོལ་པས་བཏགས་པའི་རས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཡྩོད་ཀི་བདག་མེད་པར་རྟྩོགས་པ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པའི་དྩོན་དུ་མདྩོ་

སེ་པ་དང་། ཁ་ཆེ་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་། སེམས་ཙམ་པ་དང་། དབུ་མ་པ་ཁ་ཅིག་

འཆད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སྩོང་ཐུན་སལ་བཟང་མིག་འབེད་ ༡༢༡ ལས། རང་སེ་ཁ་ཅིག་རྟག་གཅིག་

རང་དབང་ཅན་གི་གང་ཟག་ཏུ་འཛིན་པ་གང་ཟག་གི་བདག་ལྟ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་འདྩོད་

པ་དང་། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

གྲུབ་མཐའ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ ༤༦༡ ལས། དེས་ན་ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀི་

ཕག་རྒྱ་བཞི་ཁས་ལེན་པའི་གང་ཟག་དེ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་

བའི་མཚན་ཉིད་དུ་འཇྩོག །ཕག་རྒྱ་བཞི་ཡྩོད་དེ། འདུས་བས་༼ཐམས་ཅད་མི་རྟག་

པ། ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་བ། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་སྩོང་ཞིང་བདག་མེད་

པ། མ་ངན་ལས་༽འདས་པ་ཞི་བ་རྣམས་སྩོ། །གལ་ཏེ་གནས་མ་བུ་པས་གང་ཟག་

གི་བདག་ཁས་ལེན་པས་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེས་ན། 

སྐྱྩོན་མེད་དེ། དེས་ཁས་ལེན་པའི་བདག་ནི་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་ཀི་བདག་

ཡིན་ལ། ཕག་རྒྱ་བཞིའི་ནང་ཚན་གི་བདག་ནི་རྟག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གིས་སྩོང་

པའི་བདག་མེད་ལ་བེད་ཅིང་། དེ་ནི་མང་བཀུར་སེ་ལྔས་ཀང་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་

རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༢༢༩ ལས། ཆྩོས་བདག་ཀང་གཞི་གྲུབ་པར་

ཁས་ལེན་ན་གང་ཟག་གི་བདག་དང་ཆྩོས་བདག་གཉིས་ཀ་རང་ལུགས་ལ་ཡྩོད་ངེས་

སུ་ཁས་ལེན་པ་ལ་སངས་རྒྱས་པའི་དྲི་ཙམ་ཡང་ལྟ་བྩོ་རེ་སན། ཞེས་གསུངས།
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཤཀ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ་ ༡༦༣ ལས། གཞན་ཡང་མང་བཀུར་བ་དེས་

འཇིག་ལྟ་ལྩོག་ཤེས་སུ་ཁས་མི་ལེན་པར་ཐལ། མང་བཀུར་བས་འཇིག་ལྟའི་ཞེན་

ཡུལ་གང་ཟག་གི་བདག་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། དེར་ལྟ་བ། །རས་ལ་འཇུག་

པས་ཕིན་ཅི་ལྩོག་མི་འགྱུར། །ཞེས་པ་དང་འགལ། གཞན་ཡང་མང་བཀུར་བས་

བདག་མེད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་ཁས་མི་ལེན་པར་

ཐལ། མང་བཀུར་བས་གང་ཟག་གི་བདག་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། དེ་ལ་འདྩོད་ན། ཁྱྩོད་

ཀིས་རྣལ་འབྩོར་བདག་མེད་མཐྩོང་བ་ལ། །དེ་ཚེ་ངེས་པར་དངྩོས་རྣམས་མེད་པར་

གྱུར། །རྟག་བདག་སྩོང་ན་དེ་ཚེ་དེའི་ཕིར། །ཁྱྩོད་ཀི་སེམས་སམ་ཕུང་པྩོ་བདག་མི་

འགྱུར། །ཞེས་བཤད་པ་དང་ཇི་ལྟར་མི་འགལ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་སྩོ། །ཡང་དེ་

ཉིད་ ༡༦༤ ལས། ཁྩོ་བྩོས་བཤད་པར་བ་སེ། ངེད་ཀི་ལུགས་ལ་སངས་རྒྱས་པའི་

གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་ཀས་བདག་ཁས་ལེན་ཅིང་། བདག་མེད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་

པའི་རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་ཁས་ལེན་ཀང་། བདག་མེད་པར་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་

པའི་རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་ཁས་མི་ལེན་ཏེ། དཔེར་ན་བདེན་མེད་མངྩོན་སུམ་དུ་

རྟྩོགས་པའི་རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་ཁས་ལེན་ཀང་། བདེན་པ་མེད་པར་མངྩོན་སུམ་

དུ་རྟྩོགས་པའི་རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་ཁས་མི་ལེན་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས།

སྤི་དྩོན་རྩོལ་ངན་ཚར་གཅྩོད་ ༡༡༡ ལས། ཁ་ཅིག །ཤེས་རབ་སྙིང་པྩོས་

ཆྩོས་ཐམས་ཅད་མེད་པ་སྒས་ཟིན་ལ་བསན་ཟེར་ན། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་

བསན་དགྩོས་ཀི་ཤེས་རབ་སྙིང་པྩོའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ཡྩོད་པར་ཐལ། དམ་

བཅའ་འཐད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་བདེན་ཞེན་གིས་འདྩོད་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

པའི་དེ་འདྲའི་གང་ཟག་གཅིག་ཡྩོད་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་འདྲའི་ནང་

པ་སངས་རྒྱས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་མདྩོ་དེས་གཞི་དེ་བསན་ན་མདྩོ་དེའི་ཆེད་དུ་

བ་བའི་གདུལ་བ་ལ་གཞི་དེ་ཁས་ལེན་པ་ཞིག་ཡྩོད་དགྩོས་པ་དང་། མདྩོ་དེའི་ཆེད་

དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ལ་ནང་པ་ཡིན་དགྩོས་པ་ཡང་གསུངས་སྩོ། །

མདྩོ་དེ་དང་དེའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ལ་ནང་པ་ཡིན་དགྩོས་པ་ནི་མདྩོ་

སེ་དགྩོངས་འགྲེལ་གི་གྲུབ་དྩོན་གི་མདྩོ་དེ་རྣམས་ལས་ཀང་ཤེས་པ་མ་ཟད། མདྩོ་

གང་དང་གང་གི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ལ་ལམ་ཞུགས་ཀིས་ཁྱབ་པ་ལྟ་བུའང་

གསལ་བས། དེ་ལྟ་ན་ལམ་ཞུགས་ཀི་གང་ཟག་ལ་མི་རྟག་པ་རྟྩོགས་པས་ཁྱབ་མ་

ཁྱབ་ཀང་དཔྱད་པར་བ་ཞིང་། མི་རྟག་པ་རྟྩོགས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཉེར་ལེན་གི་

ཕུང་པྩོ་སྡུག་བསལ་བར་རྟྩོགས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། རྣམ་འགྲེལ་ལས། དེ་

ཕིར་མི་རྟག་ལས་སྡུག་བསལ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། གྩོང་གི་རྟགས་

གྲུབ་སེ། ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་བཅྩོས་མ་མིན་པ་སྐྱེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཞེས་སྩོགས་དྩོགས་པ་གཅྩོད་ཚུལ་ཡྩོད་དྩོ། །

གཞན་ཡང་གནས་མ་བུ་པས་གང་ཟག་གི་བདག་ཁས་ལེན་པ་འཇུག་པ་ར་

འགྲེལ་དང་། དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ར་འགྲེལ་དག་དང་། རྟྩོག་གེ་འབར་བ་སྩོགས་དབུ་མའི་

གཞུང་རྣམས་སུ་ཡང་ཡང་གསུངས་ཤིང་། མཛོད་འགྲེལ་གནས་དགུ་པའི་སབས་

སུའང་འབྱུང་བས་དེ་དག་ལ་གཟིགས་དགྩོས་སྩོ། །

ལྕང་སྐྱའི་གྲུབ་མཐའ་ ༦༩ ལས། དེ་ལྟ་ན་ཕི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་ཁྱད་

པར་བདག་མེད་པའི་ལྟ་བ་ཁས་ལེན་དང་མི་ལེན་གིས་འཇྩོག་པ་དང་། མང་བཀུར་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

སེ་ལྔས། གང་ཟག་གི་བདག་ཡྩོད་པར་ཁས་ལེན་པར་རེ་ཡབ་སྲས་སྩོགས་སྩོན་

བྩོན་པའི་རྒྱ་བྩོད་ཀི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པྩོ་མཐའ་དག་གིས་བཞེད་པར་འདུག་པས། སེ་པ་

འདི་དག་རང་སེ་ཙམ་དང་ནང་པ་ཙམ་ཡིན་ཀང་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དངྩོས་

མིན་ནྩོ། །ཞེས་སྨྲ་བ་ལ། དངྩོས་སུ་དབྱུག་པ་སྩོགས་ཀི་གནྩོད་བེད་མ་བྱུང་ཕིན། 

རིགས་པས་གནྩོད་པ་འབབ་པ་དཀའ་བར་འདུག་གྩོ །འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བའི་

གནས་མ་ཡིན་མྩོད་ཀང་། ཕིས་ཀི་མཁས་པ་དག་གིས་ཕྩོགས་གཞན་དང་གཞན་དུ་

བཤད་པ་མང་དུ་མཛད་པར་བརྟེན་ནས་བདག་གིས་གཟུ་བྩོར་གནས་པས་ཅུང་ཟད་

སྤྩོས་པ་ཡིན་གི། མང་བཀུར་སེ་ལྔས་གང་ཟག་གི་བདག་ཁས་ལེན་པ་དང་མི་ལེན་

པ་གང་གི་ཡང་ཁྩོ་བྩོ་ལ་ཕན་པ་དང་གནྩོད་པར་འགྱུར་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས་

ཕྩོགས་གང་ལའང་ཁྩོ་བྩོ་ཅག་ཆགས་དྩོན་དང་སང་དྩོན་མ་མཆིས་སྩོ། །ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

དཔལ་ལྡན་ཆྩོས་རེའི་གྲུབ་མཐའི་མཆན་འགྲེལ་ ༢༧༣ ལས་འདིའི་སྩོར་

རྒྱས་ཙམ་གསུངས་འདུག་པས་གཟིགས་དགྩོས་སྩོ། །

ཕག་རྒྱ་བཞིའི་གྩོ་རིམ་ངྩོས་བཟུང་ཚུལ།

ཕག་རྒྱ་བཞིའི་གྩོ་རིམ་ངྩོས་བཟུང་ཚུལ་ནི། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞི་བ་

འཐྩོབ་པ་ལ། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་སྩོང་ཞིང་བདག་མེད་པར་རྟྩོགས་པ་སྩོན་དུ་འགྲྩོ་

དགྩོས། དེ་རྟྩོགས་པ་ལ་ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་བར་རྟྩོགས་པ་སྩོན་དུ་

འགྲྩོ་དགྩོས། དེ་རྟྩོགས་པ་ལ་འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པར་རྟྩོགས་པ་སྩོན་དུ་

འགྲྩོ་དགྩོས་ལ། དེའི་ཕིར་དང་པྩོ་མི་རྟག་པར་རྟྩོགས་པ་དང་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཆེས་གལ་ཆེ་བར་མཐྩོང་ནས་བསན་བཅྩོས་འདིའི་དབུ་ནས་མཇུག་གི་བར་དུ་དེ་

ཉིད་གཙོ་བྩོར་བསན་ཅིང་། མདྩོ་ལས་ཀང་། རེས་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་བ་གང་

གི་རེས་མཆྩོག་གྩོ །འདུ་ཤེས་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་མི་རྟག་པའི་འདུ་ཤེས་མཆྩོག་

ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཕག་རྒྱ་བཞིའི་ནང་ནས་ཀང་མི་རྟག་པར་རྟྩོགས་པ་ཤིན་ཏུ་

གནད་ཆེ་བར་མཐྩོང་ནས་སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་ཀི་གྲགས་པས་ཀང་བསན་བཅྩོས་འདི་

ཡི་མཇུག་སྩོམ་མམ་མཇུག་སྡུད་ཀང་བལྟྩོས་མེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཀི་སྩོ་ནས་

མཇུག་སྡུད་མཛད་ཡྩོད་དྩོ། །

ཕག་རྒྱ་བཞི་རྟྩོགས་པའི་བླྩོ་ཡི་སྐྱེ་རིམ་གི་སྩོར།

ཕག་རྒྱ་བཞི་རྟྩོགས་པའི་བླྩོ་ཡི་སྐྱེ་རིམ་གི་སྩོར་བཤད་པ་ལ། མ་ངན་ལས་

འདས་པ་ཞི་བའམ། ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་གི་བླྩོ་མཚན་ཉིད་རྩོགས་པ་གཅིག་སྐྱེ་བ་ལ་

སྩོན་དུ་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་སྩོང་ཞིང་བདག་མེད་པར་རྟྩོགས་པའི་བླྩོ་སྩོན་དུ་འགྲྩོ་

དགྩོས་ལ། དེ་ལ་ཡང་ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་བར་རྟྩོགས་པའི་བླྩོ་སྩོན་

དུ་འགྲྩོ་དགྩོས་ལ། དེ་ལ་ཡང་འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པར་རྟྩོགས་པའི་བླྩོ་

སྩོན་དུ་འགྲྩོ་དགྩོས་སྩོ། །འདི་ལ་དཔྱད་རྒྱུ་མང་དུ་ཡྩོད་དྩོ། །

ཕག་རྒྱ་བཞི་ལམ་གཙོ་གསུམ་དང་སྦར་ཚུལ།

ཕག་རྒྱ་བཞི་ལམ་གཙོ་གསུམ་དང་སྦར་ཚུལ་ནི། དེ་ཡང་ཕག་རྒྱ་བཞིའི་ནང་

ནས་འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་དང་། ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་

བར་བསྩོམ་པ་གཉིས་ནི། ལམ་གི་གཙོ་བྩོ་རྣམ་གསུམ་ལས་ངེས་འབྱུང་དང་བང་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཆུབ་ཀི་སེམས་གཉིས་ལ་སྦར་ཞིང་། དེའི་ཚུལ་ཡང་འདུས་བས་ཀི་ཆྩོས་ཡིན་ཕིན་

ཆད་འཇིག་རྒྱུ་དྩོན་གཞན་ལ་མི་ལྟྩོས་པར་རང་ཉིད་སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་དེ་ཉིད་ཀིས་རང་

གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇིག་ངེས་ཀི་སད་ཅིག་པའི་མི་རྟག་པ་དང་། ཟག་བཅས་ཀི་ཆྩོས་

ཡིན་ཕིན་ཆད་སྐྱེ་བ་ལ་རང་དབང་མེད་ཅིང་རྒྱུ་ལས་ཉྩོན་གིས་གཞན་དབང་ཅན་དུ་

གྱུར་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་གཞན་གིས་དབང་དུ་གྱུར་པའི་སྡུག་བསལ་བའི་ཚུལ་དེ་

དག་རང་སེང་ལ་སྩོར་ཏེ་བསམ་ན་ངེས་འབྱུང་སྐྱེད་པའི་རྒྱུ་བེད་དེ། ལམ་གི་གཙོ་བྩོ་

རྣམ་གསུམ་ལས། དལ་འབྩོར་རེད་དཀའ་ཚེ་ལ་ལྩོངས་མེད་པ། །ཡིད་ལ་གྩོམས་

པས་ཚེ་འདིའི་སྣང་ཤས་ལྡྩོག །ལས་འབས་མི་བསླུ་འཁྩོར་བའི་སྡུག་བསལ་

རྣམས། །ཡང་ཡང་བསམ་ན་ཕི་མའི་སྣང་ཤས་ལྡྩོག །དེ་ལྟར་གྩོམས་པས་འཁྩོར་

བའི་ཕུན་ཚོགས་ལ། །ཡིད་སྩོན་སད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་སྐྱེ་ཞིང་། །ཉིན་མཚན་ཀུན་

ཏུ་ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་བླྩོ། །བྱུང་ན་དེ་ཚེ་ངེས་འབྱུང་སྐྱེས་པ་ལགས། །ཞེས་གསུངས་

པ་བཞིན། ཚུལ་དེ་སེམས་ཅན་གཞན་རྣམས་ལ་སྦར་ཏེ་བསམ་ན་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་སྐྱེད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཏེ། ལམ་གཙོ་ལས། ངེས་འབྱུང་དེ་ཡང་རྣམ་དག་སེམས་

བསྐྱེད་ཀིས། །ཟིན་པ་མེད་ན་བླ་མེད་བང་ཆུབ་ཀི། །ཕུན་ཚོགས་བདེ་བའི་རྒྱུ་རུ་མི་

འགྱུར་བས། །བླྩོ་ལྡན་རྣམས་ཀིས་བང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་བསྐྱེད། །ཤུགས་དྲག་

ཆུ་བྩོ་བཞི་ཡི་རྒྱུན་གིས་ཁྱེར། །བཟླྩོག་དཀའ་ལས་ཀི་འཆིང་བ་དམ་པྩོས་

བསམས། །བདག་འཛིན་ལྕགས་ཀི་དྲ་བའི་སྦུབས་སུ་ཚུད། །མ་རིག་མུན་པའི་སག་

ཆེན་ཀུན་ནས་འཐིབས། །མུ་མེད་སྲིད་པར་སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བ་རུ། །སྡུག་བསལ་གསུམ་

གིས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་མནར། །གནས་སབས་འདི་འདྲར་གྱུར་པའི་མ་རྣམས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཀི། །ངང་ཚུལ་བསམས་ནས་སེམས་མཆྩོག་བསྐྱེད་པར་མཛོད། །ཅེས་དང་། གཞན་

ཡང་རེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས། རང་ཉིད་སྲིད་མཚོར་ལྷུང་བ་ཇི་བཞིན་དུ། །མ་གྱུར་

འགྲྩོ་བ་ཀུན་ཀང་དེ་འདྲ་བར། །མཐྩོང་ནས་འགྲྩོ་བ་སྒྩོལ་བའི་ཁུར་ཁྱེར་བའི། །བང་

ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་འབྩོངས་པར་བིན་གིས་རླྩོབས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

ཕག་རྒྱ་བཞིའི་ནང་ནས་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་སྩོང་ཞིང་བདག་མེད་པར་རྟྩོགས་

པའི་བླྩོ་ནི། ལམ་གི་གཙོ་བྩོ་རྣམ་གསུམ་ལས་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ལ་སྦར་ཞིང་། དེ་

ཡང་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པ་དང་། རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་ཀི་

བདག་གིས་ལྩོངས་སྤྩོད་བར་མ་གྲུབ་པ་དང་། རྟག་ཅིག་རང་དབང་ཅན་གི་བདག་

གིས་ལྩོངས་སྤྩོད་བར་མ་གྲུབ་པ་སྩོགས་གྲུབ་མཐའ་སྩོ་སྩོའི་དབང་གིས་སྦར་ཚུལ་

དུ་མ་ཞིག་བྱུང་ངྩོ་། །མདྩོ་ལས་ནི། དངྩོས་བསན་གཙོ་བྩོ་ཡུལ་གསུམ་གི་སྩོ་ནས་

ཡིན་ཡང་ཡུལ་ཅན་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་གི་ཉམས་ལེན་གི་རིམ་པ་ནི་སབས་

བབས་ཀི་བསན་བའི་གཙོ་བྩོ་ཡིན་པར་ཤེས་སའྩོ། །

ཕག་རྒྱ་བཞིའི་ནང་ནས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞི་བ་ནི། ངེས་འབྱུང་བང་

སེམས་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་སེ་ལམ་དེ་རྣམས་ཀི་མཐར་ཐུག་པའི་འབས་བུའི་དབང་

དུ་བས་པ་ཡིན་ལ། མདྩོར་ན་ཕག་རྒྱ་བཞིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་འདི་ནི། ཐེག་པ་ཆེ་

ཆུང་གི་ལམ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་བསྡུ་བའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆྩོས་ཀི་

སྩོམ་ཆེན་པྩོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་བའྩོ། །

ཕག་རྒྱ་བཞི་རྣམ་ཐར་སྩོ་གསུམ་དང་སྦར་ཚུལ།

ཕག་རྒྱ་བཞི་རྣམ་ཐར་སྩོ་གསུམ་དང་སྦར་ཚུལ་ནི། ཕག་རྒྱ་བཞིའི་ནང་ནས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པར་རྟྩོགས་པའི་བླྩོ་དང་། ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་

སྡུག་བསལ་བར་རྟྩོགས་པའི་བླྩོ་གཉིས་ནི། རྣམ་ཐར་སྩོ་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་

པའི་སྩོ་སྩོན་པ་མེད་པའི་ལམ་ལ་སྦར་ཞིང་། ཕག་རྒྱ་བཞིའི་ནང་ནས་ཆྩོས་ཐམས་

ཅད་སྩོང་ཞིང་བདག་མེད་པར་རྟྩོགས་པའི་བླྩོ་ནི། རྣམ་ཐར་སྩོ་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་

ཐར་པའི་སྩོ་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་ལམ་ལ་སྦར་བར་བ་ཞིང་། ཕག་རྒྱ་བཞིའི་ནང་ནས་མ་

ངན་ལས་འདས་པ་ཞི་བར་རྟྩོགས་པའི་བླྩོ་ནི། རྣམ་ཐར་སྩོ་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་

ཐར་པའི་སྩོ་མཚན་མ་མེད་པའི་ལམ་ལ་སྦར་ཚུལ་ཤེས་པར་བ་ཞིང་། དེ་དག་ཀང་

མདྩོ་ལས་ཡུལ་གི་སྩོ་ནས་བསན་ཀང་། ཡུལ་ཅན་ལམ་ཉམས་ལེན་གི་ལམ་ལ་སྦར་

ཚུལ་སར་བཞིན་ནྩོ། །

གཞན་ཡང་རྣམ་ཐར་སྩོ་གསུམ་པྩོ་དེ་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་རྒྱུ་འབས་གསུམ་

ལ་སྦར་ནས་བཤད་ཚུལ་གཅིག་དང་། གཞན་དབང་ཡྩོངས་གྲུབ་ཀུན་བརྟགས་ཏེ་

མཚན་ཉིད་གསུམ་ལ་སྦར་ནས་བཤད་ཚུལ་གཅིག་དང་། བདེན་བཞིའི་ཁྱད་ཆྩོས་

མི་རྟག་སྩོགས་བཅུ་དྲུག་ལ་སྦར་ནས་བཤད་ཚུལ་གཅིག་དང་། གཞན་ཡང་བ་བེད་

ལས་གསུམ་ལ་སྦར་ནས་བཤད་པ་སྩོགས་འདྩོད་པ་འདྲ་མིན་གིས་དབང་གིས་

བཤད་ཚུལ་དུ་མ་ཞིག་སྣང་ངྩོ་། །

ཕག་རྒྱ་བཞི་བདེན་བཞི་དང་སྦར་ཚུལ།

ཕག་རྒྱ་བཞི་བདེན་བཞི་དང་སྦར་ཚུལ་ནི། ཕག་རྒྱ་བཞིའི་ནང་ནས་འདུས་

བས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་དང་། ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་བའི་ཚུལ་

བསན་པ་ནི། བདེན་པ་བཞིའི་ནང་ནས་སྡུག་བསལ་བདེན་པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

བདེན་པ་གཉིས་ལ་སྦར་བར་བ་ཞིང་། དེའི་ཚུལ་ཡང་ཟག་བཅས་ཉེ་བར་ལེན་པའི་

ཕུང་པྩོ་འདི་མི་རྟག་ཅིང་རྒྱུ་ལས་ཉྩོན་གིས་གཞན་དབང་གྱུར་པ་ནི་སྡུག་བསལ་བའི་

དྩོན་ཡིན་ལ། རྒྱུ་ལས་ཉྩོན་གཉིས་པྩོ་དེ་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པར་འཇྩོག་པའི་ཕིར། 

ཕག་རྒྱ་བཞིའི་ནང་ནས་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་སྩོང་ཞིང་བདག་མེད་པར་བསན་པ་

ནི། བདེན་པ་བཞིའི་ནང་ནས་ལམ་གི་བདེན་པ་ལ་སྦར་བར་བ་ཞིང་། དེའི་ཚུལ་ཡང་

སྡུག་བསལ་ནི་རྒྱུ་ལས་ཉྩོན་གཉིས་ལས་བྱུང་ཞིང་། ལས་ཀང་ཉྩོན་མྩོངས་པ་ལས་

བྱུང་ཞིང་། ཉྩོན་མྩོངས་པའི་དངྩོས་གཉེན་གི་ལམ་གི་བདེན་པ་ནི་སྩོང་ཉིད་མངྩོན་

སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཉིད་ལ་འཇྩོག་དགྩོས་པའི་ཕིར།

ཕག་རྒྱ་བཞིའི་ནང་ནས། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞི་བ་ནི། བདེན་པ་བཞིའི་

ནང་ནས་འགྩོག་པའི་བདེན་པ་ལ་སྦར་བར་བ་ཞིང་། དེའི་ཚུལ་ཡང་། མ་ངན་ནི་

འདིར་ཉྩོན་མྩོངས་པ་ཡིན་ལ་དེ་ལས་འདས་པ་ནི་དེ་སངས་པའི་འགྩོག་བདེན་ཉིད་

ལ་འཇྩོག་དགྩོས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

མདྩོར་ན་ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞི་པྩོ་འདི་ནི།  ལམ་གཙོ་རྣམ་

གསུམ་དང་། རྣམ་ཐར་སྩོ་གསུམ། བདེན་པ་བཞི་སྩོགས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་

ཆྩོས་ཀི་སྩོམ་ཆེན་པྩོ་རྣམས་ཀི་སྒྩོམ་གཞི་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་སྣང་ལ། ཕག་རྒྱ་བཞི་

པྩོ་དེ་དག་ལས་ཀང་འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པའི་ཚུལ་འདི་ཐྩོག་མར་གལ་ཆེ་

བར་དགྩོངས་ནས་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆྩོས་ཀི་གྲགས་པས་ཀང་ཚད་མ་རྣམ་

འགྲེལ་གི་སབས་འདིར་ལྟྩོས་མེད་ཀི་རྟགས་ཀིས་མཇུག་བསྡུ་མཛད་པ་སྣང་ངྩོ་། །

ཐར་འདྩོད་ཀི་བླྩོ་མཚན་ཉིད་རྩོགས་པ་སྐྱེ་བ་ལ་ 
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

བདག་མེད་རྟྩོགས་དགྩོས་མིན་ལ་དཔྱད་པ།

ཐར་འདྩོད་ཀི་བླྩོ་མཚན་ཉིད་རྩོགས་པ་སྐྱེ་བ་ལ་བདག་མེད་རྟྩོགས་དགྩོས་

མིན་དཔྱད་པ་ལ། འྩོ་ན་ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་གི་བླྩོ་མཚན་ཉིད་རྩོགས་པ་གཅིག་སྐྱེ་བ་

ལ་བདག་མེད་རྟྩོགས་དགྩོས་སམ་ཞེ་ན། དེ་ནི་ངེས་པར་དགྩོས་ཏེ། མི་རྟག་པ་དང་

སྡུག་བསལ་བ་བསམ་པའི་སྩོ་ནས་འཁྩོར་བ་སྤི་དང་བེ་བག་གི་ཉེས་དམིགས་

རྣམས་དང་ཁྱད་པར་དུ། སྡུག་བསལ་འཁྩོར་བ་ཅན་ཕུང་པྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

ཟག་བཅས་ཉེ་བར་ལེན་པའི་འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པྩོ་ལ་ཉེས་དམིགས་དུ་མ་བསམ་ནས་

ཐར་འདྩོད་དང་། དེ་སང་བ་ཡང་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་སང་བ་ལ་རག་ལས་པ་དང་། ཀུན་

འབྱུང་གི་ལས་ཉྩོན་གཉིས་ལས་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་ཀུན་འབྱུང་གཙོ་བྩོ་ཡིན་པ་དང་། དེ་

ཡང་ར་བ་བདག་འཛིན་ཡིན་པའི་ཚུལ་དང་། བདག་འཛིན་དེ་ཡང་འཛིན་སངས་ཕིན་

ཅི་ལྩོག་ཏུ་ཞུགས་པ་ཡིན་པ་རིགས་པ་ཡང་དག་པའི་སྩོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབས་ཏེ། 

བདག་འཛིན་སང་ནུས་སུ་མཐྩོང་བའི་སྩོ་ནས་ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་གི་བླྩོ་མཚན་ཉིད་

རྩོགས་པ་སྐྱེ་དགྩོས་ལ། བདག་མེད་མ་རྟྩོགས་བར་དུ་ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་གི་བླྩོ་

མཚན་ཉིད་རྩོགས་པ་གཅིག་བསྐྱེད་ཚུལ་མེད་དྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་། ལམ་རིམ་བསྡུས་

དྩོན་ལས། སྡུག་བདེན་ཉེས་དམིགས་བསམ་ལ་མ་འབད་ན། །ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་ཇི་

བཞིན་མི་སྐྱེ་ཞིང་། །ཀུན་འབྱུང་འཁྩོར་བའི་འབྱུང་རིམ་མ་བསམ་ན། །འཁྩོར་བའི་

ར་བ་གཅྩོད་ཚུལ་མི་ཤེས་པས། །སྲིད་ལས་ངེས་འབྱུང་སྐྱྩོ་ཤས་བསེན་པ་

དང་། །འཁྩོར་བ་གང་གི་བཅིང་པ་ཤེས་པ་གཅེས། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་རེའི་ཚད་མའི་ལམ་བསྒིགས་ ༡༦ ལས། ཐྩོག་མར་སྡུག་བསལ་གི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

མཚན་ཉིད་བཞི་པྩོ་ཤེས་པའི་སྩོ་ནས་ངེས་དགྩོས་པས། དེ་ལ་མི་རྟག་པ་དང་སྡུག་

བསལ་རྟྩོགས་པའི་ལག་རེས་དང་། ཡིད་འབྱུང་མཚན་ཉིད་རྩོགས་པ་བསྐྱེད་པ་ལ་

སྩོང་པ་དང་བདག་མེད་རྟྩོགས་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། སྡུག་བསལ་བདེན་པ་

རང་ཉིད་ཀི་སེང་ནས་བདེན་བཞིའི་རྣམ་གཞག་དཔྱད་པ་དང་། བདག་མེད་སྒྲུབ་

ཚུལ་ལྩོ་ཞེས་ས་བཅད་བཞིར་ཕེ་ནས་གསུངས་སྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༢༢༡ ལས། སྡུག་བསལ་བདེན་

པའི་རྣམ་པ་བཞི་པྩོ་འདི་དག་ཚང་བར་ཚད་མས་གཏན་ལ་ཕབས་པའི་སྩོ་ནས་མ་

རྟྩོགས་ན་ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་གི་བླྩོ་མཚན་ཉིད་པ་རྩོགས་པར་མི་སྐྱེ་སེ། ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

ཡང་རེའི་ཚད་མའི་ལམ་བསྒིགས་ ༡༦ ལས། ཡིད་འབྱུང་མཚན་ཉིད་རྩོགས་

པ་བསྐྱེད་པ་ལ་སྩོང་པ་དང་བདག་མེད་རྟྩོགས་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་ཞེས་ས་

བཅད་དུ་བགྲང་ནས་གསུངས་པ་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ ༡༧ ལས། གཉིས་པ་ནི། སྩོང་

པ་དང་བདག་མེད་མ་རྟྩོགས་ན། གང་ཞིག་བདག་མཐྩོང་དེ་ལ་ནི། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་

དྩོན་སར་བཤད་པ་ལྟར། བདག་འཛིན་དེས་ཡིད་ལྩོག་གི་གེགས་ཀི་གཙོ་བྩོ་སྲེད་པ་

རང་སྩོབས་ཀིས་འདྲེན་པའི་ཕིར་དང་། ཚེར་མ་ཟུག་པའི་རྐང་པ་ལ་ཡིད་འབྱུང་སྐྱེ་

ཡང་། དེ་མེད་པའི་རྐང་པ་ལ་དྩོན་གཉེར་སྐྱེ་བ་ལྟར། སྡུག་བསལ་གི་སྡུག་བསལ་ལ་

ཡིད་འབྱུང་སྐྱེ་ཡང་། འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསལ་གི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ལ་ཐར་པར་

འཁྲུལ་ནས་བདག་གི་ཐྩོབ་བར་འཛིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༢༢༡ ལས། སྡུག་བསལ་བདེན་པའི་རྣམ་པ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

བཞི་པྩོ་འདི་དག་ཚང་བར་ཚད་མས་གཏན་ལ་ཕབས་པའི་སྩོ་ནས་མ་རྟྩོགས་ན་ཐར་

པ་དྩོན་གཉེར་གི་བླྩོ་མཚན་ཉིད་པ་རྩོགས་པར་མི་སྐྱེ་སེ། འདི་ལྟར་སྡུག་བསལ་དུ་

རྟྩོགས་པས་འཁྩོར་བ་ལས་འབལ་འདྩོད་སྐྱེས་ཀང་། མི་རྟག་པར་མ་རྟྩོགས་ན་ཕུང་

པྩོ་དང་འབལ་ངེས་སུ་མི་རྟྩོགས་པས་ཕུང་པྩོ་ལ་སྲེད་པ་འགྩོག་མི་ནུས་ལ། བདག་

མེད་མ་རྟྩོགས་ན་དབང་སྩོགས་བདག་གི་བ་ལ་སྲེད་པ་ངང་གིས་འདྲེན་པས་མི་རྟག་

པ་དང་སྡུག་བསལ་དུ་རྟྩོགས་པའི་སྩོ་ནས་ཕུང་པྩོ་ཙམ་ལ་འབལ་འདྩོད་ཀི་བླྩོ་སྐྱེས་

པ་ལྟར་སྣང་ཡང་། བདག་འཛིན་དེས་བདག་གི་བདེ་བ་སྒྲུབ་བེད་ཟག་བཅས་ཀི་ཁྱད་

པར་འགའ་ཞིག་ལ་དྩོན་གཉེར་གི་བླྩོ་ངེས་པར་འདྲེན་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་དང་། 

ཡང་དེ་ཉིད་ ༢༢༡ ལས། དེས་ན་མི་རྟག་པར་རྟྩོགས་པས་འབལ་ངེས་སུ་

ཤེས་ཤིང་། སྡུག་བསལ་དུ་རྟྩོགས་པས་འབལ་འདྩོད་སྐྱེས་ཀང་། ཟག་བཅས་ཀི་

དངྩོས་པྩོ་མཐའ་དག་ལ་འདུན་པ་ལྩོག་པའི་ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་སྐྱེ་

བ་ལ་སྡུག་བསལ་བདེན་པའི་རྣམ་པ་རང་བཞིན་གི་བདག་དང་བལ་བ་ཉིད་ཤེས་

དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ལམ་རིམ་ཆེན་མྩོ་ ༢༤༠ ལས། དེ་ལྟར་ན་འཁྩོར་བ་ལ་རྣམ་གྲངས་དུ་མར་

ཉེས་དམིགས་སུ་བརྟགས་ཏེ་བསྩོམས་པས་འཁྩོར་བའི་ཕུན་ཚོགས་ལ་སྲེད་པ་སུན་

འབིན་པའི་གཉེན་པྩོ་ཡང་མ་རེད་བདག་མེད་པའི་དྩོན་ལ་སྩོ་སྩོར་རྟྩོག་པའི་ཤེས་

རབ་ཀིས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡང་མ་དཔྱད། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་གཉིས་ལ་གྩོམས་པར་

བེད་པ་དང་བལ་བའི་དགེ་སྦྩོར་རྣམས་ནི་ཞིང་གི་མཐུ་ལ་བརྟེན་པ་འགའ་རེ་མ་

གཏྩོགས་པ་ཀུན་འབྱུང་རང་དགའ་བར་འགྲྩོ་བས་འཁྩོར་བའི་འཁྩོར་ལྩོ་བསྩོར་བ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ ༢༡༠ ལས། སྡུག་བདེན་བསམ་པའི་སྩོ་ནས་

འཁྩོར་བ་ལ་ཞེན་ལྩོག་རྣལ་མ་ཞིག་མེད་ན་ཐར་པ་ཐྩོབ་འདྩོད་ཚིག་ཙམ་དུ་འགྲྩོ་བས་

ཅི་བས་ཀུན་འབྱུང་དུ་འགྲྩོ་ལ། ཀུན་འབྱུང་བསམ་པའི་སྩོ་ནས་འཁྩོར་བའི་ར་བ་

ལས་དང་ཉྩོན་མྩོངས་པ་རྣམས་ལེགས་པར་མི་ཤེས་ན་འབེན་མ་མཐྩོང་བར་མདའ་

རེག་པ་ལྟར་ལམ་གི་གནད་རྣམས་ཆད་ཅིང་སྲིད་པ་ལས་གྲྩོལ་བའི་ལམ་མ་ཡིན་

པར་ལ་ཡིན་པར་བཟུང་ནས་ངལ་བ་འབས་བུ་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། སང་

བ་སྡུག་ཀུན་མ་ཤེས་ན་དེ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་ཐར་པའང་ངྩོས་མི་ཟིན་པས་ཐར་པ་དྩོན་

གཉེར་ཡང་རླྩོམ་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕིར་རྩོ། ། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཚད་མའི་བརེད་བང་ ༦༩༠ ལས། སྡུག་བསལ་གི་རྣམ་པ་བཞི་ཁ་མ་རྟྩོགས་

པར་ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་གི་བླྩོ་མཚན་ཉིད་རྩོགས་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཚུལ་དང་། ངེས་

བེད་ཀི་ཚད་མ་དངྩོས་སྩོ། །དང་པྩོ་ནི། སྡུག་བསལ་དུ་རྟྩོགས་པའི་ལག་རེས་ལ་

འཁྩོར་བ་ལ་འབལ་འདྩོད་སྐྱེས་ཀང་མི་རྟག་པ་མ་རྟྩོགས་ན་ཕུང་པྩོ་དང་མི་འབལ་

བའི་སྲེད་པ་འགྩོག་མི་ནུས་ཤིང་། དེ་རྟྩོགས་པ་ལས་འབལ་ངེས་དུ་རྟྩོགས་ནས་མི་

འབལ་བའི་སྲེད་པ་འགྩོག་པའི་ཕིར་རྩོ། །བདག་མེད་མ་རྟྩོགས་ན་དབང་སྩོགས་

བདག་གི་བ་ལ་དྩོན་གཉེར་གི་སྲེད་པ་ངང་གིས་འདྲེན་པས་མི་རྟག་པ་དང་སྡུག་

བསལ་དུ་རྟྩོགས་པས་ཕུང་པྩོ་ཙམ་ལ་འབལ་འདྩོད་ཀི་བླྩོ་སྐྱེས་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་། 

བདག་འཛིན་དེ་བདག་གི་བདེ་བ་སྒྲུབ་བེད་ཟག་བཅས་ཀི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ལ་

དྩོན་གཉེར་གི་བླྩོ་ངེས་པར་འདྲེན་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེས་ན་ཕུང་པྩོ་མི་རྟག་པར་རྟྩོགས་

པའི་ལག་རེས་ལ་དེ་དང་འབལ་ངེས་དང་། སྡུག་བསལ་དུ་རྟྩོགས་པས་འབལ་འདྩོད་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

སྐྱེས་ཀང་ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་གི་བླྩོ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ལ་བདག་མེད་རྟྩོགས་དགྩོས་

སྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ལམ་རིམ་ཆེན་མྩོ་ ༥༤༦ ལས། འདི་ཡང་བདག་མེད་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལྩོག་

པར་རྟྩོགས་པའི་ལྟ་བ་དང་སྲིད་པ་མཐའ་དག་གི་སྐྱྩོན་ལེགས་པར་རྟྩོགས་ནས་

འཁྩོར་བ་ལ་ཡིད་འབྱུང་ཞིང་ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་གི་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པས་ཟིན་

ན་ཐར་པའི་ལམ་དུ་འགྱུར་ཞིང་། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རིན་པྩོ་ཆེས་ཟིན་ན་ནི། ཐེག་

པ་ཆེན་པྩོ་ལམ་དུ་ཡང་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་དེ་ཉིད་ ༧༦༥ ལས། འདིས་ནི་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་སྲིད་པའི་ར་བ་

གཅྩོད་བེད་དང་། ཐར་པའི་ལམ་གི་སྲྩོག་དང་འདྲ་བར་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་པས་

བསན་པ་ཡིན་པས་འདི་ལ་ངེས་པར་བརྟན་པྩོ་རེད་པ་དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་སྩོང་ཉིད་

རྟྩོགས་པའི་ལྟ་བ་དེ་ཐར་ལམ་གི་སྲྩོག་ར་ལྟ་བུར་གསུངས་སྩོ། །

ལམ་རིམ་ཆེན་མྩོ་ ༢༥༧ ལས། གཉིས་པ་བསམ་པ་དེ་སྐྱེས་པའི་ཚད་ནི། 

དེ་ལྟར་སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་འབྱུང་གཉིས་དང་རྟེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་

སྩོ་ནས་འཁྩོར་བའི་མཚན་ཉིད་ཞིབ་ཏུ་ཤེས་པར་བས་པ་ན། དེ་དག་འདྩོར་བར་

འདྩོད་པ་དང་དེ་རྣམས་ཉེ་བར་ཞི་བ་ལ་ཐྩོབ་འདྩོད་བྱུང་བ་ཙམ་ནས་ངེས་འབྱུང་གི་

བསམ་པ་ཙམ་ཡིན་མྩོད་ཀང་དེ་ཙམ་གིས་མི་ཆྩོག་པས། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་

འགྲེལ་པ་ལས། ས་གསུམ་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བ་ན་འདུག་པ་ནི། 

ཁྱིམ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་ནང་དུ་ཆུད་པ་བཞིན་དུ་ངེས་པར་དེ་ལས་འདའ་བར་འདྩོད་

ཅིང་། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཇི་ལྟར་བཙོན་ནི་བཙོན་ར་ལས། །ཞེས་སྩོགས་སར་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

དྲངས་པ་ལྟར་མེ་འབར་བའི་ཁྱིམ་དུ་ཆུད་པ་དང་། བཙོན་རར་ཆུད་པའི་བཙོན་

གནས་དེ་དག་ལ་མི་འདྩོད་ཅིང་། དེ་དག་ནས་ཐར་བར་འདྩོད་པའི་བླྩོ་ཇི་ཙམ་སྐྱེ་བ་

དེ་ལྟ་བུའི་བླྩོའི་ཚོད་ཙམ་དུ་བསྐྱེད་པར་བ་ཞིང་། དེ་ནས་ཀང་ཇེ་འཕེལ་དུ་གཏང་

དགྩོས་སྩོ། །བསམ་པ་འདི་ཤ་ར་བ་གསུང་བ་ལྟར། སིང་སྐྱུར་ལ་བཏབ་པའི་ཕེ་

བཞིན་ཁ་ན་ཕར་ཡམ་མེ་བ་ཞིག་ལས་མི་འདུག་ན། འཁྩོར་བའི་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་ལ་མི་

འདྩོད་པར་ལྟ་བ་ཡང་དེ་འདྲ་ཞིག་ལས་མི་འྩོང་། དེ་ལྟར་ན་སྡུག་ཀུན་འགགས་པའི་

འགྩོག་པ་ཐར་པ་དྩོན་དུ་གཉེར་བ་ཡང་དེ་དང་འདྲ། དེའི་ཕིར་ཐར་པའི་ལམ་ལ་སྒྲུབ་

པར་བེད་པར་འདྩོད་པ་ཡང་ཚིག་ཙམ་དུ་འགྲྩོ་ཞིང་། སེམས་ཅན་གཞན་འཁྩོར་བར་

འཁྱམས་པའི་སྡུག་བསལ་མི་བཟྩོད་པའི་སྙིང་རེ་ཡང་འྩོང་ས་མེད་ལ། བླ་ན་མེད་

པའི་བང་ཆུབ་སེམས་མ་བཅྩོས་པ་ཡིད་སྐུལ་བར་བེད་ནུས་པའི་ཤུགས་ཅན་ཡང་

མི་སྐྱེ་བས། ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ་ཡང་ཚིག་རེས་འབངས་པའི་གྩོ་བ་ཙམ་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་སྡུག་ཀུན་འདྩོར་འདྩོད་དང་། དེ་དག་ཞི་བའི་ཐར་པ་ཐྩོབ་འདྩོད་ཙམ་གིས་

མི་ཆྩོག་པ། འཁྩོར་བ་མེ་འབར་བའི་མེ་དྩོང་ལྟ་བུར་མཐྩོང་བའི་སྩོ་ནས་དེ་ལས་ཐར་

བར་འདྩོད་པ་དང་། འཁྩོར་བ་བཙོན་རྭ་ལྟ་བུ་མཐྩོང་བའི་སྩོ་ནས་དེ་ལས་ཐར་འདྩོད་

ཀི་བླྩོ་སྐྱེས་པ་དེ་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་སྐྱེས་པའི་ཚད་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

གཞུང་རྣམས་སུ་འཁྩོར་བ་སྡུག་བསལ་གི་རང་བཞིན་དུ་ལྟ་བའི་དཔེ་དུ་མ་

གསུངས་ཏེ་འཁྩོར་བའི་འདམ་ལས་འགྲྩོ་བ་དྲངས་མཛད་པ་ཞེས་འཁྩོར་བ་བརལ་

དཀའ་བའི་འདམ་དང་འདྲ་བར་གསུངས་ལ། དེ་བཞིན་དུ། མེ་དྩོང་དང་འདྲ་བ་དང་། 

བཙོན་རྭ་དང་འདྲ་བ་དང་། འབྩོག་དགྩོན་པ་དང་འདྲ་བ་དང་། མི་གཙང་བའི་དྩོང་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

དང་འདྲ་བ་དང་། དུག་གི་རྒྱ་མཚོ་དང་འདྲ་བ་དང་། ཁབ་ཀི་རེ་མྩོ་དང་འདྲ་བ་དང་། 

གཡང་ས་དང་འདྲ་བ་དང་། དུག་སྦྲུལ་གི་ཚང་དང་འདྲ་བ་དང་། ཟྩོ་ཆུན་གི་རྒྱུད་མྩོ་

དང་འདྲ་བ་སྩོགས་དཔེ་དུ་མ་གསུངས་ལ། དཔེ་རེ་རེ་ལའང་འདྲ་ཆྩོས་དུ་མ་ཡྩོད་

ཅིང་། དེ་དག་གི་སྩོ་ནས་འཁྩོར་བ་ལ་ངེས་འབྱུང་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཡྩོད་

པ་གསུངས་སྩོ། །

ལམ་གཙོ་ལས། དལ་འབྩོར་རེད་དཀའ་ཚེ་ལ་ལྩོངས་མེད་པ། །ཡིད་ལ་

གྩོམས་པས་ཚེ་འདིའི་སྣང་ཤས་ལྡྩོག །ལས་འབས་མི་བསླུ་འཁྩོར་བའི་སྡུག་བསལ་

རྣམས། །ཡང་ཡང་བསམ་ན་ཕི་མའི་སྣང་ཤས་ལྡྩོག །དེ་ལྟར་གྩོམས་པས་འཁྩོར་

བའི་ཕུན་ཚོགས་ལ། །ཡིད་སྩོན་སད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་སྐྱེ་ཞིང་། །ཉིན་མཚན་དུས་

ཀུན་ཏུ་ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་བླྩོ། །བྱུང་ན་དེ་ཚེ་ངེས་འབྱུང་སྐྱེས་པ་ལགས། ། ཞེས་ཚེ་

འདི་ཕིའི་སྣང་ཤས་ལྡྩོག་ནས་འཁྩོར་བ་ལས་ཐར་འདྩོད་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་བྱུང་བ་

ངེས་འབྱུང་སྐྱེས་པའི་ཚད་དུ་གསུངས།

ཐར་པ་ཐྩོབ་འདྩོད་ཀི་ས་རྩོལ་གི་ཁྱབ་པ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསལ་དང་བལ་

འདྩོད་ཀི་བླྩོ་བཅྩོས་མིན་བྱུང་ན་ཡང་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་མཚན་ཉིད་པ་འཇྩོག་

གམ་སྙམ་སེ། རྣམ་འགྲེལ་ལས། སྡུག་བསལ་འཁྩོར་བ་ཅན་ཕུང་པྩོ། །ཞེས་དང་། 

པཎ་ཆེན་བླྩོ་བཟང་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་མཆྩོག་གིས། འཁྩོར་བའི་ཉེས་བརྒྱ་སེམས་

པའི་ཚུལ། །མང་ཡང་སྡུག་བསལ་སྡུག་བསལ་གི། །འཇིགས་ནས་ཐར་འདྩོད་

ཕྱུགས་ལའང་ཡྩོད།  །ཟག་བཅས་ཚོར་བ་བདེ་བ་ལས། །ངེས་འབྱུང་ཕི་རྩོལ་པ་

ལའང་མཆིས། །དེས་ན་འདུ་བེད་རང་བཞིན་གི། །ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པྩོ་འདི།  
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

།སྡུག་བསལ་གྲུབ་དང་སྒྲུབ་པའི་སྣྩོད། ། དམིགས་ནས་བསྩོམ་ན་བིང་གཡྩོ་

ལ། །ཞེས་གསུངས།

སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༢༣༤ ལས། སྤིར་ལམ་ཐམས་ཅད་སིན་བེད་

ཀི་ལམ་དང་གྲྩོལ་བེད་ཀི་ལམ་གཉིས་སུ་གྲངས་ངེས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་སིན་བེད་ཀི་

ལམ་ཞེས་པ་ནི་རྒྱུད་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་རྟྩོགས་པའི་སྣྩོད་རུང་དུ་བེད་པ་ཡིན་ལ། 

གྲྩོལ་བེད་ཀི་ལམ་ནི་རྒྱུད་སང་བ་ཅི་རིགས་པའི་ས་བྩོན་ལས་གྲྩོལ་བར་བེད་པའི་

གཉེན་པྩོས་བསྡུས་པའི་ཟག་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་རྣམས་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལ་དང་པྩོར་སིན་

བེད་ཀི་ལམ་མ་བསྩོམས་པར་གྲྩོལ་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་པའི་ཐབས་མེད་དེ། འབས་མ་

སིན་པར་བརྟྩོལ་ན་ནད་སྐྱེད་བཞིན་ནྩོ། །དེའི་ཕིར་དང་པྩོར་སིན་བེད་ཀི་ལམ་བསྩོམ་

པ་ལ་འཇུག་པར་བ་སེ། དེ་ཡང་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གྩོ་རིམ་ནི། དང་པྩོར་

འཁྩོར་བ་ལ་ཡིད་འབྱུང་ནས་འབལ་བར་འདྩོད་པའི་བླྩོ་མཚན་ཉིད་པ་ཞིག་མ་སྐྱེས་

ན་ཐར་པ་ལ་ཐྩོབ་འདྩོད་མི་སྐྱེ་ཞིང་། དེ་མ་སྐྱེས་ན་ཐར་ལམ་ལ་སྩོབ་པར་མི་འགྱུར་

བས་དང་པྩོར་འཁྩོར་བ་ལ་ཡིད་འབྱུང་བཅྩོས་མ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་སྐྱེ་བ་ལ་འབད་

དགྩོས་པ་ལ། དེ་ལ་ཡང་འཁྩོར་བའི་སྡུག་བསལ་ལ་ངེས་པ་འདྲྩོངས་པ་ཞིག་དགྩོས་

ཀི། འཁྩོར་བ་ལ་སྙིང་པྩོ་མེད་ཅེས་པའི་ཚིག་ཙམ་གིས་ཡིད་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། 

ཉེས་དམིགས་མ་མཐྩོང་ན་དེས་སྐྱྩོ་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །འཁྩོར་བའི་སྡུག་

བསལ་ཀང་གསུམ་སེ། དམལ་བའི་སྡུག་བསལ་དང་། བཀེས་སྩོམ་གི་སྡུག་བསལ་

ལྟ་བུ་སྐྱེས་ཙམ་ནས་འགྲྩོ་བ་ཀུན་གིས་སྡུག་བསལ་དུ་འབད་མེད་ལ་རྟྩོགས་པར་

འགྱུར་བ་སྡུག་བསལ་གི་སྡུག་བསལ་དང་། ཟག་བཅས་ཀི་བདེ་བ་ལྟ་བུ་འགའ་ཞིག་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

སྐྱེ་བ་ན་སྡུག་བསལ་དུ་མི་རྟྩོགས་ཀང་། འགྱུར་བ་ན་སྡུག་བསལ་དུ་ཀུན་གིས་འབད་

མེད་དུ་རྟྩོགས་ནུས་པའི་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསལ་དང་། འཁྩོར་བ་པའི་སྐྱེ་བྩོ་མཐའ་

དག་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པར་རེས་སུ་འབེལ་བ་མི་རྟག་ཅིང་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པའི་

འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསལ་དང་གསུམ་ལས། འཁྩོར་བ་སྤི་ལ་ཡིད་འབྱུང་མཚན་ཉིད་

པ་ཞིག་སྐྱེ་བ་ལ་ནི་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསལ་རྟྩོགས་དགྩོས་ཀི། སྡུག་བསལ་གཞན་

གཉིས་སྡུག་བསལ་དུ་བསྩོམ་མི་དགྩོས་པར་སྐྱེ་བ་ཕལ་ཆེ་བས་སྡུག་བསལ་གི་རང་

བཞིན་དུ་མྩོང་བས་གྲུབ་ཀང་། དེ་ཙམ་གིས་འཁྩོར་བ་སྤི་ལ་ཡིད་འབྱུང་དངྩོས་སུ་

འདྲེན་མི་ནུས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་སེམས་ཅན་དམལ་བ་པ་སྩོགས་ཀི་རྒྱུད་ལ་འཁྩོར་བ་

སྤི་ལ་ཡིད་འབྱུང་བའི་བླྩོ་འབད་མེད་དུ་དངྩོས་སུ་སྐྱེ་བས་ཁྱབ་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེས་

ན་སྡུག་བསལ་གི་སྡུག་བསལ་སྩོགས་རྟྩོགས་པས་ཡིད་འབྱུང་བ་འཁྩོར་བ་སྤི་ལ་

དམིགས་པ་དངྩོས་སུ་འདྲེན་མི་ནུས་ལ། ཚངས་པའི་གྩོ་འཕང་ལྟ་བུ་ཁམས་གྩོང་

གིས་བསྡུས་པའི་འཁྩོར་བ་བེ་བག་པ་འབའ་ཞིག་ལ་སྡུག་བསལ་གི་སྡུག་བསལ་

མེད་པར་མཐྩོང་ནས་སར་སྲེད་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་བས་ན་འཁྩོར་བ་སྤི་ལ་

ཡིད་འབྱུང་ཤ་ཐག་པ་ནས་སྐྱེ་བ་ལ་ནི་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསལ་གི་མཚན་ཉིད་

ལེགས་པར་རྟྩོགས་དགྩོས་པས་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པྩོ་འདི་ཉིད་སྡུག་བསལ་གི་རང་

བཞིན་དུ་བསྩོམ་དགྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེའི་ཕིར། འདུ་བེད་སྡུག་བསལ་ལ་དགྩོངས་

ནས། །སྡུག་བསལ་བསྩོམས་པར་གསུངས་པ་ཡིན། །ཅེས་གསུངས་པ་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་གསུངས།

དེའི་ཕིར་ངེས་འབྱུང་ལ། གང་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང་། གང་ལ་ངེས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

པར་འབྱུང་བ། གང་གིས་ངེས་པར་འབྱུང་བ། ཇི་ལྟར་ངེས་པར་འབྱུང་བ་བཅས་སྦར་

ཚུལ་སྩོ་སྩོར་ཕེ་དགྩོས་སྩོ། །

འདི་དག་ལས་འཕྲྩོས་ཏེ། ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་གི་བླྩོ་བཅྩོས་མ་མ་ཡིན་པ་དང་། 

ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་གི་བླྩོ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཡྩོད་མེད་དཔྱད་རྒྱུ་

དང་། ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་གི་བླྩོ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་སྐྱེད་པ་ལ་བདག་མེད་རྟྩོགས་

དགྩོས་ན། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་གཞིར་གཞྩོག །བེ་བག་སྨྲ་བར་གྱུར་པའི་བང་

སེམས་ཚོགས་ལམ་པའི་རྒྱུད་ལ་ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་གི་བླྩོ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་མེད་

པར་ཐལ། དེའི་རྒྱུད་ལ་བདག་མེད་རྟྩོགས་པའི་བླྩོ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་སྩོགས་དཔྱད་

རྒྱུ་ཡྩོད་ལ། འདི་འགའ་ཞིག་ཐལ་འགྱུར་ལུགས་གཞིར་བས་ཚེ་རང་རྒྱུད་པ་མན་

ཆད་ཀི་གང་ཟག་ཡིན་ན་ལམ་ཞུགས་ཀི་གང་ཟག་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅེས་ཟེར་ལ། 

དེ་ལྟ་ན་ཇྩོ་བྩོ་རེའི་བླ་མ་གསེར་གིང་པ་ལམ་ཞུགས་མིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་

ཞིང་། གསྩོལ་འདེབས་ལམ་མཆྩོག་སྩོ་འབེད་ལས། བང་ཆུབ་ཐུགས་ལ་མངའ་

བརེས་གསེར་གིང་པ། །ཞེས་གསུངས་པ་སྩོགས་མི་འཐད་པར་འགྱུར་རྩོ། །

གཞན་ཡང་། ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་གི་བླྩོ་བཅྩོས་མ་མ་ཡིན་པ་དང་། དེ་མཚན་

ཉིད་ཚང་བ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཡྩོད་ན། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བཅྩོས་མ་མ་ཡིན་པ་

དང་། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་གཉིས་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་ཡྩོད་པར་

ཐལ་ཞེས་སྩོགས་དཔྱད་རྒྱུ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་ན་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པས་ཁྱབ་བམ་མ་ཁྱབ་ཞེས་སྩོགས་ཡང་

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

གཞན་ཡང་། ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་གི་བླྩོ་དང་། མང་འདས་དྩོན་གཉེར་གི་བླྩོ་

དང་། ངེས་འབྱུང་གི་བླྩོ་དང་། བང་ཆུབ་དྩོན་གཉེར་གི་བླྩོ་རྣམས་ལ་ཁྱད་པར་ཡྩོད་

མེད་དཔྱད་པར་བ་ཞིང་། ཐར་པ་དང་མང་འདས་ལ་ཁྱད་པར་ཡྩོད་མེད་ཀང་དཔྱད་

རྒྱུ་དང་། འགའ་ཞིག་ཐར་པ་དང་མང་འདས་ལ་ཁྱད་པར་ཡྩོད་དེ། མང་འདས་ལ་

ཐར་པས་ཁྱབ་ཀང་། ཐར་པ་ཡིན་ན་མང་འདས་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཏེ། ལྷག་

བཅས་མང་འདས་པའི་རྒྱུད་ཀི་འགྩོག་བདེན་དེ་ཐར་པ་ཡིན་ཡང་མང་འདས་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེའི་སབས་སུ་ཁྱབ་པ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསལ་མ་སངས་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་སེ། ཁྱབ་པ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསལ་མ་སངས་བར་དུ་བང་ཆུབ་གསུམ་

པྩོ་གང་ཡང་མི་འཐྩོབ་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟར་ཀུན་གཞི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་ལས་གསུངས་

པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར།

སབས་དང་པྩོའི་སྤི་དྩོན་ཀླུ་དབང་རྩོལ་མཚོ་ ༦༢ ལས། དང་པྩོ་ནི། ཉྩོན་

སྒིབ་ཟད་པར་སངས་པའི་སྩོ་སྩོར་བརྟགས་འགྩོག །མང་འདས་ཀི་མཚན་ཉིད། 

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལྷག་བཅས་པའི་རྒྱུད་ཀི་འགྩོག་བདེན་དེ། མང་འདས་ཡིན་པ་

གསལ་ལྩོ། །

སྒྲུབ་ངག་གི་ལམ་སྦྩོང་སུན་འབིན་བཤད་པ།

བཞི་པ་སྒྲུབ་ངག་གི་ལམ་སྦྩོང་སུན་འབིན་བཤད་པ་ནི། སྤིར་ཐལ་འགྱུར་

དང་སུན་འབིན་གཉིས་དྩོན་གཅིག་པ་ལྟ་བུར་གསལ་ཏེ། ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་ ༢༤༨ 

ལས། གཉིས་པ་སུན་འབིན་བཤད་པ་ལ། སུན་འབིན་དང་ཐལ་འགྱུར་དྩོན་གཅིག་

པས་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། རིགས་སྩོ་ལས། མངྩོན་སུམ་དང་ནི་རེས་སུ་དཔག །ལྟར་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

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

པ་གཞན་རྟྩོགས་ཕིར། །ཞེས་དང་། 

རིགས་གཏེར་ལས། དེ་ལྟར་སྒྲུབ་དང་སུན་འབིན་གི། །རིགས་པའི་གཞུང་

ལུགས་གང་གིས་ཤེས། །མཁས་པ་དེ་ནི་རྩོགས་པ་ཡིས། །སངས་རྒྱས་ཀི་ནི་

བསན་པ་འཛིན། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་སུན་འབིན་ནི་ཐལ་འགྱུར་རང་ལ་གསུངས་པ་

ལྟ་བུར་འདུག་ལ། འྩོན་ཀང་དྩོན་གཉེར་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༡༢༩ ལས། སུན་འབིན་

བཤད་པ་ལ། སུན་འབིན་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། སྐྱྩོན་ལས་སྐྱྩོན་དུ་བརྩོད་པས་

སྐྱྩོན་ཅན་དུ་གྩོ་ནུས་པའི་ངག །དབེ་ན་རང་རྒྱུད་ཀི་སུན་འབིན་ཡང་དག་དང་། ཐལ་

འགྱུར་གི་སུན་འབིན་ཡང་དག་གཉིས། རང་རྒྱུད་ནི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པས་

བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །ཞེས་སུན་འབིན་ལ་ཐལ་འགྱུར་ཡིན་མི་དགྩོས་ཤིང་། དེ་ལ་གཏན་

ཚིགས་དང་ཐལ་འགྱུར་གཉིས་ཀའི་ཆ་ཡྩོད་པ་གསུངས་སྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ། རྟ་ནག་རྣམ་འགྲེལ་ ༤༡༠ ལས། དེས་ན། ཐལ་འགྱུར་ལ་

སུན་འབིན་གིས་ཁྱབ་ཀང་། སུན་འབིན་ལ་ཐལ་འགྱུར་གིས་མ་ཁྱབ་བྩོ། །ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

ཡྩོངས་འཛིན་བསྡུས་གྲྭ་ ༡༤༡ ལས། ར་བར་འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། རྟགས་སྦྩོར་

དང་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གི་གཞི་མཐུན་མི་སྲིད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་རྟགས་

སྦྩོར་དང་ཐལ་འགྱུར་འགལ་བ་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

ཐལ་འགྱུར་ལ་དབེ་སྩོ་དུ་མ་ཡྩོད་དེ། ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་གཉིས་སུ་དབེ་

བ་དང་། བཀྩོད་ཚོད་ཀི་སྩོ་ནས་དབེ་བ་དང་། དཔེ་ཡི་སྩོ་ནས་དབེ་བ་དང་། འགྩོད་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་དབེ་བ་དང་། དགག་སྒྲུབ་ཀི་སྩོ་ནས་དབེ་བ་རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་

ཕིར། དེ་ཡང་སྤིར་ཐལ་འགྱུར་གི་མཚན་ཉིད་ནི། ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་ ༢༤༨ ལས། 

དང་པྩོ་ནི། ཐལ་འགྱུར་གི་མཚན་ཉིད། རྟགས་དང་ཁྱབ་པ་ཕ་རྩོལ་པྩོའི་བླྩོ་ངྩོར་གྲུབ་

ཅིང་། དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་འབབ་པའི་རྟགས་སྩོན་པའི་ངག །དེ་ཡང་དམ་བཅའ་

ལ་བསལ་བ་མེད་ན་ཐལ་འགྱུར་དུ་མི་རུང་ལ། ཡྩོད་ན་ཕྩོགས་ཆྩོས་མི་འགྲུབ་པས། 

ཕྩོགས་ཆྩོས་དང་ཁྱབ་པ་བླྩོ་ངྩོར་གྲུབ་པ་ཞེས་མ་སྩོས་པར་རྟགས་དང་ཁྱབ་པ་བླྩོ་

ངྩོར་གྲུབ་པ་ཞེས་སྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཡང་རྩོལ་བ་གཉིས་ཀས་གྲུབ་པ་མི་དགྩོས་

ཀི་འགྩོད་པར་བ་བའི་ཡུལ་གིས་གྲུབ་པས་ཆྩོག་པས་ཕ་རྩོལ་པྩོའི་བླྩོ་ངྩོར་གྲུབ་པ་

ཞེས་སྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ཡང་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དང་ཡིད་དཔྱྩོད་ཀིས་གྲུབ་པ་དང་

ལྩོག་ཤེས་ཀིས་གྲུབ་པ་གསུམ་ཡྩོད་པས་བླྩོ་ངྩོར་གྲུབ་པ་ཞེས་སྩོས་པ་ཡིན་

ནྩོ། །དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་མེད་ན་ཐལ་འགྱུར་དུ་མི་རུང་བས་དམ་བཅའ་ལ་

བསལ་བ་འབབ་པ་ཞེས་སྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ངག་མ་ཡིན་ན་ཐལ་འགྱུར་དུ་མི་རུང་

བས་རྟགས་སྩོན་པའི་ངག་ཅེས་སྩོས་པ་ཡིན་ཞེས། རྟགས་ཁྱབ་གཉིས་ཀ་གྲུབ་

དགྩོས་པ་དང་། དེ་ཡང་རྩོལ་བ་གཉིས་ལས་ཕ་རྩོལ་ཕི་རྩོལ་གིས་གྲུབ་དགྩོས་པ་

དང་། གྲུབ་ཚུལ་ཡང་ཚད་མས་གྲུབ་ཚུལ་དང་ཡིད་དཔྱྩོད་དང་ལྩོག་ཤེས་ཀིས་གྲུབ་

ཚུལ་གསུམ་ཀ་ཡྩོད་པ་དང་། དམ་བཅའ་ལ་གསལ་བ་འབབ་པ་དང་། ངག་ཡིན་པ་

ཞེས་མཚན་ཉིད་ཁྱད་ཆྩོས་ལྔ་ལྡན་དུ་གསལ་ལ། དེ་ལྟར་ན་མཚན་ཉིད་འདི་ཐལ་

འགྱུར་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དང་ཐལ་འགྱུར་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད་གང་ཡིན་

དཔྱྩོད། རྟ་ནག་རྣམ་འགྲེལ་ ༤༡༠ ལས། ཐལ་ངག་ཏུ་བཀྩོད་པ་ཐལ་འགྱུར་གི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

མཚན་ཉིད། ཅེས་གསུངས་སྩོ། །

ཡྩོངས་འཛིན་བསྡུས་གྲྭ་ ༡༤༣ ལས། དང་པྩོ་ཐལ་འགྱུར་གི་མཚན་ཉིད་

ཡྩོད་དེ། ཐལ་འགྱུར་དུ་བཀྩོད་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཐལ་འགྱུར་གི་དབེ་ཚུལ་དང་པྩོ་ལ། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་དང་། ཐལ་འགྱུར་

ལྟར་སྣང་གཉིས་ཡྩོད་ཅིང་། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། རྣམ་ངེས་དར་

ཊིཀ་ ༡༡༡༢ ལས། དང་པྩོ་ནི། རྩོལ་བས་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་འགྩོད་པར་ཁས་

བླངས་ནས་དྩོན་སྐྱྩོན་སྩོགས་ཞུགས་པ་དང་ཁྱབ་པ་སྩོགས་བརྩོད་པ་མ་ཚང་བ་

དང་། ལྷག་པ་བརྩོད་པ་ལ་ཕི་རྩོལ་གིས་ཁྱབ་པ་མ་ཚང་བ་སྩོགས་ཀི་ཉེས་པ་སབས་

དང་འཚམ་པར་བརྩོད་པའི་ངག་ཆྩོས་ཅན། སུན་འབིན་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། རྩོལ་བའི་

མངྩོན་པར་འདྩོད་པ་འགྲུབ་པ་ལ་གེགས་བེད་པའི་ཕི་རྩོལ་གི་ངག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

མཉན་བའི་དབང་པྩོའི་ཟུར་བཀྩོལ་ ༣༧༡ ལས། དང་པྩོ་ནི། རྟགས་དང་

ཁྱབ་པ་གང་ཟག་ཕ་རྩོལ་པྩོས་བླྩོ་ངྩོར་གྲུབ་ཅིང་། དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་འབབ་

པའི་ཐལ་ངག་རྣམ་དག །ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། ཅེས་གསུངས།

རྟ་ནག་རྣམ་འགྲེལ་ ༤༡༠ ལས། ཐལ་འགྱུར་ལྟར་སྣང་མ་ཡིན་པ་གང་

ཞིག །དགྩོས་ནུས་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཐལ་ངག་དེ། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གི་

མཚན་ཉིད། ཅེས་གསུངས་སྩོ། །

དྩོན་གཉེར་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༡༣༠ ལས། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གི་མཚན་

ཉིད། ལན་གིས་ལྡྩོག་པར་མི་ནུས་པའི་ཐལ་ངག །དབེ་ན།  སྒྲུབ་བེད་འཕེན་པ་དང་། 
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

མི་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གཉིས། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཡྩོངས་འཛིན་བསྡུས་གྲྭ་ ༡༣༩ ལས།  ཁ་ཅིག་ན་རེ། ལན་གིས་ལྡྩོག་པར་

མི་ནུས་པའི་ཐལ་ངག་དེ། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། སྒ་ཆྩོས་ཅན། 

མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཆྩོས་ཅན། ལན་གིས་ལྡྩོག་

པར་མི་ནུས་པའི་ཐལ་ངག་ཡིན་པར་ཐལ། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེ་འདྲའི་ཐལ་འགྱུར་ཆྩོས་ཅན། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡིན་

པར་ཐལ། རང་རྒྱུད་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཚུལ་

གསུམ་འཕེན་ནུས་ཀི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། སྒ་ཆྩོས་ཅན། 

མི་རྟག་སེ། བས་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་སྦྩོར་བ་ཡང་དག་འཕེན་ནུས་ཀི་ཐལ་འགྱུར་

ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། ར་བར་འདྩོད་ན། དེ་འདྲའི་ཐལ་འགྱུར་ཆྩོས་ཅན། ལན་

གིས་ལྡྩོག་པར་མི་ནུས་པའི་ཐལ་ངག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ལན་གིས་ལྡྩོག་པར་ནུས་

པའི་ཐལ་ངག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ལན་བཏབ་ན་ལན་དྩོན་མཐུན་ཐེབས་པའི་

ཐལ་ངག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་ཤིང་། 

དེ་བཞིན་དུ། རྟ་ནག་རྣམ་འགྲེལ་ ༣༩༤ ལས། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ལན་གིས་

ལྡྩོག་པར་མི་ནུས་པའི་ཐལ་ངག་དེ། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ན། སྒ་

ཆྩོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཆྩོས་ཅན། མཚན་

ཉིད་དེར་ཐལ། མཚོན་བ་དེའི་ཕིར་ཞེས་སྩོགས་གསུངས་ཤིང་། དཔལ་ལྡན་ཆྩོས་

གྲགས་ཀིས་ལན་མི་ཐེབས་པའི་རིགས་པ་ཞིག་མེད་པ་གསུངས་སྩོ། །ཐལ་འགྱུར་

ཡང་དག་ལ་དབེ་ན། སྒྲུབ་བེད་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་དང་། སྒྲུབ་བེད་མི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གཉིས་དང་། དེ་དག་སྩོ་སྩོའི་མཚན་ཉིད་དབེ་བ་

མཚན་གཞི་སྩོགས་འྩོག་ཏུ་གསལ་ལྩོ། །

ཐལ་འགྱུར་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད། དྩོན་གཉེར་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༡༣༡ 

ལས། ཐལ་འགྱུར་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད། ལན་གིས་ལྡྩོག་པར་ནུས་པའི་ཐལ་

འགྱུར། དཔེར་ན། ཕ་རྩོལ་པྩོས། སྒ་རྟག་པར་ཁས་བླངས་པ་ལ། སྒ་ཆྩོས་ཅན། མི་

རྟག་པར་ཐལ། མཉན་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའྩོ། །ཞེས་གསུངས།

རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ ༡༡༡༥ ལས། དང་པྩོ་ནི། སྐྱྩོན་དུ་མི་འགྱུར་བའམ་སྤིར་

སྐྱྩོན་དུ་འགྱུར་ཡང་། སབས་སུ་བབ་པའི་སྐྱྩོན་དུ་མི་འགྱུར་བ་ཕི་རྩོལ་གིས་རྩོལ་བ་

ལ་སྐྱྩོན་དུ་བརྩོད་པའི་ངག་ཆྩོས་ཅན། དེར་སྣང་བ་སེ་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་ཡིན་ཏེ། 

སྐྱྩོན་མིན་སྐྱྩོན་དུ་བརྩོད་པའི་སྩོ་ནས་རྩོལ་བའི་འདྩོད་པ་འགྲུབ་པའི་གེགས་མི་བེད་

པའི་ཕི་རྩོལ་གི་ལྟག་ཆྩོད་ཀི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས།

རྟ་ནག་རྣམ་འགྲེལ་ ༤༡༠ ལས། དང་པྩོའི་ངྩོ་བྩོ་ནི། རང་ཉིད་ཐལ་འགྱུར་

ཡང་དག་ཏུ་སྩོང་བའི་གང་ཟག་མེད་པ་གང་ཞིག །ཐལ་ངག་ཏུ་བཀྩོད་པ་དེ་དེའི་

མཚན་ཉིད། ཅེས་གསུངས་སྩོ། །

འདི་ལས་འཕྲྩོས་ཏེ། འབས་མཚུངས་ཀི་ལྟག་ཆྩོད་ཀི་སྩོར་བཤད་དགྩོས་

མྩོད་ཀི་སབས་གཞན་དུ་བཤད་པ་འདྩོད་ཅིང་། ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་ ༢༥༤ སྩོགས་

སུ་བལྟ་བར་བའྩོ། །

དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པྩོའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ ༨༣ ལས། དེ་ལ་ཁ་ཆེ་

ཛྙ་ན་ཤྲི་དང་། ལྩོ་ཆེན་སྩོགས་ཀི་ལུགས་བརྩོད་པ་དང་། རང་ནག་པ་དང་། ཆྩོས་རེ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ས་པཎ་གི་ལུགས་བརྩོད་པ་དང་། རྒྱལ་ཚབ་ཆྩོས་རེས་དེ་རྣམས་ལ་དགག་བཞག་

མཛད་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། མེ་དང་ཙན་དན་གི་མེ་དང་། དུ་བ་དང་། མེའི་དངྩོས་

རྒྱུ་ནུས་པ་ཐྩོགས་མེད་ཀིས་ཁྱབ་པར་ནྩོན་པའི་ཤར་གི་གཞིར། གྲང་རེག་དང་། བ་

མྩོའི་རེག་པ་དང་། གྲང་འབས་སྤུ་ལྩོང་བེད་དང་། གྲང་རེག་གི་དངྩོས་རྒྱུ་ནུས་པ་

ཐྩོགས་མེད་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་རེ་རེ་ལ་ཡང་། མེ་དང་། 

ཙནྡན་གི་མེ་དང་། དུ་བ་དང་། མེའི་དངྩོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐྩོགས་མེད་ཀིས་ཁྱབ་པར་

ནྩོན་པ་རྟགས་སུ་བཀྩོད་པ་དང་། ཚ་རེག་སྩོར་བཞི། གྲང་རེག་སྩོར་བཞི་བཀག་

པའི་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་འགལ་དམིགས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་

གི་སྦྩོར་བ་བཅུ་དྲུག་ཡྩོད་ཟེར།

གཉིས་པ་ནི། ཆྩོས་རེ་ས་པཎ་ན་རེ། མེའི་དངྩོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐྩོགས་མེད་

རྟགས་སུ་བཀྩོད་ནས། རང་གི་ཕྩོགས་ཀི་ཆྩོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར། གྲང་རེག་སྩོར་

བཞི་འགྩོག་མི་ནུས་པར་ཐལ། མེའི་དངྩོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐྩོགས་མེད་མེ་མ་ཡིན་པས་

དེ་གྲང་རེག་ལ་དངྩོས་སུ་གནྩོད་པ་མིན་ཞིང་། དེ་ལ་རིགས་འདྲ་བའི་རྒྱུན་མེད་པས་

དེ་མངྩོན་སུམ་གི་ངེས་མི་ནུས་པའི་ཕིར། དེས་ན་གཞུང་ལས་རྣམ་གཞག་མང་དུ་

གསུངས་ཀང་། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་འགལ་དམིགས་ཀི་རྟགས་

ཡང་དག་ལ་བཅུ་གཉིས་སུ་གྲངས་ངེས་ཏེ། འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པ་བཞི། 

འགལ་བའི་ཁྱབ་བ་དམིགས་པ་བཞི། འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པ་བཞི་རྣམས་

སུ་གྲངས་ངེས་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་ནི། རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིན་

དམིགས་པ། རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པ། ཁྱབ་བེད་དང་འགལ་བའི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

རང་བཞིན་དམིགས་པ། འབས་བུ་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པ་རྣམས་

ལ་ཟེར། མཚན་གཞི་ནི། མེས་ཁྱབ་པར་ནྩོན་པའི་ཤར་གི་གཞིར་ཆྩོས་ཅན། གྲང་

རེག་དང་། གྲང་འབས་སྤུ་ལྩོང་བེད་དང་། བ་མྩོའི་རེག་པ་དང་། གྲང་རྒྱུ་ནུས་པ་

ཐྩོགས་མེད་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་མེད་པའི་གཞི་ཡིན་ཏེ། མེས་ཁྱབ་པར་ནྩོན་

པའི་གཞི་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། འགལ་བའི་ཁྱབ་བ་དམིགས་པ་བཞི་ནི། 

རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་ཁྱབ་བ་དམིགས་པ། རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་ཁྱབ་བ་

དམིགས་པ། ཁྱབ་བེད་དང་འགལ་བའི་ཁྱབ་བ་དམིགས་པ། འབས་བུ་དང་འགལ་

བའི་ཁྱབ་བ་དམིགས་པ་རྣམས་ལ་ཟེར། མཚན་གཞི་རིམ་པ་བཞིན། ཙནྡན་གི་མེས་

ཁྱབ་པར་ནྩོན་པའི་ཤར་གི་གཞིར་ཆྩོས་ཅན། གྲང་རེག་དང་། གྲང་འབས་སྤུ་ལྩོང་

བེད་དང་། བ་མྩོའི་རེག་པ་དང་། གྲང་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐྩོགས་མེད་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་

པ་མེད་པའི་གཞི་ཡིན་ཏེ། ཙནྡན་གི་མེས་ཁྱབ་པར་ནྩོན་པའི་གཞི་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཞེས་པ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པ་བཞི་ནི། རང་བཞིན་དང་

འགལ་བའི་འབུས་བུ་དམིགས་པ། རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པ། ཁྱབ་

བེད་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པ། འབས་བུ་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་

དམིགས་པ་རྣམས་ལ་ཟེར། མཚན་གཞི་རིམ་པ་བཞིན། དུ་བ་དྲག་འཕྱུར་བས་ཁྱབ་

པར་ནྩོན་པའི་ཤར་གི་གཞིར་ཆྩོས་ཅན། གྲང་རེག་དང་། གྲང་འབས་སྤུ་ལྩོང་བེད་

དང་། བ་མྩོའི་རེག་པ་དང་། གྲང་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐྩོགས་མེད་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གནས་པ་

མེད་པའི་གཞི་ཡིན་ཏེ། དུ་བ་དྲག་འཕྱུར་བས་ཁྱབ་པར་ནྩོན་པའི་གཞི་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཞེས་པ་ལྟ་བུ། དེ་སད་དུ་ཡང་། རིགས་གཏེར་ལས། ཚ་རེག་སྩོར་བཞིས་གྲང་རེག་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

བཞི། །བཀག་པས་སྦྩོར་བ་བཅུ་དྲུག་ཟེར། །གཞུང་ལས་རྣམ་གཞག་མང་བཤད་

ཀང་། །འགྩོག་ནུས་ས་མ་བཅུ་གཉིས་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། དེ་བཞིན་དུ་སྩོན་གི་

མཁས་པ་ཆེན་པྩོ་རང་ནག་བརྩོན་འགྲུས་སེང་གེ་ཡང་། ཛེ་ཏ་རི་དགྲ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་

གི་དགྩོངས་པར་མཛད་ནས། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་འགལ་

དམིགས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་བཅུ་གཉིས་ཁྩོ་ནར་གྲངས་ངེས་ཞེས་གསུངས།

གསུམ་པ་དེ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་ཚབ་ཆྩོས་རེས་དགག་བཞག་མཛད་ཚུལ་ནི། 

ལུགས་དང་པྩོ་འགལ་རྒྱུ་དམིགས་པ་བཞིའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་རྣམ་གཞག་མི་

འཐད་དེ། མེའི་དངྩོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐྩོགས་མེད་སྣང་རུང་གི་གཞི་ལ་མེ་སྣང་དུ་མི་རུང་

ན། མེའི་དངྩོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐྩོགས་མེད་ཡང་སྣང་དུ་མི་རུང་བར་འགྱུར་ཞིང་། དེ་ལ་

མེ་སྣང་དུ་རུང་བའི་ཚེ། རྟགས་སུ་འགྩོད་དགྩོས་ན་རང་བཞིན་འགལ་དམིགས་ཀི་

རྟགས་འགྩོད་རིགས་ཀི་འགལ་བའི་རྒྱུ་དམིགས་པའི་རྟགས་འགྩོད་མི་རིགས་པའི་

ཕིར། ལུགས་གཉིས་པ་ལ་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་འགལ་

དམིགས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་བཅུ་གཉིས་ཀི་གྲངས་ངེས་འབེད་པ་མི་འཐད་པར་

ཐལ། མེས་རང་ཕྩོགས་ཀི་ཆྩོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར། གྲང་རེག་འགྩོག་པའི་རང་

བཞིན་འགལ་དམིགས་ལས་ལྩོགས་སུ་ཙནྡན་གི་མེས་རང་ཕྩོགས་ཀི་ཆྩོས་སུ་གྲུབ་

པའི་གཞིར་གྲང་རེག་འགྩོག་པའི་འགལ་དམིགས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ལྩོགས་སུ་

སྩོས་པ་ལ་དགྩོས་པ་མེད་ཅིང་། མེ་སྩོབས་ཆེན་པྩོ་རྟགས་སུ་བཀྩོད་པ་ལས་ལྩོགས་

སུ་ཙནྡན་གི་མེ་སྩོབས་ཆེན་པྩོ་རྟགས་སུ་བཀྩོད་པའི་འགལ་དམིགས་ཀི་རྟགས་ཡང་

དག་སེ་བདུན་གི་གཞུང་གང་དུ་ཡང་མ་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། ཙནྡན་གི་མེའི་སྤུ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

རིས་མ་ཟིན་ན། ཙནྡན་གི་མེས་རང་ཕྩོགས་ཀི་ཆྩོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་གྲང་རེག་

འགྩོག་པའི་རྟགས་སུ་འགྱུར་བ་མི་རིགས་ཞིང་། ཙནྡན་གི་མེའི་སྤུ་རིས་ཟིན་པའི་སྩོ་

ནས་ཙནྡན་གི་མེ་རང་ཕྩོགས་ཀི་ཆྩོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་གྲང་རེག་འགྩོག་བའི་

རྟགས་སུ་སྩོང་ན་ཡང་། མེས་གྲང་རེག་འགྩོག་པའི་རང་བཞིན་འགལ་དམིགས་ཀི་

རྟགས་ཀི་ནང་དུ་འདུས་པས།  དེ་ལས་ལྩོགས་སུ་བཤད་པ་ལ་དགྩོས་པ་ལྷག་པྩོ་

མེད་ཅིང་། གཞན་ལས་ཀང་ལྩོགས་སུ་མ་བཤད་ཅིང་། མེད་པའི་ཕིར་དང་། ཙནྡན་

གི་མེ་རང་ཕྩོགས་ཀི་ཆྩོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་གྲང་རེག་འགྩོག་པའི་འགལ་

དམིགས་ལྩོགས་སུ་འཆད་དགྩོས་ན། ཙནྡན་གི་དུ་བས་རང་ཕྩོགས་ཀི་ཆྩོས་སུ་གྲུབ་

པའི་གཞིར་གྲང་རེག་འགྩོག་པའི་འགལ་དམིགས་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཀང་ལྩོགས་སུ་

འཆད་དགྩོས་པས། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་འགལ་དམིགས་ཀི་

གཏན་ཚིགས་བཅུ་གཉིས་སུ་གྲངས་ངེས་པར་ཁས་བླངས་པ་དང་ནང་འགལ་བའི་

སྐྱྩོན་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཙནྡན་གི་མེས་ཁྱབ་པར་ནྩོན་པ་རང་ཕྩོགས་ཀི་ཆྩོས་སུ་གྲུབ་

པའི་གཞིར་གྲང་རེག་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། དེ་

ཡིན་ན་༼ཙནྡན་གི་དུ་བ་༽ཙནྡན་གི་དུ་བ་དང་ལྡན་པའི་ལ་ལ། ཙནྡན་གི་མེ་ཡྩོད་པར་སྒྲུབ་

པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་དགྩོས་པ་གང་ཞིག །དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཙནྡན་གི་མེ་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཚེ། ཙནྡན་གི་དུ་བའི་སྤུ་རིས་མི་

ཟིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཁ་ཆེ་ཛྙཱན་ཤྲི་སྩོགས་ཀིས་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་

བརྟེན་པའི་འགལ་དམིགས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཕེ་ནས་དགག་

རྟགས་ཉི་ཤུར་འཆད་པ་དང་། མཁས་པ་ཆེན་པྩོ་རང་ནག་པ་དང་། ཆྩོས་རེ་ས་པཎ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

སྩོགས་ཀིས་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་འགལ་དམིགས་ཀི་རྟགས་

ཡང་དག་ལ་བཅུ་གཉིས་སུ་བཤད་ནས། འབེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པ་བཞི་བསྣན་ཏེ་

བཅུ་དྲུག་གི་གྲངས་ངེས་བཞེད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སེ་བདུན་གི་གཞུང་ལས་ལྷན་

ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་འགལ་དམིགས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་དྲུག་ཏུ་

བཤད་ཅིང་། དེ་ལས་མང་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། མེ་རྒྱུ་ནུས་པ་

ཐྩོགས་མེད་ཀིས་རང་ཕྩོགས་ཀི་ཆྩོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་གྲང་རེག་འགྩོག་པའི་

འགལ་རྒྱུ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་སྩོན་བེད་ཀི་ཚད་ལྡན་གི་ལུང་འདྲེན་རྒྱུ་

མེད་པའི་ཕིར་དང་། མེས་རང་ཕྩོགས་ཀི་ཆྩོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་གྲང་རེག་འགྩོག་

པའི་འགལ་དམིགས་ལས་ལྩོགས་སུ་ཙནྡན་གི་མེས་རང་ཕྩོགས་ཀི་ཆྩོས་སུ་གྲུབ་

པའི་གཞིར་གྲང་རེག་འགྩོག་པའི་འགལ་དམིགས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་འཆད་པ་རྟྩོག་

བཏགས་འབའ་ཞིག་ཡིན་གི་སེ་བདུན་གི་གཞུང་གང་ནས་ཀང་བཤད་པ་མེད་པའི་

ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་མེའི་དངྩོས་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐྩོགས་མེད་རྟགས་སུ་བཀྩོད་པའི་གྲང་རེག་

སྩོར་བཞི་འགྩོག་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མི་འཐད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ། ཙནྡན་

གི་མེ་སྩོབས་ཆེན་པྩོའི་ཁྱབ་པ་ནྩོན་པའི་རྟགས་ཀིས། དེ་འདྲའི་གཞིར། གྲང་རེག་

སྩོར་བཞི་འགྩོག་པ་ཡང་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་མི་འཐད་པ་གསུངས་ཤིང་། དེ་ལྟར་ན་

དེ་འདྲའི་རྟགས་སྦྩོར་ཡང་དག་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཀང་མི་འཐད་པར་

གསལ་ལྩོ། །

འྩོན་ཀང་དྩོན་གཉེར་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ ༡༡༨ ལས། ཡང་ལྷན་ཅིག་མི་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

གནས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་དབེ་ན། 

འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པ་བཞི། འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པ་བཞི། 

འགལ་བའི་ཁྱབ་བ་དམིགས་པ་བཞི་སེ་བཅུ་གཉིས་སུ་བཤད་ཀང་འགལ་བ་ཆེར་

མེད་དྩོ། །ཞེས་དང་། 

ཡྩོངས་འཛིན་བསྡུས་གྲྭ་ ༡༤༩ ལས། དེ་ལ་དབེ་ན་བཅུ་དྲུག་ཡྩོད་དེ། ཞེས་

ཙནྡན་གི་མེ་སྩོབས་ཆེན་པྩོའི་ཁྱབ་པ་ནྩོན་པ་རྟགས་སུ་བཀྩོད་པའི་རང་རྒྱུད་དང་། 

དེ་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡྩོད་པ་གསུངས་འདུག་པས་དཔྱད་དགྩོས་སྩོ། །

ཡང་ཐལ་འགྱུར་གི་དབེ་ཚུལ་གཉིས་པ་བཀྩོད་ཚོད་ཀི་སྩོ་ནས་དབེ་ན་བཞི་

ཡྩོད་དེ། རྟགས་ཁྱབ་གཉིས་ཀ་མ་གྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་དང་། རྟགས་མ་གྲུབ་པའི་

ཐལ་འགྱུར། ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར། རྟགས་ཁྱབ་གཉིས་ཀ་གྲུབ་པའི་ཐལ་

འགྱུར་དང་བཞི་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེ་དག་སྩོ་སྩོའི་མཚན་གཞི་ཡྩོངས་འཛིན་བསྡུས་གྲྭ་ 

༡༥༥ ལས་གསལ་ཞིང་། འདིར་འཇམ་པའི་དབངས་མིའི་གར་གི་རྣམ་པར་རྩོལ་པ་

རེ་བཙུན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པྩོའི་གསུང་མཐར་ཆགས་སུ་བཀྩོད་ན། 

མཉན་བའི་དབང་པྩོའི་ཟུར་བཀྩོལ་ ༣༦༣ ལས། དེས་ན་འདིའི་སབས་སུ། ཐལ་

འགྱུར་གི་རྣམ་གཞག་སྤིར་བསན་པ་དང་། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གི་རྣམ་གཞག་བེ་

བག་ཏུ་བཤད་པ་གཉིས། དང་པྩོ་ལ། ཆ་རང་གི་ལུགས་བརྩོད་པ། དེ་ལ་རིགས་

གཏེར་པས་སྐྱྩོན་བརྩོད་ཚུལ། སྐྱྩོན་དེ་འཇུག་མི་འཇུག་དཔྱད་པ། ཐལ་འགྱུར་གི་

དབེ་བ་གཞན་བསན་པ་དང་བཞི། དང་པྩོ་ལ། ཐལ་འགྱུར་ལ་བཀྩོད་ཚོད་ཀི་དབེ་བ། 

དེ་ལ་ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་གཉིས་སུ་འབེད་ཚུལ། ཡང་དག་བདུན་ལ་སྒྲུབ་བེད་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

འཕེན་མི་འཕེན་འབེད་ཚུལ་དང་གསུམ། དང་པྩོ་ལ། ཐལ་འགྱུར་ལ་ར་བའི་སྩོ་ནས་

དབེ་ན་བཞི་ཡྩོད་དེ། རྟགས་ཁྱབ་གཉིས་ཀ་མ་གྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར། རྟགས་ཁྩོ་ན་

མ་གྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར། ཁྱབ་པ་ཁྩོ་ན་མ་གྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར། རྟགས་ཁྱབ་གཉིས་

ཀ་གྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་དང་བཞིར་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཐལ་འགྱུར་དང་པྩོའི་མཚན་གཞི་

ནི། སངས་རྒྱས་པ་ལ་གཞན་དག་གིས་འཕངས་པའི་སྒ་ཆྩོས་ཅན། གཞལ་བ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། རྟག་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་པ་ལ། 

གཞན་དག་གིས། སྒ་ཆྩོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

གསུམ་པ་ནི། སངས་རྒྱས་པ་ལ་གཞན་དག་གིས་སྒ་ཆྩོས་ཅན། རྟག་པར་ཐལ། 

གཞལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་དང་། བཞི་པ་ནི། སྒ་ཆྩོས་ཅན། བས་པ་ཡིན་པར་

ཐལ། མི་རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའྩོ། །

རྟགས་ཁྱབ་གཉིས་ཀ་གྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་དེ་ལ་ཡང་དབེ་ན། རྟགས་ཁྱབ་

གཉིས་ཀ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་དེ། དེ་གཉིས་ཀ་ཁས་བླང་གིས་གྲུབ་པའི་དེ། ཁྱབ་པ་

ཁས་བླངས་པ་དང་། རྟགས་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་དེ། རྟགས་ཁས་བླངས་པ་དང་། 

ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་དེ་དང་བཞི། དང་པྩོ་ནི། སྒ་ཆྩོས་ཅན། མི་རྟག་པ་ཡིན་

པར་ཐལ། བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། དེ་གང་ལ་འཕངས་ཡུལ་གི་རྩོལ་

བས། སྒ་རྟག་པར་ཁས་བླངས་ན། རྟགས་ཁྱབ་གཉིས་ཀ་ཚད་མས་གྲུབ་ཅིང་། དམ་

བཅའ་ལ་ཁས་བླངས་ཀིས་བསལ་བ་འབབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་དུ་འགྱུར། དེ་

འཕངས་ཡུལ་གི་རྩོལ་བས། སྒ་རྟག་པར་ཁས་མ་བླངས་ན། རྟགས་ཁྱབ་གཉིས་ཀ་

ཚད་མས་གྲུབ་ཅིང་། དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་བསན་དུ་མེད་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལྟར་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

སྣང་དུ་འགྱུར་རྩོ། །

རྟགས་ཁྱབ་གཉིས་ཁས་བླངས་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་ནི། སྒ་མིག་ཤེས་

ཀི་གཟུང་བར་ཁས་ལེན་ཞིང་། མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་བ་ལ་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་

ལེན་པའི་གང་ཟག་ལ་འཕངས་པའི། སྒ་ཆྩོས་ཅན། རྟག་པར་ཐལ། མིག་ཤེས་ཀི་

གཟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། ཐལ་འགྱུར་དེ་གང་ལ་འཕངས་ཡུལ་གི་རྩོལ་

བས། སྒ་མི་རྟག་པར་ཚད་མས་གྲུབ་ན། རྟགས་ཁྱབ་གཉིས་ཀ་ཁས་བླངས་ཀིས་

གྲུབ་ཅིང་། དམ་བཅའ་ལ་ཚད་བསལ་འབབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་དུ་འགྱུར་

རྩོ། །དེས་སྒ་མི་རྟག་པར་ཁས་བླངས་ན་རྟགས་ཁྱབ་ཁས་བླངས་ཀིས་གྲུབ་ཅིང་། 

དམ་བཅའ་ལ་ཁས་བླངས་ཀི་བསལ་བ་འབབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར། 

དེས་སྒ་མི་རྟག་པར་ཁས་ཀང་མ་བླངས། ཚད་མས་ཀང་མ་གྲུབ་ན་རྟགས་ཁྱབ་

གཉིས་ཀ་ཁས་བླངས་ཀིས་གྲུབ་ཅིང་། དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་བསན་དུ་མེད་པའི་

ཐལ་འགྱུར་ལྟར་སྣང་དུ་འགྱུར།

རྟགས་ཚད་མ་དང་ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་ནི། བས་

ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་ལེན་པའི་གང་ཟག་ལ་འཕངས་པའི་སྒ་ཆྩོས་ཅན།  རྟག་

པར་ཐལ། བས་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལྟ་བུ། ཐལ་འགྱུར་དེ་གང་ལ་

འཕངས་ཡུལ་གི་རྩོལ་བ་དེས། སྒ་མི་རྟག་པར་ཚད་མས་གྲུབ་ན། རྟགས་ཚད་མ་

དང་། ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་ཀིས་གྲུབ་ཅིང་། དམ་བཅའ་ལ་ཚད་བསལ་འབབ་པའི་

ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་དང་རྩོལ་བ་དེས་སྒ་མི་རྟག་པར་ཁས་བླངས་ན། རྟགས་ཚད་

མ་དང་ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་ཀིས་གྲུབ་ཅིང་། དམ་བཅའ་ཁས་བླངས་ཀིས་བསལ་བ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

འབབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་དུ་འགྱུར། རྩོལ་བ་དེས་སྒ་མི་རྟག་པར་ཚད་མས་

ཀང་མ་གྲུབ། ཁས་ཀང་མ་བླངས་ན། རྟགས་ཚད་མ་དང་ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་ཀིས་

གྲུབ་ཅིང་། དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་བསན་དུ་མེད་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལྟར་སྣང་དུ་

འགྱུར་རྩོ། །

རྟགས་ཁས་བླངས་པ་དང་། ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་ནི། སྒ་

རྟག་པར་ཁས་ལེན་གི་རྩོལ་བ་ལ་འཕངས་པའི། སྒ་ཆྩོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། 

རྟག་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལྟ་བུ། དེས་གང་ལ་འཕངས་ཡུལ་གི་རྩོལ་བ་

དེས་སྒ་བས་པར་ཚད་མས་གྲུབ་ན། རྟགས་ཁས་བླངས་པ་དང་། ཁྱབ་པ་ཚད་མས་

གྲུབ་ཅིང་། དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་འབབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་དུ་འགྱུར། རྩོལ་བ་དེས་

སྒ་བས་པར་ཁས་བླངས་ན། རྟགས་ཁས་བླངས་པ་དང་། ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་

ཅིང་། དམ་བཅའ་ལ་ཁས་བླངས་ཀིས་བསལ་བ་འབབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་དུ་

འགྱུར་རྩོ། །རྩོལ་བ་དེས་སྒ་བས་པར་ཚད་མས་ཀང་མ་གྲུབ། ཁས་ཀང་མ་བླངས་

ན། རྟགས་ཁས་བླངས་པ་དང་། ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་ཅིང་། དམ་བཅའ་ལ་བསལ་

བ་བསན་དུ་མེད་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལྟར་སྣང་དུ་འགྱུར་རྩོ། །

དེས་ན་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཡན་ལག་གི་སྩོ་ནས་དབེ་ན་བཅུ་བཞི་ཡྩོད་དེ། རྟགས་

ཁྱབ་གཉིས་ཀ་མ་གྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར། རྟགས་ཁྩོ་ན་མ་གྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར། ཁྱབ་

པ་ཁྩོ་ན་མ་གྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར། རྟགས་ཁྱབ་གཉིས་ཀ་ཚད་མས་གྲུབ་ཅིང་། དམ་

བཅའ་ལ་ཁས་བླངས་ཀིས་བསལ་བ་འབབ་པའི་དེ། དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་བསན་

ནས་མེད་པའི་དེ། རྟགས་ཁྱབ་གཉིས་ཀ་ཁས་བླངས་ཀིས་གྲུབ་ཅིང་། དམ་བཅའ་ལ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཚད་མས་བསལ་བ་འབབ་པའི་དེ། རྟགས་ཁྱབ་གཉིས་ཀ་དེ་ལྟར་ལ་དམ་བཅའ་ལ་

ཁས་བླངས་ཀིས་བསལ་བ་འབབ་པའི་དེ། རྟགས་ཁྱབ་གཉིས་ཀ་དེ་ལྟར་ལ་དམ་

བཅའ་ལ་བསལ་བ་བསན་དུ་མེད་པའི་དེ། རྟགས་ཚད་མ་དང་། ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་

ཀིས་གྲུབ་ཅིང་། དམ་བཅའ་ལ་ཁས་ལེན་གིས་བསལ་བ་འབབ་པའི་དེ། རྟགས་ཚད་

མ་དང་ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་ཀིས་གྲུབ་ཅིང་། དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་བསལ་བ་

འབབ་པའི་དེ། རྟགས་ཁྱབ་དེ་ལྟར་ལ་དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་བསན་མེད་པའི་དེ། 

ཁྱབ་པ་ཚད་མ་དང་། རྟགས་ཁས་བླངས་ཀིས་གྲུབ་ཅིང་། དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་

བསལ་བ་འབབ་པའི་དེ། རྟགས་ཁྱབ་གཉིས་ཀ་དེ་ལྟར་ལ། དམ་བཅའ་ལ་ཁས་

བླངས་ཀིས་བསལ་བ་འབབ་པའི་དེ། རྟགས་ཁྱབ་གཉིས་ཀ་དེ་ལྟར་ལ་དམ་བཅའ་

ལ་བསལ་བ་བསན་དུ་མེད་པའི་ཐལ་འགྱུར་དང་བཅུ་བཞིར་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ། དེ་ལ་ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་གཉིས་སུ་འབེད་ཚུལ་ནི། ཐལ་

འགྱུར་བཅུ་བཞི་པྩོ་དེ་ལ། ཡང་དག་བདུན་དང་། ལྟར་སྣང་བདུན་ཡྩོད། རྟགས་ཁྱབ་

གཉིས་ཀ་མ་གྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར། རྟགས་ཁྩོ་ན་མ་གྲུབ་པའི་དེ། ཁྱབ་པ་ཁྩོ་ན་མ་

གྲུབ་པའི་དེ། རྟགས་ཁྱབ་གཉིས་ཀ་ཚད་མས་གྲུབ་ཅིང་། དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་

བསན་མེད་ཀི་དེ། རྟགས་ཁྱབ་གཉིས་ཀ་ཁས་བླངས་ཀིས་གྲུབ་ཅིང་། དམ་བཅའ་

ལ་བསལ་བ་བསན་མེད་ཀི་དེ། རྟགས་ཚད་མ་དང་། ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་ཀིས་གྲུབ་

ཅིང་། དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་བསན་མེད་ཀི་ཐལ་འགྱུར། ཁྱབ་པ་ཚད་མ་དང་། 

རྟགས་ཁས་བླངས་ཀིས་གྲུབ་ཅིང་། དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་བསན་མེད་ཀི་ཐལ་

འགྱུར་རྣམས་ནི། ལྟར་སྣང་བདུན་དང་། དེ་ལས་གཞན་པའི་ཐལ་འགྱུར་རྣམས་ནི་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཡང་དག་བདུན་ཡིན་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ། ཡང་དག་བདུན་ལ་སྒྲུབ་བེད་འཕེན་མི་འཕེན་འབེད་ཚུལ་ནི། 

ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་བདུན་པྩོ་དེའི་ནང་ནས་སྒྲུབ་བེད་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ནི་

ཡྩོད་དེ། རྟགས་ཁས་བླངས་པ་དང་། ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་ཅིང་། དམ་བཅའ་ལ་

བསལ་བ་འབབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་དེས་སྒྲུབ་བེད་འཕེན་པའི་ཕིར། དེ་ཡིན་ན། སྒྲུབ་

བེད་འཕེན་པས་མ་ཁྱབ་སེ། སྒ་ཆྩོས་ཅན། རྟག་པར་ཐལ། སྒའི་ལྡྩོག་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྒྲུབ་བེད་མི་འཕེན་པའི་ཕིར། དེ་ནི་བདུན་པའི་ཕེད་ཀིས་འཕེན་

པའི་གྩོ་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །གཉིས་པ་རིགས་གཏེར་པས་སྐྱྩོན་བརྩོད་ཚུལ་ནི། རིགས་

གཏེར་ལས། ཐལ་འགྱུར་བཞི་ལ་བཅུ་བཞི་ཞེས། །ཁ་བ་ཅན་པ་དེ་ལྟར་འདྩོད། །ལྡྩོག་

པར་ནུས་དང་མི་ནུས་ལ། །ཡང་དག་ལྟར་སྣང་བདུན་བདུན་ཡིན། །དྲུག་དང་ཕེད་

ཀིས་མི་འཕེན་ལ། །བདུན་པའི་ཕེད་ཀིས་འཕེན་ཞེས་ཟེར། །ཞེས་ཕྩོགས་ས་མ་

བརྩོད་ནས། དེ་འགྩོག་པ་ལ། རང་རྒྱུད་ལ་ཡང་མཚུངས་ཕིར་དང་། །རྟགས་མེད་

ཁྱབ་པ་འགལ་ཕིར་དང་། །རྟགས་བརྩོད་ངེས་པ་མི་རུང་ཕིར། །ཐལ་འགྱུར་བཞིར་

དབེར་མི་འཐད་དྩོ། །མ་གྲུབ་གཉིས་སུ་དབེ་བས་ལྷག །འགལ་བའི་ཐལ་འགྱུར་ལྟར་

སྣང་ཆད། །རྟགས་མེད་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་འཁྲུལ། །དེ་ན་ཐལ་འགྱུར་བཅུ་བཞི་

མིན། །ཞེས་བཤད། དེའི་དྩོན་ནི། གཞན་རྣམས་ས་ཞིང་། དྲུག་དང་ཕེད་ཀིས་མི་

འཕེན་ཞིང་། །བདུན་པའི་ཕེད་ཀིས་འཕེན་ཞེས་ཟེར། །ཞེས་པ་ནི། ཐལ་འགྱུར་བཅུ་

བཞི་པྩོ་ལ་ཡང་དག་བདུན་དང་ལྟར་སྣང་བདུན་དུ་ཕེ་བའི་ཡང་དག་དང་པྩོ་དྲུག་

དང་། ཕེད་ཅེས་བཅུ་བཞི་པྩོའི་ཕེད་ལྟར་སྣང་བདུན་དང་། བདུན་པའི་ཕེད་ཐལ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

འགྱུར་ཡང་དག་བདུན་པྩོ་དེའི་ཆྩོས་ཅན་གཞི་མ་གྲུབ་བཟུང་བ་རྣམས་ཀིས་སྒྲུབ་

བེད་མི་འཕེན་ལ། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་བདུན་པྩོ་དེའི་ཕེད་ཆྩོས་ཅན་གཞི་གྲུབ་

བཟུང་བ་རྣམས་ཀིས་སྒྲུབ་བེད་འཕེན་ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རྩོ། །སྐྱྩོན་

འཇུག་ཚུལ་སྩོན་པ་ལ། རང་རྒྱུད་ལ་ནི་མཚུངས་ཕིར་དང་། །ཞེས་པ་མན་ཆད་ཀི་

དྩོན་ནི། ཐལ་འགྱུར་ལ་ར་བའི་སྩོ་ནས་དབེ་ན་བཞི་མི་འཐད་པ་དང་། ཡན་ལག་གི་

སྩོ་ནས་དབེ་བ་བཅུ་བཞི་མི་འཐད་པ་དང་གཉིས། དང་པྩོ་ར་བའི་སྩོ་ནས་དབེ་བ་

བཞི་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་སྦྩོར་ལ་ཡང་རྟགས་ཁྱབ་གཉིས་ཀ་

མ་གྲུབ་པ། རྟགས་ཁྩོ་ན་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཁྱབ་པ་ཁྩོ་ན་མ་གྲུབ་པ་སྩོགས་བཞིར་

འབེད་རིགས་པར་ཐལ། ཐལ་འགྱུར་ལ་དེ་ལྟར་འབེད་རིགས་པའི་ཕིར། གཞན་

ཡང་། དེ་ལྟར་མི་རིགས་ཏེ། རྟགས་མེད་པ་ལ་ཁྱབ་པ་གྲུབ་མ་གྲུབ་བརྩོད་པ་ནི། 

དཔེར་ན། སྲྩོག་གི་དབང་པྩོ་འགག་ནས་དབང་པྩོ་གཞན་ཡྩོད་མེད་དཔྱྩོད་པ་ལྟར་

འགལ་བའི་ཕིར་དང་། སེ་བདུན་ནས་མ་བཤད་པའི་ཐལ་འགྱུར་གི་དབེ་བ་རྣམས་མུ་

སེགས་པས་བཏགས་པའི་རྟགས་ཆྩོས་ཀི་འབེལ་བ་ལྟར་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཡན་ལག་གི་སྩོ་ནས་བཅུ་བཞིར་དབེ་བ་མི་འཐད་དེ། མ་

གྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལ། རྟགས་ཁྩོ་ན་མ་གྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་དང་། ཁྱབ་པ་ཁྩོ་ན་

མ་གྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་གཉིས་སུ་ཕེ་བས་ལྷག སྒ་ཆྩོས་ཅན། རྟག་པར་ཐལ། བས་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་འགལ་བའི་ཐལ་འགྱུར་ལྟར་སྣང་ཆད་པའི་ཕིར་

དང་། རྟགས་མེད་པས་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར། གསུམ་པ། སྐྱྩོན་དེ་

འཇུག་མི་འཇུག་དཔྱད་པ་ལ། རིགས་གཏེར་པའི་སྐྱྩོན་དེ་རྣམས་ཆ་རང་ལ་མི་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

འཇུག་སེ། དང་པྩོར་ཕྩོགས་སའི་དྩོན། བདུན་པའི་ཕེད་ཀིས་འཕེན་ཞེས་ཟེར། །ཞེས་

པའི་དྩོན་ལ། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་བདུན་པྩོ་དེའི་ཕེད་ཆྩོས་ཅན་གཞི་གྲུབ་པ་རྣམས་

ཀིས་སྒྲུབ་བེད་འཕེན་པ་མི་འཐད་པའི་ཕིར། ཆྩོས་ཅན་གཞི་གྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བེད་མི་

འཕེན་པ་དུ་མ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། སྒ་ཆྩོས་ཅན། རྟག་པར་ཐལ། སྒའི་ལྡྩོག་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྒྲུབ་བེད་མི་འཕེན་པའི་ཕིར་དང་། རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་སྦྩོར་

ལ་དེ་ལྟར་འབེད་རིགས་པར་འདྩོད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། གཞན་སྐྱྩོན་དེ་རྣམས་

མི་འཇུག་སེ། རྟགས་མེད་ཀང་། ཁྱབ་པ་གྲུབ་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

སྒ་ཆྩོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རྟག་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། སྒ་ཆྩོས་ཅན། 

མེད་པར་ཐལ། རྟག་དངྩོས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་རྟགས་མ་གྲུབ་ཅིང་། 

ཁྱབ་པ་གྲུབ་པའི་ཕིར་དང་། རིགས་གཏེར་རང་ལུགས་ལ། སྒ་ཆྩོས་ཅན། མ་བས་

པར་ཐལ། རྟག་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གི་རྟགས་མ་གྲུབ་ཅིང་། རྟག་པའི་

རྟགས་ཀིས་སྒ་མ་བས་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་གྲུབ་པར་འདྩོད་པ་དང-འགལ་

བའི་ཕིར། གཞན་ཡང་འགལ་བའི་ཐལ་འགྱུར་ནི་མ་ཆད་དེ། དེ་རྟགས་དང་ཁྱབ་པ་

ཁས་བླངས་ཀིས་གྲུབ་ཅིང་། དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་འབབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་གི་ནང་

དུ་འདུ་བའི་ཕིར། 

བཞི་པ་ཐལ་འགྱུར་གི་དབེ་བ་གཞན་བསན་པ་ལ། ཡང་ཐལ་འགྱུར་ལ་དབེ་

ན་བཞི་ཡྩོད་དེ། ར་བ་དུག་འཇྩོམས་ཀི་ཐལ་འགྱུར། དཔའ་པྩོ་ལག་རྡུམ་གི་ཐལ་

འགྱུར། མཚོན་ཆ་ཁི་སྐྱྩོགས་ཀི་ཐལ་འགྱུར། གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་ཐལ་འགྱུར་

རྣམས་སུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་ནི། སར་བཤད་པའི་ཐལ་འགྱུར་བཅུ་བཞི་པྩོའི་ནང་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ནས། བསལ་བ་བསན་དུ་མེད་པའི་ཐལ་འགྱུར་རྣམས་ལ་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ཐལ་འགྱུར་

དེ་དག་ལ་གང་ཟག་ཕ་རྩོལ་པྩོས་འདྩོད་ལན་བཏབ་པས། ར་བས་དུག་ཟྩོས་པར་

ལྟར། གང་ཟག་དེ་ལ་གནྩོད་པར་མི་ནུས་པས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་

ནི། ཐལ་འགྱུར་བཅུ་བཞི་པྩོའི་ནང་ནས། རྟགས་མ་གྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་རྣམས་ལ་

བ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔའ་བྩོ་ལག་རྡུམ་དེས་གང་ཟག་ཕ་རྩོལ་པྩོ་ཕམ་པར་བེད་མི་ནུས་

པ་ལྟར། ཐལ་འགྱུར་དེས་ཀང་གང་ཟག་ཕ་རྩོལ་པྩོ་ཕམ་པར་བེད་མི་ནུས་པས། དེ་

ལ་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི་ཐལ་འགྱུར་བཅུ་བཞི་པྩོའི་ནང་ནས། ཁྱབ་

པ་གྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་རྣམས་ལ་བ་སེ། མཚོན་ཆ་ཁི་སྐྱྩོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཕ་རྩོལ་

པྩོ་དང་རྩོད་པ་འཕེལ་བ་ལྟར་ཐལ་འགྱུར་དེ་རྣམས་ལ་ཡང་གང་ཟག་ཕ་རྩོལ་པྩོས་

དངྩོས་སྐྱྩོན་བརྩོད་པའི་སྩོ་ནས་རྩོད་པ་འཕེལ་བར་འགྱུར་བས། དེ་ལ་དེ་ལྟར་བརྩོད་

པའི་ཕིར། བཞི་པ་ནི་ཐལ་འགྱུར་བཅུ་བཞི་པྩོའི་ནང་ནས། འཁྩོར་གསུམ་ཚང་བའི་

ཐལ་འགྱུར་རྣམས་ལ་བ་སེ། གནམ་ལྕགས་འབར་བ་དེ་ལྡྩོག་པར་དཀའ་བ་ལྟར། 

འཁྩོར་གསུམ་ཚང་བའི་ཐལ་འགྱུར་དེ་རྣམས་ཀང་གང་ཟག་ཕ་རྩོལ་པྩོས་ལན་གིས་

ལྡྩོག་པར་དཀའ་བས། དེ་རྣམས་ལ་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གི་ཁྱད་པར་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། ཐལ་

འགྱུར་ཡང་དག་ལ་མཚན་ཉིད། དབེ་བ། ཞར་ལ་ཐལ་འགྱུར་གི་ལན་འདེབས་ཚུལ་

བསན་པ་དང་གསུམ། དང་པྩོ་ནི། རྟགས་དང་ཁྱབ་པ་གང་ཟག་ཕ་རྩོལ་པྩོའི་བླྩོ་ངྩོ་

བྩོར་གྲུབ་ཅིང་། དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་འབབ་པའི་ཐལ་ངག་རྣམ་དག །ཐལ་འགྱུར་

ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། གཉིས་པ། དེ་ལ་དབེ་ན། སྒྲུབ་བེད་མི་འཕེན་པའི་ཐལ་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

འགྱུར་ཡང་དག་དང་དེ་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གཉིས། དང་པྩོ་ནི། ཐལ་

འགྱུར་ཡང་དག་གང་ཞིག །རང་གི་དངྩོས་བསན་ལྡྩོག་ན། ཚུལ་གསུམ་འཕེན་པར་

མི་ནུས་པའི་ཐལ་ངག་རྣམ་དག་དེ། དང་པྩོའི་མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི་ནི་སྒ་རྟག་

པར་ཁས་ལེན་པའི་གང་ཟག་གི་ངྩོ་བྩོར་འཕངས་པའི་སྒ་ཆྩོས་ཅན། མི་རྟག་པར་

ཐལ། བས་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ། ཁྱད་ཆྩོས་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ཐལ་འགྱུར་

ཡང་དག་གང་ཞིག །རང་གི་དངྩོས་བསན་ལྡྩོག་ན། ཚུལ་གསུམ་འཕེན་པར་ནུས་

པའི་ཐལ་ངག་རྣམ་དག་དེ། གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་དབེ་ན། ལྡྩོག་པ་རང་

རིགས་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་དང་། ལྡྩོག་པ་གཞན་རིགས་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་

གཉིས། སྒྲུབ་བེད་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ལྡྩོག་པ་རང་

རྒྱུད་རང་དང་མིང་རིགས་གཅིག་པར་འཕེན་པའི་ཐལ་ངག་རྣམ་དག་དེ་དང་པྩོའི་

མཚན་ཉིད། དེ་ལ་དབེ་ན་གསུམ། རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་

པའི་རྟགས་ཡང་དག་འཕེན་པའི་རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་

པའི་ཐལ་འགྱུར་དང་། རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་

འཕེན་པའི་རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་དང་། འགལ་བའི་

ཁྱབ་བ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་འཕེན་པའི་འགལ་བའི་ཁྱབ་བ་དམིགས་པའི་

ཐལ་འགྱུར་རྩོ། །དང་པྩོའི་མཚན་གཞི་ནི། མེ་སྩོབས་ཆེན་པྩོས་ཁྱབ་པར་གནྩོན་པའི་

ཤར་གི་གཞི་ན་ཆྩོས་ཅན། མེ་སྩོབས་ཆེན་པྩོས་ཁྱབ་པར་གནྩོན་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། གྲང་རེག་སྩོབས་ཆེན་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་

ནི། དུ་བ་དྲག་འཕྱུར་བས་ཁྱབ་པར་གནྩོན་པའི་དངྩོས་པྩོ་ཆྩོས་ཅན། དུ་བ་དྲག་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

འཕྱུར་པའི་ཁྱད་པར་གནྩོན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གྲང་འབས་སྤུ་ལྩོང་བེད་སྩོབས་

ཆེན་རྒྱུན་ཆགས་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི་བུམ་པ་

ཆྩོས་ཅན། རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇིག་ངེས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་ཉིད་འཇིག་པ་རང་

ལས་ཕིས་འབྱུང་བའི་འཇིག་རྒྱུ་དྩོན་གཞན་ལ་ལྟྩོས་པའི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཞེས་པ་ལྟ་བུའྩོ། །

ཁྩོ་ན་རེ། རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇིག་ངེས་མིན་པ་དེ། རང་ཉིད་འཇིག་པ་རང་

ལས་ཕིས་འབྱུང་བའི་འཇིག་རྒྱུ་དྩོན་གཞན་ལ་ལྟྩོས་པའི་དངྩོས་པྩོས་ཁྱབ་བ་ཡིན་

པར་ཐལ། ཐལ་འགྱུར་དེ་འགལ་བའི་ཁྱབ་བ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་འཕེན་

པའི་འགལ་བའི་ཁྱབ་བ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་ཁས་

བླངས། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། རང་ཉིད་འཇིག་པ་རང་ལས་ཕིས་འབྱུང་བའི་འཇིག་རྒྱུ་

དྩོན་གཞན་ལ་ལྟྩོས་པའི་དངྩོས་པྩོ་མེད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་དེ་མི་འཐད་དེ། རང་

གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇིག་ངེས་ཡིན་པ་དེ། བུམ་པ་རང་ཉིད་འཇིག་པ་རང་ལས་ཕིས་

འབྱུང་བའི་འཇིག་རྒྱུ་དྩོན་གཞན་ལ་ལྟྩོས་པའི་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་

རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བུམ་པ་རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇིག་ངེས་སུ་

ཚད་མས་ངེས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། དེ་རང་ཉིད་འཇིག་པ་རང་ལས་ཕིས་འབྱུང་

བའི་འཇིག་རྒྱུ་དྩོན་གཞན་ལ་ལྟྩོས་པའི་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་པར་ཚད་མས་ངེས་པའི་

གང་ཟག་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར། ཐལ་འགྱུར་དང་པྩོ་ལ་ཁྱབ་པ་ར་བ་ནས་

མ་བྱུང་ཞིང་། གཉིས་པ་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན། བུམ་པ་ནི། རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་

འཇིག་ངེས་ཡིན་ཏེ། རང་ཉིད་འཇིག་པ་རང་ལས་ཕིས་འབྱུང་བའི་འཇིག་རྒྱུ་དྩོན་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

གཞན་ལ་ལྟྩོས་མེད་ཀི་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་རྟགས་སྦྩོར་འདི་ངེས་

པའི་ལྟྩོས་པ་འགྩོག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་རྟགས་སྦྩོར་མ་ཡིན་དགྩོས། དེ་ལྟར་ན་

ངེས་པས་ལྟྩོས་པ་འགྩོག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མེད་དགྩོས། དེ་ལྟར་ན་ལྟྩོས་པས་

ངེས་པ་འགྩོག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། གཞན་ཡང་ཐལ་

འགྱུར་དེ་འགལ་ཁྱབ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་འཕེན་པའི་འགལ་ཁྱབ་

དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་མ་ཡིན་ན། རྣམ་ངེས་ལས། འགལ་བའི་ཁྱབ་པ་དམིགས་

པ་ནི། དཔེར་ན། དངྩོས་པྩོ་བྱུང་བ་ཡང་འཇིག་པར་འགྱུར་བའི་ངེས་པ་མེད་དེ། རྒྱུ་

གཞན་ལ་ལྟྩོས་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དྩོན་གང་ཡིན་

སྩོམས་ཤིག །ཡང་རིག་གཏེར་བའི་རེས་འབང་ཁ་ཅིག །ལྡྩོག་པ་རང་རིགས་འཕེན་

པའི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ལྔ་ཡྩོད་དེ། སར་བཤད་པ་གསུམ་པྩོ་དེའི་སེང་དུ་རང་བཞིན་དང་

འགལ་བའི་ཁྱབ་བ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་འཕེན་པའི་རང་བཞིན་དང་

འགལ་བའི་ཁྱབ་བ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར། ཁྱབ་བེད་འགལ་དམིགས་ཀི་རྟགས་

ཡང་དག་འཕེན་པའི་ཁྱབ་བེད་འགལ་དམིགས་ཀི་ཐལ་འགྱུར་དང་ལྔ་ཡྩོད་དེ། 

མཚན་གཞི་ནི། དང་པྩོ་གསུམ་སར་བཞིན། བཞི་པ་ནི། ཙན་དན་གི་མེ་སྩོབས་ཆེན་

པྩོས་ཁྱབ་པར་གནྩོན་པའི་ཤར་གི་གཞི་ན་ཆྩོས་ཅན། ཙན་དན་གི་མེ་སྩོབས་ཆེན་

པྩོས་ཁྱབ་པར་གནྩོན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁ་བའི་རེག་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། གཉིས་

པ་ནི། རྩོད་གཞི་དང་། གསལ་བ་སར་བཞིན་ལ། གྲང་རེག་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར། 

ས་མ་མི་འཐད་དེ། ཙན་དན་གི་མེ་སྩོབས་ཆེན་པྩོ་དེ། ཙན་དན་གི་མེ་སྩོབས་ཆེན་

པྩོས་ཁྱབ་པར་གནྩོན་པའི་ཤར་གཞིར་ཁ་བའི་རེག་པ་འགྩོག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དེར་གྲང་རེག་འགྩོག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། དེ་དེར་གྲང་རེག་འགྩོག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། ཙན་དན་གི་དུ་བ་དེ། 

ཙན་དན་གི་དུ་བ་དང་ལྡན་པའི་ལ་ལ་༼ཙནྡན་གི་༽མེ་ཡྩོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡིན་

དགྩོས་པ་ལས། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཙན་དན་གི་མེ་ལྩོག་དུ་གྱུར་པ་ན་ཙན་

དན་གི་དུ་བའིི་སྤུ་རིས་མི་ཟིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། དེ་མི་རིགས་ཏེ། ཙན་དན་

གི་མེ་དེ་དེ་སྩོབས་ཆེན་པྩོས་ཁྱབ་པར་གནྩོན་པའི་ཤར་གཞིར་གྲང་རེག་འགྩོག་པའི་

རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཞིང་། ཐལ་འགྱུར་དེ་རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་ཁྱབ་བ་

དམིགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་རིག་གཏེར་པའི་རེས་འབང་གི་མཁས་པ་ཁ་

ཅིག །ལྡྩོག་པ་རང་རིགས་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ས་མ་བཞིའི་སེང་དུ་འབས་བུ་དང་

འགལ་བའི་རྒྱུ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་འཕེན་པའི་འབས་བུ་དང་འགལ་བའི་

རྒྱུ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་དང་ལྔ། མཚན་གཞི་ནི། མེའི་རྒྱུ་ནུས་པ་སྩོབས་ཆེན་

པྩོས་ཁྱབ་པར་གནྩོན་པའི་ཤར་གི་གཞི་ན་ཆྩོས་ཅན། མེའི་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐྩོགས་མེད་

མེད་པར་ཐལ། གྲང་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐྩོགས་མེད་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཟེར། དེ་

ནི་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ནི་རིགས་གཏེར་ལས། ནུས་པ་ཐྩོགས་མེད་མེད་མིན་ཞིང་། །རྒྱུ་

མེད་ཕིར་ན་འགྩོག་མི་ནུས། །ཞེས་བ་བ་དང་འགལ་བའི་ཕིར། །

སྒྲུབ་བེད་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡིན་པ་གང་ཞིག ལྡྩོག་པ་རང་

རྒྱུད་རང་དང་མིང་རིགས་མི་གཅིག་པ་འཕེན་པའི་ཐལ་ངག་རྣམ་དག་དེ། ལྡྩོག་པ་

གཞན་རིགས་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་དབེ་ན་བརྒྱད་

ཡྩོད་དེ། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརྟེན་པ་འདི་བཞི། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

འགལ་ལ་བརྟེན་པ་མ་ཡིན་པའི་དེ་བཞི་དང་བརྒྱད་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་ནི། རྒྱུ་

དང་འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་འཕེན་པའི་རང་བཞིན་

དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར། ཁྱབ་བེད་དང་འགལ་པའི་རང་

བཞིན་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་འཕེན་པའི་རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་ཁྱབ་བ་

དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར། རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པའི་

རྟགས་ཡང་དག་འཕེན་པའི་རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པའི་ཐལ་

འགྱུར། འབས་བུ་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་འཕེན་

པའི་རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་རྒྱུ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་དང་བཞི། དང་པྩོའི་

མཚན་གཞི་ནི། མེ་སྩོབས་ཆེན་པྩོས་ཁྱབ་པར་གནྩོན་པའི་ཤར་གི་གཞི་ན་ཆྩོས་ཅན། 

མེ་སྩོབས་ཆེན་པྩོས་ཁྱབ་པར་གནྩོན་པའི་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གྲང་འབས་

སྤུ་ལྩོང་བེད་ཡྩོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི་དེ་ཆྩོས་ཅན། གསལ་བ་སར་བཞིན་ལ། ཁ་

བའི་རེག་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། དུ་བ་དྲག་འཕྱུར་བས་ཁྱབ་པར་གནྩོན་

པའི་ཤར་གི་གཞི་ན་ཆྩོས་ཅན། དེས་ཁྱད་པར་གནྩོན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གྲང་

རེག་ཡྩོད་པའི་ཕིར། བཞི་པ་ནི། མེ་སྩོབས་ཆེན་པྩོས་ཁྱབ་པར་གནྩོན་པའི་ཤར་གི་

གཞི་ན་ཆྩོས་ཅན། མེ་སྩོབས་ཆེན་པྩོས་ཁྱབ་པར་གནྩོན་པའི་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། གྲང་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐྩོགས་མེད་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའྩོ། །གཉིས་པ་ལྷན་ཅིག་

མི་གནས་འགལ་ལ་བརྟེན་པ་མ་ཡིན་པའི་ལྡྩོག་པ་གཞན་རིགས་འཕེན་པའི་ཐལ་

འགྱུར་བཞི་ནི། རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་འཕེན་པའི་འབས་བུ་དམིགས་

པའི་ཐལ་འགྱུར། ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་འཕེན་པའི་ཁྱབ་བ་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

དམིགས་པའི་དེ། འབས་བུ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་འཕེན་པའི་རྒྱུ་མ་

དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར། ཁྱབ་བ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་འཕེན་པའི་རང་

བཞིན་མ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར། དང་པྩོའི་མཚན་གཞི། མེ་མེད་མཚན་མྩོའི་རྒྱ་

མཚོར་ཆྩོས་ཅན། མེ་ཡྩོད་པར་ཐལ། དུ་བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པའི་མཚན་གཞི་

ནི། ཤིང་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་བག་རྩོང་ན་ཆྩོས་ཅན། ཤིང་ཡྩོད་པར་ཐལ། ཤ་

པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། དུ་ལྡན་ལ་ཆྩོས་ཅན། དུ་བ་མེད་པར་ཐལ། མེ་མེད་

པའི་ཕིར། བཞི་པ་ནི། ཤ་པ་སྒུར་སྐྱྩོག་པྩོ་ཆྩོས་ཅན། ཤ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤིང་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་ཡིན། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་ཐལ་འགྱུར་ལ་དབེ་ཚུལ་གསུམ་པ་དཔེའི་སྩོ་ནས་དབེ་ན་བཞི་ཡྩོད་དེ། 

ར་བ་དུག་འཇྩོམས་ཀི་ཐལ་འགྱུར་དང་། དཔའ་བྩོ་ལག་རྡུམ་གི་ཐལ་འགྱུར་དང་། 

མཚོན་ཆ་ཁི་སྒྩོགས་ཀི་ཐལ་འགྱུར་དང་། གནམ་ལྕགས་འབར་བའི་ཐལ་འགྱུར་དང་

བཞི་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་ནི། དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་མེད་པའི་ཐལ་འགྱུར་

རྣམས་ཏེ། དེ་ལ་ཕ་རྩོལ་པྩོས་འདྩོད་ལན་ཐེབས་པས་གནྩོད་མི་ནུས་པའི་ཕིར། 

དཔེར་ན། ར་བ་ལ་དུག་སྤྩོད་ཀང་དེ་ལ་གནྩོད་མི་ནུས་པ་བཞིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྟགས་མ་གྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་རྣམས་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཕ་

རྩོལ་པྩོས་རྟགས་མ་གྲུབ་ཀི་ལན་ཐེབས་པས་ཕ་རྩོལ་ཕམ་པ་བེད་མི་ནུས་པའི་

ཕིར། དཔེར་ན། དཔའ་བྩོ་ལག་རྡུམ་དེས་ཕ་རྩོལ་གི་དགྲ་ཕམ་པར་བེད་མི་ནུས་

པ་བཞིན་ནྩོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་རྣམས་ལ་བ་སེ། དེ་ལ་ཕ་



  446  

སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

རྩོལ་པྩོས་ཁྱབ་མེད་ཀི་ལན་ཐེབས་པས་ཐལ་འགྱུར་དེ་ལ་ཕ་རྩོལ་པྩོས་དངྩོས་སྐྱྩོན་

བརྩོད་པའི་སྩོ་ནས་རྩོད་པ་འཕེལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དཔེར་ན། མཚོན་ཆ་ཁི་

སྒྩོགས་ལ་བརྟེན་ནས་དགྲ་བྩོའི་རྩོད་པ་འཕེལ་བ་བཞིན་ནྩོ། །

དེ་གསུམ་གིས་ནི་རིམ་པ་བཞིན། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ལ་སབས་དེའི་ཕི་

རྩོལ་གི་ལན་གསུམ་པྩོ་གང་ཡང་མི་ཐེབས་པ་ཞིག་དགྩོས་ལ། འདྩོད་ལན་དང་། 

རྟགས་དང་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པའི་ལན་གསུམ་པྩོ་གང་རུང་ཐེབས་ན་ཕི་རྩོལ་དེ་ལ་

ཐལ་འགྱུར་ལྟར་སྣང་དུ་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་པའྩོ། །

ཐལ་འགྱུར་བཞི་པ་ནི། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་རྣམས་ལ་བ་སེ། ཐལ་འགྱུར་

ཡང་དག་རྣམས་ལ་ཕ་རྩོལ་པྩོས་ལན་གསུམ་པྩོ་གང་གིས་ཀང་ལྡྩོག་ཏུ་མེད་པའི་

ཕིར། དཔེར་ན། གནམ་ལྕགས་ཐྩོག་མདའ་དེ་གང་ལ་བབས་ཀང་སུས་ཀང་ལྡྩོག་ཏུ་

མེད་པ་བཞིན་ནྩོ། །

དེ་ཡང་སྤིར་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡིན་རུང་མིན་རུང་ཕི་རྩོལ་དེ་ལ་འཁྩོར་

གསུམ་ཚང་བའི་ཐལ་འགྱུར་ཡིན་ན། ཕི་རྩོལ་དེ་ལ་ལྟྩོས་པའི་གནམ་ལྕགས་འབར་

བ་ལྟ་བུའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ་བྩོ། །

ཡང་ཐལ་འགྱུར་གི་དབེ་ཚུལ་བཞི་པ་འགྩོད་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་དབེ་ན་ལྔ་ཡྩོད་

དེ། རྟགས་ཆྩོས་དྩོན་གསུམ་རེ་རེ་བའི་འགྩོད་ཚུལ་དང་། ཆྩོས་ཅན་དུ་མ་བརེགས་

པའི་འགྩོད་ཚུལ་དང་། གསལ་སྤུངས་ཀི་འགྩོད་ཚུལ། རྟགས་སྤུངས་ཀི་འགྩོད་ཚུལ། 

སྦུགས་ཚང་གི་འགྩོད་ཚུལ་དང་ལྔ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེ་རྣམས་སྩོ་སྩོའི་མཚན་གཞི་

དང་ལན་འདེབས་ཚུལ་སྩོགས་ཡྩོངས་འཛིན་བསྡུས་གྲྭ་ ༡༢༨ ལས་གསལ་བས་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

དེར་བལྟ་བར་བའྩོ། །

ཡང་ཐལ་འགྱུར་གི་དབེ་ཚུལ་ལྔ་པ་དགག་སྒྲུབ་ཀི་སྩོ་ནས་དབེ་ན། སྒྲུབ་པའི་

ཐལ་འགྱུར་དང་། དགག་པའི་ཐལ་འགྱུར་གཉིས་སུ་ཡྩོད། དང་པྩོ་ནི། སྒ་ཆྩོས་ཅན། 

མི་རྟག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལྟ་བུ། 

གཉིས་པ་དགག་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལ་དབེ་ན། འབེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་

བཞི་དང་། འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་དྲུག་བཅས་བཅུ་ཡྩོད་ལ་དེ་རྣམས་

སྩོ་སྩོའི་མཚན་གཞི་རྟ་ནག་རྣམ་འགྲེལ་ལུང་རིགས་བང་མཛོད་ ༤༡༡ དུ་གསལ་

བས་གཟིགས་པ་ཞུ།

སབས་འདིར་སུན་འབིན་གི་སྩོར་བཤད་མ་བཤད་ལ་དཔྱད་པ།

སབས་འདིར་སུན་འབིན་གི་སྩོར་བཤད་མ་བཤད་ལ་དཔྱད་པ་ནི། ཁ་

ཅིག །སབས་འདིར་རང་གིས་ངེས་ནས་གཞན་རེས་སུ་འཛིན་པའི་ཐབས་བཤད་

པའི་ལེའུ་བཞི་པའི་སབས་སུ་སྒྲུབ་ངག་བཞིན་དུ་སུན་འབིན་ཡང་ངེས་པར་དུ་མཐར་

ཆགས་སུ་བཤད་རིགས་ཏེ། ཐར་པ་དང་དེར་བགྲྩོད་པའི་ལམ་རང་གིས་ངེས་པའི་

ཐབས་སུ་རེས་དཔག་དང་མངྩོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དང་བཅས་པ་ལེའུ་ས་མ་དག་ལས་

བཤད་ཅིང་། ངེས་ནས་གཞན་རེས་སུ་འཛིན་པའི་ཐབས་སུ་སྒྲུབ་ངག་དང་སུན་

འབིན་ལྟར་སྣང་དང་བཅས་པ་ཡྩོད་ལ་དེ་དག་ནི་སབས་འདིར་བཤད་པ་སབས་སུ་

བབས་པའི་ཕིར། དེས་ན་སྒྲུབ་ངག་གི་རེས་སུ་སུན་འབིན་ངེས་པར་བཤད་རིགས་

ལ། གཞན་ཡང་རིགས་སྩོ་ལས། མངྩོན་སུམ་དང་ནི་རེས་སུ་དཔག །ལྟར་སྣང་

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



  448  

སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

གཞན་རྟྩོགས་ཕིར། །ཞེས་རྟྩོག་གེའི་ཚིག་དྩོན་བརྒྱད་བརྩོད་བར་གསུངས་པ་བཞིན་

སབས་འདིར་སུན་འབིན་གི་རྣམ་གཞག་ངེས་པར་དུ་བསན་དགྩོས་ལ། དེ་ལྟར་མ་

ཡིན་ན། རྟྩོག་གེའི་ཚིག་དྩོན་བརྒྱད་བརྩོད་བར་མ་བས་པར་འགྱུར་བ་དང་། རྣམ་

འགྲེལ་ལུས་ལྟ་བུའི་བསན་བཅྩོས་སུ་འཇྩོག་མི་རིགས་པར་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་དུ་འགྱུར་

རྩོ་ཞེ་ན། སབས་འདིར་སུན་འབིན་མ་བསན་པ་དང་། རྣམ་འགྲེལ་དུ་རྟྩོག་གེའི་ཚིག་

དྩོན་བརྒྱད་བརྩོད་བར་མ་བས་པའི་སྐྱྩོན་དང་། བསན་བཅྩོས་རྣམ་འགྲེལ་ལུས་ལྟ་

བུའི་བསན་བཅྩོས་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་སྐྱྩོན་མེད་དེ། སབས་འདིར་ཚད་མ་རྣམ་

ངེས་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་ངག་གི་བཤད་པ་རྩོགས་པའི་རེས་སུ་སུན་འབིན་བཤད་པའི་གྩོ་

རིམ་མཐར་ཆགས་སུ་གསུངས་པ་དེ་ལྟར་མེད་ཀང་། སར་སྒྲུབ་ངག་བཤད་པ་དང་

དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་གཞན་གི་ལྩོག་པར་རྟྩོག་པ་སུན་འབིན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་

དང་། གཞན་གིས་རང་ལ་བཀྩོད་པའི་ཐལ་འགྱུར་རྣམས་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་དུ་

གཞུང་འདིའི་སབས་ཕལ་ཆེ་བར་གསུངས་པས་སར་གི་སྐྱྩོན་དེ་རྣམས་མི་འཇུག་

གྩོ །དེ་ལྟར་ཡང་། རྣམ་འགྲེལ་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༢༡༥ ལས། གཉིས་པ་མཐའ་

གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་ལྩོག་རྟྩོག་སེལ་བ་སུན་འབིན་ལ། ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་

གཉིས་ཀི་ཚུལ་ནི། ཚད་མ་རྣམ་ངེས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་སྒྲུབ་ངག་རྩོགས་པའི་རེས་

སུ་གྩོ་རིམ་ངེས་པ་ཅན་དུ་མ་བསན་ཡང་། བར་བར་དུ་བསན་པས་རྟྩོག་གེའི་ཚིག་

དྩོན་བརྒྱད་ཀ་ཚང་བར་མ་བསན་ནྩོ་སྙམ་དུ་མ་སེམས་ཤིག །འདི་དག་གི་དྩོན་

བདག་གིས་བས་པའི་ཚད་མ་རྣམ་ངེས་དང་། རིགས་ཐིག་གི་རྣམ་བཤད་ལས་ཤེས་

པར་བའྩོ། །ཅུང་ཟད་གྩོ་ས་བས་འདིར་མ་བརྩོད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །



  449  

རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ ༤༦༥ ལས། དེ་ལ་ཡང་སུན་འབིན་གི་རྣམ་

པར་བཞག་པ་མདྩོ་ལས་ཇི་སད་གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་དགྩོངས་པ་འགྲེལ་བའི་

དབང་དུ་བས་ཏེ། ཚད་མ་རྣམ་པར་ངེས་པར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར་དང་། འདིར་ཡང་

གཞན་གི་ལྩོག་པར་རྟྩོག་པ་སུན་འབིན་པའི་རིགས་པ་དང་གཞན་གིས་རང་ཉིད་ལ་

བཀྩོད་པའི་སུན་འབིན་རྣམས་སྐྱྩོན་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་གཞུང་གི་སབས་ཕལ་ཆེ་

བར་བཤད་པ་དག་ལས་ཀང་རྟྩོགས་པར་ནུས་པའི་ཕིར། འདིར་གཞན་དྩོན་ལེའུའི་

སབས་སུ་སྒྲུབ་ངག་བསན་ཟིན་པ་ན་སུན་འབིན་གི་རྣམ་པར་བཞག་པ་སྩོན་པའི་

མདྩོའི་ཚིག་རྣམ་པར་འགྲེལ་བའི་གཞུང་ལྩོགས་སུ་རྩོམ་པར་མ་མཛད་ཅིང་། དེའི་

ཕིར་སྒྲུབ་ངག་གི་རྣམ་པར་བཞག་པ་སྩོན་པའི་མདྩོའི་ར་ཚིག་རྣམ་པར་འགྲེལ་བར་

བེད་པ་ལེའུ་འདི་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་གཞན་དྩོན་རེས་དཔག་གཏན་ལ་འབེབས་

པར་བེད་པ་ན་རྩོད་བེད་སྒྲུབ་ངག་གི་རང་བཞིན་དང་། དེའི་བརྩོད་བ་བསྒྲུབ་བ་དང་། 

གཏན་ཚིགས་རྣམས་སྩོན་པར་བེད་པའི་མདྩོའི་གཞུང་ཚན་གསུམ་དུ་ཡྩོད་པས་དེ་

ཉིད་རྣམ་པར་འགྲེལ་བར་བེད་པའི་ལེའུ་འདིའི་དྩོན་ཡང་གསུམ་པྩོ་དེར་འདུས་པ་

ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལ་ཁ་ཅིག །སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་ཀི་གྲགས་པས་རྣམ་འགྲེལ་མ་རྩོམ་པའི་ས་

རྩོལ་དུ། རྣམ་ངེས་བརམས་ཟིན་པར་ཐལ། ཊིཀ་ཆེན་ ༤༦༥ ལས། དེ་ལ་ཡང་སུན་

འབིན་གི་རྣམ་པར་བཞག་པ་མདྩོ་ལས་ཇི་སད་གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་དགྩོངས་པ་

འགྲེལ་བའི་དབང་དུ་བས་ཏེ། ཚད་མ་རྣམ་པར་ངེས་པར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར། ཞེས་

རྣམ་འགྲེལ་དུ་སྒྲུབ་ངག་གི་རེས་སུ་སུན་འབིན་མ་སྩོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ། རྣམ་ངེས་
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

སུ་བཤད་ཟིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སེ་བདུན་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་

རྩོམ་པས་བསན་བཅྩོས་རྣམ་འགྲེལ་གི་སྒྲུབ་ངག་རྩོགས་པའི་སབས་དེ། རྣམ་ངེས་

སུ་སུན་འབིན་གི་སབས་དེ་རྩོགས་པར་བཤད་ཟིན་པས། དེའི་དབང་དུ་བས་ཏེ་

སབས་འདིར་སུན་འབིན་ལྩོགས་སུ་མ་བཤད་དེ། ལེའུ་དང་པྩོར། གང་ལ་དངྩོས་

དང་འབེལ་ཡྩོད་པ། །དངྩོས་པྩོ་རེད་པའི་རྟེན་ཡིན་ཏེ། །རེས་དཔག་ཇི་སད་བཤད་

ཇི་བཞིན། །ཞེས་དང་། དེའི་ཐད་ཀི་རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ ༡༣༧ ལས། 

ཁྱབ་པ་ཡྩོད་དེ། གང་ལ་དངྩོས་པྩོ་དང་རྒྱུད་ནས་འབེལ་བ་ཡྩོད་པའི་ཐ་སྙད་དྩོན་

མཐུན་ཡིན་ན། དངྩོས་པྩོ་རེད་ཅིང་ཐྩོབ་པའི་རྟེན་ཡིན་པའི་ཕིར། སར་འབས་རང་གི་

རྟགས་ལ་བརྟེན་པའི་རེས་དཔག་རང་མཚན་ལ་མི་སླུ་བར་ཇི་སད་བཤད་པ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་ནྩོ། །

འདི་གང་དུ་བཤད་ན། གཏན་ཚིགས་དེ་ནི་རྣམ་གསུམ་ཉིད། །ཅེས་པའི་རང་

འགྲེལ་དུ། རེས་སུ་དཔག་པར་བ་བའི་ཤེས་པ་འདི་གཉིས་ནི་དངྩོས་པྩོ་ལས་མ་སྐྱེས་

པའི་ཕིར། དེ་སྣང་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ཡང་དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕིར། དེར་འཁྲུལ་པ་མེད་

པ་དག་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ་མངྩོན་སུམ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་བཤད་དྩོ། །ར་

འགྲེལ་ས་ཕི་བརམས་པ་མ་ཡིན་གི། འཇུག་པ་གཅིག་གིས་བརམས་པས་ཉེས་པ་

མེད་དྩོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ར་འགྲེལ་ཡིན་ཡང་འཇུག་པ་གཅིག་གིས་བརམས་

པས། རེས་དཔག་ཇི་སད་བཤད་ཇི་བཞིན། །ཞེས་པའི་ར་བའི་ས་རྩོལ་དུ་རང་འགྲེལ་

གི་ཆ་འགའ་ཞིག་གསུངས་ཟིན་པ་བཞིན་སེ་བདུན་དཀྱུས་གཅིག་ལ་བརམས་པས་

རྣམ་འགྲེལ་གི་གཞུང་རྩོགས་པར་གྲུབ་མ་ཟིན་པའི་གྩོང་དུ་རྣམ་ངེས་ཀི་སུན་འབིན་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

གི་སྩོར་བརམས་ཟིན་པས་དེའི་དབང་དུ་བས་ནས། སབས་འདིར་སུན་འབིན་

ལྩོགས་སུ་མ་བཤད་པ་དང་། ཞལ་འཕང་མཛད་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར། 

ཞེས་ཟེར་བ་དེ་འཐད་དམ་ཡང་ན་ལན་གཞན་གང་ཡྩོད་དཔྱད་པར་བའྩོ། །

ཡང་ཊིཀ་ཆེན་ ༡༨༤ ལས། ཊིཀ་བེད་གཞན་དག་རེས་དཔག་རང་མཚན་

ལ་མི་སླུ་བ་སར་ཇི་སད་བཤད་པ་བཞིན་ནྩོ། །གང་དུ་བཤད་ན། གཏན་ཚིགས་དེ་ནི་

རྣམ་གསུམ་ཉིད། །ཅེས་པའི་རང་འགྲེལ་དུ། རེས་སུ་དཔག་པར་བ་བའི་ཤེས་པ་

འདི་གཉིས་ནི། དངྩོས་པྩོ་ལས་མ་སྐྱེས་པའི་ཕིར་དེ་སྣང་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ཡང་། དེ་

ལས་སྐྱེས་པའི་ཕིར། དེར་འཁྲུལ་བ་མེད་པ་དག་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ། 

མངྩོན་སུམ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དེར་བཤད་དྩོ། །ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། 

རང་འགྲེལ་མ་བརམས་པའི་གྩོང་དུ་གང་དུ་བཤད་ཁུངས་སྙེག་ས་མེད་པར་ཐལ་

བའི་ཕིར་རྩོ། །ར་བ་དང་རང་འགྲེལ་དུས་གཅིག་ཏུ་འཇུག་པ་གཅིག་གིས་བརམས་

པ་ཡིན་པས་སྐྱྩོན་མེད་ཅེས་པའང་ལན་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སྨྲས་པ།

ཚད་མའི་གཞུང་ཆེན་ལེགས་བཤད་ཆུ་གཏེར་ཆེ། །

རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་དགྩོངས་དྩོན་ནྩོར་བུའི་གཏམས། །

བདག་བླྩོ་སར་མྩོས་གང་བྱུང་བླངས་པ་འདི། །

ནྩོར་བུ་འཆིང་བུ་གང་ཡིན་མཁས་རྣམས་དཔྱྩོད། །

དེ་ཡང་ལྷག་བསམ་གཙང་མས་དང་བླངས་ཏེ། །
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ཐྩོག་མེད་སིག་ལ་གྩོམས་པའི་ལུས་ངག་ཡིད། །

ལན་གཅིག་འདི་འདྲའི་ལས་ལ་བཀྩོལ་གྱུར་པ། །

ངྩོ་མཚར་སལ་བཟང་ལས་སུ་སྙམ་ཏེ་བིས། །

ལེགས་བཤད་དཀའ་གནས་ཟུར་བཅད་གཞི་མཆྩོག་སེང་། །

ངྩོ་མཚར་ལེགས་བཤད་ལུང་རིགས་མདའ་སྩོང་སྤས། །

རྣམ་དཔྱྩོད་འཕྩོང་རལ་ལྡན་རྣམས་འདི་ལྩོངས་ཤིག །

དཀའ་གནད་དམིགས་འབེན་འབིགས་པར་སྩོམ་ཉི་མེད། །

དེ་ལྟར་ཁྩོ་བྩོས་བརེད་བང་ཐར་ཐྩོར་འདིས། །

ཐུབ་དགྩོངས་རྒྱ་མཚོ་དཀྲུགས་ན་མགྩོན་ལ་བཤགས། །

རིགས་པའི་ལམ་ལས་འདས་ན་མཁས་ལ་འཆགས། །

ཕྩོགས་ལྷུང་སང་ཟུག་ཅན་རྣམས་རང་གི་ཉེས། །

འདིར་འབད་དགེ་བ་ཀུ་ཤའི་རེ་མྩོའི་ཆུ། །

བདག་གཞན་དགེ་ཚོགས་རྒྱ་མཚོ་ཆེར་བསྩོམས་ཏེ། །

འགྲྩོ་ཀུན་ཕན་བདེའི་གསྩོས་སུ་གྱུར་པ་དང་། །

ཀུན་ཀང་བླ་མེད་བང་ཆུབ་འཐྩོབ་ཕིར་བསྩོ། །

དེ་ལྟར་ཁྩོ་བྩོས་བས་པའི་བརེད་བང་འདི་ནི་གསར་བུ་བླྩོ་གསལ་བ་རྣམས་

ལ་དཔྱད་གཞི་དང་གཞུང་ཆེན་གཞན་ལ་བལྟ་བའི་སྩོ་ཙམ་དུ་བས་པ་ཡིན་པས། 

ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་གཟིགས་དགྩོས་པ་ལས། ཡིག་ཆ་ཚད་ལྡན་བཞིན་དུ་བས་ཏེ་རྩོད་
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རྣམ་འགྲེལ་ལྲེའུ་བཞི་པའི་དོགས་གནད་ཟུར་བཀོད།

པའི་སབས་སྩོགས་སུ་ལུང་འདྲེན་གནང་བ་ལ་སྩོགས་པའི་དྩོགས་པ་ཆེར་མེད་མྩོད། 

འྩོན་ཀང་སབས་འགར་དེ་ལྟར་མི་གནང་བའི་ངེས་པ་ཡང་མེད་པས་དེ་དག་ལ་དེ་

ལྟར་མི་གནང་བ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ལྟར་རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་བཞི་པའི་དྩོན་གནད་འགའ་

ཞིག་ཟུར་དུ་བཀྩོད་པ་གཞན་དྩོན་ལེའུའི་བརེད་བང་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི་ས་ལབ་ལུང་

དཔལ་གི་ལྷ་སའི་ལུང་པར་སྐྱེས་ཤིང་༸གྩོང་ས་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་

གིས་གཙོས་མཚན་ལྡན་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་བཅུ་ཕྲག་ལས་བརལ་བ་ལ་བསམ་སྦྩོར་

དག་པས་ཚུལ་བཞིན་བསེན་པའི་བཀའ་དྲིན་གི་བིན་རླབས་ཅུང་ཟད་ཐྩོབ་པ་སེར་

བེས་ལྡན་མ་ལྷ་རམས་པ་བསྩོད་ནམས་ཆྩོས་གྲགས་ཀིས་ཕི་ལྩོ་ ༢༠༡༡ ལྩོའི་དགེ་

ལུགས་རྒྱུགས་སྤྩོད་ཆེན་མྩོའི་སྩོབ་དཔྩོན་ལྩོ་རིམ་གཉིས་པའི་རྒྱུགས་སྤྩོད་ཀི་རང་

སྦྩོང་སབས་སུ་མཐྩོང་ཐྩོས་བྱུང་བ་རྣམས་མ་བརེད་པའི་ཐབས་སུ་ཕྩོགས་གཅིག་ཏུ་

བཀྩོད་བསྒིགས་བས་པ་འདིས་ཀང་བསན་པ་དང་འགྲྩོ་བ་ཡྩོངས་ལ་ཕན་པའི་རྒྱུར་

གྱུར་ཅིག །དགེའྩོ། ། དགེའྩོ། །དགེའྩོ། །
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

ལུང་འདྲེན་ཁུངས་ཀི་མཚན།

༡༽ མཛད་པ་པྩོ། སྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས།

༡༽ མདྩོ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པྩོའི་མདྩོ།

༢༽ མཛད་པ་པྩོ། མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ།

༡༽ ར་བ་ཤེས་རབ།

༢༽ རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ།

༣༽ མཛད་པ་པྩོ། སྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་འབེད།

༡༽ རྟྩོག་གེ་འབར་བ། 

༢༠༡༠ ལྩོར་སྩོ་མང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༤༽ མཛད་པ་པྩོ། སྩོབ་དཔྩོན་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལ།

༡༽ ཚད་མའི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པའི་དཀའ་འགྲེལ།

༥༽ མཛད་པ་པྩོ། སྩོབ་དཔྩོན་ཟླ་བ་གྲགས་པ།

༡༽ དབུ་མ་འཇུག་པ།

༢༽ འཇུག་པ་རང་འགྲེལ།

 ༡༩༩༧ ལྩོར་ཝཱ་ཎཱ་སར་བསྐྲུན་ཁང་ནས་པར།

༦༽ མཛད་པ་པྩོ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན།

༡༽ མཛོད་ར་བ།
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ལུང་འདྲེན་ཁུངས་ཀི་མཚན།

༢༽ མཛོད་རང་འགྲེལ།

༧༽ མཛད་པ་པྩོ། སྩོབ་དཔྩོན་སེང་གེ་བཟང་པྩོ།

༡༽ འགྲེལ་པ་དྩོན་གསལ།

༢༽ རྒྱན་སྣང་།

༢༠༡༠ ལྩོར་འབས་སྩོ་མང་ཕར་ཕིན་འཛིན་གྲྭ་ནས་པར།

༨༽ མཛད་པ་པྩོ། སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་།

༡༽ ཚད་མ་ཀུན་བཏུས།

༢༠༡༠ ལྩོར་རྒྱ་གཞུང་པར་འདེབས་ཁང་ནས་པར།

༢༽ ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ། 

༢༠༡༠ ལྩོར་རྒྱ་གཞུང་པར་འདེབས་ཁང་ནས་པར།

༣༽ ཚད་མ་རིགས་སྩོ།

༩༽ མཛད་པ་པྩོ། སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་གྲགས།

༡༽ ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ།

༢༠༠༨ ལྩོར་སྩོ་མང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༢༽ རྣམ་འགྲེལ་རང་འགྲེལ།

༢༠༠༦ ལྩོར་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༡༠༽ མཛད་པ་པྩོ། ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བ་ཤེས་རབ་བཟང་པྩོ།

༡༽ འདུལ་བ་མཚོ་ཊིཀ་ཉི་མའི་འྩོད་ཟེར།

༢༠༠༧ ལྩོར་དགའ་བང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

༡༡༽ མཛད་པ་པྩོ། རེ་ཙོང་ཁ་པ།

༡༽ ར་ཤེ་ཊིཀ་ཆེན།

༢༠༠༦ ལྩོར་ཝཱ་ཎཱ་སར་བསྐྲུན་ཁང་ནས་པར།

༢༽ འཇུག་པའི་ཊིཀ་ཆེན་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ།

༡༩༩༩ ལྩོར་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༣༽ ལམ་རིམ་ཆེན་མྩོ།

༢༠༠༠ ལྩོར་ཐེ་ཝན་ནང་པའི་ཤེས་ཡྩོན་བདེ་ར་ལྷན་ཚོགས་ནས་པར།

༤༽ སགས་རིམ་ཆེན་མྩོ།

༢༠༠༡ ལྩོར་ཐེ་ཝན་ནང་པའི་ཤེས་ཡྩོན་བདེ་ར་ལྷན་ཚོགས་ནས་པར།

༥༽ ཚད་མའི་བརེད་བང་ཆེན་མྩོ།

༡༩༨༧ ལྩོར་མཚོ་སྩོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་པར།

༦༽ མངྩོན་སུམ་ལེའུ་བརེད་བང་།

༡༩༨༧ ལྩོར་མཚོ་སྩོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་པར།

༧༽ ཚད་མའི་ལམ་བསྒིགས།

༢༠༠༠ ལྩོར་བླྩོ་གིང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༨༽ ལམ་རིམ་བསྡུས་དྩོན།

༩༽ ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ།

༡༠༽ ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེང་།

༢༠༠༡ ལྩོར་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༡༡༽ དྩོན་གཉེར་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ།
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ལུང་འདྲེན་ཁུངས་ཀི་མཚན།

༡༩༩༧ ལྩོར་བླྩོ་གིང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༡༢༽ དྲང་ངེས་རྣམ་འབེད།

༡༩༩༧ ལྩོར་བླྩོ་གིང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༡༣༽ མངྩོན་སུམ་ལེའུའི་ཊིཀྐ

༡༩༨༧ ལྩོར་མཚོ་སྩོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་པར།

༡༤༽ དབུ་མ་རྒྱན་གི་བརེད་བང་།

༢༠༠༦ ལྩོར་དགའ་ཤར་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༡༢༽ མཛད་པ་པྩོ། རྒྱལ་ཚབ་ཆྩོས་རེ།

༡༽ རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་སྩོད།

༢༠༠༡ ལྩོར་ཝཱ་ཎཱ་སར་བསྐྲུན་ཁང་ནས་པར།

༢༽ རྣམ་བཤད་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་སད།

༢༠༠༥ ལྩོར་ཝཱ་ཎཱ་སར་བསྐྲུན་ཁང་ནས་པར།

༣༽ རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ

༢༠༠༤ ལྩོར་སེར་སད་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༤༽ རྒྱུད་བླ་དར་ཊིཀ

༡༩༩༧ ལྩོར་བླྩོ་གིང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༥༽ རྣམ་བཤད་སྙིང་རྒྱན།

ཝཱ་ཎཱ་སར་བསྐུན་ཁང་ནས་པར།

༡༣༽ མཛད་པ་པྩོ། མཁས་གྲུབ་ཆྩོས་རེ།

༡༽ ཊིཀ་ཆེན་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ།
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

༡༩༩༨ ལྩོར་ཝཱ་ཎཱ་སར་བསྐུན་ཁང་ནས་པར།

༢༽ སྩོང་མཐུན་སལ་བཟང་མིག་འབེད།

༡༩༩༦ ལྩོར་སེར་སད་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༣༽ རྒྱུད་སེ་སྤི་རྣམ།

༢༠༡༡ ལྩོར་རྒྱུད་སྩོད་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༤༽ སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ།

༢༠༠༦ ལྩོར་བླྩོ་གིང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༡༤༽ མཛད་པ་པྩོ། རེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

༡༽ ཚད་མ་རིགས་རྒྱན།

༢༠༠༨ ལྩོར་བླྩོ་གིང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༢༽ ཚད་མའི་ལེགས་བཤད།

༡༩༩༨ ལྩོར་ཝཱ་ཎཱ་སར་བསྐྲུན་ཁང་ནས་པར།

༣༽ མཛོད་ཊིཀ་ཐར་ལམ་གསལ་བེད།

༢༠༠༨ ལྩོར་ཝཱ་ཎཱ་སར་བསྐྲུན་ཁང་ནས་པར།

༡༥༽ མཛད་པ་པྩོ། རེ་བཙུན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན།

༡༽ རྣམ་འགྲེལ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ།

༡༩༩༩ ལྩོར་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༢༽ ཕར་ཕིན་སྤི་དྩོན་ཀླུ་དབང་རྩོལ་མཚོ།

༡༩༩༩ ལྩོར་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༣༽ དབུ་མ་སལ་བཟང་མིག་འབེད།
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ལུང་འདྲེན་ཁུངས་ཀི་མཚན།

༡༩༩༦ ལྩོར་དགའ་བང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༤༽ དྲང་ངེས་རྩོལ་ངན་ཚར་གཅྩོད།

༡༩༩༨ ལྩོར་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༥༽ ཤཀ་ལན་ལྟ་ངན་མུན་སེལ།

༢༠༠༣ ལྩོར་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༦༽ གྲུབ་མཐའ་ཉུང་ངུ།

༢༠༠༥ ལྩོར་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༧༽ དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་སྤི་དྩོན།

༡༩༩༨ ལྩོར་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༨༽ དགེ་འདུན་ཉི་ཤུའི་མཐའ་དཔྱྩོད།

༢༠༠༤ ལྩོར་ལྩོར་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༩༽ བསམ་གཟུགས་སྤི་དྩོན།

༡༩༩༨ ལྩོར་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༡༠༽ རྟེན་འབེལ་སྤི་དྩོན།

༡༩༩༨ ལྩོར་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༡༡༽ མཉན་བའི་དབང་པྩོའི་ཟུར་བཀྩོལ།

༡༩༩༨ ལྩོར་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༡༦༽ མཛད་པ་པྩོ། མཆིམས་འཇམ་པའི་དབངས།

༡༽ མཛོད་འགྲེལ་མངྩོན་པའི་རྒྱན།

༢༠༠༤ ལྩོར་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

༡༧༽ མཛད་པ་པྩོ། ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པ།

༡༽ གྲུབ་མཐའཆེན་མྩོ།

༡༩༩༩ ལྩོར་སྩོ་མང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༢༽ ཕར་ཕིན་མཐའ་དཔྱྩོད།

༢༠༠༥ ལྩོར་ཐེ་ཝན་ནང་པའི་ཤེས་ཡྩོན་བདེ་ར་ལྷན་ཚོགས་ནས་པར།

༣༽ དབུ་མ་ལུང་རིགས་གཏེར་མཛོད།

༢༠༠༧ ལྩོར་སྩོ་མང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༤༽ དྲང་ངེས་བླྩོ་གསལ་མགྲིན་རྒྱན།

༢༠༠༧ ལྩོར་སྩོ་མང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༡༨༽ མཛད་པ་པྩོ། པཎ་ཆེན་བསྩོད་ནམས་གྲགས་པ།

༡༽ རྣམ་འགྲེལ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ།

༡༩༩༩ ལྩོར་བླྩོ་གིང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༢༽ གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག

༡༩༩༩ ལྩོར་བླྩོ་གིང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༡༩༽ མཛད་པ་པྩོ། མཁས་དབང་བསན་དར་ལྷ་རམས་པ།

༡༽ རྟགས་རིགས་ཀི་དཀའ་གནད་ཟིན་བིས།

༢༠༠༥ ལྩོར་སེར་སད་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༢༽ ཕྩོགས་ཆྩོས་འཁྩོར་ལྩོའི་འགྲེལ་པ་རིན་ཆེན་སྒྩོན་མེ།

༢༠༠༥ ལྩོར་སེར་སད་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༢༠༽ མཛད་པ་པྩོ། གཉལ་སྩོན་དཔལ་འབྩོར་ལྷུན་གྲུབ།
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ལུང་འདྲེན་ཁུངས་ཀི་མཚན།

༡༽ གཉལ་སྩོན་དཀའ་འགྲེལ།

༢༠༠༩ ལྩོར་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༢༡༽ མཛད་པ་པྩོ། ཡྩོངས་འཛིན་ཕུར་ལྕྩོག་བམས་པ་རྒྱ་མཚོ།

༡༽ ཡྩོངས་འཛིན་བསྡུས་གྲྭ།

༢༠༠༡ ལྩོར་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༢༽ ཡྩོངས་འཛིན་བླྩོ་རིག

༢༠༠༡ ལྩོར་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༣༽ ཡྩོངས་འཛིན་རྟགས་རིགས།

༢༠༠༡ ལྩོར་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༢༢༽ མཛད་པ་པྩོ། རྟ་ནག་དགེ་འདུན་བླྩོ་བཟང་།

༡༽ རྟ་ནག་རྣམ་འགྲེལ།

༢༠༠༩ ལྩོར་བཀིས་ལྷུན་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༢༣༽ 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།

༢༤༽ མཛད་པ་པྩོ། ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་དབང་པྩོ།

༡༽ གྲུབ་མཐའ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ།

༢༠༠༧ ལྩོར་སྩོ་མང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༢༥༽ མཛད་པ་པྩོ། ཀླྩོང་རྩོལ་བླ་མ་ངག་དབང་བླྩོ་བཟང་།
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སེར་བེས་དགེ་བཤེས་བསོད་ནམས་ཆོས་གྲགས།

༡༽ ཚད་མ་མིང་གི་རྣམ་གྲངས།

༢༠༠༢ ལྩོར་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༢༽ གཏན་ཚིགས་མིང་གི་རྣམ་གྲངས།

༢༠༠༢ ལྩོར་སེར་བེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༢༦༽ མཛད་པ་པྩོ། མཁས་དབང་དཔལ་ལྡན་ཆྩོས་རེ།

༡༽ གྲུབ་མཐའི་མཆན་འགྲེལ།

༢༠༠༧ ལྩོར་སྩོ་མང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༢༧༽ མཛད་པ་པྩོ། སེར་ཤུལ་དགེ་བཤེས་བླྩོ་བཟང་ཕུན་ཚོགས།

༡༽ དྲང་ངེས་ཟིན་བིས་ཟབ་དྩོན་གསལ་བའི་སྒྩོན་མེ།

༢༠༠༠ ལྩོར་བླྩོ་གིང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༢༨༽ མཛད་པ་པྩོ། གཙང་པཎི་ཏ་བསན་པ་རྒྱ་མཚོ།

༡༽ གཙང་རྟགས་ཆྩོས་གྲགས་དགྩོངས་རྒྱན།

༡༩༩༨ ལྩོར་སེར་སད་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།

༢༩༽ མཛད་པ་པྩོ། ཀུན་མཁྱེན་ཆྩོས་འབྩོར་དཔལ་བཟང་།

༡༽ ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་མུན་སེལ།

༢༠༠༠ ལྩོར་བཀིས་ལྷུན་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་པར།
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པར་བྱང་སོན་ཚིག

  རྣམ་གྲྩོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རྩོ་གཅིག་ཏུ། །

  གཞྩོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆྩོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

  ཚིག་གི་ཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

  དྲི་མ་ཡྩོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

  དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པྩོའི་མཐུས། །

  ཡང་དག་ཆྩོས་ཀི་སྩོ་མྩོ་སྩོང་ཕྲག་བརྒྱ། །

  གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགྲྩོ་བ་མ་ལུས་པ། །

  ངེས་ལེགས་ནྩོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྩོར་ཤྩོག །

ཅེས་པ་འདི་ཡང་དེང་དུས་ཡིད་བསྲུབས་ཀིས་རྒྱུད་བརླམས་པའི་ཀླ་ཀླྩོའི་སིག་སྤྩོད་མི་བཟད་པས་གངས་

ལྩོངས་ཆྩོས་ལྡན་གི་ཞིང་དུ་ཐུབ་པའི་བསན་པ་རིན་པྩོ་ཆེ་ཉིན་མྩོའི་སྣང་བ་ལྟར་འབར་བ་དེ་ནི་མིང་གི་ལྷག་མ་ཙམ་

དུ་ཉམ་ཉེས་པར་བས། ཕྩོགས་དང་ཕྩོགས་ན་རྡུལ་ཕྲན་གི་མཚོན་ཆ་སྩོགས་གདུག་པའི་གནྩོད་འཚེ་ག་གྱུའི་སྦྩོར་བ་

ནི་ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་དར་བ་སྩོགས་སྩོ་ཀུན་ནས་ལྔ་བདྩོའི་རྒུད་ཚོགས་མཚོ་ལྟར་བརྩོལ་བ་འདི་དག་ལྷག་མེད་དུ་ཞི་

ཞིང༌། བང་ཕྩོགས་བྩོད་ཁ་བ་ཅན་དུ་བསན་པའི་མེ་རྩོ་སར་ཡང་སར་བཞིན་གསྩོས་ཏེ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ལྩོངས་

འདིར་ཡང་ཐུབ་པའི་བཞེད་དགྩོངས་དྲི་མ་མེད་པ་དར་རྒྱས་སུ་འཕེལ་སད་དང༌། འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྱྩོན་ལ་

འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྩོན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སེངེའི་རིང་ལུགས་སྩོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སྩོགས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགས་

ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་བསན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་

གང་ལའང་སྦར་ཆྩོག་པའི་དགེ་བསྩོའི་སྩོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦྩོང་ཆྩོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བླྩོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་བསན་

འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའྩོ།། །།
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